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واسططهل للطططالبين، الطريططق أواضططح الذي لله الحمد المقدماة
الحكططم بسططائر المصططدقين بصططائر وابصر للمتقين، السعادة مانهج

الحسططان واأنطوار اليمططان أسطرار وامانحهططم الطدين، فطي واالحكام
الحق الملك، له شريك ل واحده الله إل إله ل أن وااليقين. واأشهد



الوعططد الصططادق وارسططوله عبططده ماحمدا سيدنا أن المبين. واأشهد
اللططه الدين. صلى في يفقهه خيرا به الله يرد القائل: مان الماين،

الططدين. يططوم إلى بإحسان لهم واالتابعين واأصحابه آله واعلى عليه
ابطن بكطر أبطو العططا، ذي ربطه، إلطى الطورى أفقطر وابعطد: فيقطول

شططرح لقططراءة تعططالى اللططه وافقني لما شطا: إنه ماحمد المرحوم
واالمريططدين الفقططراء ماربططي الكاماططل، العططارف العلماططة، العططالم

ماططع الخلق لمكططارم الحططاواي العلوم، لصناف الجاماع واالفاضل،
ابططن العزيططز عبططد الشططيخ ابططن الططدين زيططن الشيخ الفهوم، دقائق

طريططق إلططى الذكيططاء هدايططة ماؤلططف الططدين زيططن الشططيخ العلماططة
المليبططاري الشططافعي أحمططد الشططيخ ابططن علي الشيخ ابن الوالياء
الدين، بمهمات العين قرة بشرح المعين المسمى: بفتح الفناني
عليططه كتبططت الحرام، البيت تجاه العظام العلم طلبا مان بمحفل

ماني طلب القراءة تمام بعد ماعناه. ثم واتبين مابناه تحل هواماش
واالشان، الحال والهم لي الله أصلح واالخلن، الصدقاء مان جملة
بططأني لعلمططي ذلططك ماططن فططاماتنعت واجمعهططا، الهواماش تلك تجريد
بضططاعتي، بقلططة وااعططترافي المسططالك، تلططك يرقططى مامططن لسططت

بسططيد توسططلت الطلططب، علي كررواا أهليتي. فلما بعدم واإقراري
التجريططد في واشرعت بالشارة، البشارة فجاءت واالعربا، العجم

التوفيطططق مانطططه وامالتمسطططا الوهطططابا بالملطططك ماسطططتعينا واالجمطططع
بططه ينفعنططي واللحبططابا. واأن لططي تذكرة يكون أن رجاء واللصوابا،

واإنجططاح الراجيططن رجططاء لتحقيططق المرجططو هططو فططالله واالصططحابا،
فتح ألفاظ حل على الطالبين المحتاجين. واسميته: إعانة حاجات

فيه لي ليس أنه المذكور الجمع على الواقف أيها المعين. وااعلم
المقططدوار. بالشططئ ذلططك في واالتيان الجمهور، كلم مان النقل إل

فططي عمططدتي بالمعسططور. واأن يسططقط - ل قيططل - كمططا فالميسور
واشططرح واالنهايططة، الرشططاد، شططرح الجططواد وافتططح التحفططة، ذلططك

الشططيخ واحواشططي قاسططم، ابططن واحواشي المنهج، واشرح الرواض،
كتططب ماططن ذلططك واغيططر البجيرماططي، واحواشططي الشبرامالسي، علي

رأيته ماا ثم التطويل، مان خوفا العزوا أترك ماا المتأخرين. واكثيرا
المططذهب، أهططل الئمططة تحرير مان فهو ماطلب أي في صوابا مان
ماططن صططدر واهططم أوا مانططي، حصططل تخليط فمن خطأ مان رأيته واماا

أن الخلططل ماططن شططئ علططى عططثر مامططن فالمسططؤوال فهمططي، سوء
قيططل: ماططا أحسططن الزلل. واماا مان يظهر قد فيما وايساماح يصلحه،



اللططه وانسأل واعل فيه عيب ل مان فجل الخلل فسد عيبا تجد واإن
علينططا وايسططبل لمرضططاته، يوفقنططا أن الكريططم العرش ربا العظيم

نفططع كمططا بططه ينفططع واأن الكمططال، علططى يعيننططا واأن كراماططاته، ذيل
لططوجهه خالصططا ذلططك يجعططل واأن واالفضططال، الجود ذوا إنه بأصله،
فططي أشططرع أنططا واهططا النعيططم، بجنططات لططديه للفططوز واماوجبا الكريم

 جدير وابالجابة قدير ذلك على إنه الملك بعون المقصود
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- المعبططود. فططأقول الملططك بعططون المقصود في أشرع أنا واها
الرحمططن اللططه - (قططوله: بسططم الطريططق لحسططن التوفيططق وابططالله

واأبططدى العلمططاء، ماططن يحصططى ل ماططن بالتأليف أفردها الرحيم) قد
ماعشطار بلغوا ماا ذلك واماع النبلء، مان يستقصى ل مان واأبدع فيها

يحيططط ل إذ التفسير، وانكات السرار لطائف مان عليه انطوت ماا
الماططام قططال واقططد ذلططك كيططف الخبير، اللطيف إل واجمله بتفضيله

ماطن البطاء فطي لقلطت واسادة لي طويت واجهه: لو الله كرم علي
عنه: لططو روااية بعيرا. وافي سبعين واقر الرحيم الرحمن الله بسم
الرحمططن اللططه بسططم ماعنططى ماططن بعيرا ثمانين لكم لواقرت شئت

فيه، المشرواع الفن جنس مان عليها التكلم ينبغي الرحيم. والكن
فططن فططي الشططرواع فيططه. واالن المشططرواع الفن وابحق بحقها وافاء

ماطلوبططة فيقططال: البسططملة الشططرعية، الحكام عن الباحث الفقه
يكططون ل بحيططث شططرعا، به - يهتم حال - أي بال ذي أمار كل في

- أي الماططور سفاسططف ماططن وال كططذلك، ماكرواهططا وال لذاته ماحرماا
كالوضوء لعارض ل كالزنا، لذاته المحرم على - فتحرم ماحقراتها

زواجتططه، لفططرج كالنظر لذاته المكرواه على ماغصوبا. واتكره بماء
ككنططس الماور، سفاسف على تطلب البصل. وال كأكل لعارض ل

أنهططا بالمحقرات. واالحاصططل اقترانه عن تعالى لسمه صونا زبل،
ماعاشططر عندنا الصلة في كما الخمسة: الوجوبا، الحكام تعتريها

واكفايططة: واالغسل، الوضوء في عينا: كما - واالستحبابا الشافعية
تسططمية فتكفططي الزواجين، جماع في واكما الجماعة، أكل في كما

فططي - واالتحريططم الظططاهر أنه الرمالي الشمس قال - كما أحدهما
فططي واالباحططة الططذاتي، المكططرواه فططي واالكراهططة الططذاتي، المحرم



كذا آخر، إلى ماكان مان ماتاع كنقل فيها، شرف ل التي المباحات
العزيططز، بالكتابا اقتداء بالبسملة، كتابه الشارح افتتح قيل. واإنما

اللططه ببسططم فيططه يبططدأ ل بططال ذي أماططر (ص): كططل بقططوله واعمل
- كل - على أجذم. واالمعنى أوا أقطع أوا أبتر فهو الرحيم الرحمن

بحسططبه. شططئ كططل فططي البركططة واقلططة البركططة، واقليل ناقص، أنه
عليططه، الثططوابا واقلططة به الناس انتفاع قلة التأليف نحو في فقلتها
قلططة القططراءة نحططو وافططي بططه، الجسططم انتفاع قلة الكل نحو وافي

ذلططك حينئططذ. واأتبططع لططه الشططيطان لوسوسططة بهططا، القططارئ انتفططاع
بالحمططد فيططه يبططدأ ل بال ذي أمار (ص): كل بقوله عمل بالحمدلة،

أبططتر فهططو الحططديث فططي أجططذم. واقططوله أوا أقطططع أوا أبططتر فهو لله
فالبتر هذا البليغ. واعلى التشبيه بابا مان الجمهور عند إلخ... هو

أن يجططوز السططعد واعنططد الحقيقيططة، ماعانيهططا علططى باقيططة بعده واماا
بططالنقص المعنططوي النقططص يشططبه بططأن السططتعارة بططابا مان يكون

- الجططذم أوا اليدين، إحدى قطع أوا الذنب، قطع هو الذي الحسي
المعنططوي. للنقططص القطع، أوا الجذم، أوا البتر، - وايستعار بفتحتين
ماعنويططا. نقصططا نططاقص بمعنططى أجذم، أوا أقطع أوا أبتر مانه وايشتق

البسططملة بحططديث عمططل إن لنططه تعارض الحديثين قلت: بين فإن
فططات الحمدلططة بحططديث عمططل واإن الحمدلططة، بحديث العمل فات

كططثيرة، أواجها التعارض لدفع العلماء ذكر بالخر. قلت: قد العمل
نسططبي. أي واإضططافي قسمان: حقيقططي، البتداء جملتها: أن فمن

ماا واالضافي شئ، يسبقه والم المقصود أماام تقدم ماا هو واالوال
الحكيططم: إنططه عبططد شططئ. واقططال سططبقه واإن المقصططود أماام تقدم

البسططملة حطديث واحمططل شططئ، يسططبقه أن الضططافي في يشترط
واعمل العزيططز، بالكتططابا تأسططيا الثاني، على واالحمدلة الوال على

غيططر كططثيرة، أحاديث البسملة فضل في جاء أنه بالجماع. وااعلم
كتططب ماططا قططال: أوال (ص) أنططه النططبي عن رواي المتقدم، الحديث

أوالططه، فاكتبوهططا كتابا كتبتم فإذا الرحيم، الرحمن الله بسم القلم
ثلثططا، أعادهططا جبريططل بهططا نططزل أنزل. والما كتابا كل مافتاح واهي

ماططن شططئ فططي يططدعوها ل أن فمرهططم والماتططك، لططك واقططال: هططي
آدم، أبيططك علططى نزلططت ماططذ عيططن طرفة أدعها لم فإني أماورهم،

المشططرق، إلى الغيم هربا نزلت لما أنها الملئكة. وارواي واكذلك
وارجمططت بآذانهططا، البهططائم واأصططغت البحططر، واهاج الرياح، واسكنت



علططى اسططمه يسططمى ل أن واجللططه بعزتططه الله واحلف الشياطين،
 بارك إل شئ على اسمه يسمى وال شفاه، إل ماريض
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الشططيطان. (ص): تعططس بحضططرته قططال رجل أن فيططه. وارواي
- عنططده يتعططاظم فإنه ذلك تقل واالسلم: ل الصلة عليه له فقال

فططإنه الرحيططم، الرحمططن الله بسم قل - والكن القول هذا عند أي
سططعيدا يحيططا أن أراد ذبابة. وارواي: مان مان أقل يصير حتى يصغر

الرحمططن اللططه بسططم شططئ كططل ابتططداء عنططد فليقل شهيدا وايموت
المتقططدم. وارواي: الحططديث - بدليل بال ذي شئ كل - أي الرحيم

واهطي الكتطابا، أم واهطي القطرآن، أم الرحيطم الرحمطن اللطه بسم
البسططملة: علططى رسططالته في الصبان العلماة المثاني. قال السبع

. واعططدد الفاتحة. اه ماعاني على اشتمالها باعتبار بهذا واصفها لعل
النططار خزنططة واعططدد حرفططا، عشر تسعة الرسمية البسملة حرواف
عشر) *. تسعة تعالى: * (عليها الله قال كما خازنا، عشر تسعة

التسططعة الزبانيططة ماططن اللططه ينجيططه أن أراد ماسعود: فمن ابن قال
- جنططة مانهططا حططرف بكططل لططه اللططه فيجعططل البسملة، فليقرأ عشر
فططي يقولونها فإنهم مانهم، وااحد كل - مان واقاية - أي الجيم بضم
اللطه رضطي علطي استضلعوا. واعططن وابها قوتهم فبها أفعالهم، كل

اللططه بسططم وافيططه الرض فططي يلقططى كتططابا ماططن مارفوعا: ماا عنه،
بططأجنحتهم، عليهططا يحفططون مالئكططة اللططه بعططث إل الرحيم الرحمن

الرض مان كتابا رفع يرفعه. فمن أواليائه مان واليا الله يبعث حتى
والوالططديه له واغفر عليين، أعلى في اسمه الله رفع البسملة فيه

الرحمططن اللططه بسططم قططرأ قال: ماططن (ص) أنه عنه ببركتها. وارواي
يسططمع ل أنططه إل الجبططال، ماعططه سططبحت ماؤمانططا، واكططان الرحيططم،

اللططه بسططم العبططد قططال قططال: إذا (ص) أنططه عنططه تسططبيحها. وارواي
إن إلهططي، واسططعديك، اللهططم الجنططة: لبيططك قالت الرحيم، الرحمن

عططن زحزحططه اللهططم الرحيططم، الرحمططن الله بسم قال فلنا عبدك
إلططى السططماء ماططن المنزلططة الكتططب أن الجنططة. وارواي واأدخله النار

إبراهيططم واعلططى سططتون، شططيث علططى أنططزل واأربعططة، ماائة الرض
واالنجيططل واالتططوراة عشططرة، التططوراة قبططل ماوسططى واعلى ثلثون،



القططرآن، فططي ماجموعة الكتب كل ماعاني واالفرقان. واأن واالزبور
واماعانيهططا الكتططابا أم سططميت والهذا الفاتحة في ماجموعة واماعانيه

واماعناها: بططي بائها، في ماجموعة واماعانيها البسملة، في ماجموعة
إجمططال، والططو الجمططع يكططون. واالمططراد ماططا يكون وابي كان، ماا كان

لن القططرآن، ماعططاني جميططع الفاتحططة جمعططت واإنما اليماء بطريق
قطوله تحطت مانططدرج فهططو واالثنططاء واالشطكر الحمطد مان فيه ماا كل

ربا كلمططة تحططت فهططو الخلئططق ماططن فيططه ماططا واكططل للططه، الحمططد
كلمططة تحططت فهططو واالعطططاء الرحمططة ماططن فيططه ماططا واكل العالمين،
كلمططة تحططت فهططو واالمغفرة العفو ذكر مان فيه ماا واكل الرحمن،
ماالططك كلمططة تحططت فهو القياماة أواصاف مان فيه ماا واكل الرحيم،

علططى واالثبططات واالططدعاء الهدايططة بيان مان فيه ماا واكل الدين، يوم
فيططه ماططا واكططل المسططتقيم، الصراط إهدنا كلمة تحت فهو السلم

أنعمططت الططذين صراط كلمة تحت فهو الصالحين صفات بيان مان
المغضططوبا غيططر كلمططة تحت فهو الغضب مان فيه ماا واكل عليهم،
وال كلمطة تحططت فهططو واالبططدع الهواء ذكر مان فيه ماا واكل عليهم،

بططأن البططاء، فططي البسططملة ماعططاني كططون بعضططهم الضالين. واواجططه
لمططا الباء واهذه الربا، إلى العبد واصول العلوم كل مان المقصود

بعضططهم: الططربا. زاد بجنططابا العبد تلصق اللصاق ماعنى مان فيها
 نقطة واماعناها: أنا نقطتها، في الباء واماعاني
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الصططلة عليططه عنططه ماوجود. وارواي كل ماني المستمد الوجود،
الله روااية: بسم وافي كتابا كل فاتحة قال: البسملة أنه واالسلم
الرواايططة هططذه قيططل: إن كتططابا. فططإن كططل مافتططاح الرحيم الرحمن

ماعططاني علططى ماشططتمل أنططزل كتططابا كططل أن يفهمططان قبلها واالتي
ماعططاني علططى المشططتملة البسططملة علططى ماشططتمل لنططه القططرآن،
قبلهمطا الطتي واالرواايطة القطرآن، ماعطاني علطى المشططتملة الفاتحة

رأسططا. القططرآن غيططر في توجد لم أنها تفهم بل ذلك، خلف تفهم
بهذا تكن لم المنزلة الكتب كل بها المفتتح البسملة أن فالجوابا

المجيططد، القططرآن بهططا واالمفتتططح الترتيب، هذا على العربي اللفظ
لكونهططا يكططون أن وايجططوز الططترتيب، هططذا على العربي اللفظ بهذا



علططى اشططتمالها فططي دخططل لهططا الترتيب العربي. واهذا اللفظ بهذا
هططذا بغير عليها الكتب اشتمال مان حينئذ يلزم فل القرآن، ماعاني
القططرآن. وال ماعططاني على كتابا كل اشتمال الترتيب، واهذا اللفظ

كتططابه فططي سططليمان سططيدنا عططن النمططل سططورة فططي واقططع ماا يرد
كططان ذلك لن الترتيب، واهذا العربي اللفظ بهذا أنها مان لبلقيس
المعططاني ماططن بالبسططملة يتعلططق لهططا. وامامططا كتابه في عما ترجمة

واالميططم اللططه، سططناء واالسططين الله، بهاء الباء قيل: إن ماا الدقيقة
الغططافلين، سططهو واالسططين التططائبين، بكططاء الله. واقيططل: البططاء ماجد

لهططل الصططوفية: اللططه بعططض للمططذنبين. واقططال ماغفرتططه واالميططم
في الجفاء. واالحكمة لهل الرحيم الوفاء، لهل الرحمن الصفاء،

غيرهططا دوان بالبططاء البسططملة افتتططاح جعل واتعالى سبحانه الله أن
ماكانهططا، فططي البططاء واجعل اسم، مان اللف واأسقط الحرواف، مان
والططذلك بغيططره، تنفتح ل ماا الشفة به تنفتح شفوي حرف الباء أن

بالبططاء بربكططم ألست عهد في النسانية الذرة فم انفتاح أوال كان
الكسططرة، فيهططا كطانت أبططدا. فلمططا ماكسورة واأنها بلى، جوابا في

اللططه ماططن العندية شرف واجدت واالمعنى، الصورة في واالنكسار
فططإن اللططف، بخلف قلططوبهم المنكسططرة عند قال: أنا كما تعالى،

التسططمية أسططقطت. واخصططت فلططذلك واتطططاوال، واتكبرا ترفعا فيها
أن العططارف ليعلططم الرحيططم، والفططظ الرحمن، والفظ الجللة بلفظ

الحقيقططي، المعبود هو الماور جميع في به يستعان لن المستحق
واحقيرهططا. جليلهططا واآجلهططا، عاجلهططا كلهططا، النعططم ماططولى هططو الذي

القططدس، جنططابا إلططى واماحبططة حرصططا بجملتططه العططارف فيتططوجه
عططن به واالستمداد بذكره سره وايشتغل التوفيق، بحبل وايتمسك

ل وااللطائف، واالعجائب السرار مان البسملة على غيره. واالكلم
التوفيق. (قططوله: وابالله كفاية، القدر هذا حصر. وافي تحت يدخل
والقططوله العزيططز، بالكتططابا اقتططداء الشططكر علططى لله) آثططره الحمد

الثنططا اللغططوي ماعنططاه يحمده. واالحمططد لم مان الله يشكر (ص): ل
ل. أم نعمططة ماقابلة في كان سواء اختياري، جميل لجل بالجميل
مانعططم أنه حيث مان المنعم تعظيم عن ينبئ فعل العرفي واماعناه

واعرفططا: العرفطي، الحمطد لغة: هطو غيره. واالشكر أوا الحاماد على
أن أي لجلططه، خلططق فيما عليه به الله أنعم ماا جيمع العبد صرف
فططي بهططا عليططه اللططه أنعططم الططتي واالمعططاني العضاء جميع يصرف

أواقططات فططي اسططتعملها فإن فيها، استعمالها طلب التي الطاعات



اكرا، سمى ماختلفة واهطو شطكورا، سطمي وااحطد واقطت فطي أوا ش
ذلك الشكور) *. واصور عبادي مان تعالى: * (واقليل لقوله قليل،

ماصططنوعات فططي ماتفكططرا جنططازة حمل بمن الشبرامالسي العلماة
إلططى برجليططه مااشططيا بططالميت يططزل لئل يططديه، بين لما ناظرا الله،

كططالمار ثوابا، فيه ماا باستماع واأذنيه بالذكر، لسانه شاغل القبر،
أربعططة: حمططدان الحمططد المنكططر. واأقسططام عططن واالنهي بالمعرواف
خلططق الططذي للططه الحمططد نحططو نفسططه، اللططه حمططد واهمططا قططديمان،
أيططوبا: في تعالى كقوله عباده، بعض واحمده واالرض، السموات

لططه حمططدنا واهمططا حادثططان، أواابا) *. واحمططدان إنططه العبططد * (نعططم
كالحمططد إلى: وااجططب، الحمد لبعض. واينقسم بعضنا واحمد تعالى،

خطبططة في كالحمد ماندوابا، واإلى الجمعة خطبة وافي الصلة في
 الكل وابعد الدعاء، ابتداء وافي النكاح،
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درس ابتططداء وافططي المصططنفة، الكتططب ابتططداء وافي واالشربا،
ماكططرواه، المعلميططن. واإلططى يدي بين الطالبين واقراءة المدرسين،

واماحططل واالمزبلططة كططالمجزرة المسططتقذرة، الماططاكن فططي كالحمططد
ماعصططية. فططي بططالوقوع الفططرح عنططد كالحمد حرام، الحاجة. واإلى

النططبي عططن رواي كططثيرة، أحططاديث الحمد فضل في جاء أنه وااعلم
مارفوعططا الططديلمي يحمده. واأخرج أن يحب عزواجل الله (ص) أن

لنفسه الحمد واجعل حاماده، ليثيب به يحمد الحمد، يجب الله أن
السططلم: حمططد عليططه عنططه المنيططر، البدر ذخرا. وافي والعباده ذكرا
فقططال: ثوبططا لبططس (ص): ماططن زواالها. واعنه مان للنعمة أماان الله

قططوة وال مانططي حططول غيططر مان الثوبا هذا كساني الذي لله الحمد
الحمططد العبد يقول أن المحاماد ذنبه. واأفضل مان تقدم ماا له غفر
لمططا تعالى الله أن وارد مازيده. لما وايكافئ نعمه يوافي حمدا لله

المكاسططب، علمنططي ربا، قططال: يططا الرض إلططى آدم أبانططا أهبططط
قططل أن إليططه اللططه المحاماد. فططأواحى فيها لي تجمع كلمة واعلمني

وايكافئ نعمه يوافي حمدا لله الحمد واماساء، صباح كل عند ثلثا،
بططر المحاماططد بمجططاماع الله ليحمدن إنسان حلف لو مازيده. والهذا
كططأبوابا أحططرف، ثمانيططة للططه العارفين: الحمططد بعض بذلك. واقال



ماططن الجنططة يططدخل أن اسططتحق قلططب صفاء عن قالها فمن الجنة،
سططبق الذي إل يختار ل والكن له، إكراماا بينها فيخير شاء. أي أيها
اللططه أسططماء ماططن مانططه. (قططوله: الفتططاح) هططو يططدخل أن علمه في

خزائططن يفتطح واماعنططاه: الططذي المبالغطة، صطيغ ماططن الحسنى. واهططو
ماططن الخلئططق، بيططن البريططة. واقيططل: الحططاكم أصناف على الرحمة

واينميططك الشططدائد عنططد يعينططك الحكم. واقيططل: الططذي بمعنى الفتح
تططوفيقه، بططابا النفططوس علططى فتططح العوائد. واقيططل: الططذي صنوف
يجتهططد أن السم هذا مان العبد تحقيقه. واحظ بابا السرار واعلى
الغيططب أبططوابا ماططن بابططا سططاعة كططل فططي قلبططه علططى يفتططح حططتى

الفجططر صططلة إثر قرأه واالمسرات. وامان واالخيرات واالمكاشفات
سططره واتنططور قلبططه طهططر صططدره، علططى وايده مارة واسبعين إحدى
شرح . مان واغيره. اه الرزق لتيسير عظيم سر أماره. وافيه وايسر

فططي كمططا السططخي، الحسططنى. (قططوله: الجططواد) هططو اللططه أسططماء
قبططل بططالنوال عبططاده علططى المتفضططل القاماوس. واماعناه: الكريططم

- الجططود كططثير بططالتخفيف، نصه: الجواد، ماا التحفة السؤال. وافي
تعططالى واأسماؤه أي توقيف، فيه ليس بأنه - وااعترض العطاء أي

بمسططند، اعتضد مارسل فيه بأن عنه الصح. واأجيب على توقيفية
جواد فيه: بأني طويل، حديثا مااجة واابن واالترماذي أحمد رواى بل

إلططخ) أي الدين في التفقه على . بحذف. (قوله: المعين مااجد. اه
يرد السلم: مان عليه لقوله عليه، عباده مان اختاره لمن الموفق

لن فشططيئا، شططيئا التفهططم واالتفقططه الدين في يفقهه خيرا به الله
اللططه شططرعه ماططا سططيأتي. واالططدين، كمططا الفهططم، لغططة ماعناه الفقه
سططمي واالسططلم، الصلة عليه نبيه لسان على الحكام مان تعالى
أعططترف إلططخ) أي ننقططاد. (قططوله: واأشططهد أي لططه، نططدين لنططا دينططا

الله. واالشهادة إل ماوجود بحق ماعبود ل أن بقلبي واأذعن بلساني
كالمشططاهدة. وااصطططلحا: قططول البصيرة، أوا بالبصر لغة. التحقق

شططرواط ماططن كططان بصيرة. والما أوا بصر بمشاهدة علم عن صادر
الوالططى علططى الثانيططة الشططهادة عطططف الشهادتين ترتيب السلم

بالشططهادة وارسططوله. واأتططى عبططده ماحمدا سيدنا أن فقال: واأشهد
أي الجطذمااء كاليطد فهطي تشطهد فيهطا ليطس خطبطة لحطديث: كطل

في بادئ كل مان يطلب إنه قيل قليلتها. والما أوا البركة ماقطوعة
الصططناعي: البسططملة، الوجططوبا سططبيل علططى أماططور أربعططة فططن

سبيل على (ص). واثلثة النبي على واالصلة واالتشهد، واالحمدلة،



ببراعططة واالتيططان واكتططابه، نفسططه، الصططناعي: تسططمية النططدبا
الماططور ماططن - هنططا تعططالى اللططه - رحمططه الشططيخ الستهلل. وافات

لعاماله.  ماؤكد نفسه. (واقوله: شهادة) ماصدر تسمية المندوابة
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المحمططود) الجنططة. (واقططوله: المقططام الخلود) هي (واقوله: دار
فيططه يحمططده القضططاء، فصططل فططي العظمططى الشططفاعة ماقططام هططو

عليططه صططل اللهططم إلخ) أي الله واالخروان. (واقوله: صلى الوالون
حصططول تحقططق رجططاء الماضططي بصططيغة بططالفعلين واسططلم. واأتططى

لماططر اماتثططال كتابه أوال في المؤلف واسلم صلى واإنما المسؤوال،
صططلوا) * اليططة، آمانططوا الططذين تعالى: * (يأيها قوله في تعالى الله

نقل: فقططوله البرهططان. أماططا ماططن وانقل عقل ذلططك علططى قططام والمططا
ماعططي. واأماططا واتذكر إل أذكر ل ذكرك) *. أي لك تعالى: * (وارفعنا

سططببا واكططان المنعططم، شكر علمنا الذي هو المصطفى عقل: فلن
بشططكر شططكره قططرن فاسططتوجب النسططاني، النططوع هذا كمال في

لططم إذا تشططكرني، لططم القدسططي: عبططدي بالحططديث عمل المنعططم،
(ص) الواسطة بأنه شك يديه. وال على النعمة أجريت مان تشكر

كمططا ماخلوق، لكل اليجاد أصل هو بل نعمة، كل في لنا العظمى
الفلك. وااعلططم خلقطت لمططا لططولك واالجلل: لولك العزة ذوا قال
مانهططا كططثيرة، (ص) أحططاديث النبي على الصلة فضل في جاء أنه

تسططتغفر الملئكططة تططزل لم كتابا في علي صلى (ص): مان قوله
سره السلم: مان عليه الكتابا. واقوله ذلك في اسمي دام ماا له
علططي. واقططوله الصططلة ماططن فليكططثر راض، عنططه واهو الله يلقى أن

جميططع الله أمار حياته في علي الصلة مان أكثر السلم: مان عليه
السططلم: أكططثرواا عليه ماوته. واقال بعد له يستغفرواا أن ماخلوقاته

وانططور الصططراط، على وانور القبر، في نور فإنها علي، الصلة مان
فإنهططا علططي الصططلة ماططن السططلم: أكططثرواا عليططه الجنة. واقال في

السططلم: عليططه الشيطان. واقال كيد واتوهن الجبار، عضب تطفئ
مارفوع: حديث الجنة. وافي في أزوااجا أكثركم علي صلة أكثركم

(ص) إل النططبي علططى الصططلة غيططر عططن فتفرقططوا قططوم جلططس ماا
البسططتان: في الجوزي ابن حمار. قال جيفة مان أنتن عن تفرقوا



غططروا فل الحالطة بهذه يكون فيه يصلى ل الذي المجلس كان فإذا
خزانططة ماططن أطيططب عططن ماجلسططهم مان عليه المصلون يتفرق أن

الطططاهرين، واأطهططر الطيبين أطيب (ص) كان لنه واذلك العطار،
المسططك. واكططذلك ريططح ماططن بأطيب المجلس اماتل تكلم إذا واكان

تخططترق طيبططة رائحططة مانططه (ص) تنمططو النططبي فيططه يططذكر ماجلططس
خلقططه ماططن كططل وايجططد العططرش، إلى تنتهي حتى السبع السموات

تلططك واجططدواا لططو فإنهم واالجن، النس غير الرض، في ريحها الله
تلططك يجد ماعيشته. وال عن بلذتها مانهم وااحد كل لشتغل الرائحة
المجلططس، لهططل اسططتغفر إل تعططالى اللططه خلططق أوا مالططك الرائحططة
بعططددهم لهططم وايرفططع حسنات، كلهم الخلق هذا بعدد لهم وايكتب

وااحططد كططل ألططف، ماائططة أوا وااحد المجلس في كان سواء درجات،
أكططثر. واللصططلة اللططه عند واماا العدد، هذا ماثل الجر هذا مان يأخذ
الظلمططة، ماططن القلططب تجلو مانها: أنها تحصى، ل (ص) فوائد عليه

ماططن واأن الطرزق، واتكثر للوصول، سببا واتكون الشيخ، عن واتغني
صططلى إذا للشخص النار. واينبغي على جسده الله حرم مانها أكثر
القبلططة، ماسططتقبل ماتوضئا ماتطهرا الحالت، بأكمل يكون أن عليه

يرتططل واأن واالمانيططة، النططوال بلططوغ لجل السنية، ذاته في ماتفكرا
صطليتم (ص): إذا قطال كمطا الكلمات، في يعجل ل واأن الحرواف،

يعططرض ذلطك لعططل تططدروان ل فططإنكم علططي، الصلة فأحسنوا علي
المرسلين سيد على وابركاتك صلواتك اجعل علي. واقولوا: اللهم

إماططام وارسولك، عبدك ماحمد سيدنا النبيين واخاتم المتقين واإماام
المحمططود المقام ابعثه الرحمة. اللهم وارسول الخير، واقائد الخير
عططن ماوقوفططا الططديلمي واالخططروان. روااه الوالون فيه يغبطه الذي
اماتثططال بططذلك آله) أتى عنه. (قوله: واعلى الله رضي ماسعود ابن

آله. (واقوله: واأصحابه) واعلى ماحمد على صل اللهم لخبر: قولوا
بقيططاس بالل، إلحاقهم المقام هذا نحو في بهم التيان ندبا واجه

لمططا لهططم. واالنظططر صططحبة ل الططذين الل مان أفضل لنهم الوالى،
الططذات، حيث مان الشرف يقتضي إنما الكريمة البضعة مان فيهم

هططو ماططا علططى بنططاء هططذا واالمعططارف العلططوم أكثريططة فططي واكلمانططا
 المشهور
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المقام هذا نحو في بهم يراد قد ماا على أماا الل، ماعنى في
أجمعيططن عليهم الله رضوان - فالصحابا كلماه في سيأتي - كما

لمططا بهططم للعتنططاء بالططذكر فططإفرادهم واحينئططذ غيرهم، واكذلك آل،
المعنططى إرادة لتططوهم دفعططا الفضططل، ماططن غيرهططم عططن بططه خصوا

أوا مااجططد كططردي. (قططوله: الماجططاد) جمططع  هنططا. اه للل المشططهور
واصططف واهططو واالرفعططة، قياس. واالمجد: الشططرف غير على ماجيد،

علططى واسططلماا) مانصططوبان واالصحابا. (قوله: صلة الل مان لكل
التقويططة لفططادة بهمططا واأتططى واسططلم، بصططلى المطلقططة المفعوليططة

بسططببهما. المقصططود واأبلططغ أظفططر بهما) أي واالتأكيد. (قوله: أفوز
- كمططا واالمصططير المرجع بمعنى الميم، المعاد) بفتح (واقوله: يوم

وابعططدماا الططخ) أي القياماة. (قوله: وابعد يوم - واالمراد المختار في
علططى واالسططلم واالصططلة واالتشططهد واالحمدلططة البسططملة مان تقدم
بهططا يططؤتى إلططخ. فهططي هذا لكم فأقول واأصحابه، (ص) واآله النبي
واالكلم مانططه، آخر نوع إلى الكلم مان نوع مان النتقال إرادة عند

الطالططة. (واقططوله: بقططرة إلططى حاجططة فل بالتأليف أفرد ماما عليها
قططرة، واالفتح بالكسر تقر العين القاماوس: قرت في العين) قال

ماتشططوقة كانت ماا رأت أوا بكاؤها، واانقطع واقروارا: بردت واتضم،
ماططن يلططزم لنططه العيططن سروار عن كناية هنا بتصرف. واهو  إليه. اه

لنه السم بهذا اصطلحية. واسماه كناية فهو السروار، العين برد
المططراد) أي عليه: (قوله: يططبين يطلع لمن وافرح سروار به يحصل
الفاعططل ببيان يكون المتن. واذلك ألفاظ مان المراد المعنى يظهر

المفطاد) ذلطك. (واقطوله: وايتمططم وانحطو الضططمير وامارجع واالمفعول
مار، ماما المستفاد المعنى يكمل يعني مافعول، اسم الميم، بضم

حسططن يخفططى الفائدة. وال بمعنى مايميا ماصدرا يكون أن وايحتمل
لحتيططاج المفططاد جانب في واالتتميم المراد جانب في التبيين ذكر

واتتميططم تكميل إلى واالمفاد لخفائه، وااليضاح الكشف إلى المراد
جعلططه قبططل بفتططح قيد. (واقوله: بشططرح) ماتعلططق نحو بذكر النقص
العلططم واهططذا بشططئ، يتعلططق فل علططم جططزء فهططو بعططده واأماا علما،

الجمططل الوالططى. واكتططب البططاء مانهططا ليس كلمات تسع مان ماركب
بسططميته، نصططه: ماتعلططق ماططا الوهابا بفتح المنهج شرح قول على
ماتعلقططة مانططه فإنهططا الثانيططة، بخلف العلططم ماططن ليست الباء واهذه



فليست بعدها لحاله بالنظر واأماا العلمية، قبل لحاله بالنظر بفتح
أنططه واالظططاهر كلمات، ست مان ماركب العلم واهذا بشئ، ماتعلقة
الطلبا مانهططج بشططرح مابتططدأ. واقططوله الوهططابا فتح بجعل إسنادي

إلطخ) أسطأل . (واقطوله: واأنطا مازجيا. اه أوا إضافيا كونه خبرا. وايبعد
السططناد، بتكططرر واتأكيططده الحكططم لتقويططة قصططدا إليه المسند قدم

كططان إلططخ، المراد يبين واأنه مافيد بأنه تصنيفه مادح لما لنه واذلك
دفعططا السؤال فقوى عليه، النفع حصول في العتماد توهم ماظنة
التقديم واجوه مان الطول في بعيدا. واذكر كان واإن اليهام، لهذا
الططدعاء هططذا فططي للوحططدة إظهططارا للتخصططيص يكون أن يجوز أنه

فططي قططال فكططأنه بططه، ليسططتعطف بالتططأماين فيه له ماشارك واعدم
العوان. عن واانفرادي واحدتي واارحم أجبني السؤال: إلهي أثناء

واهططو الكططرم، واحواشططيه. واقططوله: (الكريططم) ماططن السعد . انظر اه
واعلططة. لغططرض ل ينبغططي، واجططه على ينبغي، لمن ينبغي ماا إعطاء
كونهططا بقيططد أوا ماطلقططا النعمططة واهططي المنططة، (المنان) ماططن واقوله
ماحطض ماطن تعطالى يوجبهطا. فنعمتطه ماقابطل غير مان مابتدأة ثقيلة
بوجططوبا المعتزلططة لزعططم خلفا شئ، لحد عليه يجب ل إذ فضله
هو الذي المن مان ماأخوذ ذلك. واقيل عن الله تعالى عليه، الصح
عليهططم نعمططه عبططاده ليططذكر حسططن اللططه ماططن واهططو النعططم، تعططداد

صدقاتكم تبطلوا تعالى: * (ل لقوله ماذماوم غيره وامان فيطيعوه،
فيجططوز واالشططيخ واالوالد النبي ذلك مان واالذى) * وااستثنى بالمن

 مان المنسبك يعم) المصدر المن. (واقوله: أن لهم
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علططى مارفططوع النتفاع لسأل. واقوله ثان مافعول واالفعل أن،
علططى مانصططوبا بعططدها واماططا زائدة، للخاصة: اللم الفاعلية. واقوله

الله. على يعود ضميرا الفعل فاعل يكون أن المفعولية. وايحتمل
اللططه يعططم أن أسططأل أي الخططافض، بإسططقاط مانصططوبا واالنتفططاع
القاماوس: يقال واالعاماة. وافي الخاصة المذكور بالشرح بالنتفاع
هنطططا: المنتهطططون بالخاصطططة . واالمطططراد إلطططخ. اه بالعطيطططة عمهطططم

دار فططي وابالعاماة: المبتططدئون. (قططوله: الفططردواس واالمتوسطون،
أفضططلها جنططان، سططبع علططى ماشططتملة واهططي الجنططة، الماططان) هططي



النعيططم، واجنططة الخلططد، واجنططة المططأواى، الفردواس. واجنة واأواسطها
ابططن ذهططب ذكططر ماططا واإلى الجلل، وادار السلم، وادار عدن، واجنة

خططاف تعالى: * (والمن لقوله جماعة، وارجحه أربع، عباس. واقيل
جنتططان) *. (واقططوله: دوانهمططا قال: * (وامان جنتان) * ثم ربه ماقام

العلططة، لم حططذف علططى الهمططزة بفتططح يكططون أن إلخ) يحتمططل إنه
لبيططان سيقت ماستأنفة جملة أنها على بكسرها يكون أن وايحتمل
واأرحططم كريططم الله. واقوله: (أكرم سؤال على له الحامال السبب

كططل ماططن رحيططم. فحططذف كططل واماططن كريططم كططل ماططن أي رحيططم)،
أن ماططع مافططردا، كططونه بعده. واجاز ماا إلى أفعل واأضيف اختصارا،

لفهططم إليططه يضططاف ماططا بعططض أفعل لكون جمعا، يكون أن الصل
لمتعلق بيان أي: (أؤلف) هذا المراد. قوله التباس واعدم المعنى

ذكططر ماططا لن خاصا ماؤخرا فعل واقدره أصلية، أنها على بناء الباء،
هططو فلنططه فعل كططونه أوالويططة المتعلططق. أماططا تقططدير في الوالى هو

لن المقططام، فلرعايططة خاصططا كونه أوالوية واأماا العمل، في الصل
مابدأ التسمية كانت ماا لفظ نفسه في يضمر شئ في شارع كل
بعد ماا والشعار أؤلف، يضمر واالمؤلف أكتب، يضمر فالكاتب له،

ماططؤخرا كططونه أوالوية المحذواف. واأماا على قرينة فهو به البسملة
واجططودا، ماسططماه تقططدم فيوافق ذكرا ماقدماا تعالى اسمه فليكون
الجمهططور. عنططد يفيططده المعمططول تقططديم لن الختصططاص، واليفيططد

على رد تعالى. ففيه اسمه بمعونة إل تتم ل البداءة واالمعنى: أن
ا البطداءة أن يعتقد مان م تكطون كم م أيضطا تكطون اللطه باس باس

تكون ل أنها يعتقد مان على إفراد. وارد قصر يسمى واهذا آلهتهم،
واجططوده المنكريططن كالدهرية آلهتهم، باسم تكون واإنما الله باسم

أن بين المترددين على أيضا قلب. وارد قصر يسمى واهذا تعالى،
تعييططن. قططال قصر يسمى واهذا آلهتهم، باسم أوا الله باسم تكون

فططي الحقيقططي لتعططذر حقيقططي غير هنا القصر الصبان: ثم العلماة
البتططداء قصر المعنى هنا. فإن كما الموصوف، على الصفة قصر
له ثبت واإن غيره، باسم كونه إلى يتعداه ل الله باسم كونه على

ماططن ماشططتق بططال. (قططوله: واالسططم ذي فططي ككططونه أخططر أواصاف
يعلططو ماسططماه لن العلططو، عنه. واهو وافرع مانه ماأخوذ السمو) أي

لن واالعرفططان، العتبار ماحفل إلى الهجران زاواية عن وايرتفع به
بل بها خاص اسم له يوضع ماما مانها شئ ليس الشياء ماحقرات



فأصطله البصططريين، ماذهب نوعها. واهذا أوا جنسها باسم عنها يعبر
 الواضع لن تخفيفا، لماه حذفت سمو، عندهم
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واأتططى سططينه، سططكنت ثططم فخففططه، اسططتعماله يكططثر أنططه علم
حينئططذ: المحذوافة. فططوزنه اللم عن واعوضا توصل الوصل بهمزة

أنهططم لططذلك وايشططهد العجططاز، المحذوافططة السططماء ماططن فهو أفع،
قلبت سميو، أصله سمى اسم تصغير أن مانها أماور، على اتفقوا
أسططماء، جمعططه أن فيهططا. وامانهططا الوالططى اليططاء واأدغمططت ياء الواوا

زائدة. وامانها ألف عقب لتطرفها همزة الواوا واقلبت أسما واأصله
سططموت واأصططلها واتسططميت، واأسططميت سططميت مانططه الفعططل أن

غيططر عقططب رابعططة لوقوعهططا يططاء الواوا قلبت واتسموت، واأسموت
كما البصريين عند - أي العلماة الوسم) واهو مان ضم. (واقوله: ل

واأصططله فعله، مان مانه. أي ماأخوذ فهو الكوفيين عند واأماا علمت،
أكططثرهم عنططد فخفططف السططين، واسططكون الواوا بفتح عندهم: واسم

ماططر، لمططا الوصططل بهمططزة واأتططى السططتعمال لكططثرة صدره بحذف
الصططدر. المحذوافططة السططماء ماططن فهططو أعططل، هططذا علططى فططوزنه

واالجمططع. التصططغير ماطن تقطدم بمطا رد لكطن إعلل، أقططل واماذهبهم
ه واسيما تصغيره لكان الوسم مان ماأخوذا كان والو واالفعل واجمع

تقططدم. قططال كمططا كططذلك، واليططس واسططمت، مانططه واالفعططل أواسططام،
بأسططماء تسططمى اللططه أن علططى مابنططي البصريين قول بعضهم: إن

واضططع ماططن السططماء أن علططى مابنططي الكططوفيين واقططول الزل، مان
السططنة. واالثططاني أهططل ماططذهب واهو أصح، الوال البشر. واالمذهب

بل الزل فططي كططان سبحانه أنه يقتضي لنه العتزال، أهل ماذهب
أفنططاهم فططإذا ذلططك، لططه جعلططوا الخلططق خلق فلما واصفات، أسماء
فططي الصططبان العلماططة البنططاء هططذا واصططفات. وارد أسططماء بل بقططي

البناء، هذا يقتضي ماا المذهبين في فقال: ليس البسملة، رسالة
هططي بططل أزليططة، غيططر وااللفططاظ ألفططاظ، السططماء جميع لن واذلك
قططال ماططن قططول حمل الفريقين. والهذا مان الجمهور باتفاق حادثة

علططم) أي المسططاماحة. (قططوله: وااللططه علططى قديمططة اللططه أسططماء
خارجططا. ماوجططود ماعين لماسماه التحقيق، على الشخصي بالوضع



إيهططام ماططن حططذرا التعليططم ماقام في إل ذلك يقال أن يجوز ل لكن
ماشخصططات، بططه قططامات ماططن واهططو المسططتحيل، الشططخص ماعنططى

ل اللططه ذات بططأن البشر. وااعططترض واقيل تعالى، الله هو واالواضع
فططي يكفططي بططأنه ؟. واأجيططب العلطم لهططا واضع فكيف بالعقل تدرك

بتعقططل أدركططت الططذات - فططإن هنططا - كمططا ماا بوجه التعقل الوضع
واليططس المسططمى واتعييططن الوجود) بيان صفاتها. (واقوله: الواجب

واالصفة، الذات ماجموع المسمى لكان واإل المسمى، مان ماعتبرا
عليططه يجططوز ل الوجططود: أنططه وااجططب كطون كططذلك. واماعنططى واليططس
وااجططب بططذلك عططدم. واخططرج يلحقططه وال عططدم، يسططبقه فل العططدم،
كونه مان كالممكن. وايلزم واالعدم الوجود واجائز كالشريك العدم

المحاماد، لجميع ماستحقا يكون أن الوجود وااجب واتعالى سبحانه
كإماام، إله، الوال أصله إله) أي به. (قوله: واأصله صرح وابعضهم

بعد ثم باطل، أوا بحق كان سواء أي ماعبود، لكل جنس اسم واهو
واهي تقديرية، غلبة بحق المعبود الله في استعماله غلب تعريفه

بحسططب غيططره فططي اسططتعمال إماكططان ماع بمعنى اللفظ اختصاص
اللططه لفططظ فططإن هنططا، كمططا بالفعططل فيه يستعمل لم لكن الوضع،

يسططتعمل لم لكن الوضع بحسب الله غير في يستعمل لن صالح
فصططار بططأل) أي عططرف واتعططالى. (قططوله: ثططم سططبحانه الله في إل

فصططار اللم إلططى حركتها نقل بعد الثانية الهمزة حذفت ثم الله،
للتعظيططم فخمططت ثططم الثانيططة فططي الوالططى اللم أدغمططت ثم ألله،
عنططد العظططم السططم (قوله: واهو أعمال خمسة ففيه الله، فصار

قيططل: إن القيوم. فإن الحي أنه الله رحمه النوواي الكثر) وااختار
أجططابا، به واتعالى سبحانه دعي إن أنه العظم السم شرط مان
وال بططه كططثير يططدعو فقططد كططذلك، ليططس واهذا أعطى، به سئل واإذا

يسططتجابا ل واشرواطا آدابا للدعاء أن فالجوابا ؟ دعاؤه يستجابا
قيططل: لمططا الحلل، باللقمططة البططاطن إصططلح فأوالها بها، إل الدعاء
الخلص الحلل. واآخرهططا لقمططة واأسططنانه السططماء مافتططاح الططدعاء
لططه ماخلصططين اللططه تعططالى: * (فططادعوا قططال كمططا القلب، واحضور

واالسططلم: يططا الصططلة عليططه ماوسططى لسططيدنا قططال الدين) * واكمططا
ماططن بطنططك فصططن دعططاؤك لططك يسططتجابا أن أردت إن ماوسططى
الجيلنططي: القططادر عبططد سيدي الثام. واقال عن واجوارحك الحرام

واليططس اللططه قلططت إذا لك يستجابا واإنما العظم، السم هو الله
 خواص السم غيره. والهذا قلبك في
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يقططول بأن ماجردا خلوة في عليه داوام مان أن مانها واعجائب،
الملكططوت، عجططائب شططاهد حططال، مانه عليه يغلب حتى الله، الله،

كتبه مان أن بعضهم فيكون. واذكر كن - للشئ الله - بإذن وايقول
أحططرق المصرواع واجه به - وارش الناء يسع ماا - بحسب إناء في

خططال ماوضططع في مارة ألف سبعين ذكره شيطانه. وامان الله بإذن
يططوم كططل قططال أعطيه. واماططن إل شيئا الله يسأل ل الصوات، عن
فططي بركتهططا رأى ماططرة، واسططبعين سططبعا الله، هو الصبح صلة بعد
بططه يسم عجيبة. (قوله: والم أشياء نفسه في واشاهد وادنياه، دينه

أنزلططه ثططم لخلقططه، يعرفططه أن قبططل بططه نفسه سمى بل غيره) أي
لططه تعلططم تعططالى: * (هططل قوله لذلك لهم. وايدل ليعرفه آدم على

؟. السطم بهطذا تسططمى اللطه غيطر أحطدا أن تعلم هل سميا) * أي
أحططد يسططتطيع ل أنططه تعنتططا) أي للنكططار. (واقططوله: والططو واالستفام

واالتعصططب. قططال التشططدد أي التعنططت، واجططه على والو به التسمية
عليه يصعب ماا واألزماه عليه، شدد أي تعنيتا، القاماوس: عنته في

أن زلتططه. انتهططى. وايططرواى طالبططا أي ماتعنتططا أداؤه. وايقططال: جططاءه
واأحرقتططه. (قططوله: صططاعقة فنزلططت اللططه والططدها سططمت اماططرأة

الوضططع. بحسططب ماشططبهتان إلططخ) أي صططفتان الرحيططم واالرحمططن
بحسططب إفادتهططا لجططل أي للمبالغططة، اشططتقتا (واقططوله: بنيتططا) أي

إن قيططل ماا يندفع ذك واالوضع. وابما الصيغة بحسب ل الستعمال
الصططفة لن ماشططبهتين، صططفتين كونهمططا ينططافي للمبالغططة كونهمططا

بططه واالتجططدد. واينططدفع للحططدواث المبالغططة واصيغة للدواام المشبهة
وارحمططن خمسططة، فططي ماحصططورة المبالغططة صططيغ إن قيل ماا أيضا

المططذكور. واالمططراد الحصططر مانططع بعضططهم أن علططى مانهططا، ليططس
ل أفططراده، كثرة أوا المعنى، قوة واهي النحوية، المبالغة بالمبالغة
لنهططا يسططتحقه ماططا علططى زيططادة للشططئ تثبططت أن واهططي البيانيططة

رحططم) الكمال. (واقوله: مان نهاية في أسمائه جميع إذ ماستحيلة،
بضططمها، فعل إلى العين بكسر فعل مان نقله بعد الحاء بكسر أي
ل المشططبة الصفة إن يقال ماا يرد فل اللزم، مانزلة تنزيله بعد أوا

اللططه. وابعضططهم يقططال: رحمططك ماتعططد، وارحططم المتعدي، مان تصاغ



كحسططن، رحططم فيقططال العيططن، ماضموم لزماا يستعمل كونه أثبت
رحمططا) * تعالى: * (واأقربا قوله وامانه كالحسن، الرحم واماصدره

المططاريين. (قططوله: واالرحمططن واالنقططل للتنزيططل حاجة ل هذا فعلى
ماقططدر سططؤال جططوابا فططي وااقططع بياني الرحيم) استئناف مان أبلغ

أن أبلططغ كططونه واماعنططى ؟ الرحيططم علططى الرحمن قدم تقديره: لم
المبالغة مان ماأخوذ الرحيم. واهو مادلول مان واأزيد أعظم مادلوله

البنططاء زيادة لمفرد. (واقوله: لن بها يوصف ل لنها البلغة، مان ل
ع في إلخ) كما كبطار فطي واكمطا بالتشطديد، واقططع بطالتخفيف قط

ذلك يكون أن ثلثة شرواط واجدت إذا القاعدة هذه واكبار. واماحل
الصططفة لن وانهططم، شططره نحططو فخططرج الجبليططة، الصفات غير في

حططذر نحو فخرج النوع، في اللفظان يتحد تتفاوات. واأن ل الجبلية
فططي فاعططل. وايتحططدا اسططم واالثططاني ماشبهة صفة الوال إذ واحاذر،

فيهما. (واقططوله: اشتقاق ل إذ وازماان، زمان نحو فخرج الشتقاق،
بحططديث. واقططال ليس هذا بأن تصريح ففيه السلف، والقولهم) أي

للططدنيا الرحمططن لشططمول فيططه واالمبالغططة حططديث، حجططر: إنططه ابن
بحسططب فالبلغيططة الططدنيا، أوا بططالخرة ماختططص واالرحيططم واالخرة،

ماططا للحكم. واأماا فيها مانظور فهي واقلتها، المرحوماين أفراد كثرة
يعططارض فل وارحيمهمطا واالخطرة الدنيا رحمن الحديث: يا في جاء
. بجيرماططي للكيططف. اه بالنظر البلغية تكون أن يجوز لنه ذكر، ماا

يقططل لططم والقططولهم، نصططه: قططوله ماا الجمل حاشية بتصرف. وافي
لن حططديث، غيططر ذكططره ماما كل لن واالسلم الصلة عليه والقوله
واهمططا: حديثان، صيغتان: مانها ست هنا واردت التي الصيغ حاصل

الثانيططة: يططا واالصيغة الخرة، رحيم واالرحيم الدنيا رحمن الرحمن
ماططن الططتي الصططيغ بقيططة وارحيمهمططا. واأماططا واالخططرة الططدنيا رحمططن
صططيغ: يططا أربططع واهططي أحططاديث، غير فهي الشارح ذكره ماا جملتها
واالخططرة الططدنيا رحمططن يططا الخططرة، وارحيططم واالخرة الدنيا رحمن
 الدنيا، وارحيم
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الدنيا، وارحيم الخرة رحمن يا الخرة، وارحيم الدنيا رحمن يا
ظططاهر غيططر الشططارح، ذكره ماا جملتها مان حفني. واقوله: التي  اه



واإن صطريحا النطداء / حرف فيهما ليس الشرح في الصيغتين لن
تكططون العتبططار ذكرهططا. وابهططذا الططتي الربعططة بخلف ماقططدرا، كان

. ط. اه ع  أحططاديث. اه غيططر واسططت حديثان صيغتان ثمانية، الصيغ
أصططولها، أي النعططم، بجلئططل ماعنططاه: المنعططم الرحمططن أن وااعلططم
واالعقططل، واالططرزق، واالعافيططة وااليمططان، العدم، بعد الوجود كنعمة

بططدقائق ماعنططاه: المنعططم ذلططك. واالرحيططم واغيططر واالبصر، واالسمع،
اليمططان، وازيططادة المططال، واكططثرة كالجمططال، فرواعهططا، أي النعططم،
بينهما جمع ذلك. واإنما واغير واالبصر، السمع واحدة العقل، واوافور
العظيمططة النعططم مانططه يطلب أن ينبغي كما تعالى، أنه إلى إشارة
إلططى اللططه أواحططى الدقيقة. فقططد النعم مانه يطلب أن ينبغي كذلك

اطلططب حقيططرا، تسططألني أن بخل ماني تخش ل ماوسى ماوسى: يا
فمططا الخردلططة خلقططت أني علمت أماا لشاتك، واالعلف الدقة ماني

يحتطاجون الخلطق أن علمطت واقطد إل شطيئا أخلق لم واأني فوقها،
واأمانططع، أعطططي قططادر، أنططي يعلططم واهططو ماسألة، سألني إليه. فمن
سططبحانه رحمتططه أن المغفططرة. واالحاصططل ماططع ماسططألته أعطيتططه
ماريططد شططخص لكططل فينبغططي ماخلوقططاته، جميع على عاماة واتعالى
فططي الحبططار: ماكتططوبا كعططب أخططاه. قططال يرحططم أن اللططه رحمططة

أن ترجططو فكيططف ترحططم، كططذلك ترحططم كمططا آدم ابططن النجيل: يططا
حجططر لبطن ينسططب اللطه. وامامططا عبططاد ترحطم ل واأنت الله يرحمك

رحمططت ماططا أنططك الخلططق جميططع هططديت تعططالى: ارحططم اللططه رحمه
يرحمططك اللططه عبططاد أيضططا): ارحططم (والططه فاغتنما الرحمن يرحمك

واافرماططن نصططيب لهططم فالراحمون وانواله جوده الخلئق عم الذي
فمططن كططثيرة، خططواص الوصفين والهذين جلله جل الرحمن رحمة

بعيططن إليططه اللططه نظططر ذكططره ماططن أكططثر ماططن أن الرحمططن خططواص
أحططواله. جميططع فططي بططه مالطوفا ذكره على وااظب وامان الرحمة،

الجمعططة عصططر بعططد قططال ماططن السططلم: أن عليه الخضر عن رواي
اللططه واسططأله الشططمس، تغيططب أن إلططى رحمن، يا ألله ماستقل: يا

الرحيططم خططواص إيططاه. واماططن أعطاه الدين أوا الدنيا أماور مان شيئا
صططاحب على واعلقها مارة واعشرين إحدى وارقة في كتبه مان أن

واذكره ماصرواع، كف في كتبه تعالى. وامان الله بإذن برئ الصداع
شططرح  تعالى. اه الله بإذن ساعته مان أفاق مارات، سبع أذنه في

إلططخ) هططذا هططدانا الططذي للططه الحسنى. (قططوله: الحمططد الله أسماء
النفططع ذي العظيططم التططأليف هططذا إلططى يصططل لم بأنه مانه اعتراف



النعيططم، بجنططات الفططوز إلططى تعطالى الله شاء إن الموصل العميم،
فططي ذلك قالوا حيث الجنة بأهل فاقتدى فعله، وااستحقاق بجهده

ماططن إليططه واصلوا ماا إلى يصلوا لم بأنهم مانهم اعترافا الجزاء دار
بجهططدهم العليططات المراتططب تلططك واعظططم العطيططات تلططك حسططن

ذكططر واكرماططه. واماططا اللططه فضططل بمحططض بططل فعلهططم، وااسططتحقاق
ماططن شططيئا كلماططه المتكلططم يضططمن أن واهططو القططرآن، مان اقتباس
لفظططا التغييططر فيططه يضططر وال مانططه، أنه على ل الحديث، أوا القرآن
للتططأليف. بجيرماططي واهنططا للنعيم، القرآن في الشارة لن واماعنى،

فططي تنحصر لكنها عد، يحصيها ل أنواع الله هداية إن بتصرف. ثم
ماططن المططرء يتمكططن بهططا التي القوى مارتبة: الوال: إفاضة أجناس
- واالحططواس العاقلططة - أي العقليططة كالقوة ماصالحه، إلى الهتداء
بيططن الفارقططة الدلئل الظاهرة. الثاني: نصب واالمشاعر الباطنة،

الرسل بإرسال واالفساد. الثالث: الهداية واالصلح واالباطل الحق
وايططؤتيهم السططرائر لقلططوبهم يكشططف الكتططب. الرابططع: أن واإنططزال
واهططذا الصططادقة، المناماططات أوا اللهام أوا بالوحي هي، كما الشياء
الهداية تفسير في دلنا) اقتصر بالنبياء. (قوله: أي يختص القسم

واغيرهططا. المقصططود إلططى الموصططلة الدللططة فشططملت الدلة، على
 إليه إل تسند ل واالوالى
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المسططتقيم) * الصططراط تعالى: * (اهدنا قوله في كما تعالى،
أحببت) *. مان تهدي ل قوله: * (إنك (ص) في عنه المنفية واهي

تعططالى: * (واإنططك قططوله فططي كمططا (ص)، النططبي إلى تسند واالثانية
قططوله فططي كمططا القططرآن، ماسططتقيم) *. واإلططى صططراط إلططى لتهدي

غيرهما. أقوم) *. واإلى هي للتي يهدي القرآن هذا تعالى: * (إن
واالحمدلططة البسططملة واهططو مانه، واجد لما بالنسبة ماوصلة هنا واهي

كططانت إذا واهططذا سططيوجد، لمططا بالنسططبة ماوصططلة واغيططر وانحوهمططا،
ماوصططلة فالدللة الكتابا عن ماتأخرة كانت فإن ماتقدماة، الخطبة

فكيف بإلى، يتعدى واهدى بعلى، يتعدى دل أن غير. واالمشهور ل
يلططزم ل آخططر فعل بمعنى كان إذا الفعل بأن واأجيب ؟ به يفسره

إلططخ) الططواوا كنططا الفعططل. (قططوله: واماططا ذلططك به تعدى بما يعدى أن



لتوكيد زائدة اللم لنهتدي، مااض فعل واكان للستئناف، أوا للحال
الجحططود. لم بعططد واجوبططا ماضططمرة بططأن مانصططوبا واالفعططل النفي،

هططذا جملتططه ماططن الططذي الخيططر ماططن عليططه لمططا واالمعنططى: لنهتططدي
لوجططود. واأن اماتناع التأليف. والول: حرف لهذا لنهتدي أوا التأليف،

هدايططة لططول أي واجوبططا، ماحططذواف خبره مابتدأ تأوايل في الله هدانا
ماططا أي قبلططه، ماططا عليه دل ماحذواف لول ماوجودة. واجوابا لنا الله
 لنا. اه الله هداية لوجود هدايتنا عدم ماهتدين. واالمعنى: اماتنع كنا

عرفططا: لغة. واأماططا بالجميل) أي الوصف هو جمل. (قوله: واالحمد
تقططدم. (فائططدة) ماططا آخططر إلططى المنعططم تعظيم عن ينبئ فعل فهو

؟ اللططه إل إلططه ل أوا للططه الحمططد هططل الفضل، في العلماء اختلف
ل وافططي واحمططدا، توحيططدا الحمد في لن الوال، إلى طائفة فذهب

سططعيد واأبي هريرة أبي بحديث فقط. وااحتجوا توحيدا الله إل إله
لططه كتبططت اللططه إل إلططه ل قططال مارفوعططا: ماططن عنهمططا اللططه رضططي

للططه الحمططد قال سيئة. وامان عشروان عنه واحط حسنة، عشروان
سططيئة. ثلثططون عنططه واحططط حسططنة، ثلثون له كتبت العالمين ربا

الخلق. يسئل واعنها الكفر، تنفي لنها الثاني، إلى طائفة واذهبت
(ص): اللططه. وابقططوله إل إلططه ل الجنة (ص): مافتاح بقوله وااحتجوا

اللطه. وابقططوله إل إلططه ل قبلططي ماططن واالنططبيون أنططا قلططت ماططا أفضل
عططن ذكططري شططغله القدسططي: ماططن الحططديث فططي واتعالى سبحانه
فططي عمططا السططائلين. واأجططابوا أعطططي ماططا أفضل أعطيته ماسألتي

إله ل لقائل ذكرت التي الحسنة العشرين بأن هريرة أبي حديث
 كيفططا. اه أعظططم هططي الثلثيططن، ماططن عددا أقل كانت واإن الله، إل

بططن أحمططد السيد المنان، بربه العارف شيخنا، حاشية مان مالخصا
الرحمططة) أي اللططه مان الزبد. (قوله: واهي ماتن على دحلن، زيني
جميططع الغيططر فططي وادخططل الططدعاء، واتعططالى سططبحانه غيططره واماططن

سططيدنا علططى واسلمت صلت أنها وارد فإنه واالجمادات، الحيوانات
ذكططر السيرة. واماططا في الحلبي العلماة به صرح كما (ص)، ماحمد

الجمهططور، ماططذهب هططو المصططلي بططاختلف تختلططف الصلة أن مان
وااحططد أماططر الصلة ماعنى أن مان هشام ابن إليه ذهب ماا واماقابله

العططاطف. فهططو باختلف ماختلف والكنه العين، بفتح العطف، واهو
الملئكططة - ماططن تعططالى سططواه لمططا وابالنسبة الرحمة، لله بالنسبة
قبيططل ماططن الصططلة أن الخلف هذا على - الدعاء. واينبني واغيرهم

الثططاني. على المعنوي واالمشترك الوال، على اللفظي المشترك



تعططالى أسمائه مان السلم لن ذلك قال التسليم) إنما (قوله: أي
اسططم إطلق ماططن فيكون ذكر بما فدفعه المراد، أنه يتوهم فربما

بقططوله: بعضططهم بجيرماططي. وافسططره  المصططدر. اه علططى المصططدر
بططذلك اللئقططة التحيططة واطيب واالعظام الماان بمعنى هنا السلم

تعططالى: * (يأيهططا لقططوله اماتثال واالسلم الصلة بين المقام. واجمع
كراهططة ماططن تسططليما) * واخرواجططا واسطلموا عليه صلوا آمانوا الذين
- الفططراد كراهططة خطا. واشرواط أوا لفظا الخر عن أحدهما إفراد
فططي ذلططك يكططره فل مانططا، الفراد يكون - ثلثة: أن بها القائل عند
وامالئكتططه اللططه تعططالى: * (إن كقططوله واالنبياء، واالملئكة الله ثناء

فيططه وارد ماططا غيططر فططي يكون وايسلمون. واأن يقل يصلون) * والم
الجمعططة يططوم قال كحديث: مان مافردا، وارد فيما يكره فل الفراد
 وارسولك عبدك ماحمد على صل مارة: اللهم ثمانين
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لغيططر يكططون سططنة. واأن ثمططانين ذنططوبا لططه غفر الماي، النبي
رسططول يططا عليططك فيقول: السلم هو الشريفة. أماا الحجرة داخل
واالنططس) الجططن الثقلين القتصار. (قوله: لكافة له يكره وال الله،

ك ماطن الخلق كافة واإلى بل ه. واإلطى بطل واماطدر، واحجطر مال نفس
إرسططال أي الملئكططة، إلططى يرسططل الرمالططي: لططم العلماططة واقططول

تشططريف. (قططوله: إرسططال إليهططم أرسططل أنططه ينططافي فل تكليططف،
الفعططل مافعططول اسططم ماططن أبلغ واهو العين، المكرر المضعف) أي

لجططده) أي اللططه ماططن ماحمود. (قوله: بإلهططام واهو المضعف، الغير
يكثر أنه قلبه في أواقع تعالى أنه بسبب بمحمد التسمية ألهم انه

المطلططب عبططد لجده قيل أنه السير في رواي له. كما الخلق حمد
ابنططك سميت -: لم قبلها أبيه لموت والدته سابع في سماه - واقد

أن قططال: رجططوت ؟ قوماططك وال آبائططك أسططماء ماططن واليس ماحمدا،
إكططرام رجاءه. واينبغططي الله حقق واالرض. واقد السماء في يحمد

السططم بهططذا التسططمية وايسططن (ص)، له تعظيما ماحمد اسمه مان
عططدة بططه التسططمية فضططل في وارد (ص). واقد فيه ماحبة الشريف
ماحمططدا فسططماه ماولططود له والد حديث: مان فيها ماا أصح أحاديث،

الجنة. (قوله: أواحططي في واماولوده هو كان باسمي واتبركا لي حبا



بإرسططال كططان سواء العلم، اليحاء لن به، أعلم بشرع) أي إليه
لططه كططان حططق. واسططواء النبيططاء رؤيططا فططإن مانام، رؤيا أوا بإلهام أوا

فقططط. فنططبي) أي بططالتبليغ يططؤمار لططم ل. (قططوله: فططإن أم كتططابا
نبيططا كان فيمن يجتمعان ماطلق واخصوص عموم بينهما واالحاصل
يططؤمار لطم فيمططن النطبي بططالتبليغ. واينفططرد أماططر الذي واهو وارسول،
قلنططا عكس. واإن وال نبي رسول فكل الرسول، ينفرد وال بالتبليغ
واالخصططوص العمططوم بينهمططا كططان الملئكططة فططي الرسططول بانفراد

إلخ) الصحيح عدد أن خبر الوال. (قوله: واصح واالتحقيق الوجهي،
عليططك قصصنا مان تعالى: * (مانهم لقوله عدد، في حصرهم عدم

بهططم اليمططان يجططب أنططه عليططك) *. وااعلططم نقصص لم مان وامانهم
فيططه وارد فيمططن واتفصططيل تفصططيل، فيططه يططرد لططم فيمططن إجمططال

ثمانيططة واعشططروان، خمسططة مانهططم التفصيل فيه التفصيل. واالوارد
واالبططاقي حجتنا) * اليططة، تعالى: * (واتلك قوله في ماذكورة عشر

واهططود واإدريططس آدم واهططم السططور، بعططض فططي ماططذكورة سططبعة
أجمعين. (ص) واعليهم ماحمد واسيدنا الكفل واذوا واصالح واشعيب

ماعرفططة التكليططف ذي كطل علطى فقطال: حتطم بعضطهم نظمها واقد
ماططن ثمانيططة مانهططم حجتنططا تلك في علموا قد التفصيل على بأنبياء

ذوا واكططذا صططالح شعيب هود إدريس واهمو سبعة وايبقى عشر بعد
أن بعططد مانهططم وااحططدا أنكططر فمططن ختمططوا قططد بالمختار آدم الكفل
فل أعرفططه ل فقططال ابتططداء عنططه سططئل لططو ماططا بخلف كفر، علمه

الصططحب، ماع يعده والم فيه العامال آله) أعاد يكفر. (قوله: واعلى
بالقيططاس فإنهططا الصططحب بخلف بططالنص، ثبتت عليهم الصلة لن

(ص) عنططه حططديث وارواد الزاعميططن الشيعة على واللرد الل، على
عليططه. (قططوله: ماكذوابا بعلي. واهو آلي وابين بيني تفصلوا واهو: ل

ففيططه للمؤمانططات، الشططامال بططالمعنى المططؤمانين) هططو أقططاربه أي
يشططمل ماططا هاشططم بنططي ماططن قططوله فططي بططالبنين تغليب. واالمططراد

أخو واالمطلب (ص)، النبي جد أيضا. واهاشم تغليب ففيه البنات،
مانططاف. واخططرج عبططد واأبوهمططا الشططافعي، الماططام جططد واهو هاشم،
ماططن فليسططوا وانوفل، شمس عبد بنو واالمطلب هاشم بني بقوله
يطؤذوانه كطانوا لنهططم واذلطك مانطاف، عبططد أوال ماطن كطانوا واإن الل

لنططه عاصططيا، كططان والططو ماططؤمان) أي كططل هططم (ص). (قوله: واقيل
آل واهططو الضعيف، بالخبر تعليله لكن غيره، مان الدعاء إلى أحوج
 تقي، كل ماحمد
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التقي بالتقي يراد أن إل العاصي بغير المؤمان تخصيص يفيد
الدعاء ماقام في أي التقوى. (قوله ماراتب أوال واهو الشرك، عن

واماحططل الططدعاء، بمقططام خططاص القيططل هططذا أن وانحططوه) المشططتهر
العلماططة يناسططبها. قططال بمططا فسططر واال القرينة، عدم عند الخلف

الل تفسططير الططدعاء ماقططام في اللئق أن مان اشتهر الصبان: واماا
التفصططيل. عنططدي المتجه بل بإطلقه، أقول لست التباع، بعموم

حمططل بيتططه بأهططل الل تفسططير يسططتدعي ماا العبارة في كان فإن
الذين ماحمد آل واعلى ماحمد سيدنا على صل نحو: اللهم عليهم،
تفسططير يسططتدعي تطهيططرا. واماططا واطهرتهططم الرجس عنهم أذهبت

ماحمططد سططيدنا علططى صططل نحو: اللهططم عليهم، حمل بالتقياء الل
حجب لهم واكشفت بأنوارك قلوبهم مالت الذين ماحمد آل واعلى

صططل نحو: اللهططم التباع، على حمل ذكر ماما خلت أسرارك. فإن
دار واأهططل جنتططك سططكان ماحمططد آل واعلططى ماحمططد سططيدنا علططى

ليسططت فعططل صططيغة لن لجمططع، جمططع) أي كراماتك. (قوله: اسم
جمططع الخفططش: إنططه التحقيق. واقال هو واهذا الجموع، أوازان مان

ذلطك قطال الصحابي) إنمطا واراكب. (قوله: بمعنى كركب لصاحب
فيططه يشططترط ل واالصططحابي عشططرته، طالت مان هو الصاحب لن

الصططحابي. (واقططوله: ماططن بجيرماططي. (قططوله: واهططو) أي ل ذلططك. ح
ماتعارفططا اجتماعططا حياته حال في البعثة بعد إلخ) أي ماؤمانا اجتمع
ل. أم شيئا عنه رواى سواء اليمان، على واماات لحظة، والو ببدنه

المرتبة اللفاظ إلى ذهنا) فالشارة الحاضر المؤلف (قوله: فهذا
الحقيقططة، ل المجاز طريق على لكن ذهنا المستحضرة المجتمعة

بحاسططة المسططحوس إليططه للمشططار ماوضططوع الشططارة اسططم لن
بعضهم: الكلم قال ماعناه) والذلك واكثر لفظة البصر. (قوله: قل

تفسططير في عباراتهم اختلفت ليفهم. واقد وايبسط ليحفظ يختصر
ماططع قليلططه إلططى الكلم رد المعنى. فقيل: هو تقاربا ماع المختصر
إخلل. واقيططل: بل القلل واتحصططيله. واقيططل: هططو المعنططى استيفاء

اني تكطثير ماطع الفضطول المبطاني. واقيطل: حطذف تقليطل ماطع المع
المنتشططر. (قططوله: واضم المستكثر واقيل: تقليل الصول، استيفاء



دق. ماططا واغيططره. واقيططل: فهططم دق لما ماطلقا، لغة: الفهم) أي هو
التاماططة، النسب هنا بها بالحكام) المراد (قوله: وااصطلحا: العلم

الوضططوء فططي قولنططا: النيططة في الوضوء في للنية الوجوبا كثبوت
واهكططذا. مانططدوابا، قولنططا: الططوتر فططي للططوتر النططدبا واثبوت وااجبة،
فقهططا. يسمى فل إنسان كتصور بالذواات، العلم بها بالعلم واخرج

بططأن كططالعلم العقليططة، بالحكام العلم بها (واقوله: الشرعية) خرج
الشطارع، بمعنطى للشطرع نسطبة الثنين. واالشطرعية نصف الواحد

العلططم بططه (ص). (واقوله: العملية) خططرج النبي أوا تعالى الله واهو
قولنططا: في للقدرة الوجوبا كثبوت العتقادية، الشرعية بالحكام
علططم يسطمى الصفات. واهذا بقية واهكذا تعالى، لله وااجبة القدرة
عمططل، بكيفيططة المتعلقططة بالعمليططة التوحيد. واالمططراد واعلم الكلم

عمططل، وااجبططة قولنططا: الصططلة فططي فالصططلة كالنية، قلبيا كان والو
الوجططوبا ثبططوت هططو واالحكططم - الوجططوبا، صططفته - أي واكيفيتططه

قلططبي، وااجبططة: عمططل الوضططوء في قولنا: النية في للصلة. واالنية
للنيططة. (واقططوله: الوجططوبا ثبططوت هططو واالحكططم الوجططوبا، واكيفيتها

غير بأنه القول على جبريل واعلم الله، علم به خرج المكتسب)،
جبريططل علططم أن واالحططق فيططه، اللططه خلقططه ضططرواري بططل ماكتسب
أدلتهططا) خططرج المحفوظ. (واقوله: مان اللوح مان يكتسبه ماكتسب

الحكططام. أدلططة مان ل الغير قول مان ماستفاد فهو المقلد، علم به
واكيفيططة للحططتراز، ل الواقططع لبيططان أنططه (واقوله: التفصيلية) الحق

واالماططر أماططر، الصلة، تقول: أقيموا أن التفصيلية الدلة مان الخذ
الزنططا: نهططي، تقربططوا للوجططوبا. وال الصططلة للوجوبا. ينتج: أقيموا

أنططه واهكذا. وااعلم للتحريم، الزنا تقربوا ينتج: ل للتحريم، واالنهي
والططو ماططا بططوجه يتصوره أن فيه شرواعه قبل فن طالب لكل يتأكد

واالحسن المطلق، المجهول نحو النفس توجه لستحالة باسمه،
يعططرف واأن طلبططه، فططي بصططيرة علططى ليكون بتعريفه يتصوره أن

 يعرف واأن تمييز، أتم غيره عن ليمتاز ماوضوعه
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جططده. وابقيططة وايططزداد العبث عن ليخرج وافضله واثمرته غايته
الخضططري العلماططة كلهططا نظمهططا واقد المشهورة، العشرة المبادي



ماسائل ماستمد واغاية حدواماوضوع كان علم أي قوله: مابادي في
أبططو أيضططا وانظمهططا تعططد عشططر وااضططع وافضططل واحكم وااسم نسبة
بحططده أوالعلمططا فليقططدم فنططا رام قططوله: ماططن فططي المعططري العلء

يعتمططد واحكططم وافضططله استمدمانه واماا وانسبة واوااضع تل واماوضوع
وابعضططهم واسططائل للمنططى عشططر فتلططك واالمسائل أفاد واماا وااسم

- واالشارح انتصر جميعها يدري يكن اقتصروامان البعض على فيها
واالسططتمداد، واالسططم، أربعة: الحططد، مانها - ذكر تعالى الله رحمه

واماسططائله، واحكمططه، سططتة: ماوضططوعه، عليططه واالفائططدة. وابقططي
ماططن المكلفيططن أفعال فهو الوال، وافضله. فأماا وانسبته، واوااضعه،

أوا العينططي الوجططوبا فهططو الثططاني، لها. واأماا الحكام عرواض حيث
شرط واالوضوء وااجبة، كالنية القضايا، فهو الثالث، الكفائي. واأماا

فالئمططة الرابططع، لهططا. واأماططا سططبب الططوقت وادخول الصلة، لصحة
السططادس، للعلوم. واأماا المغايرة فهو الخاماس، المجتهدوان. واأماا

خيرا به الله يرد (ص): مان لقوله العلوم، سائر على فوقانه فهو
فارتعوا. الجنة برياض ماررتم (ص): إذا الدين. والقوله في يفقهه

الططذكر. قططال قططال: حلططق ؟ الله رسول يا الجنة رياض قالوا: واماا
تشططتري كيططف واالحططرام، الحلل ماجططالس هي الذكر عطاء: حلق

تطلططق، واكيططف تنكح واكيف تحج واكيف تزكي واكيف تصلي واكيف
واالحططج، واالزكططاة الصططلة كيفيططة ماعرفططة ذلك. واالمططراد أشبه واماا

العبططارة إذ وامافسططداتها، واشططرواطها أركانهططا بمعرفططة يكون واذلك
ماططن رسططلن: واكططل ابططن قططال كما صحيحة، غير ذلك ماعرفة بغير
الله رضي عمر ابن واعن تقبل ل ماردوادة أعماله يعمل علم بغير

(ص): سططنة. لقططوله سططتين عبططادة ماططن خيططر فقطه عنهما: ماجلس
بعضهم: عليك قول أحسن العبادة. واماا كثير مان خير الفقه يسير
فمططن صططعوده قبططل فاسططتدركه سيرفع إنه الدين في الفقه بعلم
(واقططوله): سططعوده بططرواج في ماجدا واصار المنى بلغ غاية مانه نال

هططو قاصططد واأعططدل واالتقوى البر إلى قائد أفضل الفقه فإن تفقه
الشططدائد جميططع مان الحصينجي هو الهدى سنن إلى الهادي العلم
عابططد ألططف ماططن الشططيطان علططى أشططد ماتورعططا وااحططدا فقيها فإن

فكم باعتزاز أوالى الفقه فعلم بعلم علم ذوا اعتز ماا (واقوله): إذا
(واقططوله): واخيططر كبططاز وال يطيططر طير واكم كمسك وال يفوح طيب
وااحدا فقيها فإن توسل العلوم كل إلى يكون لنه فقه علم علوم

 وااعتلى تفضل زهد ذي ألف على ماتورعا
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مانطه فابطدأ يقصطر علطم كطل تحصطيل عطن (واقطوله): واالعمطر
أن وااعلططم عنططه حططال كططل فططي غنططى مانل فإن الفقه واذلك بالهم
شططهيرة، كططثيرة ماطلقا العلم فضل على الدالة واالحاديث اليات
يعلمططون الططذين يسططتوي هططل تعططالى: * (قططل قططوله اليططات فمططن

واالسططلم: الصططلة عليه قوله الحاديث يعلمون) * وامان ل واالذين
الجنططة إلى طريقا له الله سهل علما فيها يبتغي طريقا سلك مان
واإن يصططنع بمططا رضططا العلططم لطططالب أجنحتهططا لتضع الملئكة واإن

حططتى الرض، فططي واماططن السططموات فططي ماططن له ليستغفر العالم
القمططر كفضططل العابططد علططى العططالم فضططل واإن الماء في الحيتان

لططم النبيططاء واإن النبيططاء وارثططة العلمططاء واإن الكططواكب سائر على
بحططظ أخططذ أخططذه فمن العلم، وارثوا واإنما درهما وال دينارا يورثوا
أدنططاكم علططى كفضلي العابد على العالم (ص): فضل واقوله واافر
فططي النملططة حططتى واالرض، السططموات واأهططل وامالئكتططه اللططه واإن

النطاس ماعلمطي علطى ليصطلون المططاء، في الحوت واحتى جحرها،
تعليمططه العلطم. فططإن عنططه: تعلمططوا اللطه رضططي ماعطاذ الخير. قطال

وابذله جهاد، عنه واالبحث تسبيح، واماذكراته عبادة، واطلبه حسنة،
رجلن، قططال: النططاس عنططه اللططه رضططي الططدرداء أبي صدقة. واعن

ك. وايقطال: ماطن سطوى فيما خير وال واماتعلم، عالم إلطى ذهطب ذل
أعطططاه قططاله مامططا شططئ حفظ على يقدر والم عنده واجلس عالم
دام المتعلميططن. واثانيهططا: ماططا فضل أوالها: ينال كراماات، سبع الله

خرج واالخطايا. واثالثها: إذا الذنوبا عن ماحبوسا كان جالسا عنده
نزلططت عنططده جلططس الرحمططة. وارابعهططا: إذا عليه نزلت مانزله مان

لططه بططبركته. واخاماسططها: تكتططب فتصططيبه العططالم علططى الرحمططة
بططأجنحتهم الملئكططة ماستمعا. واسادسها: تحفهم دام ماا الحسنات

كفططارة تكططون وايضططعها يرفعهططا قططدم فيهططم. واسططابعها: كططل واهططو
لططم لمططن الحسططنات. هططذا فططي وازيططادة للططدرجات وارفعططا للذنوبا
ماضططاعفة. واعططن ذلططك أضعاف فله يحفظ الذي واأماا شيئا، يحفظ

واعليططه مانزله مان ليخرج الرجل قال: إن أنه عنه الله رضي عمر
اللططه خططاف العلططم سططمع فططإذا تهاماططة، جبططال ماثططل الططذنوبا ماططن



فل ذنططب، عليططه واليططس مانزله إلى فينصرف ذنوبه، مان وااسترجع
الرض واجططه علططى يخلططق لططم اللططه فططإن العلماء ماجالس تفارقوا

ماجلطس لحضطور يكططن لطم بعضهم: والطو ماجلسهم. قال مان أكرم
علطى الطواجب لكططان العطالم واجطه إلطى النظر سوى مانفعة العلم

ماقططام (ص) العلماء النبي أقام واقد فكيف فيه، يرغب أن العاقل
عالمططا صطافح واماططن زارنططي، فكأنمططا عالمططا زار فقال: ماططن نفسه

واماططن جالسططني، فكأنمططا عالمططا جططالس واماططن صططافحني، فكأنمططا
فططي القياماططة يططوم ماعططي تعططالى اللطه أجلسططه الططدنيا في جالسني

يحصططى، أن ماططن أكططثر واالعلمططاء العلططم فضل في وارد الجنة. واماا
العلماء مان يجعلنا أن العظيم الله فنسأل كفاية، القدر هذا وافي

سطيد ماحمطد لسيدنا واالمحبة المتابعة كمال يمنحنا واأن العامالين،
أجمعيططن. واأصططحابه آلططه واعلططى عليه الله صلى واالخرين الوالين

الكططائن الفقططه فططي أي للفقططه، الماام) صططفة ماذهب (قوله: على
لمكططان اسططم اللغططة فططي الشافعي. واالمذهب الماام ماذهب على

ماجططازا الحكططام ماططن الماططام إليه ذهب فيما استعمل ثم الذهابا،
تقططول أن واتقريرهططا التبعيططة، التصططريحية السططتعارة طريططق على
لختيططار الططذهابا وااسططتعير الططذهابا، بمعنططى الحكططام اختيار شبه

صططار ثططم ماختططارة، أحكططام بمعنططى ماططذهب مانططه وااشططتق الحكام،
الشططافعي الماططام ماناف) فيجتمططع عبد عرفية. (قوله: ابن حقيقة

عبططد بططن ماحمططد (ص) سططيدنا لنه ماناف، عبد (ص) في النبي ماع
فططي الذي واهاشم ماناف، عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن الله

الماططام. (قططوله: واوالططد نسططب فططي الططذي لهاشططم (ص) عططم نسبه
النططبي جد هاشم فيها توفي التي بغزة عنه) أي الله رضي إماامانا
وانشطأ سططنتين، ابن واهو ماكة إلى حمل ثم بعسقلن، واقيل (ص)،

 ابن واهو واالموطأ سنين، سبع ابن واهو القرآن واحفظ بها
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- المعططرواف ماكططة - مافتي خالد بن ماسلم على واتفقه عشر،
لططه واأذن الضططداد، أسططماء بططابا مان فهو شقرته، لشدة بالزنجي

فططي يتيمططا نشططأ أنططه ماططع سنة، عشرة خمس ابن واهو الفتاء في
صططباه فططي حططال. واكططان واضططيق العيططش ماططن قلططة فططي أماه حجر



مال حططتى وانحوها العظام في يستفيده ماا وايكتب العلماء يجالس
قططدم ثططم ماططدة، والزماططه بالمدينططة ماالططك إلططى رحل ثم خبايا، مانها

عليططه وااجتمططع سنتين بها فأقام واماائة واتسعين خمس سنة بغداد
ماططذهبه، إلططى عليهططا كططانوا ماططذاهب عن مانهم كثير وارجع علماؤها
عططاد ثم مادة، بها فأقام ماكة إلى عاد القديم. ثم كتابه بها واصنف

فلططم ماصر، إلى خرج ثم بها، فأقام واتسعين ثمان سنة بغداد إلى
إلططى انتقل العتيق. ثم بجاماعها للشتغال مالزماا للعلم ناشرا يزل

سططنة رجططب سططلخ الجمعططة - يوم الوجود قطب - واهو الله رحمة
علمه يوماه. واانتشر مان العصر بعد بالقرافة وادفن واماائتين، أربع
واعليططه واالوفاق، الخلف في الئمة على واتقدم الفاق جميع في

علمططا. الرض طبططاق يمل قريططش المشهور: عططالم الحديث حمل
عططالم فططي يحصططل لططم القطططار جميططع فططي واالنتشططار الكثرة لن

هططو العططالم أحمططد: هططذا الماططام وامانهططم الئمططة ماثله. قال قرشي
أقسططام، ثلثططة علططى الليل يقسم عنه الله رضي الشافعي. واكان

كططل فططي القططرآن للنططوم. وايختططم واثلث للصلة، واثلث للعلم، ثلث
الصطلة. فطي ذلطك كططل مارة، ستين رماضان في وايختم مارة، يوم

سططنة، عشططرة سططت مانططذ شططبعت يقول: ماا عنه الله رضي واكان
النططوم وايجلططب الفطنططة وايزيططل القلططب وايقسططي البططدن يثقل لنه

لكاذبططا عمري، في بالله حلفت العبادة. واماا عن صاحبه وايضعف
لططه: فقيططل فسكت، ماسألة عن عنه الله رضي صادقا. واسئل وال
فططي أوا سططكوتي فططي الفضططل أعلططم، فقططال: حططتى ؟ تجيب ل لم

كططبيرة لططه تعططرف ل الدعوة، ماجابا عنه الله رضي جوابي. واكان
فططأرحت ماطططاماعي عنه: أماططت الله رضي كلماه صغيرة. وامان وال

مايتططا واكططان القنططوع واأحييططت تهون طمعت ماا النفس فإن نفسي
ماهانططة علتططه عبد بقلب يحل طمع إذا ماصون عرضي إحيائه ففي

بصططفاء علينا امانن عنه: اللهم الله رضي أدعيته وامان هون واعله
السططنة، على وابينك بيننا فيما المعامالة تصحيح لنا واهب المعرفة،

بكططل علينططا بك. واامانن الظن واحسن عليك التوكل صدق واارزقنا
أرحططم يططا برحمتططك الططدارين بعططوافي ماقروانططا إليططك يقربنططا ماططا

يحصططى، ل وانططثرا نظمططا عنططه نقططل فمططا الراحميططن. وابالجملططة،
هططذا وافططي بالتططأليف، أفططردت واقد تستقصى، ل واأخباره وافضائله

الشافعي إماامانا فضائل مان نبذة بذكر تبركنا كفاية. واحيث القدر
الربعططة الئمططة بقيططة أخبططار بعططض بططذكر فلنتططبرك عنه الله رضي



عنه، الله رضي ماالك أجمعين. فأقول: الماام عليهم الله رضوان
ماططن واقيططل: تسططعين. واهططو الجهططرة، ماططن واتسعين ثلث سنة والد

عططن العلم التابعين. واأخذ واقيل: مان الصحيح، على التابعين أتباع
قططوله حمططل واعليططه التططابعين، ماططن ثلثمائططة مانهططم شيخ، سبعمائة
ناحيططة كططل ماططن البل أكباد تضربا حتى الساعة تنقضي (ص): ل

تضططربا أن روااية: يوشططك علمه. وافي يطلبون المدينة عالم إلى
عططالم ماططن أعلططم أحططدا يجططدوان فل العلططم يطلبططون البططل أكبططاد

النططاس العلططم. واأفططتى لطلب بابه على يزدحمون المدينة. فكانوا
- يرى عنه الله - رضي بالمدينة. واكان سنة سبعين نحو واعلمهم

- حنيفططة أبططو الماططام النوم. واسططئل في ليلة (ص) كل المصطفى
رسططول بسططنة أعلططم رأيططت فقال: ماططا ماالك - عن عنه الله رضي

مارضططية حالططة - علططى عنططه الله - رضي يزل (ص) مانه. والم الله
بططالبقيع، وادفططن واماائة، واسبعين تسع سنة البرية ربا اختاره حتى

فكططانت عنططه، اللططه رضططي حنيفططة أبططو الماام ماشهور. واأماا واقبره
رضططي الهجططرة. واكططان ماططن ثمانية سنة الصحابة عصر في والدته

عبططد بططن حفططص تعططالى. قططال بططالله عارفططا زاهططدا عابدا عنه الله
ه رضطي حنيفطة أبطو الرحمن: كطان بقطراءة الليطل يحيطي عنطه الل

أبططو عمطروا: صطلى بطن السيد سنة. واقال ثلثين ركعة في القرآن
شططدة ماططن أنططه سنة. وايططرواى أربعين العشاء بوضوء الفجر حنيفة
 في يقرأ قارئا سمع خوفه
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قابضطا يطزل زلزالهطا) * فلطم الرض زلزلطت المسجد: * (إذا
ذرة. فرحمططة بمثقططال يقططول: نجططزى واهططو الفجر إلى لحيته على
أوا رجططب - فططي عنططه اللططه - رضططي واتططوفي وارضططوانه عليططه اللططه

أبططي فططي تططرد بعضهم: إن قال وافيه واماائة، خمسين سنة شعبان
بططالعلم يضططئ شمسا كان تشير عنه الثقات فالراواة واصفا حنيفة

خلططق قدواة السلم شيخ كان الماير بالعلوم الناس في واهو حقا
ل خاشططعا بهيططا جميل واجهططه يططزل لططم القدير اقتضاه لما حقا الله

ماأسور بحبها عقل كل تلهي دنيا حطام عن ماعرضا تكدير يشوبه
الماططام واأماا واالكثير قليلها حطام عن نفس تنزيه لديه تساواى قد



واسططتين أربططع سططنة والدته فكانت عنه، الله رضي حنبل بن أحمد
فططي رواايططة صططاحب أحمد الماام الحداد: كان إدريس واماائة. قال

وارعططا زاهططدا عنه الله رضي واكان ماثله، زماانه في ليس الحديث،
سططبع ليلططة كططل فططي يقططرأ أبططي والططده: كططان الله، عبد عابدا. قال

الصططباح، إلططى يقططوم ثم ختمة، أيام سبعة كل في وايختم القرآن،
اللططه رضي الشافعي ركعة. قال ثلثمائة يوم كل في يصلي واكان

أزهططد وال أوارع وال أفقططه فيهططا خلفططت واماا بغداد مان عنه: خرجت
كططونه واقططت مان كله الليل يحيي واكان أحمد، الماام مان أعلم وال

إحططدى سططنة عنططه الله رضي ختم. واتوفي يوم كل في واله غلماا،
أشططهر الئمططة سائر وافضل فضله أن واماائتين. واالحاصل واأربعين

والدتهططم تاريططخ بعضططهم جمططع واقد النهار، رابعة في الشمس مان
سطيف يكطن نعمطان قطوله: تاريطخ فطي عمرهطم واماقطدار واماطوتهم

ندواأحمططد ببر صين واالشافعي ضبطا جوف قطع في سطاواماالك
مايلدهططم الشططعر نظططم ترتيططب علططى فاحسططب جعططد أماططر بسططبق

يكططن، واجملططه ثمططانين سططنة حنفيططة أبططي فططولدة كططالعمر فموتهم
واجمله سبعون واعمره سيف، واجمله واخمسين ماائة سنة واوافاته

واتسططع ماائططة واوافاته في، واجمله تعسين سنة ماالك سطا. واوالدة
جططوف. واجملططه واثمططانون تسططع واعمططره قطططع، واجملططه واسططبعين

واجمله حنيفة أبي وافاة يوم واخمسين ماائة سنة الشافعي واوالدة
أربططع واعمططره بططبر، واجملططه واأربططع ماططائتين سططنة واوافططاته صططين،

واجمله واماائة واستين أربع سنة أحمد ند. واوالدة واجمله واخمسون
واعمططره أماططر، واجمله واماائتين واأربعين إحدى سنة واوافاته بسبق،

أجمعيططن. بهططم واعنططا عنهم الله جعد. رضي واجمله واسبعون سبع
وااحططد تقليططد وايجططب الصططوابا علططى الربعة الئمة مان (تنبيه) كل

واعلططى التكليططف، عهططدة عططن خططرج مانهططم وااحططدا قلد وامان مانهم،
غيرهططم تقليد يجوز وال ماساوااته، أوا ماذهبه أرجحية اعتقاد المقلد

بالضططعيف العمططل يجططوز وال حجططر، ابططن قضاء. قططال أوا إفتاء في
طهططارة في ماالكا قلد كأن ماسألة، في التلفيق وايمتنع بالمذهب،

واأماططا وااحدة، صلة في الرأس بعض ماسح في واالشافعي الكلب
كططأن العمل، بعد والو فيجوز، ماعتبراتها بجميع بتماماها ماسألة في
فيهططا تقليده فله غيره، دوان الئمة بعض عند صحيحة عبادته أدى
فططي التقليططد علططى الكلم بسططط قضاؤها. واسططيأتي يلزماه ل حتى
الشططرح) ماعطططوف تعالى. (قوله: واهططذا الله شاء إن القضاء بابا



- إلططخ) والططد مافعططول. (قططوله: لشططيخنا الواقططع انتخبته ضمير على
أبططوه واماططات أوااخرهططا، في واتسعمائة تسع - سنة عنه الله رضي
أبيططه شططيخا كفلطه جططده ماطات لمطا ثطم جطده، فكفلطه صطغير واهطو

الطدين واشطمس الحمائطل أبطو الطدين شطهابا الكطامالن العارفطان
البططدواي، أحمططد سيدي ماقام إلى بلده مان الثاني وانقله الشناواي،

 العلوم، مابادي في هناك فقرأ
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واقططرأ سططنة عشططرة أربططع واعمططره الزهر الجاماع إلى نقله ثم
النصططاري. زكريططا السططلم شططيخ مانهططم كثيرين، ماشايخ على فيه

الططدين، في يفقهك أن الله أسأل له، وايقول إل به يجتمع ل واكان
الجوع مان الزهر الجاماع في يقول: قاسيت عنه الله رضي واكان

أنططي بحيث واتوفيقه، الله ماعونة لول البشرية الجبلة تحتمله ل ماا
ماططن أيضططا واقاسططيت اللحططم، ذقت ماا سنين أربع نحو فيه جلست
ماططن أشططد هو ماا نحضرها كنا التي الدرواس أهل بعض مان اليذاء

بططأدنى ترضططى ل أنت عنه: إذا تعالى الله رضي كلماه ذلك. وامان
الغنططى كسططب إلططى فبططادر واالمططاثر العل نيل في الجد ماع ماعيشة
تعططالى الله رضي واتوفي البصائر واانطماس الرزايا عظيم ماترقبا

إذ واعمططره واتسططعمائة، واسططبعين أربع سنة رجب عشر ثالث عنه
بعططد الشططريف الملططتزم عنططد عليططه واسططتون. واصططلي خمططس ذاك

ماقططره الجنططة واجعططل ثططراه اللططه بططالمعلى. طيططب وادفططن العصططر،
نعشه: انظططر تحمل الرجال رأى حين بعضهم أنشد واماثواه. وافيه

ماططن يحططوي كططم القططبر إلططى واانظططر بططه النططام تمشططي جبططل إلططى
درة إلططى واانظططر مانغمططدا السططلم صططارم إلططى واانظططر الشططرف
ماعططوف التثنيطة، (قطوله: واشطيخي) بصطيغة الصدف في السلم

(ماشططايخنا) للضافة. واقططوله النون مانه حذفت شيخنا، قوله على
واإلططى ثالثا، زائدا مادا ليست المفرد ياء لن بالهمزة ل بالياء يقرأ
يططرى همزا الواحد في ثالثا زيد بقوله: واالمد ماالك ابن أشار ذلك
السططلم، أهططل شططيخ السططلم) أي (قوله: شيخ كالقلئد ماثل في
قراءتطه قبلطه. (قطوله: المجططدد) يحتمططل المضططاف ماطن بططدل واهو

واالمططراد: السططلم للسططلم، صططفة وايكططون المفعول اسم بصيغة



انططدرس. أن بعططد (ص) واأظهططره النططبي جططدده الططذي أي المجدد،
السططلم، لشيخ صفة وايكون الفاعل اسم بصيغة قراءته وايحتمل
للططدين. (قططوله: زكريططا المجططدد هططو عنططه اللططه رضططي أنه واالمراد

لشططهرته السططم على اللقب قدم واإنما قبله، ماما النصاري) بدل
ماريططم) * والططد ابططن عيسططى المسيح تعالى: * (إنما قوله ماثل به،

بهططا، وانشططأ بسنيكة واثمانمائة واعشرين ست سنة عنه الله رضي
للقططاهرة تحططول ثططم التططبريزي، واماختصططر واالعمدة القرآن فحفظ

ماشططايخ عططن واأخططذ الزهططر، بالجططاماع واماكططث واأربعين إحدى سنة
ماجالسططهم وايخير واالفقراء العلم لهل واإيثار بر له كثيرين. واكان

واالقطال، للقيططل واترك واصبر تهجد له واكان الماراء، ماجالس على
جططاءه أنططه يحكططى إنططه عنه. حططتى الله رضي الدعوة ماجابا واكان
اللططه فططرد لططه بصري. فدعا يرد أن الله ادع له واقال أعمى رجل

ماططن ازديططاد فططي عنططه اللططه رضططي يططزل يوم. والم ثاني مان بصره
الله سنة. فرحمه ماائة نحو واعمره العلي بربه لحق حتى الترقي
واأماططدنا النهططار تحتهططا ماططن تجططري جنططات واأسططكنه البططرار رحمططة

مان انتخبته أي انتخبته، في التاء مان بمدده. (قوله: ماعتمدا) حال
إلططخ. بططه جزم ماا على ماعتمدا كوني حال لهؤلء المعتمدة الكتب

بهططا والططد دماشططق، قططرى ماططن قريططة لنططوى (واقوله: النوواي) نسبة
سططت سططنة بهططا واتططوفي واسططتمائة، ثلثيططن سططنة عنططه اللططه رضي

عمططره سططنة. عططد واأربعيططن سططت نحططو عططن واسططتمائة، واسططبعين
أعظمهمططا واماططا الططولدة، يوم مان كراس يوم لكل فجاء واماؤلفاته

يططا خيططرا -: لقيططت عنططه اللططه - رضططي مادحه في مانقبة. والبعضهم
 نوى ماا أخلص لله عالم بك نشا فلقد الجوى آلم واواقيت نوى
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- جللتططه ماطع عنططه، اللطه - رضططي السطبكي الماططام رحل والما
خططده وايمططرغ يبكي فصار توفي قد واجده حياته في الماام لزيارة

إلططى ماعنططى لطيططف الحططديث دار وايقول: وافي جلوسه، ماحل في
قططدم ماسططه ماكانا واجهي بحر أنال أن لعلي واآواي أصبو لها بسط

رضططي الصحابي خديج بن لرافع (قوله: واالرافعي) نسبة النواواي
القاسططم، أبو نفسه. واكنيته الرافعي خط عن حكي كما عنه، الله



واسططتمائة واعشططرين أربططع أوا ثلث سنة توفي الكريم عبد وااسمه
عنططب شططجرة مانهططا: أن كراماططات، سططنة. والططه واسططتين نيططف عططن

التصططنيف. (قططوله: فمحققططو واقططت يسططرجه ماططا لفقططد له أضاءت
أي المتططأخرين، ماحققططو به جزم ماا على واماعتمدا المتأخرين) أي

سططيذكر أنططه واغيرهم. وااعلططم زياد واابن حجر واابن السلم كشيخ
فططي المعتمططد أن القضططاء بططابا - في تعالى الله - رحمه المؤلف
بططه جططزم فمططا الشططيخان، عليططه اتفق ماا واالفتوى للحكم المذهب
فططي واالوارع. وارأيططت فالعلم الكثر رجحه فما فالرافعي النوواي
نصططه: فططإن ماا الدماياطي أحمد الشيخ الله بكرم المرحوم فتاواي
الشططراح وامان مانها المقدم واماا الكتب مان به يفتي الذي ماا قلت

واالخطيططب السلم واشيخ واالرماليين حجر ابن ككتب واالحواشي،
اليمنططي زياد واابن امالسي واالشبر واالزيادي واالمحلى قاسم واابن

واهل ل، أوا ماعتمدة كتبهم فهل واغيرهم، خضر واالشيخ واالقليوبي
واإذا ؟ ل أوا اختلفططوا إذا المططذكورين ماططن كططل بقططول الخططذ يجططوز

العلططم يجططوز واهططل ؟ مانها يقدم الذي فما حجر ابن كتب اختلفت
خلف أوا المرجططوح، بططالقول واالعمل به، واالفتاء الضعيف بالقول
- كمططا الجططوابا ؟ ل أوا المتجه، خلف أوا الواجه، خلف أوا الصح،

المكططي، سططنبل ماحمططد بططن سعيد الشيخ العلماة أجوبة مان يؤخذ
ماططع لكططن عليها، واماعول ماعتمدة الكتب هذه -: كل عليه واالعمدة
يجوز للنفس العمل في واالخذ بعض، على بعضها تقديم ماراعاة

واالنهايططة، التحفططة الختلف عنططد مانهططا فيقططدم الفتاء بالكل. واأماا
فططإن للترجيططح، أهل يكططن لططم إن بينهما المفتي فيخير اختلفا فإن
شططرحه في السلم شيخ ذلك بعد بالراجح. ثم ففتى له أهل كان

ماسططائل فيططه لكططن لططه، المنهططج شططرح ثططم البهجططة، علططى الصغير
أوال فالمقطدم بعضطها ماططع حجططر ابططن كتططب اختلفططت ضعيفة. فإن

العبططابا واشططرح الفتططاواي ثططم الماططداد، ثططم الجواد فتح ثم التحفة،
غالبا المتأخرين بافضل. واحواشي شرح عليهما يقدم لكن سواء،

التحفططة خططالفت فططإن ماعتططبرة، بهططا فططالفتوى للرمالططي، ماوافقططة
ابططن ثططم الحواشي: الزيططادي أهل عليها. واأعمد يعول فل واالنهاية

أصططول فيططه خططالفوا بما يؤخذ ل لكن بقيتهم، ثم عميرة ثم قاسم
إلى عرفات أرض مان صخرة نقلت بعضهم: والو كقول المذهب،

الضعيفة القوال قال. واأماا كما عليها. واليس الوقوف صح غيرها
يشططتد لططم ماططا الغير، حق في ل النفس حق في بها العمل فيجوز



- شامال الضعيف بها. واالقول الحكم وال الفتاء يجوز وال ضعفها،
المتجططه. واخلف الواجططه واخلف المعتمططد واخلف الصططح لخلف

بططه، الخططذ يجططوز ل فاسدا يكون أنه فالغالب الصحيح خلف واأماا
بططالتعلم العلططم يأخذ حتى يفتي أن للمفتي يجوز فل كله هذا واماع
الكتططب ماططن الخططذ ماجططرد به. واأماا العارفين له المتقين أهله مان
بالتعلم. العلم (ص): إنما لقوله يجوز، فل ذكر عمن أخذ غير مان

أراد ماططن فعلططى صططائب، وارأي ثططاقب فهططم ماططن بططد ل ذلططك واماططع
. (قططوله: تقططر) بكسططر العتنططاء. اه غايططة بالتعلم يعتني أن الفتوى
الكريططم) واجهططه إلططى تقططدم. (قططوله: بططالنظر كمططا وافتحها، القاف
دنيططا عقل، جططائزة واعل جططل البططاري رؤيططة أن بتقر. وااعلم ماتعلق

يططرى. أن يصططح ماوجططود واكل ماوجود واتعالى سبحانه لنه واأخرى،
إياهططا ماوسططى سططيدنا والسططؤال يططرى، أن يصططح واعل جل فالباري

ماططا ماسططتحيلة كططانت لططو إليططك) * فإنهططا أنظر قال: * (أرني حيث
أحد على يجوز ل فإنه واالسلم، الصلة عليه ماوسى سيدنا سألها

 أحكام مان بشئ الجهل واالسلم الصلة عليهم النبياء مان
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لم والكنها يستحيل، واماا يجوز واماا يجب ماا خصوص اللوهية،
فططي شططرعا واالسططلم. واوااجبططة الصططلة عليططه لنبينا إل فالدنيا تقع

مانها كثيرة، فآيات الكتابا، أماا واالجماع، واالسنة للكتابا الخرة،
واجططوه ناظرة) * أي ربها إلى ناضرة يومائذ تعالى: * (واجوه قوله
ماتعلططق واالمجططروار فالجططار ربهططا، إلى ناظرة ماضيئة حسنة يومائذ

صططفة ناضططرة يكططون أن وايصح واجوه، عن ثان خبر واهو بعده بما
فيهططا، الططتي العيون نظر الوجوه بنظر الخبر. واالمراد هو واناضرة
فيطه. الحططال واأريطد المحططل ذكططر حيطث المرسططل، المجاز بطريق
قططوله ينظططروان) * وامانهططا الرائططك تعططالى: * (علططى قططوله وامانهططا

هططي الحسططنى وازيططادة) * فططإن الحسنى أحسنوا تعالى: * (للذين
جمهططور قططاله كمططا الكريططم، واجهه إلى النظر هي واالزيادة الجنة،

حططديث: إنكططم مانهططا كططثيرة، فأحططاديث السططنة، المفسططرين. واأماططا
أن فهططو الجمططاع البدر. واأماططا ليلة القمر تروان كما ربكم ستروان
فططي الرؤيططة واقططوع على ماجمعين كانوا عنهم الله رضي الصحابة



أهططل الكططبرى: أجمططع شططرح فططي السنوسططي الشططيخ قال الخرة،
قططوله: * أعنططي اليططة، ماططن المططراد أن قاطبططة واالجماعططة السططنة

القياماططة. واأجمططع يططوم ربهططم المططؤمانين رؤيططة (واجططوه) * اليططة،
اليططات واأن الخططرة، فططي الرؤيططة واقططوع علططى قاطبططة الصططحابة

تأوايططل، غيططر ماططن ظواهرها على ماحمولة فيها الواردة واالحاديث
لف الصطحابة البطدع. واكطان أهطل ظهطور قبطل كان ذلك كل واالس

بططل الكريططم، واجهططه إلططى النظر وايسألونه تعالى الله إلى يبتهلون
ماالططك الماام . واقال (ص) اه النبي أدعية بعض في أيضا ذلك وارد

حطتى لواليطائه تجلطى يرواه فلم أعداءه حجب عنه: لما الله رضي
الكفططار يعيططر لططم القياماططة يططوم ربهططم المؤمانططون ير لم والو رأواه،

لمحجوبون) *. يومائذ ربهم عن إنهم تعالى: * (كل بالحجابا. قال
ه حجطب عنطه: لمطا اللطه رضطي الشطافعي الماطام واقال قوماطا الل

لططو وااللططه قال: أماططا بالرضا. ثم يروانه قوماا أن على دل بالسخط
فططي ربططه يططرى - بططأنه نفسططه - يعنططي إدريططس بن ماحمد يوقن لم

- نفعنططا المططدللين كلم ماططن الدنيا. واهططذا دار في عبده لما المعاد
البططاري رؤيططة إن لططذاته. ثططم العبادة يستحق فالله - واإل بهم الله
وال ماقابلططة فيها يشترط وال خلقه، في الله يجعلها بقوة واعل جل
بعضططنا رؤيططة فططي ذلططك واجططد واإن بالمرئي، أشعة اتصال وال جهة

سططبحانه اللططه لن ذلططك فططي واغرابططة الططدنيا، فططي المعتادة لبعض
ماخلططوق. كلهمططا لن بالبصططر، فكططذا مانزها، بالعقل يدرك واتعالى

ذكر عند التوحيد جوهرة في اللقاني العلماة أشار كله ذلك واإلى
بل لكططن بالبصططار ينظططر أن بقططوله: وامانططه تعالى، حقه في الجائز
دنيططا واللمختططار هططذا علقططت بجططائز إذ للمططؤمانين انحصار وال كيف
المؤمانططون بقوله: يراه الماالي بدء صاحب أيضا إليه واأشار ثبتت
فيططا رأواه إذ النعيططم فينسططون ماثال مان واضربا واإدراك كيف بغير

ماتعلقططان واعشططيا) ظرفططان (قططوله: بكططرة العططتزال أهل خسران
باختلف واتختلف خلف، بل الجنة الرؤية ماحل أن بالنظر. وااعلم

وامانهططم واالعيططد، الجمعططة ماثل في يراه مان فمنهم الناس، ماراتب
يططزال ل مان وامانهم الخواص، واهم واعشيا بكرة يوم كل يراه مان

للططه البسطططاماي: إن يزيططد أبططو قططال حططتى الشططهود، في ماستمرا
لستغاثوا ساعة رؤيته عن الجنة في حجبهم لو عباده مان خواص

واعططذابها. النططار ماططن النططار أهططل يسططتغيث كمططا وانعيمها الجنة مان
واسططائر واأحبابنططا واأهلنططا يمتعنططا أن واتعططالى سططبحانه فنسططأله



الصلة أفضل عليه نبيه بجاه الكريم واجهه إلى بالنظر المسلمين
أللططه، يططا اسططتجب بمعنططى فعل التسليم. (قوله: آماين) اسم واأتم

بمعنططى يأتي المشدد كان واإن واالتشديد واالقصر المد فيه وايجوز
أعلم.  واتعالى سبحانه قاصدين. واالله
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مانهططا يتوصل ستائر في لغة: فرجعة ماعناه البابا الصلة بابا
دالطة ماخصوصططة لجملطة خطارج. وااصططلحا: اسطم إلى داخل مان

واماسططائل وافططرواع فصططول علططى ماشططتملة ماخصوصططة، ماعان على
الشيئين. وااصطلحا: اسططم بين لغة: الحاجز ماعناه غالبا. واالفصل

غالبططا. واالفططرع واماسططائل فططرواع علططى ماشتملة ماخصوصة للفاظ
الصططل. وااصطططلحا: اسططم وايقططابله غيططره، علططى انبنططى لغططة: ماططا

لغططة: غالبططا. واالمسططألة ماسططائل علططى ماشتملة ماخصوصة للفاظ
العلطم. فططي عليططه يطبرهن خطبري السططؤال. وااصططلحا: ماطلطوبا

واالجمططع. لغططة: الضططم واهططو كتططابا، لفططظ عنططدهم واالحاصططل
وافصططول أبوابا على ماشتملة ماخصوصة لجملة وااصطلحا: اسم

والفططظ فرع والفظ فصل والفظ بابا غالبا. والفظ واماسائل وافرواع
لغططة: واماعنططاه تنططبيه، لفظ أيضا ذكر. واعندهم ماا واماعانيها ماسألة،

لططه تقططدمات الططذي اللحططق البحططث اليقططاظ. وااصطططلحا: عنططوان
خاتمططة، إجمال. والفططظ مانه يفهم بحيث السابق الكلم في إشارة
جعلططت ماخصوصة للفاظ الشئ. وااصطلحا: اسم لغة: آخر واهي
البططابا أوا الكتططابا به تمم ماا تتمة: واهي بابا. والفظ أوا كتابا آخر
أن تعططالى، اللططه رحمططك الخاتمططة. وااعلططم، ماعنططى مان قريب واهو

أحطوال انتظطام واالسطلم الصطلة عليطه الرسول بعثة مان الغرض
قواهم بكمال إل أحوالهم تنتظم وال واالمعاد، المعاش في الخلق

لكمطال الغضططبية. فوضطعوا واقطواهم الشطهوانية واقواهم الدراكية
ربططع البطنيططة الشططهوانية والقططواهم العبادات، ربع الدراكية قواهم

والقططواهم النكططاح، ربططع الفرجيططة الشططهوانية والقواهم المعامالت،
العتططق رجططاء بططالعتق واختموهططا الجنايات، ربع الغضبية الشهوانية

ثططم بالخططالق، بتعلقهططا لشططرفها العبططادات ربططع النار. واقططدماوا مان
حططديث: ترتيب على العبادات واقوعا. وارتبوا أكثر لنها المعلماات



- بالصططلة كتططابه بططدأ خمس... الحططديث. واإنمططا على السلم بني
كتططابا كتبهططم فططي تقططديمهم فططي واالمتأخيرين المتقدماين واخالف

إذ بهططا، - اهتماماططا واماقاصططدها واسائلها مان بها يتعلق واماا الطهارة
الشططهادتين. بعططد البططدن عبططادات واأفضططل الشرع أحكام أهم هي

غيططر بأنه التعريف هذا الخ) وااعترض واأفعال أقوال (قوله: شرعا
أنططواع ماططن ليسططا أنهمططا ماططع واالشكر التلواة سجدتي لدخول ماانع

واالمربططوط واالمريططض الخططرس صلة لخرواج جاماع واغير الصلة،
مان واأفعال الخرين، في أفعال غير مان أقوال فإنها خشبة، على
بالفعططال المططراد بططأن الوال عططن الوال. واأجيططب فططي أقططوال غير

بقيططد حينئططذ فيخرجططان واالعتططدال، الركوع يشمل ماا المخصوصة
واأفعططال بقططوله: أقططوال المراد بأن الثاني عن ماخصوصة. واأجيب

تطرد فل نطادرة ذكطر ماطن صطلة يقطال: إن أوا الحكميطة، يشمل ماا
أي واقططوله: بططذلك واالفعططال القططوال عليه. (قططوله: واسططميت) أي

اللططه الصحيحين: فرض لخبر الصلة. (قوله: خمس) واذلك بلفظ
 أراجعه أزل فلم صلة، خمسين السراء ليلة أماتي على
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واليلططة، يططوم كططل فططي خمسططا جعلهططا حططتى التخفيططف واأسأله
اليمططن: أخططبرهم إلططى بعثه لما لمعاذ واالسلم الصلة عليه واقوله

واليلططة. يططوم كططل فططي صططلوات خمططس عليهططم فططرض قد الله أن
اليقظططة زمان أن ركعة عشرة سبع المكتوبات كون في واالحكمة

النهططار، فططي عشر اثنا غالبا، ساعة عشرة سبع واالليلة اليوم مان
الفجططر، قبيططل ماططن واسططاعتين الغططروابا، ماططن سططاعات ثلث وانحو

التقصططير. (قططوله: ماططن فيها يقع لما جبرا ركعة ساعة لكل فجعل
ماتفرقططة كططانت بططل ماحمد) أي نبينا لغير الخمس هذه تجتمع والم
صلة واالعصر داواد، صلة واالظهر آدم، صلة النبياء. فالصبح في

كمططا يططونس، صططلة واالعشططاء يعقططوبا، صططلة واالمغربا سليمان،
الرافعي. (قططوله: عن الصلة أواقات مابحث في الشارح سيذكره
أنططه الليلة تلك فرضها واقوع في السراء) واالحكمة ليلة وافرضت
وامالططئ زماططزم، بمططاء غسططل حيططث واباطنا، ظاهرا قدس (ص) لما
ناسططب الطهططر، يتقططدماها أن الصلة شأن وامان واالحكمة، باليمان



ماا إل مافرواضة صلة السراء قبل تكن فيها. والم تفرض أن ذلك
إلططى بعضططهم تحديد. واذهططب غير مان الليل قيام مان به المار واقع
بالعشططي. وانقططل واركعططتين بالغططداة، ركعططتين مافرواضة، كانت أنها

 نسخت. اه ثم مافرواضة كانت أنها العلم أهل بعض عن الشافعي
واأصططل بكيفيتهططا) أي العلططم بتصططرف. (قططوله: لعططدم بجيرماططي
لعططدم آخططر تططوجيه بالكيفية. واهنططا العلم على ماعلقا كان الوجوبا
ه علطى واجبطت إنمطا الخمس أن واهو اليوم، ذلك صبح واجوبا واج
سططم  اليططوم. اه ذلططك ظهططر ماططن واجبططت أنهططا أي بططالظهر، البتداء

تجططب ماططن بيططان في المكتوبة) شرواع تجب بتصرف. (قوله: إنما
ماسططلم) كططل تركها. (قوله: على إذا عليه يترتب واماا الصلة عليه

كططان بططالغ) سططواء المرتد. (قططوله: أي فدخل ماضى، فيما والو أي
كططافر) علططى تجططب بططالحيض. (قططوله: فل أوا بالحتلم، أوا بالسن،

بهططا مانطا المطالبطة واجططوبا هو إنما واالمنفي المفهوم، على تفريع
الدار في عليها عقابا واجوبا عليه تجب أنها ينافي فل الدنيا، في

بفططرواع ماخططاطب لنططه الكفططر عقططابا علططى زائططدا عقابططا الخططرة
ماططن نططك والنططص: * (لططم بالسططلم، مانهططا لتمكنططه واذلك الشريعة،

فططي لططه ترغيبا أسلم إذا عليه القضاء يجب لم المصلين) * واإنما
لهططم يغفططر ينتهوا إن كفرواا للذين تعالى: * (قل والقوله السلم،

عليططه واالمغمططى المجنون في تعد) قيد سلف) * (قوله: بل قد ماا
حصططل فإن الخير، في قيد أنه كلماه ظاهر كان واإن واالسكران،

حكططم فططي صططارواا بتعديهم لنهم قضاؤها، عليهم واجب تعد مانهم
لططذلك. نظططرا القضططاء فوجب الداء عليهم توجه فكأنه المكلفين،
بعططد فيهططا فططاته ماططا قضاء فيلزماه مارتد) أي على تجب (قوله: بل

عنططه تسططقط فل بالسططلم، التزماهططا والنططه عليططه، تغليظططا إسلماه
أوا جنططون أوا بسططكر) أي الدماططي. (قططوله: واماتعططد كحططق بططالجحود

أنططه الصططحيحين إلططخ) لخططبر آنفا. (قططوله: وايقتططل تقدم لما إغماء،
اللططه إل إله ل أن يشهدواا حتى الناس أقاتل أن (ص) قال: أمارت

فططإذا الزكططاة، وايؤتططوا الصططلة، وايقيمططوا اللططه، رسططول ماحمدا واأن
السططلم، بحططق إل واأماططوالهم دماططاءهم مانططي عصططموا ذلططك فعلططوا

ذكططر ماوضططع فططي اختلفوا الفقهاء أن الله. وااعلم على واحسابهم
المرتططد، فصططل عقططب ذكططره ماططن فمنهططم الصططلة، تططارك حكططم

تركهططا إذا المرتططد حكططم حكمططه يكططون أنططه جهططة مان له لمناسبته
ماططن لها لمناسبته الجنائز، عقب ذكره مان لوجوبها. وامانهم جاحدا



ماقطابر فطي وايططدفن عليططه وايصطلى وايكفن يغسل قتل إذا أنه جهة
الجنططائز. فططي تذكر الماور كسل. واهذه تركها كان إن المسلمين،

في السلم واكشيخ مانهاجه، في كالنوواي قبلها، ذكره مان وامانهم
قبططل ذكططره ماططن الصططلة. وامانهططم لكتابا كالخاتمة ليكون مانهجه،
حكم ذكر بعد التحريم، هو الذي تركها حكم ذكر لمناسبة الذان،
هططذا اختططار تعططالى اللططه رحمه الوجوبا. واالمؤلف هو الذي فعلها
ذكر.  لما الخير
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ماعططذوار غير جاهل أوا عالما كان سواء أي المسلم واقوله: أي
قتلططه كططون حططال يقتططل أظهرنا. (قوله: حدا) أي بين لكونه بجهله
بالتوبططة يسططقط القتل بأن حدا كونه كفرا. وااستشكل ل أي حدا،

القتطل هطذا ماطن المقصطود بأن بالتوبة. واأجيب تسقط ل واالحدواد
أداه فططإذا الصططلة، واهو الحق مان عليه توجه ماا أداء على الحمل

فإنهططا الحططدواد سططائر بخلف المقصططود، لحصول سقط صلى بأن
بالتوبططة. واقططوله: تسططقط فل سططابقة ماعصططية على عقوبة واضعت
ه يجوز السيف. وال بنحو أي عنقه، بضربا ك، بغيطر قتل لخطبر: ذل

يكططون ذكططر ماططن قتططل إذا أنططه القتلططة. وااعلططم فأحسططنوا قتلتم إذا
عليططه واالصططلة واالتكفيططن الغسططل فططي المسططلمين حكططم حكمططه
تططرك المكتوبططة) واماثطل المسلمين. (قططوله: أي ماقابر في واالدفن

تططرك بمنزلططة الطهططارة تططرك لن لهططا، الطهططارة تططرك المكتوبططة
خلف ل الططتي الشططرواط واسططائر الركططان الطهططارة الصلة. واماثل

الوضوء في النية ترك القوي. فلو بخلف وااه، خلف فيها أوا فيها
يقتل، لم ماتعمدا واصلى المرأة لمس أوا الذكر ماس أوا الغسل أوا

فيه. ماختلف صلته جواز لن الصلة الطهورين فاقد ترك لو كما
لعططذره، يقتططل فل ناسططيا أخرجهططا إذا ماططا بططه (قوله: عامادا) خططرج

جهططل أوا بططرد كشدة التأخير في عذرا أبدى لو النسيان: ماا واماثل
الباطلة. (قططوله: عططن أوا الصحيحة العذار مان نحوهما أوا به يعذر
ا) أي جمع واقت وال الشطمس، تغطربا حطتى بطالظهر يقتطل فل له

واإل جمططع واقططت لهططا كططان إن هططذا الفجططر، يطلططع حططتى بالمغربا
الشططمس، بطلططوع فيهططا يقتططل فططإنه كالصبح واقتها، بخرواج فيقتل



بأدائها فيطالب الفجر، بطلوع العشاء وافي بغروابها، العصر وافي
نقططول بططأن واقتهططا عن أخرجها إن بالقتل وايتوعد الوقت ضاق إن
عططن أخرجتهططا واإن تركناك صليت فإن الوقت: صل ضيق عند له

ضططيق الجمعة في الجمع بوقت المراد أن قتلناك. واظاهر الوقت
ليس العصر واقت لن واالصلة الخطبة مان مامكن أقل عن واقتها
لهططا إخراجه كان إن حدا يقتل كسل) أي كان لها. (قوله: إن واقتا

سططيأتي واجوبهططا اعتقططاد بها. واقططوله: ماططع واتساهل تهاوانا أي كسل
نائبه أوا الماام أمار يمتثل لم بأن يتب) أي لم ماحترزه. (قوله: إن

مانططه. التوبططة طلططب بعططد أي السططتتابة يصططل. واقططوله: بعططد والططم
واالمعتمططد وااجبططة، إنهططا واقيططل ماندوابططة، إنهططا فقيططل فيها، وااختلف

تركهططا بططأن استتابته واجبت حيث المرتد، وابين بينه الوال. وايفرق
فططي وايوجططد هططذا - بخلف - إجماعططا النططار في تخليده يوجب فيه

واقيططل نصططه: نططدبا، ماططا السططتتابة قططوله بعططد الخطية النسخ بعض
الططخ. (قططوله: واعلططى نططدبا بعد: واعلى لقوله الموافق واهو وااجبا،
علططى يضططمنه أن سم: مافهوماه الخ) قال يضمن ل الستتابة ندبا

عططدم مانهططا وااسططتظهر البهجططة شططرح عبططارة نقططل الوجططوبا. ثططم
فهططو القتططل، اسططتحق - لنه بالوجوبا القول على - حتى الضمان

. (قططوله: وايقتططل) أي ماثله. اه هو ليس الذي لقاتله بالنسبة ماهدر
وايصططح المقططام، ماططن ماعلططوم علططى يعططود الصلة. فالضططمير تارك
عليططه الحكططم ماططع بالسططلم المتقدم. واواصفه المسلم على عوده

أي كططان. واقططوله: كفططرا، ماططا باعتبططار واجوبها جحده بسبب بالكفر
واحططده الجحططد الططترك. إذ ماططع بططه ل فقططط، واجوبها بجحده لكفره
بالضروارة. واقططوله: الدين مان ماعلوم هو ماا لنكاره للكفر ماقتض

أصططل. يصططلها أوالططم واقتهططا، خرج حتى يصلها لم بأن أي تركها إن
مانهططا، عليه ماجمع ركن واجوبا جحد واجوبها) ماثله (واقوله: جاحدا

يدفن وال عليه) أي يصلى وال يغسل وااه. (قوله: فل خلف فيه أوا
ماططر) أي ماططن كططافرا. (قططوله: وايبططادر لكططونه المسلمين ماقابر في

بقضططائه. (قططوله: أي الطططاهر. واقططوله: بفططائت المكلططف المسططلم
عذر.  بغير فاتته فوائت عليه مان أنه) أي يظهر واالذي
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نوم، مانه) كنحو له بد ل فيما لصرفه يحتاج ماا عدا (قوله: ماا
يخشططى ماضططيق آخططر وااجططب فعططل أوا ماططؤنته، تلزماططه مان ماؤنة أوا

خلفططا صططحته، ماططع التطططوع) أي عليططه يحططرم فوته. (قططوله: واأنططه
أي فططات واقططوله: إن بالقضططاء بططه) أي للزركشي. (قططوله: وايبططادر

ه) بخلف يتعد لم الفائت. (قوله: كنوم نطام بطأن تعطدى، إذا ماطا ب
عططذرا. يكططون فل فيه، شك أوا الستيقاظ، عدم واظن الوقت في

نشططأ بططأن به تعدى إن واأماا به، يتعد لم أي كذلك واقوله: وانسيان
عططذرا. (قططوله: يكططون - فل ماثل شطططرنج - كلعططب عنه مانهي عن

تقططديم وايجططب قوله: بعد، بدليل بعذر، فات إن ترتيبه) أي وايسن
هططذا يططذكر أن عليططه واكططان بعططذر، فات ماا على عذر بغير فات ماا

عليططه جططرى ماا هو ذكر بما بعد. واالتقييد فيما ذكره كما هنا القيد
فطاتت ماطلقا، الفوائت ترتيب سنية ر م حجر. وااعتمد ابن شيخه

عططذر. (قططوله: بغيططر وابعضططها بعططذر بعضططها أوا بغيره، أوا بعذر كلها
الخنططدق: أنططه لحططديث الفططائت، أي تقططديمه، وايسططن واتقديمه) أي
بعططدها صططلى ثططم الشططمس غربططت ماا بعد العصر يوم (ص) صلى

واسططيذكر التقططديم، لسططنية بعذر) راجططع فات المغربا. (قوله: إن
الحاضرة. (قوله: أي جماعتها، فوت خشي ماحترزه. واقوله: واإن

النهايططة: واتعططبيره فططي إلططخ) قططال الحاضططرة فططوت خططاف إذا أماططا
ركعطة إدراك أماكنططه إذا أيضططا الططترتيب استحبابا يقتضي بالفوات

كلم وااقتضططاه الكفاية، في جزم تفت. وابه لم لنها الحاضرة مان
تعططالى اللططه رحمططه الوالططد بططه واأفتى واالرواض، واالتحقيق المحرر
كمطا الصططحة في خلف هو إذ الترتيب، واجوبا خلف مان للخرواج

بعططض إخططراج ماططن فيه لما نظرا فيه أن السنوي قال واإن تقدم،
ك عطن مامتنطع. واالجطوابا واهطو الطوقت، عطن الصلة ماحطل أن ذل
. (قططوله: الصورة. اه هذه غير في واقتها عن بعضها إخراج تحريم

قططل واإن بعضها بوقوع الحاضرة فوت إلخ) صورة بعضها يقع بأن
عليه جرى ماا واخلف حجر، ابن عليه جرى ماا الوقت. واهو خارج

قدم لو علم السابقة. واالحاصل: إذا عبارته مان يعلم كما الرمالي
الحاضططرة تقططديم لزماططه الططوقت عن الحاضرة بعض يخرج الفائتة

لطه وااسططتحب الططوقت، عطن بعضطها إخطراج لحرماة حجر، ابن عند
الططترتيب. أواجططب ماططن خلف ماططن للخرواج ر، م عند الفائتة تقديم

الططوقت في الحاضرة مان ركعة دوان يدرك قدماها لو أنه علم واإذا
الترتيب) يفيططد فقد الحاضرة. (قوله: واإن تقديم يجب فباتفاقهما



عططذر، بغيططر واالعشططاء واالمغططربا بعذر، واالعصر الظهر فاته فيمن
عليططه ماشططى لمططا ماخططالف عليهمططا. واهططو الخيريططن تقديم واجوبا
 استحبابا مان الرمالي
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وااجططب) واالبدار سنة ماطلقا. (قوله: لنه فالوال الوال تقديم
البدار ينافي ل المطلوبا يقول: الترتيب ماطلقا باستحبابه القائل

المقضططية راتبططة تقديم أن كما ماقصر، واغير بالعبادة ماشتغل لنه
إلخ) ماات الواجب. (قوله: تنبيه: مان البدار ينافي ل عليها القبلية

هنططا، مامططا بأبسططط الصططوم بططابا فططي المبحططث هططذا الشططارح ذكر
هنططاك: عبططارته للفائططدة. وانططص تعجيل هنططا نططذكره أن وايحسططن

- قططول فديططة. وافططي وال قضططاء فل صططلة واعليه ماات (فائدة) مان
ثططم واماططن واغيره، البخاري لخبر عنه تقضى - أنها ماجتهدين كجمع
أقاربه. وانقل بعض عن السبكي به وافعل أئمتنا، مان جمع اختاره

يصططلى أن تركططة خلططف إن الولي يلزم أنه القديم عن برهان ابن
يطعططم - أنه أصحابنا مان كثيروان - عليه واجه كالصوم. وافي عنه،
عبادة كل للميت الطبري: يصل المحب مادا. واقال صلة كل عن

أهططل لمؤلفه: ماذهب المختار شرح ماندوابة. وافي أوا وااجبة تفعل،
وايصططله. لغيططره واصططلته عمله ثوابا يجعل أن للنسان أن السنة،

رضططي حنيفططة أبططي الماام واعند عنه تفد والم تقض . واقوله: لم اه
عبططارة عنططه. وانططص تقضططى وال بها أواصى إذا عنه عنه: تفدى الله
بالكفارة، واأواصى فائتة، صلوات واعليه ماات الصل: والو ماع الدر

الططوتر حكططم واكططذا كالفطرة، بر مان صاع نصف صلة لكل يعطى
يسططتقرض ماال يترك لم والو مااله، ثلث مان يعطى واالصوم. واإنما

للططوارث، الفقيططر يططدفعه ثم للفقير وايدفعه ماثل صاع نصف واارثه
عبططادة لنهططا يجططز لططم بططأماره واارثططه قضاها يتم. والو حتى واثم ثم

واارثططه نصه: قوله: يستقرض ماا الشاماي العلماة . واكتب بدنية. اه
إلططخ) هططذا يأكل صار . (قوله: بأن ذلك. اه قيمة أوا أي صاع نصف

ماططن يمينططه يعططرف المميططز. واقيططل: أن ضابط في قيل ماا أحسن
بمعرفططة الجوابا. واالمططراد وايرد الخطابا يفهم شماله. واقيل: أن

التفسططير واينفعططه. وايوافططق يضططره ماططا ماعرفططة شططماله ماططن يمينه



؟ بالصططلة الصبي يؤمار (ص) سئل: ماتى أنه دوااد أبي خبر الثاني
ع  ينفعطه. اه مامطا يضره ماا شماله. أي مان يمينه عرف فقال: إذا

عل) أي واإن أبططويه ماططن كططل علططى يجططب بتصرف. (قوله: أي ش
أحططدهما: لنططه بفعل فيسقط كفائي الم. واالوجوبا جهة مان والو
لهططا. (قططوله: والية وال الم به خوطبت والذا بالمعرواف، المار مان

ماططبرح) بكسططر سططم. (قططوله: غيططر  إليططه. اه احتيج إن التهديد) أي
لمطا كطثر. خلفططا واإن ش: أي ع ماططؤلم. قططال أي المشطددة، الراء
أخططذا ضططربات، ثلث فططوق يضططربا ل أنه مان سريج ابن عن نقل
ابتططداء فططي ماططرات (ص) ثلث للنططبي جبريططل حططديث: غططط ماططن

السلم، عبد لبن وافاقا تركهما المبرح إل يفد لم . والو الوحي. اه
 المبرح غير البلقيني: يفعل لقول واخلفا

 ]34[ 

التحفططة: إلخ) عبططارة الذرعي تحفة. (قوله: وابحث  كالحد. اه
يططؤمار ل أنططه إسططلماه يعرف ل صغير قن في الذرعي بحث نعم،
كفططره. تحقططق لعدم عنها ينهى وال كفره، لحتمال واجوبا، أي بها،

يمنططع إنمططا كفططره البلوغ. وااحتمال بعد ليألفها أماره ندبا واالواجه
في الرمالي الشهابا نصه: قال ماا ش ع . وافي فقط. اه الوجوبا
السططلم. لظططاهر نظرا بها أماره يجب الرواض: إنه شرح حواشي

فططي ماسططلما كططان إن ثططم المنهططاج. أي علططى الخطيب في واماثله
يصططح ل أنططه أيضططا فل. واينبغططي واإل صططلته صططحت الماططر نفططس

لنه المار، ندبا ذلك. أي القياس أبى . واقوله: واإن به. اه القتداء
البططوين ماططن ماططر) أي ماططن على أيضا احتمال. (قوله: وايجب كافر

واالمسططتعير، واالمططودع الملتقططط واماثلهم الرقيق، واماالك واالوصي
الواجبططات) أي المسططلمين. (قططوله: واتعليمططه فصططلحاء فالماططام
الركططان ماططن بهططا يتعلططق واماططا واالحططج، واالزكططاة واالصططوم كالصلة

الططرواض شططرح في كسواك) واخالف سنة واالشرواط. (قوله: والو
ماعنططى في كان ماا بالشرائع فقال: المراد ذلك في المهمات عن

تركططه. علططى المضططروابا لنططه وانحططوه، كالصططوم واالصلة الطهارة
أن ذكططر العبططابا شططرح فططي رأيططت . ثم الزركشي. اه نحوه واذكر

بتصططرف. سططم  السططنن. اه علططى الضططربا القمططولي كلم ظططاهر



أي ماططر، ماططن علططى واالضططربا المار مان مار) أي ماا (قوله: واجوبا
ذلططك يجب وال الصبي، مااله) أي إلخ. (قوله: في البوين، مان كل

ذماتططه فططي ثبوتهططا ماططاله في الوجوبا أن واالم. واماعنى البا على
لزماططه كماله إلى بقيت فإن واليه، على مااله مان إخراجها واواجوبا
ماطا إلططخ) حاصططل السمعاني المال. (قوله: ذكر تلف واإن إخراجها

واالضططربا التعليم نحو مان أي مار، ماا البوين على يجب أنه ذكره
الططزواج. (قططوله: وابططه علططى فالوجوبا فقدا فإن الصغيرة، للزواجة
جمططال صرح الكبيرة، الزواجة في والو الضربا، وابوجوبا إلخ) أي
ابططن التعزيططز: وابحططث فصل في التحفة في قال البزري، السلم
فططي بالصططلة زواجتططه أماططر يلزماططه - أنططه الموحدة - بكسر البزري
ضططربا واجططوبا فططي حططتى ماتجططه عليهططا. واهططو واضططربها أواقاتهططا

أن يخططش والططم عليه الفعل توقف إن بل ماطلقا ل لكن المكلفة،
لططم . (قططوله: إن تططداركه. اه يعسططر للعشرة ماشوش عليه يترتب
ذلططك خشططي لططو ماططا العبابا: بخلف شرح في نشوزا) قال يخش

النططدبا) الزركشططي . (قططوله: واأطلططق عليه. اه الضرر مان فيه لما
 ماطلقا ضربها ندبا على جرى أنه أي
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أوال أن إلططخ) يعنططي وااجططب ل. (قوله: واأوال أم نشوزا خشي
ماقططدماا ذلطك وايكططون (ص) إلططخ، نبينططا أن للصططبي تعليمه يجب ماا

إلططى يضطر ماا تعليمه التحفة: يجب في بالصلة. قال المار على
فيهططا وايشططترك جاحططدها يكفططر التي الضروارية الماور مان ماعرفته

بالمدينططة، وادفططن بمكة (ص) بعث النبي أن وامانها واالخاص، العام
ل لكططن كفططر، أحططدهما إنكار أن واجهه عليهما. واكأن اقتصرواا كذا

(ص) أواصططافه ماططن له يذكر أن بد فل فيهما. واحينئذ المار ينحصر
ماجططرد ذينططك. واأماططا ثططم بططوجه، والططو يميططزه ماا المتواترة الظاهرة

النبططوة بيططان فيجططب مافيططد، فغيططر بططوجه تمييططزه قبل بهما الحكم
وااسططم كططذا أبيه وااسم قريش مان هو الذي ماحمدا واأن واالرسالة

كافططة. الخلططق إلططى وارسططوله اللططه نبي بكذا وادفن وابعث كذا أماه
. قضططاء. اه والططو الصططلة أي بهططا، أماططره ثم لونه، ذكر أيضا وايتعين

ماططا جميع أبناءهم يعلموا أن واالماهات الباء على واالحاصل: يجب



قلططوبهم فططي اليمططان يرسططخ كططي ماعرفتططه، المكلططف علططى يجب
واماططا عزواجططل، لمولنططا يجططب ماططا كتعليمهططم الطاعططات، وايعتططادواا
فأوالهططا عقيططدة واأربعططون إحططدى ذلططك يجوز. واجملة واماا يستحيل،
أوال ل واماعنططاه القططدم، العططدم. واالثططاني عليططه وايسططتحيل الوجود،
ل الذي واماعناه البقاء، الحدواث. واالثالث عليه وايستحيل لوجوده،

تعططالى ماخططالفته الفنططاء. واالرابططع عليططه وايسططتحيل لوجططوده، آخططر
المماثلططة. عليططه وايسططتحيل واأفعططاله، واصططفاته ذاتططه في للحوادث

ذات إلططى احتيططاجه عططدم واماعناه بالنفس، تعالى قياماه واالخاماس
قائما يكون ل أن عليه وايستحيل يوجده، ماوجد إلى وال بها، يقوم

وااحطد واتعطالى سططبحانه أنطه بمعنططى الوحدانية، بنفسه. واالسادس
التعططدد. واالسططابع عليططه وايسططتحيل واأفعططاله، واصططفاته ذاتططه فططي

عليططه وايسططتحيل الرادة، العجز. واالثططامان عليه وايستحيل القدرة،
الحياة، الجهل. واالعاشر عليه وايستحيل العلم، الكراهية. واالتاسع

عليططه وايسططتحيل السططمع، عشططر الموت. واالحادي عليه وايستحيل
العمططى. واالثططالث عليططه وايسططتحيل البصططر، عشر الصمم. واالثاني

قططادرا، كططونه عشططر البكططم. واالرابططع عليه وايستحيل الكلم، عشر
ماريططدا، كططونه عشططر عططاجزا. واالخططاماس كططونه عليططه وايسططتحيل
عالمططا، كططونه عشططر ماكرهططا. واالسططادس كططونه عليططه وايسططتحيل
وايسططتحيل حيططا، كططونه عشططر جاهل. واالسابع كونه عليه وايستحيل

كططونه عليه وايستحيل سميعا، كونه عشر مايتا. واالثامان كونه عليه
أعمططى. كطونه عليططه وايسططتحيل بصططيرا، كونه عشر أصم. واالتاسع

أبكططم. فهططذه كططونه عليططه وايسططتحيل ماتكلمططا، كططونه واالعشططروان
واالربعططون واالواحد ماستحيلة، واعشروان وااجبة، عشروان أربعون
ماا تركه. واتعليمهم أوا مامكن كل فعل واهو تعالى حقه في الجائز
واماططا يسططتحيل، واماا واالسلم، الصلة عليهم الرسل حق في يجب

واالماانططة، عقائططد. فططالواجب: الصططدق تسططع ذلططك يجططوز. واجملططة
شططئ واكتمططان واالخيانة، واالفطانة. واالمستحيل: الكذبا، واالتبليغ،

ماططن هططو ماططا حقهططم فططي واالبلدة. واالجططائز بتبليغططه، أماططرواا مامططا
كالكل العلية، ماراتبهم نقص إلى تؤدي ل التي البشرية العراض
واالسلم الصلة عليهم الخفيف. فهم واالمرض واالجماع واالشربا

بططالمعجزات صدقهم واأظهر الله بعثهم واعلما، عقل الناس أكمل
اللططه أن واواعيططده. واتعليمهططم واواعده وانهيه أماره فبلغوا الظاهرة،

الهاشطمي القرشطي العربطي الماطي النطبي بعطث واتعطالى سبحانه



واالعجططم العططربا الخلططق، كافططة إلططى (ص) برسالته ماحمدا سيدنا
نسططخت شططريعته واالجمططادات. واأن واالجططن واالنططس واالملئكططة
صططحة المخلوقططات. وامانططع سططائر علططى فضططله الله واأن الشرائع،
ماحمططد إليططه النططاطق أضططاف إن إل اللططه، إل آلططه ل بقول التوحيد
ماططا كططل فططي تصططديقه الخلططق واتعالى سبحانه الله. واألزم رسول

بمكة والد أنه واتعليمهم واالخرة، الدنيا أماور عن الله عن به أخبر
واأنططه بحمرة، ماشربا أبيض واأنه فيها، واتوفي المدينة إلى واهاجر
واأماه. وازاد أبيه جهة (ص) مان نسبه خلقا. واتعليمهم الناس أكمل

أن للشططخص ينبغططي الماططة. فل سططادات لنهططم أوالده، بعضططهم
فططي واترتيبهططم إنططاث، واأربعططة ذكططور سططبعة: ثلثططة واهططم يهملهططم،

 رقيه، ثم زينب، ثم (ص)، أوالده أوال واهو الولدة: القاسم
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بالطططاهر الملقططب واهو الله عبد ثم كلثوم، أم ثم فاطمة، ثم
واالسططابع عنهططا، اللططه رضططي خديخططة سيدتنا مان واكلهم وابالطيب،
هططم أسططماء بعضططهم نظططم القبطية. واقد ماارية مان واهو إبراهيم،
فرقيطة فطبزينب ماحمطد ابطن بالقاسطم ربنطا فقال: يا بهم، ماتوسل

نططاظمه نجططي إبراهيططم بحططق ثططم اللطه فبعططد كلثوم فبأم فبفاطمة
التوحيططد، علمططاء بهططا تكفططل واقططد اللزماططة، العقائد مان نبذة فهذه

علططى نشططأته تكططون حططتى ذلططك المميز تعليم مار مان على فيجب
فططي أي الصططلة شرواط في التوفيق. فصل وابالله اليمان، أكمل
شططرط جمططع الصططلة. واهططي صططحة عليها المتوقف الشرواط بيان

إلططزام أوا بمثلططه، ماسططتقبل أماططر لغططة: تعليططق واهططو الراء، بسكون
عططدماه مان يلزم العلماة. وااصطلحا: ماا واالتزاماه. وابفتحها، الشئ
. تحفططة. إذا لططذاته. اه عططدم وال واجططود، واجوده مان يلزم وال العدم
صحة عليه يتوقف ماا الشارح: الشرط قول أن تعلم ذلك علمت
هططو واإنمططا لطه، اصطلحيا وال لغويا ماعنى ليس مانها واليس الصلة

شططأن ماططن هططذا - واليططس الصططلة فططي - أي هنططا بططه يراد لما بيان
الركططن. (قططوله: لنهططا لخططراج قيططد مانها التعاريف. واقوله: واليس

بالتقططديم. (قططوله: إذ أحططق الشططرواط لن بالتقططديم) أي أوالططى
واضعا. وااعلططم يقدم أن فناسب طبعا ماقدم فهو إلخ) أي الشرط



وايستصططحب فيها الشرواع قبل يعتبر قسمان: قسم الشرواط أن
الفعططال كططترك وايستصحب الشرواع بعد يعتبر واقسم آخرها، إلى

بططالنظر هططو إلخ تقديمه يجب فقوله: ماا الكل واترك الكلم واترك
شططرواطها ماططن يعد لم خمسة) واإنما الصلة (قوله: شرواط للوال

فرائضططها واتمييططز واكيفيتهططا، بفرضططيتها، واالعلم واالتمييز، السلم،
واجعططل عططدها بالصططلة. وابعضططهم ماختصططة غيططر لنهططا سططننها، مان

واأماططا الطططاء، بفتططح إلخ) أي لغة تسعة. (قوله: الطهارة الشرواط
- والططو القططذار مان الماء. (قوله: النظافة) أي لبقية فاسم بضمها
ماعنويططة أوا كالنجططاس، كططانت - حسية واالبصاق كالمخاط طاهرة

ماططن واغيرهمططا. (واقططوله: واالخلططوص واالحسططد الحقد مان كالعيوبا
أن إلططخ) اعلططم المنططع رفططع (قوله: واشرعا تفسير الدنس) عطف

 لها الشرعية الطهارة
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المططترتب الوصططف علططى إطلقها واهو حقيقي، واضعان: واضع
الخبططث. أوا الحططدث علططى المططترتب المنع زواال واهو الفعل، على
ذلك. واماجازي: واهططو على المترتب المنع قلت: ارتفاع شئت واإن

اسططم إطلق ماططن فهططو الشططارح كتعريططف الفعططل، علططى إطلقهططا
عينيططة قسططمين، إلى قسموها أنهم السبب. وااعلم على المسبب

كغسطل ماوجبهطا حلططول ماحططل تجططاواز ل ماا واحكمية. فالوالى: هي
يجططاواز فططإنه كالوضططوء، ذكططر ماططا تجططاواز ماططا واالثانية: هططي الخبث،
أحططد ماططن شططئ خططرواج واهططو المططوجب فيططه حططل الططذي المحططل

فططالوال: المططاء، كططذلك، واماقاصططد أربططع واسططائل السططبيلين. والهططا
واالططتيمم، واالغسططل، واالدابغ. واالثانية: الوضوء، واالحجر، واالترابا،

الوسائل واسائل مان فهما واالجتهاد الوااني النجاسة. واأماا واإزالة
اسططم عليططه يقططع ماططا ماجاز. (قططوله: واهططو عليهما الوسيلة فإطلق

فشمل لزم، قيد ماصاحبة ل الماء اسم عليه يطلق ماا الماء) أي
واقططوله: واإن وادهططن كعططود بمجططاوار أوا يضططر، ل بمططا كيثرا المتغير

عاماططة فيططه قططال: نططازع حيث الرافعي على للرد الغاية هذه رشح
جعلططه ماططاء. وافططي ل وارشططحا بخططارا يسططمونه واقططالوا الصططحابا،

مانططه. واأجيططب: بجعططل ل المططاء مان هو إذ نظر، البخار مان الرشح



المططاء ماططن رشططح واإن أي ماحططذواف، رشططح واماتعلططق للتعليل، مان
أوا أغلطى، ماطن اللم وافتح الميم بضم واقوله: المغلى البخار لجل
الخليط) فيه استهلك غلي. (قوله: أوا مان اللم واكسر الميم بفتح

الططذي هو الخليط فيه الماء. واالمستهلك اسم يسلبه ل بحيث أي
قيططد) بفتططح تقططديرا. (قططوله: أوا وال حسططا ل الخليط ذلك يغيره لم

قيططد، بل قوله على ماعطوف ماصدر أنه على الياء واسكون القاف
للمجهططول مابني فعل أنه على المشددة الياء واكسر أواله بضم أوا

كمططاء بإضافة ماقيدا) أي رشح. قوله: إل واإن قوله على ماعطوف
(ص): قطوله فطي كالمططاء العهد بلم أوا دافق، كماء بصفة أوا وارد،

طهططارة) أي فرض في ماستعمل الماء. (قوله: غير رأت نعم. إذا
أثططم مانططه، بططد ل ماططا بططالفرض مانه. فالمراد بد ل ماا به ماؤدي غير

الصططبي واضوء مااء فشمل ل، أم كان عبادة ل، أم بتركه الشخص
به أدى لنه ماستعمل فهو للطواف واليه واضأه بأن ماميز غير والو
غسططل مااء أيضا بتركه. واشمل عليه إثم ل كان واإن مانه، بد ل ماا

لططم واإن مانططه، بد ل ماا به أدى لنه المسلم لحليلها لتحل الكافرة
واالمططراد لفططرض بيططان حططدث رفططع واقوله: مان عبادة غسلها يكن
نيططة بل الحنفطي واضططوء ماططاء فشطمل ماستعمله، عند الحدث برفع
عنططدنا الحططدث يرفططع لططم واإن عنططده، حدث رفع في استعمل لنه

ذلططك. إلططى حنفططي. إشططارة طهططر مان بعد: والو النية. فقوله لعدم
باعتقططاد اعتبططارا فرجه ماس إذا به الشافعي اقتداء يصح لم واإنما

دوان الصططلة فططي القتططداء نيططة أي الرابطططة، لشططتراط المططأماوم
 يصح ل البابين. والذا في وااحتياطا الطهارة
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ماائه على حكمنا ماع الظهر، على نية بل توضأ إذا به القتداء
والمعتقططدنا المططاء، باستعمال وانحكم لمعتقده فننظر بالستعمال،

ماططن ذلططك في ماا يخفى نيته. وال لعدم واضوئه صحة بعدم وانحكم
للمططاء الستعمال كان والو أي إلخ طهر مان الحتياط. واقوله: والو

ماططن كان والو أي إلخ صبي إلخ. واقوله: أوا حنفي، طهر مان حصل
بططه. (قططوله: يطططوف أن لجططل واليططه طهره ماميز، غير صبي طهر
نحو مان كثير أوا ماغلظ، غير أجنبي دم كقليل عنه) أي ماعفوا والو



بكططونه المستعمل تقييد مان ذلك. (قوله: فعلم) أي واغير براغيث
دام ماططا المططاء لن واذلك المحل عن فصله وابعد قليل. واقوله: أي

أن السططتعمال. وااعلططم حكططم لططه يثبططت ل العضططو علططى ماططترددا
وااسططتعماله المططاء كلماه: قلة مان تعلم أربعة، الستعمال شرواط

فططي الغططتراف نية واعدم العضو، عن ينفصل واأن مانه، بد ل فيما
ماطن لشطئ المطاء ماماسطة واعنططد نيته، بعد الغسل في واهو ماحلها

قليططل ماططاء فططي كفططه واضططع ثم الجنابة مان الغسل نوى بدنه. فلو
الططوجه غسططل بعد الوضوء ماستعمل. وافي صار الغتراف ينو والم

المططاء صطار حينئططذ الغتراف ينو لم فلو اليدين، غسل إرادة واعند
يططده فططي بإنططاء اغترف نصه: (فائدة) لو ماا ش ع ماستعمل. وافي

ماططا أوا الغططتراف قصد فإن مانه، اغترف الذي بالماء يده فاتصلت
لطم اسطتعمال. واإن فل المطاء، ماطن النطاء هطذا ء كمل ماعناه، في

علططى قرينة الناء لن ؟ الستعمال يندفع فهل ماطلقا شيئا يقصد
الططوجه غسططلة بعططد يده أدخل لو كما الحدث، رفع دوان الغتراف

لقرينططة ماسططتعمل المططاء يصير ل حيث التثليث، اعتماد مان الوالى
عططدم توجب العادة بأن ماستعمل. وايفرق يصير أوا التثليث، اعتياد
واقططت فططي دخلططت اليد فإن هناك، بخلفه اليد غسل واقت دخول

جططاواز) ماثططال . (قططوله: كططأن الثططاني. اه وايتجططه نظططر غسلها. فيططه
صططدر جططاواز أوا أي المتوضططئ واقططوله: مانكططب حكمططا للمنفصططل

يغلب ساقه. (قوله: ماما إلى رأسه مان الماء تقاذف كأن الجنب،
الماء إليه يصل عضو كل مان أي الصدر، لنحو التقاذف) بيان فيه
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المتوضططئ) أدخططل غالبا. (قوله: لططو المتطاير، أي المتقاذف،
المتطهططر قططال الجنططب. والططو نيططة قوله: بعططد بدليل الجنب، أوا أي

الجنططب) ماتعلططق نيططة الجنططب. (قططوله: بعططد لشططموله أوالططى، لكان
أوا أي الجنططب، نيططة علططى إلططخ) ماعطططوف تثليث بأدخل. (قوله: أوا

ماعطططوف الوالى الغسلة بعد إلخ. واقوله: أوا تثليث بعد يده أدخل
علططى ماعطوفططا فيكططون بعططد، حذف واالوالى الجنب، نية بعد على

الخير. في قيد الوالى أي عليها القتصار قصد تثليث. واقوله: إن
بقصططد أدخلهططا بأن أي أيضا، بأدخل ماتعلق اغتراف نية واقوله: بل



إخططراج قصططد أي الغتراف، نوى إذا واأطلق. أماا الناء في غسلها
المططاء يصططير فل خططارجه، الحططدث بططه ليرفططع النططاء ماططن المططاء

بهططا يعتططد فل المططاء ماماسططة قبططل ماحلها الغتراف ماستعمل. وانية
اغططتراف. (واقطوله: نيططة بل علططى قصططد) عططف بعدها. (قوله: وال

المططاء بأخططذ قصططد بأن الناء، خارج به التطهر غير أي آخر لغرض
آخر (قوله: لغرض نصه ماا سم ماثل. وافي به إناء غسل أوا شربه

إفططراد ماططن آخر لغرض الماء أخذ قصد يقال قد بل كالشربا، أي
المططاء إخططراج يططده بإدخال يقصد أن بها المراد لن الغتراف، نية

أوال، النططاء خططارج بططه التطهططر غيططر لغططرض يكططون أن ماططن أعططم
المططاء صططار واإنمططا لططه، ماسططتعمل) جططوابا فليتأمال. (قططوله: صططار

أي يططده لغيططر واقططوله: بالنسططبة إليططه المنع لنتقال بذلك ماستعمل
بالنسبة البدن بقية أوا للمحدث، بالنسبة الوضوء أعضاء بقية مان

أماططا أي ماحططذواف، علططى مارتططب إلخ يغسل أن فله للجنب. واقوله
إن إلخ. يعني: له يغسل أن فله ماستعمل، يصير فل ليده بالنسبة

دام ماططا المططاء لن كفططه، فططي بمططا بقيتها يغسل أن غسلها يتم لم
اعدها التطهير. واقوله: بطاقي حكم له العضو على ماترددا فطي س
غيرهططا ل يططده بططاقي كفططه فططي بمططا غسططل نصططه: فلططو ماا الرواض

ماسططتعمل. غير على إلخ) ماعطوف ماتغير . (قوله: واغير أجزأه. اه
كططثيرا. واقططوله: بططأن التغيططر لكططون تصططوير إلخ يمنع واقوله: بحيث

اسططم إطلق لمنع تصوير أوا أيضا، له ثان تصوير صفاته أحد تغير
حاصططل التغيططر كططان والططو تقططديريا) أي عليططه. (قططوله: والططو المططاء

الطتي الحطواس بإحدى يدرك ماا واهو بالحس، ل واالتقدير بالفرض
يططوافقه ماططا المططاء فططي يقع بأن واذلك واالبصر، واالذواق الشم هي
مانقطع وارد كماء بعضها في أوا ماستعمل، كماء صفاته، جميع في

فيقططدر بططه، المططاء يتغيططر والطم أحططدهما أوا واطعم لون واله الرائحة
العصططير لططون وااللططون الرماططان طعم الطعم واسطا، ماخالفا حينئذ

فططي الواقططع كططان - فإذا المعجمة الذال - بفتح اللذن ريح واالريح
وال طعططم وال لططه ريططح ل الذي الورد مااء مان ماثل رطل قدر الماء
هططل الرماططان ماططاء ماططن رطططل قدر فيه الواقع كان نقول: لو لون،
قالوا الطهورية. واإن قالوا: يغيره. انتفت فإن ؟ ل أم طعمه يغير

يغير هل اللذن مان رطل قدر فيه الواقع كان يغيره. نقول: لو ل
قططالوا: ل الطهوريططة. واإن قالوا: يغيططره. انتفططت فإن ؟ ل أوا ريحه

هططل العنب عصير مان رطل قدر فيه الواقع كان يغيره. نقول: لو



قططالوا: الطهورية. واإن قالوا: يغيره. سلبناه فإن ؟ ل أوا لونه يغير
كلهططا، الصططفات فقدت إذا طهوريته. واهذا على باق فهو يغيره، ل

لططم إذا الموجططود لن المفقططود، قدر بعضها واواجد بعضها فقد فإن
لفرضه.  ماعنى فل يغير
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هجططم فلططو وااجططب، ل مانططدوابا المططذكور التقططدير أن وااعلططم
بمططا التغيططر كططان ذلططك. (قططوله: أوا جزأه أ الماء وااستعمل شخص

زعفططران أوا سططدر نحططو عليططه كططان بططأن المتطهر) أي عضو على
إذا عضططو. ماططا علططى بقططوله: بمططا يضر. واخرج فإنه به الماء فتغير
جيمططع إلططى واصططوله قبل الماء واتغير نحوه، أوا السدر تطهير أريد

ش ع  تطهيططره. اه فططي ضططرواريا لكططونه يضططر ل فططإنه أجزائططه
ل بحيث الماء طهورية في التغير) أي يؤثر بالمعنى. (قوله: واإنما

كططان نفسططه. (قططوله: إن فططي طططاهرا كططان واإن به، التطهير يصح
ل الخليطط. (قطوله: ماطا ماحترزه. (قوله: واهطو) أي بخليط) سيأتي

المططاء. عططن ماتميططزا يرى ل الذي الشئ العين) أي رأي في يتميز
النططون، غنططي) بكسططر فصله. (قوله: واقد يمكن ل الذي واقيل: هو
إلططخ) استغنى. (قططوله: كزعفططران بمعنى بفتحها، يغنى واماضارعه

إلططخ) شططجر عنه. (قططوله: واثمططر المستغنى الطاهر للخليط تمثيل
ان سطواء ماطلقطا، المطاء فطي سطقوطه شجر. وايضر واكثمر أي ك

بفعططل أي بططالطرح، الططورق تقييده بدليل الفاعل، بفعل أوا بنفسه
السططاقطة بالثمططار التغير وانصها: وايضر النهاية، في الفاعل. واكما

علططى كططان بإيقططاع، أم بنفسططه أواقططع سططواء مانها، انحل ماا بسبب
ماطا بطه ططرح) خطرج . (قوله: واوارق ل. اه أم كالورد الورق صورة

سططيذكره. كمططا تفتططت واإن يضططر فل بنفسه تناثر بل يطرح لم إذا
ماجططاوار. لنططه يضططر فل يتفتططت لم إذا ماا به خرج تفتت واقوله: ثم
إذا ماططا بططالوالى ماثلططه بططل بقيططد ليططس ثططم مان المستفاد واالترتيب

فإنه بترابا، التغير كان إن ل ترابا) أي طرح. (قوله: ل ثم تفتت
ماجططرد بططه تغيططره والن الطهوريططة، فططي للمططاء لمططوافقته يضططر ل

ماططن ناشططئ بملططح التغيططر كططان إن وال أ مااء كدوارة. واقوله: وامالح
فيططه، فسططوماح المططاء، ماططن مانعقدا لكونه أيضا يضر ل فإنه الماء،



فهططو المططاء، ماططن مانعقططد غيططر لكططونه يضططر فططإنه الجبلططي بخلف
الططترابا طططرح واإن فيططه) أي طرحططا عنططه. (قططوله: واإن ماسططتغنى

للططترابا بالنسططبة للططرد يضر. واالغاية ل فإنه الماء في الماء وامالح
قططوله إلخ) ماحططترز تغير يضر للملح. (قوله: وال بالنسبة واللتعميم

كططانت والو أي حتمال ا التغير. واقوله: والو أي كثيرا. واقوله: لقلته
الطهوريططة نسططلب ل لنططا يضططر، ل فإنه يقينا ل احتمال التغير قلة

لططو الططرواض: نعططم، شططرح في فيه. قال المشكوك أي بالمحتمل،
أن فططي شططك ثم ماطلق، بماء أوا بنفسه بعضه زال ثم كثيرا تغير

الذرعططي. بالصل. قططاله عمل يطهر، لم كثير أوا يسير الن التغير
يمكطن ماطا إنطه للنطاظر) واقيطل يتميطز ماطا واهو . (قوله: المجاوار اه

العطرف. واقطوله: والطو المخطالط: المتبطع وافطي فيطه فصله. واقيطل
بغيرهمططا. لهمططا الطيططب حصططل أي المشططددة، الياء بفتح ماطيبين

لغيرهمططا. (قططوله: وامانططه) أي ماطيططبين أي اليططاء، واقيططل: بكسططر
- الططذي المبخططر المططاء فططي النهاية: وايظهر البخور. وافي المجاوار

لم لنا الطهورية، سلبه - عدم ريحه أوا لونه أوا طعمه البخور غير
علططى بعضططهم بنططاه واإن واالمخالطططة، الجططزاء انحلل نتحقططق
النجاسططة دخططان قلنططل فططإن . أي النجاسططة. اه دخان في الوجهين
بعططدم قلنططا الطهوريططة. واإن هنططا: يسططلب قلنططا المططاء، ينجططس

سطلب عطدم المعتمططد هنطا. لكطن سطلبها بعططدم قلنطا ثم التنجيس،
النططار، تفصططلها أجططزاء الططدخان أن ماطلقا. واالفططرق هنا الطهورية

تططأثير فططي فططرق ل إذ ماجططاوارة، والططو فتنجسططه بالماء اتصلت واقد
طاهر فإنه البخور واالمخالط. بخلف المجاوار بين النجس مالقاة
تتحقططق والططم ماخالطططا، كططان إن إل الطهوريططة يسططلب ل واهططو

أيضططا المجططاوار واماططن إلططخ) أي ش. (قوله: وامانططه ع  المخالطة. اه
 الذي بالقيد يضر ل فإنه واتمر بر نحو فيه أغلى مااء
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العبططابا: شططرح فططي الشططارح نصه: قططال ماا سم ذكره. وافي
مانططه انحططل واإن فمجاوار، بحاله واهو غير إن واالثمر، كالبر واالحب

فوجهططان. ثططم شططئ مانه ينحل والم واغير طبخ فإن فمخالط، شئ
تيقططن ماططن بد ل بل الطبخ، لمجرد أثر ل أنه الوجهين قال: واأواجه



لنططه آخططر، اسططم ذلططك بسططبب لططه يحططدث بحيث مانه شئ انحلل
آخططر. اسططم بسططببه حططدث واإن يضططر، ل بططه التغيططر ماجططاوار، حينئذ

إن يغططل، لططم واماططا واالثمار الحبوبا نحو مان أغلي ماا أن فالحاصل
لططه حططدث فمجططاوارر. واإن واإل فمخططالط، مانططه شططئ انحلل تيقططن
. بالكلية. اه الماء اسم اطلقه عنه ينسلب لم ماا آخر، اسم بذلك

ماعطططوف فهططو إلططخ، بقططولي واخرج عنه) أي غني (قوله: وابقولي
أي قططراره، ماوضططع ماقره) أي في الوال. (قوله: كما بقولي على

- بططالقطران باطنهططا يدهن التي القربا ظاهر هو كما وامانه الماء،
ماططن كططان واإن الماء، مان بعد فيها يوضع ماا - لصلح جديدة واهي

المططاء. أي ماططرواره، ماوضع أي المخالط. واقوله: وامامره القطران
المقططر فططي بمططا المططراد أن كلماهططم نصه: واظاهر ماا النهاية وافي

صططار بحيططث فيهططا ماصططنوعا أوا الرض، فططي خلقيا كان ماا واالممر
المططاء فططإن الحيثيططة، بتلططك ل فيها الموضع بخلف الخلقي، يشبه

تحططت واانططدرج لمططا، طين) بيان نحو . (قوله: مان عنه. اه يستغنى
ماططع أوالططه وانحوهما. (قوله: واطحلططب) بضططم واالزرنيخ النورة نحو
وال المكططث، طططول مان الماء يعلو أخضر شئ فتحه، أوا ثالثه ضم

عبططارة أواهمتططه واإن مامططره، أوا المططاء بمقططر يكططون أن يشططترط
ماخالطا واصار طرح فإن يطرح، لم ماا أي الشارح. واقوله: مافتت
فططي كمططا علططى المكططث) ماعطططوف بطططول ضر. (قوله: واكططالتغير

فططي صططريحة عنه. واعبارته الستغناء لعدم يضر ل فهو أي ماقره،
المخططالط ماططن ل أنططه ماع عنه غنى ل الذي لكن المخالط، مان أنه
لن واذلططك واجططه، لططه لكططان بمخططالط أخرجه المجاوار. والو مان وال

ماخططالط. وال بمجططاوار ليططس وابالذي بالمجاوار صادق المخالط غير
المكث. واقططوله: ماتنططاثرة بطول على بأواراق) ماعطوف (قوله: أوا

سططابقا: طططرح. قططوله مافهططوم الفاعططل. واهططو بفعططل ل أي بنفسها
عططن النظططر بقطططع لكن بخليط، على بنجس) ماعطوف (قوله: أوا

كان قليل ماطلقا، بنجس ماتغير واغير بالكثرة. أي فيه التغير تقييد
الغايططة أن بيططان إلططخ) قصططده صورتي كثيرا. (قوله: في أوا التغير
بططالنجس. التغير واصورة بالطاهر التغير صورة للصورتين، راجعة

كططثيرا، أوا قليل الماء يكون أن بين بالطاهر التغير في فرق ل أي
يكطون أن بطالوال التغيططر فططي يشطترط أنطه إل كطذلك، بالنجس أوا

الصططل فططي علمططت. (قططوله: واالقلتططان) همططا كمططا كططثيرا التغيططر
لن بططذلك سططميت العظيمططة، الجططرة فالقلة العظيمتان، الجرتان



ماطن وانصطفا قربطتين تسطع يرفعها. واهططي أي يقلها العظيم الرجل
بغدادي. وافي رطل ماائة على تزيد ل مانها واالقربة الحجاز، قربا
رطططل المعلططوم. (قططوله: خمسططمائة للمططاء الفقهططاء: اسططم عرف

واعشططروان واثمانيططة ماائططة النططوواي عنططد البغدادي بغدادي) الرطل
درهمططا، واثلثططون ماائططة الرافعي واعند درهم، أسباع واأربعة درهما

نقططص يضططر تحديططدا. فل ل أي المعتمد. واقوله: تقريبا خلف واهو
-. (قطططوله: الرواضطططة فطططي الشطططهر - علطططى رطليطططن أوا رططططل

الططذرع. الميططم بكسططر بالمساحة. واهططي واالقلتان وابالمساحة) أي
الطططول ماططن كل أن ذلططك بيططان إلططخ ذراع المربططع واقططوله: فططي

الربططع. فجملططة واهططو الكسططر، جنططس مان يبسط واالعمق واالعرض
 بأذرع عنها وايعبر أرباع، خمسة وااحد كل

 ]42[ 

يكططون العططرض خمسططة فططي الطول خمسة واتضربا قصيرة،
يكططون العمططق خمسططة فططي تضططربا واعشططرين، خمسططة الحاصططل
أرطططال أربعطة يسطع ربططع واكطل واعشطرين، واخمسة ماائة الحاصل
رطططل. خمسططمائة تبلططغ واالعشططرين واالخمسة المائة في فتضربا

فيططه ذلططك إلخ) بيان الجوانب سائر مان ذراع المدوار (قوله: وافي
الدماططي، بططذراع واربططع ذراع واهططو النجار، بذراع ذراعان العمق أن

العططرض كططان واإذا ذراع، العططرض واأن وانصططف، ذراعططان بططه فهما
دائططرة كططل ماحيططط لن واسططبعا، أذرع ثلثططة المحيط يكون كذلك،

واالعططرض العمططق مان كل ماثله. واتبسط واسبع عرضها أماثال ثلثة
كططان واإذا أربعططة، واالعططرض أذرع عشططرة العمططق فيكططون أرباعططا،
فتضططربا أسططباع، واأربعططة عشططر اثنى المحيط كان أربعة العرض

عشططرى اثنططى الخططارج يكططون المحيططط نصططف فططي العرض نصف
الخارج يكون العمق عشرة في ذكر ماا تضربا ثم أسباع، واأربعة

اثنططتي ضططربا حاصل أسباع. لن واخمسة واعشرين واخمسة ماائة
أسططباع أربعططة ضططربا واحاصل واعشرين، بمائة عشرة في عشرة

- وال صططحيحة بخمسططة واثلثططون خمسططة سبعا أربعون عشرة في
فططي فتضطربا أرططال، أربعطة يسع ربع - واكل السباع زيادة تضر

رطططل. (قططوله: وال خمسططمائة يبلططغ واالعشططرين واالخمسططة المائة



يحمططل لططم قلططتين المططاء بلططغ الصحيح: إذا مااء) للخبر قلتا تنجس
ينجططس. واهططي واايططة: لططم ر بططه صططرحت يقبله. كما لم أي الخبث

احتمططال القلتططان كانت والو احتمال) أي أيضا. (قوله: والو صحيحة
إلططخ شططك الطهططارة. واقططوله: كططأن الصططل لن تنجس فل يقينا، ل

أي قبططل للغايططة. واقططوله قلتططه) غايططة تيقنططت له. (قوله: إن تمثيل
بلططوغه وااحتمططل عليططه، زيططد ثططم يقينططا قليل كططان بططأن الشطك قبل

م بتنجطس. (قطوله: ماطا نجطس) ماتعلطق واعدماه. (قوله: بملقطاة ل
تغير بالنجس. فإن أي قلتين. واقوله: به بلغ الذي الماء يتغير) أي

تقططديريا، أوا حسططيا يكططون أن بيططن التغيططر في فرق وال تنجس، به
المنقطططع - كططالبول صططفاته فططي يوافقه نجس الماء في واقع بأن

الخططل طعم الطعم أشد، ماخالفا - فيقدر واالطعم وااللون الرائحة
رطل قدر الواقع كان المسك. فلو ريح واالريح الحبر لون وااللون

رطططل قططدر الواقططع كان وانقول: لو نقدر ماثل، المذكور البول مان
قططالوا: يغيططره. حكمنططا فططإن ؟ ل أوا الماء طعم يغير هل الخل مان

رطططل قططدر الواقططع كططان يغيره. نقول: لو قالوا: ل بنجاسته. واإن
قططالوا: يغيططره. حكمنططا فططإن ؟ ل أوا المططاء لون يغير هل الحبر مان

رطططل قططدر الواقططع كططان يغيره. نقول: لو قالوا: ل بنجاسته. واإن
قططالوا: يغيططره. حكمنططا فططإن ؟ ل أوا ريحططه يغيططر هططل المسططك مان

كططان إذا بطهططارته. واهططذا يغيططره. حكمنططا قططالوا: ل بنجاسططته. واإن
وااحطدة صطفة فقطدت فطإن الثلثطة، الواصطاف فيطه فقطدت الواقع
الطططاهر. فططي تقططدم كمططا فقططط، لهططا المناسططب المخططالف فرض

الغايططة هططذه ارتبططاط فيه) يحتمططل النجاسة استهلكت (قوله: واإن
سططواء بططه، يتغيططر لم إن نجس بملقاة مااء قلتا تنجس بقوله: وال

كططان بططأن يططرى بحيططث عنه، ماتميزا الماء في الواقع النجس كان
صار بحيث بالماء اماتزج أوا ماائعا، كان بأن فيه استهلك أوا جامادا،

قوله: بمفهوم ارتباطه ريح. وايحتمل وال لون وال طعم له يبق لم
النجاسططة اسططتهلكت سططواء تنجططس، به تغير فإن أي يتغير، لم ماا

فططي نجططس مان التباعد يجب أقربا. (قوله: وال واالوال ل، أم فيه
كططثير مااء في الكائن النجس مان التباعد يجب وال كثير) يعني مااء

ماططن حططتى شططاء، حيططث مان يغترف أن له بل مانه، الغتراف حال
فططي النهاية. قال في بذلك صرح كما النجاسة، إلى ماوضع أقربا

جامادة نجاسة وافيه فقط، قلتين مااء مان دلوا غرف الرواض: فإن
عططن فيططه ماططا لنفصططال طططاهر الططدلو فباطن الماء، ماع يغرفها لم



بالبططاقي لتنجسططه ظططاهر ل قلططتين، عططن ينقططص أن قبططل البططاقي
ماعططه دخلططت بططأن الماء ماع غرفها لقلته. فإن بالنجاسة المتنجس

البحططر فططي بططال . (قوله: والو الحكم. اه انعكس الدلو في قبله أوا
البحطر ماططن مانطه) أي كثير. (قطوله: فطارتفعت مااء في أوا ماثل) أي

واجططه علططى يرتفططع الططذي الزبططد هططي البول. واقوله: رغططوة بسبب
أي أنها تحقق نجسة. واقوله: إن الرغوة، الماء. (قوله: فهي) أي

أوا البول برائحة كانت البول. كأن أي النجاسة، عين مان الرغوة،
ماططن أنهططا تحقططق أوا أي إلخ المتغير مان لونه. واقوله: أوا أوا طعمه
واإن فل) أي البططول. (قططوله: واإل بططذلك أواصافه أحد المتغير الماء

بالنجاسططة. (قططوله: والططو عليهططا يحكططم فل ذلك مان أنها يتحقق لم
 ماثل. واقوله: بعرة البحر في فيه) أي طرحت
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إلططخ) فططي جامادة. (قوله: فوقعت نجاسة كل مان وانحوها أي
مانطه قطططرة الططرح قطوة أجططل ماطن فططارتفعت أي حططذف، الكلم

تنجططس لططم لططو. أي جططوابا تنجسططه لم شئ. واقوله على فوقعت
لطهارتها. (قططوله: واينجططس عليه واقعت الذي الشئ القطرة تلك

ماططا أن مافهططوماه إذ المتقدم، الحديث لمفهوم إلخ) أي الماء قليل
أي وااردا يكططن لم به. واقوله: حيث يتأثر أي الخبث، يحمل دوانهما

ففيططه وااردا كططان فططإن النجططس، علططى وااردا المططاء يكططن لم حيث
والم النجس المحل على الماء وارد إذا يأتي. واحاصله: أنه تفصيل
والططم يتغيططر والططم عنه، انفصل ماطهر. فإن طاهر فهو عنه ينفصل

طططاهر فهططو المحططل، واطهر المحل، يأخذه ماا اعتبار بعد وازنه يزد
نجططس. (قططوله: فهططو القيططود هططذه مان وااحد فقد ماطهر. فإن غير

بينجططس، ماتعلططق واهططو القليططل، الماء إلى إليه) أي نجس بوصول
ل فإنه بها الماء واتغير ماثل جيفة الماء بقربا كان إذا ماا به واخرج

فططإنه بططه، المرئي غير به خرج المعتدل بالبصر يؤثر. واقوله: يرى
لططرؤي، جمططع لططو بحيططث واكان ماتفرقة، بمواضع كان يؤثر. واإن ل

ر. واقوله: غيططر م عند وابفعله ماغلظ مان والو قليل المجموع واكان
إليطه أشطار ماطا فيه. واهو عنه المعفو به خرج الماء في عنه ماعفو

والو أي الصلة في عنه ماعفوا مايتة. واقوله: والو بوصول بقوله: ل



الصططلة فططي عنه ماعفوا الماء في عنه يعفى ل الذي النجس كان
نحططو ماططن كططثير أوا ماغلططظ، غير أجنبي دم كقليل واذلك يضر، فإنه

المصططلي، ثططوبا نحو في كان إذا عنه يعفى ذكر ماا براغيث. فإن
واهططو المططاء كغيططر المططاء. (قططوله: كغيططره) أي فططي عنططه يعفى وال

كمططا ذكر، بما الماء قليل واينجس إلخ. أي بقوله: واينجس مارتبط
بالقلططة. يتقيططد ل أنططه إل أيضططا بططه ينجططس المائعططات مان غيره أن

بططالرطب المططراد كططان إن ثططم للغير بيان واماائع رطب واقوله: مان
أن عليه يشكل أنه للمغايرة. إل عليه بعده ماا عطف كان الجاماد
سططيأتي، كمططا كله، ل للنجس، الملقي ظاهره ينجس إنما الجاماد

عطططف ماططن عليططه العطططف كان المائع يعم ماا به المراد كان واإن
عبططارة ذكططر. واظططاهر ماططا أيضططا عليططه وايشكل العام، على الخاص

شططرحه: ماططع عبططارته وانططص بالمططائع، الرطططب تخصططيص الططرواض
كزيططت، غيططره وارطططب هططو فينجططس - قليل القلتين - أي وادوانهما

يتغيططر. ثططم لططم واإن التنجططس فططي ماؤثرة نجاسة بملقاة كثر واإن
الملقططاة، عنططد رطوبططة عططن الخططالي الجاماد بالرطب قال: واخرج

غيططر ينجططس أي كططثر . واقططوله: واإن يأتي. اه ماما غيرها وابالمؤثرة
بوصططول ماطلقططا تنجططس حيططث بينه كثيرا. واالفرق كان واإن الماء

ليططس المططاء غير أن بالقلة، اختص حيث الماء وابين إليه النجاسة
غيططره. بخلف النجططس، مان حفظه واماشقة الماء لقوة ماعناه في

ماططن واغيططره المططاء قليل ينجس ل إلخ) أي مايتة بوصول (قوله: ل
دم المططاء. واقططوله: ل فططي عنططه للعفططو ذكططر ماططا بوصول المائعات
لهططا دم ل بقططوله غيره تعبير مان أوالى بذلك تعبيره سائل لجنسها
يسططيل دماططا لهططا أن فططرض بهططا. فلططو ل بجنسططها العبرة إذ سائل،

فططرض فيه. أوا واقوعها يضر وال به، ألحقت ذلك له ليس واجنسها
واقوعهططا. واضر به ألحقت ذلك له واجنسها يسيل دم لها ليس أنها

واسططائل ماوجود، تقديره ماحذواف التركيب هذا في ل (فائدة) خبر
قبططل لططه ماراعططاة ل لسططم صططفة أنه على الرفع فيه وايجوز صفة

لططه صططفة أنططه علططى واالنصططب بالبتططداء، مارفوعا كان لنه دخولها
الفتططح علططى بنططاؤه يجططوز وال بل، نصططب ماحلططه إذ ماحلططه، باعتبططار
واغيططر يلططي ماططا ماالططك: واغيططر ابططن قال بينهما. كما الفاصل لوجود

مانهططا عضططو شق واقوله: عند اقصد الرفع أوا واانصبه تبن المفردل
عنططد أوا حياتهططا في مانها عضو شق عند أي: سائل بسائل، ماتعلق

وااختلططف للتعذيب، بالقصد القتل أوا المذكور الشق قتلها. وايحرم



ل أوا مانططه عضططو شق يجوز فهل واعدماه، دماه سيل في شك فيما
ابن بالثاني لحاجة. واقال لنه للغزالي، تبعا الرمالي بالوال قال ؟

ل ماططا حكططم والططه التعططذيب، مان فيه لما الحرماين، لماام تبعا حجر
فطي الصططل بكططون - عمل كلماهططم ماطن يظهطر - فيمططا دماه يسيل
العفططو لن العفو، عدم وايحتمل الشك، ننجسه فل الطهارة الماء

 إل إليها يصار فل رخصة
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ليططس الططتي للميتططة واوازغ) تمثيططل بيقيططن. (قططوله: كعقططربا
التنجططس عدم مان تغير) استثناء إن سائل. (قوله: إل دم لجنسها

بهططا تغيططر إذ فحيططن أي ينجططس واقططوله: فيحنئططذ الميتططة بوصططول
سططرطان الشططرط. (قططوله: ل جططوابا فططي وااقعططة ينجس. واالفططاء
أي بهمططا واوازع. واقططوله: فينجططس كقعططربا علططى واضفدع) عطف

سططائل. (قططوله: خلفططا دماططا لجنسططهما لن واالضططفدع، بالسططرطان
بميتططة) عطططف بهمططا. (قططوله: وال التنجططس بعططدم قالوا لجمع) أي

إلططخ. مايتططة، بوصططول أيضططا ينجططس وال أي مايتططة، بوصططول ل على
مايتططة فيططه طططرح الماء. (قوله: والططو دواد بفتحتين، واقوله: كالعلق

الميتطة ماططن المططذكور علططى الشططارة اسطم عود ذلك) ظاهره مان
جططرى ماططا واهططو الماء، مان نشؤها واالتي سائل لجنسها دم ل التي
ل المططاء ماططن نشططؤه كان ماا أن على الشيخان جمع. واجرى عليه
عبططارة تأييططده. وانططص حجططر ابن كلم ماطلقا. واظاهر طرحه يضر

مانططه. نشططؤها الططتي الميتططة أوا ماطلقا الحي لطرح أثر التحفة: وال
نشؤه فيما طرح حي في كلماهما كلماهما. وافرض ظاهر هو كما
كلم . واظططاهر مامنططوع. اه التهططذيب كلم بططدليل فيططه ماات ثم مانه

كمططا ذلططك فططي المعتمد واحاصل عبارته، وانص الوال يؤيد الرمالي
الله رحمه الوالد وااعتمده وامافهوماا، مانطوقا البهجة كلم اقتضاه
أم مانه نشؤها كان سواء يضر، لم حية طرحت إن أنها به، واأفتى

طرحططت تغيططره. واإن لططم إن ل، أم ذلك بعد فيه أمااتت واسواء ل،
ل بنفسططها واقوعهططا ل. واأن أم مانططه نشططؤها كططان سواء ضر، مايتة
يقططع عمططا يعفططى كمططا عنططه فيعفططى مايتة، أوا حية أي ماطلقا، يضر

واليططس يغيططر، لططم إن مانططه، نشططؤه يكن والم مايتا كان واإن بالريح،



فططي اختيططارا لهمططا لن كالريططح - واالبهيمة ماميز غير - والو الصبي
ابن قال كالريح نصه: قوله: واالبهيمة ماا ش ع . واكتب الجملة. اه
تخططرج واهططي جنسططه، مان لكن ماكلف غير الطارح كان حجر: واإن

المنهططج: علططى سططم الصبي. واقططال جنس مان ليست لنها البهيمة
الحططي لططرح أثطر تأماططل. (قططوله: وال بالدماي البهيمة إلحاق وافي

كطثيروان ل. (قططوله: وااختطار أم مانططه نشطؤه كان سواء ماطلقا) أي
ينجططس إلططخ. (قططوله: ل المططاء قليططل واينجططس بقططوله إلخ) مارتبط
نظططرواا حجططر: واكطأنهم ابططن كططثيرا. قطال أوا كطان قليل ماطلقا) أي

التفصططيل. (قططوله: فططي ظاهر فالدليل واإل الناس، على للتسهيل
القليططل بيططن التفرقططة ماططن ماططر ماططا جميع في كراكد) أي واالجاري
فططي العططبرة الملقططاة. لكططن بمجططرد يتنجططس الوال واأن واالكططثير،
- واهي الجرية كانت الماء. فإذا ماجموع ل نفسها بالجرية الجاري
تنجسططت قلططتين دوان العرض - في النهر حافتي بين التي الدفعة
وايطهر نجسا النهر مان الجرية تلك ماحل وايكون الملقاة، بمجرد

نجاسة في النجاسة. هذا غسالة حكم في واتكون بعدها، بالجرية
نجطس المحطل فذلك وااقفة جامادة كانت فإن الماء، بجري تجري
حططوض. وابططه فططي قلتططان يجتمع أن إلى نجسة بها تمر جرية واكل
دام ماططا لنططه أي نجس، واهو ماتغير غير قلة ألف فيقال: مااء يلغز

أن المططاء. واالفططرض جططري ماحططل طال واإن نجس، فهو يجتمع لم
الجططاري قليلططه) أي ينجططس قلططتين. (قططوله: ل ماططن أقل جرية كل

بطه. نطهرهططا الططذي المططاء فأشططبه النجاسططة، علططى بططورواده لقوته
نهاية. (قوله: واهططو  طهورا. اه ل طاهرا يكون أن فمقتضاه واعليه
الماططام إليططه ذهططب ماططا جملة مان القديم في ماا ماالك) أي ماذهب

فيمطا بقطوله مارتبطط إلطخ) هطذا المجمطوع فطي ماالك. (قوله: قال
النجططس، في تعميم فهو نجس، بوصول الماء قليل واينجس تقدم

تنجططس) إذا القليططل ماائعا. (قوله: واالمططاء أوا جامادا كان سواء أي
بانضططمام أي قلططتين ببلططوغه واقططوله: يطهططر فيه نجاسة بوقوع أي
واقططوله: والططو فيه استهلك والو يطهر، فل ماائع بانضمام ل إليه مااء
إليططه، ماتنجططس مااء بانضمام ذكر ماا كابلوغه والو أي ماتنجس بماء
فططي أذيططب. قططال بططرد أوا بثلططج أوا ماتغيططر أوا ماسططتعمل بماء أوا أي

أوا بحفططرة الطهططور أوا النجس كان لو ماا به بلوغهما التحفة: وامان
كططل فططي ماططا يتحططرك بحيططث وااتسع حاجز بينهما وافتح آخر حوض
واماضططى أحططدهما كططدوارة تططزل لم واإن عنيفا، تحركا الخر بتحرك



بما يطهر أي به تغير ل كان. واقوله: حيث لو تغير فيه يزوال زمان
فيطه واجططد فططإن تقططديرا، وال حسطا ل تغير فيه يوجد لم حيث ذكر،
الحسططي تغيططره) أي بططزواال يطهططر يطهر. (قوله: واالكثير لم ذلك

 واالتقديري. واقوله: بنفسه
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المكث. واقططوله: أوا بطول زال كأن إليه، شئ بانضمام ل أي
كططان والططو إليططه. أي ماططاء بانضمام تغيره زال أوا أي عليه زيد بماء

كمسططك ذلططك بغيططر زال إن ل ذلططك، غيططر أوا ماستعمل أوا ماتنجسا
بططل زال، أوا اسططتتر التغيططر أن فططي للشططك يطهر فل واترابا واخل

بمططاء أوا التغير زال أوا أي عنه نقص استتر. واقوله: أوا أنه الظاهر
واكططان الخيططرة. أي في قيد كثيرا الباقي عنه. واقوله: واكان نقص

قلططتين. (تتمططة) لططم يبلططغ أي كططثيرا، مانططه شططئ نقططص بعططد الباقي
تكميل له والنتعرض للماء، واسيلة أنه ماع للجتهاد المؤلف يتعرض
أحططدها: بقططاء شرواطا، للجتهاد ذكرواا أنهم فنقول: اعلم للفائدة،

اماتنططع تلططف أوا أحططدهما انصب الجتهاد. فلو تمام إلى المشتبهين
بأصططل الجتهاد يتأيد إعادة. ثانيها: أن بل وايصلي وايتيمم الجتهاد،

ظهططور يتوقططع كططان واإن ببططول اشططتبه ماططاء فططي يجتهططد فل الحل،
هنططا. التطهيططر واهططو المطلوبا، حل في للبول أصل ل إذ العلماة،

واالثيططابا، كالوااني مادخل، أي ماجال، فيه للعلماة يكون ثالثها: أن
للنكططاح ماحصططورات بأجنبيططات ماحرماه اشتبهت إذا فيما يجتهد فل
إنطاء اشطتبه فلطو بطه، المشطتبه في له. رابعها: الحصر يحتاط لنه

إلططى شططاء ماططا مانها يأخذ بل اجتهاد فل ماحصورة غير بأواان نجس
بعضططهم: سططعة - وازاد حجططر ابططن - عنططد ماحصططور عططدد يبقططى أن

واالواجططه واصططلى، تيمططم الجتهططاد عططن الططوقت ضططاق الوقت. فلو
كانططا فططإن لواحططد، النططآن يكططون أن أيضا بعضهم خلفه. وااشترط

- الحيططاء فططي - كمططا واالواجططه بإنائه، كل توضأ وااحد، لكل لثنين،
أوا ططاهر ماطاء اشطتبه ذلطك. فلطو علمت إذا بإطلقهم عمل خلفه
أوا طهططور مااء اشتبه أوا كذلك، ترابا أوا ماتنجس بماء كذلك ترابا
في اجتهد كذلك، ترابا أوا بمتنجس أوا ماستعمل بماء كذلك ترابا

م إن واواجوبا بيقين، طاهر على قدر إن جوازا المشتبهين يقطدر ل



وايسططن طهططورا، أوا طططاهرا بالجتهاد ظنه ماا وااستعمل ذلك، على
يغلططط لئل نجاسططته المظنططون يريططق أن السططتعمال قبططل لططه

بل تركططه فططإن الماططر، عليططه فيشططتبه اجتهططاده يتغير أوا فيستعمله
الجتهططادين ماططن بالثططاني يعمل لم ثانيا باجتهاده ظنه واتغير إراقة

بمططاء الوال ماططاء أصططابه ماططا غسل إن بالجتهاد الجتهاد ينقض لئل
الوال بالجتهططاد يعمططل يغسططله. وال لططم إن بنجاسة وايصلي الثاني
حجر ابن مانه. وااعتمد الحاصل بالوضوء يصلي فل ر، م عند أيضا

فططي بططل يجتهططد، فل وارد واماططاء ماططاء أوا وابول مااء اشتبه خلفه. أوا
علططى مانططه شططيئا أوا أحططدهما يخلططط أوا أحططدهما، أوا يريقهما الوال
تيممه، يصح ل ذلك قبل تيمم عليه. فلو إعادة وال يتيمم ثم الخر

الطهططارة، ماططتيقن ماططاء بحضططرة يططتيمم ل أن صططحته شططرط لن
واالططترابا المططاء فططي الجتهططاد الثاني. واماثل في مارة بكل وايتوضأ
ثططوبا عليططه اشتبه فلو واالحيوانات، واالطعمة الثيابا في الجتهاد

عليططه اشططتبه أوا طاهر، بطعام نجس طعام أوا طاهر، بثوبا نجس
أنطه إلطى اجتهطاده أداه فمطا ذلطك، فطي اجتهطد غيططره، بشاة شاته
واثططاني فل. (قططوله: واثانيهططا) أي ل واماططا بططه، عمططل مالكه، أوا طاهر

وااليططدين كالوجه ماغسول) أي عضو الوضوء. (قوله: على شرواط
الجططري. فيططه يشترط فل كالرأس الممسوح به واخرج واالرجلين،
لططم ثططم العبابا: واماططن في الماء) قال يمسه أن يكفي (قوله: فل

العضططو. (قططوله: علططى واجريا ذابا إن إل واالبرد بالثلج الغسل يجز
ماططع غسل، يسمى ل المذكور المس لن غسل) أي يسمى ل لنه
النهايططة: وال فططي الغسططل. قططال الشريفة الية في به المأماور أن

قططد لنه الغسل مافهوم مان ماعلوماا كونه شرطا هذا عد مان يمنع
ثالث . (قوله: واثالثها) أي النضح. اه يعم - ماا الغسل - أي به يراد

يمنططع بحيططث كثيرا يكون ضارا) بأن الوضوء. (قوله: تغيرا شرواط
واصططندل) تقططدم. (قططوله: كزعفططران كمططا عليططه الماء اسم إطلق
قططالوا: لجمططع) أي العضو. (قوله: خلفططا على الذي للمغير تمثيل
الوضططوء. شططرواط رابع العضو. (قوله: وارابعها) أي على ماا يغتفر

للبشططرة. (قططوله: الماء واصول يمنع كثيف جرم (قوله: حائل) أي
 الماء بين
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ظططاهر. (قططوله: كنططورة هططو كمططا الممسوح واالمغسول) ماثله
إذا ماططا بخلف جططار) أي دهططن للحائل. (قططوله: بخلف إلخ) تمثيل

ماعططه، الوضططوء فيصح حائل يعد ل فإنه جار دهن العضو على كان
بشططرط. ليططس المططاء ثبططوت لن العضططو على الماء يثبت لم واإن

يضططر. ل فططإنه واحناء حبر أثر وابخلف واحناء) أي حبر (قوله: واأثر
شئ. مانه ماثل بالحت يتحصل ل بحيث اللون ماجرد بالثر واالمراد

أوا اليططدين أظفططار ماططن ظفططر) أي تحططت واسخ يكون ل (قوله: أن
فقططل البلططوى، بها تعم ماما المسألة الزيادي: واهذه الرجلين. قال

لططذلك. فليتفطن رجليه، أوا يديه أظفار تحت واسخ مان يسلم مان
ذلك. (قوله: واأطالوا اشتراط بعدم قالوا لجمع) أي (قوله: خلفا

الظفططار بتقليططم يططأمار (ص) كططان بأنه ماستدلين ترجيحه) أي في
م تحتهطا ماطا وارماطي شطرح فطي الصطلة. قطال بإعطادة يطأمارهم وال

كططثيرين، عططن الزركشططي نقلططه - مامططا الحيططاء فططي العبططابا: واماططا
ماططن المعططرواف الصططحيح واأنططه ترجيحططه، فططي واغيططره هططو واأطططال

بططل - ضططعيف، العجين نحو دوان الوسخ مان تحتها عما المساماحة
تحتهططا) أي مامططا . (قططوله: بشططئ اه الذرعططي إليه أشار كما غريب
ذلططك مانع) أي العجين. (قوله: حيث مان أوا الوسخ مان كان سواء
الشططئ. (قططوله: ذلططك أي - واقوله: بمحله غيره أوا - واسخا الشئ
بططل الظفططار تحت بما هذا يختص إلخ) ل واسخ في البغوي واأفتى

خلفططا الظفططار، تحت حجر: واكوسخ ابن واعبارة البدن سائر يعم
لنططه عليططه المتجمططد العططرق بخلف البدن، على واكغبار للغزالي،
العططرق . (قططوله: واهططو ماسططه. اه نقططض ثططم مانططه. واماططن كططالجزء

- واهططو بططإزالته يتططأذ والططم كططالجزء يصططر لططم واإن المتجمد) قضيته
عبططد ابططن فططي - لكططن إزالتططه فططي واالمشططقة تكططرره لكثرة ظاهر

ل البدن مان جزءا العرق مان المتولد الجرم صار هن الحق: نعم،
النقططض وال الوضططوء صططحة يمنع فل حكمه، فله عنه فصله يمكن

الوضوء. شرواط واخاماس ش. (قوله: واخاماسها) أي ع  بمسه. اه
واعطدم ذكطر، واماطس حيض مان المنافي الشرواط: عدم مان وابقي

واالتمييططز، واالسططلم، حكمططا، النيططة بططدواام عنططه وايعططبر الصططارف
ماطا واغسل نفل، ماعين بفرض يقصد ل بأن الوضوء كيفية واماعرفة

خمسططة الوضططوء شططرواط بعضططهم عططد به. واقططد إل الواجب يتم ل



واضططوئه شططرواط مانططي طالبططا قوله: أيا في وانظمها شرطا، عشر
ثططم عشططرة واضططوء شططرواط سططاماع أنططت إذ الترتيب، على فخذها
نقططاء أعضططاء طهططارة جططاماع للطهططر واالغسططل عططدها فخططذ خمسة
الططدواام فططي مانططاف واتططرك نططافع واالعلططم المشرواع بكيفية واعلمه

فعططل وااسططتثن واتمييططزه سابع تم قد واالسلم الرفع عن واصارف
الشططمع نحططو حططال وال راضططع بالمهططد واهططو عنططه طططاف إذا واليططه

علططى واجططري ماططانع العيططن في واالرماص ظفر حوى الذي واالوسخ
بيططن ماططا واتخليططل وااقع النار مان لعقابا واوايل ماائه واإيصال عضو

واالططترابا طهططور واماططاء قططالع هو ماا إل يصل لم إذا وااجب الصابع
نططاقض بططول كتقطيططر رافططع فططات إن الططوقت دخططول وابعططد نيابططة

ماططن البططول يضططر واليططس يططدافع مانططي أوا واماذي واوادي وااستحاضة
ماحلهططا للغططتراف وانيته ناقع الدم به عضو على كجرح علت ثقبة
وااغططترف فططانو بعططدها غسططل وانية تابع الوجه مان الوالى تمت إذا

 وااقع شك ل فالستعمال واإل
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خطذه واضططوء خلف جطرى إن البططول ماطع غسطل صطححوا واقد
وايكشط خوف بل جابرتشق واعظمة كره بل واواشم وااسع واالعلم

وابفتحهططا فاعل، اسم أنه على اللم (واقوله: كسلس) بكسر ماانع
سططلس سططلس. واشططمل ذي أي ماضططاف، وايقططدر ماصدر، أنه على

لنططه يصططح لططم الوقت دخول قبل توضأ فلو الريح، واسلس البول
لططه الططوقت. (قططوله: وايشططترط قبططل ضططروارة وال ضروارة، طهارة

لدائم واقت دخول قوله بعد يقول أن واالخصر إلخ) النسب أيضا
إذا فيمططا ظنا، كان أوا يقينا دخوله كان سواء أي ظنا، والو الحدث
دخوله. إلى اجتهاده فأداه فاجتهد ل، أم أدخل الوقت عليه اشتبه

ظططن أوا الحطدث لططدائم الطوقت القططويم: وادخطول المنهطج واعبطارة
دائططم يتوضططأ) أي تأماططل. (قططوله: فل ظططاهرة، . واهططي دخططوله. اه

يشططترط فططإنه كالمتيمم، كونه حال أي الحدث. واقوله: كالمتيمم
ل. (قططوله: أوا أم الحدث دائم كان سواء الوقت دخول تيممه في
فعلططه) واقططت واالعيططدين. (قططوله: قبططل ماططؤقت) كالكسططوفين نفل

جنططازة لصلة يتوضأ وال جنازة) أي بيتوضأ. (قوله: والصلة ماتعلق



قبططل بعده. (قوله: واتحيططة يدخل إنما واقتها لن الميت غسل قبل
المسططجد. دخول قبل التحية لصلة يتوضأ وال المسجد) أي دخول

قبططل يتوضأ وال الفرض) أي فعل قبل المتأخرة (قوله: واللروااتب
الروااتططب. فعططل اسططتباحة بقصططد أي الروااتب، لجل الفرض فعل
يططدخل إنمططا واقتهططا لن أصل واضوءه يصح لم ذلك لجل توضأ فلو
لطه - يستباح - كالمتيمم الحدث دائم أن الفرض. وااعلم فعل بعد

واإذا النوافططل، ماططن شططاء واماططا الفططرض يصلي أن للفرض بوضوئه
الفططرض قبل للروااتب يتوضأ وال قوله لمفهوم ينظر فل ذلك علم
بعططض فططي ساقط تيممان) هو بعده. (قوله: أوا لها يتوضأ أنه مان

الحططدث دائططم يلزماططان الططتيممين لن أوالططى، واهططو الخططط، نسططخ
- التيممين أوا الوضوأين أحد واالسليم. تأمال. (قوله: أحدهما) أي

ض فطي ماا على واإن الخطبطة، لن للخطبطتين - يكطون النسطخ بع
بفرائططض فططالتحقت ركعططتين ماقططام قائمططة هي كفاية فرض كانت

الخططر الططتيمم أوا واالوضططوء بعططدهما) أي (قططوله: واالخططر العيططان
وااحططد الجمعططة. (قططوله: وايكفططي صططلة لجل الخطبتين بعد يكون
أنططه السططليم. واصططريحه واهططو الحططدث، دائططم غيططر لغيره) أي لهما

دائططم لغيططر واالجمعططة للخطبططتين وااحد تيمم أوا وااحد واضوء يكفي
حمططل فيتعيططن علمططت، كمططا للتيمم بالنسبة كذلك واليس الحدث،

الوضططوء عليططه (قططوله: وايجططب الوضوء، خصوص على وااحد قوله
مانذوارا، والو فرض لكل الوضوء الحدث دائم على وايجب إلخ) أي

أن يجططوز ل أنه كما فرضين، بين وااحد بوضوء يجمع أن يجوز فل
ماططن للمتيمم يستباح ماا تفصيل بينهما. واسيأتي وااحد بتيمم يجمع

في الحدث دائم عليه وايقاس بابه، في بتيممه واغيرهما الصلوات
يجططب واكططذا إلخ) أي الفرج غسل فيه. (قوله: واكذا يأتي ماا جميع
كططان - سططواء عليططه يجططب ماططا إلططخ. واحاصططل الحططدث دائططم علططى

ماططن فيططه عمططا أوال فرجططه يغسططل - أن سلسططا أوا ماستحاضططة
- صططائما كان أوا به تأذى إذا - إل قطنة بنحو يحشوه ثم النجاسة،

الططدم، لكططثرة الحشططو يكفه لم إن بخرقة الحشو بعد يعصبه واأن
لكطل هكطذا وايفعطل الصطلة، إلطى بعده وايبادر يتيمم، أوا يتوضأ ثم

أي بفمططه ماحلهططا. واقططوله: الططتي عططن العصابة تزل لم واإن فرض
تجديدها. واقوله: أي العصابة، واإبدال أي الفرج. واقوله: واالعصابة

عططن تنتقططل لططم واإن تجديدها، يجب أي ماوضعها عن تزل لم واإن
نحططو جوانبها. (قوله: واعلى مان ماثل الدم يظهر لم واإن ماوضعها،



قال: - فلو للضمار، سلس. واالمقام نحو على وايجب سلس) أي
أوالططى. (واقططوله: بالصططلة) لكططان مابططادرة، - واعليططه قبلططه كالططذي
نفل. أوا فرضططا تكططون أن بيططن فططرق ل أنططه إلططى للشططارة أطلقها

أخططر فإن تقديره لمحذواف إلخ) ماقابل لمصلحتها أخر (قوله: فلو
 ذلك ضر كأكل ماصلحتها لغير
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إلططخ. أخططر فلططو الصططلة، فعططل عنططد تقططدم ماا جميع وااستأنف
القبلططة فططي واالجتهططاد المططؤذن واكإجابططة إلططخ) أي (قوله: كانتظار

بططأن الصططلة لتلططك ماشططرواعة أي العططورة. واقططوله: جماعططة واستر
ل مامططا ماثل كالمنططذوارة واإل الجماعططة، لها يسن ماما صلتها تكون
أخططرت لجلهططا. واقططوله: واإن التأخير يغتفر ل الجماعة، فيه تشرع

انتظارهططا. يضططر ل فططإنه واقتهططا، أوال عن الجمعة، أوا الجماعة أي
كانتظار. (قططوله: لططم على ماسجد) ماعطوف إلى (قوله: واكذهابا

علططى الكلم أنهططى إلططخ) لمططا لو. (قططوله: وافرواضططه يضره) جوابا
فططي فقططط، أي فرواضه. واقططوله: سططتة على يتكلم شرع شرواطه

بنططص ثبتططت مانهططا التحفططة: أربعططة فططي واغيططره. قططال السليم حق
لغططة: القصططد. نيططة) هططي بالسططنة. (قططوله: أحططدها وااثنططان القططرآن

ماططن عليهططا الكلم أن بفعلططه. وااعلططم ماقترنا الشئ واشرعا: قصد
وازماططن ماحططل حكططم بقططوله: حقيقططة، بعضططهم نظمها أواجه، سبعة
تقططدم، - ماططا واشرعا - لغة فحقيقتها حسن واماقصود شرط كيفية

واكيفيتها الواجبات، أوال وازمانها القلب، واماحلها الوجوبا، واحكمها
واعملططه واتمييططزه النططاواي إسلم واشرطها البوابا، بحسب تختلف

حكمططا. يستصططحبها بططأن ينافيهططا بمططا التيططان واعططدم بططالمنوي،
للعتكططاف ماثل كالجلوس العادة، عن العبادة تمييز بها واالمقصود

بططأن ذلططك، نيططة أوا واضوء) أي فرض أداء للستراحة. (قوله: أوا أوا
نيططة أوا حدث) أي رفع الوضوء. (قوله: أوا فرض أداء يقول: نويت

حكمططه، رفططع الحططدث. واالمططراد رفع تقول: نويت بأن حدث، رفع
ل الخيططر فططي قيد حدث دائم الصلة. واقوله: لغير مان المنع واهو
يرتفططع. ل حططدثه لن الحططدث رفططع ينططوي فل دائمه به واخرج غير،

بططالماور يططأتي أنططه المجططدد) يعنططي الوضططوء فططي (قططوله: حططتى



رفططع نيططة أوا الوضططوء فططرض أداء أوا الوضوء نية - أعني المتقدماة
المعططادة. الصططلة على قياسا المجدد، الوضوء في - حتى الحدث
بططالماور الكتفططاء واعبارته: واماحل الرمالي، ذلك بعض في واخالف

الكتفاء عدم فالقياس هو المجدد. أماا الوضوء غير في المتقدماة
الكتفططاء إلططى السططنوي ذهططب واإن السططتباحة، أوا الرفططع بنية فيه

الغايططة أن تعلططم ذلططك علمططت . إذا المعططادة. اه كالصططلة بططذلك،
جميططع عططن تأخيرهططا الوالى واكان لبعضها، بالنسبة للرد المذكورة

نيططة أوا عنططه) أي الطهططارة النيططة. (قططوله: أوا صططيغ ماططن يططأتي ماططا
قططال: واضوء. والططو قوله على ماعطوف الحدث. فهو عن الطهارة

لن يكططف، لططم الحططدث عططن يقططول أن غيططر ماططن الطهططارة، نويت
الصططلة) لنحططو الطهططارة النظافة. (قوله: أوا لغة: ماطلق الطهارة

لنحططو بيططان إلططخ الصططلة. واقططوله: مامططا لنحططو الطهططارة نيططة أوا أي
كططالطواف الوضططوء، علططى ماتوقفططة عبططادة كططل الصططلة. واالمططراد

واضططوء) إلططى مافتقططر استباحة واحمله. (قوله: أوا المصحف واماس
يقططول: نططويت بططأن واضططوء، إلططى يفتقططر ماططا اسططتباحة نيططة أوا أي

هذه بإفراد فيأتي المصحف، ماس أوا الطواف أوا الصلة استباحة
يقططول: نططويت بططأن الكليططة الصططيغة بهططذه يططأتي أن وايصططح الكلية،

لنططه إلططخ) أي نيططة تكفططي واضوء. (قططوله: وال إلى مافتقر استباحة
 الحطدث. اه رفطع قصطد قصطده يتضطمن فلطم الحدث ماع يستبيحه

بالنيططة الكتفططاء عططدم - أي ذلططك ش: واصططورة ع نهايططة. واقططال
اسططتباحة يقططول: نططويت كططأن ذلك، استباحة ينوي - أنه المذكورة

- أي حجططر: إنططه ابططن فقال للقراءة، الوضوء نوى لو القراءة. أماا
 أوال، التعليق نوى إذا إل يبطل ل الوضوء،
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النيططة لصططحة الوضططوء، ذكططره بعططد إل ينططوه لططم إذا ماا بخلف
العمططال بتصططرف. (قططوله: إنمططا  بعد. اه واقع ماا يبطلها فل حينئذ،

بعضهم: واآثططر الضمير. قال عن (فأل) عوض بنياتها، بالنيات) أي
العقططول، بططذواي خططاص الوال لن الفعططال ذكر على العمال ذكر

إنمططا . (قططوله: أي غيرهططم. اه وافططي فيهططم عام فإنه الثاني بخلف
ليخططرج شططرعا بها بها: المعتد العمال. واالمراد صحة صحتها) أي



اعتبططار عن المذكورة العمال بعض واخرواج واالشربا، الكل نحو
ل مامططا ذلططك وانحططو واالوقططف واالعتططق واالخطبططة كططالذان فيه النية

إنمططا المراد ليس أي آخر. واقوله: لكمالها لدليل نية على يتوقف
الوسططائل عنططده فتصح حنيفة، أبو الماام قاله كما العمال، كمال
علططى قرنهططا) دخططول واالغسل. (قوله: وايجططب كالوضوء نية، بغير

قططال: وايجططب إلططخ. فلططو أوال عنططد لقططوله مالئططم غيططر المتن. واهو
إلططخ أوال تأماططل. واقططوله: عنططد أنسب، لكان إلخ، أوال عند واقوعها

بالنيططة، العتططداد لجططل ل بفعله العتداد لجل به قرنها واجب إنما
سططقط كفى. واإذا الثناء في بها أتى لو أنه مان يأتي ماا ينافي فل

- واجططوبا التحفططة فططي - كمطا فالواجه جبيرة وال لعلة واجهه غسل
فالرجل، فالراس أيضا سقطتا فإن اليد، مان ماغسول بأوال قرنها

فططي الوضططوء نيطة تكفططي ل كمطا لستقلله، التيمم بنية يكتفي وال
ظططاهر. (قططوله: بأثنططائه) أي هططو كمططا اليططد لنحو التيمم عن ماحلها

به. (قوله: واواجب قرنها أجزأ الوجه. (قوله: كفى) أي غسل أثناء
قبططل غسططل الططذي الجزء غسل إعادة سبقها) أي ماا غسل إعادة
بمططا قبلططه) أي بمططا قرنها يكفي به. (قوله: وال العتداد لعدم النية
واكالمضمضططة الكفيططن كغسططل السططنن، ماططن الططوجه غسططل قبططل

ينغسططل لططم إن بهمططا بقرنهططا الكتفططاء عططدم واالستنشاق. واماحططل
ثططوابا كفاه. وافططاته واإل الشفتين، كحمرة الوجه، مان جزء ماعهما
إلططى النيططة، أي يستصططحبها لم سيذكره. واقوله: حيث كما السنة،
ت. (قطوله: واماطا استصطحبها فطإن الطوجه، أي مانه، شئ غسل كف

أوال هططو النيططة غسططله قططارن الططذي واالجططزء أوالططه) أي هططو قارنهططا
سططنة أسططفله. (قططوله: فتفططوت أوا الططوجه واسططط كان والو الغسل

النيططة قارن ماا كون على تفريع واهو واالستنشاق، المضمضة) أي
أي المضمضططة، ماع ماعها) أي انغسل الغسل. (واقوله: إن أوال هو

يشترط لنه بذلك السنة فاتت واإنما علمت، كما الستنشاق واماع
م والطم الطوجه، غسطل على تقدماهما حصولها في أن يوجطد. وااعل
تجططب ل الستنشططاق أوا المضمضططة ماططع انغسططل الططذي الجزء هذا

بنيططة غسططله إذا أماططا فقططط، الططوجه بنيططة غسططله إن غسططله إعططادة
واجبططت أطلططق، أوا الوجه، ماع بنيتهما أوا الستنشاق، أوا المضمضة

السططنة قصططد إن إل يعيططده المعتمططد. واقيططل: ل هططو واهططذا إعادته،
أطلططق. أوا واالسططنة، قصططده أوا فقططط، الططوجه قصططد إن ل فقططط

الكتفطاء فطي ماقاماطات: الوال ثلثطة فطي هنطا الكلم أن واالحاصل



واالستنشططاق. الثططالث المضمضططة ثططوابا فططوات في بالنية. الثاني
علمتططه. (قططوله: فططالوالى) قد تفصيل وافيه الجزء، ذلك إعادة في
واالستنشططاق. واقططوله: المضمضة سنة عليه تفوت ل أن لجل أي
ل حططتى أنبوبططة ماططن ماحلهما في الماء يدخل أوا أي النية يفرق أن

إلطخ) علطة تفططوت ل الوجه. (قطوله: حططتى مان شئ ماعهما ينغسل
الططوجه. (واقططوله: غسططل أوال ماططن أي أوالططه للوالوية. واقططوله: ماططن

أوا المضمضططة فضططيلة تفططوت ل حتى إلخ) أي المضمضة وافضيلة
علططى تقططدماهما حصططولها شططرط أن ماططن علمططت لما الستنشاق،

السططببية. ببططاء بانغسال، الوالى انغسال الوجه. واقوله: ماع غسل
 ثاني (قوله: واثانيهما) أي
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انغسططاله يعنططي واجهططه ظططاهر الوضوء. واقوله: غسططل فرواض
ذاكططرا كططان إن نهر نحو في بسقوطه أوا إذنه، بل غيره بفعل والو

مانططه، البططاطن الططوجه بظططاهر التحفة. واخرج في كما فيهما، للنية
فططي واجططب واإن غسططله، يجططب فل واالعيططن، واالنططف الفططم كداخل

ماا غسل واجب شفته أوا أنفه قطع لو أمارها. نعم، لغلظ النجاسة
ماطا غسطل فيجطب واجهطه كشطط لطو واكطذا فقط، السكين باشرته

الظططاهر. (قططوله: واهططو) أي حكططم فططي صططار لنططه بالكشططط ظهططر
عططن المحول التمييز على مانصوبا حده. واقوله: طول أي الوجه،

لنططه عرضططا قططوله فططي يقططال طططوله. واكططذا واالصططل المضططاف،
مانبت جمع إلخ) هي مانابت بين التمييز. (قوله: ماا على ماعطوف

بالفعططل، الشططعر عليططه نبططت ماططا به - كمقعد. واالمراد الباء - بفتح
ذلططك ضائعا. وابيان كان واإل فائدة غالبا بعد لقوله يكون أن لجل

عنططه يخططرج بالفعططل الشططعر عليططه نبططت ماططا بططالمنبت أريططد إن أنه
النبططات شططأنه ماططا بططه أريد غالبا. واإن بقوله وايدخل الصلع، ماوضع

انحسططار ذلك. واأماططا شأنه مان فإن الصلع، ماوضع فيه يدخل عليه
فائططدة ل أي ضطائعا، غالبططا قططوله وايكططون لعارض، فهو فيه الشعر

لن الغمططم، ماوضططع الططرأس شططعر إلى مانابت بإضافة فيه. واخرج
الشعر. (قوله: واتحت) بالجر، عليها نبت واإن مانبته ليست الجبهة

مانابت. (قوله: بفتططح على ماعطوف المتصرفة، الظرواف مان لنه



فططي اللم بكسططر فإنهططا اللحيططة عكططس الشططهر، فططي اللم) أي
ططرف هطو الطذي المنتهطى الطوجه) أي ماطن الفصح. (قوله: فهطو

تحتططه) أي ماططا الططوجه. (قططوله: دوان ماططن كططائن لحييططه مان المقبل
النابت) ماعطططوف الوجه. (قوله: واالشعر مان ليس فهو المنتهى،

تحتططه. (قططوله: ماططا ماا على النابت الشعر وادوان أي تحته، ماا على
الذن، ماقططدم فططي الناشططزة الهنيططة واالوتد واتديهما، أذنيه) أي بين

بططه. المواجهططة لحصططول ذكططر ماططا واالعططرض الطول حد كان واإنما
سططبعة الططوجه شططعور أن الوجه) اعلططم شعر غسل (قوله: وايجب

واالشطاربا. واأربعطة واالعنفقطة، واهططي: اللحيطة، مافردة ثلثة عشر،
طرفا - واهما واالسبالن واالعارضان، واهي: العذاران، ماثناة عشر

الخدين. (قططوله: واشعر الربعة، واالهدابا واالحاجبان، -، الشاربا
ماعططا، وابفتحهمططا واضططمهما الدال سكون ماع الهاء هدبا) بضم مان

الشططعر العين. (قططوله: واحططاجب) واهططو أجفان على النابت الشعر
العيططن عططن يحجططب لنططه بططذلك سططمي العيططن، أعلى على النابت
الشططفة على النابت الشعر الشمس. (قوله: واشاربا) واهو شعاع
فكططأنه النسططان شططربا عنططد المططاء لملقططاته بططذلك سططمي العليا،

علططى النططابت الشططعر العيططن، ماعه. (قوله: واعنفقة) بفتططح يشربا
علططى نبططت اللحية. واقططوله: ماططا السفلى. (قوله: واهي) أي الشفة
مان أفصح القاف بفتح واهو الذقن، على النابت الشعر أي الذقن

اللحييططن) تثنيططة الذقن. (واقوله: ماجتمع إسكانها. (قوله: واهو) أي
السططنان عليهمططا ينبططت اللططذان العظمططان واهمططا اللم، بفتح لحي

الذنيططن، فططي واماؤخرهمططا الططذقن فططي ماقططدماهما يجتمع السفلى،
ماا أوال واهو المعجمة، ماعوج. (قوله: واعذار) بالذال كقوس فهما
اللحيططة بين الذي الشعر غالبا. (قوله: واعارض) واهو للمارد ينبت

المططروادة. (قططوله: واهططو) أي لططزواال لتعرضه بذلك سمي واالعذار،
العططذار. واقططوله: عن نزل الذي أي عنه انحط العارض. واقوله: ماا

اللحية. (قططوله: دوان إلى واانتهى أي بمحذواف، ماتعلق اللحية إلى
خيططط طططرف تضططع الماام: أن قاله كما التحذيف) واضابطه ماحل
- العططذار لعلططى المحططاذي الجططزء بططه - واالمططراد الذن رأس على
هططذا الجبهة. وايفرض أعلى على الثاني واالطرف الوتد، مان قريبا

ماوضططع فهططو الططوجه جططانب إلططى عنططه نططزل مامططا ماستقيما الخيط
الشططعر يحططذفون واالشططراف النسططاء لن بذلك واسمي التحذيف،

دوان علططى الذن) ماعطططوف واتططد الوجه. (قوله: وادوان ليتسع عنه



واالفتططح التططاء بكسططر الوجه. واالوتد مان ليس فهو التحذيف، ماحل
ماعطططوف إسططكانها، وايجططوز الططزاي، لغة. (قوله: واالنزعتين) بفتح

فططي لنهمططا الططوجه ماططن ليستا فهما النزعتين وادوان واتد. أي على
أي الناصططية يكتنفططان بياضططان الططرأس. واقططوله: واهمططا تططدواير حططد

بها. واالناصية:  يحيطان
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الجططبين. (قططوله: واماوضططع أعلططى مان كونه حال الرأس ماقدم
أي أيضططا: واقططوله: واهططو الططوجه ماططن ليططس فهو وادوانه، الصلع) أي

حجططر: ابططن النزعتين. واعبططارة أي بينهما الصلع. واقوله: ماا ماوضع
انحسططر الرأس. واقططوله: إذا ماقدم مان الشعر عنه انحسر ماا واهو
الصططلع كموضططع إلططخ) واذلططك غسططل زال. (قططوله: وايسططن أي

ظططاهر غسططل واالصططدغين. (قططوله: وايجططب واالنزعططتين واالتحططذيف
يجططب ماططا - أي ذلططك نصططه: واحاصططل ماططا النهاية إلخ) وافي واباطن
لططم إن الططوجه شططعور - أن فقططط ظاهرا أوا واباطنا، ظاهرا غسله
واالشطاربا - كالهطدبا الكثافة نادرة تكون أن فإماا حده عن تخرج

واباطنططا، ظططاهرا غسططلها - فيجب واالخنثى المرأة والحية واالعنفقة
الرجططل لحيططة - واهططي الكثافططة نططادرة غيططر كثفططت. أوا أوا خفططت

ماجلططس فططي تحتهططا ماططن البشططرة ترى بأن خفت - فإن واعارضاه
غسططل واجططب كثفت واإن واباطنها، ظاهرها غسل واجب التخاطب
إن حكمططه فلكططل بعضططها واكثططف بعضططها خف فإن فقط، ظاهرها

حطد عطن خرجطت الجميطع. فطإن غسطل واجب يتميز لم فإن تميز،
نططادرة كططانت واإن فقط، ظاهرها غسل واجب كثيفة واكانت الوجه

لبعضططهم واباطنها. واواقططع ظاهرها غسل واجب خفت، واإن الكثافة
بططاطن . (قططوله: ل فاحططذره. اه تقرر ماا يخالف ماا المقام هذا في

لحيططة كططثيف بططاطن غسططل يجططب ل واعططارض) أي لحيططة كططثيف
واعنططد الفقهططاء، عند إلخ) هذا تر، لم ماا واعارض. (قوله: واالكثيف

واالغلططظ. الثخن واهي الكثافة، مان ماأخوذ الغليظ، الثخين، غيرهم
يقططال وال عظيمططة، كانت واالسلم الصلة عليه لحيته (وااعلم) أن

واأربعططة ألططف ماائة شعرها عدد واكان البشاعة، مان فيه لما كثيفة
أي رواايطة. واقطوله: البشطرة فطي كما النبياء، بعدد ألفا، واعشرين



غسططل أثنائه. (قططوله: وايجططب أي الشعر. واقوله: خلله تحت التي
واماططن الحنك تحت وامان الرأس مان كجزء إلخ) واذلك يتحقق ل ماا

واالرجلين. (قططوله: اليدين مان غسله الواجب فوق واجزء الذنين،
أي يططديه الوضططوء. واقططوله: غسططل فططرواض ثططالث واثالثهططا) أي

واذراعيه) أي كفيه مار. (قوله: مان كما غيره بفعل والو انغسالهما
فططدفعه المنكططب، إلططى الصططابع رؤواس ماططن اليططد حقيقططة به. لن
كططل ماططع مارفق) أي بجيرماي. (قوله: بكل  إلخ. اه كفيه مان بقوله

واالعضططد. (قططوله: لليططة) واهططي الساعد عظم ماجتمع واهو مارفق،
أبططي عططن رواي والما المرافق) * أي إلى تعالى: * (واأيديكم قوله

(ص) أنططه اللططه رسططول واضططوء صططفة فططي عنططه الله رضي هريرة
حطتى اليمنطى يطده غسطل ثطم الوضوء، واأسبغ واجهه فغسل توضأ
قططال: هكططذا ثططم آخططره، إلططى كذلك اليسرى ثم العضد، في شرع
إلططخ) جميططع غسططل (ص) يتوضأ. (قوله: وايجب الله سول ر رأيت

واغيططره المتراكم - كالوسخ الحائل مان عليه ماا إزالة أيضا وايجب
باطنا. أوا شعر) ظاهرا الوضوء. (قوله: مان شرواط في مار - كما

الحططد عططن واخططرج طططال واإن بعضططهم: بططل كثططف. قططال واإن أي
الفططرض، ماحططل فططي ماعلقططة واجلططدة المعتاد. (قططوله: واظفططر) أي

لططم المططاء أن تططبين ثططم توضططأ غسلهما. والططو فيجب زائدة، واأصبع
ثطم القلطم ماحطل يغسل أن عليه بل يجزه لم فقلمه ظفره يصب
ذلططك كططان للططترتيب. والططو ماراعاة رجليه واغسل رأسه ماسح يعيد
فيططه. واقططوله: ترتيططب ل لنططه القلططم ماحل غسل كفاه الغسل في
مان المذكور على الضمير يعود أن وايحتمل الظفر، أي طال واإن

المتوضططئ. واقططوله: لمعطة نسططي) أي واالظفر. (قطوله: لططو الشعر
الططذي واالموضططع النبت مان قطعة اللم، القاماوس: بضم في قال

بططالمعنى. (قططوله:  الغسططل. اه أوا الوضططوء فططي المططاء يصططيبه ل
بططأن للغسططل. أي أي ثتليططث اللمعططة. واقططوله: فططي فانغسلت) أي

ذلطك الثالثطة. فيجطزئ أوا الثانيطة فطي فانغسلت الوالى مان نسيها
يجططزئ. لططم رابعططة فططي انغسططلت فلو وااحدة، كطهارة الثلث لن
الثالثططة أوا الثانيططة فططي انغسططالها أي الجواد: وافططارق فتح في قال

- أي نيته ينافي ل الثالثة أوا الثانية قصد بأن الرابعة في انغسالها
 قصد بخلف لهما، - لتضمنها الوضوء



 ]52[ 

عططن تحسططب فل التلواة كسططجدة فهططي ظنططه، فططي الرابعططة
الوالططى. عططن تحسب الثانية الركعة كسجدة واهما الصلة، سجدة

لنسططيان ماعططاد واضططوء فططي انغسلت أوا له) أي . (قوله: لنسيان اه
فأعططاده توضططأ أنططه نسي ثم واضوء في أغفلها بأن الوال، للوضوء

ل أي وااحتيططاط تجديططد فيه. واقططوله: ل غسلها فيجزئ واجوبه ظانا
تطهططر بططأن احتيططاط، واضططوء في أوا ماجدد واضوء في انغسلت إن

فيهمططا، انغسططالها يجططزئ فل أحتياطططا، فتوضططأ أحططدث هططل فشك
لرفططع تتططوجه لططم المجططدد في النية لن الحال علم حيث فيعيدها
جازماة غير الحتياط واضوء وانية عنه، صارفة هي بل أصل الحدث

يجزئططه فططإنه الحططال يططبين لططم إذا ماططا بخلف الضططروارة عططدم ماططع
أجططزأه أي لططو، الجواد. (قططوله: أجططزأه) جططوابا فتح  للضروارة. اه

غسططلها. (قططوله: يجططدد أن عليططه يجططب وال ذكططر، فيمططا انغسططالها
أي رأسططه بعططض الوضوء. واقوله: ماسططح فرواض رابع وارابعها) أي

اليططد تتعيططن نظيره. وال في مار كما بفعله يكن لم واإن انمساحه،
علططى واواضططعها يططده بططل والو واغيرها، بخرقة يجوز بل المسح في

ل إذ ماسططحا، يسططمى ذلططك لن جططاز يحركهططا والططم رأسططه بعططض
كفططى أصططليين كانططا فإن رأسان، له كان تحريك. والو فيه يشترط

واتميططز: زائططدا واالخر أصليا أحدهما كان واإن أحدهما، بعض ماسح
اشططتبه: أوا سططامات والططو الزائططد، دوان الصططلي بعطض ماسططح واجب
وايجططوز الزاي، بفتح مانهما. واقوله: كالنزعة كل بعض ماسح واجب

ماططن لنططه الذن) أي واراء الططذي مار. (قوله: واالبياض كما إسكانها
فططإنه تبعططا الططوجه ماع غسله يجب الذي واكالجزء أي الرأس حدواد
عططدم الرأس. واظططاهر بعض مان ماسحه. (قوله: بشر) بدل يكفي
يكفطي أنطه بعطد فيمططا بطه واتقييططده الططرأس حططد فططي بكونه تقييده
نبتططت كسططلعة الططرأس، حططد عن خرجت والو البشرة على المسح

واالنهايططة. واقططال التحفة عبارة ظاهر أيضا عنه. واهو واخرجت فيه
لططه خلططق لططو فيمططا المذكور الشعر تفصيل يأتي أن ش: ينبغي ع

حططده عططن الخططارج ماسح يكفي فل . أي تدلت. اه أوا برأسه سلعة
يخططرج لم بأن الرأس، حده) أي في شعر السلعة. (قوله: أوا مان
لططم مانهططا بططه عنططه خططرج فإن استرساله، جهة مان بمده حده عن

كططان لو كما بالقوة، والو الرأس حد عن النازل على المسح يكف



النسططك في تقصيره أجزأ واإنما لخرج، ماد والو ماعقوصا، أوا ماتلبدا
واهو الرأس بشعر فرضه لتعلق الرأس حد عن خرج ماطلقا. والو

ماططا واهو بالرأس، يتعلق فإنه المسح فرض بخلف بالخارج صادق
شططعرة بعططض رأسططا. (قططوله: والططو يسمى ل واعل. واالخارج ترأس

يكفططي. فططإنه وااحططدة شططعرة بعض الممسوح كان والو وااحدة) أي
تعططالى: قوله واهي الرأس، بعض ماسح لوجوبا (قوله: للية) علة

بمسططح الكتفططاء علطى دللتهططا برؤواسططكم) * واواجطه * (فاماسططحوا
- تكططون اليططة فططي - كمططا ماتعططدد علططى دخلت إذا الباء أن البعض

تعططالى: * (واليطوفططوا قططوله في كما ماتعدد غير على أوا للتبعيض،
الططتيمم في التعميم واجب لللصاق. واإنما العتيق) * تكون بالبيت

فططاعتبر بططدل والنططه بالسنة، ذلك - لثبوت الية كهذه آيته أن - ماع
(ص) أنه ماسلم لفظه. وارواى فاعتبر أصل الرأس واماسح مابدله،
بمسططح الكتفططاء علططى ذلططك فططدل العماماططة، واعلى بناصيته ماسح

الحططديث. فططي عليهططا للنططص ماتعينة الناصية يقال: إن البعض. وال
جنططس اسططم فالمسططح الجمططاع. واأيضططا ذلططك عططن نقول: صد لنا

فرد واذكر أفراده، مان فرد الناصية واماسح واالكل، بالبعض يصدق
البغططوي: يخصصططه. (قططوله: قططال ل العططام بحكططم العام أفراد مان

ل علمططت. واقططوله: أن كمططا للجمططاع ماخططالف إلخ) ضعيف، ينبغي
قططدرها. (قططوله: ماططن أقططل ماسططح أي الناصية قدر مان أقل يجزئ

الجزاء. واقوله: لم لعدم إلخ) علة الناصية. (قوله: لنه واهي) أي
لكتسابه الضمير يذكر الناصية. والم قدر مان أي مانها أقل يمسح

أقل ماسح إجزاء عدم إليه. (قوله: واهو) أي المضاف مان التأنيث
فططرواض خططاماس إلططخ. (قططوله: واخاماسططها) أي رواايطة الناصططية مان

- كما فعله بغير والو انغسالهما رجليه) أي الوضوء. (قوله: غسل
أن كثيرا يقع لما يتنبه أن للخفين. واينبغي لبسا يكن لم - إن مار

 - بعد ماثل الميضأة مان ماحل في رجليه يغسل الشخص
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إزالطة - بنيططة آخطر ماحطل في رأسه واماسح وايديه واجهه غسل
ة ماع الوسخ عليطه وايجطب يصطح، ل فطإنه الوضطوء نيطة عطن الغفل
الوضوء نية عن ليغفل إذا ماا الوضوء. بخلف بنية غسلهما إعادة



ماع. واقوله: بمعنى كعب) الباء يضر. (قوله: بكل ل فإنه أطلق أوا
فططإن رجططل، كططل فططي الكعططب تعدد إلى بذلك أشار رجل كل مان

عنططد الجططانبين ماططن الناتئططان العظمططان واهمططا كعططبين، رجططل لكططل
ماسططح (قوله: أوا واللتباع واالقدم. (قوله: للية) أي الساق مافصل

أي رجليططه. واقططوله: بشططرواطه غسططل علططى خفيهمططا) ماعطططوف
واأن كامالططة، طهططارة علططى لبسططهما واهططي الخفيططن، علططى المسح
عليططه، المشططي ماتابعة يمكن قويا يكون واأن طاهرا، الخف يكون
غسططل غسططله. (قططوله: وايجططب يجططب ماططا لمحل ساترا يكون واأن

فططإن اللحططم، فططي غططور لهمططا يكن لم ماا واشق) ماحله ثقب باطن
واالشططق. الثقططب ماططن ظهططر ماططا غسططل إل يجب لم ذلك لهما كان

- ماستديرا. واالشططق كان - ماا بضمها - واقيل المثلثة بفتح واالثقب
شططوكة) أوا دخلططت ماسططتطيل. (قططوله: لططو كططان - ماططا الشين بفتح

واجهططه. أوا كيططده نحوهططا، أوا رجلططه) أي كإبرة. (قططوله: فططي نحوها
قلعهططا الشططوكة. (قططوله: واجططب بعططض بعضططها) أي (قوله: واظهططر

ظططاهرا الشططوكة بعططض كططان ماططتى أنططه ماحلهططا) ظططاهره واغسططل
فقططال: بعضططهم ماوضططعها. وافصططل واغسططل ماطلقططا قلعها اشترط

ل كططان واإن القلططع، بعد ماجوفا يبقى ماوضعها كان إن قلعها يجب
وايصططح قلعهططا، يجططب لططم بعططده واينطبططق يلتحططم بططل ماجوفا يبقى

بالططدم وااختلطططت اللحططم فططي غارت إن واجودها. لكن ماع واضوءه
صططح واإن ماعهططا الصططلة تصططح لططم ظططاهرا، رأسها بقاء ماع الكثير،

واهططو الظططاهر حكططم في صار ماحلها لن الوضوء. (قوله: لنه) أي
واظهططر قططوله كلهططا) ماحططترز اسططتترت غسططله. (قططوله: فططإن يجب

غسططله. يجططب ل واهو أي الباطن حكم في بعضها. واقوله: صارت
صططلته. (قططوله: تصح واكذا واجودها، ماع أي واضوؤه واقوله: فيصح

- الجطدري - واهطو النفطط فيطه ظهر أي المتوضئ، بدن تنفط) أي
وانفيطططا تعططب، بابا مان نفطا يده نفطت المصباح: يقال في قال
واالجمططع ككلمططة، نفطططة مااء. الواحططدة وااللحم الجلد بين صار إذا

ماصططدر ماططن رجططل) حططال الجططدري. (قططوله: فططي واهو ككلم، نفط
لكطان بالفعطل فطاعل بعطدها ماا واجعل في حذف الفعل. قيل: والو
بضططمير غيرهططا، أوا واواجه. واالوالططى كيد أي غيره أوالى. واقوله: أوا

- كاليططد يططؤنث العضططاء ماططن ماتعددا كان ماا للقاعدة: أن المؤنث
واالنططف كططالرأس ماتعططدد غيططر كططان واماا -، واالذن واالعين واالرجل

النفطط. بطاطن بطاطنه) أي غسطل يجطب غالبطا. (قطوله: لطم يطذكر



يرتتق) لم النفط. (قوله: ماا ذلك ينفتح يتشقق) أي لم (قوله: ماا
يجططب لم ارتتق فإن واتشققه، انفتاحه بعد وايلتئم يلتحم لم ماا أي

في ذكرواه واماا الغسل) أي في باطنه. (قوله: تنبيه: ذكرواا غسل
المتوضططئ لحيططة انعقططدت الوضوء. فلو في نظيره يجري الغسل

طبوع بنحو ابتلي مان به واألحق باطنها، غسل يجب لم الكثة غير
إزالتططه يمكططن والططم أصططولها إلططى المططاء واصول مان مانع حتى فيها

الشططعر) العقططد باطنها. (قطوله: عقطد غسل يجب وال عنه، فيعفى
للموصططوف، الصططفة إضافة مان عقدة. واالضافة جمع ففتح بضم

كمططا كططثر، واإن بنفسططه) أي انعقططد المنعقد. (قوله: إذا الشعر أي
واواجططب بططاطنه، غسططل واجططب فاعططل بفعل عقد التحفة. فإن في

ه. قطال إل الشطعر باطن إلى الماء يصل لم إذا نقضه الكطردي: ب
عمططا العفططو فططي وااليعططابا الماططداد في احتمال حجر لبن أي واله

خرواجططا المعقود قطع ندبا اليعابا في كما بفعله. واينبغي عقده
الشططعر. بعقططد بهططا) أي . (قططوله: واألحططق أواجبه. اه مان خلف مان

مانططع القمطل. (قطوله: حططتى بيطض واهطو تنور، (قوله: طبوع) بوزن
يمكططن الشططعر. (قططوله: والططم أصططول إلططى إليهططا) أي الماء واصول

الشعر. بعقد بها) أي يلحق ل الطبوع. (قوله: بأنه نحو إزالته) أي
أيضططا: فططإن إلططخ) واقططال شططيخنا: واالططذي تلميططذه قال (قوله: لكن

 به له يحصل لم ماا واجوبه أيضا يتجه فالذي ماحله حلق أماكنه
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سططادس . (قططوله: واسادسططها) أي عططادة. اه تحتمططل ل ماثلططة
مارتبتططه فططي شططئ كططل واضططع الوضوء. (قوله: ترتيب) هو فرواض

عططد فططي ذكططر كمططا كططائن ترتيططب ذكططر) أي واماحلططه. (قططوله: كمططا
ل لنططه النيططة يططذكر والم لما، إلخ) بيان تقديم الركان. (قوله: مان

به. (قوله: للتباع) اقترانها لوجوبا الوجه غسل وابين بينها ترتيب
المططأماور للوضططوء (ص) المبين فعله واهو الترتيب، لوجوبا تعليل

فططي السلم عليه مارتبا. واقوله إل يتوضأ لم السلم عليه فإنه به،
بططدأ بما ابدؤا ؟ المرواة أوا بالصفا له: أنبدأ قالوا لما الوداع، حجة
يططدل السططبب. وامامططا بخصططوص ل اللفططظ بعموم به. واالعبرة الله
فططي ماغسولت بين مامسوحا ذكر تعالى أنه الترتيب واجوبا على



واهططي لفائدة، إل العربا ترتكبه ل المتجانس الوضوء. واتفريق آية
اليططة والن الخططبر، فططي الماططر بقرينططة ندبه ل الترتيب، واجوبا هنا

يكططن لم إن الترتيب واجوبا الواجب. واماحل الوضوء لبيان واردت
الكططبر. فططي الصغر لندراج الترتيب سقط واإل أكبر، حدث هناك
ترتيططب عليططه يجططب لططم واضوئه أعضاء إل الجنب اغتسل لو حتى

ثططم أصغر حدثا أحدث ثم ماثل، رجليه إل الجنب اغتسل فيها. والو
غسلهما فلو واتوسيطه، واتأخيره الرجلين غسل تقديم فله توضأ،

يلغططز الوضططوء. وابططه فططي غسططلهما يجططب لم توضأ ثم الجنابة عن
؟ ضططروارة بل ماكشططوف عضططو غسططل عن خال واضوء فيقال: لنا
عنططد إليططه لنصططرافه أصغر، حدثا ماحدث) أي انغمس (قوله: والو

فططي انغمططس أي لمقططدر، غاية قليل مااء في الطلق. واقوله: والو
كمططا فيه بالنغماس الكتفاء ماحل قليل. لكن كان والو ماطلق مااء
رفططع النغمططاس تمططام بعططد المحططدث نططوى إذا فيمططا الكططردي في

النيططة، قططارنته إن فقططط الططوجه عططن الحططدث ارتفططع واإل الحططدث،
رفططع ماططر) كنيططة مامططا ماعتططبرة الماء. (قوله: بنية باستعمال واحكم

لن الوضوء. (قوله: أجططزأه) أي فرض أوا الوضوء، نية أوا الحدث،
إلططخ) يمكططث لططم لطيفة. (قوله: والو لحظات في يحصل الترتيب

إماكططان ماططن للجططزاء بططد ل بططأنه القائططل الرافعي على للرد الغاية
لططو الططترتيب. (قططوله: نعططم، قططدر وايمكططث يغطططس بططأن الترتيب،
ماططر. واماططراده مامططا وانحططوه الحططدث رفططع نيططة بنيتططه) أي اغتسططل

فتططح واعبططارة للنغمططاس ماقابل فهو إبريق بنحو بالصب الغتسال
الططترتيب فيططه فيشططترط الغتسططال، بالنغمططاس الجططواد: واخططرج

فلططو للسططتدراك، ماحططل ل أنططه تعلططم ذلططك علمططت . إذا حقيقة. اه
إلططخ) يضططر أوالى. (قوله: وال لكان إلخ، واقال: لو نعم لفظ حذف

إلططخ) اضططرابا كططان لو اغتسل. (قوله: بل أوا انغمس إذا فيما أي
بقيططد. (قططوله: أعضططاءه) أي ليططس النسططيان أن بططه واأفاد انتقالي

للعضططو. (قططوله: المططاء واصططول يمنططع الوضططوء. (قططوله: ماططانع) أي
فططي الصططغر الحططدث لنططدراج ترتيب، غير مان الغسل) أي أجزأه

إلططخ) أي تيقططن يجططب الغسل. (قططوله: وال أي الكبر. واقوله: بنيته
جميع استيعابه أي الماء الغسل. واقوله: عموم وافي الوضوء في

جميططع المططاء بعمططوم بططه) أي الظن غلبة يكفي العضو. (قوله: بل
الظططرف واماثلططه بشططك، عضططو) ماتعلططق تطهير العضو. (قوله: في

غسططله. ماططن الفططراغ قبططل أوا غسططله) أي بعططده. (قططوله: أوا الططذي



فيه. (قوله: واكططذا المشكوك العضو ذلك طهر (قوله: طهره) أي
العضططاء. (قططوله: فططي ماططن بعططده ماططا طهططر واكططذلك بعده) أي ماا

الغسططل، بخلف فيططه الططترتيب لشتراط له، بالنسبة الوضوء) أي
اشططتراط لعططدم فيططه المشططكوك العضططو بعططد ماططا غسططل يعيططد فل

الفططراغ، قبططل علططى الفراغ) ماعطوف بعد فيه. (قوله: أوا الترتيب
يضططر لططم يططؤثر) أي طهره. (قوله: لم مان الفراغ بعد شك أوا أي

يططدخل لكططونه نظططر فل الطهططر لصل استصحابا الفراغ بعد شكه
تحفة.   فيه. اه ماشكوك بطهر الصلة
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شططيخنا فتاواى عن نقل النية) كذا في الشك كان (قوله: والو
رأيططه اسططتقر الططذي الصططوم. لكططن على واقاسه الرمالي، الشهابا

الصلة. في كما يؤثر أنه عليه والده قرأها التي الفتاواى في عليه
أن . واسطيأتي وااضطح. اه واالصطوم الوضطوء بيطن الفطرق واقال: إن

إذا أنططه يتحصططل واحينئططذ يططؤثر، ل الصططلة بعد الطهارة في الشك
يضططر لططم الصططلة بعططد أوا ضططر، فراغططه بعططد الوضوء نية في شك

فيه الشك على يزيد ل بعدها نيته في الشك لن للصلة، بالنسبة
المصططحف ماس أراد لو لغيرها. حتى بالنسبة بعدها. وايضر نفسه

بططالحرف. (قططوله: واقططال سططم  ه ا ر ذلك. م اماتنع أخرى صلة أوا
بططابا فططي يططأتي) أي ماا المنهاج. (قوله: قياس شرح في فيه) أي

قطراءة أصطل فطي ركطوعه قبل هناك: فرع: شك الصلة. واعبارته
شططك لططو . (قوله: أنططه فل. اه بعضها في أوا قراءتها، لزماه الفاتحة
أصل قياس. (قوله: في خبر ماصدر تأوايل في بعدها واماا إلخ) أن

ه غسله هل شك، غسله) يعني بعضطه) ؟. (قطوله: أوا تركطه أوا كل
غسططل إعططادة تلزماططه) أي بعضه. (قوله: لم غسل في شك أوا أي

فططي شك إذا أنه الوال) واهو كلماهم البعض. (قوله: فليحمل ذلك
إلططخ) ماتعلططق الشططك الفراغ. إلخ. (قططوله: علططى قبل عضو تطهير

يططؤثر ل فططإنه بعضططه فططي الشططك ل بعضططه) أي بيحمل. (قططوله: ل
أم الوضططوء ماططن الفططراغ بعططد فيططه واقططع الشك كان سواء ماطلقا،

شططرواط علططى الكلم أنهى إلخ) لما للمتوضئ قبله. (قوله: واسن
إلخ. وااعلم فقال: واسن، سننه، بيان في شرع وافرواضه، الوضوء



فيه: ماا واالمرغب واالحسن واالمندوابا واالنفل واالتطوع السنة أن
ماترادفه. لكن ألفاظ فهي تركه، على يعاقب وال فعله على يثابا
ماختططص إنططه يقططال أن إل المباح، يشمل الحسن بعضهم: إن قال

كططثيرة، الوضططوء الفقهططاء. واسططنن اصطططلح فططي للسنة بمرادفته
بعضططها. أوارد واالمصططنف واسططتين، سططتا الرحيميططة فططي مانهططا أوارد

الوضططوء كطان والططو التسطمية سطن ماغصطوبا) أي بماء (قوله: والو
لعطارض، لنهطا بطه الوضطوء حرماطة ذلطك ينافي وال ماغصوبا، بماء

أوال ماططر - كمططا ابتططدائه فططي البسططملة تحططرم ل لعططارض واالمحرم
جيططد بإسططناد النسططائي روااه ماططا واهو -. (قوله: للتباع) أي الكتابا

يجططدواا، فلططم (ص) واضططوءا النططبي أصططحابا قال: طلب أنس، عن
فططي يططده فوضططع بماء فأتي ؟ مااء مانكم أحد ماع (ص): هل فقال
المططاء اللططه. فرأيططت باسططم قال: توضططؤا ثم الماء فيه الذي الناء
رجل. واقوله: توضؤا سبعين نحو توضأ حتى أصابعه بين مان يفور
الرواض. (قططوله: واأقلهططا) أي شرح  ذلك. اه قائلين الله. أي باسم

بخبر: ل ماستدل أحمد، عند التسمية التسمية. (قوله: واتجب) أي
علططى حملططه أوا بضططعفه الشططافعية يسططم. وارده لططم لمططن واضططوء

التسططمية. (قططوله: وايسططن قبططل قبلهططا) أي الكامال. (قوله: وايسن
الططتي أخرى. واهططي بصيغة أثناءه) أي بها يأتي أن أواله تركها لمن

فراغططه) بعططد واآخره. (قوله: ل أواله الله باسم بقوله: قائل ذكرها
نحططو فططي الوضوء. (قططوله: واكططذا فراغ بعد بها التيان يسن ل أي

تركهططا فططإن الوال، فططي بهططا يططأتي كذلك إلخ) أي واالشربا، الكل
ماططن يسططتفاد الفططراغ. هكططذا بعططد بهططا يططأتي وال الثنططاء، ففططي فيه

الجططواد. وافتططح التحفة في حجر ابن عليه جرى الذي واهو صنيعه،
فطراغ بعطد بهطا التيطان ر: سطنية وام السطلم شطيخ عند واالمعتمد

واغيططره. واماحططل الترماططذي حديث في بذلك للمار واالشربا، الكل
واإل كالجمططاع، فيططه الكلم يكططره ماا غير في الثناء في بها التيان

السططن أوال بكططون أثنططائه. (قططوله: وابططه) أي فططي بهططا يططؤتى فل
كتبططه. ماططن المجمططوع واغيططر المجمططوع في النوواي جزم التسمية،

 الوضوء، (قوله: فينوي) أي
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المضمضططة سططنية تفططوته لئل الوالططى، واهططو الوضططوء سنن أوا
قلت: كيططف فإن التسمية، مار. (قوله: ماعها) أي كما واالستنشاق

؟ سططنة مانهمططا بكل التلفظ أن ماع ؟ للتسمية النية ماقارنة يتصور
ثم بلسانه، ماسميا كونه حال بقلبه ينوي أنه المراد فالجوابا: أن

فططي جريططت التحفة: واعليه في نواه. قال بما يتلفظ التسمية بعد
بهططا يتلفططظ أنططه التسططمية. وايحتمططل بركططة لتشططمله الرشاد شرح
للنية ماقارنة بالبسملة يأتي ثم التحرم، قبل بها يتلفظ كما قبلها،

جمططع . (قططوله: واقططال كططذلك. اه التحططرم بتكططبير يأتي كما القبلية،
السططنن أوال بططأن بينهمططا السططواك) واجمططع أوالهططا ماتقططدماون: إن

يجعططل السططواك. واإنمططا الفعليططة السططنن واأوال التسططمية، القوليططة
بالططذات. (قططوله: تسططن ماقصططودا ليططس لنططه السططنن أوال التعططوذ

ل - بحيططث شأن - أي بال ذي أمار والكل إلخ) أي لتلواة، التسمية
الماططور، سفاسططف ماططن وال لططذاته ماكرواها وال لذاته، ماحرماا يكون
ذلك ماعظم مار كما له، مابدأ الشارع جعل وال ماحضا، ذكرا واليس

علططى ماشتملة البسملة قلت: إن الكتابا. (قوله: واذبح) فإن أوال
بالنسططبة رحمططة بططأنه ؟. أجيططب آثارهططا ماططن ليس واالذبح الرحمة،
أسططهل. (قططوله: الطريططق بهططذا واهو مانه، بد ل ماوته لن للحيوان،

عقططب أي. واسططن تسططمية علططى عطططف الكفيططن) بططالرفع، فغسل
فاعططل فعططل غيططر مان والو انغسالهما، أي الكفين، غسل التسمية

فيهمططا يسططن فل ماعططا، غسططلهما وايسططن أي مار. واقططوله: ماعططا كما
ماسططتقلة، سططنة المعيططة يقول: واماعططا. لن أن الوالى تيامان. واكان

فتططح فططي أفططاده مارتبططا، بالغسططل والططو السنة أصل حصول واليفيد
الططذي هططو واالكوع الكوعين، ماع الكوعين) أي الجواد. (قوله: إلى

م فهو البوع واأماا اليد، إبهام يلي الرجطل، إبهطام يلطي الطذي العظ
فقططال: واالرسططغ، الكرسططوع ماعنططى ماع ماعناهما بعضهم نظم واقد

واالرسططغ الكرسططوع لخنصططره يلططي واماططا كططوع البهططام يلي واعظم
وااحططذر بططالعلم فخططذ ببططوع مالقططب رجل إبهام يلي واعظم ماوسط

بوعه. مان كوعه يعرف ل الذي هو بعضهم: الغبي قال الغلط مان
بقلبطه فينططوي القلبيطة، بالنيطة) أي المقترنططة التسطمية (قوله: ماططع

توضأ مار. (قوله: واإن كما الكفين غسل أوال ماع بلسانه وايبسمل
النططاء، في إدخالهما يرد لم واإن الغسل يسن إبريق) أي نحو مان
للتبططاع. فططإن طهرهما، تيقن أوا إبريق، بنحو كفيه على صب كأن

قبططل كطثير ل قليطل ماططاء فططي غمسططهما كطره طهرهمططا فططي شطك



يططده يغمس فل نوماه مان أحدكم استيقظ لخبر: إذا ثلثا، غسلهما
يططده. روااه بططاتت أيططن يططدري ل فططإنه ثلثططا يغسلها حتى الناء في

احتمططال إلى به علل فيما أشار قوله: ثلثا. فمسلم إل الشيخان،
تيقططن إذا ذلك. أماا في غيره بالنوم واألحق النوم، في اليد نجاسة

قبلططه. (قططوله: غسططلهما يسططن وال غمسططهما، يكططره فل طهرهمططا
لغططة: سواك. واهو واسن تسمية. أي على أيضا فسواك) ماعطوف

واماا السنان في كأشنان نحوه، أوا عود الدلك. واشرعا: استعمال
أماططتي علططى أشق أن السلم: لول عليه قوله فيه حولها. واالصل

عليهططم رواايططة: لفرضططت واضوء. وافططي كل عند بالسواك لمارتهم
إذا فيمططا أربعططة: الوجططوبا أحكام واضوء. واتعتريه كل ماع السواك

واالحرماة جمعة، نحو في كريه ريح أوا النجاسة، زواال عليه توقف
رضططاه، يعلططم والططم إذنططه بغيططر غيططره سططواك اسططتعمل إذا فيمططا

غيططر فططي طططول استعمله إذا وافيما الزواال، بعد للصائم واالكراهة
أن القاعططدة لن الباحة تعتريه حال. وال كل في واالندبا اللسان،

أواصلها كثيرة، فوائد فيه. واله الباحة تأتي ل الندبا أصله كان ماا
الططربا، وايرضططي الفم، يطهر واسبعين. مانها: أنه نيف إلى بعضهم
اللثططة، وايشططد الظهططر، وايسططوي النكهططة، وايطيب السنان، وايبيض

وايضططاعف الفطنططة، وايزكططي الخلقططة، وايصططفي الشططيب، وايبطططئ
 عند الشهادة وايذكر النزع، وايسهل الجر،
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واتطيب الرزق، واتيسر واالغنى السعة تورث الموت. واإداماته
الذى ماططن الططرأس فططي ماططا جميع واتذهب الصداع، واتسكن الفم،

الحسططنات، فططي واتزيططد البصططر، واتجلططي السنان، واتقوي واالبلغم،
للصططلة، خططرج إذا واتشططيعه واجهططه لنور واتصافحه الملئكة واتفرح

واالوالد، المططال واتنمططي الجططذام، واتذهب باليمين، الكتابا وايعطى
عنططد السلم عليه الموت مالك وايأتيه قبره، في النسان واتؤانس

عططرض فططي حسططنة. (قططوله: عرضططا) أي صططورة فططي رواحه قبض
ماسططتقلة، سططنة هططو إذ أوالططى، لكططان قال: واعرضططا، السنان. والو

يكططره. لكنططه طططول وايجططزئ عرضططا فاسططتاكوا اسططتكتم لخططبر: إذا
فيسططتوعبه اليمن فمه بجانب يبدأ أن المسنون الستياك واكيفية



الوسططط، إلططى وابطنا ظهرا العليا السنان في السواك باستعمال
حلقططه سططقف على يمره ثم كذلك، اليسر ثم كذلك، السفلى ثم

يجعططل واأن اليمنططى، باليططد ذلططك يكططون أن لطيفططا. وايسططن إمارارا
واالبهططام فططوقه واالسططبابة واالوسطى واالبنصر أسفله مان الخنصر
لخططبر اليسططرى، أذنه خلف يستاك أن بعد يضعه ثم رأسه، أسفل

أوالطه: فطي يقطول أن بعضططهم بالصطحابة. وااسطتحب وااقتططداء فيه،
لي وابارك لهاتي، به واثبت لثاتي، به واشد أسناني، به بيض اللهم

شططبر، على السواك طول يزيد أن الراحمين. وايكره أرحم يا فيه
واباطنططا) الزائد. (قوله: ظاهرا على يركب الشيطان قيل: إن لما
يلططي ماططا واهططو واباطنهططا الشططفنين، يلططي ماا واهو السنان ظاهر أي

عرضططا. (قططوله: للخططبر اللسان) فيكره في الحلق. (قوله: واطول
بططه إيجابا) دفع أمار السواك. (قوله: أي سنية دليل الصحيح) أي

الماططر. اماتنططاع يقتضي ندبا. واالحديث أمار أمارهم قد إنه يقال ماا
أماططر أمارهططم أنه ينافي فل اليجابا أمار الممتنع أن الدفع واحاصل

لمشططقة الثطاني فاختار المارين بين خيره تعالى الله أن أي ندبا،
أن يططرد إليططه. فل مافوضططا ذلك في المار تعالى الله فجعل الماة،
شططرقاواي.  (ص) لنفسططه. اه نسططبه فكيططف تعططالى اللططه هططو المار

حجططر لبططن واخلفططا للرمالططي وافاقا طاهر، خشن) أي (قوله: بكل
السلم: عليه بقوله ماغلظ. وارد مان والو النجس قال: يكفي حيث

المططراد أجططابا: بططأن لكنططه مانجسططة، للفم. واهططذا ماطهرة السواك
السططنان. واخشططن ماططن الواسططاخ تنقيططة واهططي اللغويططة، الطهططارة
وافعيل أوالى قوله: وافعل شرح في الشموني قاله كما بكسرتين

 الشططين. اه واكسططر الخططاء فتططح فيططه القططاماوس جططوز لكططن بفعططل
بنحططو السططتياك كططان والططو خرقططة) أي بنحططو بجيرماي. (قوله: والو

واهططو لغططة، واكسططرها الهمططزة، خرقططة. (قططوله: واأشططنان) بضططم
واأشططنان. غيططره) كخرقططة ماططن أفضططل حبططه. (قططوله، أوا الغاسططول

الطيططب. (قططوله: الريططح ذوا العططود أنططواع أوالططى (قوله: واأواله) أي
أن الراك. واالحاصططل الطيططب الريططح ذي أفضططل واأفضططله) أي

ذي ثططم الزيتططون، ثططم النخططل، بجريططد ثم أفضل، بالراك الستياك
الخرقططة. ماعنططاه وافططي العيططدان بقيططة ماططن غيره ثم الطيب، الريح
خمططس الخمسططة ماططن وااحد كل في وايجري ماراتب، خمس فهذه

المنططدى الراك أفضططل لن واعشططروان، خمسططة فالجملططة ماراتب،
غيططر اليابس ثم بالريق، المندى ثم الورد، بماء المندى ثم بالماء،



يقططدم وابعضططهم الطططاء، واسططكون الططراء بفتح الرطب ثم المندى،
بعططده. نعططم، واماططا الجريططد فططي يقال اليابس. واهكذا على الرطب
الريططح ذي ماططن وايسططتثنى الخاماسة، المرتبة فيها يتأتى ل الخرقة
أنططه ماططن قيططل لمططا بططه السططتياك يكططره فإنه الريحان عود الطيب
 بالله واالعياذ الجذام يورث
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السططواك سططنية تحصططل ل بأصططبعه) أي تعططالى. (قططوله: ل
بأصططبعه ر. واخططرج م عند واماطلقا حجر عند المتصلة أي بأصبعه،

واإن عنطدهما، بهطا السطتياك أجطزأ ماتصطلة كانت فإن غيره، أصبع
عنده. ماواراتها لوجوبا ر، م عند ل حجر عند أجزأ مانفصلة كانت

أصبعه أن مان المجموع، في النوواي) أي اختاره لما (قوله: خلفا
يحططذف أن السططواك) الوالططى يتأكططد تجزئ. (قوله: واإنمططا الخشنة

ليهططام بتأكططد أي بقططوله يفسططره ثططم وايسططن، وايقططول الحصر أداة
فيمططا ماحصططور التأكططد واأن يتأكططد، لفططظ ذكر مانه تقدم أنه عبارته
والططو لططه) أي أسططنان ل لمن كذلك. (قوله: والو ليس أنه ماع ذكره
ماطع واذكطره بيتأكطد، واضوء) ماتعلطق الطهورين. (قوله: لكل لفاقد
قوله: والكل عليه ليعطف الوضوء سنن تعداد في الكلم إذ علمه
أيضططا قال: وايسن المتن. والو مان عليه دخلت واماا الواوا إذ صلة،

غايططة بعططده واماا إلخ) هو سلم أوالى. (قوله: واإن لكان صلة، لكل
بيططن بينهما) أي يفصل لم صلة. (قوله: واإن لكل السواك لسنية

يتأكططد فمه) يعني تنجس يخش لم واالصلة. (قوله: حيث الوضوء
تركططه. وافططي واإل ذكططر، ماططا يخططش لططم حيططث صططلة لكل السواك
اسططتاك لفمه السواك إدمااء عادته مان عرف نصه: والو ماا التحفة
صلة. واقططوله: كل في تأكده تركه. (قوله: واذلك) أي واإل بلطف،

السططواك. تركططه) أي التصغير. (قططوله: والططو بصيغة الحميدي لخبر
نسططيانا. الططترك يكططون أن بططد ل أنططه النهايططة ماططن يسططتفاد واالططذي

. واقوله: أوالهططا قليل. اه بفعل تداركه تذكره ثم نسيه وانصها: والو
حجططر ابططن العلماططتين عنططد أثناءهططا) أي (قوله: تططداركه الصلة أي

لنططا ماطلططوبا فيهططا الحركططات عططن الكططف إن يقططال واالرمالي. وال
السططواك طلططب واهططو هنططا كما ماعارض يعارضه لم ماا ماحله نقول



فططي يططديه بيططن المططار دفططع فططي واكمططا مامكططن، فيهططا واتداركه لها،
إلططى يسططاره عططن واقططف ماططن واجذبا بشرطه، واالتصفيق الصلة،

ماططر. (قططوله: بمططا يتدارك. واعلله فقال: ل الخطيب يمينه. واخالف
ل بحيططث خفيفططة بأفعططال فيهططا تداركه يسن أنه كما كالتعمم) أي

أوالهططا. (قططوله: وايتأكططد) أي تركططه إذا ماتواليططة حركات ثلث تكون
صططلة. والكططل واضططوء لكططل يتأكططد كمططا أي أيضططا السواك. واقططوله

التعوذ. قبل وايكون قرآن، قراءة عند أي إلخ قرآن واقوله: لتلواة
العططام عطططف ماططن قبلططه ماططا على شرعي) عطفه علم (قوله: أوا

تعلططق واماططا واالفقه، واالحديث التفسير به المراد إذا الخاص، على
عند وايتأكد فم) أي تغير واالصرف. (قوله: أوا كالنحو آلتها مان بها

واهططو لططه، سن ل مان فم لتغير ندبه بالفم تعبيره فم. واأفهم تغير
عططن المحططول التمييططز علططى مانصوبان لونا أوا كذلك. واقوله: ريحا

ماتعلططق نوم لونه. واقوله: بنحو أوا فم ريح تغير واالصل المضاف،
كريططه أكططل كريططه. واقططوله: أوا واأكططل كالسططكوت وانحططوه، بتغيططر

العططام. واالمططراد على الخاص عطف مان نوم، نحو على ماعطوف
سن) ماعطططوف واغيرهما. (قوله: أوا واالبصل الثوم الكريه بالشئ

بتغيططر ماتعلططق صططفرة سططن. واقططوله: بنحططو تغيططر أوا أي فططم، على
قرآن، لتلواة على نوم) ماعطوف مان استيقاظ المقدر. (قوله: أوا

لططه يحصططل لططم واإن أي النوم، مان استيقاظه عند أيضا وايتأكد أي
واعطدماه الكطل واتطرك السطكوت ماطن فيه لما ماظنته، لنه به تغير

النططوم ماططن قططام (ص) إذا كططان النفططاس. والططذلك خططرواج واسرعة
بمعنى به. (قوله: واإرادته) الواوا يدلكه أي بالسواك، فاه يشوص

أيضا وايتأكد أي بعده، فيما يقال واكذا بها، التعبير الوالى واكان أوا،
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إرادتططه. (قططوله: عنططد فيتأكططد الكططل واماثلططه النططوم، إرادة عند
خاليا. كان والو ماسجد دخول عند أيضا وايتأكد ماسجد) أي وادخول

فططي لغيره. قال كان والو مانزل لدخول وايتأكد (قوله: وامانزل) أي
وابيططن بينططه وايفططرق الخططالي، بغيططر يقيططد أن يحتمططل التحفططة: ثططم

دخططوله بكراهططة رواعططوا كما فرواعوا أفضل، مالئكته بأن المسجد
المسططجد. وايحتمططل أي غيططره، بخلف كريهططا، أكططل لمططن خاليططا



أيضططا وايتأكد السحر) أي . (قوله: وافي أقربا. اه واالوال التسوية،
ل. (قططوله: أم فيططه وااسططتيقظ نائمططا كان سواء السحر، واقت في

ماعاينططة أي الحتضططار، عنططد أيضططا وايتأكططد الحتضططار) أي واعنططد
عنططد تأكططده علططى عليططه) أي دل المططوت. (قططوله: كمططا سططكرات
واهططو السططواك، إنططه) أي الصحيحين. (قوله: وايقططال خبر الحتضار
ذلك) أي مان بعضهم (قوله: واأخذ الحتضار، عند لتأكده كالتعليل

لنططه للمريططض) أي الرواح. (واقوله: تأكططده خرواج يسهل كونه مان
أن الرواح. (قططوله: واينبغططي خرواج عليه فيسهل الموت يفجؤه قد

فططإن عبططادة، ضططمن فططي يكن لم حيث السنة) أي بالسواك ينوي
لططه. وافططي نيتهططا لشططمول لنيططة يحتج لم كالوضوء ضمنها في كان

كالنسططل السططنة بالسططواك ينططوي أن نصططه: واينبغططي ماططا التحفططة
ماططا فعططل لططو حططتى يتحتططم، بمعنططى ينبغي أن مانه وايؤخذ بالجماع،

. (قططوله: عليططه. اه يثططب لططم السططنة نية بل فيه سن ماا نية تشمله
ريقططه يبلع أن واينبغي أي ينوي، على عطف ريقه) بالنصب، وايبلع
أيضططا واينبغي يمصه) أي ل لعذر. (قوله: واأن إل أي استياكه، أوال
التخليططل) أي السططتياك. (قططوله: واينططدبا بعد السواك يمص ل أن

كالسططواك وابططاليمنى السططواك بعططود كططونه السنان. وايسن تخليل
تسططويس ماططن أماططان واالس. واالتخليططل القصططب بعططود وايكططره

خططرج ماططا ل عططود، بنحططو بينهططا ماططن خططرج ماا أكل السنان. وايكره
بالسططواك التنظططف النططاس يصططحب لمططن كاللسان. وايندبا بغيره

ماتعلططق الطعططام أثططر الدبا. واقوله: مان واحسن واالتطيب وانحوه،
التخليططل. (قططوله: ماططن مانه) أي أفضل بالتخليل. (قوله: واالسواك

السططواك، ماططن أفضططل التخليططل إن قططال عكططس) أي لمططن خلفططا
ماططع أيضططا السططواك فططي ماوجططود بططأنه واجوبه. وايططرد في للختلف

السططبعين. (قططوله: واليكططره) أي علططى تزيططد الططتي فوائططده كططثرة
السططيدة فعلتططه كمططا لتططبرك - إل الوالططى خلف - لكنططه السططتياك

(ص). النططبي بسططواك اسططتاكت حيططث عنهططا اللططه رضططي عائشططة
بسططواكه. واقططوله: أوا يستاك أن في له الغير ذلك أي واقوله: أذن

بططه. (قططوله: واإل رضططاه المسططتاك علططم لكنططه يأذن لم أوا أي علم
بسططواكه. السططتياك حططرم رضاه يعلم والم يأذن لم واإن حرم) أي

لططم حيططث يحططرم فططإنه الغير مالك مان السواك، أي واقوله: كأخذه
عططادة. توجد أي عادة تجر لم رضاه. واقوله: ماا يعلم والم له يأذن

عططادة جططرت السططواك. فططإن عططن أي عنططه بططالعراض واقططوله



للصططائم) أي مانططه. (قططوله: وايكططره أخططذه يحرم لم عنه بالعراض
رماضططان فططي ليل النيططة نسططي الممسطك. كطأن فيدخل حكما، والو

السططواك كره واإنما المعتمد، على الصائم حكم في فهو فأماسك
خبر: لخلوف في - كما فمه ريح أي الخاء، - بضم خلوفه لطيبية

 أكثر المسك. أي ريح مان الله عند أطيب الصائم فم
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أوا الجمعة، نحو في المطلوبا المسك ريح مان الله عند ثوابا
تفيططد عنططدكم. واأطيططبيته المسططك ريح مان أطيب الملئكة عند إنه

بعططده بمططا الكراهططة اختصططت إنما الزواال بعد إبقائه. واقوله طلب
قبلططه، بخلفططه الرافعططي حينئذ. قاله يظهر إنما بالصوم التغير لن

خبر: أعطيت عليه يدل والنه نحوهما، أوا أكل أوا نوم على فيحال
الثانيطة: فططإنهم قططال: واأماططا ثططم خمسططا رماضطان شطهر فطي أماطتي

فقيططد المسططك ريططح ماططن الله عند أطيب أفواهم واخلوف يمسون
إذا بعططده كراهتططه الططزواال. واماحططل بعططد يكططون إنما واهو بالمساء،

ذلططك علططى حططرم إذنه بغير غيره سوكه فإن نفسه الصائم سوك
نططوم) فططإن بنحططو فمه يتغير لم الفضيلة. (قوله: إن لتفويته الغير
وانصها: والو التحفة، في كما الواجه، خلف واهو يكره، لم به تغير
علططى أيضططا كططره انتبططه، أوا نططام أوا ماغيططرا، ناسططيا الزواال بعد أكل

- ضطمنا - والطو لطه إزالطة ففيطه الصططوم، تغيطر يمنع ل لنه الواجه،
واالمططانع الخلططوف، هططو واماططانع التغيططر، هو ماقتض واجد فقد واأيضا

لضططمحلله الصططوم تغير أذهب التغير ذلك إن يقال أن ماقدم. إل
. جمططع. اه عليططه كمططا لططذلك، السططواك فيسن بالكلية، واذهابه فيه

سم. (قططوله:  الرمالي. اه الشهابا به أفتى جمع عليه واقوله: كما
ماضمضة. واقوله: فاستنشططاق تسن السواك فبعد فمضمضة) أي

بالفططاء العطططف ماططن استنشططاق. وايعلططم يسن المضمضة فبعد أي
فطي شطرط، أي ماسطتحق، بينهمطا الطترتيب أن للطترتيب، المفيدة
المضمضططة علططى الستنشططاق قدم ماستحب. فلو ل بهما العتداد
الرمالططي واعند ماحله، غير في لوقوعه حجر ابن عند دوانه حسبت
الكفيططن غسططل نططدبا فططي أوال. (فائططدة) الحكمططة فعل ماا يحسب

واطعططم لططون - مان الماء أواصاف ماعرفة واالستنشاق واالمضمضة



للكل الكفين غسل بعضهم: شرع ل. واقال أم تغيرت - هل واريح
واالستنشططاق العططالمين، ربا لكلم واالمضمضططة الجنة، ماوائد مان

الكريططم، اللططه واجططه إلططى للنظططر الوجه واغسل الجنة، رواائح لشم
للبطس الطرأس واماسطح الجنطة، فطي السطوار للبس اليدين واغسل

العططالمين، ربا كلم لسططماع الذنيططن واماسططح فيها، واالكليل التاج
واخرواجططا الجنة. (قططوله: للتبططاع) أي في للمشي الرجلين واغسل

بوجوبهما. (قططوله: واأقلهمططا) أي قوله في أحمد الماام خلف مان
ماططا السنة به تؤدى ماا واالستنشاق. واالمراد: أقل المضمضة أقل

يمجططه ثططم الفم في الماء يدير بأن فيكون أكملهما ذكر. أي: واأماا
ثططم أنفططه أعططالي إلططى بنفسه يجذبه وابأن -، للمضمضة - بالنسبة

حصطول فطي يشططترط -. (قطوله: وال للستنشططاق - بالنسطبة ينثره
الكمططال: (قططوله: إدارتططه) أي عططن النظططر بقطططع السنة) أي أصل

جططوانبه: (واقططوله: واماجططه) أي فططي أي الفططم واقططوله: فططي المططاء،
رمايططه النططف) أي مان الدارة. (قوله: وانثره بعد الفم مان إخراجه

- المططذكورات تسططن) أي أعاليه. (قوله: بططل إلى صعوده بعد مانه
أماططا يقططول أن المقابلططة فططي - واالنسططب واالنططثر واالمططج الدارة

كسططنية أي فيهمططا ذلك. واقططوله: كالمبالغططة فيه فيشترط كمالهما
خططرج واالستنشططاق. واقططوله: لمفطططر المضمضططة فططي المبالغططة

له. واقوله: للمار كرهت ثم وامان الفطار، خشية يبالغ فل الصائم
فطططي فطططأبلغ توضطططأت (ص): إذا قطططوله فطططي بالمبالغطططة، أي بهطططا

فططي واالمبالغططة صططائما تكططن لططم ماططا واالستنشططاق المضمضططة
السطنان واواجهططي الحنططك أقصططى إلططى المطاء يبلطغ أن المضمضطة

الخيشوم. إلى بالنفس الماء يصعد أن الستنشاق وافي وااللثاث،
واالستنشططاق، المضمضططة بيططن الجمع جمعهما) أي (قوله: وايسن

الوالططى: أن كيفيططات، ثلث بغرفة. وافيه بينهما يجمع أن واضابطه
ثططم مانهمططا كططل مان يتمضمض غرف، بثلث وايستنشق يتمضمض
الفضططل. الثانيططة: لنها الشارح عليها اقتصر التي واهي يستنشق،

ثططم ثلثططا مانهططا ماضططمض  يت بغرفططة، وايستنشططق يتمضططمض أن
بغرفططة، وايستنشططق يتمضططمض كططذلك. الثالثططة: أن مانها يستنشق

واهكذا. واقوله: بثلث مارة، مانها يستنشق ثم مارة مانها يتمضمض
ماططن أفضل ذلك أن ليفيد أوالى، لكان غرف وابثلث قال لو غرف
ذكططر ماا أن السابقتين. وااعلم بالكيفيتين أي بغرفة، بينهما الجمع

بينهمططا: ففيططه الجمططع بغيططر يتططأدى السططنة فأصل واإل الفضل، هو



بغرفططتين، وايستنشططق يتمضططمض الوالططى: أن كيفيات، ثلث أيضا
ثلثططا. الثانيططة: الثانيططة مان يسنتشق ثم ثلثا الوالى مان يتمضمض

 وايستنشق يتمضمض أن
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بططأخرى، يستنشططق ثططم بواحططدة يتمضططمض غرفططات، بسططت
غرفطططات، بسطططت وايستنشطططق يتمضطططمض واهكطططذا. الثالثطططة: أن

أضططعفها واهططذه كططذلك، يستنشططق ثططم ماتواليططة بثلث يتمضططمض
الططرأس، كططل ماسح وايسن رأس) أي كل واأنظفها. (قوله: واماسح

وانططص سططم، فططي كمططا الرأس، حد عن الخارجة الذواائب حتى أي
رأسططها ماسططح اسططتيعابا للمططرأة يسن بأنه القفال عبارته: واأفتى

الرجططل ذواائططب غيططره تبعططا. واألحططق المسترسططلة ذواائبهططا واماسططح
ماططن الططرأس جميططع ماسح عندهم أن . وااعلم ذلك. اه في بذواائبها
ينططافي فل الططواجب القططدر علططى زاد لمططا بالنسططبة هو إنما السنن
ماططا أن القاعططدة سططنة. لن واالباقي فرضا، مانه ماجزئ أقل واقوع
- واالسططجود الركوع واتطويل الرأس جميع - كمسح تجزئته تمكن

- كبعيططر تجزئتططه تمكططن ل واماططا مانططدوابا، وابعضططه وااجبططا بعضه يقع
وااجبططا: كلططه - يقططع واالعشططرين الخمسة دوان عما المخرج الزكاة

صططفة فططي وارد ماططا أكططثر هططو التحفططة: إذ فططي قوله: للتباع) قططال
واأحمططد) أي ماالططك خلف ماططن . (قوله: واخرواجططا (ص). اه واضوئه
علططى اقتصططر الططرأس. (قططوله: فططإن كططل ماسططح يوجبططان فإنهمططا

البعططض. واقططوله: ماسططح علططى القتصططار أراد فططإن البعططض) أي
الناصططية. البعططض ذلططك أي هططو، يكططون أن الفضططل أي فططالوالى

المسططح. صططفة فططي واالفضططل كيفيتططه) أي فططي (قططوله: واالوالططى
يططديه. (قططوله: مالصططقا) أصططابع بطططون أي يططديه يضططع واقططوله: أن

ماسططبحته مالصططقا كططونه حططال يططديه يضع أي الحال، على مانصوبا
علططى إبهططامايه وايضططع صططدغيه) أي على بالخرى. (قوله: واإبهامايه

إذ أوالططى، لكططان التحفة في كما على بدل بالباء عبر صدغيه. والو
بيانططا قبلططه ماططا ماططع فيكون بصدغيه، إبهامايه وامالصقا عليه المعنى

الحال. (قوله: ثططم قاعدة هو كما الرأس ماقدم على الوضع لهيئة
ا بمسطبحتيه، بهمطا) أي يذهب ه صطرح كم الطرواض. شطرح فطي ب



المسططبحتين يردهمططا) أي بيذهب. (قوله: ثم ماتعلق واقوله: لقفاه
بططه. بططدأ الططذي المحططل المبططدأ) أي الصابع. (واقوله: إلى بقية ماع

المططاء التحفططة: ليصططل فططي قططال ينقلططب شططعر له كان واقوله: إن
السططعي فططي نظيرهمططا وافارقا وااحدة، مارة كانا ثم لجميعه. وامان

الذهابا) على فليقتصر المسافة. (قوله: واإل قطع ثم القصد لن
أوا أصططل، شططعر لططه يكططن لم بأن ينقلب، شعر له يكن لم واإن أي

الططذهابا على فليقتصر طوله، أوا صغره لنحو ينقلب ل والكن كان
ماسططتعمل الماء لصيروارة ثانية يحسب لم ردهما فإن يردهما، وال

الواجب. (قططوله: واإن البعض غسل واهو مانه بد ل فيما لستعماله
عسططر نزعهططا: أوا يرد والم قلنسوة) أي أوا عماماة رأسه على كان

أوا العماماططة علططى الططرأس ماسح تمم أي عليها واقوله: تمم نزعها
ماططا النهايططة. قططال: وايؤيططده فططي كما عرقية تحتها كان واإن نحوها،

وانحططوه. قططال الطيلسططان علططى المسططح إجططزاء ماططن بعضهم بحثه
ماطططن - كطططالرأس العماماطططة - أي حكمهطططا أن عميطططرة: الظطططاهر

الططرأس بعططض ماسح الوالى. فلو المرة في اليد برفع الستعمال،
المطاء صطار المسطح لتكميطل العماماطة علطى أعادهطا ثم يده وارفع

عنططه يغفططل والكنططه ظططاهر، واهططذا الططرأس، عن بانفصاله ماستعمل
ماططن الممسططوح القططدر ذلططك العماماة. ثططم على التكميل عند كثير

. العبارة: ل. اه ظاهر ؟ العماماة مان يحاذيه ماا يمسح هل الرأس
واقطوله: التكميطل ماطن المفهطوم لنطه أي العبارة: ل واقوله: ظاهر

ماسططح بعططد التكميططل كططون اشططتراط أفهططم الناصططية ماسططح بعططد
ثططم أوال نحوهططا أوا العماماططة علططى ماسططح كذلك. فلو واهو الناصية،

ل أن أيضططا السنة. وايشترط تحصل لم الرأس مان الواجب ماسح
بططه عاصيا أوا أصل عاصيا يكون ل بأن لذاته، باللبس عاصيا يكون

يكططون كططأنه لططذاته بططه عاصططيا كان غاضبا. فإن كان كأن لذاته، ل
نجاسططة العماماططة على يكون ل التكميل. واأن عليه فيمتنع ماحرماا
التضمخ مان فيه لما التكميل اماتنع واإل براغيث، كدم عنها، ماعفو

بناصططيته فمسططح (ص) توضططأ أنططه بالنجاسة. (قوله: للتباع) واهططو
الذنيططن) أي كططل ماسططلم. (قططوله: واماسططح العماماططة. روااه واعلططى
 بعد وايسن
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لكططان بثم الواوا بدل عبر الذنين. والو كل ماسح الرأس ماسح
ماا واالثاني الرأس، يلي ماا هو واباطنا. الوال أوالى. واقوله: ظاهرا

يلططي ماا كان فلهذا كالبيضة، ماطبوقة كانت الذن لن الوجه، يلي
بجيرماططي. (قططوله:  ماسططتورا. اه كططان لنططه البططاطن هططو الططوجه

خرقططا - واهما الصاد - بكسر صماخيه ماسح وايسن واصماخيه) أي
فططي ماسبحتيه رأس يدخل أن الذنين ماع ماسحهما الذن. واكيفية

أذنيه، ظاهر على إبهامايه وايمر المعاطف، في وايديرهما صماخيه
أنططه بالذنين. (قوله: للتبططاع) واهططو مابلولتان واهما كفيه يلصق ثم

واباطنهمططا، ظاهرهمططا واأذنيططه، برأسططه واضططوئه فططي (ص) ماسططح
حسططن. بإسططناد داواد أبططو أذنيه. روااه صماخي في أصبعيه واأدخل

ابططن واأثططر حططديث، فيططه يططرد لططم شئ) أي فيه يثبت لم (قوله: إذ
غيططر القياماططة، يططوم الغططل واقططي عنقططه واماسططح توضططأ عمططر: ماططن

ماوضططوع) واهططو: الرواص. (قوله: واحططديثه شرح في كما ماعرواف،
يجعططل حديد الغين: طوق بضم الغل. واهو مان أماان الرقبة ماسح

عنقه. وابكسرها: الحقد. قططال إلى يداه به تضم السير، عنق في
غططل) * (قططوله: وادلططك ماططن صططدوارهم فططي ماططا تعالى: * (وانزعنططا

مانهططا المغسططول لكططن الوضططوء، أعضططاء دلططك وايسططن أعضاء) أي
الزبد. (قططوله: واهططو) على الفشني في كما الممسوح، دوان فقط

فططي الططدعك. قططال ماططع اليططد) أي الططدلك. (واقططوله: إماططرار أي
مالقاتهططا . واقططوله: عقططب وادعكططه. اه مارسه بيده القاماوس: دلكه

ماططن خرواجططا الططدلك وايسططن إلططخ) أي العضاء. (قوله: خرواجططا أي
وااحتياطططا عنه. أي الله رضي ماالك الماام واهو أواجبه، مان خلف

تخليططل وايسططن كثططة) أي لحيططة للنظافة. (قوله: واتخليططل واتحصيل
واالخنططثى المرأة لحية أماا وااضح، لرجل كان إذا كثة. واماحله لحية

لحيططة فططي الخفيفططة. وااختلفططوا الرجططل كلحيططة تخليلهططا فيجططب
برفق لكنه الوال، إلى حجر ابن ذهب ؟ ل أوا يخللها المحرم: هل

اللحيططة الثاني. واماثططل إلى الرمالي شئ. واذهب مانها يتساقط لئل
كططونه) أي ظططاهره. (قططوله: واالفضططل غسططل يكفططي شططعر كططل

رأسططا، الصططابع بغيططر كططونه وايكفي يمناه التخليل. واقوله: بأصابع
ماططن كطونه واالفضططل أي أسططفل يمناه. واقوله: واماططن غير وابأصابع

أي تفريقهططا ماططع أعلهططا. واقططوله ماططن كطونه وايكفي اللحية، أسفل



بغرفططة كططونه واالفضططل أي ماسططتقلة الصططابع. واقططوله: وابغرفططة
رواى ماططا الططوجه. (قططوله: للتبططاع) واهططو غسططل غرفة غير ماستقلة
رواى الكريمططة. واماططا لحيته يخلل (ص) كان واصححه: أنه الترماذي

تحططت فططأدخله ماططاء مان كفا أخذ توضأ إذا (ص) كان داواد: أنه أبو
فططي وااختلفططوا ربططي أمارنططي واقططال: هكططذا لحيتططه، به فخلل حنكه
أوا ؟ لططه الثلث الغسططلت بعططد أوا الططوجه غسل قبل هو هل ماحله

حجر ابن عن بعضهم وانقل ذلك، في أقوال ؟ مانه غسلة كل بعد
أصططابع التخليططل. (قططوله: واتخليططل تركه) أي الخير. (قوله: وايكره

خنططثى أوا أنططثى أوا رجططل مان أي إلخ، أصابع تخليل وايسن إلخ) أي
غيططر ماططن الصططابع إلى الماء واصل إن سنيته هنا. واماحل فرق فل

- كططأن بططه - إل باطنهططا إلططى - أي إليهططا الماء يصل لم فإن تخليل
حططرم للتحاماها تخليلها يتأت لم واإن - واجب، مالتفة أصابعه كانت
كيفيططة بططأي تيمططم. (قططوله: بالتشططبيك) أي ماحذوار خاف إن فتقها

يجعططل أن اليمنططى اليططد تخليططل فططي يظهططر فيما الوالى واقع. لكن
خرواجططا بالعكس، اليسرى وافي اليمنى، ظهر على اليسرى بطن
طلب يفيد واهذا التشبيك، في العادة صورة عن العبادة فعل في

مابحططث فططي للشارح العبابا شرح في واحدها. لكن يد كل تخليل
بالتشططبيك. لنه فيه تيامان - ل اليدين - أي تخليلهما التيامان: نعم،

بططأي العناني. (قوله: واالرجليططن عن نقل كردي  ظاهر. اه . واهو اه
ذلك. واجد كيفية بأي الرجلين أصابع تخليل وايسن كان) أي كيفية

الرجليططن. واقططوله: ماططن أصططابع يخللهططا) أي أن (قططوله: واالفضططل
ماتعلطق اليسطرى يطده الرجطل. واقطوله: بخنصطر أسطفل أي أسفل

سططواء. واالمعتمططد اليمنى. واقيل: همططا يده بيخللها. واقيل: بخنصر
الفعل. (قوله:  فاعل مان حال الوال. واقوله: مابتدئا
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إلططخ يغسططل إلخ. واقوله: بأن إطالة وايسن الغرة) أي واإطالة
زيططادة أدنى بغسل يحصل فهو أقلها الكامالة. واأماا للطالة تصوير

- فقططط للواجب اسم نفسها واالغرة سيذكره، كما الواجب، على
تحجيططل) أي التحجيططل. (قططوله: واإطالططة - واماثلهططا التحفة في كما

لقطل إلطخ) تصطوير يغسططل تحجيطل. (واقططوله: بطأن إطالطة وايسططن



إلططخ. (قططوله: بقططوله: واغططايته ذكططره ماططا فهططو أكملها الطالة: واأماا
المرجططع كططون ماع الضمير التحجيل. واذكر إطالة غاية واغايته) أي

لخططبر) أي إليه. (قوله: واذلك المضاف مان التذكير لكتسابه ماؤنثا
الشططيخين خططبر واالتحجيل، الغرة إطالة استحبابا أي ذلك، وادليل

الجنة. إلى ينادوان أوا يعرفون أوا يسمون إلخ. (قوله: يدعون) أي
عططدا ماطا علطى غطرة، ذواي أي حطال، واهطو أغططر، (قوله: غرا) جمع

بياض الوال. واأصلها التفسير على ثان مافعول أوا الوال، التفسير
النططور. ماططن لهططم يكططون ماططا بططه شبه الدرهم، فوق الفرس بجبهة

الفططرس، قططوائم فططي بياض التحجيل. واأصله مان واقوله: ماحجلين
الوضططوء) آثططار أيضا. (قططوله: ماططن النور مان لهم يكون ماا به شبه
المنططاواي: عططن نقل ش ع الوضططوء. قططال إسططباغ رواايططة: ماططن في

لمططن تكططون إنما السيما هذه أن الوضوء إسباغ مان قوله واظاهر
أن الرسططالة، شرح في المالكي الفاسي نقله لما رد توضأ. وافيه

يقططال ل. كمططا واماططن مانهططم توضأ مان الماة، لهذه واالتحجيل الغرة
ماسططلم: ل. (قططوله: زاد واماططن مانهططم صططلى ماططن القبلططة، أهل لهم

يشططمل ماططا بططالغرة فططالمراد الوالططى الرواايططة واتحجيلططه) واعلططى
أقططل عطفت. (قوله: وايحصل ماا ماع الواوا حذف فيه أوا التحجيل،

للثططاني بالنسبة ماكرر واالتحجيل. واهذا للغرة بالنسبة الطالة) أي
لهمططا بالنسبة ماكرر إلخ بالتصوير. واقوله: واكمالها ذكره قد هو إذ
فططي إلططخ واغططايته وابقططوله الوال، في بالتصوير ذلك ذكر قد هو إذ

ينبغططي قبله. نعم، ماا ماع إسقاطه فالوالى ذلك علمت الثاني. إذا
كططل) عندها. (قططوله: واتثليططث للغرة بالنسبة الطالة أقل يذكر أن
ماططرة ماططرة (ص) توضططأ لنططه يجب لم كل. واإنما تثليث وايسن أي

الشططوبري: واسططئل البجيرماططي: قططال مارتيططن. وافططي مارتين واتوضأ
يوم إفراد على قياسا يصح هل مارتين الوضوء نذر لو عما شيخنا

. عنططه. اه مانهي لنه نذره، ينعقد فأجابا: ل ؟ ل أم بصوم الجمعة
أن إليططه. وافيططه للمضططاف بيططان وامامسططوح ماغسططول واقططوله: ماططن

واالرجليططن. وااليططدين كططالوجه يغسل، الذي للعضو اسم المغسول
وانحططو واالجططبيرة واالذنيططن كططالرأس يمسططح، لما اسم واالممسوح

ماضططافا الكلم فططي بططأن ذلططك. واأجيططب لتثليث ماعنى العماماة. وال
غسططل تثليططث أي: وايسن كل، قبل وايقدر إليهما، بالنسبة ماحذوافا

الخططف ماسططح تثليططث يسططن ل أنطه إلخ. واالمعتمد كل ماسح أوا كل
تثليث يسن فل واالعماماة، الجبيرة به الزركشي يعيبه. واألحق لئل



علططى حجططر. (قططوله: وادلططك) ماعطططوف ابططن ماسططحهما. واعليططه
قططدرته الططذي المضاف على بعده ماا ماع عطفه واالوالى ماغسول،

حططذف والططو قبلططه، الططذي عقبه) ماثلططه كل. (قوله: واذكر لفظ قبل
نصططه: ماا ش ع أوالى. وافي لكان قبله كان ماا ليشمل عقبه لفظ

تقطططع ثانيططا النيططة لن ؟ ل أوا أيضططا النيططة تثليططث يسن (فرع) هل
قلططت: واقضططية مانهططج سططم يحططرر ؟ التثليططث في فائدة فل الوالى

 لخفين..... إلخ خلماسحا ماا يقينا الكل البهجة: واثلث قول
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بينططه وايفططرق لهططا، ماؤكدا الوالى بعد ماا فيكون طلبه، يقتضي
وايططدخل بالشفاع قالوا: يخرج حيث الصلة، في النية تكرير وابين

فططرق لططو فيمططا أوالططه بعد الوضوء في النية فعل عهد لنه بالواتار
الصلة. في ذلك ماثل يعهد والم كالردة، يبطلها ماا عرض أوا النية
ذلك) أكثر في . (قوله: للتباع يوافقه. اه ماا ر م فتاواي عن وانقل
خططبر إطلق ماططن الجميططع. أخططذا فططي المنهططج: للتبططاع شططرح فططي

ماسطلم، الوال فطي أيضطا ثلثطا. واروااه ثلثا (ص) توضأ ماسلم: أنه
الططبيهقي، الثططالث وافي - أبودوااد، الرأس ماسح - في الثاني وافي
لططم هططو . نعم، مااجة. اه واابن - أحمد التشهد - في الخاماس وافي
ه فظهطر السطواك، عبارته في يذكر أكطثر فطي الشطارح قطول واج

نصططه: ماططا المنهططج شرح عبارة نقله بعد الكردي في ذلك. وارأيت
فقال: للتبططاع قاسوه، ماما يرد لم ماا الماداد في الشيخ بين واقد
واالسططواك الططدلك نحططو غيططره. أعنططي فططي واقياسططا ذلك، أكثر في

قليططل) مااء في لليد. (قوله: والو . (قوله: ماثل) راجع واالتسمية. اه
أنططه مار، لما المعتمد الغتراف. على ينو لم التحفة: واإن في قال

انغمططس جنططب كبططدن بالفضططل، إل لهططا بالنسبة ماستعمل يصير ل
غيره: إذا مارتين) عبارة حركها . (قوله: إذا قليل. اه مااء في ناوايا

إن الواجبطة. ثطم المططرة غيططر مارتيططن يقال أن ثلثا. وايمكن حركها
فيطه فيحصطل الجططاري أماطا الراكططد، المطاء فطي هطو إنمطا التحريك
اسططتظهره العضو. (قططوله: كمططا على جريات ثلث بمروار التثليث

فبحططث قليل مااء في قوله: والو على نقلته ماا بعد شيخنا) عبارته
تحسططب ل عليها اليد نحو عن انفصاله قبل الوالى مااء ردد لو أنه



النظافططة مانهططا القصططد بططأن تططوجيهه أماكططن واإن نظططر، ثانية. فيططه
فططي ماططا تعلططم علمتهططا . واإذا جديد. اه مااء مان بد فل واالستظهار،

لن إلططخ) أي تثليث يجزئ (قوله: وال شيخنا استظهره قوله: كما
فططي أوال. قططال الططواجب حصططول التثليططث حصططول فططي الشططرط

سططنة له حصلت واثلثه رأسه بعض ماسح على اقتصر التحفة: والو
قبططل تعططدد يحسططب واغيره. واقولهم: ل المتن شمله التثليث. كما

. بططالتطهير. اه اسططتيعابه يجططب عضططو فططي مافططرواض العضططو تمام
تمططام بعططد تثليططث يجططزئ وال الوضططوء) أي تمططام بعططد (قططوله: وال

أعططاد ثططم العضططاء، غسططل تمام إلى مارة مارة توضأ الوضوء. فلو
لططو أنططه تقططرر قيل: قططد التثليث. فإن يحصل لم واثالثا، ثانيا كذلك
أجيططب ؟ التثليططث له حصل واالستنشاق المضمضة في ذلك فعل
بعضططهم: فيهمططا. قططال ذلططك فجططاز وااحططد كعضططو واالنف الفم بأن

ثططم ماططرة وارجليططه يططديه مان اليمنى غسل لو أنه ذكر ماا واماقتضى
فضططيلة حصططلت واالثالثططة، الثانيططة فططي واهكططذا كططذلك، اليسططرى
النقططص وااحد. (قوله: وايكره كعضو واالرجلين اليدين لن التثليث،
على زاد فمن الوضوء، واقال: هكذا ثلثا (ص) توضأ لنه إلخ) أي

ماططرة (ص) ماططرة واضططوءه واظلططم. واأماططا أسططاء فقططد نقططص أوا هذا
عليهططا) الجططواز. (قططوله: كالزيططادة لبيان كان فإنما مارتين وامارتين

تططزد الهدايططة: وال بدايططة في الثلث. قال على الزيادة ككراهة أي
حاجططة غير مان الماء صب تكثر وال مارات، ثلث على الغسل في

لططه: يقططال بهططم يلعططب شططيطان فللموسوسططين الوسوسة بمجرد
شططرح الجططواد فتططح علططى الرشططيدي حاشططية . وافططي الولهططان. اه

البططابا أن نصططه: وااعلططم ماططا المعفططوات فططي العمططاد ابن مانظوماة
- السططبكي قال - كما الناس على إبليس مانه دخل الذي العظم

يدخل فل العالم واأماا بأماان، الجاهل على مانه فيدخل الجهل، هو
لقلططة المتعبططدين ماططن كططثير علططى لبططس ماسططارقة. واقططد إل عليططه

العلططم. واقططد يحكم أن قبل بالتعبد يشتغل جمهورهم لن علمهم،
إيثارهم عليهم تلبسه اعتزل. فأوال ثم خثيم: تفقه بن الربيع قال

 على التعبد
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ماططن المقصططود أن النوافل. فأراهم مان أفضل واالعلم العلم،
علمططوا واماا الجوارح، عمل إل العمل مان فهموا واماا العمل، العلم

عمل مان أفضل القلب واعمل القلب، عمل العمل مان المراد أن
فنططون فططي عليهططم دخططل العلطم بططترك مانهم تمكن فلما الجوارح،

المكططث بطططول فيططأمارهم واالحدث، الستطابة ذلك العبادة. فمن
الحاجططة. بقططدر يكططون أن فينبغططي الكبططد، يؤذي واذلك الخلء، في

أن عليططه واإنمططا الكططثير، المططاء اسططتعمال لهططم يحسططن مان وامانهم
فططي واضططوئه فططي عليه لبس مان العين. وامانهم تزوال حتى يغسل
كطثيرة. مارات ذلك يعيد ثم الحدث، رفع يقول: نويت فتراه النية،

في النية لن العقل، في خبل أوا بالشرع، الجهل هذا: إماا واسبب
ماططن إليططه. وامانهططم يحتططاج ل أماططر اللفظ فتكلف باللفظ، ل القلب
يجمططع واذلططك واضططوئه، فططي المططاء اسططتعمال بكططثرة عليططه لبططس

ماباحططا، أوا ماملوكططا كططان إذا المططاء في أربعا: السراف ماكرواهات
ل الططذي العمططر حططرام. واتضططييع فهططو للوضططوء ماسططبل كان إذا أماا

إلططى قلبططه ركططون ماستحب. واعدم وال بواجب ليس فيما له قيمة
نهطى فيمطا الشطرع. واالطدخول بطه وارد بما يقنع لم حيث الشريعة

واقططت فيفططوت الوضوء أطال الثلث. واربما على الزيادة مان عنه
فططي الشططيطان: أنططت له وايقول الجماعة، أوا واقتها أوال أوا الصلة
تفريططط فططي أنططه علم أماره تدبر بها. والو إل الصلة تصح ل عبادة

إنططي لططه فقططال لقيططه رجل أن عقيل ابن عن حكي واماخالفة. فقد
كططبرت. فقططال ماططا فططأقول واأكبر غسلته، ماا فأقول العضو أغسل

عقيططل: لبن قوم فقال عليك تجب ل فإنها الصلة عقيل: دع ابن
عططن القلططم (ص): رفططع اللططه رسططول لهططم: قططال فقططال ؟ كيططف

ماجنططون، فهذا كبرت ماا يقول واهو يكبر وامان يفيق حتى المجنون
الوضططوء) بنيططة . (قططوله: أي الصططلة. اه عليططه تجططب ل واالمجنططون

العيد: واماحططل دقيق ابن نصه: قال ماا المغني للزيادة. وافي راجع
نيططة قصططد علططى بهططا أتططى إذا الثلث علططى الزيططادة فططي الكراهططة
نيططة قطططع ماططع أوا التططبرد بنيططة عليهططا زاد فلططو أطلططق، أوا الوضططوء
الزيططادة. واهططذا . (قططوله: واتحططرم) أي يكططره. اه لططم عنهططا الوضوء
تكن لم ماا الزيادة في الكراهة ماحل أي الزيادة، لكراهة كالتقييد

فيها. واقوله: علططى ماأذوان غير لنها حرمات واإل ماوقوف، مااء مان
أنططه أي الفاعططل، اسططم بمعنططى ماصططدر فهططو المتطهر، أي التطهر

أثنططاء الشططاك به. (قططوله: يأخططذ يتطهر أن يريد مان على ماوقوف



غسل استيعابا أي استيعابا ماقابله. واقوله: في الوضوء) سيأتي
عمل تكميلططه فيجططب ؟ ل أم غسططله كمططل هططل شططك أي عضططوه،

عططن نقططل أنططه الططترتيب مابحططث في الشارح عن بالحوط. واتقدم
أوا إعططادته، لزماططه غسططله أصططل فططي عضططو بعد شك لو أنه شيخه
له. (قوله: أوا فتنبه الوضوء، فراغ قبل كان تلزماه. واإن لم بعضه

؟ اثنيططن أوا ثلثا غسل هل شك كأن عدد، في الشاك أوا عدد) أي
رابعططة تكططون يقططال: ربمططا بثالثططة. وال وايأتي احتياطا بالقل فيأخذ

نقططول: بدعططة. لنططا ارتكططابا ماططن أهططون سنة واتركه بدعة، فيكون
رابعططة. (قططوله: بططاليقين) ماتعلططق أنهططا تيقططن إذا بدعة كونها ماحل

الغسطلة فطي شطك إذا الطواجب) كمطا فطي بيأخطذ. (قطوله: واجوبطا
إذا كما المندوابا في واقوله: واندبا العضو استيعابها في أوا الوالى
المططاء فططي الثالثططة. (قططوله: والططو أوا الثانيططة الغسططلة فططي شططك

ة واسطن بطاليقين. (قطوله: واتيطامان) أي الخطذ فطي الموقوف) غاي
غيرهمططا أماططا فقططط، واالرجليططن) أي اليططدين تيططامان. (قططوله: فططي

واالذنيططن. (قططوله: والنحططو واالخططدين كططالكفين وااحدة دفعة فيطهر
اليططدين فططي تقططديره: واتيططامان ماحططذواف علططى أقطططع) ماعطططوف

أقطططع لنحططو واتيططامان أقطططع. أي والنحططو أقطع نحو لغير واالرجلين
توضططأ إن أي واضططوئه أعضططاء جميع العضاء. واقوله: في كل في

التيططامان كططون تحفة. (قطوله: واذلطك) أي  ظاهر. اه هو كما بنفسه
وله: واشطأنه لنطه ثطابت سطنة ه) أي (ص) إلطخ. (ق كلطه. حطاله كل

الخططاص. (قططوله: أي علططى العام عطف مان تطهره على واعطفه
أي كلططه، واشططأنه قوله لعموم التكريم) تخصيص بابا مان هو ماما
فيهططا بططل إهانططة، فيهططا ليططس الططتي الماور في التيامان يطلب ماما

 شرف
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الططرأس واحلططق واالتقليم واالكتحال واالشربا كالكل واتكرماة،
كمطا اليسطار، لطه فيطلططب إهانطة فيططه ماا الخلء. أماا مان واالخرواج

فيططه يطلب هل تكرماة، وال إهانة فيه ليس فيما سيأتي. وااختلفوا
فطي الثطاني. واذكطر المعتمطد أن الشطنواني واذكطر ؟ ل أوا التيطامان
بططاليمين. (قططوله: فيكططون أي تكرماططة، فيططه بمططا يلحططق أنه التحفة



ضططده) فططي التياسر التيامان. (قوله: وايسن ترك تركه) أي وايكره
الضططد. (قططوله: التكريم. (قطوله: واهططو) أي بابا مان هو ماا ضد أي

والكططونه أشططرف، لكططونه واجهططه) أي أعلططى بغسططل البداءة وايسن
عبططارة وارجليططه يطديه واللتبططاع. واقططوله: واأططراف السطجود، ماحل

- واالرجططل اليططد غسل في حجر: واالبداءة لبن شرحه ماع بافضل
عليططه صب فإن نفسه، على صب إن - بالصابع وارجل يد كل أي

ماا المعتمد لكن الرواضة، في ماا واالكعب. هذا بالمرفق بدأ غيره
. ماطلقططا. اه بالصططابع البططداءة الوالى أن مان واغيره المجموع في
صططب الصابع. (قططوله: واإن الطراف مان فالمراد ذلك علمت إذا

على للرد واهي ذكر، ماا بغسل البداءة سنية في غيره) غاية عليه
المططاء أخططذ وايسططن إلططخ) أي المططاء الرواضة. (واقوله: واأخذ في ماا

مانططه) أي يغططترف ماططا ماعا. (قوله: واواضططع بكفيه الوجه إلى وانقله
بوضططع، ماتعلططق يمينططه كقدح. واقوله: عن مانه، يغترف الذي الناء
مانططه يصططب له. (قططوله: واماططا أماكن حينئذ مانه الغتراف لن واذلك

- عن - كإبريق مانه يصب الذي الناء واضع وايسن يساره) أي عن
وايسططن لططه. (قططوله: واوالء) أي أماكن حينئذ الصب لن أي يساره،

فأكثر. (قوله: الشيئين بين تابع يوالي: إذا واإلى ماصدر واهو والء،
واضططوء فططي للعضاء الغسلت بين السليم) أي واضوء أفعال بين

فططي العضططاء بيططن بصططورتين: بططالموالة صططادق السططليم. واهططو
الثلث. واتصططوير الواحططد العضو غسلت بين وابالموالة تطهيرها،

الوالى. وابقي الصورة على قاصر إلخ، يشرع بقوله: بأن الشارح
العضطو أجطزاء بيططن واهطي: المطوالة أيضطا ماسططتحبة ثالثطة صطورة

واماططزاج الهططواء اعتططدال ماططع إلططخ) أي يشططرع الواحد. (قوله: بططأن
ماغسول. واإذا الممسوح وايقدر واالمكان، واالزماان نفسه الشخص

التفريططق يحتططاج غسلة. وال بآخر العضاء ماوالة في فالعبرة ثلث
باق. (قوله: للتبططاع) حكمها لن عزوابها عند نية تجديد إلى الكثير

أواجبطه) واهطو ماطن خلف ماطن الولء. (قطوله: واخرواجطا لسنية علة
دوااد: أبططي بخططبر ماستدل أيضا عندنا القديم واأواجبها ماالك، الماام

لم الدرهم قدر لمعة قدمايه ظهر وافي يصلي رجل (ص) رأى أنه
الخططبر بأن عنه الوضوء. واأجابوا يعيد (ص) أن فأماره الماء يصبها

رواي: أنططه ماططا الجديططد المغنططي: وادليططل فططي مارسل. قططال ضعيف
فططدعي رأسه، واماسح وايديه واجهه فغسل السوق في (ص) توضأ

عليهططا. قططال واصططلى خفيططه فمسططح المسططجد فططأتى جنططازة إلططى



لسططلس) أي . (قططوله: وايجططب كططثير. اه تفريططق الشافعي: وابينهما
عند أيضا للحدث. وايجب تقليل لسلس، الوضوء في الولء وايجب
حينئططذ يططوال لططم الشرطية. فلو سبيل على ل لكن الوقت، ضيق
تعهططد وايسططن عقططب) أي الصططحة. (قططوله: واتعهططد ماططع عليططه حرم

الشططتاء. فططي خصوصططا غسططله، عند به واالعتناء تفقده أي عقب،
النططوواي: ماعنططاه: وايططل النططار. قططال ماططن للعقططابا وارد: وايططل فقططد

غسططلها. (قططوله: واماططوق) أي فططي المقصططرين العقططابا لصططحابا
ماططأق. (قططوله: ماططن بططالهمز المختططار: هططو فططي ماططوق. قططال واتعهد

فهططو بكسططرها واأماططا اللم، بفتططح واهططو لحططاظ، واتعهططد والحاظ) أي
بالنسططبة بتعهططد شططقيهما) ماتعلططق لحظ. (قططوله: بسططبابتي ماصدر
سططبابتيه. واالصل: بشططق قلبا، العبارة في وااللحاظ. والعل للموق

أوالططى، شططقيهما. واهططي الخط: بسبابتيه نسخ بعض في واجدت ثم
نططدبا كططل. (قططوله: واماحططل ماططن بعططض بططدل شقيهما يكون واعليه

القاماوس: في وااللحاظ. (قوله: رماص) قال الموق تعهدهما) أي
. واقوله:  الموق. اه في يجتمع أبيض ماحركة: واسخ الرماص
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يشططمله، واماططا بططالموق المططراد أوا اللحططاظ، أوا أي المططوق في
إلططخ) جرم. (قوله: يمنططع له ماا كل مان الكحل نحو الرماص واماثل

ماططن الرماططص ماحططل أي ماحلططه لرماص. واقططوله: إلططى صفة الجملة
ذلططك. واقططوله: فيهمططا كان بأن واإل) أي اللحاظ. (قوله، أوا الموق

ذلططك تتططأتى ش: وال ع وااجب. قال فغسلهما أي وااجب فتعهدهما
تقططدم كمططا إزالتططه، فيجب وانحوه، الرماص مان فيهما ماا بإزالة إل

- فيهمططا ماططا إزالططة تتططأت لططم لططو أنه ينبغي الوجه. لكن غسل في
الكحططل اسططتعمل حيططث عنه يعفى أنه بضرر - إل وانحوه كالكحل

. إزالتططه. اه إضططرار ظنططه على يغلب والم للتزيين أوا كمرض لعذر
حططرم. تحققططه فططإن الضططرر، تططوهم إن للضططرر) أي (قوله: يكططره
النجاسططة أمار العين. واقوله: لغلظ باطن يغسل) أي (قوله: واإنما

الشططهيد. دم غيططر ماططن كططانت إذا الشططهيد عن تزال أنها بدليل أي
الكردي: فططإن استقبالها. قال وايسن القبلة) أي (قوله: وااستقبال

كططل واقططوله: فططي  اليعططابا. اه فططي كما ندبا، تحرى عليه اشتبهت



الجهات. أشرف لنها بعده الذكر في حجر: حتى ابن قال واضوئه
أثنططاء تكلططم. (قطوله: فططي تططرك وايسن تكلم) أي . (قوله: واترك اه

ل القططويم: واأن المنهططج واضططوئه. واعبططارة خلل فططي واضططوئه) أي
اليعابا: حتى في الكردي: قال . قال واضوئه. اه جميع في يتكلم

ماعهططا أماا للكلم، احتياج بل حاجة) أي بعده. (قوله: بل الذكر في
الكلم، يجططب قططد بططل يططتركه، فل مانكططر عن وانهي بمعرواف كأمار
ذكططر) ماتعلططق بئططر. (قططوله: بغيططر في يقع أعمى نحو رأى إذا كما

تططرك يسططن فل الذكر أماا ذكر، بغير التكلم ترك وايسن أي بتكلم،
غيططر علططى يكططره وال عليططه) أي سططلم يكططره به. قوله: وال التكلم

صططدوار يكططره وال مانططه) أي عليططه. (قططوله: وال يسلم أن المتوضئ
المتوضططئ علططى يكططره وال أي رده ابتداء. واقطوله: وال مانه السلم

شططيخ نصططه: سططئل ماططا ش ع عليططه. وافططي سططلم إذا السططلم رد
لططه واليططس بالوضططوء المشططتغل علططى السلم يشرع السلم: هل

وايجطب عليطه السطلم يشرع أنه الظاهر ؟. فأجابا: بأن ل أوا الرد
السططلم يشططرع ل بالغسططل المشططتغل بخلف . واهذا الرد. اه عليه

الطلع ماططن يسططتحي ماا مانه ينكشف قد أنه شأنه مان لن عليه،
تنشططيف) أي . (قططوله: واتططرك حينئططذ. اه ماخططاطبته تليططق فل عليططه

لنططه - واذلططك خرقططة بنحططو المططاء أخططذ - واهططو تنشيف ترك وايسن
بططه جططئ مانططديل (ص) رد لنططه السططنة خلف فهو العبادة أثر يزيل
عططذر) أماططا الجنابططة. (واقططوله: بل مان الغسل عقب ذلك لجل إليه

يسططن فل عقبه، لتيمم أوا به نجس التصاق خشية أوا كبرد بالعذر،
خشططي إذا يجب الرمالي: بل تحفة. واقال  فعله. اه يتأكد بل تركه
. (قوله: واالشططهادتان به. اه يغسله ماا يجد وال عليه النجس واقوع

ل الوضططوء. (قططوله: بحيططث أي عقبه، الشهادتان وايسن عقبه) أي
الوضططوء سططنة نظيططر يظهططر، فيمططا عرفططا) أي عنططه فاصططل يطول

. يتكلطم. اه أن قبطل فطورا قطال: وايقطول بعضطهم رأيطت التية. ثم
المتوضططئ. تحفططة. (قططوله: فيقططول) أي  للكمططل. اه بيططان والعلططه

بصططدره أي للقبلططة، ماسططتقبل كططونه حططال أي إلخ واقوله: ماستقبل
عنططد حططتى الططداعي، كهئية أي يديه الصلة. واقوله: رافعا في كما

يفعلططه لمططا خلفططا السبابة يقيم الله. وال إل إله ل أن قوله: أشهد
إلططى بصره وارافعا أي السماء إلى الطلبة. واقوله: وابصره ضعفة

رفططع فيسططن البصر. أي رفع في غاية أعمى السماء. واقوله: والو
الططرأس علططى الموسططى إمارار يسن كما السماء إلى بصره ماحل



لططه. إكراماططا الجنططة) أي أبططوابا له به. (قوله: فتحت شعر ل الذي
علمططه فططي سططبق ماططا واهو وااحد، مان إل يدخل ل أنه فمعلوم واإل

علمططا جعططل ش. (قططوله: سططبحانك) ماصططدر مانططه. ع دخول تعالى
 عما تنزيهه اعتقاد أي السوء، مان الله براءة واهو للتسبيح،
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عاطفططة إماططا تحفة. (قوله: وابحمدك) الواوا  بجلله. اه يليق ل
زائططدة. واالجططار أوا بحمدك، ماتلبسا كوني حالة واسبحتك أي جملة

المصططدر. (قططوله: عنططه النططائب الفعططل فاعططل مان حال واالمجروار
بتعططدد ذلططك ش: وايتجدد ع ثوابه. قال ليبقى اللفظ هذا كتب) أي
الوضططوء عقططب ثلثططا قالها عليه. فإذا حجر ل الفضل لن الوضوء

بجيرماططي.  بعزيططز. اه اللططه علططى ذلططك واماططا مارات ثلث عليه كتب
القططاماوس: واتكسططر: فططي الططراء. واقططال بفتح رق) هو (قوله: في

إبطططال) قططال إليططه يتطططرق . (قططوله: لططم فيه. اه يكتب رقيق جلد
إذ الططردة، عن يحفظ ذلك قائل أن الفوائد مان فيه الكردي: لعل

إنططا . (قططوله: وايقططرأ ثبططوته. اه بعططد ثوابه أوا العمل تبطل التي هي
واضططوئه أثططر فططي قرأها مان أن الديملي، أخرجه ثلثا) لما أنزلناه

فططي كتططب مارتيططن قرأهططا واماططن الصططديقين، ماططن كان وااحدة مارة
النبياء. واقططوله: كططذلك ماع حشر ثلثا قرأها وامان الشهداء، ديوان

بعططد وابصططر. وايسططن أي يططد رفططع للقبلططة. واقططوله: بل ماسططتقبل أي
فططي لططي واواسططع ذنططبي، لي اغفر المذكورة: اللهم السورة قراءة
ش. ع  عنططي. اه زوايططت بمططا تفتنططي وال رزقططي، في وابارك داري،

كفيططه: غسططل عنططد يقول أن إلخ) واهو العضاء، دعاء (قوله: واأماا
أعنططي المضمضططة: اللهططم ماعاصططيك. واعنططد عن يدي احفظ اللهم
رائحطة أرحنطي الستنشطاق: اللهطم واشطكرك. واعنطد ذكطرك علطى

واجططوه تططبيض يططوم واجهططي بيططض الوجه: اللهم غسل الجنة. واعند
كتططابي أعطنططي اليمنططى: اللهططم يططده غسططل واجططوه. واعنططد واتسود
ل اليسططرى: اللهططم غسططل يسططيرا. واعنططد حسابا واحاسبني بيميني
الططرأس: ماسططح ظهري. واعند واراء مان وال بشمالي كتابي تعطني

الذنين: اللهططم ماسح النار. واعند على وابشري شعري حرم اللهم
غسططل أحسنه. واعند فيتبعون القول يستمعون الذين مان اجعلني



القططدم. (قططوله: تزل يوم الصراط على قدماي ثبت رجليه: اللهم
طططرق (ص) ماططن عنه رواي فقد واإل الصحة، في له) أي أصل فل

فضططائل فططي بططه يعمططل واماثله واغيره، حبان ابن تاريخ في ضعيفة
ماططع ينططوي أن للمتطهططر القيصططري: ينبغططي العمال. (فائدة) قال

تعططالى، اللططه عططن يبعططده ماططا تنططاوال ماططن تطهيرهمططا كفيططه غسططل
تلططويث ماططن الفططم تطهير عنه. وابالمضمضة يشغله ماما وانفضهما
رواائططح اسططتروااح إخططراج الخبيثططة. وابالستنشططاق بالقوال اللسان

ماطن وايهبططه يهلكطه ماطا أيطدي ماطن حلطه الشعر ماحبوبة. وابتخليل
ماططن تطهيططره واجهططه سططافلين. وابغسططل أسططفل إلططى عليين أعلى

لغير واتخشعه المذماوم الجاه طلب وامان الهوى، اتباع إلى توجهه
العيططن واالكططبر. وابغسططل النفة مان تطهيره النف الله. وابتطهيره

أوا بنفططع اللططه لغيططر واالنظططر المكرواهططات إلططى التطلع مان التطهر
اللططه. عططن يبعططده ماططا تنططاوال ماططن تطهيرهمططا اليدين ضر. وابغسل

وابغسطل للكطبر، الموجبطة واالرياسة الترأس زواال الرأس وابمسح
الهططوى، وااتباع المخالفات إلى المسارعة مان تطهيرهما القدماين

إلططى المبلغة الطاعة مايادين في المسارعة عن العجز قيود واحل
بيططن للوقوف الجسد يصلح ذكر المتعال. وابما الكبير برضا الفوز
ماططن القططدواس. (قططوله: واقططال: حسططن) أي الملك تعالى الله يدي
انفططرد ماططا واهططو النقططل، جهططة مان أي المعنى. واقوله: غريب جهة

البيقونية:  في قال وااحد. كما راوا برواايته
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بذلك شرحها: واسمي في قال فقط راوا رواى ماا غريب واقل
واطنططه. عن النفراد شأنه الذي كالغريب غيره، عن راوايه لنفراد

بفتح واضوئه فضل به. واقوله: مان شر وايسن (قوله: واشربه) أي
أوا إزاره) أي رش به. (قوله: وايسن توضأ الذي للماء الواوا: اسم

تططوهم إن واضططوئه. (قططوله: أي بفضططل أي سططراوايله. واقططوله: بططه
لططه، ماقططذر حصططول تططوهم إن ذلططك يسططن لططه) أي ماقططذر حصططول

قططالوا: يسططن للوسططواس. والططذلك دفعططا إليططه، تطططاير كرشططاش
المططاء. قططال ماططن رشططاش فيططه ينططاله ل بمحل الجلوس للمتوضئ

. الوسططواس. اه أوارث ربمططا والنه غالبا، ماستقذر الشرقاواي: لنه



أي لططه. واقططوله: بططه ماقططذر حصول توهم واعلى (قوله: واعليه) أي
أي الوضوء بعد برش. قوله: واركعتان ماتعلق واهو واضوئه، بفضل
بلل فططرأى الجنططة (ص) دخططل رواي: أنططه لما بعده، ركعتان واتسن

أعططرف بلل: ل فقططال ؟ الجنططة إلططى سططبقتني لططه: بططم فقال فيها
إن واسيأتي ركعتين عقبه أصلي إل واضوءا أحدث ل أني إل شيئا،
الكلم فططي بسططط مازيططد النفططل صططلة فططي فصططل فططي اللططه شاء

أي للبعديططة، عرفططا) تقييططد إليططه تنسبان بحيث عليهما. (قوله: أي
أن بعططده صططليا إذا عليهما الثوابا واحصول بهما العتداد ماحل أن

ركعتططا العرف. (قططوله: فتفوتططان) أي في الوضوء ذلك إلى ينسبا
فططي وابينهما. قال الوضوء بين أي الفصل الوضوء. واقوله: بطول

الرواضططة: قططول له أواجه. وايدل النفل: واهو صلة بابا في التحفة
بعضططهم . (قططوله: واعنططد عقبططه. اه يصططلي أن توضأ لمن وايستحب

يطططل لططم والططو عنهمططا، العططراض بقصططد تفوتططان بططالعراض) أي
بعضططهم واعنططد العضططاء) أي بجفططاف الفصططل. (قططوله: وابعضططهم

أن لططه أعضططاؤه تجططف لططم الوضوء. فمتى أعضاء بجفاف تفوتان
تفوتططان الفصل. (قططوله: واقيططل: بالحططدث) أي طال والو يصليهما،
عرفططا. الفصططل طططال والططو يصططليهما، أن لططه يحططدث لم به. فمتى

الغصططوبا، بالمططاء أوا للشططربا) أي بالمسبل التطهر (قوله: يحرم
حططاله) أي جهططل بمططاء الوضططوء. (قططوله: واكططذا يصططح الحرماة واماع

أوا للشطربا ماسططبل هططو هطل يططدر لطم بمططاء التطهططر يحرم واكذلك
أجمططل حيططث أنططه الوقططف بططابا فططي الشططارح للتطهططر. واسططيذكر

بمنزلططة لنططه زمانططه فططي المطططرد العرف فيه اتبع شرطه الواقف
غيططر المسططبلة السقايات في اماتنع ثم الواقف. قال: وامان شرط

العلماططة قططال: واسططئل للشططربا. ثططم والو مانها الماء وانقل الشربا
المططاء فيهططا المسططاجد عنططد التي واالجرار الجوابي عن الطنبداواي

الططواجب الغسل أوا للموضوء أوا للشربا ماوقوفة أنها يعلم لم إذا
قرينططة دلططت إذا ؟. فأجططابا: أنططه النجاسططة غسططل أوا المسنون أوا

ماططن ذكططر، ماططا جميططع جططاز النتفاع لتعميم ماوضوع الماء أن على
القرينططة واغيرهططا. واماثططال الجنابة واغسل النجاسة واغسل الشربا
فقيططه ماططن نكير غير مان بالماء النتفاع تعميم على الناس جريان

تعميططم علططى أقططدماوا أنهططم النكيططر عططدم ماططن الظططاهر إذ واغيططره،
هططذا فمثططل نجاسة، واغسل واواضوء واشربا بغسل بالماء النتفاع

باماخرماططة اللططه عبططد العلماططة فتوى بالجواز. واقال: إن يقال إيقاع



واكططذلك إلططخ) أي شططئ حمطل . (قطوله: واكطذا ذكططره. اه ماطا يوافق
غيططر إلططى للشططربا أوا للتطهططر المسبل الماء مان شئ نقل يحرم
لما إلخ) كالتقييد علمت. (قوله: واليقتصر كما للشربا والو ماحله،
السططنن. (قططوله: بسائر واالتيان واالستنشاق المضمضة مان تقدم
ماسح)  أوا غسل على
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غسططل فططي تثليططث) أي يجططوز بططالتنوين. (قططوله: فل يقططرآن
التيططان يجططوز وال السططنن) أي سططائر إتيططان العضططاء. (قططوله: وال

واالقوليططة: واالستنشططاق، الفعلية: كالمضمضططة أي السنن، بسائر
لضططيق بالنسططبة هططذا ماحططل لكططن بعده، أوا قبله الواردة، كالذكار
فيه) أي كلها الصلة إدراك عن واقت فقط. (قوله: لضيق الوقت

عططن الططوقت الططوقت. فضططيق في بعضها، أوا رأسا، يدركها لم بأن
أوا ثلططث، أنططه المططراد بصورتين. واالحاصل صادق فيه كلها إدراكها

عليططه فيجططب واقتها، عن الصلة مان جزء لخرج كلها، بالسنن أتى
إلططخ) أفططتى بالسنن. (قوله: لكن التيان واترك التثليث ترك حينئذ

الصططلة في نفسه البغوي إفتاء هنا ذكره ماا على يشكل لكن أي
ذلك، بسبب واقتها عن مانها جزء خرج والو سننها بجميع يأتي بأنه
بيططن بفططرق أي إلخ يفرق فيه. واقوله: واقد ركعة يدرك لم والو بل
واهناك بالمقصود، يشتغل لم هنا بأنه هناك، ذكره ماا وابين هنا ماا

والططم هنططاك الخططراج فططاغتفر الصططلة، هو الذي بالمقصود اشتغل
فططي طططول لططو كما القراءة) أي في ماد لو هنا. (قوله: كما يغتفر
ل فإنه فيه ركعة يدرك لم واهو الوقت خرج بحيث السورة قراءة

واقططت. واقططوله: ضطيق علطى ماطاء) ماعططوف قلة يحرم. (قوله: أوا
ثلططث) قيططد مااء. (قوله: إن لقلة تصوير الفرض إل يكفي ل بحيث
إلططى تحتططاج التي بالسنن السنن) أي أتى كفايته. (قوله: أوا لعدم
ذلططك. (قططوله: أوا واغيططر الذنيططن واماسططح وااسططتناق كمضمضة مااء،

واالتيططان التثليططث ماططع لذلك يكفيه مااء ماعه كان أوا إلخ) أي احتاج
حيططوان لعطططش الفططرض على الفاضل إلى يحتاج أنه إل بالسنن،

الغسططل) فططي يقال لو. (قوله: واكذا ماحترم. (قوله: حرم) جوابا
فيططه فليقتصططر الغسل. أي في يقال الوضوء في قيل ماا ماثل أي



إلططى الحتيططاج أوا المططاء، قلططة أوا الططوقت، ضيق عند الواجب على
ذلك. (قوله: واندبا عليه حرم خالف ماحترم. فلو لعطش الفاضل

على ماعطوف فهو الواجب، على ندبا واليقتصر الواجب) أي على
المقططدر. واالبططاء بيقتصططر السططنن) ماتعلططق حتمططا. (قططوله: بططترك

وله: بطترك ذلطك علطى القتصار وايتصور أي للتصوير، السطنن. (ق
سططنن سائر مان أوالى العبابا: إنها شرح في جماعة) قال لدراك

إلططخ) كردي. (قططوله: نعططم،  التحقيق. اه في به جزم الوضوء. كما
قططال: فكططأنه السططنن، بططترك الططواجب علططى القتصططار لندبا تقييد

قططدمات كططذلك كططانت فإن بوجوبها، قيل السنة تكن لم ماا واماحله
لنططه إلططخ) أي تقديم ندبا مان مار ماا الجماعة. (قوله: نظير على
وااللطه ماطر، ماططا وابيطن هنطا ماططا بيطن الجطاماع هطو بوجوبه. فهذا قيل

الططتيمم أسططبابا بيططان في أعلم. (قوله: تتمة) أي واتعالى سبحانه
الفقهاء أفرده الترابا. واقد واهي آلته وابيان أركانه، واهي واكيفيته

عنططه. واالصططل بططدل لنططه الوضوء عقب ذكر واإنما ماستقل، ببابا
سفر) على أوا مارضى كنتم تعالى: * (واإن قوله الجماع قبل فيه

واتربتهططا ماسططجدا كلهططا الرض لنططا ماسططلم: جعلططت * اليططة. واخططبر
قصططدته. أي فلنططا تيممت يقال القصد، اللغة في طهورا. واماعناه

تنفقططون) * وامانططه مانططه الخططبيث تيممططوا تعططالى: * (وال قوله وامانه
ماططاء يجططد لم وامان النهى أوالي فقدت لما الشاعر: تيممتكم قول
وااليططدين الططوجه إلططى الططترابا إيصططال الشططرع وافي بالترابا تيمم

وامابطلت واأركططان واشططرواط أسططبابا والططه ماخصوصططة، بشططرائط
واسنن. 
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وال إجمططال، الشرواط وابعض واالركان السبابا الشارح واذكر
المططاء فشيآن: فقططد السبابا فيقال: أماا تفصيل، ذلك بيان مان بد

أوا للشططربا ماسططبل واجططده بططأن شرعا أوا أصل، يجده لم بأن حسا
المططاء، اسططتعمال ماططن ماحططذوار ماثله. واخوف ثمن مان بأكثر واجده

عضططو، مانفعططة على استعماله مان ماعه يخاف مارض به يكون بأن
تغيططر ماططن الفاحش الشين يخاف أوا المرض، مادة زيادة يخاف أوا

يرجططع الثططاني هططذا الحقيقططة ظططاهر. وافططي عضططو في وانحول لون



أي على بترابا يكون فعشرة: أن الشرواط الشرعي. واأماا للفقد
يكططون ل بمتنجططس. واأن يصططح فل طططاهرا، يكططون كططان. واأن لون

الشططرطين هططذين الشارح جمع خبث. واقد أوا حدث في ماستعمل
بالنقطل يقصطده وانحطوه. واأن دقيطق يخطالطه ل واأن بقوله: طهور

فقططد بالنقططل. فلططو اقصططدواه طيبططا) * أي صططعيدا لية: * (فتيمموا
واجهططه يمسططح يكفططه. واأن لم فردده الريح عليه سفته كأن النقل
يزيططل ماحلططه. واأن اسططتيعابا مانهمططا بكططل يحصططل بنقلططتين وايططديه

قبططل تيمطم فلطو الطتيمم، قبل القبلة في يجتهد أوال. واأن النجاسة
دخططول بعططد الططتيمم يقططع الواجططه. واأن على يصح لم فيها الجتهاد

الركططان نططذرا. واأماططا والططو عينططي فططرض لكططل يططتيمم الوقت. واأن
واماططس واطططواف كصططلة الططتيمم، إلى مافتقر استباحة فأربعة: نية

نيططة وال يرفعططه، ل الططتيمم لن الحدث رفع نية يكفي ماصحف. فل
واماسح صلة، لنحو يضفه لم ماا بعضهم: ماحله التيمم. قال فرض
الركططان، ماططن النقططل بعضططهم واالترتيب. واعططد يده، واماسح واجهه،
واسططيأتي الوضططوء، أبطططل ماططا فكل مابطلته، خمسة. واأماا فتكون

قبططل كططان إن المططاء واجططود ذلططك: تططوهم علططى قريبا. وايططزاد بيانه
فرضططها يسططقط ل مامططا الصططلة كططانت إن فيهططا واواجططوده الصلة،
- تبطططل. واالططردة فل بططه فرضططها يسططقط ماما كانت فإن بالتيمم،
ماجيئططه يمكن ماما الوضوء سنن سننه: فجميع - واأماا بالله واالعياذ

واأماططا الوالى، الضربة في الخاتم عليها: نزع التثليث. وايزاد إل هنا
فططي أصططابعه واتفريططق كفيه، مان الترابا فواجب. واتخفيف الثانية

ماسحه. (قوله: يتم حتى العضو على يده يرفع ل ضربة. واأن كل
وابيططن بينططه حططال إذا ماططا الوال شرعا. وامان أوا حسا مااء) أي لفقد
للمططاء. وااسططتعماله الوصططول تعذ بالحسي المراد لن سبع، الماء
ماططع قضططاء ل أنططه سططم: وااعلططم التحفة. قططال في كذا الحس، في

ماططن طلبططه الفقططد: إذا عند التيمم جواز . واماحل الحسي. اه الفقد
فلططم الططتردد إلططى احتططاج إن واتططردد حططواليه وانظططر وارفقتططه رحله

لنططه ذكططر ماا إلى التيقن عند يحتاج الماء. وال فقد تيقن أوا يجده،
زيادته، أوا كمرض أي ماحذوار خوف فيه. واقوله: أوا فائدة ل عبث

ماغصططويا كططان والططو مانفعته. (قوله: بططترابا) أي أوا عضو إتلف أوا
وازرنيططخ كنططورة غيططره بالترابا المسجد. واخرج كترابا يحرم لكنه

بططه خططرج وانحوه. واقوله: طهططور بدقيق واماختلط خزف، واسحاقة
الحكيططم نصططه: قططال ماططا البجيرماططي واالمستعمل. وافططي المتنجس



لمططا الرض لن الماططة لهططذه طهططورا الططترابا جعل الترماذي: إنما
واأزهططرت واتطططاوالت واتمططددت (ص) انبسطططت بمولططده أحسططت
خلق نبي بأنه المخلوقات واسائر السماء على واافتخرت واأينعت،

بجبهتططه، سجد بقاعي واعلى الله، كراماة تأتيه ظهري واعلى ماني،
ترابهططا جعططل بططذلك فخرهططا رداء جططرت مادفنه. فلمططا بطني وافي

خاصططة الماططة لهططذه تعططالى اللططه ماططن هدية لماته. فالتيمم طهورا
. (قططوله: لططه واالزماططان. اه الحططوال جميع في الطهارة لهم لتدوام

كططان فططإن الرماططل ماندى. واأماا كترابا له غبار ل ماا به غبار) خرج
فل. (قططوله: واإل بططه، الططتيمم صططح بالعضططو يلصق ل واكان غبار له

مامططا وانحوها الصلة) أي استباحة التيمم. (قوله: نية واأركانه) أي
ماصحف. وايصططح واحمل تلواة واسجود كطواف طهارة، إلى يفتقر

يقول:  كأن العاماة بالنية يأتي أن
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الترابا بنقل طهر. واقوله: ماقروانة إلى مافتقر استباحة نويت
ماطن والطو يريططده الطذي العضططو إلطى الطترابا تحويل بالنقل المراد

فلططو الوجه، مان شئ ماسح إلى النية هذه استداماة الهواء. وايجب
واإن واسططيلة قبله واماا المقصود، لنه بطلت مانه ماسح قبل عزبت

النقططل بيططن فيمططا بعزوابهططا بطلنططه كلماهططم ماططن ركنططا. فعلططم كان
خلططف أبططي عططن جمططع نقططل واإن كططذلك، واهو واالمسح، به المعتد

إلططخ جمططع نقططل تحفططة. واقططوله: واإن  وااعتمده. اه الصحة الطبري
الكتفططاء المهمات: واالمتجططه في وانصها: قال النهاية، في اعتمده

عزبططت - واإن المسططح واعند النقل عند - أي عندهما باستحضارها
المعتمططد. واهططو الطططبري، خلططف لبططي بكلم لطه بينهما. وااستشهد

لن الغططالب علططى - جططرى الوالططد قططاله - كما بالستداماة واالتعبير
إلطخ) . (قطوله: واماسطح غالبطا. اه النيطة فيطه تعطزبا ل يسير الزمان

يططديه، ثططم واجهططه ماسح الركان وامان نية. أي على عطف بالرفع،
لحيتططه ظططاهر الططوجه بخرقططة. واماططن والططو إليهما الترابا إيصال أي

لهططذا التفطططن شفته. واينبغي على أنفه مان واالمقبل المسترسل
مانططابت إلى الترابا إيصال يجب عنه. وال يغفل كثيرا فإنه وانحوه،
بخلف المشططقة ماططن فيططه لمططا خفيفططا، والططو يندبا وال بل الشعر،



بحصططول الوثططوق هنططا بالتيقن مااء) المراد تيقن والو الماء. (قوله،
حصططول عدم احتمال ماعه ينتفي ماا ل عادة يتخلف ل بحيث الماء
لن الططتيمم، تعجيططل ماططن أي أفضططل عقل. واقوله: فانتظاره الماء

أكططثر. فثوابه فرض الجملة حيث مان ماستحب. واالوضوء التقديم
لن أفضططل، الططتيمم فتعجيل واجوده يتقين لم واإن أي واقوله: واإل

الوضططوء. (قططوله: واإذا فضططيلة بخلف ماحققططة الوقت أوال فضيلة
علططم بططأن المططاء، أي اسططتعماله، شرعا حرم استعماله) أي اماتنع

بططالطب. (قططوله: هو علمه أوا بذلك، عدل طبيب بإخبار يضره أنه
عططن بدل فهو الطهارة، عن العلة ماحل يخلو لئل تيمم) أي واجب

الخططبر: إذا واذلططك صططحيح) بالضططافة، طهططارته. (قططوله: واغسططل
غسل في يتلطف أن استطعتم. وايجب ماا مانه فأتوا بأمار أمارتكم
وايتحاماططل بقربططه، مابلولططة خرقططة بوضططع للعليططل المجاوار الصحيح

المططاء يسيل أن غير مان حواليه ماا مانها بالمتقاطر لينغسل عليها
الصططحيح، ماططن أخذه عما بدل الساتر) أي كل إليه. (قوله: واماسح

ماسططحه يجططب لططم واغسططله شططيئا أخذ أوا شيئا يأخذ لم لو ثم وامان
أبيح لنه الساتر بعض ماسح يجزئه شوبري. وال  المعتمد. اه على

فططي كالمسططح التعميططم، فيططه فيجططب الصططل، عن العجز لضروارة
واتشططد تسططوى قصططب أوا أخشططابا واهي كجبيرة، التيمم. واالساتر

واعصططابة. واقططوله: وامارهططم واكلصططوق ليلتحم، الكسر ماوضع على
عضططو تلططف أوا كمرض ضرر نزعه في يلحقه بأن أي نزعه الضار

فيجططب. قططال يلحقططه ضططرر غير مان نزعه أماكن إذا مانفعة. أماا أوا
أخططذت أوا الجططرح، غسططل أماكططن إن ماحله أن التحفة: وايظهر في

العليططل ماسططح واأماكططن الططتيمم بمحططل كططانت أوا الصططحيح، بعططض
بمسططح، ماتعلق . واقوله: بماء نزعه. اه في فائدة فل واإل بالترابا،

واراء ماططن يططؤثر فل ضططعيف لنططه بططه يمسططح فل الططترابا به واخرج
الخططف. اه ماسح نحو في وارائه مان يؤثر فإنه الماء بخلف حائل،

إعططادة واجبططت التيمم أعضاء في كان إن الساتر أن نهاية. وااعلم
غيططر فططي كططان واإن جيمعططا، واالمبططدل البدل لنقص ماطلقا الصلة
الستمسططاك قدر على زيادة الصحيح مان أخذ فإن التيمم أعضاء
طهططر. علططى واضططعه أوا حططدث علططى واضططعه سواء العادة، واجبت
علططى واواضططعه الستمسططاك بقططدر الصحيح مان أخذ إن تجب واكذا

سططواء العططادة، تجططب لططم شططيئا الصحيح مان يأخذ لم واإن حدث،
ماططن أخططذ إن تجططب ل طهططر. واكططذا علططى أوا حططدث علططى واضططعه



بعضططهم نظططم طهر. واقد على واواضعه الستمساك بقدر الصحيح
فططي الستمسططاك قططدر أوا العلططة قططدر الستر تعدوا فقال: وال ذلك

يططد أوا بططوجه واهططو ماطلقططا فأعططدوا قططدرها عططن يططزد واإن الطهططارة
الصططحيح، واغسططل الططتيمم بين لجنب) أي بينهما ترتيب (قوله: وال

واالنفسططاء، الحططائض الجنب الواحد. واماثل كالعضو بدنه لن واذلك
عن أوال يتيمم أن فله أي قيد، ل ماثال هو إنما كلماه في فالجنب
بططدنه ماططن الصططحيح أوال يغسل أن واله الصحيح، يغسل ثم العليل

أثططر المططاء ليزيططل التيمم تقديم الوالى لكن العليل، عن يتيمم ثم
 بالجنب الترابا. واخرج
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العليططل غسططل واقططت إل يططتيمم فل أصططغر حططدثا المحططدث
يكملططه حططتى عضططو عن ينتقل فل طهارته، في الترتيب لشتراط

اليططد فططي العلططة كططانت الططترتيب. فططإذا بقضططية عمل واتيمما غسل
غسططل عططن واتططأخيره الططرأس ماسططح على التيمم تقديم فالواجب

أن فلططه صططحيحه، واغسل عليله عن التيمم بين ترتيب الوجه. وال
واهططو العضططو، ذلططك ماططن الصحيح يغسل ثم العليل عن أوال يتيمم

صططحيح يغسططل أن تقدم. واله كما الترابا أثر الماء ليزيل الوالى،
عضططوين) عليلططه. (قططوله: أوا عططن يططتيمم ثططم أوال العضططو ذلططك

فططي اسططتعماله اماتنططع أوا عضططو. أي فططي قططوله علططى ماعطططوف
اماتنع إذا ماا ذلك عليه. واماثل يجبان أي عضوين. واقوله: فتيممان

هكططذا. تيممططات، ثلثططة عليه يجب فإنه أعضاء ثلثة في استعماله
الططترتيب فيهططا واجططب إن العضاء بعدد يتعدد التيمم أن واالحاصل

واجب عضوين في الماء استعمال اماتنع فإن الجراحة، تعمها والم
الططرأس الجراحططة واعمططت أربعططة فططي أوا فثلث، ثلثططة أوا تيممان،

ثلثططة ماططع ماسططحه واجططب سططليم جزء الرأس مان بقي فأربع. فإن
فيهططا ترتيططب ل الططتي العضططاء في الجراحة واجدت تيممات. فإن

عمططت فقططط. واإن ينططدبا بططل تعططدده، يجب لم واالرجلين كاليدين
فططي هذا أن وااحد. وااعلم تيمم عنها أجزأ العضاء جميع الجراحة

واجططدت والططو وااحططد تيمططم فيكفيططه الجنططب نحططو واأماططا المحططدث،
بططالتيمم. بططه) أي يصططلي العضاء. (قططوله: وال جميع في الجراحة



إذا واأماططا الفططرض، اسططتباحة نططوى إذا أي وااحططدا فرضططا واقوله: إل
ثلث: المراتططب غيططره. واالحاصططل يصططلي فل النفل استباحة نوى

الططواف وافططرض مانطذوارة، والطو الصططلة الوالططى: فطرض المرتبطة
كصططلتها فهططي ركعططتين مانزلططة مانزلة لنها الجمعة واخطبة كذلك،

واصططلة الطواف، وانفل الصلة، الثانية: نفل الرمالي. المرتبة عند
كالنفل: المرتبططة أنها فالصح كفاية فرض كانت واإن لنها الجنازة

ك، عطدا الثالثة: ماطا القطرآن واقطراءة واالشطكر التلواة كسطجدة ذل
المرتبططة ماططن وااحططد نططوى الحليططل. فططإذا واتمكين المصحف واماس
جميططع ماعططه اسططتباح نططواه ماططا غير والو مانها، وااحدا استباح الوالى
واجميططع جميعها استباح الثانية مان وااحدا نوى واالثالثة. واإذا الثانية
اسططتباحها الثالثططة مان شيئا نوى الوالى. واإذا مان شئ دوان الثالثة

واالثانية. (قططوله: وانواقضططه. إلططخ) أخططر الوالى عليه وااماتنعت كلها
أوال يوجططد الوضططوء أن إلططى نظرا الوضوء عن النواقض المصنف

النسططان أن إلى نظرا عليها قدماها الفقهاء عليه. وابعض تطرأ ثم
ماتطهططر. غيططر يولد أنه بمعنى المحدث، حكم في أي ماحدثا، يولد

أصططله. ماططن الشططئ إزالططة النقططض بأن بالنواقص التعبير وااعترض
التعططبير أصططله. فيقتضططي ماططن أزلتططه إذا الجططدار، تقططول: نقضططت

الصططلة بطلن فيلططزم أصططله ماططن الوضططوء تزيططل أنهططا بططالنواقض
بهططا ينتهططي الططتي السطبابا بهططا المطراد بطأن بطه. واأجيطب الواقعطة
لدفع إشارة بالسبابا لها الشارح الحداث. فتفسير واهي الطهر،

تقتضططي فإنها لها السبابا إضافة عليه يعكر لكن العتراض، هذا
التي السبابا قال: أي بيانية. والو الضافة تجعل أن إل المغايرة،

ثابتة فقط. واهي أوالى. (قوله: أربعة) أي لكان الوضوء بها يبطل
غيرهطا. عليهطا يقطاس فل ماعقولطة غيططر بهططا النقططض بالدلة. واعلة

فل الططدخول شئ) خططرج الربعة. (قوله: خرواج (قوله: أحدها) أي
احتمططل إن واضططوءه ينتقططض لططم بلل ذكططره علططى رأى ينقض. والو

مانه خرجت لو انتقض. كما ذلك يحتمل لم فإن خارج، مان طرواه
نططص كما تنقض، ل فإنها الباطن أوا الظاهر مان أنها واشك رطوبة

مانيطه) أي الكطبير. (قطوله: غيطر الرشطاد شرح في حجر ابن عليه
ينقططض، فل هططو أماططا مارة، أوال الخارج واحده نفسه الشخص ماني
أعظططم أواجططب لنططه ماقعططدته مامكططن واهططو ماتوضططئ احتلططم كططأن

مانيططه. ماططع غيره. والططو ماني مانه خرج لو الغسل. أماا واهو المارين
مانه، خرج ثم ذكر قصبة في أدخله بأن ثانيا، واحده نفسه ماني أوا



الخارج. الشئ في إلخ) تعميم كان واضوءه. (قوله: عينا فينتقض
كرهططا، أوا طوعططا خططرج واهططي: سططواء أخططر، تعميمططات عليه وابقي
بططأن واقططوعه يكططثر ماططا بططه سهوا. (قوله: ماعتططادا) المططراد أوا عمدا
بططأن واقططوعه يكططثر ل ماططا واهططو بخلفه، العادة. واالنادر على يخرج
الططدبر، داخططل باسططور) أي العادة. (قوله: كططدم خلف على يخرج

لططو نقططض. واكططذا فل دم مانططه خرج ثم توضأ ثم الباسور خرج فلو
دم غير أي غيره الدبر. واقوله: أوا خارج النابت الباسور مان خرج

 حال توضأ فلو خرجت، إذا المزحور الباسور. كمقعدة
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حططتى بقطنطة عليهططا اتكططأ واإن ينتقططض، لم أدخلها ثم خرواجها
حططال لخرواجططه مانهططا شططئ القطنططة تلططك على انفصل والو دخلت،

أحططد ماططن كله الخارج ذلك تحفة. (قوله: انفصل) أي  خرواجها. اه
ه انفصطل بطأن كلطه، يفصل لم أوا أي ل السبيلين. واقوله: أوا بعض

وااستتر بعضه ظهر والد غير في ينقض. واماحله فإنه بعضه، وابقي
الولططد جميططع يخططرج أن لحتمططال بططه بططالنقض يحكم ل فإنه بعضه
ل: أوا لقططوله رأسها) تمثيل أخرجت الغسل. (قوله: كدوادة فيجب
سيذكره. (قوله: كما خرواجه زاد أوا الدبر مان خرج باسور واماثلها

أن تفيططد . واهططي رجعططت. اه الجططواد: واإن فتططح رجعت) عبططارة ثم
بخططرواج. واقططوله: إلخ) ماتعلططق أحد بقيد. (قوله: مان ليس الرجوع
مانهمططا كل لن بططذلك واالدبر. واسططميا القبل هما المتوضئ سبيلي
المتوضططئ أبططدل مانططه. والططو الخططارج لخططرواج طريططق أي سططبيل،

واضططوء، عقب يكون ل الذي الحدث ليشمل أوالى لكان بالشخص
يسططبق لم أنه ماع الولدة حين مان ماحدث له يقال فإنه كالمولود

بالفعططل. واقطوله: الحططي للنططاقض نظرا بذلك قيد طهر. والعله مانه
تجططب واإنما مانه، شئ بخرواج طهارته تنتقض فل الميت، به خرج
الواضططح كلماططه في يزيد أن عليه فقط. واكان عنه النجاسة إزالة

نقططض جميعططا فرجيططه ماططن خرج إن فإنه المشكل، الخنثى ليخرج
ذلططك كططان) أي دبططرا فل. (قططوله واإل الصلي، مان الخرواج لتحقق
دبططرا، على ماعطوف قبل الخارج. واقوله: أوا مانه خرج الذي الحد

أوا أصططليان، دبران له واجد كأن مانهما، كل يتعدد أن بين فرق وال



يتعططدد. لم أوا واسامات تميز أوا وااشتبه زائد، واالخر أصلي أحدهما
ذكططر. (قططوله: ماططا بخططرواج النقططض في إلخ) غاية كان، (قوله: والو

ماططن أي الخططارج، قططوله ماططن علططم بمططا الططدبر) تصططريح داخل نابتا
كلططه. خرج. (قوله: فخططرج) أي ثم داخل كان أنه يفهم فإنه الدبر،

ثططم شططئ الوضططوء قبططل مانططه خططرج بأن أي خرواجه زاد واقوله: أوا
إلططخ) أفططتى، (قططوله: لكططن الوضططوء ينقض فإنه خرواجه، زاد بعده

أفططتى بططل مانططه) أي بالخططارج الغايططة. (قططوله: بططل علططى استدراك
تمثيططل الباسططور. واقططوله: كالططدم ماططن خططرج الذي بالشئ بالنقض
علططى خرواجططه كططان إذا بالخططارج، مانه. (قوله: بالنادر) أي للخارج
الوضططوء. (قططوله: نططواقض ثططاني الندوار. (قوله: واثانيها) أي سبيل
واالقبيح. واقيل: غريزة الحسن بين بها يميز صفة عقل) هو زواال
والططه القلططب، اللت. واماحله سلماة عند بالضرواريات العلم يتبعها
واأسططه، مانبعططه لنططه العلططم ماططن أفضل بالدمااغ. واهو ماتصل شعاع

العيططن. ماططن واالرؤية الشمس مان النور ماجرى مانه يجري واالعلم
ل بالعلم يوصف الله والن له، لستلزاماه مانه أفضل واقيل: العلم

حالهمططا. لسططان عن لذلك حاكيا الكابر بعض قال بالعقل. والذلك
أحططرز قططد مانهمططا الططذي ذا ماططن اختلفططا العاقل واعقل العليم علم

الرحمططن قططال: أنططا واالعقل غايته أحرزت قال: أنا فالعلم الشرفا
فرقططانه فططي اللططه بأينططا لططه واقططال إفصاحا العلم فأفصح عرفا بي

العلططم رأس العقططل فقبططل سططيده العلططم أن للعقططل فبططان اتصططفا
ه الطذي هطو لنطه بطه فسطره إنمطا تمييزا واقوله: أي واانصرفا يزيل

ل فإنه الغريزية الصفة بخلفه. بمعنى واالغماء واالمرض، السكر
فقططط. (قططوله: بسططكر) ماتعلططق الجنططون يزيلطه واإنمططا ذلطك، يزيله

نطططق. واقططوله: أوا وااختلل طربا ماع العقل في خبل واهو بزواال،
واالقوة الحركة بقاء ماع القلب مان الشعور يزيل مارض هو جنون

فتططور ماططع الشططعور يزيل مارض هو إغماء العضاء. واقوله: أوا في
الوضطوء، فينقطض قطل واإن الحمطام، فطي يقطع ماطا وامانطه العضاء
هططو نططوم النططاس. واقططوله: أوا ماططن كططثير عنه يغفل فإنه له فليتنبه

ماططن الصططاعدة البخططرة رطوبططة بسططبب الدمااغ أعصابا استرخاء
يغمططره، واالغمططاء العقططل، يزيططل الغزالي: الجنططون المعدة. واقال

واكططذا به، نقض فل النبياء نوم النوم مان يستره. وااستثنى واالنوم
الططذي كالغماء ليس لكنه مارض، لنه عليهم جائز واهو بإغمائهم،

للحططواس الواجططاع غلبططة ماططن هططو واإنمططا النططاس، لحططاد يحصططل



النططوم ماططن قلططوبهم حفظططت إذا لنططه القلب، دوان فقط الظاهرة
وال أعيننططا حططديث: تنططام فططي وارد كما الغماء، مان أخف هو الذي
 الغماء فمن قلوبنا تنام
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واتعططالى. واأماططا سططبحانه بططالربا للتعلططق مانافططاته لشططدة أوالى
الصططحيح) هططو نقططص. (قططوله: للخططبر لنه عليهم يجوز فل الجنون

السططكر ماططن غيططره واأماططا بططالنوم، العقططل بططزواال للنتقططاض دليططل
نططام أوالويططا. (قططوله: فمططن قياسططا عليه فيقاس واالغماء واالجنون

نام... إلططخ. قططال فمن السه واكاء الحديث: العينان فليتوضأ) أوال
هططو الططذي فططي مانططه أبلططغ ذكططر ماما النوم المنهج: واغير شرح في

- بالمظنططة - أي بهططا أشططعر الططدبر. كمططا ماططن شططئ لخططرواج ماظنة
ل شططئ مانططه يخططرج أن عن حفاظه واواكاؤه الدبر، السه إذ الخبر،
إلططخ . واقططوله: واالعينططان اليقظططة. اه عططن كناية واالعينان به، يشعر
فيططه. (قططوله: ماططا يحفططظ للوعططاء كالوكططاء للدبر اليقظة أن ماعناه
الدمااغ قبل مان تأتي لطيفة ريح النعاس) هو العقل بزواال واخرج

نوماططا. كططان إليططه واصلت فإن القلب، إلى تصل وال العين فتغطي
السططكر. واهططي ماقططدماات أواائططل السكر) أي نشوة (قوله: واأواائل

غيططر. ل بططالهمزة فإنهططا الصططبا نشططأة الفصططح. بخلف على بالواوا
واذلططك السططكر، نشططوة واأواائل بالنعاس بهما) أي نقض (قوله: فل

ل فططإنه إلخ) أي شك إذا ماعهما. (قوله: كما التمييز مان نوع لبقاء
العيططن. الططرواض: بفتططح شططرح فططي قال نعس به. واقوله: أوا نقض

أنططه زائططدة. أي: واالحططال واإن للحال، يفهمه) الواوا لم (قوله: واإن
أم يفهمه أن بين فرق ل أنه لفادت للغاية جعلت يفهمه. والو لم
ه إذا لنطه ذلك يصح وال ل، ان يكطون فهم غيطر. (قطوله: ل ل يقظ

ناقضططا ذكططر ماططن بنططوم العقططل زواال يكططون ل إلخ) أي بنوم زوااله
باحتمططال عططبرة دبططره. وال ماططن حينئططذ شططئ خططرواج لمان للوضوء

عنططه: كططان الله رضي أنس والقول نادر، لنه قبله مان ريح خرواج
يتوضططؤن. روااه وال يصططلون ثططم (ص) يناماون الله رسول أصحابا

رؤواسططهم تخفططق حططتى دوااد: ينططاماون لبططي رواايططة ماسططلم. وافططي
الخبار. (قوله: قاعد) بين جمعا الممكن نوم على الرض. واحمل



قططد القائم أن عليه يرد زاده. قد الذي بالقاعدة سم: التقييد قال
المخططرج رجليطه. واألصططق بيططن وافرج انتصب لو كما مامكنا، يكون
مان ماانع تمكن هذا أن إل يتجه وال المخرج، حد إلى مارتفع بشئ

ش. ع  للغطالب. اه بططالنظر التقييطد والعل الطلق، فينبغي النقض
غيططر قاعططدا نططام لططو ماططا به احتمال. واخرج والو (قوله: مامكن) أي

ألصططق بططأن ماتمكنططا والططو قفاه، على نام أوا قائما، نام أوا ماتمكن،
واحططذفت أليططة، تثنيططة الهمزة ألييه) بفتح بمقره. (قوله: أي ماقعد
ماقططره) ماتعلططق للمقعد. (قوله: ماططن تفسير واهو التثنية، في التاء

استند) واغيرها. (قوله: واإن الرض يشمل ماا به بممكن. واالمراد
ماططن بنططوم العقططل بططزواال النتقططاض لعططدم غاية الممكن. واهو أي

ذلططك زال لططو كعمططود، لشططئ، أي سططقط زال لو ذكر. واقوله: لما
علططى احتططبى) عطططف إليه. (قوله: أوا المستند ذلك لسقط الشئ
أوا بعماماططة واسططاقيه ظهططره ضططم ثانية. واالحتباء غاية فهو استند،

الوضوء ينقض بالمتن. أي: وال إلخ) مارتبط غيرها. (قوله: واليس،
واماقططره ماقعده بين يكون ل أن بشرط الممكن بنوم العقل زواال
لططم ماططا واضططوءه انتقططض ذلططك بينهما كان - فإن تباعد - أي تجاف
ماططا بططدليل يقينططا، أليتططه) أي زواال بعططد بقطنة. (قوله: انتبه يخش

شك شخص واضوء ينتقض ل إلخ) أي شاك، واضوء بعد. (قوله: ل
أليتططه زالت هل شك أوا ؟ ل أم ماقعدته مامكنا النوم عند كان هل
؟. (قططوله: واتيقططن بعده أم نوماه مان يستيقظ أن قبل ماقرها مان

واتيقططن التحفة قول على سم له. واكتب أثر ل خبره الرؤيا) مابتدأ
غير مان الرؤيا تيقن يتصور أنه في صريح نصه: هو ماا إلخ، الرؤيا
الرؤيا يتيقن واكيف قوية، واقفة ماحل واهو فيه، شك وال نوم تذكر
أنها يحتمل قيل: لنه فإن ؟ فيه يشك وال النوم آثار مان هي التي

ماططع الرؤيا تيقن يوجد ماثل. قلنا: فلم نفس حديث بل رؤيا ليست
تكططون ل رؤيططا تيقن إن أنه يقال: المتجه واقد ؟ تيقنها الفرض أن
ماططا واجططد كططأن يتيقنهططا، لططم بهططا. واإن النتقاض واجب النوم ماع إل

ذلططك. فل غيططر واأنهططا ماعه، إل توجد ل التي النوم رؤيا أنها يحتمل
ماطلقططا. نقططض فل واإل تمكيططن، ل حيث كله واالكلم للشك، نقض

الشططك ماططع الرؤيططا تيقن بخلف فيه) أي الشك ماع (قوله: بخلفه
 علماات مان الرؤيا لن واذلك يؤثر، فإنه النوم في
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النططوم. (قططوله: واهططو الشططك طرفي لحد مارجحة فهي النوم
إلططخ) فططرج الوضططوء. (قططوله: ماططس نططواقض واثططالث واثالثهططا) أي

أن الفاعططل. أي حططذف بعططد لمفعوله المصدر إضافة مان الضافة
أوا عمططدا يكططون أن بيططن فيططه فططرق إلططخ. وال فرج الشخص يمس

كططف في ذكره شخص واضع كأن النمساس، المس سهوا. واماثل
ماشطكل المطاس كطان سواء وااضح، أي آخر. واقوله: آدماي شخص

فططإن وااضحا، الماس واكان وااضح غير الممسوس كان ل. فإن أم
كططان إن لنططه واضططوءه، فينتقططض لططه ماا ماثل مانه واماس ذكرا كان
كططان إذا لمسها. واكذلك فقد أنثى كان واإن ذكره، ماس فقد ذكرا
كططان إن لنططه واضططوءها، فينتقططض لهططا ماططا ماثططل مانه واماست أنثى

لمسططته. فقططد ذكططرا كططان واإن فرجططه، ماسططت فقد أنثى المشكل
يكططون أن لحتمططال نقض، فل لهما ماا غير مانه ماسا إذا ماا بخلف
فل كططذلك واالممسططوس ماشططكل المططاس كططان زائططدا. واإن عضططوا
نفسططه. واقططد فرجططي ماططس إذا كمططا ماعا، الفرجين بمس إل نقض
ماشططكل ماس وانصهما: واإن واشرحه، الرواض في كله بذلك صرح

أحططدهما ماططن الرجططال آلططة أي ماشكلين، فرجي أوا ماشكل فرجي
بمططس ل واضططوءه انتقض نفسه، فرجي أوا الخر، مان النساء واآلة

أوا خنططثى، ذكططر رجططل ماططس زيططادته. واإن لحتمططال فقططط أحدهما
واضططوءه. لنططه أي الماس، انتقض عكسه، ل فرجه، امارأة ماست

فبططاللمس. بخلف واإل بططالمس واضططوءه انتقض فقد ماثله كان إن
لحتمططال ذكططره، واالمططرأة الخنططثى فططرج الرجططل ماس بأن عكسه

فططرج أوا فرجه واالخر صاحبه ذكر ماشكلين أحد ماس زيادته. والو
يصططلي. وافائططدة أن والكططل بعينططه، ل مانهمططا وااحططد انتقططض نفسططه

ل صططلة فططي اماططرأة بطه اقتططدت إذا أنه بعينه ل لحدهما النتقاض
وله: أوا  بطالخر. اه تقتطدي ماطس أوا قطعطه) أي ماحطل بحطذف. (ق

واهططو بططالقطع، السططكين باشططرته ماا به واالمراد الفرج، قطع ماحل
واقططال: ل بالططذكر، بعضططهم واالططدبر. واخصططه المططرأة لفططرج شامال
أوا لميططت الططدبر. (قططوله: والططو واماحططل المططرأة فططرج ماحططل ينقططض

صططغير. أوا لميططت الفططرج كططان والططو الفرج ماس ينقض صغير) أي
الممسططوس كططون تحقططق حيططث واالسقط للجنين شامال واالصغير

أم نفسططه ماططن كان واسواء إلخ) أي الفرج كان فرجا. (قوله: قبل



سططمت علططى أوا عططامال كططان أوا بططه اشططتبه زائدا، أوا كان أصليا ل،
علططى بهمططا بططال فططإن بططه، بططالبول الططذكر أصططالة الصلي. واتعرف

بمحلططه. واقططوله: أوا أي أصططليان. واقططوله: ماتصططل فهمططا السططواء
قطططع كططأن بذلك يسم لم فلو فرجا، يسمى حيث ماحله ماقطوعا

كمططا ينقططض، ل فططإنه ذكرا يسمى كونه عن خرج حتى وادق الذكر
كالقلفططة الختططان) أي في قطع ماا النهاية. (قوله: إل في به صرح

مالتقططى الططدبر ماططن ينقططض. (قططوله: واالنططاقض فل المططرأة، وابظططر
ل الكيططس، كفططم المنفذ على الكائنة الدبر حلقة واهو المنفذ) أي

شططفريها) مالتقططى المططرأة قبططل تحته. (قوله: وامان ماا وال فوقه ماا
أي المنفططذ الفططرج. واقططوله: علططى طرفططا واهمططا الشططين، بضططم

نقططض ذلك. فل عدا ماا دوان بالفم، الشفتين إحاطة به المحيطين
مالتقططى ماططن النططاقض لن ماس، أنه حيث مان ختانها ماوضع بمس

الشططفرين، مالتقططى جميططع ل خاصة المنفذ على كان ماا الشفرين
الجمططال المنفططذ. واخططالف ماحططاذاة عططن مارتفططع الختططان واماوضططع
ل ناقض شفريها مالتقى جميع أن يفيد ماا واذكر ذلك، في الرمالي

ماططا بتصططرف. (قططوله: ل كططردي  فقططط. اه المنفططذ علططى هططو ماططا
الططدبر ماططن المنفططذ مالتقططى عدا ماا أي عداهما، ماا ل واراءهما) أي

الختططان. كمحل الفرج مان المنفذ مالتقى عدا واماا الليتين كباطن
- بططدليل عبارته ظاهر كان واإن أوالى، ذكر ماا على الضمير واعود

إلططخ) ينططدبا فقططط. (قططوله: نعططم، للشططفرين - رجططوعه المثططال
لططم واان أنططه بططه واراءهمططا. بيططن ماا ل قوله على صوري استدراك

مامططا وانحوهططا للعانططة - الشامال واراءهما ماا بمس الوضوء ينتقض
 صغيرة بعد: والمس قوله أن له. إل الوضوء - يسن ذكره
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بعد الجواد فتح إليه. واعبارة بالنسبة الستدراك يظهر ل إلخ،
العانططة نحططو ماططس ماططن الوضططوء يسططن واراءهما: نعم، ماا قوله: ل
الططتي الماور أن ظاهر. وااعلم فيها . واالستدراك اللية. اه واباطن

الشططارح واسططبعين. واعططد ثمانيططة تبلططغ كططثيرة لها الوضوء يستحب
فيمططا للعراقي مانظوماة على الكردي: واقفت العلماة بعضها. قال

* * لططدي فخططذ الوضططوء للمططرء واهططي: واينططدبا الوضططوء، لططه سن



* * رواايططة سططماع قططرآن قططراءة تعططدد ذات واهططي تططأتي ماواضططع
* ماعططرف واقوف ماع واسعي واذكر لمسجد واالدخول لعلم وادرس
* * جميعهططا القبططور عططد وابعضططهم ماحمططد العططالمين خيططر * زيارة
* جنابططة واغسل واتأذين وانوم بدي لما اضمم الجمعة غير واخطبة

* * وانططوماه أكل يختططار جنبططا واإن فاعططدد واالعبططادة أيضططا * إقاماططة
* * حاجم حجاماة أوا فصد بعد وامان المجدد للجماع واعودا واشربا

* لفرجططه لمس أوا لخنثى أوا له باليد وااللمس الميت واحمل واقئ
* * وانميمططة غيبططة جططزوار واأكططل كأمارد خلف فيه والمس * واماس
* * واقصططنا المصلي تأتي واقهقهة ماجرد زوار قول واقذف وافحش
لهططذه الوضططوء اسططتحب واإنمططا الططردي واالغضططب واالكذبا لشاربنا
فططي الخطايططا والتكفيططر ماعظمهططا، في الخلف مان للخرواج الماور

فططي فيططه. واينططوي الغضب والطفاء قبيح، كلم كل مان الغيبة نحو
النيططات ماططن غيرهمططا أوا الوضوء، فرض أوا الحدث رفع ذلك جميع

كنطويت السطبب، بنيطة يصططح ماططر. وال كمطا الوضطوء فططي المعتبرة
والهططا سططنة، الوضططوء تقططدم. واإداماططة كما القرآن، لقراءة الوضوء
واالحفططظ واالتحصططن، الحفظططة، واماحبططة الرزق، مانها: سعة فوائد،

الشططعر. ماحططل العانططة) هططي نحططو ماس المعاصي. (قوله: مان مان
فططي الرحمططاني عططن قيل. واسططيأتي كذا له: شعرة، يقال واالشعر

الططذكر فططوق الططذي للشططعر اسططم العانططة أن المسططنونة الغسططال
عبططارات فططي لمططا الموافططق المشططهور واهططو النططثى، قبططل واحططول
بجيرماططي. والعططل  العانططة. اه نبططات واماططن العانططة حلططق مان الفقهاء
الططدبر. (قططوله: وابططاطن فططوق النططابت الشططعر العانططة بنحططو المراد

يلططي مامططا القيططام عنططد انطبططق ماططا به المراد الهمزة، اللية) بفتح
ينقططض أنططه المالكية بعض عن الدبر. (قوله: واالنثيين) نقل حلقه

نبت الخلف. (قوله: واشعر مان للخرواج فالوضوء واعليه ماسهما،
الرحماني. عن مار بما العانة تفسير على إليه حاجة ذكر) ل فوق

سططن الفخططذ. واإنمططا ماططن فهططو فخططذ، مابدأ فخذ) أي (قوله: واأصل
وانصها: واخبر: ماططن التحفة، في كما الخلف، مان للخرواج الوضوء

واالمعجمططة: أصططل وابالفططاء الططراء بضططم - أي رفغيه أوا ذكره ماس
يسن عرواة. واحينئذ قول مان هو واإنما ماوضوع، - فليتوضأ فخذيه

صططغيرة) . (قوله: والمس الخلف. اه مان خرواجا ذلك مان الوضوء
بل بلمسططها الوضططوء فيجططب تشتهي التي عرفا. أماا تشتهي ل أي

- والططم - كالتحفططة أمارد. أطلقططه والمس خلف. (قوله: واأمارد) أي



بططذلك. الرشططاد واشططرحي اليعططابا في واقيده حسنا، بكونه يقيده
ذكرتططه مامططا الرواضططة. وايفهططم وازواائد التحقيق في النوواي واكذلك

واغيططره ماطلقططا، لمسططه ماططن الوضوء يسن الحسن أن الصل في
عنططد ينططدبا كردي. (قوله: واغضططب) أي  بشهوة. اه كان إن يسن

عنططد القلططب دم ثططوران واهططو ماتوضططئا، كططان والططو لله، غضب. والو
دوانهططا، مامططن النفططس تكرهططه ماططا هجططوم واسططببه النتقططام، إرادة

فوقهططا. مامططن تكرهططه ماططا هجططوم عنططد ثورانه فإنه الحزن، بخلف
والططذا الثاني، بخلف خارجه، إلى الجسد داخل مان يتحرك واالوال

الصططلة عليططه لقططوله عنططده الوضططوء يسن الوال. واإنما دوان يقتل
النططار، ماططن الشططيطان واإن الشططيطان، ماططن الغضططب واالسلم: إن

حكمططة فليتوضأ. واهذه أحدكم غضب بالماء. فإن النار تطفأ واإنما
 فل تطرد ل واهي المشرواعية، أصل
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ق. ش تعططالى. أفططاده لططه الغضططب كططان إذا فيما تخلفها يضر
لخططبر: ماططن حملططه، ماططن الوضططوء وايسططن مايت) أي (قوله: واحمل

واحسنه. الترماذي فليتوضأ. روااه حمله وامان فليغتسل، مايتا غسل
يسططن بططل كذلك واليس فقط، حمله بعد يسن الوضوء أن واظاهر

الحططديث بعضططهم طهططارة. واأوال علططى ليكططون الحمططل قبططل أيضا
مانه. (قوله: واماسه) أي فرغ أوا حمله أراد أي حمله، بقوله: وامان

آدماي. فرج أي ماضاف، حذف بآدماي) على الميت. (قوله: واخرج
إذا ماسططه فينقض الجني فرج واأماا فقط، أي البهيمة واقوله: فرج

لحرماتططه ل، أم مانططاكحتهم تحططل ل قلنططا سططواء فرجه، ماس تحقق
ل كططالدماي. (قططوله: إذ إليططه النظططر واتحريططم عليه الستر بوجوبا

وامان ثم) أي يشتهى. (قوله: وامان أن شأنه مان ليس يشتهى) أي
البهيمططة. واماحلططه فرج إلى أي إليه، النظر جاز يشتهى ل أنه أجل

ظططاهر. (قططوله: ببطططن هططو كما حرم واإل بشهوة إليه ينظر لم إن
البدن. عن الذى تكف لنها كفا سميت واإنما بمس، كف) ماتعلق

ذكططرواه ماا ينافية وال الذراع، مان قدرها يقدر لم كف بل خلق والو
التقطدير لن قطدر، كعب أوا مارفق بل خلق لو أنه مان الوضوء في
الشططهوة، ماظنططة هططو ماططا على المدار لن هنا، بخلفه ضرواري ثم



ش. ع فططي التقدير. كما إلى حاجة فل ماظنة، ل الكف عدم واعند
واالسططلم: إذا الصططلة عليططه والقططوله (ص) إلططخ) أي (قوله: لقوله

حجططابا وال سططتر بينهمططا واليططس فرجططه إلططى بيططده أحططدكم أفضى
مان الفرج الكف. واماس ببطن لغة: المس بها فليتوضأ. واالفضاء

ل والهططذا غيططره، حرماططة لهتكططه نفسططه مان ماسه مان أفحش غيره
لن بططذلك الراحتين) سططميت بطن إليه. (قوله: هو النقض يتعدى

الصططابع) فططي عليهططا. (قططوله: وابطططن التكططاء عند يرتاح الشخص
بططواطن انقلبططت عمططن حجططر: سططئل ابن للعلماة الفقهية الفتاواى
أوا الكططف بطططن سططامات بمططا العبرة فهل الكف ظهر إلى أصابعه

أنططه بعضهم بقوله: بحث فأجابا ؟ اليد ظهر سامات واإن بالباطن
بالباطن. العبرة لن ظاهرها وال الكف، ظهر لنه باطنها ينقض ل

بجيرماي. (قوله:  لصله. اه نظرا الباطن، الشوبري: ينقض واقال
الصططابع. (قططوله: وابطططن الكططف بطططن إلى إليهما) أي واالمنحرف

الخططرى. بطن على الكفين إحدى بطن واضع انطباقهما) أي عند
بططاطن علططى إحداهما باطن يضع أن البهاماين في الوضع واصورة
الجططزء ليكططثر به تحامال) قيد يسير قلبهما. (قوله: ماع ماع الخرى
غيططر فططي غيططره. واماحلططه وايقططل الصططابع رأس جهططة ماططن الناقض

بالصططورة قلبهما أوا الكثير، التحامال مان بد فل هما أماا البهاماين،
النططاقض. (قططوله: وايكططثر فيهما الناقض غير الجزء ليقل السابقة،

فل بهططا ذكططره هططرش بها. فلططو نقض فل الصابع) أي رؤواس دوان
وادوان بينهططا) أي الكططف. (قططوله: واماططا سططمت عططن لخرواجها نقض
بعططض، إلططى بعضها انضمام عند يستتر ماا الصابع. واهو بين الذي

الكططف، حططرف وادوان الكف) أي النقر. (قوله: واحرف خصوص ل
الراحططة لحرف شامال واهو تقدم، ماا انطباق عند يستتر ل ماا واهو

الوضططوء. نططواقض رابططع الصططابع. (قططوله: وارابعهططا) أي واحططرواف
بططد ل قيططود أربعة الناقض للتلقي إلخ) ذكر بشرتي (قوله: تلقي
الكططبر، ماططع واكططونه واأنططثى، ذكططر بيططن واكونه البشرة، مانها: تلقي

واالظفططر. واالسططن الشططعر بططالوال بينهما. واخططرج المحرماية واعدم
بالثططاني رقيقا. واخططرج والو كثوبا البشرة على حائل كان إذا واأماا

أوا رجليططن، بيططن التلقي يكون كأن واأنثى، ذكر بين يكن لم إذا ماا
وااماطرأة. واخطرج خنطثى أوا وارجطل، خنطثى أوا خنطثيين، أوا امارأتيطن،

الشهوة. حد يبلغ لم بأن أحدهما، في كبر يوجد لم إذا ماا بالثالث
نقططض احتمططال. فل والططو ماحرمايططة، هناك كان إذا ماا بالرابع واخرج



يقينططا طبعططا ماشططتهى وااضططح أي ذكططر. واقططوله: ذكططر ماا جميع في
أي وامامسططوحا. واقططوله: واأنططثى صبيا والو السليمة، الطباع لذواات
كططانت والو أي السليمة، الطباع لذواي يقينا طبعا ماشتهاة وااضحة
بل التلقططي كططان والططو شططهوة) أي بل أيضططا. (قططوله: والططو صططغيرة

أحططدهما كططان ينقططض. (قططوله: واإن فططإنه سططهوا والططو شططهوة. أي
أشططل. بعضططو التلقططي كططان أوا مامسططوحا، أوا خصيا أوا ماكرها) أي
 التحفة: قال في مايتا) قال (قوله: أوا
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. (قطوله، نكطاحهم. اه جوزنطا إن يتجطه جنيا. واإنمطا بعضهم: أوا
اللماططس. بططالحي خططاص النقططض أن بططه إلططخ) أفططاد ينقططض ل لكن

ظططاهر التحفطة: واالبشطرة إلطخ) عبطارة بالبشطرة (قططوله: واالمطراد
خلفططا ماتجططه، واهططو وااللسان، السنان لحم نحو بها الجلد. واألحق

ماظنططة ليططس - لنططه يظهططر - فيمططا العين باطن ل عجيل. أي لبن
نحططو أن تططرى أل لططذلك، ماظنططة فإنه ذكر ماا بخلف اللمس، للذة

لسططان (ص) فططي عنه صح كما وابمسه، بمصه يلتذ الحليلة لسان
قططول يططرد العيططن. وابططه بططاطن كططذلك وال عنها، الله رضي عائشة

العيططن) خططالف بططاطن شيخنا: واغيططر . (قوله: قال بنقضه. اه جمع
لمسططه. فينقططض بالبشرة مالحقا فجعله الرمالي، الجمال ذلك في
كططون . (قططوله: واذلططك) أي النططف. اه باطن الشرقاواي: واكذا قال

والنططه إلخ) أي تعالى لقوله ناقضا. (قوله، ذكر مان بشرتي تلقي
بططالمتطهر. (قططوله: أي تليططق ل الططتي للشهوة المثير التلذذ ماظنة

حنيفططة، أبططو الماططام به قال كما جاماعتم، ل به، قرئ لمستم) كما
وابغيرهططا. وااعلططم باليططد الجس ماعناه الظاهر. وااللمس خلف لنه
إل يكططون ل اللمس مانها: أن أماور، في المس يخالف اللمس أن

اللمططس ذلططك. وامانهططا: أن فيططه يشططترط ل واالمس شخصين، بين
ذلططك. وامانهططا: أن فيططه يشططترط ل واالمططس النوع، اختلف شرطه
أن وامانهططا الكططف ببططاطن البشططرة، ماططن ماوضططع بأي يكون اللمس
فططي إل يكون ل واالمس البشرة مان ماوضع أي في يكون اللمس
اللماططس واضططوء ينتقططض اللمططس فططي وامانهططا: أنططه خاصططة الفططرج

المس. (قوله: حيث مان بالماس يختص المس وافي واالملموس،



ا التقاء تيقن اشتراط به إلخ) أفاد شك والو البشرتين. (قوله: كم
بططذلك. (قططوله: أوا واضططوءه ينتقططض ل فططإنه إلخ) أي يده واقعت لو

إلططخ. ماحرمايططة، ماع قوله: ل بعد ذكره إلخ) الوالى لمس هل شك
ش: واالمعتمطد ع إلخ) قطال العبابا شرح في شيخنا (قوله: واقال

خططبر لن . أي ذكططر. اه مامططا بشططئ العططدل بإخبار نقض فل خلفه،
كمططا ضططده، بظططن واحدث طهر يقين يرتفع وال الظن، يفيد العدل

كططبر. فالبططاء ماططع فيهمططا) أي بجيرماططي. (قططوله: بكططبر  سططيأتي. اه
التلقططي كططون حططال أي للملبسططة تكططون أن وايجططوز ماططع، بمعنططى
انتفطت واإن الشطهوة، حطد بلوغهمطا بطالكبر واالمطراد بكبر، مالتبسا

شططك فلططو يقينا، يكون واأن بد بمظنتها. وال اكتفاء نحوه، أوا لهرم
ماظنططة نقططض. (قططوله: لكتفططاء فل صططغيرة أوا كططبيرة هططي هططل

الشططهوة. قططال واجططود فيططه يظن الذي المحل لنتفاء الشهوة) أي
واجططود فيه يظن الظاء: ماوضع بكسر الشئ القاماوس: ماظنة في

القلب وامايل الرجل في الذكر انتشار الشهوة . واضابط الشئ. اه
ذي بيططان مانططه إلخ) يعلططم الصغر بذي المرأة. (قوله: واالمراد في

أربطابا عنطد أي عرفطا يشطتهي ل عرفتطه. واقطوله: ماطن واقد الكبر
ليمة، الطباع بطاختلف ذلطك لختلف سطنين بسطبع يتقيطد وال الس

ذواي عنططد الغطالب فططي يشطتهى ل ماطن أي غالبططا الصغار. واقطوله،
إلططخ) خططرج بنسططب بينهمططا ماحرمايططة السليمة. (قوله: ماططع الطباع

الموطططوءة كططأم شططبهة، واطئ أوا بلعان الحاصلة المحرماية بذلك
ماع ينتقض الوضوء فإن كمجوسية، دين اختلف وابنتها. أوا بشبهة

كططأم التأبيططد علططى التحريططم توجب أي ماصاهرة واجودها. قوله: أوا
كططأخت التأبيد على ل التحريم توجب كانت إذا ماا بخلف الزواجة،
بلمسطططها. (قطططوله: بأجنبيطططات ينتقطططض الوضطططوء فطططإن زواجتطططه،

 حاشية ماحصورات) في
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نحططو -: أن اليعططابا مان الجتهاد مابحث نصه: في ماا الكردي
بططالنظر عططده سططهل مامططا العشططرين وانحططو ماحصورات غير اللف

فيططه واقططع واماططا بططالظن، بأحططدهما تلحططق واسططائط وابينهما ماحصور
علططى ماحصططورات بغيططر . واقططوله: واكططذا القلب. اه استفتى الشك



بأجنبيات ماحرماه اشتبهت إذا واضوءه ينتقض ل واكذلك أي الواجه
الزركشططي: إن مانهططن. واقططال وااحططدة والمططس ماحصططورات غيططر

بمحصطورات أوا النكطاح، لجطواز انتقطض ماحصورات بغير اختلطت
المططراد البجيرماي: ليططس إلخ) قال يقين يرتفع . (قوله: وال فل. اه

يقططال أن إل يقيططن. اللهططم ل الضد ظن ماع إذ حقيقته، باليقين هنا
يرتفططع وال أي ماضططاف، يقططدر كططان. أوا ماططا باعتبططار يقيططن إنططه

الشططوبري: الشططمس حكمطه. واعبططارة أي طهطر، يقين استصحابا
يقيططن. قططال ل الضططد ظن ماع إذ حقيقته، باليقين هنا المراد ليس
الجططازم، اليقيططن هنا كلماهم في باليقين المراد الماداد: ليس في

ماتعلقططه. بططل فططي واالتططوهم الشططك ماططع بططل الظططن، ماع لستحالته
له استصحابا، بعده بالشك حكمه يترك ل يقينا كان ماا أن المراد

لططو . واقططوله: واضططوء واالسططتمرار. اه الططدواام ثبت فيما الصل لن
الغسططل ليشططمل أوالططى، لكططان -: طهططر، المنهططج فططي - كمطا قططال

ضططده حططدث. قططوله: بظططن يقيططن أوا أي حدث واالتيمم. واقوله: أوا
الطهططر بيططن الططدائر الحططد علططى يعود فيه الضمير بيرتفع، ماتعلق

الضد. واقططوله: المفهططوم في فيه) أي بالشك واالحدث. (قوله: وال
الططتردد هططو الططذي بططالظن يرتفع ل اليقين كان إذا لنه أي بالوالى

التردد هو الذي بالشك ارتفاعه الطرفين. فعدم لحد رجحان ماع
واهططو بططاليقين) أي أوالططى. (قططوله: فيأخططذ الطرفيططن اسططتواء ماططع

(ص) لنهيططه الثانيططة. واذلططك فططي واالحططدث الوالططى، فططي الوضططوء
- إل الصططلة - أي المسططجد مان يخرج أن عن الحدث في الشاك

لليقيططن. لططه) أي ريحا. (واقوله: استصحابا يجد أوا صوتا يسمع أن
ماعططا، تيقنهمططا فططإن فقططط، أحدهما تيقن إذا تقدم ماا (تنبيه) ماحل

تفصططيل. حاصططله ففيه ماثل، الفجر بعد واطهر حدث مانه واجد كأن
كان أنه علم فإن ماثل، الفجر كقبل قبلهما، كان ماا إلى ننظر أننا

ل، أم الطهططر تجديططد اعتططاد سواء ماتطهر، الن فهو قبلهما ماحدثا
عططدماه. واالصططل الحدث، واهو يرفعه فيما واشك الطهر تيقن لنه
اعتططاد إن ماحططدث الن فهططو ماتطهططرا قبلهمططا كططان أنططه علططم واإن

المتأخر الطهر واهو يرفعه، فيما واشك الحدث تيقن التجديد. لنه
الظططاهر لن ماتطهر، الن فهو يعتده لم عدماه. فإن واالصل عنه،

عليططه فيجططب قبلهمططا ماططا يعلططم لططم حدثه. فإن عن طهره تأخيره
وال مارجططح، غيططر مان الحتمالين لتعارض تجديده، اعتاد إن الطهر
يعتططد لططم الطهططر. فططإن فططي المحض التردد ماع الصلة إلى سبيل



وايتوضططأ الشططخص هذا يحدث أن بالطهر. واالحسن عمل تجديده
يحططرم ماططا بيططان فططي يقين. (قوله: خاتمة) أي عن طهارته لتكون

والططو صططلة) أي بالحططدث واالكططبر. (قططوله: يحططرم الصغر بالحدث
حططتى أحططدث إذا أحططدكم صططلة اللططه يقبططل (ص): ل لقططوله نفل،

فاقد - واغير حكمه تقدم - واقد الحدث دائم غير في يتوضأ. واهذا
وايعيططده. (قططوله: الططوقت لحرماططة فيصططلي هططو الطهططورين. أماططا

رواى الصططلة. فقططد ماعنططى فططي لنططه أنططواعه، بسائر واطواف) أي
فيططه أحططل قططد اللططه أن إل الصططلة بمنزلططة خبر: الطططواف الحاكم

نهاية. (قوله:   بخير. اه إل ينطق فل نطق فمن المنطق،
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أيضططا. الصططلة ماعنططى فططي لنططه شططكر، أوا لتلواة واسجود) أي
إل يمسطططه تعطططالى: * (ل لقطططوله ماصطططحف) أي (قطططوله: واحمطططل
واقططوله النهططي بمعنططى خططبر المتطهططروان. واهططو المطهروان) * أي

المططس. على الحمل طاهر. واقيس إل المصحف يمسن (ص): ل
واماا كالتمائم، لغيره كتب ماا قرآن) خرج لدرس كتب (قوله: واماا

بالقصططد. إل قرآنططا يكون ل واهو للدراسة، يكتب لم إذ النقد على
ماططا أن المصططحف، علططى هططذا عطططف التحفططة: واظططاهر فططي قططال

يعتبر إنما هذا واأن تبرك، بقصد فيه عبرة ل عرفا ماصحفا يسمى
واإن يحططرم، لم تبرك أوا حرم دراسة به قصد فإن يسماه، ل فيما

. (قططوله: والططو إلططخ. اه يظهططر، فيما للقرينة نظر شئ به يقصد لم
. مافيططدة. اه جملططة يكططون أن التحفططة: ينبغططي فططي آية) قال بعض

كططبير كبططابا عادة كبر عادة. فلو فيه يكتب ماما (قوله: كلوح) أي
بحيث ماحي، ماا ماس يحرم وال مانه، القرآن مان الخالي ماس جاز

إلططخ) مارتبططط قصططد فططي ماشقة. (قوله: واالعططبرة بكبير إل يقرأ ل
كتططب قططولهم التحفطة: واظططاهر لطدرس. واعبطارة كتطب بقوله: واماا

. (قططوله: بحالططة الدراسططة. إلططخ. اه قصططد فططي العططبرة أن لططدرس
نصه: وافي ماا الكردي العبرة. وافي خبر بمحذواف الكتابة) ماتعلق

أوا للدراسططة، جعلهططا ثططم تميمططة الرمالططي: كتططب الجمططال فتططاواى
يعتططبر بططأنه أجططابا ؟ الطططارئ أوا الوال القصططد يعتططبر هل عكسه،
للقليططوبي: المحلططي حواشططي . وافي الطارئ. اه القصد ل الصل،



واعكسططه. الدراسططة، إلططى التميمة مان القصد بتغير الحكم وايتغير
كتططب سططواء الكططاتب، بقصد واالعبرة أي إلخ . واقوله: وابالكتابا اه

لططم واإن أي فططأماره تبرعططا. واقططوله: واإل كان إذا لغيره، أوا لنفسه
يحططرم ل حملططه) أي آماططره. (قططوله: ل بقصططد فططالعبرة تبرعا يكن

بالحمططل) أي ماقصود غير إلخ. (قوله: واالمصحف ماتاع، ماع حمله
غيره. ماع أوا واحده أي بالحمل، ماقصود غير المصحف أن واالحال

شططئ. فظططاهر بططه يقصد لم أوا واحده المتاع به المقصود كان بأن
أوا واحططده، المتططاع قصططد واهمططا: إذا حططالتين، فططي يحططل أنططه كلماه

أوا واحططده، المصططحف قصططد إذا واهمططا حططالتين، في أطلق. وايحرم
عليططه جططرى واشرحه. واالططذي المنهج كلم ظاهر أيضا شرك. واهو

أحطوال، ثلثطة فطي يحطرم التحفة: أنه ظاهر هو ماا على حجر ابن
أطلططق. وايحططل أوا شططرك، أوا واحططده، المصحف قصد إذا واهي: ماا

جططرى واحططده. واالططذي المتططاع قصد إذا واهي: ماا وااحدة، حالة في
أوا واحططده، المتططاع قصططد إذا واهي: ماا ثلثة، في يحل أنه ر م عليه

قصططد إذا واهططي: ماططا وااحططدة، حالططة فططي أطلق. وايحططرم أوا شرك،
وارقططه. وال ماس وايحرم وارقه) أي واحده. (قوله: واماس المصحف

تعططالى، اللططه كلم فيططه المكتوبا للورق اسم المصحف أن يخفى
ماططن فيهططا ماططا حططتى جوانبهططا بجميططع الواراق يتنططاوال أنططه والخفططاء
ذلك يقال: فائدة واقد ؟ هنا الورق ذكر فائدة فما واحينئذ البياض،
الجططزاء بعططض أوا الجملططة يمططس أن بين فرق ل أنه إلى الشارة
جمططل  الكططل. اه بعططد الجططزء ذكططر مان فهو المنفصلة، أوا المتصلة

وارقططه. أي علططى عطططف ظططرف) بططالجر، نحو بتصرف. (قوله: أوا
يكون أن بشرط لكن واصندواق، كخريطة ظرف نحو ماس وايحرم

 يكون واأن واحده، له ماعدا
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فططي واماسططه. قططال حملططه حل ذلك انتفى فيه. فإن المصحف
علططى كططونه بيططن له، أعد فيما فرق ل أنه كلماهم التحفة: واظاهر

فططي الحلططبي . قططال عططادة. اه لططه يعمثلططه لططم واإن ل، أوا حجمططه
لوضططع المعططدوادة الخزائططن ماططس يحططرم المنهططج: واعليططه حواشي

واشططيخنا العلقمي شيخنا قال جدا. وابه كبرت والو فيها المصاحف



واضططع - كرسططي الصططندواق - أي التحفة: واماثلططه . وافي الرمالي. اه
الكرسططي إلحططاق فططي اليعابا في الكردي: واتردد . وافي عليه. اه
. وافطي بطالظرف. اه إلحطاقه أقربيطة ترجطى ثم بظرفه، أوا بالمتاع

جميعططه، ماططس يحططرم الصططغير الكرسططي أن البجيرماي: واالمعتمد
جلططد . واأماططا للمصططحف. اه المحططاذي ماططس إل يحططرم ل واالكططبير

ر: م - واعند حجر - عند به ماتصل كان إن ماسه فيحرم المصحف
تنقطططع ل أن بشططرط لكططن مانفصططل، أوا كان ماتصل ماطلقا، يحرم

ش: ع بغيططره. وافططي اتصططل إن واإل عنططه تنقطططع وال عنططه نسططبته
الوال واتططرك جديد بجلد المصحف جلد لو ماا انقطاعها مان واليس
يحرم فل حرقت أوا المصحف أواراق ضاعت لو ماسه. أماا فيحرم

نحططو فططي فيططه: أي المصططحف . (قططوله: واهططو) أي الجلططد. اه ماس
بعود، وارقه قلب يحرم ل بعود) أي وارقه قلب الظرف. (قوله: ل

الططورق - أي ينفصططل لم ماعناه. واقوله: إذا في وال حمل ليس لنه
ماططن يظهططر الكططردي: الططذي العلماططة العود. قططال على أي - عليه،
واغيططر ماطلقططا، العود بنحو قلبها يضر ل المثبتة الورقة أن كلماهم
المصططحف. عططن العططود علططى انفصلت إن إل قلبها يضر ل المثبتة

ماططع المصططحف حمططل يحططرم وال تفسططير) أي ماططع . (قططوله: وال اه
واإن الشططوبري: هططل عططن نقل البجيرماططي ماسه. قططال وال تفسيره

أي . واقططوله: زاد نعططم. اه إطلقهططم ظططاهر ؟ واحططده القططرآن قصد
أوا ماسططاوايا أوا أقططل، التفسططير كططان إذا يقينا. أماططا المصحف، على

المسططاواي يحططرم لططم يحططل. واإنمططا فل واكثرته، قلته في ماشكوكا
بابططا، أواسططع لنططه الحريططر بططابا فططي واقلتططه كثرته في واالمشكوك

جططرى ماططا الواقات. هذا بعض في واللرجال للنساء يحل أنه بدليل
أوا الكثريططة فططي الشططك ماططع حله على حجر ابن ر. واجرى م عليه

حططل ثم الستواء. وامان واهو المانع، تحقق واقال: لعدم المساوااة،
فلططذلك قوله، على شارحنا واالحرير. واجرى الضبة في ذلك نظير

فتططاواى في نصه: رأيت ماا الكردي حاشية احتمال. وافي قال: والو
ماسططاوا هططو هططل الجلليططن، تفسططير عططن سئل أنه الرمالي الجمال
حرواف تتبع اليمن مان شخصا بأن فأجابا ؟ أكثر قرآنه أوا للقرآن
سططورة إلططى السططواء علططى فوجططدهما واعططدهما، واالتفسير القرآن

أنططه فعلططم حروافططا، أكططثر التفسير فوجد القرآن اخر أوا وامان كذا،
عططدم بعضططهم: الططورع . واقططال هذا. اه على الحدث ماع حمله يحل
غفططل ربمططا بحرفيططن زائططدا كططان واإن لنططه الجللين، تفسير حمل



أيضططا، الكردي حاشية . وافي أكثر. اه أوا حرفين كتابه عن الكاتب
- أي مانططه الجططواد: ليططس فتططح علططى حاشططيته فططي الشططارح قططال

مالئططت واإن تفاسططير، أوا تفسططير ماططن حشططي - ماصططحف التفسططير
بططوجه تفسططيرا يسططمى ل لنططه سطوره، بين واماا واأجنابه حواشيه

ماصططحف يقططال ماططا ذلططك. واغايططة ماططع لططه بططاق المصططحف اسم بل
العثمططاني بالخط واالقلة الكثرة في العبرة أن . وااعلم ماحشي. اه

جملططة إليه التفسير. واالمنظور في الخط وابقاعدة المصحف في
إليططه فططالمنظور المططس فططي الحمططل. واأماططا في واالتفسير القرآن
حططرم. واإل حططل أكططثر التفسططير فيططه كططان فططإن يططده، واضع ماوضع

حمططل ماططن ماعلمه أوا واليه يمنعه ل إلخ) أي صبي يمنع (قوله: وال
ة، إلطى يحتطاج كلوحه. لنطه ماصحف، نحو واماس واتكليفطه الدراس

نصه: ماا ش ع المشقة. كتب فيه تعظم أمار الطهارة استصحابا
 يمنع ل المحدث الصبي قوله: واأن
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ماططع وانحوهمططا واالطططواف الصططلة ماططن تمكينططه بخلف أي إلخ
تكليططف فططي غالبططا، يطططول الططدرس زماططن أن الحططدث. واالفططرق

ذلططك، فططي الحفظ ترك إلى تؤدي ماشقة الطهارة إداماة الصبيان
ل للتعبططد قططرأ إذا ماططا المسططألة نظير وانحوها. نعم، الصلة بخلف

بططه يحصططل ل ماقططدرا يتعططاطى كططان أوا حافظططا كططان بأن للدراسة
فتفطططن التحريططم، يقتضططي ماططا الرافعي العادة. وافي في الحفظ

واماسططه حملططه ماططن يمنططع ل أنه سم: واالوجه ماهم. في فإنه لذلك
أفططادت إذا قلططب ظهططر عططن حافظططا كططان واإن نظططرا فيه للقراءة
علططى كالسططتظهار ماقصططوده، فططي ماططا فائططدة نظططرا فيططه القراءة
فططي ذلططك أثططر إذا حفظططه، ماططدة فططراغ بعططد حططتى واتقويته حفظه
فططي ماططا حمططل لماكططان تنططافي يقططول: ل . واقططد حفظه. اه ترشيح

إذا ماططا علططى سططم نقلططه المحض. واماططا التعبد إرادة على الرافعي
قططوله بططه أشططعر كمططا الحفططظ، إلى يعود غرض فيه بقراءته تعلق

جعططل لططو عمططا الططدرس فططي السططؤال كالستظهار. (فائططدة) واقطع
؟ ل أم يجططوز عليططه. هططل واركططب غيططره، أوا خططرج فططي المصططحف

يعططد واجه على كان إن ذلك في يقال أن الظاهر بأن عنه فأجبت



مالقيططا كططان أوا البرذعططة، وابيططن بينططه تحتططه واضعه كأن به، ازدراء
واعد الخرج، وابين المصحف بين حائل غير مان ماثل الخرج لعلى

فل. واإل حططرم، عليططه، ماوضوعا صار الفخذ له. ككون ازدراء ذلك
إلى ماضافان واماس للرد. واقوله: حمل الغاية جنيا . واقوله: والو اه
إلخ) الخافض. (قوله: لحاجة، بإسقاط مانصوبان بعدهما. واهما ماا

للبيططان. (قططوله: بعططدها ماططا إلططى واإضططافتها واماططس، بحمططل ماتعلق
تمثيططل إلططخ واالططدرس. واقططوله: كحملططه التعلططم واواسططيلتهما) أي

المصحف. واقططوله: ليعلمططه بنحو به) أي للوسيلة. (قوله: واالتيان
وال الطهططارة، المعلططم علططى مانططه. وايجططب المعلططم ليعلمه أي مانه

حجطر ابطن الحطافظ أفطتى غيرها. نعطم، مان واماسه حمله له يجوز
علططى يقيططم أن يسططتطيع ل الططذي الطفططال لمططؤدبا يسططاماح بططأنه

لنططه يططتيمم لكططن المشقة، مان فيه لما اللواح ماس في الطهارة
المميططز) أي غيططر تمكيططن . (قططوله: وايحططرم الوضوء. اه مان أسهل
اليعابا: في الكردي: قال ينتهكه. قال لئل المعلم أوا الولي على
كططان إذا تعلمططه لحاجططة مانططه المميططز غيططر تمكيططن حططل يتجه نعم،

فططي حينئططذ. قططال ينتهكططه أنططه ماططن للماططن الططولي، نحططو بحضططرة
بالقططذار. وامانططه اللططواح ماحططو ماططن الصططبيان تمكططن المجموع: وال

ابططن صططرح بالبصططاق. وابططه ماحوهططا ماططن أيضططا يمنعططون أنهم يؤخذ
نحططو ماططس أوا حمططل ماططن أي ماصحف نحو . واقوله: مان العماد. اه

بعططض كلططوح. (قططوله: والططو قرآن لدرس كتب ماا كل مان ماصحف
بالعجميططة) بططالرفع، المصططحف. (قططوله: واكتططابته لنحططو آيططة) غايططة

فططي بالعجميططة. وارأيططت كتططابته وايحططرم تمكين. أي على ماعطوف
الكريططم القرآن كتابة يحرم هل سئل أنه حجر ابن العلماة فتاواى

فططي ماططا بقططوله: قضططية اللططه رحمططه فأجططابا ؟ كقراءتططه بالعجمية
نقططل ماططا قططال: واأماططا لنططه واذلك التحريم، الصحابا عن المجموع

يكتب أن سألوه الفرس مان قوماا أن عنه الله رضي سلمان عن
م م فكتطب القطرآن، ماطن شطيئا له ة له بالفارسطية. الكتطابا فاتح

. فهو حقيقتها. اه ل الفاتحة تفسير كتب بأنه أصحابنا عنه فأجابا
إلططى يحتاجوا لم واإل بالعجمية، كتابتها تحريم في صريح أوا ظاهر

بططل الكتابططة عططن جوابا هو قلت: ليس ذكر. فإن بما عنه الجوابا
فيططه لكم دليل بها. فل الكتابة على المرتبة بالعجمية القراءة عن

بالعجميططة القططراءة أن المارين. وازعططم عن جوابا هو قلت: بل ؟
وايقرأ بالعجمية يكتب بإطلقه. فقد مامنوع بها الكتابة على مارتبة



يكططن لططم وااضططح. واإذا هططو كما بينهما تلزم واعكسه. فل بالعربية،
بططذلك عنه الله رضي سلمان فعله عما الجوابا كان تلزم بينهما
 فيما ظاهرا
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عنططه اللطه رضططي ماالكا أن أيضا به يصرح ماما أن قلناه. على
؟ الهجططاء ماططن النططاس أحططدثه ماا على المصحف يكتب سئل: هل
واهططو الماططام، كتبهططا الططتي الوالططى. أي الكتبططة علططى إل فقططال: ل،
ماططن ذلططك في له ماخالف عمروا: وال أبو العثماني. قال المصحف

إذ الحططق، هططو ماالططك إليه ذهب بعضهم: الذي الئمة. واقال علماء
خلفهططا وافي الخروان، يتعلمها أن إلى الوالى الحالة بقاء فيه هو

مانططع - علططى ترى - كما الجماع واقع أوالهم. واإذا الماة آخر تجهيل
ماوافطق أنطه - ماطع بطاللف الربططو كتطابه ماثطل ماططن اليوم أحدث ماا

ففي أوالى. واأيضا الهجاء جنس مان ليس ماا - فمنع الهجاء للفظ
التحططدي حصططل الططذي المعجز اللفظ في تصرف بالعجمي كتابته

لن الركاكططة، بططل العجططاز عططدم يططوهم بمططا بططل يططرد، لططم بمططا به
وانحططو المضططاف، علططى إليه المضاف تقديم فيها العجمية اللفاظ

الططترتيب بأن صرحوا الفهم. واقد واتشويش بالنظم يخل ماما ذلك
درهططم) بططالرفع، نحططو بحذف. (قوله: واضططع  العجاز. اه ماناط مان

درهططم. واقططوله: نحططو واضع وايحرم تمكين. أي على أيضا ماعطوف
بعضططه. أوا كلططه قرآن، أي ماصحف، فيه كتب فيما أي ماكتوبه في

عليططه كتططب كاغططد فططي ذهططب نحططو جعل يجوز النهاية: وال واعبارة
كططل ماططن واغيرهططا ش: أي ع . قططال الرحيططم. اه الرحمن الله بسم

ماططا المعظم الستنجاء. وامان بابا في حجر ابن ذكره ماعظم. كما
رسططوله اسططم أوا اللططه اسططم فيططه ماما وانحوها، المكاتبات في يقع

(قططوله: واعلططم  فيططه. اه دراهططم نحططو بوضططع إهططانته فيحططرم ماثل،
واضع أيضا وايحرم ماكتوبه. أي ضمير على عطف شرعي) بالجر،

شرعي علم فيه كتب ماا أي شرعي، علم ماكتوبا في درهم نحو
لكططان ماعظططم، واكططل قال: كغيره واالفقه. والو واالحديث كالتفسير
العلططم غيططر ماكتططوبا فططي واضططع إذا أنططه تقتضططي عبططارته أوالى. إذ
فيططه كان والو يحرم ل واالصرف كالنحو العلوم بقية مان الشرعي



واكططذا أواراقططه) أي بيططن جعلططه كذلك. (قوله: واكططذا واليس ماعظم،
يغنططي هططذا أن وافيططه المصططحف أواراق بين درهم نحو جعل يحرم

بمططا صططادق هططو إذ ماكتوبه، في درهم نحو أوال: واواضع عنه. قوله
وارقططة فططي واضططع وابما المصحف، فيها المكتوبا أواراقه بين واضع

العام. بعد الخاص ذكر مان إنه يقال أن ذلك. وايمكن فيها ماكتوبا
فططي يططذكره لم أنه وافيه كذا، بعد لما لشيخنا) راجع (قوله: خلفا

الططتي كتبه مان غيره في وال الصغير الرشاد شرح في وال التحفة
درهططم نحو التحفة: واواضع إليه. واعبارة الخلف يسند حتى بأيدينا

يظهططر. ثططم فيمططا قرآن فيه لما والو واقاية، واجعله به، ماكتوبه في
شططرح . واعبططارة زعططم. اه كما واليس هذا، حل بحث بعضهم رأيت

. بططل ماعظططم. اه فيهططا كتططب وارقططة في درهم نحو واجعل الرشاد،
بيططن واضططعه إذا بمططا صططادق ماكتططوبه فططي درهططم نحططو قوله: واضع

تمكيططن علططى تأماططل. (قططوله: واتمزيقططه) ماعطططوف مار كما وارقات
أي به. واقوله: عبثا ازدراء لنه المصحف تمزيق وايحرم أيضا. أي

حرماططة المعتمد أن تفيد حجر ابن فتاواي صيانته. واعبارة لقصد ل
وارقططة واجططد عمططن عنططه الله رضي وانصها: سئل ماطلقا، التمزيق

؟ بهطا يفعططل الطذي ماططا تعطالى، اللطه اسطم فيهطا طريق في مالقاة
غسططلها، السططلم: الوالططى عبططد ابن بقوله: قال الله رحمه فأجابا

بهططا. واقيططل: واالسططتهانة لسقوطها تعرض الجدار في واضعها لن
الزركشططي. وايلقيها. ذكره حروافها حائط. واقيل: يفرق في تجعل
حرماططة كلماططه ماقتضى لكن ماتجه، فهو السلم عبد ابن كلم فأماا

فقططط. أفضططل الغسططل واأن خلفططه، يتجه واالذي حائط في جعلها
تمزيططق يجططوز ل أنه مانهاجه في الحليمي ذكر فقد التمزيق، واأماا

الحرواف تفريق مان فيه لما رسوله، اسم أوا الله اسم فيها وارقة
شططاذ الثالث بالمكتوبا. فالوجه ازدراء ذلك وافي الكلمة، واتفريق

وايحططرم عليه) أي كتب ماا عليه. (قوله: وابلع يعول أن ينبغي ل إذ
إن يقال سم: ل للنجاسة. واقال لملقاته قران، عليه كتب ماا بلع

لططم واإن اماتهططان فيططه نقططول لنططا تنجططس، ل البططاطن في الملقاة
ل أنططه ماططع يحططرم جططاف، نجس على القرآن واضع لو ينجس. كما

ة: واإنمطا فطي ينجس. واقال إلطى يصطل ل لنطه أكلطه جوزنطا النهاي
وازاد التحفططة، فططي . واماثله الكتابة. اه صورة زالت واقد إل الجوف

ماسططتقذر، غيططر بمعططدنه دام ماططا لنه للريق مالقاته تضر فيها: وال
ل ماحططوه) أي شربا . (قوله: ل الحليلة. اه مان ماصه جاز ثم وامان



كتب يكره المغني: وال القرآن. واعبارة مان ماحي ماا شربا يحرم
واقططع لمططا خلفططا للشططفاء ماططاؤه ليسططقى إناء في القرآن مان شئ
الرجل) . (قوله: واماد التحريم. اه مان فتاوايه في السلم عبد لبن

فيططه لمططا الرجططل ماططد وايحرم أيضا. أي تمكين على عطف بالرفع
الفططراش على الوطئ المغني: وايحرم في به. واقال الزدراء مان
-  النوار في - كما بالقرآن نقش خشب أوا
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المصحف، أي تكن لم تعالى. واقوله: ماا أسمائه مان بشئ أوا
لططه) القيططام يحرم. (قوله: وايسططن فل كذلك كان فإن مارتفع على

واكططأنه للتوراة، (ص) قام أنه التحفة: صح في للمصحف. قال أي
حطرم حيطث والتفسطير سم: ينبغطي، . واقال تبديلها. اه بعدم لعلمه
للعطالم. القيططام يسططن كمططا . (قوله: كالعططالم) أي واحمله. اه ماسه

للعططالم. القيام مان أوالى للمصحف القيام بل أي أوالى واقوله: بل
عليططه، القططرآن كتططب ماططا عليططه) أي كتططب ماططا حرق (قوله: وايكره

قصططد إن إل بططالقرآن نقش خشب إحراق المغني: وايكره واعبارة
السططلم، عبططد ابططن كلم مان يؤخذ يكره. كما فل القرآن صيانة به

. المصططاحف. اه عنططه اللططه رضططي عثمططان تحريططق يحمططل واعليططه
أوالططى غسططله والكططن ذلك، يكره فل مانه) أي أوالى (قوله: فغسله

حططرم ماططا علططى زيططادة إلخ) أي بالجنابة حرقه. (قوله: وايحرم مان
أن يحطرم، فل المطروار ماجطرد بطه خرج بالحدث. واقوله: المكث ك

عابري إل جنبا تعالى: * (وال آخر. قال مان وايخرج بابا مان يدخل
قرآن. واقططوله: قراءة وايحرم قرآن) أي سبيل) *. (قوله: واقراءة

لططم إذا ماططا بذلك غيره. واخرج ماع أوا واحده أي القرآن، أي بقصده
أوا قصصططه أوا ماططواعظه أوا ذكططره قصططد بططأن ذكططر يقصططده. كمططا

كططأن أطلططق، إن يحرم. واكذا لم القراءة ماعها يقصد والم التحفظ
القططرآن قصططد إن أنططه شططئ. واالحاصططل قصططد بل لسططانه به جرى
قصططد فيهما. واإن فتحرم وانحوه كالذكر غيره ماع قصده أوا واحده
تحططرم، فل أطلططق أوا التحفططظ أوا التبرك أوا الدعاء أوا واحده الذكر

يوجطد ل بمطا بالقصطد. والطو إل قرآنا يكون ل قرينة واجود عند لنه
حرماططة ماططن الخلص. وااسططتثنى كسططورة القططرآن، غير في نظمه



المكتوبططة، فططي الطهططورين فاقططد علططى الفاتحططة قططراءة القططراءة
توقططف لضططروارة عليططه تجططب فإنهططا جمعة، خطبة في آية واقراءة

الكريططم بشرى في قال آية بعض عليها. واقوله: والو الصلة صحة
قصططده علططى يأثم مافيدة جملة مانه يقرأ لم واحيث مانه حرفا والو

لخططبر ذلططك حرم . واإنما قارئا. اه لكونه ل فيها واشرواعه المعصية
- القططرآن. وايقططرأ ماططن شيئا الحائض وال الجنب يقرأ الترماذي: وال

علططى خططبر النفي. فهو على وابضمها النهي، - على الهمزة بكسر
لحرماططة نفسططه) قيططد يسططمع النهططي. (قططوله: بحيططث بمعنى الثاني

بهططا يسططمع بحيث بها تلفظ إذا القراءة حرماة واماحل القراءة. أي
نفسططه بهططا يسططمع لططم لغط. فططإن نحو مان عارض ل حيث نفسه،

- فل همسططا - وايسططمى شططفتيه بها حرك أوا قلبه على أجراها بأن
ماططن والو القراءة تحرم للحرماة. أي صبيا) غاية تحرم. (قوله: والو

حرماططة عططدم ماططن أي النططوواي بططه أفططتى لمططا صبي. واقوله: خلفططا
الكريططم: بشططرى فططي كثيروان. قال واواافقه الجنب، الصبي قراءة

لططم إن مانهططا الكططافر يمنططع فل ماكلططف، ماسلم مان كونها وايشترط
. (قططوله: المجنططون. اه وال الصبي، وال إسلماه، وارجي ماعاندا يكن
ماططن حيططض بنحططو وايحرم بالجنابة. أي على حيض) ماعطوف بنحو

طلق. لنه دم بخرواج يحرم ل طلق) أي بخرواج ل نفاس. (قوله،
لنططه نفاسططا واليططس الطلططق، ماططع ل الخارج الدم لنه حيضا، ليس
لفططظ قططدرت فسططاد. واإنمططا دم فهو الرحم فراغ بعد الخارج الدم

الصططوت أوا الططولدة ماططن الناشططئ الوجططع هططو الطلططق لن دم
المقططدر. وايحططرم يحططرم إلططخ) فاعططل لها. (قوله: صلة المصاحب

فططإن تلططويثه، خططافت إن المسططجد فططي العبططور أيضا الحيض بنحو
بيطن ماططا واماباشططرة الكراهططة ماطع كطالجنب، العبطور لهطا جطاز أمانته

ماوطططوءة. (قططوله: وايجططب كانت إذا فيه واركبتها. واالطلق سرتها
بقضاء نؤمار كنا عنها الله رضي عائشة لخبر الصوم، قضاؤه) أي

لنهططا قضططائها فططي للمشططقة الصططلة. أي بقضططاء نؤمار وال الصوم
م تكطثر، الصطوم. بخلف بعطذر والطو التطأخير علطى أمارهطا يبطن وال

حجططر، ابططن عنططد يصططح الصططلة. وال قضاؤها) أي يحرم (قوله: بل
نفل الصططلة واتنعقططد يصططح الرمالططي. فعليططه عنططد قضططاؤها وايكططره
 عن الطهارة الثانية) أي ثوابا. (قوله: واالطهارة غير مان ماطلقا
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الصططلة: شططرواط بططابا أوال فططي قططوله قسططيم الجنابططة. واهططو
الوضططوء. (قططوله: هططو) أي الحططدث - عططن الطهططارة - أي فالوالى

سططيلن. واإنمططا ذوا أوا إسططالته، المططاء) أي الغسل. (قططوله: سططيلن
واالسططيلن الفاعططل، فعططل اللغططة فططي الغسططل لن ذكر لما احتجنا
الثططر فططي لغططة يستعمل يقال: إنه أن أثره. إل هو بل بفعله ليس

ل. أم غيره. بنيططة أم بدنا كان سواء أي الشئ أيضا. واقوله: على
المطاء. وال لغطة. (قطوله: سطيلنه) أي على (قوله: واشرعا) عطف

بغيططر والططو المططاء بوصططول هنططا العططبرة لن تقدم ماا إلى هنا حاجة
غسططل فيططدخل ماندوابة، كانت والو الفاعل. (قوله: بالنية) أي فعل

الفططور. علططى الغسططل يجب وال فورا) أي يجب الميت. (قوله: وال
أوا الجنابططة عقب الصلة واقت ضاق لو ماا يرد، فل أصالة واالمراد
فططي الصططلة ليقططاع بططل لططذاته ل فورا، يجب فإنه الحيض انقطاع

علططى واجططوبه عططدم فططي بسططببه) غايططة عصططى واقتها. (قوله: واإن
كططأن الغسططل بسططبب عصططى واإن فططورا الغسل يجب ل أي الفور
الزنططا. واقططوله: بخلف ماططن بططالفراغ المعصية لنقضاء واذلك زنى،
غسططله يجططب فططإنه عمططدا بططه تضططمخ كأن أي بسببه عصى نجس
هططو إزالتططه. واهططذا فططوجب باقيططا، دام ماططا بططه العصططيان لبقاء فورا

ضططم الفقهاء كلم في قبله. (قوله: واالشهر ماا وابين بينه الفارق
البجيرماططي. فططي كمططا النجاسططة، غسل وابين بينه للفرق غينه) أي

ضربا. قططال بابا مان فعله لغة. لن أي أفصح الفتح واقوله: لكن
إلططخ. (قططوله: وابضططمها المعططدى ماصططدر قيططاس فعططل ماالططك ابططن

علططى قططال: واهططو فلططو قبلططه، بمططا التئططاماه يظهر إلخ) لم ماشترك
لكان واالماء، الفعل بين ماشترك الوال واعلى للفعل، اسم الثاني
غسططل، الغيططن: ماصططدر بفتح التحفة: واهو واأخصر. واعبارة أنسب
الططذي المططاء وابين بينهما لغتسل. وابضمها: ماشترك ماصدر وااسم

وانحططوه. سططدر ماططن بططه يغسططل لمططا بططه. وابكسططرها: اسططم يغتسل
لغططة. واقيططل واأفصططح الضم مان أشهر وااسمه المصدر في واالفتح

. (قططوله: واماوجبططة) الفقهططاء. اه كلم فططي أشططهر واالضططم عكسططه،
الططذي المسبب فهو بفتحها الموجب سببه. واأماا أي الجيم، بكسر

فططي ماططر ماططا عكططس الفرض على هنا الموجب الغسل. واقدم هو
الوضططوء بخلف سططببه، تقدم بعد إل يوجد ل الغسل لن الوضوء،



نططزل إذا كما نادرة، صورة في والو ذلك تقدم بدوان يوجد قد فإنه
بططه الطططواف واليه واأراد ناقض مانه يصدر والم أماه بطن مان الولد
حكططم في هو واإنما ماحدثا ليس أنه ماع يوضئه أن عليه يجب فإنه

بيططن ماطابقططة ل قلططت ق. (قوله: أربعة) فإن ش المحدث. أفاده
المبتططدأ بططأن ماتعططدد. أجيططب واالثاني مافرد الوال إذ واالخبر المبتدأ
قططال: ماوجبططاته تقططديرا. فكططأنه ماتعططدد فهططو فيعططم، ماضاف مافرد

بططرواز مانيططه) أي الربعة. (قططوله: خططرواج أربعة. (قوله: أحدها) أي
واإلى البكر فرج واظاهر الحشفة ظاهر إلى واانفصاله نفسه ماني
على جلوسها عند يظهر ماا - واهو الثيب فرج في الستنجاء ماحل

يسططتحكم لم والو المعتاد، طريقه مان خرواجه كان - سواء قدمايها
صططلب ماططن خططرج كططأن المعتاد طريقه غير مان أوا لعلة، خرج بأن

لعلططة، ل أي ماسططتحكما يكون ل أن بشرط المرأة واترائب الرجل
فيططه يشترط فل أصليا كان فإن عارضا، انسداده المعتاد كان إذا

فططي المططرأة واطئططت كطأن غيططره، مانططي نفسططه بمنططي ذلك. واخرج
إعططادة عليهططا يجب فل الرجل ماني مانها خرج ثم فاغتسلت دبرها

كان أوا كصغيرة، شهوة لها يكن والم قبلها في واطئت الغسل. أوا
عليها. واقططوله: أوال إعادة ل فكذلك كنائمة، تقضها والم شهوة لها

غسططل. فل ثانيططا، خططرج ثططم خرواجططه بعططد استدخله لو ماا به خرج
حشفة بدخول كان سواء للغسل، ماوجب المني خرواج أن وااعلم

ل. أم مانططي حصططل سططواء لططه، ماططوجب الحشططفة ل. وادخططول أم
واإن المنططي، واجهي. (قوله: وايعرف) أي واخصوص عموم فبينهما

علماططاته الثلث) أي خواصططه الططدم. (قططوله: بأحططد لون على خرج
 في توجد ل التي
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لقلتططه. يتططدفق لططم واإن بخرواجططه) أي تلططذذ غيره. (قوله: مان
بططأوا. المعططاطيف فططي تعبيره بدليل أحد، واهو للمضاف، بيان واهو

الواوا. (قططوله: أوا بمعنى أوا واتكون إليه للمضاف بيانا جعله وايصح
ريططح. لططه كططان وال بططه يتلططذ لططم واإن بططدفعات، خرواجططه تدفق) هو
طلع أوا أي العجين، كريح ريحه كون أوا عجين) أي ريح (قوله: أوا

بكططون المنططي وايعططرف الريططح. أي فططي قيططد النخل. واقوله: رطبططا



ماعطططوف رطبططا. واقططوله: وابيططاض المني كون حال ذكر كما ريحه
كططون فططي قيططد بيض. واقوله: جافططا بياض ريح أوا عجين. أي على
جافططا. كططونه حططال بططذلك المنططي وايعرف البيض. أي كبياض ريحه

واالبيططاض كططالثخن غيرها، ل الخواص) أي هذه فقدت (قوله: فإن
بططه عططبرة فل المرأة، ماني في واالصفرة واالرقة الرجل، ماني في
لعططدم شططك) كالتقييططد لططو دائططم. (قططوله: نعططم، ل غططالب ذلك لن

تيقططن عنططد قال: واماحلططه الخواص. فكأنه فقد عند الغسل واجوبا
والططو بالخيططار. (قططوله: تخيططر فهططو فيططه شططك فططإن بمني، ليس أنه

شططاكا صططار بأحدهما أتى إذا لنه واذلك بالجتهاد، ل بالتشهي) أي
أن والطه إلطخ شطاء الشطك. واقططوله: فططإن ماع إيجابا وال الخر، في

غيططره. مانهمططا وااحططدا نفسططه اشططتهت إذا أوال اختططاره عمططا يرجططع
التحفططة: ماحققططا. واهططو فططي ماجففططا) الططذي مانيططا رأى (قوله: والططو

ماططع أوا واحده، فيه نام كفراش أي ثوبه نحو الصوابا. واقوله: في
يتططذكر لطم واإن الغسططل) أي مانه. (قوله: لزماططه كونه يمكن ل مان

صططلة. كططل إعططادة والزماططه صططلة) أي كل احتلماا. (قوله: واإعادة
رآه الططذي المنططي ذلك بعد صلها أنه تيقن أي بعده واقوله: تيقنها

أنططه احتمططل ماططا إعططادة لططه ندبا ذلك يتيقن لم ثوبه. فإن نحو في
- أي أنططه احتمططل ماا إعادة له النهاية: وايندبا بعده. واعبارة صلها
نطادرا والطو مانطه كطونه يمكطن ماطن ماطع نطام لطو - فيها. كمطا المني

لططم . واقططوله: ماططا الغسططل. اه لهمططا ينططدبا فإنه تسع، بعد كالصبي
ماططن ماططع نططام كطأن ذلططك، احتمل فإن غيره مان كونه عادة يحتمل
الصططلة. (قططوله: إعططادة وال الغسططل يلزماططه فل مانططه، كططونه يمكن

- أي الططذكر رأس حشفة) واهي الربعة. (قوله: دخول واثانيها) أي
التقططى الصططحيحين: إذا - لخططبر بططه شططبيه أوا أصططلي وااضططح ماططن

بططدخول يتحاذيان تحاذيا. واإنما إذا الغسل. أي واجب فقد الختانان
ماططا الرجططل فططي واهو القطع، ماحل الختان الفرج. إذ في الحشفة

فططوق المسططتعلية الجلططدة ماحططل المرأة وافي الحشفة، حزة دوان
الختططانين ذكططر إن الططذكر. ثططم ماططدخل فوق هو الذي البول ماخرج
فيه حشفة ل ذكر بإيلج الغسل إيجابا بدليل الغالب، على جري
ماططن كططانت إذا ماططا وااضططح ماططن بقولنططا فرج. واخرج في جماع لنه

فيططه، المولططج علططى وال عليه ذكره بإيلج غسل فل ماشكل، خنثى
ل السططلعة واإيلج فيه زائدة سلعة واالذكر أنثى يكون أن لحتمال
فيططه. (قططوله: أوا المولططج علططى وال المولططج علططى الغسططل يططوجب



ماططن أي فاقططدها الحشططفة. واقططوله: ماططن قدر دخول أوا قدرها) أي
قدرها أدخل لو ماا به مانه. واخرج بد ل قيد الحشفة. واهو ماقطوع

التحفططة، في كذا يؤثر، ل فإنه واأدخله ذكره ثنى كأن واجودها، ماع
لططم الحشططفة، واجود ماع مانه الحشفة قدر واأدخل ثناه وانصها: والو

فططي إلخ) تعميططم كانت . (قوله: والو الواجه. اه على أثر واإل يؤثر،
الميطت علطى ل فيطه، المولطج علطى هطو إنمطا واالغسطل الحشطفة،
لن دبططرا) أي أوا المقطططوع. (قططوله: قبل الذكر واصاحب واالبهيمة

فرج كان سواء كالقبل، الدبر فيشمل النفرج، مان ماأخوذ الفرج
واإن كسططمكة، تشته لم والو بهيمة، أوا مايت فرج أوا جني أوا آدماي

كططثيف، بحائل أوا ماكرها أوا ناسيا والو إنزال، وال انتشار يحصل لم
تحققطت فيطه واأوالطج أوالج واإن زيادته. نعم، لحتمال خنثى فرج ل

واإنمططا تكليفهمططا، لعططدم عليهمططا غسل ل واالبهيمة جنابته. واالميت
الكريم. (قوله: . بشرى له. اه إكراماا بالموت الميت غسل واجب

غسططله) يعططاد فيه. (قوله: وال المولج الفرج في لبهيمة) غاية والو
بططالموت. (قططوله: ثالثهططا: تكليفططه) أي الميت. (قوله: لنقطاع أي

واالنفطططاس الحيطططض علطططى الكلم الفقهطططاء أفطططرد حيطططض) قطططد
تعططالى: * قططوله فيططه واالصططل ماسططتقل، بططابا فططي واالستحاضططة

 المحيض) * واخبر عن (وايسئلونك
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آدم. (قططوله: أي بنططات علططى اللططه كتبططه شئ الصحيحين: هذا
الحيططض انقطاع للغسل الموجب أن التفسير هذا انقطاعه) يفيد

شططرط واالنقطططاع المططوجب، هططو بططل كططذلك، واليس نفسه، هو ل
ماططن - أي يططأتي وافيمططا فيططه المنهططج: وايعتططبر شططرح واعبططارة فيططه،

. بزيططادة. واكتططب للصططلة. اه واالقيام - النقطاع، واالولدة النفاس
للغسططل. فهططو ماوجبططا كططونه فططي أي فيططه قوله: وايعتبر البجيرماي

النقطططاع أن الشططرطين. واالصططح بهططذين للغسططل سططبب كغيططره
دم . (قوله: واهو للفورية. اه شرط للصلة واالقيام للصحة، شرط

السططيلن. يقططال: حططاض فهططو لغططة واأماططا شططرعا، ماعنططاه إلخ) هططذا
يخرج أي المرأة رحم أقصى مان سال. واقوله: يخرج الوادي: إذا

واهطو الولطد، واعاء المرأة. واالرحم رحم أقصى في فمه عرق مان



الفططرج جهططة مان الضيق فبابه المقلوبة، الجرة صورة على جلدة
. بجيرماططي. واقططوله: فططي الوالد. اه بططأم وايسططمى أعله، واوااسططعه

لنططه أوالططى، لكططان ماخصططوص واقت في قال لو ماخصوصه أواقات
بعضططهم: لعططل واقال البلوغ، بعد كونه واهو وااحد واقت إل له ليس

سططن سنه) أي واأكثره. (واقوله: أقل واغالبه أقله بالواقات المراد
سططنين الحيططض. واقططوله: تسططع فيططه يوجططد زماططن أقططل أي صاحبه،
واخمسططون واأربعططة ثلثمائططة الهلليططة السططنة لن هللية، أي قمرية

واسططتون ثلثمائططة فإنها العددية بخلف واسدسه، يوم واخمس يوماا
واربططع يوماا واستون واخمسة ثلثمائة واالشمسية تزيد، وال تنقص ل

ش. (قططوله: أي . ع اليططوم. اه ماططن جططزء ثلثمائة مان جزءا إل يوم
اسططتدراك إلططخ رأته إن سنين. واقوله: نعم، التسع استكمالها) أي

السططتكمال المططراد أن بططه السططتكمال. واأفططاد اشططتراط علططى
حيضططا يسططع ل بمططا يوماططا) أي عشططر ستة التقريبي. (قوله: بدوان

فسططاد. دم هططو بططل بحيططض فليططس يسعهما بما رأته فإن واطهرا،
ماططع قطدرهما أي واليلطة الحيطض. واقطوله: يططوم (قططوله: واأقلطه) أي

أن بالتصططال ساعة. واالمططراد واعشروان أربع واهو الحيض، اتصال
إلططى الدم يخرج لم واإن تلوث، أدخل لو بحيث القطنة نحو يكون

الحيططض. السططتنجاء. (قططوله: واأكططثره) أي فططي غسططله يجططب ماططا
بشرط لكن يتصل، لم واإن بلياليها، أي يوماا عشر واقوله: خمسة

لططم فططإن سططاعة واعشروان أربع ماجموعها الدمااء أواقات تكون أن
حيططض، تخللططه نقاء ماع واهو فساد، دم كان ذكر ماا ماجموعها يبلغ
حكططم عليططه فينسطحب الطدم دفعططات بيطن الفترة يشبه حينئذ لنه

واماقططابله المعتمد، واهو السحب قول يسمى القول الحيض. واهذا
القطول هطذا فعلطى واالتلفيطق، اللقطط قطول وايسطمى طهطر النقاء
الحيضتين) بين طهر (قوله: كأقل النقاء واقت في واتصوم تصلي

عططن يخلو ل الشهر لن واذلك بلياليها، يوماا عشر خمسة فإنه أي
يكططون أن لططزم عشططر خمسة الحيض أكثر كان واإذا واطهر، حيض
حيططض بيططن الطهططر الحيضططتين بططبين كططذلك. واخططرج الطهططر أقططل

يجططوز ش: بططل ع ذلك. قططال مان أقل يكون أن يجوز فإنه وانفاس
بططالخر. (قططوله: أحدهما يتصل كأن أصل، طهر بينهما يكون ل أن

تقططدم قططد بالجنابططة يحططرم بططالحيض. واقططوله: ماططا بططه) أي وايحططرم
بططه يقططول: وايحططرم أن الوالططى ماعه. فكططان ماكرر فهو به التصريح

سططرتها بيططن ماططا إلخ. (قوله: واماباشرة ماباشرة، مار ماا على زيادة



واسواء واطئ، بغير أوا بوطئ كان سواء ذلك، وايحرم واركبتها) أي
تباشططر أن المططرأة علططى يحططرم أنطه بغيرها. وااعلم أوا بشهوة كان

ماططا غيططر والططو بدنه مان جزء أي في واركبتها سرتها بين بما الرجل
ماططن الططوطئ) أي غيططر يحططرم واركبته. (قوله: واقيل: ل سرته بين
لمططن واالركبططة. وايسططن السططرة بيططن بمططا والططو الستمتاعات، بقية

واضعفه الدم آخر وافي بدينار، التصدق واقوته الدم أوال في واطئ
كان إن حائض، واهي أهله الرجل وااقع لخبر: إذا بنصفه، التصدق

بنصططف فليتصططدق أصططفر كططان واإن بططدينار، فليتصططدق أحمططر دماا
الططرواض: شططرح فططي واصححه. قططال واالحاكم داواد أبو دينار. روااه
ذكططره الطهططر، إلططى انقطاعه بعد الوطئ الدم آخر في واكالوطئ

المططذكور. (قططوله: القيططل . (قططوله: وااختططاره) أي المجموع. اه في
النططوواي: اختططاره الططذي المططذكور للقيططل إلططخ) دليططل ماسططلم لخبر

لفظططه أن بططه السططتدلل النكاح) واجه إل شئ كل (قوله: اصنعوا
- أي الزار تحططت فيمططا حططتى الستمتاع، أنواع لسائر شامال عام
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 ]89[ 

(ص) لمططا النططبي عططن صططح ماا بمفهوم خصص عام قالوا: إنه
فططوق فقال: ماططا ؟ حائض واهي امارأته مان للرجل يحل عما سئل

فيكططون الزار، تحططت بما الستمتاع مانع هو المفهوم الزار. واذلك
مانططع الزار. واإنمططا فططوق مامططا أي شططئ كططل التقططدير: اصططنعوا

ماططن لن الجماع، إلى يدعو لنه عندهم الزار تحت بما الستمتاع
الغسل قبل لها فيه. (قوله: حل يقع أن يوشك الحمى حول حام

علططى لحططرم واإل الحيططض، خصططوص تحريمه سبب لن صوم) أي
واهو التحريم ماقتضى لزواال طلقها أيضا تحفة. وايحل  الجنب. اه

تعططالى: لقططوله فيحرم، هو أماا واطئ) أي العدة. (قوله: ل تطويل
واالتخفيطف. بالتشططديد قططرئ يطهرن) * واقد حتى تقربوهن * (وال

فططإن التخفيططف واأماططا ذكططر، فيمططا صريحة فهي التشديد قراءة أماا
واجماعططة، عبططاس ابن به قال - كما الغتسال أيضا به المراد كان

المراد كان واإن تطهرن) * - فواضح، تعالى: * (فإذا قوله لقرينة
تعططالى: * قوله واهو آخر شرطا بعده ذكر فقد الحيض انقطاع به



لمططا إقنططاع. (قططوله: خلفططا  ماعططا. اه مانهمططا بد تطهرن) * فل (فإذا
أيضططا الططوطئ حططل ماططن السططيوطي) أي الجلل العلماططة بحثططه

الغسل. ماوجبات هي التي الربعة بالنقطاع. (قوله: وارابعها) أي
لنه الولدة ماع إليه حاجة ل يقال الشوبري: ل قال واقوله: نفاس

ماططن اغتسططلت إذا تلزم. لنهططا نقططول: ل لنططا عنططه، بهططا يسططتغنى
لططه يجططب الططدم فهذا يوماا عشر خمسة قبل الدم طرأ ثم الولدة

انقطططاعه) . (قططوله: أي تقدم. تأماططل. اه ماا عنه يغني وال الغسل،
يخططرج ماجتمع حيض دم تغفل. (قوله: واهو فل تقدم، ماا فيه يأتي
ماططن يوماططا عشططر خمسططة ماضي واقبل الرحم) أي جميع فراغ بعد

الططدم يتصططل لططم أصل. واإذا لها نفاس وال حيض، فهو واإل الولدة،
نفططاس ل النقططاء فزماططن واعليططه الططدم، رؤية مان فابتداؤه بالولدة

السططتين. ماططن ماحسوبا لكنه الطاهرات، أحكام فيه فيلزماها فيه،
بطأن العبططابا: وارد شططرح فططي حجططر ابططن البلقينططي. قطال قال كذا

. تططدافع. اه فيططه نفاسططا جعلططه غير مان الستين مان النقاء حسبان
فزماططن واعليططه الططدم، ماططن ل الولدة مان النفاس ابتداء واقيل: إن

القوال أن نصه: واالحاصل ماا البجيرماي النفاس. وافي مان النقاء
خططرواج مان واحكما. الثاني: ابتداؤه عددا الولدة مان ثلثة: ابتداؤه

أحكططام حيططث ماططن الخرواج مان واحكما. الثالث: ابتداؤه عددا الدم
فيمططا القططوال الطولدة. واهطذه مان فمحسوبا العدد واأماا النفاس،

الطدم خطرج إذا واأماططا نقاء، بينهما واكان الولد عن خرواجه تأخر إذا
الوال علططى أنطه القوال على فيه. واينبني خلف فل الولدة عقب
الصططلة. واأماططا قضططاء يلزماها وال النقاء، زمان في بها التمتع يحرم
قضاء، عليها وايجب النقاء، مادة في بها التمتع فيجوز الثاني على

الثططالث. علططى واكططذا النقاء، مادة في الصلوات قضاء عليها وايجب
عبططارة: ماجططة. فططي النفاس. واقوله: لحظططة . (قوله: واأقله) أي اه
عبططارة: ل اللحظة. وافي في إل تكون ل واهي الدم، مان دفعة أي
يكططون الططولدة عقططب مانه واجد ماا بل بقدر يتقدر ل لقله. أي حد

الثلث العبططارات ماجة. فمؤدى مان أقل يوجد وال قليل، والو نفاسا
تقططدمات سططواء بلياليهططا، يوماططا) أي أربعططون وااحد. (قوله: واغططالبه

كططأن تططأخرت أوا الغططروابا، عنططد الططولدة طرقتهططا كأن اليام على
فططي طرقتهططا كططأن تلفقططت أوا الفجططر، طلوع عند الولدة طرقتها

ماططر. ماا على بلياليها يوماا) أي ستون الليل. (قوله: واأكثره نصف
كططون فططي لطيفططا ماعنططى الصعلوكي سهل أبو أبدى قد أنه وااعلم



ماططدة الرحططم فططي يجتمططع الططدم أن واهو يوماا، ستين النفاس أكثر
ماثلهططا ثططم نطفططة، يوماا أربعين فيه الرواح نفخ واقبل الحمل تخلق
خمسططة الحيططض أشهر. واأكثر أربعة فتلك ماضغة، ماثلها ثم علقة،
نفطخ بعطد يوماطا. واأماطا سطتون فالجملطة شطهر، كل في يوماا عشر
فططي دام ماططا ينتفخ ل فمه لن سرته مان بالدم فيتغذى فيه الرواح
الططرواح نفخ حين مان دم الرحم في يجتمع فل قيل، كما أماه بطن
حيضططها كطان لمطن بالنسطبة إل يظهططر ل ذلك بأن خبير واأنت فيه،

اطرادها.  يلزم ل حكمة أنها إل يوماا، عشر خمسة
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فططي تقططدم ماططا فيططه بالنفططاس. وايطأتي بطه) أي (قوله: وايحططرم
حتى بالحيض يحرم بالجنابة. واقوله: ماا يحرم ماا به قوله: وايحرم

ماططر. كمططا الططرواح نفططخ قبططل يجتمع حيض دم لنه إجماعا، الطلق
الولد. قططال جميع بانفصال بولدة) أي أيضا الغسل (قوله: وايجب

يجططب بل الغسل يجب ل رجع ثم بعضه خرج لو فيما سم: الوجه
مانعقططد. مانططي لنططه ذكططر مامططا الغسططل واجططب . واإنمططا الوضططوء. اه
تططوجب ل حينئططذ إنها قال مان على للرد الغاية بلل بل واقوله: والو

الماء. (قوله: واإلقططاء مان الماء (ص): إنما بقوله ماتمسكا الغسل
الغايطة، حيطز فطي فهو الباء مادخول على واماضغة) ماعطوف علقة

لعلقطة التحفططة: والططو واماضططغة. واعبططارة علقطة بإلقاء كانت والو أي
. (قططوله: وابمططوت) آدماططي. اه أصططل القوابططل: إنهمططا واماضغة. قال

ماسلم. قططال بموت أيضا الغسل وايجب بولدة. أي على ماعطوف
أماططارة فيططه تظهططر لططم واإن أشططهر أربعة بلغ لسقط الكردي: والو

ماطن عمطا الحيطاة عطدم واهو يشمله الموت حدواد أحد لن الحياة،
كمططا غسططله فيحططرم هططو أماططا شططهيد . واقوله: غير الحياة. اه شأنه

للستحاضطة المؤلطف يتعطرض الجنططائز. (تتمططة) لطم فططي سيذكره
الططدم هططي الستحاضططة أن ذلططك بالخصططوص. واحاصططل واأحكاماهططا

تسططع قبططل خططرج بططأن واالنفططاس، الحيططض أواقات غير في الخارج
خمسة على زاد وابأن واليلة، يوم قدر عن وانقص بعدها، أوا سنين
الطلططق، ماططع أوا الطهططر، أقل تمام قبل أتى أوا بلياليها، يوماا عشر
يمتنططع ماما شيئا تمنع فل دائم حدث قبله. واهي بحيض يتصل والم



أرادت الططدم. واإذا جريان ماع والو واواطئ، صلة نحو مان بالحيض،
النجاسة، مان فرجها تغسل أن عليها يجب تصلي أن المستحاضة

لهططا، تحفيفططا أوا للنجاسططة - دفعططا - واجوبططا قطنة بنحو تحشوه ثم
الطرفيططن ماشططقوقة بخرقططة بعططده تعصططب الحشططو يكفها لم فإن
إن إل الدم خرواج ذلك بعد يضر وال المشهور، التلجم كيفية على

تصططلي. ذلططك عقططب ثم تتوضأ، ذكر ماا بعد الشد. ثم في قصرت
أنططه نططذرا. وااعلططم والططو عينططي فرض لكل ذلك جميع إعادة وايجب
واغيره. فإن البابا هذا مان إليه يحتجن ماا تعلم النساء على يجب
أوا وايخبرهططا لهططا فليسأل واإل تعليمها، لزماه عالما زواجها نحو كان

نحططو ماططن وااجططب تعلططم لغير الخرواج لها واليس ذلك، لتعلم تخرج
البلد. عن خرجت إن ماعها وابمحرم برضاه إل ذكر ماجلس حضور

تقططدم ماططا فيططه (قوله: شيآن) يططأتي الغسل) وا أي (قوله: وافرضه
طريقططة علططى مابنططي شططيئين أربعططة. واكططونه قططوله: واماططوجبه فططي

واهططي فرضا، ليست النجاسة إزالة أن مان عنه الله رضي النوواي
ثلثططة فيكططون فططرض أنهططا مان الرافعي طريقة على الراجحة. أماا

الشططيئين. (قططوله: أي مارجوحة. (قوله: أحططدهما) أي واهي أشياء،
نحططو مان المنع واهو واالحيض الجنابة مان المذكور حكمه) أي رفع

بيططن ماضططاف تقططدير إلططى يحتططاج أنططه التفسير بهذا - واأفاد الصلة
الحيططض، وارفططع الجنابططة قططوله: رفططع في إليه واالمضاف المضاف

- السططبابا بالجنابططة أريططد إن للوال بالنسططبة إليططه الحتياج واماحل
المار بها أريد فإن ترتفع، ل - لنها المني واإنزال الختانين كالتقاء

مارخططص، ل حيث الصلة صحة يمنع الذي بالبدن القائم العتباري
إلطخ) نيطة لتقطديره. (قطوله: أوا يحتطاج فل نفسه، المنع بها أريد أوا

نيططة الغسططل فططرض أداء نية واماثل الوالى، نية على عطف بالرفع
حططدث) رفططع الططواجب. (قططوله: أوا الغسططل أوا المفططرواض الغسططل
الحططدث، رفع نية أوا الغسل. أي فرض أداء على ماعطوف بالجر،

أوا عليططه، كططونه بقرينططة إليططه بططالكبر. واينصططرف تقييططده بغيططر أي
عططن الطهططارة نيططة أوا عنططه) أي الطهططارة بططه. (قططوله: أوا بتقيططده

فقط. والو الطهارة نية يكفي وال للصلة، الطهارة أوا الحدث. أي
أوا الحيض حدث رفع الجنب نوى كأن عليه، ماا غير المحدث نوى

ماططا أن اعتقططاد هنا بالغلط واالمراد صح، غالطا كان فإن بالعكس،
المططراد الواقططع. واليططس فططي ماططا خلف علططى نواه، الذي هو عليه

سططبق ماجرد إذ به، ينطق أن أراد ماا غير إلى لسانه سبق بالغلط



م ماتعمدا كان القلب. واإن في بما العتبار لن له أثر ل اللسان ل
الغسل. قططال أداء نية أوا الغسل) أي أداء لتلعبه. (قوله: أوا يصح
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الشططرعي، ماعناه بالداء أريد إن لنه ؟ فقط واالغسل الغسل
الغسل لن يصح، ل شرعا لها المقدر واقتها في العبادة فعل واهو

الفعططل، واهططو اللغططوي، ماعنططاه أريد واإن ؟ شرعا ماقدر له واقت ل
فططي إل يسططتعمل ل الداء وايجططابا: بططأن ؟ الغسططل نيططة سططاواى

نيططة يكفططي ل فقططط) أي الغسططل بجيرماططي. (قططوله: ل  العبادة. اه
الوضططوء. فططارق وابه واعبادة، عادة يكون لنه واذلك فقط، الغسل

فل مانططدوابا يكططون ل: واقططد واق البرماططاواي عن نقل البجيرماي قال
بيططن فيططه القصططد تططردد لما لنه عليه، بالنص إل للواجب ينصرف
واالوجططوبا كالعيططد، واالنططدبا كططالتنظيف، - العططادي ثلثططة أسططبابا
سططبب إل له فليس الوضوء بخلف التعيين، إلى - احتاج كالجناية

أصططل عادة يكون ل لنه التعيين إلى يحتج الحدث. فلم واهو وااحد
واإنما للتجديد سببا الوضوء بعد الصلة واليست لسبب، ماندوابا وال
إليهططا. إضططافته تصططح لططم والذلك له، جالبة ل فقط له ماجوزة هي
أن المتططن. واأفططاد علططى النية) دخططول تكون أن . (قوله: وايجب اه

يصح بل ذلك يتعين وال ماقدرة، لتكون خبرا بالنصب يقرأ ماقروانة
الغسططل. أي بططأواله الحال. واقوله: ماقروانة على مانصوبا يكون أن

واالبسططملة كالسططواك المتقدماططة السططنن ماططع يقططدماها أن واينططدبا
بمططا المعتططبرة النيططة اقترنت إن عليها. لكن ليثابا الكفين واغسل

النيططة. هططذه واكفتططه المذكورة السنن ثوابا فاته فرضا غسله يقع
السنن: نططويت هذه عند يقول بأن النية يفرق أن حينئذ فالحسن

غسططل عنططد المعتططبرة النيططة ينططوي عليها. ثم الغسل. لثيابا سنن
أوا الجنططب نططوى) أي الوضوء. (قوله: فلو في كما غسله، الواجب
بدنه. (قوله: واجب مان أي جزء غسل بعد وانحوه. واقوله الحائض

لعدم واذلك به، النية تقترن لم الذي الجزء ذلك غسله) أي إعادة
هططو إنمططا بططأواله قرنهططا واجططوبا أن النيططة. فعلططم قبططل بططه العتداد
بططأوال تقططترن لططم واإن تصططح ل لنهططا النيططة، لصططحة ل بططه للعتداد



النيططة) أي إعططادة إلى يحتج إعادته. (قوله: لم تجب لكن الغسل،
فططي به صرح فقط. كما سنة هي بل فيه، الموالة اشتراط لعدم

الشططيئين. (قططوله: التيمم. (قططوله: واثانيهمططا) أي بابا في المنهاج
أوا - كشططمع لحائططل إليططه المططاء يصططل لططم بدن) فلططو ظاهر تعميم
ماططن بططد فل بعد أزاله واإن الغسل، يكف - لم الظفار تحت واسخ
الجنططب بططدن لن ماعططه بعططده ماططا غسل هنا يجب ماحله. وال غسل

تعميمططه واجططب تقدم. واإنما كما الوضوء بخلف وااحد، كعضو كله
رأسططي علططى أصططب أن فيكفينططي أنا (ص): أماا قوله مان صح لما
عططم الحططدث جسططدي. والن سططائر علططى ذلططك بعططد أفيض ثم ثلثا

الظفار) بالجر، بالغسل. (قوله: حتى تعميمه فوجب البدن جميع
الظفططار تحططت ماا واحتى أي تحتها ظاهر. واقوله: واماا على عطف
ماططن الظفططار تحططت ماططا علططى الكلم تقططدم غسططله. واقططد فيجططب

الشعر، واحتى شئت. (قوله: واالشعر) أي إن إليه فارجع الواساخ
علططى ل البططدن ظاهر على المعطوفة الظفار على ماعطوف واهو

واانحططل. المعاطيف جميع على ظاهر لفظ تسلط لزم واإل البدن،
الشططعر واظططاهر تحتهططا ماططا واظططاهر الظفططار ظططاهر المعنى: حتى

كثططف) أي تأماططل. (قططوله: واإن فيططه، ماططا يخفى وال واباطنا، ظاهرا
فططي بخلفططه واباطنا، ظاهرا هنا الكثيف غسل واجب الشعر. واإنما

واكثرتها صلة، لكل تكرره عدم بسبب هنا المشقة لقلة الوضوء،
يصططل لططم إن المضططفور صلة. واالشططعر لكل لتكرره الوضوء في

بططاطنه، إلى الماء ليصل نقضه واجب بالنقض إل باطنه إلى الماء
إلططخ) ظهططر نقضه. (قوله: واماططا يجب لم نقض غير مان واصل فإن
أيضا. واقططوله: الظفار على ماعطوف إلخ. فهو ظهر ماا واحتى أي
أزيل. (قططوله: ظفر مانبت هو ذلك نحو لعل شعرة مانبت نحو مان

يجططب ل بعططده زالططت فإن غسلها الشعرة. واقوله: قبل زالت) أي
فهططو للذنيططن، صططماخ ماططن ظهططر واماططا غسله. (قوله: واصماخ) أي

فططرج ماططن ظهططر واماا امارأة) أي نحو. (قوله: وافرج على ماعطوف
ماا دوان البكر فرج مان يبدوا الكردي: واماا ثيب. قال أوا بكر امارأة،

. واالبكططر. اه الططثيب فططي الوجططوبا فيختلططف الططثيب، فرج مان يبدوا
المقططدر. (قططوله: واشططقوق) أي بظهر ماتعلق جلوسها واقوله: عند

-  البدن في - أي شقوق مان ظهر واماا
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الططتي البدن شقوق مان يبدوا النهاية: واماا لها. واعبارة غور وال
جططدري، بططاطن واحططتى جططدري) أي . (قوله: وابططاطن لها. اه غور ل

خططرج رأسططه واقوله: انفتح حتى مادخول على ماعطوف بالجر فهو
بططاطن باطنه. (قططوله: ل واغسل شقه يجب فل ينفتح لم إذا ماا به

تعميمطه يجطب فل جطدري. أي بطاطن علطى عططف قرحة) بالجر،
يظهططر البشرة. واقوله: لم عن قشرها) أي بالماء. (قوله: واارتفع

هططذا أن القرحططة. واالظططاهر بططاطن ماططن القشر أي تحته ماما شئ
لنهمططا واذلططك الواقع، لبيان هما بل لهما مافهوم ل قبله واماا القيد

أصططابع ماططن الملتحم) أي فتق للبرء. تأمال. (قوله: وايحرم لزماان
فططي النهاية البدن. واعبارة ظاهر مان ليس لنه واالرجلين، اليدين
يصططل ل بحيططث مالتفططة أصططابعه كططانت الوضوء: والططو سنن مابحث
لنططه فتقهططا حرم مالتحمة أوا واجب، وانحوه بالتخليل إل إليها الماء

مان أخذا يظهر فيما تيمم ماحذوار خاف إن ضروارة. أي بل تعذيب
قلفططة، تحططت قططوله: واماططا عن المسألة هذه أخر انتهت. والو العلة
تحططت واماططا أن عبططارته واليهططام المعططاطيف، لتتصططل أوالططى، لكططان

ماططا واحتى قلفة) أي تحت يحرم. (قوله: واماا فاعل على ماعطوف
حططتى. واإنمططا ماططدخول على ماعطوف فهو القلف، مان قلفة تحت
ماسططتحقة لنها حسا، يظهر لم واإن حكما ظاهر لنه غسله واجب

ماا غسل واجوبا يضمنها. واماحل لم إنسان أزالها لو الزالة. والهذا
إزالتهطا. فطإن واجبطت واإل فسطخها، أماكن بأن ذلك تيسر إن تحتها

واأماططا الحططي، فططي التفصططيل الطهورين. واهذا كفاقد صلى تعذرت
إزراء يعد ذلك لن تزال ل تحتها ماا غسل يمكن لم فحيث الميت

حجططر ابططن واعنططد الرمالي، عند المعتمد على صلة، بل وايدفن به،
شططعر) بططاطن للضططروارة. (قططوله: ل عليه وايصلى تحتها عما ييمم

مانططه. ماسططتثنى هو إذا كثف، قوله: واإن بعد واذكره تقديمه الوالى
فم باطن المنعقد الشعر ظاهرا. واماثل لكان المتن مان جعل والو

غسله. يجب فل واالنف، العين في نبت واشعر وافرج واعين واأنف
أوا قططل ماطلقططا، عنططه يعفى ل هو عقده فإن بنفسه واقوله: انعقد
يجططب مانططه. (قططوله: وال القليططل عططن بعضططهم: يعفططى كططثر. واقططال

واإن الظططاهر، ماططن ليططس ماحلهمططا لن وااستنشططاق) أي ماضمضططة
قططوله هذا عن ساترهما. وايغني بقطع واالنف الفم باطن انكشف



يكططره وااستنشططاق. واقططوله: بططل ماضمضة القذر إزالة التي: فبعد
وله: اللطه رضي حنيفة أبي خلف مان خرواجا أي تركهما عنطه. (ق
شططرواط فططي بتعميططم. (قططوله: واماططر) أي طهططور) ماتعلططق بمططاء

علططى - أي عليططه يكططون ل هنططاك. واثالثهططا: أن الوضططوء. واعبططارته
لجمططع. واصندل. خلفا كزعفران ضارا، تغيرا للماء - ماغير العضو

ظططن الغسططل فططي وايكفططي عمططوماه) أي ظططن . (قوله: وايكفططي اه
البشططرة واالشططعر. (قططوله: علططى البشططرة جميع إلى الماء واصول

كفعلططه. بنفسططه يتعططدى المصططدر إذ علططى، حذف واالشعر) الوالى
ماعنطى العمطوم. وال يطتيقنه) أي لم الماء. (قوله: واإن يقال: عمك

تيقططن يجططب إلططخ. (قططوله: فل ظططن قوله: وايكفي بعد الغاية لهذه
غلبططة يكفططي إلططخ. (قططوله: بططل قوله: وايكفي على عموماه) مافرع

بعمططوم أي حذفه. واقوله: بططه فالوالى عليه، المفرع عين إلخ) هو
أنططه كمططا أي الغسل. واقوله: كالوضططوء في أي الماء. واقوله: فيه

تكلططم إلخ) لما مار. (قوله: واسن كما فيه العموم ظن غلبة يكفي
الططواجب) السنن. (قوله: للغسل على يتكلم شرع الفرائض على

واالولدة. واقوله: واالمنططدوابا واالنفاس واالحيض الجنابة كغسل أي
سططن، فاعططل واالعيدين. (قوله: تسططمية) نططائب الجمعة كغسل أي
حططدثا ماحططدثا كططان إن يطلططق أوا واحده، الذكر بها يقصد أن بد وال

أن بطد وال حطرم، الطذكر ماطع أوا واحطدها القطراءة قصطد أكبر. فطإن
الغسل. واقوله: حيث مان عليها ليثابا القلبية بالنية ماقروانة تكون
فططي خلفططا الوضططوء فططي الشططارح ذكر الغسل. واقد أوال أي أواله
بينهمططا الجمططع تقططدم واقططد السططواك، أوا التسمية السنن أوال كون
بالثططاني قال وامان القولية، السنن أوال ماراده بالوال قال مان بأن

أي قططذر، إزالططة واسططن قططذر) أي الفعليططة. (قططوله: واإزالططة ماططراده
ماططن غسططله تقديم كون ق: واماحل ش الغسل. قال على تقديمها

 غير النجاسة كانت إذا الغسل سنن
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ريح. وال لون وال طعم لها يدرك ل أي حكمية، واكانت ماغلظة
بغسططلة تططزوال واكططانت ذكططر، مامططا وااحططد لهططا يططدرك بأن عينية، أوا

الغسططل قبططل فإزالتهططا بططذلك تططزوال ل الططتي العينيططة وااحططدة. أماططا



واالمططاء. واأماططا العضططو بيططن لحيلولتهططا بقائهططا ماططع يصح فل شرط،
يرفططع ل السبع استيفاء قبل ماعه أوا تتريب بغير فغسلها المغلظة

الجنططب بططدن علططى كطان - فلطو الرمالطي شططرح فططي - كما الحدث
ناوايططا كالنيل كدر مااء في انغمس ثم ستا فغسلها ماغلظة نجاسة

قططذر. ماططن . (قططوله: طططاهر) بططدل جنططابته. اه ارتفعت الحدث رفع
للططاهر. (قطوله: وانجطس) الطواوا واماخطاط) تمثيطل (قطوله: كمنطي

طططاهر. (قططوله: كمططذي) تمثيططل علططى ماعطططوف واهططو أوا، بمعنططى
إزالططة لسططنية إلططخ) غايططة كفى الودي. (قوله: واإن واماثله للنجس،

- واالقططذر للحدث - أي لهما كفى واإن القذر إزالة سن أي القذر،
فططي الراجططح هططو الكططردي: واهططذا العلماططة وااحططدة. قططال غسططلة

يمنططع تغيططرا المططاء يغيططر ل أن الطاهر في يشترط لكن المذهب،
تحتططه ماططا إلططى المططاء واصول يمنع ل واأن عليه، الماء اسم إطلق

واأن بغسلة، النجاسة تزوال أن العينية النجاسة البشرة. وافي مان
ل واأن المتنجططس، علططى وااردا القلططتين دوان هو الذي الماء يكون
ماططا اعتبططار بعططد وازنها يزيد ل واأن يسيرا، تغيرا والو الغسالة تتغير

ماططن شططرط انتفططى الوسططخ. فططإن ماططن وايعطيه المغسول يتشربه
يطهططر ل المغلظططة أن كططالخبث. فعلططم الحططدث ببقططاء حكططم ذلك

اليعططابا: في التتريب. قال ماع تسبيعها بعد إل الحدث عن ماحلها
حططدثه. يرتفططع لم ماثل مارة ألف نهر في تتريب بدوان انغمس فلو
رفططع بنية مارة ألف طهور مااء في انغمس فيقال: جنب يلغز وابه

يبططول . (قوله: واأن يطهر. اه والم حسي ماانع ببدنه واليس الجنابة
بيبول. ماتعلق يغتسل أن إلخ. واقوله: قبل يبول أن واسن إلخ) أي

البططول. أي المني. واقوله: بمجططراه مان أي بقي ماا واقوله: ليخرج
عليه فيجب الغسل بعد مانه خرج لربما قبله يبل لم لو لنه واذلك

سطن القطذر إزالطة فبعطد إلطخ) أي القذر إزالة إعادة. (قوله: فبعد
المشططتمل غيططر ماسططتقلتان سططنتان واهمططا وااستنشططاق، ماضمضططة

كامال. واضوء سن ثم كامال) أي واضوء الوضوء. (قوله: ثم عليهما
واماسططلم. (قططوله: البخططاري أي الشيخان، التباع (قوله: روااه) أي

الوضططوء. واقططوله أي المغتسل. واقوله: استصططحابه له) أي وايسن
أن قبططل أحططدث) أي لو الغسل. (واقوله: حتى مان أي الفراغ إلى

عليططه جططرى ماططا الوضططوء. واهططذا أي إعادته له يغتسل. قوله: سن
قبل توضأ واعبارته: والو العادة، سنية على ر م حجر. واجرى ابن

الوضططوء سططنة لتحصيل يحتج لم يغتسل أن قبل أحدث ثم غسله



لططو ماططا تعططالى. بخلف الله رحمه الوالد به أفتى إعادته. كما إلى
فططإنه ماثل، المضمضطة قبطل أحطدث ثطم الوضطوء فططي يططديه غسل
لن الوضططوء نية بعد غسلهما إعادة إلى السنة تحصيل في يحتاج

بينهمططا الجمططع ق: وايمكططن ش . قططال بالحدث. اه بطلت النية تلك
سططنن ماططن كططونه حيططث مان إعادته تطلب ل أنه الرمالي ماراد بأن

مان الخرواج حيث مان إعادته طلب ينافي فل بها، المأماور الغسل
ألغططز ر م عليططه جططرى ماططا . واعلى اه حجر ابن ماراد واهو الخلف،

ماديد باع ذي * * والكل واللمفيد للفقيه فقال: قل فيه السيوطي
ينقضططون ل السططديد بططالمار جططاء * * قططد ماتوضططئ فططي قلططت ماططا

بإيلج * * إل ينتقض لم واواضوءه يزيد أوا تغوط * * ماهما واضوءه
وااحططد * * يا السديد اللغز مابدئ قوله: يا في بعضهم أجابه جديد

تفيططد كمططا سططن * * للغسططل الططذي هو الوضوء هذا الفريد العصر
المحططامالي) (قططوله: وازعططم جديططد بططإيلج إل ينتقض لم الذي واهو

بالغسططل الوضططوء أي ضططعيف. واقططوله: اختصاصططه خططبره مابتططدأ
 ابن واعبارة الواجب،
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الوضطوء أن كلماهطم العبطابا: واقضطية شطرح في قاسم: قال
واغيططره زرعططة أبططو صططرح الواجب. به الغسل في سنة يكون إنما
الطتي السطنن سطائر ماطن - كغيطره بنطدبه قيل للمحامالي. والو تبعا

رأيططت يبعططد. ثططم - لططم أيضططا المسططنون الغسططل فططي هنططا ذكرواها
. (قططوله: الحتمططال. اه بهططذا جططزم الجمعططة بططابا فططي المصططنف
واضططوء قططوله: ثططم يلئم ل قدمايه) هذا غسل تأخير عدم واالفضل
فططي قدمايه. واالوالى غسل تأخير بعدم يكون إنما كماله كامال. إذ
غسططل قططول: يططؤخر المنهططاج. وافططي فططي كمططا يقططول أن المقابلة

غسططلهما. أي القططدماين، تأخيرهمططا) أي ثبططت قدمايه. (قططوله: واإن
للصلة واضوءه (ص) توضأ أنه فيه رواي فقد البخاري واقوله: في

بعططده) فططي أوا الغسططل أثنططاء توضططأ قدمايه. (قوله: والو غسل غير
ينططوي فهططل يتوضططأ، أن أراد ثططم اغتسططل نصططه: لططو ماططا البجيرماي
لن السططنة بططه ينططوي أوا ؟ قبلططه يتوضططأ لم لنه الفريضة بالوضوء
ماططن الخططرواج أراد إن ؟. الجططوابا: أنططه الغسل في اندرج واضوءه



سططنة فيقول: نويت السنة، به نوى واإل الفريضة، به نوى الخلف
عططن جنططابته تجططردت إن قططدماه، إذا يقططول للغسل. واكططذا الوضوء
الفضططل . (قوله: لكن اه شرف . ابن ماعتبرة. اه فنية واإل الحدث

تركططه) أي الغسططل. (قططوله: وايكططره علططى الوضططوء تقططديمه) أي
كمططا النططدراج، بعططدم القائططل ماططوجبه خلف ماططن خرواجا الوضوء،

أوا التحفططة: أي فططي الغسل) قال سنة به سيذكره. (قوله: واينوي
انفططردت جنططابته) أي تجططردت ظططاهر. (قططوله: إن هو كما الوضوء

لططم واإن أي فططأمانى. واقططوله: واإل تفكططر أوا فططأمانى نظر كأن عنه،
الحدث. رفع به الغالب. نوى هو كما ماعه اجتمعت بل عنه تتجرد

واهططو الغسططل، عططن الوضوء أخر واإن ذكر ماا ينوي أنه هذا واظاهر
كمططا الغسل سنة به نوى واإل الخلف، مان الخرواج أراد إن كذلك

الحططدث رفططع بططه نصططه: واينططوي ماططا الكريم بشرى قريبا. وافي مار
خرواجططا الغسططل، عططن أخره واإن عنه جنابته تجردت واإن الصغر،

خلف واماططن الكططبر، فططي الصططغر انططدراج بعدم القائل خلف مان
ماططن يغتسل لمن الوضوء. واينبغي ينقض المني خرواج القائل: إن

عنططه يغفططل قططد إذ السططتنجاء، ماحل بغسل النية إبريق. قرن نحو
وافيهططا يططده علططى خرقططة لف إلى احتاج ذكره واإن طهره، يتم فل

علططى يصططير بططه قرنها واضوءه. فإذا فينتقض المس إلى أوا كلفة،
الوضططوء. بنيططة غسلها إلى فيحتاج الكبر، دوان أصغر حدث الكف

ليسططلم فقططط السططتنجاء ماحل عن الحدث رفع ينوي أن فالوالى
وادقيقططة بالدقيقططة تسططمى المسططألة بزيططادة. واهططذه  ذلطك. اه ماططن

وادقيقططة السططتنجاء، غسططل ماحططل عنططد الدقيقة. فالدقيقططة: النيططة
أن ذلططك ماططن كفه. واالمخلططص على الصغر الحدث الدقيقة: بقاء

هذين عن الحدث رفع يقول: نويت كأن واالدبر، بالقبل النية يقيد
بططدنه. كبقيططة ذلك بعد بالغسل وايرتفع يده حدث المحلين. فيبقى

ماططن خرواجططا الصططغر، الحططدث رفططع ينططوي إلخ) أي (قوله: خرواجا
الحططدث انططدراج أي النططدراج الوضوء. واقوله: بعدم ماوجب خلف

نحططو إرادة عنططد الوضططوء) أي الكططبر. (قططوله: لزماططه فططي الصغر
بعططد ثططم ماعططاطف) أي ظططاهر. (قططوله: فتعهططد هططو كمططا الصططلة،
واالتططواء، انعطططاف فيططه ماططا واهططي ماعططاطفه، تعهططد سططن الوضططوء
كفططا فيأخططذ الذن فططي التعهططد واأذن. وايتأكططد واكإبط بطن كطيات

يجططب لم التحفة: واإنما في برفق. قال عليه الذن وايضع مااء مان
فيططه يكتفططي الططواجب التعميططم لن إليهططا واصططوله ظططن حيث ذلك



اللحططاظ، يشططمل ماططا بطه . (قوله: واالموق) المططراد الظن. اه بغلبة
. (قططوله: والحططاظ. اه بعضططهم: واماططوق الذن. واعبططارة يلي ماا واهو

ماعططاطف. واقططوله: أصططول تعهططد علططى عطططف إلخ) بالرفع، واتعهد
واتخليططل الصططل ماططع القويم المنهج شعر. واعبارة مانابت أي شعر

فططي العشططرة أصابعه يدخل بأن المبلولة، بيده ثلثا الشعر أصول
ذلططك فططي أصططوله. واالمحططرم بهططا ليشططربا الشططعر فططي ثططم الماء

إلططخ) غسل النتتاف. (قوله: ثم خشية الرفق يتحرى لكن كغيره،
المططاء. (قططوله: بإفاضططة رأس غسططل سن ذكر ماا تعهد بعد ثم أي
تخليله)  بعد
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بعطد إليطه حاجطة ظطاهر. وال هطو كمطا شطعره، أي الرأس، أي
واغيططره. الططرأس بشططعر صططادق هططو شططعر. إذ أصول قوله: واتعهد

فيططه) أي تيططامان تأماططل. (قططوله: وال بثم، تعبيره مان البعدية واتعلم
بططدأ واإل الرأس، كل يكفي يفيضه ماا كان إن الرأس. واماحله في

فططي يسططن ل أنططه كلماططه وانصها: واظاهر النهاية، في كما باليمن،
وااعتمططده السططلم عبططد ابططن صططرح بططاليمن. وابططه البططداءة الرأس

واإل الططرأس كططل يكفططي يفيضططه ماا كان ظاهر. إن واهو الزركشي
. واقططوله: لغيططر التخليططل. اه وافاعل القطع به يبدأ كما باليمن بدأ

شططق غسططل فيططه. (قططوله: ثططم التيامان له فيسن هو أماا أي أقطع
وابطنططا، ظهططرا جسططده ماططن اليمنططى بالجهططة أوال فيبططدأ أيمططن) أي

الجهططة يغسططل ثططم خلططف، ماططن ثططم قططدام مان عليها الماء فيفيض
الميططت غسططل فططي واأماططا الحططي، غسططل في كذلك. واهذا اليسرى
يحرفططه ثططم كططذلك، اليسططر ثططم قططدام ماططن اليمططن شططقه فيغسل
علططى أسهل لنه كذلك، اليسر ثم خلف مان اليمن شقه وايغسل
دلططك واسططن يططده) أي تصططله لمططا واالغاسل. (قططوله: وادلططك الميت

يسططن ل يططده تصططله لططم ماا أن هذا البجيرماي: يقتضي لذلك. قال
. وانحططوه: اه بعططود يسططتعين أن لططه يسططن بططل كذلك، واليس دلكه،

لمططا قوله عن النظر بقطع الدلك، لسنية إلخ) علة (قوله: خرواجا
البدن. واقططوله: جميع في يوجبه له الموجب لن يده. واذلك تصله

فططي قططال عنططه، اللططه رضي ماالك الماام هو أواجبه مان خلف مان



ليططس واالخططبر اليططة - أن الوجططوبا عططدم على - أي التحفة: دليلنا
إليططه. يفتقططر ل والغططة شرعا الغسل اسم أن ماع له، تعرض فيهما

البططدن جيمططع تثليث. واقوله: لغسططل واسن . (قوله: واتثليث) أي اه
واماططن قططدام مان ثلثا اليمن شقه ثم ثلثا، أوال رأسه فيغسل إلخ

ثلثططا. (قططوله: وايخلططل ثلثططا، وايططدلك كططذلك، اليسططر ثططم خلططف،
ماططاء فططي الغسططل فططي أي راكد التثليث. واقوله: في وايحصل) أي

إلططخ) ينقططل لم بيحصل. (قوله: واإن راكد. (قوله: بتحرك) ماتعلق
ماططن أي الواجططه ذكططر. واقططوله: علططى بمططا التثليططث لحصططول غايططة

حركططة كططل لن لكلماططه، واالمتعقططبين السنوي بين فيه اضطرابا
لهطذه ينظطر قبلطه. والطم الطذي الماء غير لبدنه مااء ماماسة توجب

في المدار لن للستعمال، المقتضى للنفصال المقتضية الغيرية
هنططا واماططا عرفططا، عنططه البططدن انفصال على له المقتضي النفصال

ل ماا التثليث سنة حصول في يغتفر أنه الفرق واكأن كذلك، ليس
فيططه يكفططي فل للمططاء إفسططاد لنططه السططتعمال حصول في يغتفر
لططه أن اغططتراف نية بل يده أدخل فيمن مار العتبارية. واقد الماور

تحفططة. (قططوله:  التثليططث. اه سططنة لططه وايحصططل ثلثططا يحركهططا أن
للقبلة. (قوله: واماوالة) أي استقبال للغسل واسن وااستقبال) أي

سنة أنها واهو  السابق. اه بتفصيلها التحفة في ماوالة. قال واسن
واسططن تكلم) أي غيره. (قوله: واترك في واوااجبة السليم حق في

كما تركه، يسن فل بها أماا حاجة تكلم. واقوله: بل ترك للمغتسل
تكلططم. أي علططى عطططف الوضوء. (قوله: واتنشيف) بالجر، في مار

مار كما تركه، يسن فل به أماا عذر تنشيف. واقوله: بل ترك واسن
ل أن المتقططدماتان) واهمططا: أشططهد الشططهادتان أيضا. (قوله: واتسن

وارسططوله. عبططده ماحمططدا أن واأشهد له شريك ل واحده الله إل إله
يزيططد: أن واهططو هنططاك، ماعهما ذكر ماا ماع أي ماعهما ماا واقوله: ماع

سططبحانك المتطهريططن ماططن وااجعلنططي التططوابين ماططن اجعلني اللهم
إليططك. واأتططوبا أستغفرك أنت، إل إله ل أن أشهد وابحمدك، اللهم
يقرأ واأن ماحمد، سيدنا واآل ماحمد سيدنا على وايسلم يصلي واأن

رافعططا للقبلططة، ماسططتقبل ثلثا كله ذلك يقول أنزلناه) * واأن * (إنا
الغسطل أعمطى. واقططوله: عقططب والطو السططماء، إلطى وابصطره يطديه

المغنططي: إلططخ) عبططارة لجنابة يغتسل ل بتسن. (قوله: واإن ماتعلق
فططي - كمططا ماعينة بئر أوا كثر، والو الراكد الماء في يغتسل ل واأن

فططي أحططدكم يغتسططل ماسططلم: ل لخططبر ذلططك يكططره - بل المجموع



كيططف للحديث هريرة: الراواي لبي جنب. فقيل واهو الراكد الماء
البيططان: فططي المجموع: قططال في تناوال. قال قال: يتناواله ؟ يفعل

- علططى شططيخنا قططاله - كمططا ماحمططول واهو كالغسل، فيه واالوضوء
ذلططك طهورية في العلماء لختلف ذلك كره واإنما الجنب، واضوء
فيقال: مااء الورد، كماء لزم شئ إلى بالمضاف لشبهه أوا الماء،
 في ذلك يكون أن واسخ. واينبغي أوا عرق
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بيغتسططل. راكططد) ماتعلططق ماططاء . (قوله: في المستبحر. اه غير
إلطخ) كطالبحر. (قطوله: كنطابع كطثيرا يصططر يسططتبحر) أي (قوله: لم

الغتسططال عدم يسن الذي الراكد الماء لتمثيل الكاف أن يحتمل
غيططر الراكططد بالماء المراد أن على بناء للتنظير أنها وايحتمل فيه،

فيططه. واقططوله: الغتسال عدم يسن كل واعلى النابع، واغير الجاري
أوا حيططض أوا لجنابططة) أي اغتسططل لنابع. (قططوله: لططو صفة جار غير

واكسططوف كعيططد جمعططة، نحططو ماططع أي جمعططة نفاس. واقوله: وانحو
الجمعططة. واقططوله: وانحططو الجنايططة أي وااستسططقاء. واقططوله: بنيتهمططا

المسططجد. واتحيططة الفططرض نططوى لو كما غسلهما، حصل أي حصل
كططل للحصططول. واقططوله: إفططراد إلخ) غاية الفضل كان (قوله: واإن

ثم للجنابة يغتسل أن البحر: واالكمل في ش: قال ع قال بغسل
أوا لحططدهما) أي . (قوله: أوا عميرة. اه  أصحابنا. اه ذكره للجمعة،
الجمعططة. واقططوله: أوا الجنابططة نططوى كططأن فقططط، لحططدهما اغتسططل

الفططرض في النفل يندرج لم نواه. واإنما بما عمل أي فقط حصل
أحططدث) فرضه. (قططوله: والططو ماع الظهر سنة فأشبه ماقصود، لنه
أجنططب أوا أحدث ثم أجنب أوا أي أجنب أصغر. واقوله: ثم حدثا أي

واالجنابططة. الحططدث عن وااحد) أي غسل ماعا. (قوله: كفى واأحدث
عططن يقططع إنمططا الغسل أن على الرافعي نبه النهاية: واقد في قال

عبر فلذا حكم، له يبقى ل أي ماعه، يضمحل الصغر واأن الجنابة،
الغسططل، ماعططه) أي ينططو لم . (قوله: واإن بقوله: كفى. اه المصنف

. (قوله: ينتف. اه لم نفاه لو ش: بل ع به. قال للكتفاء غاية واهو
غايططة فهططو الوضططوء، أعضططاء يرتططب لم واإن أعضاءه) أي رتب وال

واالنفسططاء. (قططوله: الحططائض دماهما) أي انقطاع ثانية. (قوله: بعد



المططاء، واجد إن أي يسن. واقوله: واواضوء فاعل فرج) نائب غسل
القططراءة، لنحططو واالوضوء التجديد كوضوء الوضوء تيمم. واهذا واإل
إلططخ) التحفططة. (قططوله: لنططوم في ماعتبرة. أفاده نية مان فيه بد فل

ثان واجماع أي واضوء. واقوله: واشربا فرج غسل مان بكل ماتعلق
إرادة الربعططة بهططذه يلحططق أن التحفططة: واينبغططي فططي أراده. قططال

. جنبططا. اه عليططه سططلم مان سلم (ص) لرد تيممه مان أخذا الذكر،
واالكططل النططوم ماططن ذلططك) أي ماططن شططئ فعططل (قططوله: وايكططره

غسططل ماططع والو ذلك يكره أنه ظاهره واضوء واالشربا. واقوله: بل
أصططل حصططول فططي الفططرج غسططل يكفي بل كذلك، واليس الفرج،
بغسططل السطنة أصططل التحفططة. وانصططها: وايحصطل فططي كمطا السنة،
. كططره. اه واإل شططربا، أوا أكل أوا نوم أوا جماع نحو أراد إن الفرج

أن ينبغططي الحيططاء. ل فططي إلططخ) قططال يزيلططوا ل أن (قوله: واينبغي
جططزءا نفسططه ماططن يططبين أوا دماططا يخرج أوا يستحد أوا يحلق أوا يقلم
جنبططا. فيعططود الخططرة فططي أجزائططه سطائر إليطه يططرد إذ جنططب، واهو

كططل إن . واقوله: وايقططال بجنابتها. اه تطالب شعرة كل وايقال: إن
لفاعططل القياماططة يوم وااللوم التوبيخ ش: فائدته ع قال إلخ شعرة

الصططلة واقططت دخططل كطأن قصر، حيث ذلك ماحل أن ذلك. واينبغي
ذلك) أي . (قوله: لن الموت. اه فاجأه كأن فل، واإل يغتسل، والم

أوا الجنابططة، حططال المططزال الططدم أوا الظفططر أوا الشعر مان المذكور
ل: وافططي ق قططال جنبا الخرة في النفاس. واقوله: يرد أوا الحيض

الططتي الجططزاء هططو العائد لن غيره، في واكذا نظر، الدم نحو عود
أي للمغتسططل. واقططوله: تكشططف . (قوله: واجاز) أي عليها. اه ماات
الذين عن خال ماحل في خلوة) أي عورته. (قوله: في ستر عدم

نظرهططا. لهططم يجططوز واالططذين المغتسططل عططورة نظططر عليهم يحرم
ماططن بحضططرة والكططن خلوة في ليس أوا إلخ) أي بحضرة (قوله: أوا

واأماططة المغتسططل. واقططوله: كزواجططة عططورة إلططى ينظططر أن له يجوز
أوا الخلططوة، فططي ذلططك. (قططوله: واالسططتر) أي لططه يجوز لمن تمثيل

 له يجوز مان بحضرة
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حكيططم: احفططظ بن (ص) لبهز لقوله أي النظر. واقوله: أفضل
كططان إن يمينططك. قططال: أرأيططت مالكططت ماططا أوا زواجتططك مان عورتك

النططاس. فططإن ماططن مانه يستحيى أن أحق ؟. قال: الله خاليا أحدنا
السططتر فائططدة فمططا شئ، عنه يحجب ل واتعالى سبحانه قيل: الله

. ماغنططي. وارازقططه. اه خططالقه يدي بين ماتأدبا يرى أجيب: بأن ؟ له
هو. إل إله ل الذي الله يقول: باسم أن عاريا اغتسل لمن وايسن

بعططض التحفططة: قططال فططي الجططن. قططال أعيططن عططن سططتر ذلك لن
بططه يسططتتر ماططا يجططد والططم فلة في يغتسل مان يخط الحفاظ: واأن

نصف يغتسل ل واأن فيها، وايغتسل الله يسمي ثم كالدائرة، خطأ
أراد فططإن بمئططزره إل المططاء يططدخل ل واأن العتمططة، عنططد وال النهار

. (قططوله: واحططرم) أي عططورته. اه المططاء يسططتر أن فبعططد إلقططاءه
الغسططل. واقططوله: ماططن ماحططل في أي ثم كان التكشف. واقوله: إن

حينئططذ ذلططك حرماة في فرق عورته. وال إلى أي إليها نظره يحرم
غضططوا لهططم قططوله يكفططي ل. وال أم أبصططارهم يغضططوا أن بيططن

أبصططارهم. (قططوله: يغضططوا لططم إذا بما قيدها لمن أبصاركم. خلفا
هططي حاجططة، الخلططوة. واقططوله: بل فططي التكشططف حططرم) أي كمططا

الططدنس. (قططوله: واحططل) أي ماططن ثططوبا واصططيانة واتططبرد كالغسططل
لقططل أي غططرض الخلوة. واقوله: لدنى أي التكشف. واقوله: فيها

سططتر مابحططث فططي أي يططأتي تقططدم. واقططوله: كمططا ماططا واهططي حاجة،
أيضططا الصلة خارج الستر هذا هناك: فرع: يجب العورة. واعبارته

الخلططوة. لكططن فططي حططتى غيره، يجد لم حرير أوا نجس بثوبا والو
غيطره، واركبطة سطرة بيطن واماطا الرجطل سطوأتي ستر فيها الواجب
غططرض - لدنططى المسططجد ماططن - والططو الخلططوة فططي كشططفها وايحوز

الططبيت، كنططس عنططد واالغبططار الططدنس، ماططن ثططوبا واصططيانة كتبريططد
الغسططل لمكرواهططات المصططنف يتعططرض . (تتمططة) لططم واكغسططل. اه

علططى كالزيططادة الوضططوء، ماكرواهططات هططي فمكرواهططاته واشرواطه،
الوضططوء، شططرواط هططي واشططرواطه المططاء، فططي واالسراف الثلث،

تجديططد يسططن ذلطك. وال غيطر إلطى الحائططل، واعطدم المنطافي كعدم
الوضططوء. بخلف المشططقة، ماططن فيططه والمططا ينقططل لططم لنه الغسل

ل عمططا البصططر غططض عليهططم وايجططب الحمام، دخول للرجال وايباح
ل مان بحضرة الكشف عن عوراتهم واصون إليه، النظر لهم يحل
عاريططا الحمططام دخططل إذا الرجل أن رواي إليها. فقد النظر له يحل
على مابني أمارهن لن عذر، بل للنساء دخوله مالكاه. وايكره لعنه



واقططد واالشططر، الفتنططة ماططن خرواجهن في والما الستر، في المبالغة
بينهططا ماططا هتكططت إل بيتهططا غيططر فططي ثيابها تخلع امارأة مان وارد: ماا

التنطزه ل واالتنظيطف التطهيططر يقصد أن لداخله الله. واينبغي وابين
النططار، ماططن الله جهنم.. أعاذنا حرارة بحرارته يتذكر واأن واالتنعم،
واصططحبه آلططه واعلططى عليه الله صلى المختار النبي لمتابعة واوافقنا

- طهططارة أحططدها البططابا أوال قوله واسلم. (قوله: واثانيها) - ماقابل
لفظ حذف الصلة) لو شرواط أي: ثاني واجنابة. (قوله حدث عن

أخصر. (قوله: طهططارة لكان للضمير تفسيرا بعده ماا واجعل ثاني
لعلططى اسططم البططدن واالجسد. واقيل: إن للجسم مارادف بدن) هو
فططالوالى هذا واعلى خاصة، واالطراف الرأس أوا خاصة، الشخص

الططذي البططدن ماططن ق. (قططوله: وامانططه) أي . ش بالجسم. اه التعبير
لططم ماا صلته تصح لم ماتنجسا أكل فلو الفم، داخل طهارته تجب

يجططب لططم واإنمططا واالذن، أي واالعيططن فمه. واقوله: واالنططف يغسل
النجاسططة. (قططوله: وامالبططوس) أي لغلططظ الجنابططة فططي ذلططك غسل

مالبططوس غيططر وانحوه. (قوله: واغيططره) أي كثوبا مالبوس، واطهارة
مالق أوا أي للغيططر، ماحمططول) بيططان كططل كمنططديل. (قططوله: ماططن

يتحططرك) أي لططم للمصططلي. (قططوله: واإن أي للمحمول. واقوله: له
أوا ذيلططه كطططرف واذلططك المصططلي، أي المحمول. واقوله: بحركتططه

يتحرك لم ماا على سجوده صحة الطويل. وافارق عماماته أوا كمه
ينططافيه. واهطذا للتعظيطم، شطرع فيهططا النجاسة اجتنابا بأن بحركته

حاصططل واالمقصود غيره، على الستقرار السجود في واالمطلوبا
فيططه، يصططلى ماكططان واطهارة فيه) أي يصلى بذلك. (قوله: واماكان

فططي عنططه يعفططى فططإنه فيططه، الطيور ذرق كثر لو ماا مانه وايستثنى
ل واأن عليه، الوقوف يتعمد ل ثلثة: أن بشرواط واالرض الفرش

نجس) ماتعلق عنه. (قوله: عن الحتراز يشق واأن رطوبة، تكون
هططو حيططث ماططن النجططس أن اعلططم عنه ماعفو بطهارة. واقوله: غير

واالمططاء، الثططوبا فططي عنططه يعفططى ل أقسططام: قسططم أربعططة ينقسم
الطططرف. يططدركه ل كمططا فيهمططا، عنططه يعفططى وابول. واقسم كرواث
 في عنه يعفى واقسم
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بططأن بينهمططا الروايططاني الدم. وافرق كقليل الماء، ن دوا الثوبا
سططاعة كططل الثططوبا غسططل وابأن الثوبا، بخلف صونه يمكن الماء

الثططوبا، دوان المططاء فططي عنططه يعفططى الماء. واقسم بخلف يقطعه
خليططة. ال بيططوت فططي الططتي الفيططران وازبل سائل، لها دم ل كميتة

إلططخ. بدوان قوله: طهارة مافهوم على إلخ) مافرع تصح (قوله: فل
واالمكططان. واالملبططوس البدن في المذكور النجس أي واقوله: ماعه
ل أي ماعططه، الصططلة صططحة لعططدم جاهل) غاية أوا ناسيا (قوله: والو

عططن الطهططر لن الجهل. واذلك أوا النسيان ماع كان والو ماعه، تصح
ل الططذي الوضع خطابا بابا مان واهي الشرواط، قبيل مان النجس

أوا حجططر. (قططوله: بوجططوده ابططن النسيان. قاله أوا الجهل فيه يؤثر
زائططدة. فيهمططا واالباء جاهل، أوا ناسيا مان كل مابطل) تنازعه بكونه

واجبططت تططذكر، ثططم وانسططي علمططه، أوا يعلمططه لططم بنجس صلى فلو
ماا بخلف النجس، ذلك ماع فعلها ماتيقنا صلها صلة لكل العادة
لشططتراط إلططخ) دليططل تعططالى بعده. (قططوله: لقططوله حدواثه احتمل

علططى فطهططر) *) أي النجططس. واقططوله: * (واثيابططك عططن الطهططارة
بططه السططتدلل يتم واإنما النجاسة، عن الطهارة ماعناها بأن القول

بجيرماططي. (قططوله: والخططبر  القياس. اه بطريق البدن في للطهارة
واإذا الصططلة، فدعي الحيضة أقبلت (ص): إذا قوله الشيخين) هو

فيططه أن بططه السططتدلل واصلي. واواجططه الدم عنك فاغسلي أدبرت
الصططلة، غيططر في تضمخ بغير يجب ل واهو النجس، باجتنابا المار

فططي واالنهططي ضططده، عطن النهطي يفيطد بالشئ فيها. واالمار فوجب
صططلته، صحة في يضر) أي فسادها. (قوله: وال يقتضي العبادات

إليططه مانسططوبا لنه للنجس. واقيل: يضر، مالق وال حامال غير لنه
يلقيه. واقوله: ماحططاذاة كالذي طهارته فتعين صلته، ماكان لكونه
ماحموله. (قططوله: لكططن أوا أي ماتنجس. واقوله: لبدنه أوا أي نجس

النجططس. (قططوله: أي ماحططاذاته الصططلة. واقططوله: ماططع تكططره) أي
ماعهططا. واقططوله: الصططلة تكططره التي للمحاذاة إلخ) ماثال كاستقبال

فططي القبلططة. قططال جهططة فططي أماططاماه كططائنين أي ماتنجس أوا نجس
نجاسططة. خطططواته وابيططن مااشططيا صلى لو ماا كلماه النهاية: واشمل

بططه. وايططرد قائططل وال السقف، يتناوال كلماهم بعضهم: واعموم قال
حينئططذ واالكراهططة عرفططا، له ماحاذيا يعد بحيث مانه يقربا تارة بأنه

بططإزاء صططلته كراهططة ذلك مان كراهة. واعلم فل ل، ظاهرة. واتارة
ل إليططه، ينسططب بحيططث مانططه قططربا إن جهططاته إحططدى في ماتنجس



كططان إذا كططذلك) أي . (قططوله: واالسططقف ظططاهر. اه هو كما ماطلقا
البعططد ماططع ل مانه القربا ماع لكن ماحاذاته، تكره ماتنجسا أوا نجسا
اجتنططابا يجططب عرفططا. (قططوله: وال لططه ماحاذيططا يعططد ل بحيططث عنططه

بعططد التقييططد بططدليل لحاجططة، كططان إذا الصلة) أي غير في النجس
فلططه بططه يسططتنجي شططيئا يجططد والططم بططال كططأن إلططخ، بقوله: واماحله

وانحوهططا، خليططة ال ينططزح واكمططن بهططا، واماسططكه بيده ذكره تنشيف
البططل بول كشربا للتداواي إليه احتاج واكمن البهائم، يذبح واكمن
إن (ص) بطه أمار كما لذلك، واجطب حاجطة لغيطر كطان العرنييطن. ف

اجتنطابه. (قطوله: واماحلطه) أي واجطب ارتكطابه حرم ماا لن اجتنابه،
بططه) أي التضططمخ غيططر اجتنططابه. (قططوله: فططي واجططوبا عططدم ماحططل

التحفططة: علططى فططي ثططوبا) قططال عمدا. (قوله: أوا بالنجس التلطخ
للتعليل. واقططوله: واالفاء التضمخ، . (قوله: فهو) أي فيه. اه تناقض

علمتهططا. (قططوله: واهططو) أي واقططد يحططرم، فل ماعهططا أماططا حاجططة بل
والططو ماسططتقذر، كططل لغططة: فهططو واأماططا إلططخ النجس. واقوله: شططرعا

واالمنططي. (قططوله: كالمخططاط طططاهرا أوا واالعجططب، كططالكبر ماعنويططا
على تناوالها حرم عين كل بقوله: هو بعضهم إلخ) عرفه ماستقذر
وال لحرماتهطططا ل التمييطططز، سطططهولة ماطططع الختيطططار حالطططة الطلق

 بدن في لضررها وال لستقذارها
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وايحططرم قليله يباح ماا به الطلق: خرج عقل. واقوله: على أوا
طططاهر. فهططو الطيططب، واجوزة واالحشيشة واالفيون كالبنج كثيره،

إنمططا الضطرار لن للخراج، ل للدخال الختيار: هو واقوله: حالة
التمييططز: سهولة ماع النجاسة. واقوله مان يخرجها والم تناوالها أباح
واإن نجططس وانحوهمططا واالجبطن الفاكهة دوان لن أيضا، للدخال هو

خططرج تعظيمها، لحرماتها: أي تمييزه. واقوله: ل لعسر تناواله، أبيح
لحرماته. بل لنجاسته ل تناواله واحرماة طاهر، فإنه الدماي لحم به

أيضططا، طططاهر فططإنه المخالط نحو به لستقذارها: خرج واقوله: وال
فططي لضررها لستقذاره. واقوله: وال بل لنجاسته ل تناواله واحرماة

العقططل أوا كالسططميات، بالبططدن ضططر ماططا بططه عقططل: خططرج أوا بططدن
بططل لنجاسططته ل تنططاواله واحرماططة طاهر فإنه واالزعفران، كالفيون



فططي ثبططوته ينططافي ل التعريططف هططذا فططي الستقذار لضرره. وانفي
واالمثبطططت اللغطططوي، السطططتقذار المنفطططي لن الشطططارح تعريطططف

يقتضططي لسططتقذارها. ل قططولهم: ل أن الشرعي. علططى الستقذار
لجططل ليسططت تناوالهططا حرماططة إن بططل ماسططتقذرة، ليسططت أنهططا

بطأن الصلة) اعترض صحة ثابتا. (قوله: يمنع كان واإن استقذارها
الطدوار إلطى يطؤدي لنطه الحطد فطي دخطوله يجوز ل واهو حكم، هذا

- الحكططم ماعرفططة - علططى النجططس - واهططو المعرف ماعرفة لتوقف
حططد، ل رسططم ؟. واأجيططب: بططأنه الصططلة صططحة ماططن المنططع واهططو

ماططن السلم: واعنططدهم في الحدواد. قال في الحكم أخذ واالممنوع
ل (قططوله: حيططث الحططدواد فططي الحكططام دخططل المططردوادأن جملططة

المسطتنجي فيطدخل للدخطال، القيطد واهطذا ماوجطود، مارخطص) أي
ذلطك واماطع إماططاماته، واتصطح السططتنجاء أثططر عن يعفى فإنه بالحجر
أيضططا عنططه. وايططدخل عفططي أنه إل بالتنجس الثر هذا على ماحكوم

الططوقت لحرماططة يصلي فإنه نجاسة، عليه كان إذا الطهورين فاقد
الفصيحة فاء واالفاء النجس، العادة. (قوله: فهو) أي عليه والكن

؟ هو ماا النجس عن سأل سائل فكأن ماقدر، شرط عن أفصحت
البخططاري: إنططه روااه لمططا وابططول) أي إلخ. (قوله: كرواث فقال: هو
وارد الحجريططن أخذ بها ليستنجي وارواثة بحجرين له جئ (ص) لما

المططاء بصططب واالركس: النجس. واللماططر ركس واقال: هذا الرواثة،
بططه المسجد. واقيططس في بال الذي العرابي خبر في البول على
طاهرة، (ص) فهي النبي فضلت ذلك مان وااستثني البوال سائر
الرفعططة: ابن واغيره. واقال القاضي واصححه البغوي، به جزم كما
الزركشططي: واينبغططي بططه. قططال اللططه واألقى أعتقده الذي الحق إنه

تخططرج الططتي واالحصططاة النبيططاء، سططائر فضلت في الطهارة طرد
فمتنجسططة. واإل نجسططة فهططي مانططه انعقادهططا تيقن إن البول عقب

للططرد. واقططوله: ماططن واالغايططة واالبططول، الططرواث كانا) أي (قوله: والو
فيططه، إل تكون ل واهي للرد الغاية أن علمت لما ماأكول، أي طائر
المذكور بالقيد صرح واقد فيه، خلف فل ماأكول غير كان إذا لنه
إذ الخططاص، بعد العام ذكر ماأكول) مان مان النهاية. (قوله: أوا في

الغايططة يططذكر لططم المططأكول. والططو ماططن واالجططراد واالسططمك الطططائر
واأخصططر. تأماططل. (قططوله: قططال أوالططى لكان بهذا وااستغنى السابقة

الططرواث الصططح. (قططوله: إنهمططا) أي ماقابططل إلخ) هططذا الصطخري
ان القول. (قوله: فطإن ماقول الهمزة بكسر واالبول. واهو لبا ك ص



جاماططدا أي صططلبا، قططاءته أوا راثتططه الططذي الحططب كان فإن إلخ) أي
صططلبته صططحيح حططب مانططه رجططع لططو النهاية: نعم، صحيحا. واعبارة

مان كلم نجسا. وايحمل ل ماتنجسا كان نبت، زرع لو بحيث باقية،
أطلططق واماططن القططوة، تلططك فيططه يبق لم إذا ماا على نجاسته أطلق
. الططرواث. اه ماططن نظيططره فططي كمططا فيه، بقائها على ماتنجسا كونه

أي الحططب غيططر الفقهططاء. واقططوله: حكططم يططبينوا) أي (قططوله: والططم
راثته. قال أوا البهيمة قاءته إذا ذلك، وانحو واالجوز وااللوز كالبيض

صحيحا مانه خرج لو البيض - في الحب - أي النهاية: واقياسه في
ماتنجسططا يكططون أن الفرخ خرواج قوة فيه تكون بحيث ابتلعه بعد

أن الجططواد. وااعلططم فتططح في شيخنا) أي . (قوله: قال نجسا. اه ل
الجططواد: فتططح فمتنجططس. عبططارة قططوله: واإل إلى راثت، قوله: والو

صنيعه.  يوهمه لما خلفا
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عططن تغير الحب. (قوله: إن غير أنه) أي يظهر (قوله: واالذي
البلططع. (قططوله: قبططل الكائنططة صططفته عططن تغير البلع) أي قبل حاله

يتغيطر لطم واإن فمتنجطس) أي نجس. (قوله: واإل فهو فنجس) أي
إلطخ) يعنطي بول عن كالحب. (قوله: العفو ماتنجس فهو حاله عن
بولهططا عن يعفى عليه دياستها حال الحب على البقر بالت إذا أنه

عططن وانقططل النكيططر) أي تشططديد الجططويني للضروارة. (قوله: واعططن
البحططث علططى شديدا إنكارا أنكر أي النكير، في شدد أنه الجويني

المجمططوع. فططي لمططا ماؤيد الحب. واهو على الدياسة بقر بول عن
علططى يعططود واضططميره البحث على عطف بالجر، واقوله: واتطهيره

تطهيططر علططى النكيططر واتشططديد ذكططر. أي ماططا بططول فيه الذي الحب
المشططقة. (قططوله: إذا ماططن فيططه لما واذلك ذكر، ماا بول عن الحب

البلططوى غيره. (قوله: واعمت أوا مااء أي ماائع، في البعر، واقع) أي
يططذكر إلططخ) لططم يوجططد ماططا المائع. (قوله: واأماا في بوقوعه به) أي
الجططار إسططقاطها. واقططوله: كططالرغوة الوالططى فكططان لماططا، ماقططابل

كائنا الورق على يوجد الذي كون حال أي ماا، مان حال واالمجروار
أم عنططه ماعفططو هو هل انظر البياض. واقوله: فنجس في كالرغوة

الوال. النارجيططل شططجر أواراق بيططن أوا التططي قوله ؟. واماقتضى ل



مانططه تحقططق التحفة: فمططا في البحر) قال في نبات هو (قوله: بل
يستحيل. (قططوله: واماططذي) ل غليظ ماتجمد لنه ماتنجس مابلوع أنه

فططي مانه) أي الذكر بغسل رواث. (قوله: للمار على عطف بالجر
قطال: لمطا عنطه اللطه رضطي علطي سطيدنا قصة في الشيخين خبر
ابنتططه (ص) لقططربا النططبي أسططأل أن فاسططتحييت ماططذاء رجل كنت
وايتوضأ. (قوله: واهو) ذكره فقال: يغسل المغيرة، فأخبرت ماني،

الصلح: إنه ابن قال رقيق أصفر أوا أبيض المذي. واقوله: مااء أي
ل واربمططا رقيقا، أصفر الصيف وافي ثخينا أبيض الشتاء في يكون
خصوصططا الرجططال، في مانه النساء في أغلب واهو بخرواجه يحس
رواث. علططى عطططف أيضططا، هيجططانهن. (قططوله: واوادي) بططالجر عنططد

. (قططوله: إعجاماهططا. اه التحفططة: وايجططوز فططي (قوله: بمهملة) قططال
حمطل عنططد الطبيعة. (قوله: أوا استمسكت حيث البول) أي عقب
ثقيل. (قوله: وادم) بططالجر شئ حمل عند يخرج أوا ثقيل) أي شئ

واكبططد سططمك ماططن سططال والططو نجس فهو رواث، على عطف أيضا،
سططائل. والخططبر: ماسططفوحا) * أي دماا تعالى: * (أوا لقوله واطحال،
الكبططد اليططة فططي بالمسططفوح واصططلي. واخططرج الدم عنك فاغسلي
كالططدم. واصططارا سططحقا ش: واإن ع طاهران. قططال فهما واالطحال

البططاقي الططدم حططتى عظططم) أي نحو على بقي ماا . (قوله: حتى اه
كلم قضططية طططاهر. واهططو نجس. واقيططل: إنططه فإنه عظم نحو على

السططنة ماططن له السبكي. وايدل عليه واجرى المجموع، في النوواي
رسططول عهططد على البرماة نطبخ عنها: كنا الله رضي عائشة قول
ينكططره. واالمعتمططد وال فيأكططل الططدم مان الصفرة (ص) تعلوها الله

لنططه السططنة، ماططن تقططدم ماططا ينططافيه وال ماسططفوح، دم لنططه الوال
النجاسططة. ينططافي ل العفططو أن واماعلططوم عنططه، العفو على ماحمول

أي عنططه عظم. واقططوله: ماعفططو نحو على بقي ماا (قوله: لكنه) أي
الماء. على وااردا واكان واغيره الطبخ بماء اختلط واإن الكل، في

فططي واضططعه قبل أواصافه زواال اشترط لغسله مااء لقاه إن نعم،
المذبططح علططى المططاء صططب ماططن الن الجططزاروان يفعله فما القدر،
فططي العماد ابن الواصاف. واقال إزالة لعدم ماضر عنه الدم لزالة

بططأس فل غسل فقبل نقلوا كذا ماعفو اللحم في مانظوماته: واالدم
وااجططب ماططن عططد بططل نقلططوا بمططا يسططمح لططم شيراز واشيخ بطبخته
 لحمته تطهير
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واالطحططال) الدم. (قوله: الكبططد مان مانه) أي (قوله: وااستثنوا
واالجططراد، وادماططان. السططمك مايتتان لنا الصحيحين: أحلت لخبر أي

فططإنه المسططك، وااسططتثنوا واالطحال. (قوله: واالمسططك) أي واالكبد
مايططت مان الطيب. واقوله: والو أطيب ماسلم: المسك لخبر طاهر

إن فإنهططا فططأرته، بخلف واهططذا مايططت، ظططبي ماططن انفصططل والو أي
فهططي حططي ماططن انفصططلت واإن نجسططة، فهططي مايططت ماططن انفصلت

عليه جرى ماا هو وافأرته المسك بين المذكور طاهرة. واالتفصيل
فرق ل أنه على الرواض شرح في السلم شيخ حجر. واجرى ابن

واإل طططاهران فهمططا الحيططاة حططال فططي انفصططل إن بططل بينهمططا،
المسطك - أن - كالصطل كلماطه واظطاهر عبطارته فنجسطان. وانطص

جريططا كالنفحططة أنه واالواجه الزركشي عليه واجرى ماطلقا، طاهر
. واواافقططه نجس. اه النجسة الميتة مان المبان أن في الصل على

واتجسططد. (قططوله: المسططك، انعقططد) أي ذلك. (قططوله: إن على ر م
عططن اسططتحالت غليططظ دم واهططي العلقططة، وااسططتثنوا واالعلقططة) أي

عططن اسططتحالت صططغيرة لحمططة واهططي المنططي. واقططوله: واالمضططغة
كططان إذا واماحله طاهر، فهو لبنا وااستثنوا العلقة. (قوله: والبنا) أي

نجططس. (قطوله: فهططو غيره مان كان فإن آدماي، مان أوا ماأكول مان
تصططر لططم أي تفسد بيضة. واقوله: لم دم وااستثنوا بيضة) أي وادم

نجططس. واعبططارة فهططو فسططدت فططإن للتفرخ، تصلح ل بحيث ماذرة
واإل فطططاهرة، للتخلططق واصططلح دماططا البيضة استحالت النهاية: والو
مان يحصل الذي ذلك: البيض ش: مان ع قال فل، واإل فل. واقوله

يططأتي ل لنططه نجسططا كان دماا صار إذا فإنه ذكر، كبس بل الحيوان
المغنططي: والططو . واعبططارة بططالمعنى. اه حجططر ابططن  حيططوان. اه مانططه

فططي المصططنف صححه ماا على طاهرة فهي دماا البيضة استحالت
واغيره التحقيق مانه. وافي الصلة شرواط في واصحح هنا، تنقيحه

غيططر ماني بنجاسة القول على ظاهر شيخنا: واهو نجسة. قال أنها
يسططتحل لططم إذا ماططا علططى حملططه فالواجه غيره على واأماا الدماي،

- بالططذال البيضططة ماذرت خلفه. (فائدة) يقال على حيوانا. واالوال
الحططديث: شططر فسططت. وافططي خلفططه علططى واالوال - إذا المعجمططة



الجمططاع. عند تستحي ل التي الفاسدة الوذرة. أي المذرة النساء
واالطحططال الكبططد إذ ماتصططل، المططذكورات هططذه في . واالستثناء اه

واالمضططغة واالعلقططة طيبططا، اسططتحال دم المسططك أوا تجمططد، دماططان
حكططم دم. واإنمططا أصططله وااللبططن ماستحيل، دم المني واهو أصلهما،

كالتخلططل. (قطوله: التطهططر تقتضططي الستحالة لن بالطهارة عليها
دم نجططس. (قططوله: لنططه فهططو رواث، علططى عطططف واقيططح) بططالجر،
بططدليل نجاسططته، يقتضططي ل كططذلك تقول: كططونه أن ماستحيل) لك

إلى ل فساد إلى ماستحيل المراد بأن يجابا أن وااللبن. إل المني
علططى عطططف بجيرماي. (قوله: واصديد) بالجر، صلح. فتأمال. سم

الصططديد: ماططاء نجططس. (قططوله: واهططو) أي فهططو رواث، علططى أوا قيح
الصططديد واماثططل إلططخ) أي مااء بثخين. (قوله: واكذا ليس أي رقيق،

نجططس هو أي تغير نفط. واقوله: إن وامااء جدري، وامااء جرح، مااء
طططاهر يتغيططر. واقططوله: فماؤهططا لططم واإن تغير. (قططوله: واإل) أي إن

الططرواض: شططرح للضمار. واعبططارة المقام لن طاهر، الوالى: فهو
. للرافعططي. اه خلفططا كططالعرق، فطططاهر القططرح ماططاء يتغير لم فإن

نجططس. فهططو رواث، علططى عطططف ماعططدة) بططالجر، (قططوله: واقططئ
واقيططل: النحططل، فططم مان يخرج أنه على بناء الغسل مانه وايستثنى

الططرواث. واقيططل: يخططرج ماططن ماستثنى فهو واعليه دبرها، مان يخرج
أنططه إلططى بططالنظر إل اسططتثناء فل واعليططه جناحهططا، تحت ثقتين مان

يتغير) لم نجس. (قوله: واإن المأكول غير مان واهو كاللبن، حينئذ
مااء. كان والو مااء) أي ماتغيرا. (قوله: والو القئ يخرج لم واإن أي

دوان المططاء أن ادعططى للسططنوي. حيططث خلفططا قلططتين فططوق والططو
علططى قياسططا بالمكططاثرة، يطهططر نجسططا ل ماتنجسططا يكططون القلتين

المعططدة. (قططوله: إليهططا) أي الوصول الحب. بجيرماي. (قوله: قبل
 خلفا
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واصططوله قبططل الطعططام ماططن رجططع ماططا بططأن القائل للقفال) أي
ماططا أن علططى النهايططة في الرمالي الجمال ماتنجس. واجرى للمعدة

يصططل لططم واإن - نجططس المهملة الحاء - واهو الباطن ماخرج جاواز
فتططاوايه: إلخ) عبططارة الصبي أن شيخنا المعدة. (قوله: واأفتى إلى



ماططن المرضططعة ثدي يصيب عما يعفى عنه: هل الله رضي واسئل
رضي فأجابا ؟ ل أم نجاسة ابتلع أوا بقئ المتنجس الرضيع ريق
صرح نجاسته. كما تحققت واإن الصغير فم عن عنه: وايعفى الله

الصبيان أفواه مان شئ به اتصل عما فقال: يعفى الصلح ابن به
المجططانين. واجططزم أفواه مان غيرها بها نجاستها. واألحق تحقق ماع
الصططباغ، ابططن عططن الطبري المحب نقل ذلك الزركشي. وايؤيد به

مانططه، شططربت ماططا تنجططس فل البعيططر جططرة عططن يعفى أنه وااعتمد
ه واألحطق المتنجس، ريقه مان يتطاير عما وايعفى يجطتر ماطا فطم ب

الحططتراز لمشططقة أماططه، أخلف التقططم إذا واالضططأن البقططر والد مان
عططن المجمططوع فططي ماططا لها. وايؤيده المخالط حق في سيما عنه،

الدياسططة ثططور بول إصابة تحقق عما يعفى أنه مانصور أبي الشيخ
المططذكور الجطوابا تأمالت . واإذا أعلم. اه واتعالى سبحانه له. واالله

أماطه ثطدي بيطن الصطبي فطم عطن العفطو فطي فطرق ل أنه فيه تجد
فيططه واليططس له، واالمماس له، المقبل مان واغيره فيه في الداخل

ماططا الصططلح ابططن عططن الشارح المذكور. واسينقل بالثدي تخصيص
أن المططذكور. وايمكططن الفتططاواي لجططوابا ماوافق العموم. فهو يفيد
الفتططاواي. (قططوله: فططي تقيططد لططم هططذه غير فتوى لشيخه إن يقال
أماططه ثدي تغسله. واقوله: عن وال به تصلي أن فلها إلخ) أي عفي

بهططا، يخصصه فيه في قوله: الداخل الحلمة. لكن بغير صادق هو
ماقبلططه) هططو عططن غير. (قوله: ل ل الصبي ففم تدخل التي هي إذ

ماططن ماماسططة البططاء. واقططوله: أوا واتشططديد القططاف وافتح الميم بضم
بتتططابع المبتلططى الصططبي فططم قبططل الخاص. فلططو على العام عطف
غسططله. فيجططب عنططه يعفى ل تقبيل، غير مان والو ماسه، أوا القئ،
القططئ، بنحططو الصغير الصبي فم تنجس لو أنه ر م عن سم وانقل
عفططي التنجططس، ماعلوم استمر بل تطهيره، مان واتمكن يغب والم
عليهططا يجططب فل أماططه ثططدي كالتقططام عنه، الحتراز يشق فيما عنه

فل الرطوبططة ماططع الشططفقة واجططه علططى فمططه في واكتقبيله غسله،
لنططه الكططاف حططذف . (قوله: واكمرة) الوالى الفم. اه تطهير يلزم

الميططم بكسططر رواث. واهططي علططى أوا ماعططدة، قططئ علططى ماعطططوف
نفسها فيها بما الجلدة. واخرج أي المرارة، في الراء: ماا واتشديد

حيططوان ماططن كططانت إن أكلهططا فيجوز بالغسل تطهر ماتنجسة فإنها
غيططر الططراء: (قططوله: والبططن واكسططر الكاف - بفتح كالكرش ماأكول

وابيضططه مانيططه للصطططخري. وافططارق خلفططا أتططان، مان ماأكول) والو



ماربطاه، وااللبطن ماثلططه، ططاهرين فكانططا ططاهر حيطوان أصل بأنهما
طططاهر، فططإنه لحمه المأكول به المربى. واخرج مان أقوى واالصل
للشططاربين) *. واقططوله: إل سططائغا خالصططا تعططالى: * (لبنططا لقططوله
تعططالى: * لقوله مايت، ذكر صغير مان والو طاهر فلبنه أي الدماي
مانشططؤه يكططون أن بكراماتططه يليططق آدم) * وال بنططي كرمانططا (والقططد
بعيططر) نحططو المني. (قوله: واجرة مان بالطهارة أوالى والنه نجسا،
ليأكله أي عليه، ليجتر وانحوه البعير يخرجه ماا الجيم، بكسر واهي

- فطططاهرة فمه جانب مان يخرجه ماا - واهي البعير قلة ثانيا. واأماا
فطططاهر) الوالططى: واالمنططي المنططي اللسططان. (قططوله: أماططا مان لنها

طاهر واهو المقابل. واالمجمل ذكر لعدم واالفاء أماا بحذف طاهر،
مانططي أماططا مانهما، واالمتولد واالخنزير الكلب عدا ماا حيوان كل مان

المنططي تحططك كططانت أنهططا عنها الله رضي عائشة فلحديث الدماي
 غيره، ماني فيه. واأماا يصلي (ص) ثم الله رسول ثوبا مان
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طهططارة الدماي. واماحططل ماني فأشبه طاهر حيوان أصل فلنه
طاهرا، المني مانه خرج الذي واالفرج الذكر رأس كان المني. إن

خططرج إذا بططالحجر كالمسططتنجي الجمططاع، واحططرم ماتنجسا كان واإل
هططو - كمططا ماططذي مانه خرج إذا واكما ماتنجسا، يكون فإنه ماني مانه

عمططن يعفططى بططه. نعططم، يتنجططس - فططإنه للمنططي سبقه مان الغالب
بطابا فطي البجيرماططي بطه صططرح كمطا للجمططاع، بالنسطبة بطه ابتلطي

أبو الماام البجيرماي: واقال للمالك) عبارة النجاسة. (قوله: خلفا
واأحمططد الشططافعي الدماي. واقال مان المني بنجاسة واماالك حنيفة

حكططم طاهر. واأماا حيوان كل ماني الشافعي: واكذا طاهر. زاد إنه
حنيفة أبي وايابسا. واعند رطبا ماالك عند غسله فيجب عنه التنزه
غيططر بلغططم . (قططوله: واكططذا وارد. اه كمططا يابسا وايفرك رطبا يغسل

نجس. فإنه المعدة بلغم بخلف المني ماثل طاهر فهو ماعدة) أي
سائل المعدة. (قوله: وامااء لغير صدر) بيان أوا رأس (واقوله: مان

فططم طاهر. واقططوله: ماططن فهو سائل مااء المني ماثل واكذا إلخ) أي
والططو أصططفر) أي أوا نتنا للغالب. (قوله: والو بل بقيد ليس هو نائم
أصفر. (واقوله: خرج أوا رائحة، له أي نتنا خرج السائل الماء كان



شطك أوا غيرهططا، ماططن أنططه تحقططق ماعدة) بأن مان أنه يتحقق لم ماا
يحتمططل ماا غسل الوالى ؟. لكن غيرها أوا المعدة مان هو هل فيه
ابتلططي مامططن نجس. واقططوله: إل فهو مانها أنه تحقق مانها. فإن أنه
عنططه. واقططوله: خلوه يقل بحيث واجوده يكثر أن بالبتلء المراد به

فيعفى بالقئ، ابتلي مان واماثله واغيره، الثوبا في أي عنه فيعفى
ثلثة العماد ابن ذكر النهاية. واقد في كما واالبدن، الثوبا في عنه

ه النطائم فم مان سال فيما أقوال ماطلقطا. ططاهر واهطي: قيطل: إن
ماططن الخططارج بيططن ماطلقططا. واالثططالث: التفصططيل نجططس واقيل: إنططه

علماططة فططي أقططوال ثلثططة أيضططا الفططم. واذكططر مان واالخارج المعدة
ماططن المططاء سططال نام إذا فقال: وامان الفم، أوا المعدة مان الخارج

نجططس بطنططه مان ماا الجويني قال تتمته في نجس التغير ماع فمه
واجططدت صفرة ماا ماتى كاف وانص لهوته مااء مان جرى ماا واطاهر

بططأن لزماططه نططام إن بطنططه ماططا واقيل ماعدته مااء مان جرى قد فإنه
بلططه مان آيته بالعكس لهوة مان واالماء نوماته طول ماع سائل يرى
الوسططاد علططى مارتفع واالرأس ينم إن وابعضهم بريقته جفت شفة
ليططث بططو ترسططله البطططن كططون الطططب واأنكططر كريقتططه طططاهر فذا

فبلغططم المزنططي تنجيسططه عكسططه رأى واقططد بطهرته أفتى الجنفي
قططد حقططه فططي نجس قولنا ماع به هذا دام مان كقيئته رجس عنده
بلغططم. أي علططى فرج) ماعطوف (قوله: وارطوبة كبثرته عنه عفوا
طططاهر حيططوان مان أوا آدماي مان خرجت سواء أيضا، طاهرة فهي

غيره. 
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نجسططة. (قططوله: واهططي) أي أنهططا الصططح) ماقططابله (قوله: على
المططذي بيططن الصططح. (قططوله: ماططتردد على الطاهرة الفرج رطوبة

ل كططذلك. (قططوله: الططذي عرقططا وال ماحضططا ماذيا ليس واالعرق) أي
إن واقططال: إنهططا الرمالططي، الجمططال ذلططك فططي غسله) خططالف يجب

رطوبططة حينئططذ لنها نجسة، فهي غسله يجب ل ماحل مان خرجت
أقسططام: طططاهرة ثلثططة أنها فيها الشارح ذكره ماا جوفية. واحاصل

ماطا واهطو السطتنجاء، فطي غسطله يجطب ماما تخرج ماا واهي قطعا،
باطن واراء مان تخرج ماا واهي قطعا، جلوسها. وانجسة عند يظهر



واهططي الصح، على المجاماع. واطاهرة ذكر يصله ل ماا واهو الفرج،
التفصططيل المجاماع. واهذا ذكر وايصله غسله يجب ل ماما تخرج ماا
فططي الكططردي: أطلططق العلماططة التحفططة. واقططال فططي ماا مالخص هو

شرح وافي الباطن، مان خرواجه تحقق ماا نجاسة الرشاد شرحي
كلم عليططه دل ماططا الواجططه أن طويل. واالحاصططل كلم بعد العبابا

. نجسططة. اه كططانت غسله يجب ل ماما خرجت ماتى المجموع: أنها
العماد ابن - واتردد العبابا شرح في - أي نصه: قال ماا سم وافي
انقطططاع عقططب تخططرج الططتي واهططي البيضططاء، القصططة طهططارة فططي

أنهططا أوا الفرج، باطن مان خرواجها تحقق إن أنه الحيض. واالظاهر
ابططن . واقططوله: واتططردد فطططاهرة. اه واإل فنجسططة ماتجمططد، دم نحططو

فططي ماعقبة الحيض لدمااء للمعفوات: ترية نظمه في العماد. قال
إن يقططال أن شرحه: واينبغططي في قال بقصته تسمى نظر طهرها

فوجهططان بطهططارته أوا نجسططة، فهططي الفططرج رطوبططة بنجاسططة قلنا
رضططي الشططافعي حنبططل: سططألت بن أحمد طهارتها. قال أصحهما

فطإذا الحيض، دم يتبع شئ فقال: هو البيضاء القصة عن عنه الله
التحفططة: فططي قطعططا) قططال طططاهر طططاهر. (قططوله: فططإنه فهو رأته

المنقطول بطأن وااعطترض الماطام ذكطره بعطده، وافيمطا فيطه القططع
البططاطن) أي مان خارج . (قوله: ككل الكل. اه في الخلف جريان

سيصططرح كمططا طططاهران، فإنهما واالولد البيض عدا ماا نجس، فإنه
نجططس. فططإنه الولططد) أي ماططع الخططارج قريبططا. (قططوله: واكالمططاء بططه

العططام. واعبططارة علططى الخططاص عطططف ماططن قبلططه ماا على واعطفه
فيكططون واعليططه أوالططى، واهططو العطططف، حططرف إسقاط فيها التحفة

واعططدماه) انفصططالها بين فرق الباطن. (قوله: وال مان للخارج ماثال
الفططرج رطوبططة انفصططال بيططن المططذكور التفصططيل فططي فرق ل أي

نجسطة، بأنهططا عليهططا الحكطم فطي شرطا ليس واعدماه. فالنفصال
لبعضططهم. خلفططا بالطهططارة، عليها الحكم في شرطا ليس واعدماه

انفصططلت) أي المعتمططد. (قططوله: فلططو بعضهم) ماقابل (قوله: قال
سططم: لنهططا قططال نجسة طاهرة. واقوله: أنها فهي تنفصل لم واإذا

فتكططون البططاطن ماططن خرجططت إذا إل النفصال على قوة لها ليس
ماططن إلططخ) أي المجططاماع ذكططر غسططل يجططب . (قططوله: وال نجسة. اه

الثططاني علططى لنهططا نجسططة، أوا طاهرة كانت سواء الفرج، رطوبة
المططرأة. قططال ماني أيضا تنجس وال ذكر، ماا تنجس فل عنها يعفى

والططد فططي قطال قططد نجاسططتها يحكي مان الفرج العماد: رطوبة ابن



الباسططور) رطوبططة عططن بالعفو شيخنا (قوله: واأفتى وابيضته يعفى
وانحططوه. دم ماططن يخرج ماا بها واالمراد عنها، ماعفو نجسة فهي أي

طاهر فهو بلغم. أي واكذا قوله على بيض) ماعطوف (قوله: واكذا
طططاهر. واعبططارة حيططوان ماططن أي ماططأكول المني. واقوله: غيططر ماثل

غيطر ماططن والو طاهر حيوان مان المأخوذ واشرحه: واالبيض الرواض
غيططر وامانططي قططز، وابزر تصلب، إن مايتة مان المأخوذ واكذا ماأكول،
غيططر الميتططة بيططض ذكططر بمططا طططاهرة. واخططرج واالخنزيططر، الكلططب

إذا الططبيض إطلقططه واشططمل بعططده، واماططا الكلططب وامانططي المتصططلب
التحفططة: ماططا في أكله) قال بحذف. (قوله: وايحل  دماا. اه استحال

علططى واريشططه) ماعطططوف ماططأكول ضرره. (قططوله: واشططعر يعلم لم
فططي مانهمططا كل أزيل أي أبين طاهران. واقوله: إذا فهما بيض. أي
بالتناثر. (قوله:  أوا بالجز كان سواء تذكيته، بعد أوا حياته. أي
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فططإذا أي كذلك العظم وانحوه. واقوله: أن الشعر واقياسه) أي
طططاهر فهططو غيططره ماططن أوا المذكى المأكول مان هو هل فيه، شك
الطططاهر. (قططوله: العظطم برماططي العططادة لجريططان مارمايا، كان واإن

بيططض واكذا قوله بعد واذكره هذا تقديم إلخ) النسب الميتة وابيض
ماططاء ماططن الشربا بقية وااواا، واتقلب إلخ. (قوله: واسؤر) بالهمزة،

طططاهر الثططاني. واقططوله: حيططوان طططاهر خططبره مابتططدأ واهو ماائع، أوا
فططإنه واالخنزيططر، الكلططب واهو النجس، الحيوان سؤر عن به احترز

الطططاهر. قططال الحيططوان فمططه) أي تنجططس س. (قططوله: فلططو  نج
أجزائطه. ماططن غيططره فمثلطه ماثال، العبابا: الفم شرح في الكردي

وال سططؤاله لماكططان نظططر وال كططذلك، الدماي يد نحو أن الوجه بل
فططي إلططخ. واعططبر للزركشططي خلفططا ل، أم الوضوء يعتاد ماما لكونه

. (قططوله: ثططم طططاهر. اه حيوان أوا آدماي تنجس بقوله: والو التحفة
والغططا واالمصططدر، المضططارع في وابفتحها واكسرها، اللم والغ) بفتح

ل اللسان بطرف الماء أخذ صاحبه. واالولوغ والوغا. وايقال: أوالفه
وال كططالهرة، واالسططباع للكلططب وايكططون الجططوارح، بقيططة ماططن بغيره
- وايقططال: لحططس - بموحططدتين الططذبابا إل الطيور مان لشئ يكون

قيططل: والططغ. وابيططن شططئ فيه كان فإن فارغا، كان إذا الناء الكلب



وال شططربا والططوغ فكططل ماطلق، واخصوص عموم واالشربا الولوغ
- واالططذبابا واالسططباع الكلططب مان باللسان خاص الولوغ إذ عكس،

شرابنا، وافي شرابنا الكلب الشربا. وايقال: والغ - بخلف مار كما
واإن ماططائع) أي ق. (قوله: أوا ش  الجر. اه وابحرف بنفسه فيتعدى

تفصططيل. فططإن ذلك ففي لو. أي إلخ) جوابا كان كثر. (قوله: فإن
فمططه طهططارة عططادة فيهططا يحتمططل غيبططة بعططد ذكر فيما والوغه كان

جططار) قططد نجسه. (قططوله: أوا واإل ينجسه، لم كثير مااء في بولوغه
كططان واإذا واالكثرة، القلة في الراكد كحكم الجاري حكم أن تقدم
إسططقاطه أيضططا. واالوالططى كططثيرا بكططونه تقييططده ماططن بططد فل كذلك

بنجاسططة حكمنططا ماططع ينجسططه) أي قبله. (قوله: لططم فيما لندراجه
طهارة أصل اعتضد الماء. واقد واطهارة نجاسته الصل لن فمه،
فرجح. (قططوله: والططو الغيبة في كثير مااء في والوغه باحتمال الماء

ينجسه. واالغايططة ل فإنه هرا ذكر فيما والغ الذي كان والو هرا) أي
بلسططانها تأخططذه ماططا بأن الهرة في التحفة: واالنزاع في للرد. قال

فينجططذبا شططربها عند به الخذ تكرر أنه يرده فمها، يطهر ل قليل
لططم واإن نجسططه) أي جميعه. (قوله: واإل وايطهر فمها جوانب إلى
أصل تغب لم بأن ذلك، فيها يمكن غيبة بعد ذكر فيما والوغه يكن

ابن أشار كله ذلك نجسه. واإلى ذلك، فيها يمكن ل غيبة غابت أوا
بعططد ماططن أتططى قط بفم واماا واالغبار واشعر دخ بقوله: قليل العماد
حططد فططي راماططه راكططد أوا بقططوى جططرى ماا مان مامكن واشربه غيبته
واالمططا غيبططة لهططا فاشططرط واغططدت كلبططة ماططن أكلت هرة إن كثرته

 بكدرته
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خلطتطه تقييطد رأى البسطيط وافي سبع يغب إن كقطاط تتمة
جنتططه أحططوال علططى غيططب بعد مان أتى ثم المجنون أكل إن كالهر

قططولن بططوزته أيضططا ماثلوا غالب في نجاستها ترعى خليت دجاجة
ضططيعته خططوف ماططن نشططا الطعططام علططى واردت إذا فيهططا للصبحي

فططم قطتططه أحكططام فلهططا نجاسة أكلت ماا بعد مان تغب إن واعندنا
ماططن بريقتططه عفططوا كططذا الصططبي فم رأى الصلح واابن كذا الطيور

برضططعته بططزا نجسططوا واماططا قطعططا مانعت ماا الفم في قبلة ذا أجل



خلطته: أي تقييد بقوة. واقوله جار مااء مان جرى: أي واقوله. ماما
لنتفططاء وانحططوه السططبع عططن عنططده يعفططى فل بالنططاس، الحيططوان

الصططبحي. أنس بن ماالك للماام ماخالطته. واقوله: للصبحي: أي
ماطلقططا العفططو واالمعتمد ضعيف، إلخ: هذا تغب إن واقوله: واعندنا

الطيططور عنططه. واقططوله: فططم الحتراز يشق لنه أصل، تغب لم واإن
علططى ماطلقططا. نططص العفططو أيضا. واالمعتمد الدجاجة كفم كذا: أي

المططذكور. النظططم شرح على حواشيه في الجمل الشيخ كله ذلك
نجططس) وايعفططى شططعر - ماططن - عرفططا يسططير عن يعفى (قوله: إنه

عنه. الحتراز لمشقة واالراكب القصاص حق في كثيره عن أيضا
إلططى احتاج واإن مانه عنه يعفى فل هو ماغلظ) أماا غير (قوله: مان

ش. (قطوله: واماططن ع  ماثلططه. اه واقطوع وانطدرة أماطره لغلطظ ركططوبه
نجططس. أي: وايعفططى شعر مان قوله على نجاسة) ماعطوف دخان

مانهططا المتصططاعد واهططو النجاسططة، دخططان - ماططن - عرفططا يسططير عن
ماططا سططرجين. وامانططه نحططو علططى يوضع بخور مان والو نار، بواسطة

أجططزاء ماططن لنططه نجططس فهططو الحماماططات، فططي العططادة بططه جططرت
أن بشططرط يسططيره عن لقوتها. وايعفى مانها النار تفصله النجاسة

يعفططى فل واإل بفعلططه، يكططون ل واأن المحططل فططي رطوبططة توجد ل
النجاسططة بططدخان العيططن. واخططرج مانزلططة الططدخان لتنزيلهططم ماطلقا

طططاهر. وامانططه فهططو نططار، بواسطططة ل مانهططا المتصاعد واهو بخارها،
مانططه مال فلططو طططاهر، فهططو الططدبر مان أوا الكنف مان الخارج الريح
صططلته. (قططوله: واعمططا صططحت بها واصلى ظهره على حملها قربة
الططذبابا رجل على الذي النجس عن وايعفى ذبابا) أي رجل على
عرفططا. يسططير قططوله: عططن علططى ماعطططوف واغيره. فهططو الماء في

يططر. لططم أم رؤي سططواء ماطلقططا عنه يعفى رؤي) أي (واقوله: واإن
يمكططن بططأنه أجيططب ؟ يططر لططم واهو به العلم يتصور قيل: كيف فإن

شئ على واقع ثم رطب نجس على الذبابا عفى إذا بما تصويره
البصطر، قطوي رآه إذا بمطا أيضطا تصطويره ينجطس. وايمكطن ل فإنه

آدماططي) غير مانفذ على المعتدل. (قوله: واماا البصر رؤية واالمنفي
ل المططاء فططي واقططع فططإذا النجاسة مان مانفذه على عما وايعفى أي

عنططه. (قططوله: يعفططى ل فإنه الدماي مانفذ على ماا بخلف ينجسه،
فقططط للمكططان بالنسططبة طيططر ذرق عططن وايعفططى طيططر) أي واذرق

طيططر مانظططوماته: وارواث فططي العمططاد ابططن المارة. قططال بالشرواط
كططذا ماشططقته ماططن خلف عنططه العفططو في ماا المساجد حصر على



أبي إطبطاقهم نقل قطد العيد واابن النواواي قطال قطدواته إسطحاق ك
 نسيكته في لساع الطواف في أي واطئت عامادا إن ل النواواي
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ماططن الطيططر فططم علططى عما وايعفى فمه) أي على (قوله: واماا
نشططؤه ماططا مانه. (قوله: وارواث واشربا الماء في نزل إذا النجاسة

كططالعلق. المططاء ماططن نشططؤه ماططا رواث عططن وايعفططى المططاء) أي مان
بيططن نشططؤه ماططا رواث عططن وايعفططى إلططخ) أي أواراق بيططن (قوله: أوا

الشططجار. (قططوله: بقيططة ماططن وانحوهططا أي النارجيططل، شططجر أواراق
يعسططر حيططث عنططه وايعفى أي المقدر، بيعفى يعسر) ماتعلق حيث

شططجر أواراق بيططن نشططؤه ماططا رواث عططن أي إلططخ. واقططوله: عنططه
تلقيططه عمططا يعفططى واكططذا إلططخ) أي تلقيه ماا النارجيل. (قوله: واكذا

فططي الفئططران تلقيططه البجيرماططي: (فططرع) ماططا إلخ. واعبططارة الفيران
عفططي قليل العططرف عططده فمططا للعططرف، فيططه يرجع خلية ال بيوت
فل واإل المططاء أواصطاف أحططد يتغيططر لطم إذا واماحله، فل ل واماا عنه،
فالصطل غيرهطم، ماطن أوا الفئطران ماطن أنطه في شككنا واإذا عفو،
. (قططوله: القططاماوس. اه فططي كمططا بالهمز، الفئران. واالفئران إلقاء

المار. (قوله: أي الفزاري جمع. واقوله: بحث قاله ماا وايؤيده) أي
الشططعر ماططن كلططه، ذلططك فططي العفططو واشرط كله) أي ذلك واشرط
غيططره فططي كططان فإن الماء في كان بعده. واقوله: إذا واماا النجس
ماططر. واقططوله: كمططا رطوبة ثم يكون ل أن بفعله يكون ل أن شرط

فيما بفعله يكون ل واأن ماغلظ، غير مان يكون واأن أي يغير ل أن
لبططن التحفة: هططو في طاهر) قال ذلك. (قوله: واالزباد فيه يتصور
بيططاض وابياضططه كالمسططك - ريحه الحاواي في - كما بحري ماأكول
المعططرواف هططو - كمططا بططري سططنور عططرق طططاهر. أوا فهططو اللبططن،

شعره) قليل عن . (قوله: وايعفى عندنا. اه كذلك - واهو المشاهد
لبططن أنططه علططى واأماططا بططري، سططنور عرق أنه على الزباد. واهذا أي

عططن العفططو أطلقططوه) أي طططاهر. (قططوله: كططذا فهططو بحري ماأكول
للطلق. (قططوله: أن إلططخ) بيططان يططبينوا الشعر. (واقوله: والم قليل

فططي عنططه. (قططوله: القليططل المعفططو الشططعر بقليططل المططراد) أي
يؤخططذ الططذي الزبططاد فططي الكططائن القليططل الشططعر المططأخوذ) أي



إنطاء فطي القليطل المطراد أوا النطاء) أي فطي لستعماله. (قوله: أوا
الوال) أي يتجططه الزباد. مانه. (قوله: واالذي ذلك يؤخذ الذي الزباد

أي كططان للسططتعمال. واقططوله: إن المططأخوذ فططي القليل المراد أن
الجاماططد. واقططوله: فططي فيططه) أي العططبرة جامادا. (قوله: لن الزباد،
الحططديث فقططط. بططدليل النجاسططة بمحططل كائنة أي النجاسة بمحل

عليططه قططال حيططث السططمن إنططاء فططي الواقعططة الفططأرة فططي الططوارد
النجاسة. واهططو كثرت) أي حولها. (قوله: فإن واماا السلم: ألقوها

أن ماططن أعططم النجاسططة بمحل الجاماد في العبرة كون على مافرع
الجاماططد. ماططن أي وااحططد ماحططل غيره. واقوله: فططي أوا الشعر تكون

النجاسططة كططثرت الططذي المحططل ذلك عن عنه) أي يعف (قوله: لم
عنططه. (قططوله: عفططي فيططه تكثر لم واإن عفي) أي فيه. (قوله: واإل

جامادا. كان قوله: إن ماقابل المائع. واهو الزباد المائع) أي بخلف
الواحططد. كالشططئ المططائع أجططزاء جميططع جميعططه) أي (قططوله: فططإن

أي عنططه المائع. واقوله: عفي في فيه) أي الشعر قل (قوله: فإن
استعماله. (قوله: فيجوز القليل الشعر فيه الذي المائع ذلك عن
عنططه. (قططوله: وال يعفططى فل فيططه الشعر يقل لم واإن فل) أي واإل

النططاء. واقططوله: فططي ماا لجميع النظر بل فقط، للمأخوذ) أي نظر
البعيططر) هططي جططرة عن ماائعا. (قوله: يعفى كان إذ حين أي حينئذ
فططي فتجططتره. واهططي كرشططها ماططن البططل تخرجططه الجيم: ماا بكسر
فططي ماا على أطلقوها حتى فيها توسعوا ثم المعدة، نفس الصل

كل مان البعير، نحو أي الزهري. واقوله: وانحوه قاله المعدة. كذا
ماططع مانططه) أي شربا ماا ينجس الحيوانات. (قوله: فل مان يجتر ماا

تطططاير عمططا النهاية: وايعفى في بالجرة. قال فمه بنجاسة الحكم
 ريقه مان
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بعططد إليططه حاجة وال بالبعير، به) أي المتنجس. (قوله: واألحق
البقطر والطد فيشطمل يجطتر، ماطا كطل بطه المطراد قطوله: وانحطوه. إذ

أماه. واماثله ثدي أماه) أي أخلف التقم واغيره. (قوله: إذا واالضأن
الصلح ابن النهاية. (قوله: واقال في كما أماه، ثدي غير التقم إذا

تغفططل. (قططوله: فل المططارة للفتوى ماوافق هذا أن علمت إلخ) قد



وانحططوه. (قططوله: واألحططق بقططئ الفططواه، نجاسططتها) أي تحقططق ماططع
بالصططبيان. أي الصططلح. (واقططوله: بهططم) أي ابططن غيططر غيططره) أي

- الفططواه علططى العائططد المططؤنث - بضططمير بهططا قال بأفواههم. والو
تحقططق إذا المجططانين) أي أوالططى. (واقططوله: أفططواه لكططان كسططابقه
باللحططاق بططه) أي بها. (قططوله: واجططزم اتصل عما فيعفى نجاستها،

ماططا قوله: كططرواث. واهططي على المذكور. (قوله: واكميتة) ماعطوف
ماططن أنفططه حتططف ماططات ماططا فيططدخل شرعية، بذكاة ل حياتها زالت

فقططد ماع مانه ذكي واماا المأكول، غير مان ذكي واماا واغيره، ماأكول
الميتططة) * واتحريططم عليكم تعالى: * (حرمات الشرواط. قال بعض

فشططني.  نجاسططته. اه علططى يططدل فيططه ضططرر وال بمحططترم ليس ماا
ذبططابا. واالغايططة نحططو الميتططة كططانت والو ذبابا) أي نحو (قوله: والو

ل أي سططائلة لططه نفس لنحو. واقوله: ل بيان إلخ للرد. واقوله: ماما
- وازنبططور واعقططربا كنمططل واذلك مانه، عضو شق عند سائل له دم

ل ماططا وابرغطوث. (قططوله: بطهطارته) أي واقمططل - واوازغ الدبور واهو
حكططم واإنمططا المتعفططن) أي الططدم سططائلة. (قططوله: لعططدم لططه نفس

حنيفططة) واأبططي فيها. (قوله: كمالططك المتعفن واجود لعدم بطهارته
ماوافطق فالقفطال سطائلة، له نفس ل ماا بطهارة قائلن فإنهما أي

علططم بمططا دماها) تصريح يسل لم واإن نجسة لهما. (قوله: فالميتة
ضره. (قططوله: ماا حذفه والو كرواث، على واكميتة قوله عطف مان

الميتططة. أي علططى تعططود واقرنهططا) الضططمائر واعظمهططا شعرها واكذا
فتتبعهططا الحيططاة تحلططه مانهططا كططل إذ أجزاؤهططا، لنهططا نجسططة، فهططي

عليهططا يكططن لططم إذا حنيفططة، لبططي واطهارة. (قططوله: خلفططا نجاسة
يكن لم إذا بطهارتها يقول عنه الله رضي أنه عبارته دسم) مافاد

فيما طاهر نجسة. واالدسم فهي ذلك عليها كان فإن دسم، عليها
نجسة فهي ذبابا) أي مايتة المصلي حمل الشعر. (قوله: إذا عدا

عنططه) أي الحتراز ذكره. (واقوله: يشق الذي بالشرط عنها ماعفو
فيه. واتقدم صلى الذي المحل ذلك في جدا كثر بأن الذبابا، عن
لهططا دم ل مايتططة بوقططوع ينجططس ل أنططه المطلططق المططاء مابحث في

بشر) الماء. (قوله: غير مان نشؤه كان بما وال تغير، إن إل سائل
بشر مايتة غير أي ماضاف، تقدير إلى احتيج لميتة صفة أعربا إن

الططذي هططو ذلططك. واالوال إلى يحتج لم إليه ماضافا أعربا إلخ. واإن
بنططاء واالملططك، الجن ق: واكالبشر ش الشارح. قال حل مان يظهر
طططاهرة. فهططي مايتططة، لهططا أجسام مانهما كل أن مان الصحيح على



أحكططاماهم. تفصططيل نعلططم لططم واإن بشططرعنا، الجن: فلتكليفهم أماا
الخيريططن) أي تنططاوال . (قططوله: لحططل الملئكة: فلشرفهم. اه واأماا

وادماططان: السططمك مايتتططان لنا (ص): أحلت لقوله واالجراد، السمك
الطهططور البحططر: هططو (ص) فططي واالطحال. واقوله واالكبد واالجراد،

ل ماططا كططل بالسمك الطاهر. واالمراد إل يحل مايتة. وال الحل مااؤه
نظطم فطي العمريطططي البحططر. قطال حيططوان ماطن الططبر فططي يعيش

فيه أوا ماات أوا طفا واإن يحل حي مان البحر في ماا التحرير: واكل
واالضططفدع ماطلقا كالسرطان فامانع أيضا البر في يعش فإن قتل

بجيرماي.   عل. اه طفا: أي واقوله: واإن
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يقول: والقوله أن قبله لما إلخ) المناسب الدماي (قوله: واأماا
كرمانططا الوال. (قوله: والقططد آدم) * في بني كرمانا تعالى: * (والقد

يططأكلون جعلهططم عنهمططا: بططأن الله رضي عباس ابن آدم) قال بني
الرض. واقيططل: بالعقططل. واقيططل: ماططن بفيططه يأكططل واغيرهم باليدي
القاماططة. واقيططل: بحسططن واالفهم. واقيل: باعتططدال واالتمييز بالنطق

بالططذواائب. واقيططل: واالنسططاء بططاللحى الصططورة. واقيططل: الرجططال
لهططم. واقيططل: واتسططخيره الرض فططي ماططا جميططع علططى بتسططليطهم

إلططخ) التكريططم . (قطوله: واقضططية المعطاش. اه أمار تدبيرهم بحسن
تعططالى: * (إنمططا قططوله واغيططره. واأماططا المسططلم ذلططك فططي سططواء

اعتقطاد إنمطا أي العتقاد، نجاسة به نجس) * فالمراد المشركون
(ص): ل قططوله الجتنططابا. واأماططا واجططوبا في كالنجاسة المشركين

علططى فجططرى مايتا وال حيا ينجس ل المسلم فإن ماوتاكم، تنجسوا
إل يطططذكر ل الحكطططام ذكطططر (ص) عنطططد كطططان لنطططه الغطططالب. أي
فططي يشططاركونهم قططد الكفططار كططان واإن الغططالب، فططي المسططلمين

عنهمططا: مايتططة اللططه رضططي حنيفططة واأبي ماالك الماام الحكم. واعند
بالغسل. (قوله: واغير واتطهر واالشهداء، النبياء إل نجسة الدماي

بأن أي ذكاته تدرك لم بشر. واقوله غير على عطف صيد) بالجر،
بططذلك. ففططي ذكططاته لن طططاهر فهططو بالضغطة، أوا بالجارحة ماات

واإن فكططل، واقتططل واأماسك واسميت كلبك أرسلت الصحيحين: إذا
الميت الناد البعير الصيد واماثل لنفسه أماسك فإنما تأكل فل أكل



أدركططت إذا ماططا بططذلك لططه. واخططرج شططرعية ذكاة ذلك لن بالسهم
علططى ماعطططوف ماذكاة نجس. واقوله: واجنين فإنه يذك فلم ذكاته

أماه. واقططوله: ذكاة الجنين (ص): ذكاة لقوله طاهر، فهو صيد. أي
حيططاة حيططا خططرج بططأن بذكاتها يمت لم إذا ماا به خرج بذكاتها ماات

دواد أكططل نجس. (قوله: وايحل فهو ذبح غير مان ماات ثم ماستقرة
واإن فميتتططه الخططل، وادواد الفواكه واسائر التفاح كدواد ماأكول) أي

عنططه. واحططل الحططتراز لعسططر ذكر، ماا تنجس ل لكنها نجسة كانت
لنه مانه) أي الفم نحو غسل يجب تمييزه. (قوله: وال لعسر أكله

هذا أي: نقل نقل، إلخ) مافعول أكل يجوز به. (قوله: ل يتنجس ل
لمططا. (قطوله: واظططاهره) بيان المستقذرات مان اللفظ. واقوله: أي

عطدم فطي أي فططرق الجططواهر. واقطوله: ل فططي نقلطه ماططا ظاهر أي
الشيخان ذكر السمك. (قوله: لكن أي كبيره الجواز. واقوله: بين

بذلك. واقططوله: الجراد الرواضة في إلخ) واألحق الصغير أكل جواز
نجاسته. (قوله: الصح كان البجيرماي: واإن قال جوفه في ماا ماع

إعططادة فائططدة ماططا كططرواث. واانظططر علططى أيضا واكمسكر) ماعطوف
النجططس كططان لما أنه ظهر ثم بعده، وافيما قبله وافيما فيه الكاف
واالبول كالرواث الجوف مان خرج - فما الخر غير نوع كل أنواعا،

عططن نوع كل يفصل أن - ناسب نوع واالمسكر نوع، واالميتة نوع،
فططي المسكر) أي مان القطرة الجر. (قوله: فدخلت بحرف الخر

نظططر التفريع هذا قاسم: في ابن في. قال بمعنى المسكر. فمن
قططوله عقططب يططزاد أن الوجه فكان للسكار، تصلح ل القطرة لن

والططو يقططول: ماسططكر لمثلططه. أوا بانضماماه والو قوله للسكار صالح
بططه الوصططف لمسططكر. وافططي . (قوله: ماائع) صفة نوعه. اه باعتبار
الشططدة ذوا ل للعقططل المغطي هنا بالمسكر المراد أن إلى إشارة

ماطربة شدة فيه ماا لن المذكور للوصف يحتج لم واإل المطربة،
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نصططه: ماططا ر م عططن نقل البجيرماططي ماائعططا. وافططي إل يكططون ل
حططال فالجاماططد السططكار، بحالططة جاماططدا أوا ماائعططا بكططونه العططبرة
أصططله فططي كططان واإن نجططس إسكاره حال واالمائع طاهر، إسكاره

المتخططذة هي الخمر أن إلخ) أي المتخذة . (قوله: واهي جامادا. اه



باعتبططار اللغويططة. واأماططا حقيقتهططا باعتبططار واهططذا العنب، عصير مان
القصب أوا التمر نبيذ مان والو ماسكر، كل فهي الشرعية حقيقتها

حططرام. خمططر واكططل خمططر ماسططكر لخبر: كططل غيرها، أوا العسل أوا
ماطربططة. (قططوله: شططدة فيها واجد حيث واكبوظة (قوله: وانبيذ) أي

العنططب غيططر غيططره) أي ماططن النبيططذ. (واقططوله: المتخططذ واهططو) أي
واالحشططيش) أي البنططج نحططو بالمططائع كططالزبيب. (قططوله: واخططرج

طططاهرة كلهططا فهططذه واالزعفران، واالعنبر الطيب واجوزة واالفيون
مانهططا. (قططوله: المسططكر القططدر تناوال يحرم كان واإن جامادة، لنها

نجططس يطهططر وال قططولهم ماططن ماسططتثنى فهو إلخ) أي خمر واتطهر
السكار، واالتحريم النجاسة علة لن بالتخلل طهرت العين. واإنما

غالبا. بالتخمر ماسبوق - هو - إجماعا الخل اتخاذ والحل زال، واقد
مان خل العصير يصير اتخاذه. واقد واحرم حله لتعذر يطهر لم فلو
الططدن في يصب صور. إحداها: أن ثلث في تخمر يسبقه أن غير

مانططه، أكططثر خل عليه يصب خل. ثانيتها: أن فينقلب بالخل المعتق
العنططب حبططات تجططرد خل. ثالثتهططا: أن الجميع فيصير له، ماساوا أوا

غيططر رأسططه. (قططوله: ماططن وايطيططن مانططه الططدن وايمل عناقيططده ماططن
بططأي أتططى بنفسططها. فلططو لتخللهططا لها) تفسير أجنبية عين ماصاحبة

فل بمصططاحبتها تخللت إذا ماا بذلك أواضح. واخرج لكان التفسيرية
- غالبا، بحرماانه عوقب أواانه قبل بشئ استعجل مان - لن تطهر
كحصططاة. ل أم حار، واخبز كبصل التخلل في دخل لها كانت سواء

العيططن تكططون أن بيططن وال بعططده، واماا التخمر قبل ماا بين فرق وال
التخلل قبل مانها وانزعت طاهرة كانت إن نجسة. نعم، أوا طاهرة

النجططس لن التخلططل، قبططل نزعططت واإن فل النجسططة أماططا طهرت،
وال عنططه فيعفططى غيرهططا عططن بالجنبيططة وااحططترز التنجيططس، يقبططل
عطن الكططردي: يعفططى العلماطة العناقيطد. قطال كحبطات بطه، تنجس
علططى العناقيططد واشططماريخ واثفلططه التمططر وانططوى العناقيططد حبططات

. واالخطيططب. اه ر وام السلم لشيخ واخلفا لحجر وافاقا المنقول،
ماصططاحبتها عططدم المشططترط للعيططن إلخ) غاية تؤثر لم (قوله: واإن

الخمططر وايتبططع الططدن) أي الطهططارة فططي للخمططر. (قططوله: وايتبعهططا
يكططون فل بططالتنجيس عليها يعود لئل إناؤها الطهارة في المتخللة

يكفططي كططان بططأن ذلططك في بحث طاهر. أوا خمر مان ماتخذ خل لنا
يططؤثر ل فططإنه الططدن لطهططارة واجه ل لنه للضروارة، عنه يعفى أن
الططدن يطهر تشربا) أي يخفى. (قوله: واإن ل كما الستحالة فيه



أيضا وايطهر إلخ) أي غلبت الخمر. (قوله: أوا مان تشربا واإن تبعا
بسططبب الططدن رأس إلططى واارتفعططت الططدن فططي الخمططر غلططت واإن

واغطططائه الططدن رأس مان إليه ارتفعت ماا بطهارة وايحكم الغليان،
وله: فل قبلطه: فل لمطا الخمطر. واالمناسطب تطهطر) أي حينئطذ. (ق

لن النجططس، بططالمرتفع لتصططالها أيضططا هططي تطهر وال الدن يطهر
فيعطود غليانهطا، بغيطر فوقهطا دنها مان تلوث ماا المضرة العين مان

الطهارة. لعدم غاية غمر تخللت. واقوله: واإن إذا بالتنجيس عليها
عليه. واقوله: زيد بأن أخرى، بخمر المرتفع غمر واإن تطهر ل أي
المغنططي فططي الجططواد. وااعتمططد فتططح فططي أي شططيخنا بططه جزم كما

قبططل غمططر سططواء ماطلقططا، أخرى بخمر المرتفع غمر إذا الطهارة
بفعططل بططل غليططان بل ارتفعت عبارته: والو بعده. وانص أوا الجفاف

بططالمرتفع لتصططالها الخمططر وال ضروارة، ل إذ الدن يطهر لم فاعل
جفططافه، بعد والو بالتخلل طهرت بخمر المرتفع غمر النجس. فلو

اعتمده . (قوله: واالذي الجفاف. اه بقبل تقييده في للبغوي خلفا
اعتمده. (قوله: ثططم واالده إن واقال أيضا، النهاية في إلخ) اعتمده

 إناء) الصب في خمر صب زياد. (قوله: لو ابن قال) أي
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إنائه. (قططوله: ثططم في العصير تخمر لو ماا ماثله بل بقيد ليس
فيه) إنائه. (قوله: واصب مان أي الخمر. واقوله: مانه أخرجت) أي

النططاء) جفاف مانه. (قوله: بعد الخمر أخرجت الذي الناء في أي
ماططا كذلك. نظير واهو طهرت، جفافه قبل فيه صب إن أنه مافاده

فإنهطا للوالطى ارتفططاع غيططر ماطن أخططرى خمطر الخمر على صب لو
الخمططرة تطهر) أي سم. (قوله: لم عليه نص كما بالتخلل، تطهر

إلططخ تخللططت بظرفهططا. واقططوله: واإن لتنجسها تخللت إذا المصبوبة
بعططد تخللططت واإن الخمططر إنططاء فططي صططبها التي الخمر تطهر ل أي

تنجسططت قططد لنها واذلك طاهر، آخر إناء إلى الناء ذلك مان نقلها
علططى التنجيططس. (قططوله: واالططدليل يقبل النجس لن الوال، بالناء
كان ماصدر هنا خلفا. فالكون صيروارته على خل) أي الخمر كون

تعططالى: * (فكططانت كططثيرا. قططال فيه تستعمل هي إذ صار، بمعنى
الططدليل. كذلك. (قططوله: الحموضططة) خططبر صارت مانبثا) * أي هباء



لكططون غاية شدتها. واهو الحموضة) أي نهاية توجد لم (قوله: واإن
قططذفت خل. (قططوله: واإن الخمططر صططيروارة علططى دليل الحموضططة
- كططالرغوة. واهططو بفحططتين - واهططو بالزبططد الخمططر رمات بالزبد) أي

بططالموت) هططو نجططس جلططد أيضا. (قططوله: وايطهططر كذلك ثانية غاية
العيططن. واالحاصططل: ل نجططس يطهططر قولهم: وال مان أيضا ماستثنى

بالسططتحالة. لكططن وال بالغسططل ل العيططن، نجططس ماططن شططئ يطهر
عليهمططا للنططص الحقيقة، في لهما ثالث ل شيئان هذا مان يستثنى
تخللططت إذا واهمططا: الخمططر إليهمططا، الضطرار بل الحتياج والعموم

بالططدباغ طهططر واإنمططا دبططغ، إذا بططالموت النجططس بنفسططها. واالجلططد
طهطر. فقططد الهطابا دبططغ كخطبر: إذا ذلطك، فطي الصطحيحة للخبار
ماأكول. واخططرج مان كان إن ر م عند أكله واكذا بيعه، حينئذ فيجوز
عنططه وايعفططى حجططر، عنططد له تبعا قليله يطهر الشعر. نعم، بالجلد

لنحطو بطد فل ماتنجططس، كثطوبا النطدباغ بعطد هطو الرمالي. ثطم عند
جلططد بططه خططرج تطهيره. واقططوله: بططالموت مان عليه أوا فيه الصلة

بالططدباغ. (قططوله: يطهططر فل المططوت قبططل نجططس فططإنه المغلططظ،
المعفنطة الرطوبططات ماطن أي بيطهر. واقوله: نقطاه باندباغ) ماتعلق

ماططا واهططو نجسططا، والططو بحريططف المططذكورة التنقية تحصل له. واإنما
- - واشططث - بالموحططدة واشططب كقططرظ بحرافتططه، اللسططان يلططذع

- الميتططة - أي الحسططن: يطهرهططا طيططر. للخططبر - واذرق بالمثلثططة
طططابا واإن وامالططح واتططرابا شططمس بنحططو يكفي فل الماء. واالقرظ

فططي بنفعططه العفونططة لعططود المعفنططة، رطوباته تزيل ل لنها ريحه،
للتقييططد. أي الحيثيططة إلططخ) هططذه إليططه يعود ل الماء. (قوله: بحيث

إليطه يعطود ل اندباغه بعد الماء في نقع لو بحيث كائنة، تنقية نقاه
ماططدة بعد إليه عاد لو أماا قربا، عن ذلك له يعود نتن. واالمراد: ل

ماططدة المططاء فططي ماكثططت إذا الصططلبة الشططياء يضر. لن فل طويلة
لنتططن، سططماعي ماصططدر العفونططة. واالنتططن لهططا حصططل ربما طويلة

عمل وانتونططة، نتانططة فهططو القياسططي ماصططدره واأماا واسهل، كظرف
فسططاد) عطططف (واقططوله: وال لفعل فعالططة ماالك: فعولططة ابن بقول

 ماططرادف. اه ل: عطططف ق خططاص. واقططال علططى عططام أوا تفسططير،
إنططاء ماسلم: طهور لخبر ماعلما، والو بجيرماي. (قوله: واككلب) أي

بالترابا. أوالهن مارات سبع يغسله أن الكلب فيه والغ إذا أحدكم
حططدث تكرماططة. وال أوا خبث أوا لحدث إماا الطهارة أن الدللة واجه
فمططه، نجاسة فثبتت الخبث طهارة فتعينت تكرماة، وال الناء على



لنه أي إقناع. واقوله: واخنزير  أوالى. اه فبقيتها أجزائه أطيب واهو
قتلططه والندبا يقتنى، وال بحال به ينتفع ل إذ الكلب، مان حال أسوأ
اللبططاس. بططابا فططي حجططر قيل: يجب. وااعتمده ضرر. بل غير مان

 مان تولد بما الخر) صادق ماع مانهما كل (قوله: وافرع

 ]112[ 

هططو كططل واكلبططة. واعلططى خنزيططر ماططن تولد واماا واخنزيرة، كلب
كلماططه. فططي التكططرار فلزم الخنزير في واإماا الكلب في إماا داخل

والفطظ الخططر ماططع لفظ واحذف غيره ماع مانهما كل وافرع قال فلو
ماططع التكططرار. فتفطططن. (قططوله: أوا ماططن أوالططى. لسططلماته لكان أوا،

آدمايططا. تغليبططا كططان والططو الخر، غير ماع مانهما كل وافرع غيره) أي
النجاسططة. واتحريططم في أبويه أخس يتبع الفرع لن واذلك للنجس،
واجططوبا واعططدم التضحية وااماتناع الكل واتحريم واالمناكحة الذبيحة
البططدل، واإيجططابا أشططياء: الططدين، ثلثة في أشرفهما وايتبع الزكاة،

بيططن ماتولططد في واالضحية الزكاة نحو في الجزية. واأخفهما واعقد
في هذا إدخال الصيد. وايمكن جزاء في واأغلظهما ماثل، وابقر إبل

ذواي سططهم كاستحقاق واتوابعه، النسب في البا أشرفهما. وايتبع
غططر مامططن أوا والططده أماططة أوا أماتططه ماططن كطان إذا واالحريططة القربططى،
ك، فطي الم أماتطه. وايتبطع أوا الحطرة زواجتطه ظنهطا أوا بحريتها المل
علططى بهيططم نزا لو الم. واكما لمالك ماملوكين بين المتولد فالولد
تعططالى اللططه رحمططه السططيوطي جمع واقد الم لمالك فالولد بهيمة
أبططاه انتسططابا في الفرع بقوله: يتبع المذكورات هذه أفراد بعض
واالططذي العلططى واالططدين الخططف واالزكططاة واالحرية الرق في واالم
واالكططل وانكاحا واذبحا رجسا الصلين واأخس وادية جزاء في اشتد

واتططوابعه. أبططاه: أي انتسططابا فططي الفططرع واقططوله: يتبططع واالضططحية
فطي شطيئين، فطي الم وايتبطع واالحرية: أي الرق في واقوله: واالم

المططارة. وافططي الصور في إل رقيقة، واأماه حرا أبوه كان إذا الرق
الخططف: حططرة. واقططوله: واالزكططاة واأماه رقيقا أبوه كان إذا الحرية،

زكططى واإبل بقر بين تولد أخفهما. فلو الزكاة واجوبا في وايتبع أي
تولططد ثلثين. والططو بلغت إذا إل تزكى ل لنها أخف، لنه البقر زكاة
بالخف. واقوله: اعتبارا زكاة فل واشاة، كظبي واغيره، زكوي بين



ماسططلم بين تولد أعلهما. فلو الدين في وايتبع على: أي ل واالدين
لم، فهطو واكافرة عليطه. واقطوله: يعلطى وال يعلطو السطلم لن ماس

واجططوبا فططي - مانهمططا عظططم - أي اشططتد الططذي وايتبططع واجططزاء: أي
المحططرم واأتلفططه واغيره واحشي بري ماأكول بين تولد الجزاء. فلو

الططذي للططوزن. أي: وايتبططع اليططاء بتشديد ضمنه. واقوله: وادية: يقرأ
شططخص واقتلططه واماجوسططي كتططابي بيططن تولططد الدية. فلو في اشتد
الغططرة. واقططوله: واأخططس ذلططك في الدية الكتابي. واماثل دية فديته

هنا. واقططوله: كما النجاسة، في أخسهما وايتبع رجسا: أي الصلين
تحططل ماططن بيططن تولططد الذبططح. فلططو فططي أخسططهما وايتبططع واذبحا: أي

ذبيحتططه. تحططل لططم كططوثني، ذبيحتططه تحططل ل واماططن ككتططابي ذبيحته
ماططن بيططن تولططد النكاح. فلو في أخسهما وايتبع واقوله: وانكاحا: أي

تحططل لططم كططوثني مانططاكحته تحططل ل واماططن ككتططابي مانططاكحته تحططل
تولططد فلططو الكططل، في أخسهما وايتبع ماناكحته. واقوله: واالكل: أي

وايتبططع أكلططه. واقططوله: واالضططحية: أي يحططل لططم واغيططره ماأكول بين
يضططحى ل واماططا بططه يضحى ماا بين تولد فلو الضحية، في أخسهما

مايتتهما) أي العقيقة. (قوله: وادواد واماثلها به، التضحية تجز لم به،
المتولططد أن ماططن ماططر بمططا يشكل ل واقوله: طاهر واالخنزير الكلب
فيهمططا، تولططد واإنمططا مايتتهمططا مان ماتولد أنه نمنع لنا نجس، مانهما
بيططن فيططه. وافططرق يتولد واإنما الخل نفس مان يتولد ل الخل كدواد

عنكبططوت) أي نسططج فيهما. (قططوله: واكططذا واالمتولد مانهما المتولد
المشططهور. علططى طططاهر فهططو عنكبططوت، نسططج مايتتهمططا دواد واماثل
لعابها مان كونه تحقق على تتوقف نجاسته بأن التحفة في واعلله
-  الذبابا - أي بذلك إل تتغذى ل واأنها
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ماططن بواحططد فيهططا. واأتططى طهارة احتمال قبل النسج ذلك واأن
بنجاسططته) أي واالحططاواي العططدة صاحب الثلثة. (قوله: واجزم هذه
إلططخ) يخططرج المشططهور. (قططوله: واماططا خلف العنكبوت. واهذا نسج

يخططرج ماططا مايتتهمططا دواد واماثططل العنكبوت. أي نسج على ماطعوف
طططاهر. - فهططو الثعبططان بثططوبا يسططمى - مامططا حيططة نحططو جلططد مان

كططالعرق. (قططوله: كططالعرق) قططوله خططبره مابتططدأ يكون أن وايحتمل



إلطخ) عبطارته: شطيخنا كل. (قوله: قال طهارة في للتنظير الكاف
حياتهططا في عقربا أوا حية نحو جلد مان يخرج فيما بعضهم واأفتى

أنططه القربا بل بالعرق، تشبيهه لبعد نظر كالعرق. وافيه بطهارته
. كميتتططه. اه فهططو حططي، ماططن مانفصططل ماتجسططد جططزء لنططه نجططس،

الحكطم ماطن تقطرر ماطا التحفطة: واقضطية أيضا) عبارة (قوله: واقال
واماغلظ آدماية أوا آدماي بين المتولد الدماي أن أبويه، أخس بتبعية

النجاسططة فططي وااضططح واهططو أحكططاماه، سططائر فططي المغلظ حكم له
بخلفططه كلماهططم، ماططن بعيططد لصورته نظرا طهارته، وابحث وانحوها

عنهططا للعفو عينه نجاسة ينافيه وال العقل ماناطه لن التكليف في
والططو الوشططم فططي يططأتي ماططا نظيططر غيططره، واإلططى بططل إليه، بالنسبة
- والططو النططاس وايمططاس المسجد فيدخل إزالته، تعذرت إذا بمغلظ

علمططت . إذا إلططخ. اه إعططادة تلزماططه ل لنططه - وايططؤماهم الرطوبة ماع
بقية مان التحفة غير في شيخه عن نقلها التي العبارة فلعل ذلك

ماثلططه إلططخ خنزيططر أوا عل. واقططوله: كلططب نططزا) أي كتبه. (قوله: لططو
خنزيرة. (قوله: كططان أوا كلبة على آدماي نزى إذا ماا واهو العكس،

طططاهر، أنططه ر م عنططد البجيرماططي: واالمعتمططد نجسططا) قططال الولططد
تحططل وايططؤماهم. وال رطبططا، والططو النططاس وايمططس المسططجد فيططدخل

تحططل ل ماططا أصططليه أحططد فططي لن اماططرأة، أوا كططان رجل مانططاكحته،
أماته وايزواج عكسه. وايتسرى ل بالحر، لمثله. وايقتل والو ماناكحته

حيططث بطهططارته ر م الكططردي: واأفططتى حاشططية . وافي عتيقته. اه ل
المنهج. فإن حواشي في سم ذكره الدماي. كما صورة على كان
التحفططة: ينبغططي حواشططي فططي سططم قال الكلب، صورة على كان

إذ الدماططي، بلوغ مادة وابلغ وامايز تكلم واإن يكلف، ل واأن نجاسته،
نزا كله: إذا تقرر . واماا آدمايته. اه عدم واالصل الكلب، بصورة هو

ماأكولة على ماأكول نزا فإن واالعكس، آدماية على خنزير أوا كلب
حفططظ فلططو ماططأكول، طططاهر فإنه الدماي صورة على والدا فولدت
بططه يضططحى أن جططاز الضحى عيد بنا واصلى خطيبا واعمل القرآن

الكططبر العيططد بنططا صططلى خطيططب فيقططال: لنططا يلغططز ذلك. وابططه بعد
نجسا. واقوله: واغيرهططا كونه ماع ذلك) أي به. (قوله: واماع واضحينا

عمططا يعفططى أنه العبادات. (قوله: واظاهر بقية مان الصلة غير أي
ة ماطا أن يظهطر مالماسته) الذي إلى يضطر ماطن جطزء علطى وااقع

عطن - واالمعنطى: يعفطى للمجهطول مابنيطا - يقطرأ أجزائه. وايضططر
الططتي كططأماته الغيططر واذلططك لمسططه، إلططى الغيططر يحتططاج الططذي جزئه



ذلطك. عنططد التسططري جططواز علططى بنططاء العنطت خططوف عند تسراها
يعلطم - كمطا فيهطا الطذي فطإن التحفة، في ماما أخص يكون واعليه

لنفسططه بالنسططبة ماطلقططا عنططه يعفططى - أنططه السططابقة عبططارته ماططن
المسططجد) أي واغيره. (قوله: وادخططوله لمسه إلى المحتاج والغيره
الططدخول. فططي قيططد رطوبة ل واقوله: حيث المسجد دخوله وايجوز

أيضا. واقوله: المارة عبارته مان يعلم كما التحفة في به يقيد والم
الجماعططة، نحططو أي وال. واقططوله: وانحوهططا  بططدخ ماتعلططق للجماعططة
فطي إلطخ) شطرواع ماتنجطس واالعتكاف. (قوله: وايطهطر كالطواف

الطتي قسمين: عينية: واهي على واهي النجاسة، غسل كيفية بيان
ريطح. واحكميطة: واهطي أوا لون أوا طعم مان صفة أوا عين لها يدرك
لخفاء الدراك عدم كان سواء واصف، وال عين لها يدركها ل التي
عليه تثبت ل صقيل المحل لكون ل أم جف، كبول بالجفاف أثرها

 بيطهر واالسيف. (قوله: بغسل) ماتعلق كالمرآة النجاسة
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تططوقفت عينهططا. فططإن إزالططة بعططد أي لصططفاتها واقططوله: مازيططل
عمططا فاضططل ماثلططه بثمططن واجده إن واجب صابون نحو على الزالة
لصفاتها. (قططوله: وال إلخ) بيان طعم التيمم. (قوله: مان في يعتبر

أوا لططون حقيقططة. واقططوله: بقططاء المحل بطهر الحكم في يضر) أي
تعططذر إن إل عنه، يعفى وال يضر فإنه الطعم بقاء بذلك خرج ريح

ماعفططوا نجسططا المحططل فيكططون ماتعططذرا، دام ماا عنه فيعفى إزالته
بعد قدر بالقطع. فإن إل يزال ل أن التعذر طاهرا. واضابط ل عنه
علططى بططه صططله ماططا إعططادة عليططه يجططب وال واجب زوااله على ذلك

المططذكور زواالططه) أي للعفو. (قوله: عسططر ماعنى فل واإل المعتمد،
والططم غسططالته صططفت بططأن الصبغ كلون واذلك الريح، أوا اللون مان
ل أن التعسططر للمشقة. واضططابط الخمر واكريح ماحض، أثر إل يبق

ماططرات ثلث بالمططاء حتططه فمططتى مارات، ثلث بالماء بالحت يزوال
لن يجب لم ذلك بعد زوااله على قدر فإذا المحل، طهر يزل والم

الريح أوا اللون كان والو ماغلظ) أي مان طاهر. (قوله: والو المحل
بقيططا) بقائه. (قططوله: فططإن ضرر لعدم غاية واهو ماغلظ، نجس مان
وااحدة، نجاسة مان وااحد ماحل في بقيا واالريح. واالمراد اللون أي



واعسطر نجاسطتين ماطن أوا ماحطال، أوا ماحلين في بقيا لو ماا بخلف
لقططوة المحططل، ذلطك أي يطهططر يضططر. واقططوله: لططم ل فإنه زواالهما
فيجططب عنهمططا، العجططز وانططدرة العيططن، بقططاء علططى حينئططذ دللتهما
لقططوله الطعم. واالمناسططب بقاء في مار كما تعذر، إن إل زواالهما،

إلططخ) يطهر. (قوله: واماتنجططس لم بدل ضر هنا يقول أن، يضر وال
المفردات. عطف مان إلخ، بعينية ماتنجس على ماعطوف بالرفع،

بيطهطر، المتعلطق بغسطل علطى ماعطوفطا يجري قوله يكون فعليه
- أي عليططه المططاء بجططري وايطهططر بططه. أي ماتعلقا كذلك هو فيكون
الزبططد: فططي كالمطر. قططال فاعل فعل غير مان - والو عليه سيلنه
عينيططة ماططن العيططن تططزال واأن الحكميططة علططى المططاء جططري يكفيك

غايططة. إن جعططل بحكمية. واالوالططى المتنجس كان) أي (قوله: واإن
التحفطة: واماططن المفهطوم. واعبططارة على بعد: فيطهر: تفريع واقوله

بططه طبططخ والحططم بططول فططي نقططع واحططب نجسا، سقيت سكين ذلك
حبططا ماططن لكططل صططفة أنططه ظططاهره . واقططوله: طبططخ إلططخ. اه فيطهر

كمططا نجس، في نقعه بالوالى ماثله بل بقيد، ليس والحما. واالطبخ
ماططن صططار واإل واواصططفه، جرماططه زال أي واقوله: بنجططس ظاهر هو

فقططط. (قططوله: المططاء جططري فيططه يكفططي وال بالعينيططة، المتنجططس
يضططر. لم الصلة في حملها لو حتى سم: أي باطنها) قال فيطهر

بصطب بطاطنه فيطهططر أي للتنظير، إلخ) الكاف . (قوله: كسيف اه
السطكين ظطاهر بغسطل اكتفطى قيل: لطم ظاهره. فإن على الماء
لططم إنمططا بططأنه ؟. أجيب بنجس نقع إذا الجر في بذلك يكتف والم

لططه، مالبسططة غير مان ماتأت به النتفاع لن الجر في بذلك يكتف
بخلف إليه، الماء إيصال غير مان باطنه بطهارة للحكم حاجة فل

بمططائع عجططن لبنا السكين نحو التحفة: وافارق في السكين. واقال
ترابا واصار دق إذا إل بالغسل باطنه يطهر ل فإنه حرق ثم نجس

واتططأثير الططترابا إلططى رده بتيسططير لباطنه، الماء واصل حتى نقع أوا
تصططير حططتى بعضططها أجططزاء رد فططي فططإن تلططك بخلف فيططه، نقعططه

واإن النقططع فيططه يؤثر ل ماال. وابعضها واضياع تاماة ماشقة كالترابا
عجططن عمططا العفططو على عنه الله رضي الشافعي نص طال. نعم،

كططثيروان، فيططه. وااعتمططده إليططه يضطططر أي بنجططس، الخططزف ماططن
- المغنططي: وااللبططن فططي . واقططال به. اه المعجون الجر به واألحقوا

ة خالطه - إن الموحدة بكسر الرواث جاماطدة نجاس يطهطر، لطم ك
غيرها خالطه النجاسة. واإن عين لوجود آجرا، صار بأن طبخ واإن



والططو المططاء، في نقع إن باطنه واكذا بالغسل، ظاهره طهر كالبول
بحيططث ماططدقوقا أوا كططالعجين، المططاء يصله رخوا كان إن ماطبوخا،

بشرط إلخ) أي المحل طهر في . (قوله: وايشترط ترابا. اه يصير
فيتنجططس واإل الثططوبا نحططو في ماوجودا النجاسة جرم يكون ل أن

بجيرماططي. (قططوله: علططى  المحططل. اه علططى وارواده بمجططرد المططاء
يقول: عليه. أن الوالى فكان للضمار، المتنجس) المقام المحل

تنجططس. يقططول: واإل أن إلططخ) الخصططر ماتنجططس وارد (قوله: فططإن
الماء.  يتغير) أي لم القليل. (قوله: واإن الماء أي واقوله: تنجس
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تنجططس إذا تنجسه. يعني على غيره) مافرع يطهر (قوله: فل
نجاسته. (قوله: وافارق على المحل حينئذ فيبقى غيره، يطهر فل

غيططر أي يتنجس. واقوله: غيططره لم حيث النجاسة على الوارد) أي
أي عططامال، لكططونه الططوارد أي تنجططس. واقططوله: بقططوته حيث الوارد
المتنجططس كان إذا ماا بخلف عليها، وارواده بسبب للنجاسة دافعا
يططدفع أن عططن ماططوروادا كططونه ماططع قلته بسبب فيضعف عليه وااردا

فمططه تنجططس بالوالى. (قوله: فلططو غيره واعن نفسه عن التنجس
ماططا الورواد. فمتى المحل طهر في الشرط كونه على إلخ) تفريع

فمططه فططي واواضططعه المططاء وابأخططذ ينجططس، والططم المحططل طهر واجد
الماء واصول يكفي عليه) أي يعلها لم الورواد. (قوله: واإن يتحقق

المططاء ينزل بحيث فمه على مارتفعه يده يجعل لم واإن فمه، إلى
واكسطر الوال بضطم فهطو اليطاء، بحذف ماجزوام فيه. وايعل مانحدرا

الخططاء واماخرج الفم مان مانه) أي الظاهر حد في اللم. (قوله: ماا
إليططه واصططوله لمقططدر: أي: وايكفططي بالدارة) غاية مانه. (قوله: والو

عنططد يضر لم أداره ثم فمه في مادة الماء ماكث والو بالدارة، والو
عنها. وافططي الدارة تأخير يضر فل بالملقاة، يتنجس ل لنه حجر،

بسططبب يخطرج بمطا أوا اللثططة، بطدم فمطه تنجططس نصه: لو ماا ش ع
والم عمه بحيث فمه في الماء واأدار تمضمض ثم فتفله الجشاء،

ابتلعططه فيجططوز المططاء يتنجس وال يطهر فمه فإن بالنجاسة يتغير
لثتططه تططدماى كططانت لو ماا وابقي دقيق. هذا فإنه له لطهارته. فتنبه

فهططل بعططض، دوان السنان لحم على بتشويشها المآكل بعض مان



لماكططان ل، أم عنه الحتراز لمشقة لثته به تدماى فيما عنه يعفى
فيه ؟ اللثة دماي مانه يحصل ل الذي البعض بتناوال عنه الستغناء

حينئططذ، بطه البلطوى تعطم مامطا ليطس لنطه الثطاني، نظطر. واالظطاهر
ماشططقة، لططه حصططل واإن مانططه فمططه تطهيططر يمكططن واقوعه وابتقدير

يكفي فإنه إلخ) أي مااء . (قوله: كصب الجملة. اه في ذلك لندرة
بمططا أوا إلططخ، المططاء أخططذ بقططوله: كفططى مارتبططط طهارته. واهططو في

علططى المططاء أدار إنططاء طهططر نصططه: فلططو ماططا النهايططة قدرته. وافططي
النجاسططة يصططب أن قبططل يطهططر أنه الرواضة كلم جوانبه. واقضية

لططو أماططا فيططه، باقيططة ماائعططة النجاسططة تكططن لم إذا كذلك واهو مانه،
. بالمططاء. اه ماغمططورا عينها دام ماا يطهر لم فيه باقية ماائعة كانت

للريططق فمططه) شططامال تطهيططر قبططل شئ ابتلع له يجوز (قوله: وال
ماططن واكونه للمشقة به المساماحة وايحتمل واماحتمل، العادة على

يبلططع نصططه: قططوله: وال ماططا البجيرماططي سم. وافي  خلقته. اه ماعدن
نجاسططة غسططل فططي يكفططي - لنه الماء غير - أي شرابا وال طعاماا

البتلع. أي جططواز لعططدم بططالغرغرة) غايططة . (قوله: حططتي الفم. اه
اللغططة: في واهي بالغرغرة، والو شئ ابتلع فمه تنجس لمن يجوز
ماططا دفع الغاية القاماوس. وافائدة في كما الحلق، في الماء ترديد
أن غيططر ماططن حلقططه في ماائع واصب فمه تنجس إذا أنه مان يتوهم
نحو الرض أصابا تأمال. (قوله: لو ذلك، يجوز فمه جوانب يمس

الرض مان ماوضعا أصابا يقول: والو أن كخمر. واالوالى بول) أي
- طهططر - واهططو الجططوابا ليرتبططط عليه. بالضططمير، فصب بول نحو

الجفططاف أن البططول. واالظططاهر نحططو بالشرط. (قططوله: واجططف) أي
تتشططربه لططم باقيططا البططول عين يكون ل أن الشرط بل بقيد، ليس

إلططخ. تتشططربا لططم الرض كططانت بعططد: واإذا قططوله بططدليل الرض،
الرض. ماططن البططول نحططو ماوضططع ماوضعه) أي على (قوله: فصب

فططي واسططتره. قططال المططاء البططول ماوضططع عططم أي واقططوله: فغمططره
ذلطك أستره. (قوله: طهر) أي سترته أي أغمره المصباح: غمرته

ينضططب) بضططم لم لو. (قوله: والو جوابا واهو الرض، مان الموضع
علططى يعود ضمير المصباح. وافاعله في قعد. كما بابا مان الضاد،

لقال واإل الجازم، دخول قبل له - تفسير يغور - أي الماء. واقوله
الموضططع لطهططارة إلططخ) تعميططم كططانت بالجزم. (قوله: سططواء يغر

قططوله إلططخ) ماقابططل الرض كططانت المططذكور. (قططوله: واإذا بالصططب
بططه) أي تنجست ماا تتشربا فيه. (قوله: لم ماا علمت واجف. واقد



العين) أي إزالة مان بد بعينه. (قوله: فل باقيا البول نحو كان بأن
عليططه الماء صب فلو إلخ الماء صب البول. واقوله: قبل نحو عين
طهططارة شططرط أن سططيأتي مامططا يعلططم كمططا يطهططر، لم إزالته قبل

 طهارة المحل
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كططان إذا أنططه وازنهططا. واماعلططوم زاد إذا تطهططر ل واهي الغسالة،
عيططن كططانت) أي لططو وازنها. (قططوله: كمططا زاد باقيا البول نحو عين

فيططه. المططاء يصططب ثططم مانططه، إزالتهططا مان بد فل إناء في النجاسة،
جططوانبه فططي واأديططر ماططاء فيططه واضططع إذا المتنجططس واقولهم: النططاء

كمططا ماائعططة، والططو فيططه النجاسة عين تكن لم ماا ماحله كله، يطهر
بططول. قططوله: نحططو جامادة) ماقابططل النجاسة كانت مار. (قوله: والو

المختلططط. (قططوله: الترابا فيه الذي المحل يطهر) أي (قوله: لم
بنحططو المختلططط الططترابا نظير أي للتنظير، إلخ) الكاف كالمختلط

ل هططو بالصديد: المتجمد. فططإنه الموتى. واالمراد عذرة مان صديد
علمتططه. واقد كالبول حكمه فيكون ماائعا كان إذا أماا بالماء، يطهر

فططي بططد) أي ل بيطهططر. (قططوله: بططل الماء) ماتعلق (قوله: بإفاضة
إفاضططة قبططل إزالته مان المختلط الترابا فيه الذي المحل طهارة
ش: هططل ع ماصحف) قططال في بعضهم عليه. (قوله: واأفتى الماء
واالقططربا نظططر، فيططه ؟ ل أم الشرعي العلم كتب المصحف ماثل

يجطب ل عنططه ماعفطوا كطان عنه) فإن ماعفو . (قوله: بغير الوال. اه
أدى) بططأفتى. (قططوله: واإن غسططله) ماتعلططق غسله. (قوله: بوجوبا

كطططان) أي المصطططحف. (قطططوله: واإن أي تلفطططه إلطططى غسطططله، أي
الططولي، له ش: واالعامال ع غسله. قال يجب فإنه ليتيم المصحف

لن غيططره، وافي بل ؟ اليتيم ماصحف في ذلك فعل للجنبي واهل
الجططواز، عططدم واالقططربا نظططر، فيططه ؟ ل أوا المنكر إزالة مان ذلك

. (قططوله: عليططه. اه ماجمططع مانططه النجاسططة إزالططة بططأن علمنططا لعططدم
إذا ماططا غسطله. (قطوله: بخلف واجططوبا فططرض فرضططه) أي وايتعين

بيططن ماططا الجلططد) وامانططه نحططو النجاسططة. (واقططوله: فططي كططانت) أي
ماكتططوبا أطططراف أي ش. واقططوله: واالحواشططي . ع السطططور. اه

بيططن إلخ) لمططا المتنجس فيها. (قوله: غسالة كتابة ل التي القرآن



بيططان فططي شططرع حكميططة أوا عينيططة بنجاسة المتنجس به يطهر ماا
كططانت إن أنهططا عليهططا الكلم انفصططلت. واحاصططل إذا غسالته حكم
واعطدم المحطل، ثلثطة: طهطر بقيطود بالطهطارة عليهطا يحكطم قليلة

المغسول يتشربه ماا ماقدار اعتبار بعد وازنها زيادة واعدم تغيرها،
ماططن وااحططد فقططد الطططاهر. فططإن الوسططخ ماططن يمجططه واماا الماء مان

لططم أوا ماتغيططرة، كانت والكن طهر أوا المحل، يطهر لم بأن الثلثة،
كالمحططل، نجسططة فهططي ذكططر، ماا بعد وازنها زاد والكن ماتغيرة تكن
واالمطاء المنفصططلة الغسطالة بعطض المحطل فطي البطاقي البلل لن

عليهططا يحكطم كطثيرة كطانت وانجاسة. واإن طهارة يتبعض ل القليل
فهططي ماتغيطرة كطانت فططإن التغيططر، عطدم واهو وااحد بقيد بالطهارة

والططو الخططافض. أي بنططزع عنه) مانصوبا ماعفوا نجسة. (قوله: والو
أوالططى. لكططان بالخططافض صرح عنه. والو ماعفو بنجس تنجسه كان

للمعفططو ماثططال واهو غيره، مان أوا نفسه مان أي قليل واقوله: كدم
إذا بهططا. أماططا غسل الذي المحل عن أي انفصلت عنه. واقوله: إن

المحططل فططي دام ماططا المططاء لن ماطلقططا، طططاهرة فهي تنفصل لم
خلف. بل عنططه ينفصططل حططتى المطهر الطاهر حكم له المغسول

طهططر واقططد التططي قططوله ماططع إلططخ) ماكططرر العين زالت (قوله: واقد
فططالوالى واصططفاتها، عينهططا بططزواال طهططارته لن واذلططك المحططل،
المنهططج فططي الثططاني علططى اقتصططر أحططدهما. واقططد علططى القتصططار
تغيططرت الغسططالة. فططإن أي تتغيططر واغيرهما. واقوله: والم واالمنهاج

م فهطي ريحا أوا لونا أوا طعما ة. واقطوله: وال بعطد وازنهطا يطزد نجس
رطططل، قططدر بهططا الغسططل قبططل الغسططالة كانت كأن أي إلخ اعتبار
يمجططه واماا أواقية قدر الماء مان المغسول يتشربه ماا ماقدار واكان

أواقية، نصف إل رطل الغسل بعد واكانت أواقية، نصف الوسخ مان
كططامال رطل بهططا الغسططل بعططد كانت وازنها. فإن يزد لم حينئذ فإنه
المططاء) ذكر. (قوله: مان ماا اعبتار بعد وازنها زاد لنه نجسة، فهي
الماء يأخذه واماا الثوبا. أي على ماعطوف واالماء لما. واقوله بيان
لططم المحططل) بططأن طهططر الطاهر. (قوله: واقد المغسول واسخ مان
 فيه يبق
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تغفططل. فل فيططه ماططا علمططت النجاسططة. واقططد أواصاف مان شئ
ماطهططرة غيططر طاهرة كونها ماع المبتدأ. واهي (قوله: طاهرة) خبر

ماعفططوا كططان والططو ماطهططر غير الخبث به أزيل واماا للخبث، لزالتها
ماططن الثططوبا يأخططذه فيمططا فيهمططا) أي الكتفاء عنه. (قوله: وايظهر

علططى عمر السيد حاشية الوسخ. وافي مان الماء يأخذه واماا الماء
واعططدم التغيططر لعططدم عططوده يحتمططل فيهمططا نصه: قططوله ماا التحفة

. واقططوله: بططالظن أقططربا. اه واالثاني واالمعطى، واللمأخوذ الزيادة،
اليقيططن. (قططوله: إذا فيه يشترط إلخ. وال يأخذه ماا ماقدار ظن أي

والططو تطهيططره يتعطذر فططإنه المططائع، بطه جاماد) خرج طعام في واقع
له الطدهر واقيطل: يطهطر النهايطة: ة في دهنا. واقال كان بطأن بغس

يظطن بحيطث وانحوها، بخشبة يحركه ثم وايكاثره عليه الماء يصب
المططاء خرج فإذا أسفله، يثقب ثم ليعلو يترك ثم لجميعه، واصوله

لططم واإل كططالبول، فيططه دهنية ل بما تنجس إذا الخلف سد. واماحل
(ص) لنططه حولهططا) أي واماططا . (قططوله: ألقيططت خلف. اه بل يطهططر،

فألقوها جامادا كان فقال: إن السمن في تموت الفأرة عن سئل
للخطططابي: رواايطة تقربططوه. وافططي فل ماائعططا كططان واإن حولهططا، واماا

إضططاعة مان فيه لما ذلك فيه يقل لم تطهيره أماكن فأريقوه. فلو
يرجططع ل قططربا) أي على يتراد المنهج. (قوله: ل . شرح المال. اه

قططربا، علططى المططأخوذ ماحططل يمتلططئ ل بحيططث بعططض، على بعضه
علططى المططأخوذ ماحططل يمتلئ بحيث يتراد الذي واهو بضده واالمائع

فططي الفرع هذا ذكر إلخ) المناسب تنجس قربا. (قوله: فرع: إذا
ماططا لماء. واهو صفة المطلق. (قوله: القليل) بالرفع، الماء مابحث

بتنجططس. نجططس) ماتعلططق مار. (قوله: بملقاة كما قلتين دوان كان
بططالتكثير. يطهططر بططل مانططه، الماء بنزح أي بالنزح يطهر (قوله: لم
شططرح فططي قططال ينططزح ل واقططوله: أن يجططب ينبغي) أي (قوله: بل

يتنجططس واقططد نجسططا، يبقططى الططبئر فقعططر نططزح واإن الططرواض: لنططه
بططه فيطهططر المططاء) أي . (قوله: ليكثر بالنزح. اه أيضا البئر جدران
قعططر فططي عيططن ماططن المططاء نبططع أي علمت. واقوله: بنبع كما حينئذ

الططبئر. فططي أي أجنبي. واقططوله: فيططه أي مااء صب البئر. واقوله: أوا
فططالكثير المفردات، عطف مان فيه إلخ) العطف الكثير (قوله: أوا
والططم نجططس، بملقاة على ماعطوف وابتغير القليل، على ماعطوف

ماططاء تنجططس الوال. واالمعنططى: إذا يطهططر لطم على ماعطوف يطهر
التغير. (قوله: فططإن بزواال إل يطهر لم بالنجس بتغير الكثير البئر



واتحللططت تفتتططت أي الكططثير. واقططوله: نجاسططة فططي فيططه) أي بقيت
حينئططذ. واعبططارة إل اسططتعماله يتعططذر ل لنططه المططاء، فططي أجزاؤهططا

ماثل: شططرحه فططي فأرة. قططال فيه واتمعط الماء كثر الرواض: واإن
. شططعرها. اه تمعططط كفأرة نجس شئ فيه الصل: واتفتت واعبارة

يتغيططر) أي للنجاسططة. (واقططوله: والططم تمثيططل فططأرة واقططوله: كشططعر
تغيره. وازال تغير أوا أصل، فيه النجاسة ببقاء يتغير لم أنه واالحال

طهططور. واالجملططة فهططو أي ماحططذواف، لمبتططدأ (قوله: فطهور) خبر
لغيططره. واقططوله: ماطهططر نفسططه في طاهر فهو أي الشرط، جوابا
. شططرح نحوهططا. اه أوا بططدلو مانططه شئ باغتراف أي استعماله تعذر

كططونه ينططافي السططتعمال تعططذر يقططال: إن ماططا ينططدفع الرواض. وابه
السططتعمال المتعذر بالستعمال المراد أن الدفع طهورا. واحاصل

الغتراف، بغير استعماله يجوز أنه ينافي ل واهو فقط، بالغتراف
فططإن الكبر أوا الصغر الحدث رفع ناوايا فيه المحدث يغطس كأن

واالوالططى الشططعر، ماططن مانططه) أي يخلو ل به. (قوله: إذ يرتفع حدثه
تعططذر واإنمططا السططتعمال. أي لتعذر علة - واهو النجاسة - أي مانها

فيططه الشططعر واجططود ماططن يخلططو فل بططدلو مانططه نططزح إذا لنططه ذلططك
ماططاء مان دلوا غرف إن أنه مان تقدم لما الدلوبه، في ماا فيتنجس

الططدلو فبططاطن ماعططه ليغرفها فإن جامادة نجاسة وافيه فقط قلتين
كلططه) أي نجسا. (قططوله: فلينططزح كان الماء ماع غرفها فإن طاهر،
كلططه نططزح يمكططن لم فإن أماكن، إن ماعه. واهذا كله الشعر ليخرج

كلططه الشططعر أن الظن على يغلب ماا نزح فوارة، العين كانت بأن
فططي يضططر) أي الططرواض. (قططوله: لطم شططرح فططي ماعه. أفاده خرج

 المراد أن علم الرواض: وابهذا شرح في الستعمال. قال
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واجود ظن ظنه) أي . (قوله: واإن التعسر. اه مار فيما بالتعذر
هنططا الصل) واهو بتقديم اغترفه. (قوله: عمل فيما شعر مان شئ
أي الظاهر اغترفه. واقوله: على فيما الشعر مان شئ واجود عدم

إلططخ) ماتنجططس يطهططر ذلططك. (قططوله: وال واجططود هنططا الغالب. واهططو
الكلططب نجاسططة واهططي المغلظة، النجاسة غسل كيفية في شرواع

والططم المتوسطططة، النجاسة غسل كيفية بيان تقدم واالخنزير. واقد



لططم الططذي الصططبي بول واهي المخففة، النجاسة غسل كيفية يبين
فطي يكفطي أنطه وابيانهطا للتغذي لبن غير حولين ماضي قبل يتناوال
سططيلن، غيططر ماططن وايغلبه يعمه مااء عليه يرش بأن النضح، غسله
لططم صغير لها بابن جاءت قيس: أنها أم عن الشيخين لخبر واذلك
عليططه فبططال حجططره (ص) فططي اللططه رسول فأجلسه الطعام يأكل

كلططب) ماتعلططق يغسططله. (قططوله: بنحططو والططم فنضططحه بمططاء فططدعا
غسططلت) بسططبع الخنزيططر. (قططوله: إل الكلططب وانحططو بمتنجططس،

بيطهططر. (قططوله: بعططد ماتعلططق واالمجططروار واالجططار مافرغ، الستثناء
لسططبع أي لسططبع، صططفة بمحططذواف ماتعلططق العيططن) الظططرف زواال

الغسططلت أوا الغسططلة أن هططذا العين. واماقتضططى زواال بعد ماعتبرة
قططوله: السططبع. واماقتضططى ماططن تحسططب ل بهططا العيططن تططزال الططتي

السطبع تعتططبر بمطرات) أي خلفه. (قوله: والو وااحدة مارة فمزيلها
بغسططلت. إل تططزوال ل العيططن كططانت والو النجاسة، عين زواال بعد

ماططرة يحسططب وااحدة) أي العين. (قوله: مارة (قوله: فمزيلها) أي
المأماور العدد حسب غسلت. واإنما بست إل تزل لم والو وااحدة،

هنططا واماططا تخفيططف، ماحططل لنططه العيططن زواال قبل الستنجاء في به
إحططدى بططذلك. (قططوله: إحططداهن) أي هططذا يقططاس فل تغليظ، ماحل

بططالترابا. رواايططة: أخراهططن لططه يططدل السططابعة. كمططا والططو السططبع،
التعططبير بالترابا. وااختططار روااية: أوالهن له يدل كما أوالى واالوالى

رواايطة: لطه يطدل كما وااحدة، أي في جوازه إلى للشارة بإحداهن
بططالترابا. فمعنططاه: الثامانططة روااية: واعفرواه بالترابا. واأماا إحداهن

السططابعة. في الماء ماع كونه ماع الثامانة، بمنزلة يكون الترابا أن
بضططمير بإحططداها يعططبر والم الجماعة بضمير بإحداهن (فائدة) عبر

ماسططماه كططان إن يعقططل ل ماا أن مان القاعدة على جريا الواحدة،
ان واإن المطابقطة، فيطه فالفصطح دوانها فما عشرة ذلطك فطوق ك
الشططهور عدة تعالى: * (إن قوله في اجتمعا الفراد. واقد فالصح

السططموات خلططق يططوم اللططه كتططابا فططي شططهرا عشر اثنا الله عند
فيهططن تظلمططوا فل القيططم الططدين ذلططك حططرم أربعططة مانهططا واالرض

عشططر، للثنططي قوله: * (مانهططا) * لرجططوعه في أنفسكم) * فأفرد
للربعة. (قوله: فيهن) * لرجوعه تظلموا قوله: * (فل في واجمع
لططم طططاهرا يكططون بططأن الططتيمم، بططه يصططح بترابا تيمم) أي بترابا

بالمططاء) أي خبططث. (قططوله: مامططزواج فططي وال في. حططدث يستعمل
خرواجططا الوالططى واهو عليه، صبهما قبل أمازجهما سواء به ماخلوط



المحططل كططان الططترابا. واإن أوا المططاء واضططع سططبق أم الخلف، مان
أوا ماسططحه وال عليططه ذره يكفي كالماء. واقولهم: ل واارد لنه رطبا
الشططهابا الكردي: واأفتى تحفة. قال  بمجرده. اه به: المراد دلكه

يكططف لططم النجاسططة عيططن علططى أوال الططترابا واضع لو بأنه الرمالي
بتصرف. (قوله: بططأن  التحفة. اه في ماا يخالف لتنجسه. واظاهره

لططترابا. صططفة بمحذواف، ماتعلق واالمجروار إلخ) الجار الماء يكدر
المنهططج: شرح ثان. واعبارة قيد إلخ. فهو يكدر بأن كائن ترابا أي

يكططون أن . وايحتمططل المططاء. اه يكططدر ماططا الططترابا ماططن واالططواجب
الماء. يكدر بأن ماصورا مازجا مامزواج أي المجزئ، للمزج تصويرا

- واقططوله: المططاء - أي فيططه الططترابا، أثططره) أي يظهططر (قوله: حتى
فططي المططاء. (قططوله: وايكفططي أي الططترابا. بواسطططته، أي وايصططل،

علططى يعططود واالضططمير بتحريكططه، ماتعلططق واالمجططروار الراكد) الجار
المحل تحريك غسلت السبع عن المتنجس. يعني: يكفي المحل

- بالطين تعكيره - ماع أي مارات، سبع الراكد الماء في المتنجس
وااقع بمقدر ماتعلقا واالمجروار الجار يكون أن وااحدة. وايحتمل في

العاطف، حذف على عليه ماعطوف الظاهر واالسم للفعل، فاعل
ماططرات. واهططذا سططبع واتحريكه الراكد الماء في غمسه أي: وايكفي

 هو تكلف فيه كان واإن
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إلططخ. الجططاري، قططوله: وافططي أعنططي للمعطططوف، المناسططب
عنهططا الجططواد: وايكفططي فتططح عبططارة غيره. وانططص لعبارة واالموافق

جريططات سططبع ماططروار أوا سططبعا، تحريكططه ماططع كططثير مااء في غمسه
وااحدة. (قوله: مارة يحسب يحركه والم فيه غمسه . فلو عليه. اه

قلططت: ماططا أخرى) فإن واالعود مارة الذهابا أن شيخنا: يظهر قال
يحسططب حيططث ؟ الصططلة في بالحك اليد تحريك وابين بينه الفرق

علططى ثططم المططدار أن فططالجوابا ؟ وااحدة مارة واالعود الذهابا فيه
علططى ماططرة. واهنططا واالعططود الططذهابا يعد واهو التحريك، في العرف
الططذهابا. فططي الحاصططل غيططر العططود فططي واالحاصططل المططاء، جططري

سططبع الراكد. واقططوله: ماططروار على الجاري) ماعطوف (قوله: وافي
التقططدير فططي هنططا تحريكططه. واالمناسططب علططى ماعطططوف جريططات



غمططس السططبع عن أي: وايكفي علمت، كما المار الثاني الحتمال
عليه. وايشترط جريات سبع واماروار الجاري في المتنجس المحل

السططيل واماططاء زيططادته أيططام فططي النيططل كمططاء كططدرا يكططون أن فيه
الططترابا يجططب ل ترابية) أي أرض في تتريب المتتربا. (قوله: وال

ماعنططى ل إذ كلبيططة، بنجاسططة تنجسططت ترابيططة أرض تطهيططر فططي
واجططب ذلططك ماططن شططئ ثططوبا نحططو أصابا لو الترابا. لكن لتتريب
ل أنه فيه. واهي العلة لنتفاء لها تبعا يكون وال التسبيع، ماع تتريبه
الرض غيططر غسططلت ماططن شططئ أصططابة والو الترابا لتتريب ماعنى

الوالططى ماططن كططان الغسلت. فإن مان بقي ماا بقدر غسل الترابية
ماططع واهكططذا خمسططا، واجب الثانية مان كان واإن ستا، غسلها واجب

الغسططلت جمعططت تتريب. فلططو فل واإل تربا، يكن لم إن التتريب
واجططب ثططوبا نحططو إلططى شططئ مانهططا تطاير ثم طست نحو في كلها

تططربا يكططن لططم فإن الوالى، مان المتطاير أن لحتمال ستا غسله
شططخص. ماططس) أي فل. (قوله: لو واإل التتريب، واجب الوالى في

يططده) قططال تنجططس كخنزيطر. (قططوله: لطم وانحططوه أي واقطوله: كلبطا
لططو ماططا بخلف حططائل، المططاء عططد إذا بما تقييده البجيرماي: واينبغي

بحيططث شديدا قبضا الماء داخل الكلب رجل نحو على بيده قبض
سططم: تططوهم . قال التنجيس. اه إل يتجه فل مااء وابينه بينه يبقى ل

ماططاء داخططل بالمماسططة التنجيططس عططدم مان - أي ذلك مان بعضهم
خطططأ، واهو الكثير، الماء في الداخل ماس ماع الصلة - صحة كثير
الكططثير المططاء ماصططاحبة أن المار قطعا. واغاية للنجاسة مااس لنه

لططم واإن لهططا مابطططل بالصلة النجاسة واماس التنجيس، مان ماانعة
أيضططا مانه الطلبة بعض جافة. واتوهم نجاسة ماس لو كما ينجس،

واضططوءه، ينتقططض ل الكططثير المططاء فططي الداخل فرجه ماس لو أنه
ماططاء ماحططل ماططاء) أي . (قططوله: ماططن قطعا. اه مااس لنه خطأ، واهو

يعلططم بعد: والم قوله عليه يدل ماضاف حذف مااء على فهو كإناء،
فططإن قليل مااء فيه إناء في رأسه أدخل المغني: والو إلخ. واعبارة

أصططح فططي فكططذا رطبطا أوا بنجاسططتة، يحكطم لطم جافططا فمطه خطرج
. لعططابه. اه ماططن أنهططا يحتمططل بالصططل. وارطططوبته عمل الططوجهين،

للماء. واقوله: لم أي له، الكلب فم أي ماماسته يعلم واقوله: والم
عمل يابسططا، أوا رطبططا فمططه خططرج ماطلقا. سططواء الماء أي ينجس

وارواايططة ماالططك، عند الخنزير الطاهر) ماثله بالصل. (قوله: الكلب
القليططل) الماء ينجس القناع. (قوله: وال في كما حنيفة، أبي عن



(قططوله: ينجططس ل إنططه واقططال أي القططول، ماقططول علططى ماعطططوف
أعططم وايحركه. واالشططرابا المائع في لسانه يدخل أن بولوغه) هو

يجطب سطم. (قططوله: واإنمطا  عكططس. اه وال شطربا والوغ فكل مانه،
إلططخ. واهططو يجب واقال: إنما المقول. أي على أيضا إلخ) ماعطوف

يجططب شئ فلي طاهرا كان إذا أنه مان عليهما يرد عما كالجوابا
تعبططدا، ذلططك واجب أنه الجوابا واحاصل ؟ فيه والغ إذا الناء غسل

ماططن عنططه يعفططى فيمططا إلططخ) شططرواع لنجاسططته. (قططوله: وايعفططى ل
بططالنظر واالقيططح الططدم ماسططائل البجيرماي: حاصل النجاسات. قال

أي ماطلقا، عنه يعفى ل أقسام. الوال: ماا ثلثة أنها واعدماه للعفو
اختلططط واماططا بتضططمخه، تعططدى المغلططظ. واماططا واهططو كططثيرا، أوا قليل

كثيره، دوان قليله عن يعفى جنسه. واالثاني: ماا مان ليس بأجنبي
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والططم ماغلظ مان يكن لم إذا الجنبي واالقيح الجنبي الدم واهو
كططدم الجنططبيين، غيططر واالقيططح بتضططمخه. واالثططالث: الططدم يتعططد

بعططد واالحجاماططة، الفصططد واماواضططع واالبططثرات، واالقططرواح الدماامايل
واإن قليلططه، عططن يعفططى كمططا كططثيره عططن فيعفى قطنة بنحو سده

عفططي واإل ماحلططه، يجططاواز والططم بفعلططه يكن لم ماا للحجاماة، انتشر
واضططع ماططن يقططع مانططه. ماططا بفعله يكن لم . واقوله: ماا قليله. اه عن

فيعفططى فيه، ماا واإخراج فتحه في سببا ليكون الدمال على لصوق
العبططادي: سططم ماحله. قال يجاواز كثيره. واقوله: أوا دوان قليله عن

فيططه يغلططب ماططا إلططى انتشططر واماططا خرواجططه، ماحططل بمحلططه المططراد
إذا حينئططذ عنططه فيعفططى الرجططل قصططبة إلى الركبة كمن التقاذف،

برغططوث) نحططو دم . (قوله: عن الحالة. اه هذه في ماثل ثوبه لقى
دماه واإنما نفسه في دم له ليس لنه مالبسة، لدنى فيه الضافة
نفططس ل يمجها. (قوله: ماما ثم النسان بدن مان يمصها رشحات

(قططوله: كبعططوض يسططيل لططه دم ل ماططا كل مان لنحو. أي إلخ) بيان
ل جلطده) أي عطن سطائلة. (قطوله: ل لطه نفطس ل لمطا إلخ) تمثيل

وانحوهططا بمكططة والططو واثوبا، بدن في البرغوث نحو جلد عن يعفى
حينئططذ، حجر ابن الحافظ عنه بالعفو بالذبابا. واأفتى ابتلئهم أيام

كططذا قمططل بقططوله: وادم مانظططوماته فططي العمططاد ابططن أشططار واإليططه



نجسططت فإنهططا بجلططدته يسططمح والم القليل عفواعن مانه البرغوث
عنططد واينبغططي بصططحبته صططلى ناسططكا حملهططا عذرواامان ماا بالموت

يشق لنه واذلك لبسته أثوابا في عم لناسك ماعذرة الحمل جهل
دماططل) أي نحو ساعة. (قوله: وادم كل ثيابه تفتيش النسان على

واهططي الدمال، لنحو تمثيل دمال. واقوله: كبثرة نحو دم عن وايعفى
نحططو قيح عن يعفى واصديده) أي قيحه صغير. (قوله: واعن خراج
بقيططح. ماختلططط دم أوا بدم ماختلط رقيق مااء واهو واصديده، الدمال

لنحططو بالنسططبة الصططديد أوا القيططح أوا الططدم) أي كططثر (قططوله: واإن
الططدمال. (قططوله: وانحو البرغوث نحو في أي الدمال. واقوله: فيهما

الثططوبا. إلططى البططدن واجططاواز الططدم انتشططر واإن بعططرق) أي واانتشر
واإن إلططخ) أي الوال فحش نحوه. (قوله: أوا أي: أوا واقوله: بعرق،

الثططوبا طبططق بحيططث - جططدا الططبرغوث نحططو دم - واهططو الوال كططثر
دم - واهططو الثاني أن الوال قوله واعمه. واأفهم ماله أي الملبوس،

فعلططه) قيططد كذلك. (قوله: بغير كان إذا عنه يعفى - ل الدمال نحو
فعلططه، بغير له حاصل كونه حال كثيره عن وايعفى الكثير. أي في

فقط. قليله عن عفي جاوازه فإن ماحله، يجاواز ل بأن أيضا وايقيد
خططالطه فططإن واالكططثير، للقليل قيد فهو بأجنبي اختلطه عدم واأماا
الجنططبي ذلططك كططان إن أصططل. نعططم، مانططه شططئ عططن يعف لم ذلك

بعضططهم ألغز به. واقد اختلطه يضر لم الخارج جنس مان الطارئ
الذي الحكم ذلك ماا له واقل الشافعي الفقيه فقال: حي هذا في

بططاق فططالعفو طططرا نجططس خططالطه والططو عنه عفي نجس يستغربا
تعجبططوا الذكاء أهل يا عفو طاهرل النجاسة بدل طرا واإذا يصحب
حيططث مان ماستغربا واسألتنا حييتنا إذ بقوله: حييت بعضهم واأجابه

ماطلقططا ل جنسططه ماططن ماثلططه عططراه نجططس فططي العفو يستغربا ل
يجنططب للجنططبي لكنططه أماثططاله عططن يصان ليس واالشئ فستوعبوا

العجططب ذاك وافهططم العجيططب قيططدوااواهو قد ماا أطلقت قد واأراك
يتعمططد لططم إذا عنه يعفى فإنه الطهارة، مااء الجنبي مان وايستثنى

الخطيططب: واينبغططي مانه. قال شئ عن يعفى فل واإل عليها واضعه
ماططن أوا شربه، حال الماء مان يتساقط ماا الطهارة بماء يلحق أن

 دوااء، جرحه على جعله أوا أكله، حال الطعام
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. حططرج) * اه مان الدين في عليكم جعل تعالى: * (واماا لقوله
كمطاء الطيططب ماططاء الطهططارة بمططاء أيضططا الرشيدي: وايلحططق واقال

هططو التي الواقات في خصوصا شرعا، ماقصود الطيب لن الورد،
كططثير ماططن بططالعفو أوالططى هططو بل واالجمعة، كالعيدين فيها ماطلوبا

فعلطه. بغيططر قططوله بفعلططه) مافهططوم كططثر . (قوله: فإن ذكر. اه ماما
قتططل بططأن القصططد، سبيل على يكن لم إذا ماا (قوله: قصدا) خرج

نططوماه حططال فططي واقتلطه ثططوبه نحططو فططي نام أوا ناسيا، برغوث نحو
احتططاج إن ماحله عنه. لكن يعفى فإنه فيه الدم واكثر عليه، بتقلبه
النهايططة، فططي بططه بالعمد. صططرح التحق واإل الثوبا، نحو في النوم

يقتلططه بما التحق البراغيث دم فيه فكثر ثوبه في نام وانصها: والو
العماد ابن النوم. ذكره عند العري مان السنة لمخالفة عمدا مانها
. (قططوله: أوا فيططه. اه للنططوم احتيططاجه عدم على ماحمول واهو بحثا،

جططائز ل المتقدماة، الفعال مان أي على ماعطوف هو حمل) انظر
كططثر لمططا تمططثيل يصططير لنه عصر وال قتل على ماعطوفا يكون أن

جططائز وال ظططاهر، هو كما أفراده مان ليس لنه يصح ل واهو بفعله
وايمكططن عليططه يتفرع ماا هنا ليس لنه كثر على ماعطوفا يكون أن
أي: ماحطذواف، قيطد الكلم فطي عليطه. وايلحطظ ماعطوفا يكون أن

قططوله للتجمططل. فيكططون والو لملبوسه بالنسبة فعله بغير كثر واإن
إلططخ ثوبططا حمططل الوال. واقططوله: أوا القيططد مافهططوم بفعلططه كططثر فإن

المنهج: واالعفو شرح تأمال. واعبارة الملحظ، الثاني القيد مافهوم
التحقيططق: فططي قططال لما باللبس ماقيد المذكورات في الكثير عن
فل. واإل ضططر دماططه كططثر إن عليططه، صلى أوا براغيث ثوبا حمل لو
علطى زائطدا شطيئا لبطس أوا مالبوسطه) أي علطى زاد . (قطوله: أوا اه

حينئططذ لنططه عنططه يعفططى ل فططإنه برغططوث نحططو دم وافيططه مالبوسططه
تمططام علططى زائططدا كان لو ماا حمل المغني: واماثله كحمله. واعبارة

فططي إليططه. قططال ماضطططر غيططر - لنططه القاضططي قططاله - كمططا لباسه
ثططوبا والبططس الصططابع، علططى الكم زيادة مانع المهمات: واماقتضاه

دوان الثططاني فططي ظاهر . واهذا وانحوه. اه تجمل مان لغرض ل آخر
أحططدهما في ثوبان له مان أن كلماهم سم: قضية . واقال الوال. اه

فيططه واالصططلة الوال لبططس لططه يجططوز أنه الخر دوان عنه ماعفو دم
يشططق، مامططا الوال لبططس ماططن مانعه لن بالثاني، عنه استغنى واإن



لططم واإل اللبططس، نحططو إلططى يضطططر أن العفو في يشترط ل والنه
كلماهططم والن دماططه، قططل واإن براغيططث ثططوبا حمل مان صلة تصح

صططحت واإذا عليه قدر إذا الدم غسل عليه يجب ل أنه في صريح
ماططع فيططه فلتصططح غسططله إماكططان ماططع الططبراغيث ثططوبا فططي الصلة
لغططرض) . (قططوله: ل فليتأمال. اه فيه، دم ل آخر ثوبا على القدرة

واماثططل للغططرض تمثيططل سططبب. واقططوله: كتجمططل لغير عليه زاد أي
عططن إل يعفططى بططرد. (قططوله: فل شططدة نحططو ماططن الخططوف التجمل

فططإن جططوابا دمال. واهذا نحو وادم برغوث نحو دم مان القليل) أي
بططه. يعتططد ل فهططو إلططخ) أي الرواضة كلم اقتضى كثر. (قوله: واإن
نحططو وادم الططبرغوث نحططو دم فططي هنططا) أي العفططو (قططوله: واماحططل

نحططو وادم الجنططبي الططدم ماططن أي يططأتي الدماامايل. واقططوله: وافيمططا
كالطواف، وانحوها للصلة) أي واالرعاف. (قوله: بالنسبة الحيض

ماططاء لنحو واطوافه. (قوله: ل صلته صحت به طاف أوا صلى فلو
كمططائع. (قططوله: قليططل ماططاء لنحططو بالنسططبة عنه يعفى ل قليل) أي

وانحططوه برغططوث نحططو دم ماططن ذكططر بما أي به، الماء فينجس) أي
ماططاء فططي ماثل برغططوث نحططو بدم المتلوث واقع لو أنه مار. أي ماما

إليططه. واقططوله: بالنسبة عنه يعف فلم به ذلك تنجس ماائع أوا قليل
ماططر. (قططوله: مامططا وانحوه برغوث نحو دم مان ذكر ماا أي قل واإن
عنططه. يعفى الذي الدم مان تقدم لما له) أي البدن لملقاة أثر وال

رطبا. وافططي البدن كون حال في أي البدن مان حال واقوله: رطبا
وابدنه براغيث دم فيه ثوبا لبس لو فيما نصه: وااحتلف ماا المغني
لنه يجوز، علي: ل أبو الشيخ المتولي: يجوز. واقال فقال رطب،

تفقهططا. الطططبري المحططب جططزم وابططه بططدنه تلططويث إلططى ضروارة ل
واضططوء بماء الرطوبة كانت إذا ماا على الوال الكلم حمل وايمكن

بعططرق. كططانت لططو كمططا عنططه، الحططتراز لمشقة ماطلوبا، غسل أوا
يكلططف) . (قططوله: وال ماططر. اه ماما علم كما ذلك، غير على واالثاني

 فتح في مار. قال ماا فيه ثوبا لبس يريد مان أي
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دم نحططو قليططل . (قططوله: واعططن العمططاد. اه لبططن خلفططا الجواد
تحت - أي نفسه. وااندرج غير دم نحو قليل عن وايعفى غيره) أي



مامططا الططدم جنططس لن ذلك عن عفي واالصديد. واإنما القيح - نحو
واإنمططا المسططاماحة، ماحططل في مانه القليل فيقع العفو إليه يتطرق

أن - ماططع السططلس لغيططر البططول نحططو قليططل عططن بالعفو يقولوا لم
الحططتراز فسهل ماخصوص، ماحل واله أقذر، - لنه أكثر به البتلء
التحفططة. (قططوله: أي فططي فيهمططا. أفططاده الططدم نحططو بخلف عنططه،

ماغلططظ) مانصططوبا غير. (قططوله: غيططر واهو للمضاف أجنبي) تفسير
بعططض ماغلططظ. وافططي غيططر كططونه حال أي دم، نحو مان الحال على
صططحيح، واالكططل الجططارة، ماططن ماغلظ. بزيادة غير الخط: مان نسخ
بططالتغليظ. يوصططف واالخنزيططر كالكلب ماغلظ مان الخارج الدم لن

الططدم بططه واخرج أوالى، واالوال لجنبي، بالجرصفة يكون أن وايصح
كثيره) أي لغلظه. (قوله: بخلف مانه شئ عن يعفى فل المغلظ
ماططن عنططه. (قططوله: وامانططه) أي يعفى فل غيره دم نحو كثير بخلف

إليططه، عططاد ثططم أي أصابه ثم بدنه مان انفصل الجنبي. واقوله: دم
ماططا أيضططا ذلططك الكردي: واماثططل كثيره. قال دوان قليله عن فيعفى

نحططو قليططل . (قوله: واعن واالحجاماة. اه الفصد دم مان ماحله جاواز
التحفططة: واإن فططي ذلك. قططال قليل عن وايعفى إلخ) أي حيض دم

. (قططوله: وارعططاف) مانظره. اه لقبح به، أذهبته أي بريقها، ماضغته
المجمططوع) فططي رعططاف. (قططوله: كمططا دم قليططل عططن وايعفططى أي

بططدم بهمططا) أي واالرعاف. (قوله: وايقاس الحيض نحو بدم مارتبط
مان خارج دم المنافذ) أي سائر واالرعاف. (قوله: دم الحيض نحو

ماططن الخططارج واالذنيططن. (قططوله: إل واالنططف كططالعين المنافططذ سائر
نصطه: ماطا التحفطة أصططل. وافطي عنه يعفى فل النجاسة) أي ماعدن
الططذي المنقططول هططو المنافططذ جميططع دم قليططل عن العفو أن فعلم
يخططرج لم إذا الفرجين دم قليل عن العفو الصحابا. واماحل عليه
مالقططاته تضططر الغططائط. وال واماحططل كالمثانططة النجاسططة، ماعدن مان

. ضروارية. اه لنها الذكر باطن مان الخارج الدم نحو في لمجراها
العططرف عططده فما العرف) أي واالكثرة القلة في (قوله: واالمرجع

بلططغ ماططا كططثير. واقيططل: الكططثير فهو كثيرا عده واماا قليل، فهو قليل
علططى زاد ماططا واإماعان. واقيل: إنططه تأمال غير مان للناظر يظهر حدا

عليه. واقيل: زاد فصاعدا. واقيل: ماا الكف قدر الدينار. واقيل: إنه
زاد عليططه. واقيططل: ماططا زاد قدره. واقيل: ماا أي البغلي، الدرهم إن

فططي شططك العماد. (قوله: واماا ابن مانظوماة شرح  الظفر. اه على
فيعفططى قليططل أوا ؟ عنطه يعفى فل كثير هو هل شك ماا كثرته) أي



فططي الصططل لن عنططه، فيعفططى أي القليططل حكم واقوله: له ؟ عنه
وله: والطو تيقنطا إذا إل العفطو، النجاسطات هطذه تفطرق الكطثرة. (ق

فططي أي ماحططال قليلططه. واقططوله: فططي عططن يعفى الذي النجس) أي
ماوضططع فططي النجططس، جمع) أي ثوبه. (قوله: والو نحو مان ماواضع

لططو إلططخ) جططوابا كططثيرا. (قططوله: كططان عططد أي وااحد. واقططوله: كططثر
عنططد الراجططح واهو عنه، فيعفى أي القليل حكم الوالى. واقوله: له

لططو فيمططا الكتططابا، أوال تقططدم ماططا ينططافي ل سططم: واهططذا ر. قال م
ل أنه أدركها، جمعت والو الطرف يدركها ل التي النجاسة تفرقت

عنططه واالعفططو أكططثر، الدم في العفو لن تقدم، ماا على عنها يعفى
ظاهر. والهططذا هو كما النجاسة مان الدم غير عن العفو مان أواسع
إلطخ) أي . (قطوله: واالكطثير ثطم. اه ل هنا الطرف يدركه عما عفي
نحططو دم عططن عنه. (قوله: وايعفططى يعفى فل إلخ، الكثير حكم واله

فيططه انططدراجه يصططح ماططا لن نحو، لفظ حذف واحجم) الوالى فصد
التحفططة. فططي قططال قبلططه، فيمططا بططه صططرح قططد جططرح نحططو دم مان

حمططل واالمعتمد واالحجاماة، الفصد دم في المصنف كلم واتناقض
إلططى عادة ينسب ماا واهو ماحله، جاواز إذا ماا على الفو بعدم قوله

لططم واإنمططا بفعله، لنه قليله عن إل يعفى فل آخر، ماحل أوا الثوبا
أقططوى هنططا الضططروارة لن المجططاوازة عططدم عند بفعله لكونه ينظر
. (قططوله: بمحلهمططا) البططثرة. اه واعصر البرغوث نحو قتل في مانها

أخططره بمحلهمططا. والططو كطائنين أي قبلططه، لما صفة واالمجروار الجار
يغلططب ماططا بمحلهمططا فيها. واالمططراد قيد لنه أوالى لكان الغاية عن

عططن عفططي جططاوازه فططإن الثوبا، مان حاذاه واماا عادة إليه السيلن
تقدم ماا فقياس المجاواز كثر . شوبري. فإن قل. اه واإن المجاواز

 بغير المجاواز اتصل إن أنه الستنجاء في
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واجب عنه انفصل أوا تقطع واإن الجميع، غسل واجب المجاواز
بجيرماططي. وافططي  عشططماواي. اه شططيخنا  فقططط. اه المجططاواز غسططل
المططراد أن عميرة: الظاهر الشهابا نصه: قال ماا الكردي حاشية
فيططه، وااسططتقر الخططرواج واقططت فططي أصططابه الططذي الموضع بالمحل
فلططو بططالحجر. واحينئططذ السططتنجاء فططي واالغائط البول مان كنظيره



ماططن انفصططل والططو يضططر، لططم انفصال غير مان الخرواج واقت سال
المططاء مان كنظيره العفو فيحتمل الدمااء تقاذف فيه يغلب ماوضع

الذرعططي صرح فقد إليه واعاد البدن مان انتقل لو المستعمل. أماا
فل الجططرح يحططاذي مامططا الثططوبا أصططابا . والططو كططالجنبي. اه بططأنه

غيططر ماططن الصططابة واقططت الثططوبا في سال العفو. فلو في إشكال
. (قططوله: لثتططه) كالبططدن. اه أنه فالظاهر الثوبا أجزاء في انفصال

السططنان. واقيططل: حططول اللم: ماططا بتثليططث أدماى. واهو فاعل نائب
الفم) ماتعلططق غسل السنان. (قوله: قبل فيه المغرواز اللحم هي

بذلك واخرج الصلة، في فيها) أي ريقه يبتلع لم بتصح. (قوله: إذا
للططدم. (قططوله: ماخططالط لنه صلته تصح فل فيها ريقه ابتلع إذا ماا

الططدم اختلط عططن فيعفططى أي الريططق إلططى بالنسططبة عنططه ماعفططو
رعططف ضرواري. (قوله: والو لنه له بالنسبة أجنبيا يعد وال بالريق،

لططم القليططل إل مانططه يصططبه والططم فيهططا رعف إلخ) فإن الصلة قبل
أصططابه ماططا كططثر فططإن عنططه، مانفصططل على نزواله كثر واإن يقطعها

تحفططة. (قططوله:  فيططه. اه واهم لمن جمعة. خلفا والو قطعها، لزماه
رجا فإن تفصيل، ففيه إلخ) أي رجا رعافه. (قوله: فإن وادام) أي

بأن ماتسع) أي الرعاف. (قوله: واالوقت أي إلخ. واقوله: انقطاعه
كامالططة. (قططوله: انتظططره) الصططلة يسع ماا النقطاع بعد مانه يبقى

يططرج لططم واإن تحفططظ) أي (قططوله: واإل بعده وايصلي النقطاع، أي
الططدم ماحططل يغسل بأن كالسلس، تحفظ ماتسع واالوقت انقطاعه

إليططه. احتططاج إن بخرقططة وايعصبه قطنة بنحو يحشوه ثم أنفه، مان
ماططن ذكططر ماططا كطون حططال أي الحططال، على (قوله: خلفا) مانصوبا

النقططاع. واقطوله: أي انتظطاره، زعطم لمطن ماخالفا النتظار عدم
إلططخ) الكططاف تططؤخر للنتظار. (قططوله: كمططا غاية الوقت خرج واإن

ذكر ماا الزاعم هذا إن النتظار. أي زعم لمن راجع واهو للتنظير،
تنجططس إذا أنه واهي النجاسة، ماسألة على الرعاف ماسألة يقيس

الططوقت. (قططوله: خططرج والو ثوبه يغسل أن إلى الصلة يؤخر ثوبه
النجاسة. واقوله: بقططدرة واماسألة الرعاف ماسألة بين وايفرق) أي

خططرج والططو الزالططة، ثوبه. (قوله: فلزماته) أي تنجس الذي أي هذا
حططال بمحططذواف ماتعلططق واالمجططروار الوقت. (قوله: بخلفه) الجار

علططى يعططود واالضططمير ماحططذواف، لمبتدأ خبر أوا الشارة، اسم مان
تنجططس الططذي هططذا كون حال السياق. أي مان المعلوم رعف مان
ماتلبططس ثوبه تنجس الذي هذا أوا رعف، مان بمخالفة ماتلبسا ثوبه



الرعطاف إزالة على قدرة له ليس رعف مان لن بمخالفته. واذلك
التحفططظ. ماططع الصططلة والزماتططه انقططاعه، إنتظار يلزماه لم فلذلك

طين) قليل الرعاف. (قوله: واعن ماسألة أي ماسألتنا واقوله: في
فططي إلططخ طيططن قليططل عططن وايعفى إلخ. أي دم عن على ماعطوف

دوان إليططه يحتططاج مامططا نحططوه أوا بعططرق انتشر واإن واالبدن، الثوبا
فل كططثيره، ذكططر ماططا بقليل فيه. واخرج به البتلء يعم ل إذ المكان

ينسطب ل الططذي هططو هنططا القليطل الجنبي. واضابط كدم عنه يعفى
تحفظ قلة أوا واجهه، على كبوة أوا شئ، على سقطة إلى صاحبه

ذلك. واقططوله: إلى صاحبه ينسب الذي هو عرفا. واالكثير كثر واإن
ماحططل علططى المدار إذ شارع، غيره قول مان أوالى هو ماروار ماحل

صططفة نجاسططته غيره. واقوله: ماططتيقن أوا شارعا كان سواء المروار
. واخرج به. اه روااية عدل إخبار التيقن التحفة: واماثل لطين. وافي

فيحكم فيها، المشكوك أوا ماظنونها واهو نجاسته: غيره، بالمتيقن
كططانت والططو بمغلططظ) أي بالصل. (قوله: والططو عمل بالطهارة عليه

واالخنزيططر. واعبططارة الكلططب واهططو ماغلظ، مان أي بمغلظ، النجاسة
والططو عنططه العفططو إطلقهططم الزركشي: واقضية الرواض: قال شرح

ماوضططع فططي سيما ل المتجه، واهو نحوه، أوا كلب بنجاسة ماختلطا
. (قططوله: النجاسططات. اه ماعططدن الشططوارع لن الكلبا، فيططه يكططثر

ل المغنططي: إذ المططذكور. واعبططارة الطين عن للعفو للمشقة) علة
أكططثر يملططك ل مانهططم واكططثير حوائجهم، في النتشار مان للناس بد

المشططقة عظمططت أصططابتهم كلمططا بالغسططل أماططرواا ثوبا. فلططو مان
بيعفططى مارتبطططة ظرفيططة ماصططدرية تبق) ماططا لم عليهم. (قوله: ماا

إلخ.  طين قليل قوله: واعن قبل المقدر
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ظططاهرة أي النجاسططة. واقططوله: ماتميططزة أي واقططوله: عينهططا
ذلك) أي فيه. (قوله: وايختلف ماستهلكة غير الطين، عن مانفصلة
ل عمططا الشططتاء زماططن في فيعفى أي عنه. واقوله: بالوقت المعفو
المعفو ذلك ماحل أي الصيف. واقوله: واماحله زمان في عنه يعفى

فططي فيعفططى أي للمحططل، بيططان واالبططدن الثططوبا عنه. واقططوله: ماططن
تعيططن وااليططد. (قططوله: واإذا الكططم فططي يعفططى ل عما واالرجل الذيل



ماحططترز إلططخ. واهططذا النجاسططة عين تميزت واإذا النجاسة) أي عين
التفريططع. بفططاء التعططبير ماتميططزة. واالوالططى عينهططا تبق لم قوله: ماا

ماحططل الطريطق كطان والطو أي ماططوطئ، ماواطئ) جمطع (قوله: والو
وافتح التحفة في الغاية هذه تذكر ماروارها. والم أي الكلبا، واطئ

ماعنططى ل إذ إسططقاطها فططالوالى واغيرهططا، واالسنى واالنهاية الجواد
عنهططا. (قططوله: تغني الثانية الغاية واأيضا بالذكر، الكلبا لتخصيص

بقططوله: واليططس العمططاد ابططن أشططار ذلططك إلخ) واإلى عنها يعفى فل
للعقططل رواضططته نص في قاله أعيانها بقيت إن الروااث عن يعفى
أي بيسططرته قططاض ماسططجد فططي واالقططول كثرتهططا عنططد ماجططال فيها

الحططتراز يشق بحيث الطريق) أي عمت عنه. (قوله: واإن بالعفو
عمتهططا. إن النهايططة: نعططم، ماحلهططا. وافططي غيططر فططي المشططي عططن

عطم لو اعتماده. كما إلى كلماه وامايل بالعفو، احتمال فللزركشي
إلططخ) عبططارة شططيخنا . (قططوله: واأفططتى الحططرم. اه أرض الجططراد

سططرجين وافيه طين فيه يكن لم الذي الشارع عن الفتاواي: سئل
- المطططر حصططل - إذا يعفططى هططل الكلبا، وازبططل الدمايين واعذرة

ذكططر عمططا بقوله: يعفططى فأجابا ؟ مانه واالرجل الثوبا يصيب عما
الطريططق. جميططع عططم لكونه عنه الحتراز يتعسر ماما الشارع في
. تحفططظ. اه واقلططة كبططوة إلططى وال سططقطة إلى صاحبه ينسب والم

مانظططوماته فططي العمططاد ابططن إليهططا أشططار ماهمة) قد (قوله: قاعدة
حكططم لنططا القرافططي قططال غلبت حالة ذي على أصل فقال: تقديم

تشططقى عمرا به تشغل ل سؤالك وااترك نظرا به أحسن برخصته
لريبتططه دعططه وارع فططتركه أبدا غالب فيه الصل عارض ماا بضيعته

طهرتططه ترجيططع ظننططا فططي كططان أوا ترددنططا فيططه عنططدنا استوى واماا
إن لبططدعته أوالططى تركهططا ضططللة رأواا عنططه واالبحططث بدعططة فططتركه
(قططوله: واهططي) أي برماتططه إيططاه بتركططك إل لططه دوااء ل داء التنطططع

له ماا القاعدة. (قوله: أن الطذي الشطئ أن إلطخ) أي الطهطارة أص
نجاسططته الظططن علططى غلب بل نجاسته، تتيقن والم الطهارة أصله

قططولن) الماثلة. (قوله: فيه مان سيأتي واكما المار الشارع كطين
بالنجاسططة أوا بالطهططارة عليططه الحكططم فططي إلخ. أي أصله فيما أي

ماثنطى ماشطهوران. واقطوله: بقطولي أي قطولن. واقطوله: ماعروافططان
أي الغططالب بعططده. واقططوله: أوا ماططا إلططى لضافته النون مانه حذفت

وابالغطالب. (قطوله: بالظطاهر ماشطهور الثاني فالقول الظاهر، بدل
بالصططل) ماحططل طططاهر. (قططوله: عمل أنططه القططولين، أرجحهما) أي



بالغططالب. عمل واإل غلبتها، إلى النجاسة ظن استند إذا به العمل
هططل تغيططره سططبب فططي واشك واتغير، كثير مااء في حيوان بال فلو
بالظططاهر، عمل بتنجسططه حكم ؟ المكث طول نحو أوا ؟ البول هو

غيره. عدم الصل أن ماع العدل، كخبر ماعين سبب إلى لستناده
 واالمغني. (قوله: لنه) أي الرواض شرح في كذا
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مانطه. ضطبطا أكطثر الغطالب) أي ماطن الصل. (واقطوله: أضطبط
غالبططا يكططون النططاس. فقططد أحططوال أي بططالحوال واقوله: المختلف

آخططر. واقطوله: شطخص حطال باعتبطار وانطادرا شططخص حططال باعتبار
نططادرا. (قطوله: زماطن وافطي غالبا زمان في يكون فقد أي واالزماان

تنجسه. الظن على واغلب الطهارة فيه الصل كان ماا واذلك) أي
ماططدمان واهططو يتعاطاه أوا الخمر يصنع مان خمار) أي (قوله: كثيابا

واماجططانين واصططبيان) أي أواانيططه. (قططوله: واحططائض ثيططابه واماثططل له،
عمل الرجططح علططى بالطهططارة ثيططابهم علططى فيحكططم واجزاريططن،

ماشططركين أواانططي بالنجاسططة) أي ماتططدينين بالصل. (قوله: واأوااني
يغتسططلون المجططوس ماططن كطائفططة النجاسططة، باسططتعمال ماتدينين
نجططس) فططي علططى نططثره يغلططب تقربا. (قططوله: واوارق البقر بأبوال

واهططي واتبسططط تعمل التي الواراق عن الصلح ابن المغني: سئل
يحكططم نجططس. فقططال: ل برماططاد المعمولطة الحيطططان علططى رطبططة

القططاماوس: صبي) في بالصل. (قوله: والعابا عمل أي بنجاستها،
بالنسططبة طططاهر فهططو . أي الفطم. اه ماططن سطال ماا كغرابا، اللعابا

عمل النجططس بقيئططه اختلطططه يحتمططل كططان واإن واغيرهططا، للم
فهمططا واعرقهططا الططدواابا لعططابا به. واماثلططه البلوى والعموم بالصل،

عططن الصططلح ابططن المغني: سئل إلخ) في طاهران. (قوله: واجوخ
؟ الخنزيططر شططحم فيططه أن النطاس ألسنة على اشتهر الذي الجوخ

. (قططوله: واجبططن النجاسططة. اه بتحقططق إل بنجاسططته يحكم فقال: ل
الخنزيططر) بالصل. (قوله: بإنفحة عمل طاهر فهو إلخ) أي شاماي

الحاء واتثقيل الفاء وافتح الهمزة بكسر المصباح: النفحة في قال
الكطرش. وانقطل هطي أنهطا الجطوهري عن تخفيفها. وانقل مان أكثر
يسططتخرج شططئ واهو كرش، ذي لكل إل تكون ل أنها التهذيب عن



فيغلططظ اللبططن فططي مابتلططة صططوفه فططي يعصططر أصططفر، بطنططه ماططن
قيططل رعططى فططإذا رضططيع، واهططو إل إنفحططة يسططمى كططالجبن. وال

(ص) جططاءه . (قوله: واقططد كرشا. اه إنفحته صارت أي استكرش،
غيره عليه وايقاس للجبن، بالنسبة بالصل يعمل لكونه إلخ) تأييد

النططون. وافتططح البططاء واسططكون الجيططم مار. (قوله: جبنة) بضططم ماما
ماطن مانهطا) أي الشطام. (قطوله: فأكطل أهل أي عندهم واقوله: مان

واالسططلم. الصططلة عليططه النططبي يسططأل) أي الجبنططة. (قططوله: والططم
الخنزير. (قوله: ذكره بإنفحة عمل كونه عن أي ذلك واقوله: عن

القاعططدة هططذه فططي ماططا ماعظططم ذكر المنهاج) أي شرح في شيخنا
طيطن أي مانطه، ماظنونهطا نجاسطته بطالمتيقن عبارته. واخطرج وانص

باسططتعمال ماتططدين واكططافر واقصابا خمار ثيابا نحو وامان الشارع،
للصططل. طاهر فكله نوعه في النجاسة تغلب ماا واسائر النجاسة،

البططدع نحاسططته. واقططولهم: ماططن احتمال قربا ماا غسل يندبا نعم،
. واقططد ذلططك. اه غير على ماحمول الجديد، الثوبا غسل المذماوماة

تكميل عبططارته لططك والنسططق النوار، في واغيرها القاعدة هذه ذكر
أوا الحرماططة أوا الحططل فططي أصططل ثبططت وانصها: فصططل: إذا للفائدة،
ماططن إنططاء ماعططه كان فلو باليقين، إل يزال فل النجاسة أوا الطهارة

ماططن أوا تنجسه، في فشك دهنه أوا المأكول لبن أوا الخل أوا الماء
حيططض في شك التناوال. والو يحرم لم تخمره، في فشك العصير
لبطن أنطه شطك السطتمتاع. والطو يحططرم لطم لهطا تطليقططه أوا زواجته
أن يططدر والم ماذبوحة شاة واجد أوا غيره، أوا ماأكول لحم أوا ماأكول
ل، أم قاتططل سططم أنططه واشططك نباتططا أوا ماجوسططي، أوا ماسطلم ذابخها
قبططل. واإذا ذكاهططا بططأنه كتططابي أوا فاسططق أخططبر والططو التناوال، حرم

الخمططر ماططدماني بالصططل. فثيططابا فالعمططل واظططاهر أصططل تعططارض
الططذين واالمجانين واالصبيان واالخفافين القصابين واثيابا واأواانيهم،

المنبوشططة، واالمقططابر الشوارع واطين النجاسات، عن يحترزوان ل
الكفططار واأواانططي المططوازيب، واماططاء بططالثيران، المدواسة واالحبوبات
ببططول يغتسططلون الهنططد - كمجططوس النجاسططة باستعمال المتدينين

واالتلططوث الخمططر فططي المنهمكيططن واالنصططارى - وااليهططود البقططر
يتحقق لم ماا طاهرة النجاسة ماثله في الغالب ماا واكل بالخنزير،
ل الغطالب إلطى ماسطتندة الظطن غلبطة تكطون أن بشرط النجاسة،
واواجططده فجططاءه بعيد واهو كثير، مااء في تبول بهيمة رأى غير. فلو

القسططم نجططس. واماططن فهططو بغيره أم بالبول كان أنه واشك ماتغيرا



واالظططاهر الحططل فيهططا الصططل لن زمااننا، في الماوال حكم الوال
عططن خططبر طططاهرة . واقططوله واغيره. اه الغزالي الحرام. ذكره غلبة

لعلططه الوال القسططم واماططن الخمططر. واقططوله ماططدماني فثيططابا قططوله
واظاهر.  أصل فيه تعارض ماا واهو الثاني،
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مابنى حسين: إن القاضي نصه: (فائدة) قال ماا المغني وافي
يططزال، واالضططرر بالشططك، يططزوال ل قواعد: اليقين أربع على الفقه

بعضططهم: واالماططور التيسططير. زاد تجلب واالمشقة ماحكمة، واالعادة
فقططال: بعضططهم بنياتهططا. وانظمهططا تقبططل إنمططا أنهططا أي بمقاصططدها،

يزال ضرر خبيرا تكون بها للشافعي ماذهب قواعد ماقررة خمس
ترفططع ل واالشططك التيسططيرا تجلب المشقة واكذا حكمت قد واعادة

السططلم: عبططد ابططن واقال أماورا قصدت إن اخلص واالنية ماتيقنا به
المفاسططد. واقططال وادرء المصططالح اعتبططار إلططى كلططه الفقططه يرجططع

ماططن المفاسططد درء لن فقططط المصططالح اعتبططار إلططى السبكي: بل
أثططر عططن اسططتجماره) أي ماحططل عططن . (قططوله: وايعفططى جملتها. اه

حقططه فططي عنططه ش. واالعفططو الثططوبا. ع مان يلقيه ماا واكذا ماحله،
صططلته، بطلططت ثططوبه علططى أوا ماصططل بططدن علططى قبض فلو فقط،

نجسه. (قوله: واعططن قليل مااء أصابا فلو فقط، للصلة وابالنسبة
واقيططل: جمططع مافططرد، بططوله. واالططذبابا واماثله رواثه، ذبابا) أي وانيم

واأذبة كغربان، ذبان واجمعه يسمع، لم لنه بالنون، ل بالباء ذبابة،
رجططع، طرد أي آبا، ذبا مان ماركب بعضهم: الذبابا كأغربة. قال

فطي واكلطه يوماطا، أربعيطن مان أكثر يعيش رجع. وال طرد كلما لنه
(ص) وال جسططده علططى يقع ل لتعذيبه. واكان ل أهلها لتعذيب النار
فيطه ماططا علططى نفسطه يلقططي لنطه الخلطق، أجهطل واهطو ثيابه، على

واالقمل النحل يشمل ماا به . واالمراد حمزة. اه أبو وااسمه هلكه،
عنططى عططم أوا إصططابته قلططت إذا الونيم العماد. كذا ابن واالبق. قال

الفططراش بططول ماثلهمططا الزنبططور أوا الذبابا مان بحكمته حكما فخذ
جططاحظ فططي كذا اللسان في ذبابا يسمى فالكل نحلته أروااث كذا

تنططوين غيططر ماططن وارواث) يقططرآن (قوله: وابططول بقوته فاحكم نقله
المشططددة، الفططاء وافتططح الخططاء بضططم واهو خفاش، إلى لضافتهما



ماتعلططق واهططو المصططلي، ماكططان المكان) أي الوطواط. (قوله: في
ذكطر عمطا يعفطى واكطذا واالبطدن) أي الثطوبا بيعفى. (قطوله: واكطذا

عائطد المسطتتر واضطميره للعفطو، كثرت) غايطة فيهما. (قوله: واإن
ذلططك في فرق ل أنه الخفاش. أي وارواث وابول الذبابا وانيم على
في وايابسه. كما رطبه بين فرق ل أيضا واماثله واقليله، كثيره بين

عمططا وايعفططى أي العفو، عنها) علة الحتراز التحفة. (قوله: لعسر
البلططوى. بططه تعططم مامططا لكططونه عنططه الحططتراز يشططق مامططا لنه ذكر

شططرطين الطيططور) ذكططر سططائر ذرق ماططن جف عما (قوله: وايعفى
المشططي يتعمططد ل أن وابقططي البلوى، واعموم الجفاف واهما للعفو
الطيططور ذرق المكططان مان التحفة: وايستثنى مار. واعبارة كما عليه

جافططا كططان إن الواجططه، علططى فراشططه واكذا أرضه فيه عنه فيعفى
فططي إل ماحلطه غيططر تحري يكلف ل ذلك مالماسته. واماع يتعمد والم

المجمططوع كلم . (قططوله: واقضططية المعتمططد. اه على ماطلقا الثوبا
الطيططور. واقططوله: ذرق عططن أي عنططه إلخ) ضعيف. واقططوله: العفططو

بعططر عططن يعفططى المكططان. (قططوله: وال في عنه يعفى كما أي أيضا
ماططن ماططر ماططا ينافي واالبدن. فل واالثوبا للمكان بالنسبة الفأر) أي

عنططه) إن خليططة. (قططوله: بططالعفو ال لحياض بالنسبة عنه يعفى أنه
كططان واإن ظططاهر، فططالمار عليططه عطف واماا الثوبا في المراد كان

ماططن مارة. واالمتبادر غير ماذكور ماعلوم أمار فهو المائع في المراد
عموماططا عمططت فططانظره. (قططوله: كعموماهططا) أي الوال عبططارته
 ذرق في كعموماها
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صطلة تصح عنه. (قوله: وال الحتراز يشق بأن واذلك الطيور،
الصططلة. واقططوله: فططي ذكر ماا إلى حاجة وال للحاجة العفو إلخ) إذ

ش: واماثططل ع بططالحجر. قططال ماسططتنجيا أي ماسططتجمر حمططل ماططن
بالمسططتجمر، المصلي أوا بالمصلي المستجمر تعلق لو ماا الحمل

هططو بمططا المصططلي اتصال فيهما البطلن واواجه صلته، تبطل فإنه
أماسططك إذا بالمططاء المسططتنجي أن مانططه بالنجاسططة. وايؤخططذ ماتصل
ماتصططل بططدنه بعططض لن المستجمر صلة بطلت ماستجمرا ماصليا

المسططتجمر المصططلي ببططدن ماتصططلة وايططده بالمططاء المسططتنجي بيد



ل نفسططه واهططو نجططس، بمتصططل ماتصططل أنططه عليه فصدق بالحجر،
حيوانططا حمططل أوا إلخ) أي حيوانا . (قوله: أوا به. اه لتصاله ضروارة
إلخ) أي ماذكى آنفا. (قوله: أوا مار ماا الحمل نجس. واماثل بمنفذه

شططرعية. واقططوله: بططذكاة حيططاته زالططت أي ماططذكى، حيوانا حمل أوا
جططوفه الحلق. واقططوله: دوان نحو مان الذبح ماحل أي ماذبحه غسل

طططاهرا. مايتططا حمططل أوا طططاهرا) أي مايتططا يغسل. (قوله: أوا لم أي
لططم واإنمططا النجاسططة، مان جوفه في لما لحمله صلته بطلت واإنما
النجاسططة. دفططع فططي أثططرا للحيططاة لن حيططا حيوانططا حمل إذا تبطل

الطططاهر. للميططت أماثلططة واهططي واجراد، واسمك) أي (قوله: كآدماي
بططاطنه غسططل الطططاهر. فططإن الميططت باطنه) أي يغسل (قوله: لم

فيططه لمططا اسططتثني فيمططا إل حططرام للدماي بالنسبة - واهو شق بأن
بيضططة بحملططه. (قططوله: أوا الصططلة تبطططل - لططم حرماته انتهاك مان

فططرخ ماجططئ ماططن أيططس بططأن أي ماططذره، بيضططة حمل أوا ماذرة) أي
لنجاسططة بحملهططا الصلة بطلت واإنما دم باطنها مانها. واقوله: في

لططم إذا طططاهر أنططه ماططن ماططر فيمططا بططه صططرح لمططا فيها، الذي الدم
صططلة نجسططا. (قططوله: وال كططان فسططدت إن أنهططا يفسد. وامافهوماه

بل والططو حامال أوا شاد أوا أي قابض، صلة تصح وال إلخ) أي قابض
هططذه فططي المعتمد بنجس. واحاصل ماتصل طرف شدة وال قبض،

شد بغير الحبل طرف واضع إن -: أنه الكردي في - كما المسألة
علططى أوا ماتنجسططة، كسططفينة ماتنجططس شططئ ماططن طاهر جزء على
ماطلقا. أوا ذلك يضر لم كلب، كساجور بنجس ماتصل طاهر شئ

شططده ماطلقا. واإن ضر شد نحو بل والو النجس نفس على واضعه
فل. واإل ضططر بجططره انجططز إن نظر بالنجس المتصل الطاهر على

يضططر فل قدماه تحت المصلي جعله لو ماا بعده واماا بقابض واخرج
علططى مافططرواش بسططاط علططى صططلى لططو كمططا بحركته، تحرك واإن

الوشططم إزالة نجس. (تتمة) تجب يماسه ل الذي بعضه أوا نجس،
نيلططة نحططو عليططه يذر ثم يدماى، أن - إلى بالبرة الجلد غرز - واهو

ماحططذوارات ماططن ماحططذوارا يخططف لم إن هذا نجاسة لحمله فيخضر
ماطلقططا. الزالططة تلزماططه فل خاف إذا أماا بابه، في السابقة التيمم
الصططغر كحالططة التكليططف عططدم حططال فعلططه البجيرماططي: إن واقططال

فإن التكليف حال فعله واإن ماطلقا، إزالته عليه يجب ل واالجنون
إزالتططه ماططن خططاف فططإن واإل ماطلقططا الزالططة تجططب لم لحاجة كان

ل إزالتططه عليططه واجبططت واماططتى واجبططت، واإل تجططب لم تيمم ماحذوار



الحمصططة كططي حكم قال: واأماا ماعه. ثم صلته تصح وال عنه يعفى
يعططف لططم الجططرح ماططداوااة فططي ماقاماها غيرها قام إن أنه فحاصله

ماقاماهططا غيرهططا يقططم لططم واإن حملهططا، ماططع الصططلة تصططح وال عنهططا
داماططت ماططا المحططل فططي واعظمهططا انتفاخها يضر وال الصلة صحت
مان ذلك ترك نزعها. فإن يجب الحاجة انتهاء وابعد قائمة، الحاجة

لن إعلماططه) أي . (قططوله: لزماططه صططلته. اه تصح وال ضر عذر غير
السططلم: عبططد ابن العصيان. قال على يتوقف ل بالمعرواف المار

يجططب فططإنه بصططبية يزنططي صططبيا رأينططا لو كما الحناطي، به واأفتى
كططان إن كفاية إلخ) أي تعليم يلزماه . نهاية. (قوله: واكذا المنع. اه

يلزماططه لططم بأجرة ذلك قوبل إن فعينا. نعم، واإل به يقوم غيره ثم
 اللم، ماقلد) بفتح رأي تحفة. (قوله: في  المعتمد. اه على بها إل
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الستنجاء. وافططي أحكام بيان في إمااماه. (قوله: تتمة) أي أي
غيططر حططق فططي السططتنجاء) أي الخلء. (قططوله: يجططب داخططل آدابا

إرادة عنططد بل الفور على ل واواجوبه طاهرة، فضلتهم لن النبياء
مانططه خططرج إذا كمططا السططتنجاء يندبا ماثل. واقد الصلة إلى القيام

واقططد الريططح، ماططن كالسططتنجاء يكططره واقد بعر، أوا كدواد مالوث غير
المحططل عططرق إذا كمططا يبططاح واقططد بططالمطعوم، كالسططتنجاء يحططرم

أن بعضططهم. وااعلططم هذا في العرق. واخالف ذلك لزالة فاستنجى
مانططه، الشططخص. واماسططتنجى واهو أربعة: ماستنج، الستنحاء أركان
واالططدبر. القبططل واهططو فيططه، الملططوث. واماسططتنجى الخططارج واهططو

مان خارج) أي كل الحجر. (قوله: مان أوا الماء واهو به، واماستنجى
مانططه السططتنجاء يجططب فل المنططي كدم. وايستثنى نادرا والو الفرج،

الحجر. لنه بعد عنه يعفى قليل والو أي مالوث طاهر. واقوله، لنه
واإن الحجططر فيه وايكفي البتداء، في يغتفر ل ماا الدواام في يغتفر

نظيططر يقال أن إل اللهم ؟ فائدته يقال: ماا شيئا. واقد مانه يزل لم
بجيرماططي. (قططوله: رحمططاني  القرع. اه رأس على الموسى إمارار

ماطعططوم أنططه ماع به الستنجاء جاز بالستنجاء. واإنما بماء) ماتعلق
ش. ع  المائعططات. اه ماططن غيططره بخلف دفططع، قططوة فيه الماء لن

خلف أنططه واالمعتمططد إجماعططا، فيجططزئ زماططزم ماططاء المططاء واشمل



ماكططة الجزاء. واأهل ماع التحريم على العبابا في الوالى. واماشى
البليططغ التشططنيع وايشططنعون الستنجاء، في استعماله مان يمتنعون

بططه تعظيمها. وايلحططق مازيد بهذا واماقصودهم ذلك، يفعل مان على
بجيرماي. (قوله: وايكفي  الكوثر. اه (ص) وامااء أصابعه مان نبع ماا

النجاسططة) زواال ظن بالماء. (واقوله: غلبة الستنجاء في فيه) أي
النطثى واأماططا الطذكر، فطي النعوماة بعد الخشونة ظهور ذلك علماة

الظططن علططى غلططب إذ حين حينئذ) أي يسن فبالعكس. (قوله: وال
ماططن شططم يسن. فلططو فاعل نائب يده النجاسة. واقوله: شم زواال

واإن المحططل، علططى النجاسططة ببقططاء يحكططم لم النجاسة رائحة يده
التحفططة: فططي فقط. قططال يده فيغسل بالنجاسة، يده على حكمنا

كمططا نجاستهما على دليل فإنه للمحل، الملقي مان يشمها أن إل
الصططبع باطن واهو للمحل: أي الملقي . واقوله: مان اه ظاهر، هو

نجاسططتهما: أي علططى دليططل النجاسططة. واقططوله ماحططل ماططس الططذي
وايطلب غسلهما. (قوله: واينبغي) أي فيجب له، واالملقي المحل

للمططرأة واجوبططا - أي نصططه: واينبغططي ماططا البجيرماططي واجوبططا. وافططي
شططرج تضططاعيف في النجاسة أثر يبقى لئل - السترخاء، واالرجل

. الشططفرين. اه بططاطن تضططاعيف فططي البططول أثططر واكططذا المقعططدة،
 ينطبططق. اه الططذي الططدبر حلقططة ماجمططع (واقوله: شططرج) بفتحططتين،

هنططا بمططاء. واأوا علططى ماسحات) ماعطططوف بثلث كردي. (قوله: أوا
بيططان فططي شططرواع أفضططل. واهططذا هو بل الجمع، فتجوز خلو ماانعة

أنططه خصائصططنا. وااعلططم ماططن رخصططة واهططو المططاء، بغيططر السططتنجاء
يكططون شططرواط: أن أربعطة المططاء بغير كونه حيث مان فيه يشترط
فل بطاهر، يكون واالخل. واأن الورد كماء المائع يكفي فل بجاماد،
النجاسة، لعين بقالع يكون واالمتنجس. واأن كالبعر النجس يكفي

القصططب وانحططو المتنططاثر واالططترابا الرخططو الفحططم نحططو يكفططي فل
يكفي فل ماحترم، بغير يكون أجزأ. واأن واإل يشق، لم ماا المالس
الجن واكمطعوم يحرق، لم ماا كالخبز الدمايين كمطعوم المحترم

يخططرج شططرواط: أن ستة الخارج حيث مان فيه كالعظم. وايشترط
- الغائط في صفحة يجاواز ل واأن يجف، ل واأن فرج، مان الملوث

- واهي البول في - واحشفة القيام عند الليين مان ينضم ماا واهي
الططذي المحططل عططن ينتقل ل واأن ينقطع، ل -. واأن الختان فوق ماا

أجنططبي. فططإن عليططه يطططرأ ل واأن فيه، وااستقر الخرواج عند أصابه
حيث مان فيه وايشترط الماء، تعين الشرواط هذه مان شرط فقد



وااحد، حجر بأطراف والو ثلثا يمسح شرواط: أن ثلثة الستعمال
بططالثلث ينق لم المحل. فإن ينقي واأن مارة، كل المحل يعم واأن

أوا المططاء إل يزيلططه ل أثططر إل يبقططى ل أن إلى عليها الزيادة واجبت
شططرواط ماططن واأسططقط عشططر، اثني بعضهم الخزف. واعدها صغار

استنجيت إذا بقوله: وااشرط التقطع. وانظمها عدم الستة الخارج
ماططع ماحططترم ل واقططالع بططاهر إنكططار بل عشططر ماططع اثنيططن بالحجار

يطططرا أجنططبي ل ينتقططل ل خططارج يجططف وال انعدم واالرطوبة النقاء
 المحل يجاواز

 ]129[ 

واذكططر المحططل نظافططة واهكططذا أصططلي وافططرج المسططح واثلططث
المسططح، واهططي: تثليططث خمسططة مانهططا تعططالى اللططه رحمططه الشارح
بططه المسططتنجى يكططون واأن واتنقيتططه، مارة، كل في المحل واتعميم
ماططرة) كططل في المحل قالعا. فتنبه. (قوله: تعم يكون واأن جامادا،

أن الكامالطة كيفيتططه أن المسح. وااعلطم تثليث وايتحقق ليصدق أي
أن إلططى قليل قليل وايططديره اليمنى الصفحة ماقدم مان بالوال يبدأ

اليسططرى الصططفحة ماقططدم مان بالثاني مانه. ثم بدأ الذي إلى يصل
في ماعا. واكيفية واالمسربة الصفحتين على الثالث يمر كذلك. ثم

ماططن ماواضططع ثلثططة علططى يمسحه - أن الشيخان قاله - كما الذكر
أن وابطالحجر القبططل، يقططدم أن بالمطاء للمستنجي الحجر. واالوالى

للمحططل، تنقيططة) أي جفافططا. (قططوله: ماططع أسططرع لنططه الططدبر يقدم
أوا المططاء إل يزيلططه ل أثططر إل يبقى ل حتى العين يزيل أن واالنقاء

عليهططا بالزيططادة إنقططاء واجططب بططالثلث ينقه لم فإن الخزف، صغار
صططفة بمحذواف، مار. (قوله: بجاماد) ماتعلق ماا إل يبقى ل أن إلى

وامانططه الرطططب، بططه بجاماد. واخرج كائنات ماسحات لمسحات. أي
النجاسططة. لعيططن أي به. واقططوله: قططالع الستنجاء يجزئ فل المائع

العمططاد ابططن قططال للرجططال. كمططا حريططرا كططان والو النهاية في قال
يختلططف حتى اللبس بابا مان واليس الجائزة، كالضبة لهم بإباحته
الططذكور بيططن المهمططات واالنسططاء. واتفصططيل الرجططال بيططن الحكططم
واإل العططرف في استعمال يعد ل به الستنجاء بأن ماردواد واغيرهم

الخلء) أي لططداخل . (قططوله: واينططدبا واالفضططة. اه بالذهب جاز لما



أخططذه أوا فيططه ماتططاع كوضططع الحاجططة، قضاء غير أخرى لحاجة والو
لقضططاء المعططد البنططاء إلططى نقل الخالي المكان بالمد مانه. واالخلء
خلء، لطه يقطال فيطه شطيطان باسم الترماذي: سمي الحاجة. قال

أخليططة، يتبرز. واجمعه أي فيه، يتخلى حديثا. واقيل: لنه فيه واأوارد
واهططو واالمرحططاض، واالكنيططف المرفق أيضا واأردية. وايسمى كرداء
والططو الحاجططة قضططاء لمحططل الوصططول علططى المططدار بل بقيد ليس

بمجططرد تحصططل الحاجططة قضاء قبل فيها الموضع بصحراء. وادناءة
أحططد. قططال فيططه يقضي أن قبل الجديد كالخلء فيه، قضائها قصد
واواصططوله بططابه عنططد يقططدماها طويططل دهليططز لططه التحفة: وافيما في

لما واذلك بدلها، أوا أي يساره يقدم . واقوله: أن جلوسه. اه لمحل
برجلططه بططدأ مان عنه: أن الله رضي هريرة أبي عن الترماذي روااه

بططالفقر. (قططوله: وايمينططه ابتلي الخلء دخل إذا يساره قبل اليمنى
أن مانططه النصططراف واأراد الخلء دخططل لمن وايندبا لنصرافه) أي

لمبتطدأ المسططجد) خطبر انصرافه. (قططوله: بعكطس عند يمينه يقدم
عنططد يمينه فيقدم أي المسجد، بعكس مالتبس واهذا أي ماحذواف،

بططابا ماططن كططان ماططا كططل لن واذلططك خرواجططه، عنططد وايساره دخوله
اليسططار لمناسططبة باليسططار، واخلفططه بططاليمين فيططه يبططدأ التكريططم

وال فيططه تكرماططة ل فيمططا لغيططره. واالواجططه وااليميططن للمسططتقذر
مان خرج النهاية. والو كالمسجد. وافي يكون أنه كالبيوت استقذار
فططي به بدأ بما فالعبرة لمسجد ماسجد مان أوا لمستقذر ماستقذر

الخططرواج عنططد اليمنططى يقططدم الوالططى الصورة ففي . أي الواجه. اه
بططدأ لنططه عنططده اليسططرى يقططدم الثانيططة وافططي باليسططار، بططدأ لنططه

أي يتخيططر، بططأنه الثانيططة الصططورة فططي التحفة في باليمنى. واصرح
فططي الواجططه بططأن أيضا فيها اليسرى. واصرح أوا اليمنى تقديم بين

أي الشططرف، ماراعططاة المسططجد وابقيططة كالكعبططة واأشرف شريف
المسططجد إلى مانها خرواجه واعند الكعبة دخوله عند اليمنى فيقدم
ماعططا، ماراعاتهمططا الواجططه بططأن النهايططة فططي اليسرى. واصرح يقدم

أن له وايندبا إلخ) أي واخرواجا. (قوله: واينحي دخول يمينه فيقدم
لمططا ماعظم. واذلططك عليه كتب الذي - الشئ مانه يزيل - أي ينحي

نقشططه واكططان خططاتمه، واضططع الخلء دخططل إذا (ص) كططان صح: أنه
سطططر. وااللططه سطططر، وارسططول سطر، ماحمد الله، رسول ماحمد
الصططلح: ابططن ماسططتحب. قططال الدبا نصه: واهططذا ماا المغني وافي

إدخططال تحريططم الذرعططي: واالمتجططه بوجططوبه. قططال قططالوا واليتهططم



. واتكريمططا. اه لططه إجلل ضططروارة، غير مان الخلء وانحوه المصحف
الطذي الخطاتم بقطاء تحريم الشريعة ماحاسن السنوي: واكلم قال
أفضططى إذا ظططاهر واهططو السططتنجاء حال اليسار في الله ذكر عليه
ماططا على الذرعي كلم حمل مالخصا. واينبغي  تنجسه. اه إلى ذلك
للمعظم. إلخ) بيان قرآن . (قوله: مان التنجيس. اه عليه خيف إذا

ان والطو أي ماشطتركا واقوله: والطو المعظطم علطى الطدال اللفطظ ك
فهططو كططالعزيز الشططتراك، بطريططق غيره على يطلق أي ماشتركا،

 والي مان واعلى تعالى الله على يطلق
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غيططره. (ص) واعلططى النططبي علططى يطلططق فهططو واكأحمد ماصر،
النهاية: في ماعظم. قال المشترك، بذلك به) أي قصد (قوله: إن

العططبرة أن بططه. واالواجططه المططراد أنططه علططى قويططة قرينططة قامات أوا
. لططه. اه فططالمكتوبا واإل ماتبرعططا، لغيططره أوا لنفسططه كططاتبه بقصططد
كراهططة. (قططوله: فل أطلططق، أوا غيططره به اقصد إذا ماا بذلك واخرج

ماطلقططا، الخططارج خرواج حال يتكلم ل أن وايندبا إلخ) أي وايسكت
عطططس الغائط. فلططو على التحدث عن للنهي غيره، أوا كان ذكرا
قلططبي ذكطر لنطا واليس عليه، - وايثابا - كالمجاماع فقط بقلبه حمد
مانططه يطلب ل اخر واسمعه به واجهر خالف فلو هذا، إل عليه يثابا

نفسه يسمع والم تكلم فإن لفظا، فيه الحمد طلب لعدم تشميته
يططأتي ماططا الكلم ماططن نصه: هل ماا الجمل حاشية كراهة. وافي فل
الغيططر ماططن الخلء بططابا طططرق عنططد التنحنح مان الحاجة قاضي به

ل هططذا ماثططل أن واالقططربا نظططر، فيططه ؟ ل أم أحططد فيططه هل ليعلم
البططابا يطططرق ماططن دفططع واهي لحاجة، فهو وابتقديره كلماا يسمى

واقططوع خاف إذا فيما الكلم يجب . واقد المحل. اه خلو لظنه عليه
أوا بئططر فططي يسططقط أن يريططد أعمى رأى كمن غيره، على ماحذوار

الضططرر. (قططوله: ماططن له تحذيرا ينبهه أن فيجب تقصده، حية رأى
ل أن الحالططة هذه غير في وايندبا إلخ) أي الخرواج حال غير وافي

كراهططة. وافططي فل بغيرهمططا تكلططم فططإن فقططط، واقرآن بذكر يتكلم
فالمعتمد بقيد، ليس الحاجة قضاء نصه: قوله: حال ماا البجيرماي

للمحططل. واإن الدابا لن وابعططده واقبله حاجته قضاء حال الكراهة



. الشططارح. شططوبري. اه عليططه ماشططى ماا الشيخين كلم قضية كان
- البططول فططي - والططو النططاس عن يبعد أن وايندبا (قوله: وايبعد) أي

ريططح. واقططوله: لططه يشططم وال صوت مانه للخارج يسمع ل حيث إلى
قططوله مان صح لما الناس، أعين عن يستتر أن وايندبا أي وايستتر

كثيبططا يجمططع أن إل يجططد لططم فإن فليستتر، الغائط أتى (ص): مان
آدم. ماططن بني بمقاعد يلعب الشيطان فإن به، فليستتر رمال مان

بمرتفططع السططتر عليه. وايحصططل حرج فل ل وامان أحسن فقد فعل
وانحو براحلته والو فأقل، أذرع ثلثه مانه قربا واقد ذراع ثلثي قدر

إلططخ) واينططدبا حاجته يقضي ل الرمالي. (قوله: واأن شرح  ذيله. اه
راكططد، مابططاح ماططاء - فططي غائطا أوا كانت - بول حاجته يقضي ل أن

أوالططى، بططل الغططائط واماثلططه ماسططلم، حططديث فططي البططول عن للنهي
طهططره لماكططان قليل المططاء كططان واإن للكراهططة، ذلططك في واالنهي

الجططن. ماططأواى بالليططل المططاء لن كراهة، أشد الليل بالكثرة. وافي
كططان فططإن ماوقوفططا، وال ماسططبل يكططون ل أن المبططاح في وايشترط

الموقططوف له. واماثططل المملوك المباح فيه. واماثل ذلك حرم كذلك
كططثيره في ذلك يكره فل الجاري، بالراكد لغيره. واخرج المملوك

البططول المغنططى. واماثططل فططي كمططا مانططه، القليططل فططي وايكره لقوته
واتعططافه يسططتقذر ماططا كططل مان وانحوهما واالمخاط البصاق واالغائط

فعططل فإن تقديره بمحذواف مارتبط يستبحر لم الناس. واقوله: ماا
التحفططة. فططي المحذواف بهذا يستبحر. واصرح لم ماا كره فيه ذلك

العبطابا: فل شطرح فطي قطال يسطتبحر، لطم سم: قوله: ماطا واكتب
هططو كمططا الوالططى خلف وال نهططارا فيططه الحاجططة قضططاء فططي كراهة
ماملوكططا أوا ماسططبل كان إن أيضا حرماة ل يقال أن وايحتمل ظاهر،
فيططه يكره فإنه ليل، ل أي . واقوله: نهارا خلفه. اه وايحتمل للغير،

ل التسطمية ماططع واالسطتعاذة الجططن، ماططأواى ليل المطاء أن وارد لمطا
ليل، فيططه ليبططول إنططاء له يتخذ أن عتاتهم. (فائدة) يندبا شر تدفع

- النخططل العيططن - بفتططح عيططدان ماططن (ص) قططدح للنبي لخبر: كان
مانه. (قوله: واماتحططدث) يخشى ليل الحشوش دخول الطوال. لن

الططدال بفتططح واهططو ماتحططدث، فططي حططاجته يقضططي ل أن وايندبا أي
ماحططل التحفططة: هططو فططي المنهططج. واقططال . شرح التحدث. اه ماكان

هنططا بططه صيفا. واالمراد واالظل شتاء، الشمس في الناس اجتماع
إن ذلططك فيكططره ماقيططل، أوا كمعيشططة لغططرض يقصططد ماحططل كططل



يجتمعططوا لططم واإن فل. أي . واقططوله: واإل فل. اه واإل لجائز اجتمعوا
 وانميمة كغيبة لحرام كان بأن لجائز،
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فططي ينططدبا بططل حينئططذ فيه الحاجة قضاء يكره فل ماكرواه، أوا
المعصططية. مانع إلى أفضى إن يجب قد بعضهم: بل الحرام. واقال

كططان بططأن غيططره النططاس ماططن لحططد) أي ماملططوك . (قططوله: غيططر اه
أنطه علططم حيطث حرم لغيره ماملوكا كان فإن ماباحا، أوا له ماملوك

ل أن واينططدبا له. (قططوله: واطريططق) أي يأذن لم أوا بذلك يرض لم
لقططوله واذلططك - للنططاس، ماسططلوك - أي طريططق في حاجته يقضي

قططال: ؟ اللططه رسططول يا اللعانان اللعانين. قالوا: اواماا (ص): اتقوا
سططبب اتقططوا ظلهططم. أي فططي أوا النططاس طريططق فططي يتخلى الذي

والمططا ظلهططم، فططي أوا النططاس طريق في التخلي واهو كثيرا لعنهما
المبالغططة، بصططيغة إليهمططا نسططب كثيرا لهما الناس لعن في تسببا

داواد أبططي لعانططان. والخططبر ل النططاس ماططن كثيرا مالعونان فهما واإل
واقارعططة المططوارد، فططي الثلث: الططبراز الملعن جيد: اتقوا بإسناد

واالمططوارد: طططرق اللعططن، واالظططل. واالملعططن: ماواضططع الطريططق،
علططى البططاء بكسططر واهططو الططبراز، واكططذا الماء. واالتخلططي: التغططوط،

فل المهجطور بالمسطلوك البطول. واخطرج بالغطائط واقيس المختار،
الططتي الحاجة بسبب الطريق في أحد زلق فيه. (فائدة) لو كراهة
نحططوه، أوا بططترابا غطططاه واإن الفاعل يضمن لم فتلف فيه قضاها

بينططه لططه. واالفططرق جائز فعله واماا فعل، التالف في يحدث لم لنه
فططي البطيططخ واقشور القماماات بإلقاء الضمان مان قالوه ماا وابين

قامات ضروارة عن هو إنما الطريق في الغائط واجود أن الطريق
البجيرماي. (قططوله: واقيططل: يحططرم القماماات. أفاده بخلف بفاعله
المسلمين. قططال إيذاء مان فيه لما الطريق، في فيها) أي التغوط

لططه. النتصططار فططي واأطططال الذرعططي القططول هذا الكردي: واصوبا
المنقطول لكططن الططدليل حيطث ماططن ماتجطه اليعابا: واهطو في واقال

حططاجته يقضي ل أن وايندبا ماثمر) أي . (قوله: واتحت الكراهة. اه
الوقططوع عنططد التلططويث عططن للثمططرة صططيانة ماثمططرة، شجرة تحت

ماططتيقن. واالمططراد غيططر التنجططس لن يحرماوه النفس. والم فتعافها



ماا بالمثمرة واالمراد غالبا، الساقطة الثمرة إليه تصل ماا بالتحتية
كططان واإن بالفعططل ماثمططرة تكططون أن يشططترط وال تثمططر، أن شأنها
واالجططار فططي، بمعنى ذلك. (قوله: بملكه) الباء يفيد العبارة ظاهر

أرض أي مالكططه، فططي كططائن ماثمططر أي لمثمططر، صططفة واالمجططروار
المملوكططة واماثططل ل، أم لططه ماملوكا المثمر كان سواء له، ماملوكة

أوا مالكططه، فططي شططجرة فططي البجيرماي: واهططذا المباحة. واعبارة له
حططرم. واإل رضططاه، علططم أوا ماالكهططا واأذن ماملوكة أوا ماباحة بأرض

شططوبري.  الحرماططة. اه عططدم اتجططه لغيططره واالثمططرة لططه كططانت فلو
علططى ماملططوك) ماعطططوف . (قططوله: أوا الثمططرة. اه جهة مان وايكره

أي ماططالكه رضا للغير. واقوله: علم ماملوك ماحل في أوا مالكه. أي
رضططاه يعلططم لططم واإن أي حططرم ذلططك. واقططوله: واإل فططي له أذن أوا

وال القبلة عين يستقبل حرم. (قوله: وال مالكه في الحاجة بقضاء
واعطططدم القبلطططة عيطططن اسطططتقباله عطططدم واينطططدبا يسطططتدبرها) أي
فططي كان إن أي ذلك، كره استدبرها أوا استقبلها استدبارها. فإن

نطص كمطا حطرم، سطاتر يكططن لطم فإن ساتر، هناك واكان ماعد غير
لططم واإن كراهططة وال حرماططة فل ماعططد فططي كططان الشارح. فإن عليه
واالحرماططة، أحوال: الكراهة، ثلثة لهما ساتر. واالحاصل هناك يكن

واالسططتدبار. قططال السططتقبال واعططدماهما. (قططوله: وايحرماططان) أي
جهتهططا إلططى دبره كشف بالستدبار المراد أن يخفى البجيرماي: ل

حال لدبره كاشفا إليها ظهره يجعل بأن مانه، الخارج خرواج حال
ل جهتهططا ماططن وااسططتتر استدبر أوا استقبل إذا الخارج. واأنه خرواج
الفططرج كططان واإن لجهتهططا، المقابلة الجهة عن أيضا الستتار يجب

تلك إلى الفرج كشف لن الخرواج، حال الجهة تلك إلى ماكشوفا
. (قططوله: اسططتدبارها. اه ماططن وال القبلططة اسططتقبال مان ليس الجهة

يصططير أن يبعططد سططم: وال الحاجة. قططال لقضاء المعد) أي غير في
. (قططوله: بنيططان. اه فططي يكن لم واإن فيه. أي الحاجة بقضاء ماعدا

مانططه دنططا واقططد فططأكثر، ذراع ثلثي ارتفاعه يبلغ ساتر) أي ل واحيث
المعتططدل. وانفططي الدماططي بططذراع فأقططل، أذرع ثلثة الحاجة قاضي
ارتفططاعه واكططان واجططد أوا أصل، يوجد ل بأن صادق ذكر كما الساتر

واجططد أذرع. فططإن ثلثططة ماططن أكططثر عنه بعد أوا ذراع، ثلثي مان أقل
ر م علمططت. وااختلططف كمططا يكططره بططل حرماة، فل ذكر كما الساتر
قاضططي بططدن يسططتر بحيططث السططاتر عططرض اشططتراط فططي واحجططر

نحططو عنططده فيكفططي الثططاني، بعططدماه واقال الوال به فقال الحاجة،



ثلططثي ارتفاعه يبلغ الساتر كون تعين كلماهم ظاهر إن العنزة. ثم
صغيرا كان كأن الثلثين دوان كفاه للغالب. فلو والعله فأكثر، ذراع

أوا بططال واجبططت. والططو الثلططثين علططى زيططادة إلى احتاج أوا به اكتفى
هططذا لن سططرته إلى قدماه مان ساترا يكون أن بد فل قائما تغوط
إل التفريططع هططذا يظهر إلخ) ل استقبلها العورة. (قوله: فلو حريم

 يستقبل وال قوله عند مالحظ لمحذواف يكون أن
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مانططه الخططارج الفططرج بعين واتقديره يستدبرها، وال القبلة عين
السططتقبال إلططى يحرماططان ضططمير يرجططع الغططائط. ثططم أوا البططول

تقططول: وايحططرم أن ذكططر. واتوضططيحه بمططا المقيططدين واالسططتدبار
الغططائط، أوا البططول مانططه الخارج الفرج بعين واالستدبار الستقبال

فرجططه واحططول بصططدره القبلة استقبل بالصدر. فلو ذلك عدم والو
استقبلها بأن ذلك عكس لو ماا بخلف ذلك، يضر لم بال ثم عنها

يسططتاك) أي يضر. (قططوله: وال ذلك فإن عنها صدره واحول بفرجه
النسططيان، يططورث لنه أي الحاجة، قضاء حال يستاك ل أن وايندبا

بططوله) أي فططي يططبزق العبابا. (قوله: وال شرح في عليه نص كما
نقلططه كمططا آفططة، مانططه يخططاف فططإنه بططوله فططي يططبزق ل أن واينططدبا

مانططه يتولططد أنططه الترماططذي الحكيططم عططن غيططره وانقططل الذرعططي،
عنططد يقططول كططردي. (قططوله: واأن  السططنان. اه واصططفرة الوسواس

لقضططاء المعططد فططي الخلء بيططت دخططول إرادة عنططد دخططوله) أي
فططي فيططه الجلططوس أراد الططذي للمحططل واصططوله عنططد أوا الحاجططة،

واإن لبططابه، أوا الحاجة قضاء واصوله التحفة: أي الصحراء. واعبارة
حططتى ذلططك أغفل أخرى. فإن لحاجة والو عنه، الجلوس ماحل بعد

زيططادة واغيططره المنهاج إلخ) في . (قوله: اللهم بقلبه. اه قاله دخل
الرحيم، الرحمن يزيد التحفة: وال في قبله. واقال الله بسم لفظ
ابططن جملتهططا. واعططن مان لنها القراءة عند عليها التعوذ قدم واإنما

حرماططة علططى مابنططي واهو حرم، القرآن الله باسم قصد إن أنه كج
بططك أعططوذ . واقوله: إني ضعيف. اه الخلء. واهو في القرآن قراءة

شططر عنططي تططدفع أن فططي أللططه يططا بططك واألتجططئ أعتصططم أي إلططخ
جمططع واتسططكن، واالبططاء الخططاء بضم الخبث الشياطين. واقوله: مان



الشططياطين ذكططران بططالوال خبيثة. واالمططراد جمع خبيث. واالخبائث
ماططن بططك أعططوذ إنططي العبططابا: اللهططم فططي إنططاثهم. وازاد وابالثططاني
الرجيططم. (قططوله: الشططيطان المخبططث الخططبيث النجططس الرجططس

الخلء. وافططي بيططت ماططن أي الخرواج، عند يقول واأن واالخرواج) أي
بعد، واإن تماماه بعد أي قوله: خرواجه، للقليوبي المحلى حواشي
غفرانك، لي اغفر . (قوله: غفرانك) أي مار. اه كما طويل كدهليز

علططى ماطلططق مافعططول أنططه علططى مانصوبا غفرانك. فهو أطلب أوا
فيططه العاماططل كططل واعلى الثاني، على به مافعول أنه واعلى الوال،

عقططب الططدعاء فططي كمططا ثلثططا، بعططده واماا يكرره أن ماقدر. وايسن
اللططه ذكر لتركه انصرافه عند المغفرة سؤاله سن الوضوء. واإنما

اللططه نعططم شططكر في تقصيره مان خوفه أوا الحالة، تلك في تعالى
سهل ثم هضمه ثم أطعمه أن جملتها مان التي عليه، أنعمها التي

طلب العبادة عن غفلة له حصلت مان لكل ينبغي واهكذا خرواجه،
حتى قلبي على ليغان (ص) بقوله: إنه ذلك إلى المغفرة. واأشار

مانططه الغططرض ماططرة. فططإن سططبعين واالليلططة اليوم في الله أستغفر
قيططل: كيططف غفلتهططم. فططإن عنططد اسططتغفارهم لكططثرة الماة إرشاد
فططي تعالى الله ذكر مان تركه لما تداركا المغفرة سؤال له يندبا
لماططانع بططأنه ؟. وايجططابا ماستحب ذكر ماا تركه أن ماع الحالة، تلك
عليططه أواجططب ماططن علططى التططدارك الشططارع أواجططب ذلك. فقططد مان

طلططب مالحططظ الصوم. لن ترك في كالحائض عليه، واأثابه الترك
ذلك. واقوله: الحمد مانه ماطلوبا واالنسان الثوابا، كثرة التدارك

للططه بعضططهم: الحمططد وازاد واعافططاني الذى عنططي أذهططب الذي لله
أذاه. قططال عنططي وادفططع قططوته، فططي واأبقططى لططذته أذاقنططي الططذي

ماططا فيقططول غيره واأماا الحاجة، لقاضي هو إنما ذكر القليوبي: واماا
الستنجاء: بعد وايقول إلخ) أي الستنجاء . (قوله: وابعد يناسبه. اه

العتقططاد فططي النفططاق) أي الحال. (قوله: ماططن لمناسبة إلخ، اللهم
التحفططة: والططو إلخ) عبارة الستنجاء بعد شك واالعمال. (قوله: لو

؟ ثلثططا أوا ثنتين ماسح هل أوا ذكره، غسل هل الستنجاء بعد شك
فططي الصططلة سططلم أوا الوضططوء بعد شك لو كما إعادته، تلزماه لم

باليسططار السططتنجاء . (تتمططة) يسططن البغططوي. اه فرض. ذكره ترك
إلططى احتططاج عنه. واإذا للنهي باليمنى. واقيل: يحرم فيكره للتباع،
ذكططره واأخططذ يمينططه في الحجر جعل بالحجر الستنجاء في اليدين

الوسطططى الصبع على العتماد واحدها. وايسن يحركها ثم بيساره



فيمططن المططاء أماكططن. واتقططديم لنططه بالمططاء اسططتنجى إذا الدبر في
إليططه، النجاسططة عططود خشططي الططدبر قدم لو إذ للقبل، به يستنجي
 يستنجي لمن الدبر واتقديم
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علططى السططتنجاء واتقططديم القبططل، قبططل يجططف لنططه بططالحجر
يغسلها ثم نحوها أوا بالرض بها استنجى التي يده وادلك الوضوء،

يستبرئ أن بالماء. وايسن داخله مان واإزار فرجه وانضح ذلك، بعد
يبططق لططم أنه يظن أن إلى بلطف، ذكر وانتر تنحنح بنحو البول مان

الناس. واقيططل: باختلف وايختلف خرواجه، يخاف ماا الذكر بمجرى
لئل عنططه ينتقططل بططل ماحلططه فططي بمططاء يستنجي ل أن وايسن يجب
الحاجططة. لقضططاء المعططدة خلية ال في إل فينجسه، الرشاش يعود

علطى يجلطس واأن رداء، يضطع واأن يشطربا، وال يأكل ل أن وايسن
القمططر، وال الشططمس يسططتقبل ل واأن قائمططا، يبول ل واأن مارتفع،

وال يعبططث وال حافيططا، وال الططرأس ماكشططوف الخلء يططدخل ل واأن
هططل السططتنجاء فططي الحجططر كرؤية لمصلحة إل الخارج إلى ينظر
يسدل واأن لعذر، إل فشيئا شيئا ثوبه يكشف واأن ل، أوا شيئا قلع
عليططه خشي الكلم مان أكثر انتصابه. (فائدة) مان عند كذلك ثوبه
بصططفرة ابتلططي مانططه يخططرج ماططا إلططى نظططره أدام وامان الجان، مان

واماططن بالصططمم، ابتلططي الحاجططة قضططاء عند اماتخط وامان السنان،
ابتلططي التلفططت ماططن أكططثر واماططن بططالفقر، ابتلططي قضططائها عنططد أكل

الصططلة. شرواط ثالث أعلم. (قوله: واثالثها) أي بالوسوسة. واالله
ماططا فيهططا الستر واجوبا النهاية: واحكمة في إلخ) قال (قوله: ستر

بالسططتر التجمططل ماططن كططبير يططدي بين التمثل ماريد عادة به جرت
واالتجمل الملوك، مالك يدي بين التمثل يريد واالمصلي واالتطهير،

ماططن صططح لما أيضا، الصلة غير في سترها أوالى. وايجب بذلك له
. مانه. اه يستحيا أن أحق عراة. واقوله: الله تمشوا (ص): ل قوله

ماططا بالرجططل المططراد أن إلططى الغايططة بهططذه صبيا) أشار (قوله: والو
علططى الصبي. (قططوله: واأماططة) ماعطططوف فيه فيدخل المرأة، قابل

الماة، في والد) غاية واأم ماكاتبة أماة. (قوله: والو واستر أي رجل،
سططرة بيططن واالمبعضة. (قوله: ماططا المدبرة للتعميم. واماثلهما واهي



الرجططل يستر أن يجب أي ستر، مافعول ماوصول إسم واركبة) ماا
قال: عططورة (ص) أنه عنه رواي لما واالركبة السرة بين ماا واالماة

أحططدكم زواج الططبيهقي: إذا واركبتططه. والخططبر سططرته بين ماا المؤمان
بيططن ماططا عورته. واالعططورة إلى الماة تنظر فل أجيره أوا عبده أماته

رأس أن بجططاماع ذلططك فططي الماططة بالرجل واالركبة. واألحق السرة
رأسططها، إل كططالحرة الماة عورة بعورة. واقيل: إن ليس مانهما كل
الحرة. (قوله: لهما) أي في عورة كان واإن فيها بعورة ليس فهو

ماحططل فططي مانهمططا كططان والططو خاليا) أي واالماة. (قوله: والو للرجل
- ماططع الخلوة في الستر النهاية: وافائدة في قال الناس، عن خال

المكشططوف يرى كما المستور فيرى شئ يحجبه ل تعالى الله أن
ظلمة) لو للدبا. (قوله: في تاركا واالثاني ماتأدبا الوال يرى - أنه
الصططحيح) هططو أوالى. (قوله: للخبر لكان ظلمة في أوا كغيره قال

السططرة بيططن ماططا العططورة لكططون ل السططتر ماطلططق لوجططوبا دليططل
ماططا بططه وااندفع للحائض، ماراد تفسير بالغ) هو واالركبة. (قوله: أي

ماطلقططا تقبططل ل الحططائض صططلة أن ماططن الحططديث ظاهر على يرد
هنطا بهطا المطراد أن الطدفع ماعلوم. واحاصطل هو كما وابدوانه بخمار
غير أن النهاية: واظاهر الحيض. وافي زمان في كان مان ل البالغة
أن ماططن . أي الغططالب. اه علططى جريا بها قيد لكنه كالبالغة، البالغة
ش. (قططوله: وايجططب ع  البالغططات. اه ماططن إل غالبا تكون ل الصلة

واهططو واركبططة سرة بين ماا قوله مافهوم مان إلخ) كالستدراك ستر
نفططس قال: أماططا سترهما. فكأنه يجب ل واالركبة السرة نفس أن

مانهمططا جططزء سططتر يجططب لكططن سططترهما يجب فل واالركبة السرة
وااجططب. فهططو بططه إل الططواجب يتططم ل ماا إذ للعورة، الستر ليتحقق

رجططل. (قططوله: والططو سططتر علططى حططرة) ماعطططوف (قططوله: واسططتر
واكفيططن) مافعططول واجططه غيرها. (قوله: غيططر أوا ماميزة صغيرة) أي

عططدا ماططا قططدماها بططاطن حططتى بدنها سائر تستر أن يجب أي ستر،
ماططا إل زينتهططن يبططدين تعططالى: * (وال لقططوله واذلططك واكفيها، واجهها
واالكفططان. الططوجه واعائشططة: هططو عبططاس ابططن مانهططا) * قططال ظهططر

فططي كشططفهما واجططب لمططا العبططادات فططي عططورة كانططا لططو والنهمططا
إبرازهما.  إلى تدعو الحاجة والن الحرام،
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البططدن. جميطع الجطانب عططورات: فعنططد أربع للحرة أن وااعلم
النسططاء واعنططد واالركبططة، السططرة بيططن ماططا واالخلططوة المحارم واعند

عططدا ماا بدنها جميع الصلح وافي المهنة، عند يبدوا ل ماا الكافرات
كفين. واقططوله: مان وابطنهما) بدل واكفيها. (قوله: ظهرهما واجهها
إلططى كططائن الكفيططن واحططد أي بمحططذواف، ماتعلططق الكططوعين إلططى

بالنسططبة العططورة بستر لونا) ماتعلق يصف ل الكوعين. (قوله: بما
- بجططرم - أي بمططا العططورة سططتر يجططب أي واالحرة، واالماة للرجل

ذلططك يمنططع ل ماا يكفي فل عادة، البصر لمعتدل لونها إدراك يمنع
بططاللوان السططتر يكفططي وال النسططج، واماهلهططل فيططه واقططف كزجططاج

ماجلس بجرم. واقوله: في ليست لنها لها، جرم ل التي كالصباغ
ماجلططس فططي مانططع ماططا أن يقتضططي ش: هططو ع قططال التخططاطب
القططربا زيططادة ماططع فيططه النططاظر تأماططل لططو بحيططث واكان التخاطب
قريطب. ظطاهر يضطر. واهطو ل بشطرته لطون لدراك جطدا للمصطلي

السياق. واقوله: بذلك مان المعلوم الساتر ضبطه) أي (قوله: كذا
التخططاطب. ماجلططس خصططوص فططي البشططرة لططون يصف ل بما أي

يططدرك جططرم وايكفططي العضاء) أي لحجم يحكي ماا (قوله: وايكفي
خلف ضططيقة. واقططوله: لكنططه كسططراوايل العضططاء قدر مانه الناس
لهمططا. (قططوله: فيكططره واالخنططثى المططرأة واأماططا للرجططل، أي الوالى
للحرة، بالنسبة القدم غير في إلخ) هذا العلى مان الستر وايجب

عططورة القططدم بططاطن إذ أسططفلها، ماططن حتى سترها فيجب هي أماا
ه، تمنطع لكونهطا بطالرض سطتره يكفي علمت. نعم، كما فل إدراك

واقفططت أوا سططجودها، حططال فططي رؤي خططف. فلططو نحو لبس تكلف
فتنبططه ذلك، ضر أخراقه، مان يظهر بحيث ماخرق سرير نحو على

بعلو كان كأن ذيله، مان رؤيت فلو السفل) أي مان له. (قوله: ل
يضططر، ل فكططذلك سططجوده حال رؤيت يضر. أوا لم بسفل واالرائي

العورة. ستر اشتراط في إلخ) قيد قدر حجر. (قوله: إن في كما
ل أن العجططز قدر. واصورة إن قوله إلخ) ماقابل العاجز (قوله: أماا

علططى يقططدر والطم ماتنجسططا واجططده أوا أصل، عورته به يستر ماا يجد
ثططوبا إل ماعططه واليططس نجططس ماكططان فططي حبططس أوا يطهططره، ماططاء

وال الثلثططة الصططور هططذه في عاريا فيصلي النجاسة، على يفرشه
الصططح، علططى للمنططة الثططوبا هبططة قبططول يلزماططه وال عليططه، إعططادة



صططلته تصططح لم يقبل لم فإن المنة، لضعف عاريته قبول وايلزماه
مانططه ظططن مامن العارة سؤال عليه يجب بل الستر، على لقدرته
تصطح لكطن قهطرا، مانطه غيطره ثطوبا أخطذ عليطه وايحرم بها، الرضا
ماتنجططس) أي سططاتر واجططود ماططع الحرماططة. (قططوله: والططو ماع الصلة
ماططاء يجططد والططم ماتنجسططا ثوبا واجد والو إعادة غير مان عاريا يصلي
ماططع عاريططا يصططلي ل تطهيططره) أي أماكنه مان به. (قوله: ل يغسله
يصططلي ثططم تطهيططره عليه يجب بل تطهيره، يمكنه ماتنجس واجود
المصلي، قدر) أي واقتها. (قوله: والو عن الصلة خرجت والو فيه،
واهو مايسوره لنه واجد) أي بما الستر غيره. (قوله: لزماه أوا رجل

واهمططا سترهما، السوأتين) أي بالمعسور. (قوله: واقدم يسقط ل
واإنمططا صططاحبهما، يسططوء كشططفهما لن بططذلك سميا واالدبر، القبل
عطورة. (قطوله: أنهمطا علطى واللتفطاق لفحشطهما تقطديمهما واجب

ماعا، يكفيهما ماا واجد إن سترهما واجوبا مان تقدم ماا فالقبل) أي
للقبلة به ماتوجه لنه واجوبا القبل قدم أحدهما يكفي ماا واجد فإن

والن السططفر، نافلططة فططي ماقصططده صططوبا صططلى لو كما بدلها، أوا
المنهططاج: فططإن عبططارة بالليتين. واقوله: فالططدبر غالبا ماستتر الدبر
فقبلططه. واقيططل: دبططره. أحططدهما أوا لهمططا، تعيططن سوأتيه كافي واجد

واأصطلها. النسطاخ ماطن سططقطا العبارة في . فلعل واقيل: يتخير. اه
مافططاد لن ظاهرهططا علططى عبططارته إبقططاء يصططح واقيططل: الططدبر. وال

قططدم القبططل يكفططي ماا يجد لم إذا أنه الفاء مان المستفاد الترتيب
بالوالى. الدبر يكفي ل القبل يكفي ل ماا له. لن ماعنى وال الدبر،

عاريططا كونه حال يصلي وال إلخ) أي عاريا يصلي تأمال. (قوله: وال
يلزماططه لطه. وال لبسطا كططونه حططال يصلي بل حرير، ثوبا واجود ماع

الصلة، في المتنجس على وايقدم العورة، ستر على زاد ماا قطع
الثوبا. طهارة إلى يحتاج ل ماما غيرها في عليه المتنجس وايقدم

 يباح (قوله: لنه

 ]135[ 

الحاجططة واماططن أي للحاجة، جوز الحرير لبس لن للحاجة) أي
إذا عليططه يجططب التطييططن) أي للصلة. (قوله: وايلططزم العورة ستر
ماططاء أوا وارق أوا حشيش أوا أي بطين، عورته يستر أن الثوبا فقد



فيططه. واالسططجود الركوع أماكنه بخضرة، ماتراكم صاف مااء أوا كدر
المعتمططد. علططى الثططوبا واجططود ماططع بالطين البجيرماي: وايجوز قال
نظططر. فيططه ؟ ل أوا الحريططر الثوبا على التطيين تقديم يجب واهل
أوا حر نحو أذى به عنه يندفع لم أوا بالمتطين أزرى يقال: إن واقد
نحططوه) ماعطططوف . (قططوله: أوا واجططب. اه واإل تقديمه، يجب لم برد

أوا بطيططن العططورة سططتر أي التطييططن، وايلططزم أي التطييططن، علططى
لمكتططس مار. (قططوله: وايجططوز ماما وانحوه بحشيش كسترها نحوه،
للعططاري عليه. (قوله: واليس العادة واجوبا لعدم بعار) أي اقتداء
فلططو ماططالكه، ماططن قهططرا الثوبا يأخذ أن يجوز ل الثوبا) أي غصب
ماططر. (قططوله: أن كمططا الحرماططة، ماططع صلته صحت به واصلى أخذه
أكثر والو عادة به يتجمل ماا على وايحافظ ثيابه) أي أحسن يلبس

عنططد زينتكططم خططذواا آدم بنططي تعالى: * (يا قوله لظاهر اثنين، مان
فإن ثوبيه، فليلبس أحدكم صلى (ص): إذا ماسجد) * والقوله كل
ه. (قطوله: وايرتطدي) أي يزيطن أن أحق الله يتسطروال. أوا وايطتزر ل
النططبي عتاهيططة: أن بن ماالك عن أصبهان، تاريخ في الدمايري قال

ش. ع  بالسططراوايل. اه للمصططلي تسططتغفر الرض (ص) قططال: إن
شطغله ربمططا لنططه نقططش أوا صططورة فيه ثوبا في يصلي أن وايكره

أن إل مانتقبططة، واالمططرأة ماتلثمططا الرجططل يصططلي صططلته. واأن عططن
رفططع لهططا يجططوز فل لهططا نظططره عن يحترز ل أجنبي بحضرة تكون

أن للمصططلي يسططن الططتي سططترة) أي ثططم كان النقابا. (قوله: إن
سططيأتي. كمططا سططارية، أوا ماغروازة عصا أوا جدار واهي إليها، يتوجه

ماطا جعطل سطترة هنطاك تكن لم واإن ماصلى) أي جعله (قوله: واإل
هططذا عليهططا. (قططوله: يجططب يصططلي سططجادة أوا ماصططلى بططه يرتططدي

السططرة بين ماا كونها عن النظر بقطع ماطلقا، للعورة الستر) أي
الصططلة غيططر فططي العططورة إذ واالكفيططن، الططوجه عدا ماا أوا واالركبة
عليططه يططدل واكمططا ماططر، مامططا علم كما الصلة، في كالعورة ليست

عططراة. روااه تمشططوا لخطبر: ل ذلطك واجططب التطي. واإنمطا الستثناء
العططورة. مان الفخذ فإن فخذك (ص) لجرهد: غط ماسلم. والقوله

نجس بثوبا ر. (قوله: والو م عن مار واحسنه. والما الترماذي روااه
غيططر أي غيططره يجططد الستر. واقوله: لططم واجوبا في حرير) غاية أوا

ه عليطه - حطرم ماتنجسطا - والطو غيطره واجد الحرير. فإن ا لبس كم
فططي كططان والططو السططتر يجب الخلوة) أي في علمت. (قوله: حتى

الططواجب فيها. (قوله: لكن الستر فائدة ر م عن مار الخلوة. واقد



قططوله ماططن يتططوهم ماططا الستدراك بهذا الخلوة. وادفع في فيها) أي
سططتر واهو ذكره، المتقدم الستر المراد أن واهو الستر، هذا يجب

واالكفين الوجه عدا واماا واالماة الرجل في واالركبة السرة بين ماا
مان الرجل غير غيره) أي واركبة سرة بين الحرة. (قوله: واماا في

بالرجطل. (قطوله: وايجطوز ل بطالحرة مالحقة هنا فهي واالماة الحرة
في. أي بمعنى المسجد) مان مان العورة. (قوله: والو كشفها) أي

فططي النططاس عططن يخلو بأن المسجد في تحصل الخلوة كانت والو
لقططل غططرض) أي فيه. (قوله: لدنى كشفها فيجوز الواقات بعض

إلططى حاجططة دعططت النهاية: فإن بيجوز. واعبارة ماتعلق سبب. واهو
بجططواز الططذخائر صططاحب صططرح بل جاز، نحوه أوا لغتسال كشفها
الحاجة. واعد حصول يشترط وال غرض، لدنى الخلوة في كشفها

واالغبار الدناس، عن الثوبا لتبريد. واصيانة الغراض: كشفها مان
للغططرض. . (قططوله: كتبريططد) تمثيططل وانحططوه. اه الططبيت كنططس عنططد

واجططه التجمل. أقططول: والططه بثوبا حجر ثوبا) قيده (قوله: واصيانة
ش.  ع  ظاهر. اه
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والكططن الصلة، غير في عورته إلى ينظر أن له (فائدة) يجوز
عورة رأى يجوز. فلو فل الصلة في حاجة. أماا غير مان  ذلك يكره
صططلته. - بطلت قميصه طوق مان أوا كمه - مان صلته في نفسه

دخططول الصططلة. (قططوله: ماعرفططة شرواط رابع (قوله: وارابعها) أي
شططامالة جعلهططا ليصططح الدراك، ماطلق هنا بالمعرفة واقت) المراد

يشططمل ل واهططو الجططازم الدراك فحقيقتهططا واإل واالظططن، لليقيططن
- أي المعرفططة تلططك كططون حططال حططال. أي الظططن. واقططوله: يقينططا

ثقططة بقططول بأخططذه أوا نفسه، بعلم اليقين - يقينا. وايحصل الدراك
اجتهططاد، عططن ناشططئا أي ظنا ذلك. واقوله: أوا وابغير علم، عن يخبر
بططدوان بططدوانها) أي صططلى غيططم. (قططوله: فمططن لنحططو اجتهططد بططأن

واإل قادرا، كان إن أي صلته تصح المذكورة. واقوله: لم المعرفة
الططوقت) في واقعت شوبري. (قوله: واإن  الوقت. اه لحرماة صلى

ح لتقصططيره. قططال تصح فل الوقت في صلته واقوع اتفق واإن أي
تصططح فإنهططا الوقت صاحبة يلحظ والم فائتة عليه كانت إن ل: إل



صططحتها لعططدم إلخ) علططة العتبار . (قوله: لن الفائتة. اه عن واتقع
اعتقطاده. المكلطف) أي ظطن فطي ماعرفطة. (قطوله: بمطا غيطر ماطن

الماططر. فلططو نفططس فططي ماططا ماططع أي الماططر نفططس في واقوله: وابما
تصططح لططم الططوقت غيططر فططي صططلى أنه واتبين الوقت دخول اعتقد

عبططدا باع فلو المار) أي نفس في بما العقود صلته. (قوله: وافي
الملططك واانتقل ماورثه ماات بأن البيع، عند مالكه أنه تبين ثم لغيره
- غيطم - لنحططو الطوقت جهططل ماطن أن بيعه. (تتمة) اعلم صح إليه،
علططم، عططن يخططبر ثقططة - بخططبر - واجوبططا أخططذ ماعرفتططه يمكنططه والم

عليططه وااماتنططع الصططحو، في بالمواقيت العارف الثقة أذان واكإخبار
بيططن تخيططر الوقت ماعرفة أماكنه فإن النص، لوجود حينئذ الجتهاد

وااحططدة. مارتبططة في فهما بنفسه، العلم واتحصيل الثقة بخبر الخذ
إن اجتهططد المططذكور، الذان يسططمع لططم أوا ذكططر، ماططن يجد لم فإن
دخططول بططه يظططن ماططا كططل ماططن ذلك، نحو أوا حرفة أوا بقراءة قدر،

كمططا الماططور بهططذه الجتهططاد ديك. واماعنى واكصياح كخياطة الوقت
الخياطططة فططي يتأمال بها. كأن يجتهد علماة يجعلها ش: أنه ع قال
الططديك صططرخ واهططل ؟ ل أوا عططادته عن فيها أسرع هل فعلها التي
ثقططة قلططد الجتهططاد علططى يقططدر لم واهكذا. فإن ؟ ل أوا عادته قبل

الرتططب الكردي: واحاصل بالجتهاد. قال ماعرفته كانت والو عارفا،
يخبر مان الوقت. ثانيتها: واجود يقين ماعرفة ست. إحداها: إماكان

واهي الجتهاد، وافوق علم عن الخبار دوان علم. ثالثتها: رتبة عن
الغيططم. رابعتهططا: إماكططان فططي الثقططة واالمططؤذن المحططررة المناكيب
العمططى. سادسططتها: ماططن البصير. خاماسططتها: إماكططانه مان الجتهاد

يخيططر الوالططى فصاحب واالبصير، العمى مان الجتهاد إماكان عدم
إن الثالثططة وابيططن فبينهططا واإل الثانيططة، واجططدت إن الثانية وابين بينها

لططه يجوز ل الثانية الرابعة. واصاحب وابين فبينها واإل أيضا، واجدت
الجتهططاد. وابيططن بينها يخير الثالثة دوانها. واصاحب ماا إلى العدوال،
بينهططا يخير الخاماسة التقليد. واصاحب له يجوز ل الرابعة واصاحب

ذلططك قططال: فحططرر عارفططا. ثططم ثقة يقلد واصاحبها السادسة، وابين
صلى إذا إنه بتصرف. ثم  كذلك. اه حققه مان على أقف لم فإني
ماطططابقته لططه تططبين فططإن الططوقت، دخول بظن الجتهاد صورة في

يتبين لم أوا قضاء، صحت الوقت بعد واقعت أنها أوا فذاك، للواقع
قبططل صططلته واقططوع تيقن ظاهرا. فإن الصحة على ماضت شئ له

الططتي الصلة عن له تقع والم لعذره، ماطلقا نفل له واقعت الوقت



علططم فططإن الظهر، في الوقت بعد علم إن قضاؤها واواجب نواها،
ظهططر) الفططاء اتفاقا. (قوله: فططوقت فيه إعادتها واجب الوقت في

فططأقول ماعرفتططه تجططب الططذي الوقت بيان أردت إذا أي للفصيحة،
والبططدء ظهططرت، صلة أوال لنها بالظهر إلخ. وابدأ الظهر واقت لك
زواالهططا. الشططمس) * أي لدلوك الصلة قوله: * (أقم في بها الله

(ص).  للنبي جبريل علمها صلة أوال والكونها
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أواقططات عنططه اللططه رضططي الشططافعي إماامانططا بيططن (فائدة) قططد
ماططا فقططال: إذا المؤلططف، سططيذكره ماططا حسططب على نظما، الصلة
تسططعد الططوقت فططي الظهططر صلة فصل واقته زال قد الظل رأيت
واصططل ماجططدد واقططت العصر صلة أواان فإنه الزواال بعد قاماة واقم

واصططل واتفقططد تغيططب هططذا يططا الشمس ترى ماا بعيد للغروابا صلة
تنظططرن وال وايفقد يغيب العلى الشفق ترى ماا بعيد للخير صلة
فيهططا شططئت واإن وايبعططد السططماء في زماانا يدوام فإنه البياض نحو

الفجططر فإن واحقق يعهد بالحق واهو ليل ثلث إلى بصلتها فانتظر
يبططد مانهمططا طلططوع فأوال المقلد فأنت حقا وامايزهما عندنا فجران

آخططر ثططم كططذوابا فططذاك يصعد الجو في السرحان ذنب شاهقاكما
ابتسططاماه عنططد الفجططر صططلة واصل يتوقد ضوؤه مانيرا تراه صادق

جططاهل للططوقت كططان فيمن خير فل يشهد واالله الفردواس به تنال
واجهه كذا واماطرد بعيد المولى مان فذاك يتعبد به واقت له واليس

زواالهطا. واقطت الشطمس) أي زواال (قوله: ماطن أسود القياماة يوم
ل لنططا يظهر لما بالنظر السماء واسط عن الشمس مايل واالزواال
قبطل فيه الزواال لوجود الله علم في لما أي المار، لنفس بالنظر
لغيططره المحططرك العظططم الفلططك إن قططالوا بكثير. فقد لنا ظهوره
فرسططخا. واإذا واعشططرين أربعططة بحططرف النطططق قططدر فططي يتحرك
أوا مانتعطل، غيطر عماماطة بل بقاماتطك فاعتبره الزواال ماعرفة أردت

فمططا الظططل، رأس علططى واعلططم ماستوية أرض في تقيمه شاخص
ينقططص وال يزيططد ل بحيططث واقف واإن الزواال، قبل فهو ينقص زال
الشططمس أن علم الزيادة في الظل أخذ واإن الستواء، واقت فهو

أوا الخططبر، بططه تعلططق بمططا إلططخ) ماتعلططق ماصططير زالت. (قوله: إلططى



اسططم إلططخ. واهططو ماصططير واقططت إلططى وايمتططد بمحططذواف: أي ماتعلق
خبرهططا. واماثلططه اسططمها شططئ واظططل الناقصططة، صططار ماططن مافعططول
ماططن القاعططدة علططى جارية فهي المغيا، في داخلة غير هنا واالغاية

دخلططت. فططوقت بحططتى كططانت واإن تططدخل ل بططإلى كططانت إن أنهططا
جبريططل حططديث ينططافيه وال الظهططر، ماططن ل العصططر ماططن المصططير
ماثلططه، ظلططه كططان حين الظهر صلى أنه واهو الثاني لليوم بالنسبة

السططتواء. ظططل واجد) أي حينئذ. (قوله: إن مانها المراد: فرغ لن
اليططام. بعططض فططي واصططنعاء كمكططة البلططدان بعططض في ينعدم واقد

بططذلك. أي السططياق، ماططن المعلوماططة الصططلة (قوله: واسططميت) أي
السطلم. فطي أي ظهطرت صطلة أوال الظهر. واقطوله: لنهطا بلفظ

ظهططور فططالمراد السططراء، ليلططة يططوم والعلططه ظهورها واقت واانظر
النهططار. واقيططل: واسططط ظاهرة بجيرماي. واقيل: لنها ل واجوبها. ح

ذلططك. جميططع ماراعططاة ماططن ماططانع الظهيططرة. وال واقططت تفعططل لنهططا
ماططا بمقططدار الططوقت أوال فضيلة: واهططو أواقات: واقت ستة واللظهر

لقيمططات. وايأكل راتبتها، ماع وايصيلها العورة، وايستر وايتوضأ يؤذن
دخططل واإن الفضططيلة، واقططت فططراغ بعططد يستمر اختيار: واهو واواقت
لططوقت ماسططاوايا فيكططون يسططعها ماا الوقت مان يبقى أن إلى ماعه،

جواز: إلى نصفه. واواقت أوا ربعه إلى التى. واقيل: يستمر الجواز
ل ماططا يبقى أن حرماة: إلى يسعها. واواقت ماا الوقت مان يبقى أن

الموانططع زالططت إذا الططوقت آخططر ضططروارة: واهططو يسططعها. واواقططت
واقططت عططذر: واهططو فأكثر. واواقت التكبيرة قدر الوقت مان واالباقي
سططبعة عصططر) والهططا تأخير. (قوله: فططوقت جمع يجمع لمن العصر

واقططت اختيططار: واهططو الططوقت. واواقططت فضططيلة: أوال أواقططات. واقططت
السططتواء. ظططل بعططد ماثليططن الظططل ماصططير إلى وايستمر الفضيلة،

ماططن يبقططى أن إلططى بهططا ثم الصفرار، كراهة: إلى بل جواز واواقت
ل ماططا الططوقت ماططن يبقططى أن حرماة: إلى يسعها. واواقت ماا الوقت

الموانططع تططزوال بحيططث الططوقت آخططر ضروارة: واهططو يسعها. واواقت
تجمطع لنها قبلها واماا هي فتجب فأكثر، التكبيرة قدر مانه واالباقي

تقططديم. جمططع يجمططع لمططن الظهططر واقططت عذر: واهططو ماعها. واواقت
واقططت آخططر ماططن العصططر ابتططداء الظهططر) أي واقت آخر (قوله: مان

تقططدير ماططن بططد الظهططر. فل واقططت آخططر مالصططق ماططن أي الظهططر،
 لن ماضاف
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هططو الملصق واذلك العصر، واقت أوال ليس الظهر واقت آخر
النهايططة: وال فططي السططتواء. قططال غيططر ماثلططه الشططئ ظططل ماصططير

قططول الظهططر. واأماططا واقططت وابين بينه فاصلة زيادة حدواث يشترط
واقططت دخل فقد زيادة بأقل ماثله الشئ ظل جاواز الشافعي: فإذا
العصر واقت أن على ماحمول هو بل لذلك ماخالفا العصر. فليس

الزيططادة. . واقططوله: واهططي: أي مانططه. اه واهططي بهططا إل يعرف يكاد ل
تمام إلى إلخ) أي غروابا العصر. (قوله: إلى مان واقوله: مانه: أي

ماططن ليس التمام واقت ل القاعدة على جارية إلخ. فالغاية غروابا
فلططو بعططده، تعططد لططم غروابططا ذكططر ماا غروابا واالمراد العصر، واقت

أداء. أنه تبين فعله قد كان واإن باق، العصر واقت أن تبين عادت
بفططوات عالما قضاء العصر بصلة أحرم فيقال: رجل بذلك وايلغز

فعلهططا. كططان لمططن المغططربا إعططادة وايجططب ؟ أداء فوقعت الوقت
أحمد روااه كما عنه الله رضي علي لسيدنا واقع ماا ذكر لما وايدل

أن فكططره غططابت حططتى حجره في (ص) نام أنه - مان ماسنده في
(ص) لططه ذلططك ذكططر اسططتيقظ فلمططا العصططر، صلة ففاتته يوقظه

عليططه. فردهططا رسططولك واطاعططة طاعتك في كان إنه فقال: اللهم
شططمس قرص العصر. واقوله: جميع صلى حتى الشمس فرجعت

واقططت بخلف العصططر، واقت يخرج لم بعض دوان بعضه غربا فلو
فططي ظهططر بما يظهر لما إلحاقا البعض، بطلوع يخرج فإنه الصبح

أواقات. واقططت خمسة إلخ) والها ماغربا الموضعين. (قوله: فوقت
جططواز الططوقت. واواقططت كراهططة: أوال بل واجططواز وااختيططار فضططيلة

ل ماا يبقى أن إلى حرماة يسعها. واواقت ماا يبقى أن بكراهة: إلى
عططذر: الموانططع. واواقططت مانططه زالططت ضروارة: لمططن يسعها. واواقت

لمططا تمططاماه، الغططروابا) أي يجمططع. (قططوله: ماططن لمن العشاء واقت
بتماماه. واالغروابا: البعد. يقال: ينتهي العصر واقت أن مان علمت
ماططن الشططمس بططزواال بعططد. وايعططرف - إذا دخططل بططابا - مان غربا

المشرق. والططو جهة مان الظلم واظهور واالشجار، الجبال رؤواس
أخططرى بلططد إلى سافر ثم المغربا فصلى بلد في الشمس غربت

الشفق ماغيب العادة. واقوله: إلى واجبت فيها تغربا لم فوجدها



ماسططلم: لخططبر ذكططر، ماططا بمغيب المغربا واقت واينتهي أي الحمر
لنططه الحمططر، الشططفق. واالمططراد يغططب لططم ماططا المغططربا واقططت

أوا البيططض علططى واإطلقططه الطلق، عنططد السططم إليططه المنصططرف
لماامانططا القططديم القططول هططو المجاوارة. واهططذا لعلقة ماجاز الصفر
قططدر بمضططي فينقضي الجديد المعتمد. واأماا واهو عنه، الله رضي

ركعططات. خمططس واماضططي واالقاماططة واالذان العورة واستر الوضوء
الشططافعي لن جديططد، الوال القططول واالنهاية: إن التحفة في واقال
الحططديث، صططحة علططى المالء فططي به القول علق عنه الله رضي

عشططاء ماعارض. (قططوله: فططوقت غير مان أحاديث فيه صحت واقد
ماططن بعططده ماططا - ل علمططت - لمططا الحمططر الشططفق) أي ماغيب مان

بمقدار فضيلة كالعصر: واقت أواقات سبعة واالبيض. والها الصفر
الليططل. واواقططت ثلططث إلططى اختيططار بها. واواقت يتعلق واماا يسعها ماا

ماططا واهو بكراهة، جواز الكاذبا. واواقت الفجر إلى كراهة بل جواز
حرماططة يسططعها. واواقططت ماا الوقت مان يبقى حتى الوال الفجر بعد

زواال واقططت واهططو ضططروارة، يسططعها. واواقططت ل ماططا يبقططى أن إلططى
تقططديم. جمططع يجمططع لمن المغربا واقت واهو عذر، المانع. واواقت
واالبيض، الصفر لزواال العشاء، تأخيرها) أي ندبا (قوله: واينبغي

التططي: ينططدبا قططوله ينططافي ل مانهمططا. واهططذا كل يزوال أن إلى أي
الصططفر زواال بعططد تعجيلهططا المراد لن عشاء، والو الصلة تعجيل

أواجططب ماططن خلف ماططن ظططاهر. (قططوله: خرواجططا هططو كما واالبيض
الصل: واالعشاء ماع المغني ذلك. واعبارة لزواال التأخير ذلك) أي

ماطن بعطده ماططا ل سطبق لمطا الحمطر الشططفق بمغيطب واقتها يدخل
الثططاني. فططي واللمزنططي الوال في للماام خلفا البيض، ثم الصفر

فجططر طلططوع العشططاء. (واقططوله: إلططى واقططت أي . قططوله: وايمتططد اه
علططى التفريططط واإنما تفريط، النوم في لحديث: ليس صادق) أي

ماسططلم. وال الخططرى. روااه واقططت يدخل حتى الصلة يصل لم مان
خرجت لنها الظهر واقت دخول إلى يمتد ل واقتها فإن الصبح ترد

غيرهططا. (قططوله: فططوقت فططي ماقتضططاه على الحديث فبقي بدليل،
الططوقت. واواقططت أوال فضططيلة أواقططات. واقططت سططتة إلخ) والها صبح

 يبقى كراهة بل جواز السفار. واواقت إلى يبقى اختيار
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جططواز الشططمس. واواقططت قبططل تظهر التي الحمرة طلوع إلى
أن إلى تحريم يسعها. واواقت ماا الوقت مان يبقي أن إلى بكراهة

مانططه زالططت لمططن ضططروارة يسططعها. واواقططت ل ماا الوقت مان يبقى
طلططوع مان ابتداؤه الصادق) أي الفجر طلوع الموانع. (قوله: مان

السططماء. بنططواحي ماعترضططا ضططوؤه المنتشططر واهو الصادق، الفجر
كططذنب ضططوء بططأعله ماسططتطيل يطلططع ماططا واهططو الكططاذبا واقوله: ل
السططرحان بططذنب ظلمة. واشططبه تعقبه - ثم الذنب - أي السرحان

أن كما السفل، دوان العلى في يكون الضوء لطوله. واقيل: لن
قططول أحسططن أسفله. واماا دوان السرحان ذنب أعلى على الشعر

ثططم قطططر الغيططث واأوال صططادقه قبططل يبدوا الفجر بعضهم: واكاذبا
وابالدماطان يبططدوا بطالمزح هطوى العاشططقين واد ذلطك فمثل ينسكب

ض طلطوع قوله: إلطى يلتهب إلطى واقتهطا وايمتطد الشطمس) أي بع
الفجططر طلططوع مان الصبح صلة ماسلم: واقت لحديث ذلك، طلوع

الشططمس بعططض بطلططوع الوقت خرج الشمس. واإنما تطلع لم ماا
أن فناسططب الفجر، بعض بطلوع يدخل الصبح واقت والن مار، لما

الصططلة هططي الشططمس. (قططوله: واالعصططر بعططض بطلططوع يخططرج
علططى تعالى: * (حافظوا لقوله الصبح، هي الوسطى) واقيل: إنها

إل قنططوت ل قانتين) * إذ لله واقوماوا الوسطى واالصلة الصلوات
لمططن عنهططا اللططه رضططي عائشططة ماسلم: قططالت الصبح. والخبر في

العصططر. ثططم واصططلة الوسطططى واالصططلة ماصحفا: اكتب لها يكتب
التغططاير. يقتضي العطف (ص). إذ الله رسول مان قالت: سمعتها
الوسطططى. الصططلة هططو العصر بأن به) أي الحديث (قوله: لصحة

العصططر. واماططذهب صططلة الوسطططى الصططلة عططن والفظه: شططغلونا
المسططألة فططي يقططال لططه. وال ماذهبا فصار الحديث اتباع الشافعي

كططانت - واإن عنهططا الله رضي عائشة قراءة أيضا له قولن. وايدل
العصططر. صلة الوسطى واالصلة الصلوات على -: حافظوا شاذة

فضططلوا المذكور. (قوله: واإنما الترتيب استظهره) أي (قوله: كما
حططتى الصططلوات، بقيططة جماعططة علططى واالعشاء) أي الصبح جماعة

الصططبح فططي أي الجماعة. واقوله: فيهمططا العصر. (قوله: لنها) أي
أنهططا أواجططب الطذي يقطال: المعنطى سطم: ل أشططق. قططال واالعشاء،

لن مامنططوع، هططذا لن فعلهمططا أصططل فططي ماوجططود أشططق فيهمططا



فعلهما واأصل الجماعات، ماحال إلى بالذهابا زادت إنما المشقة
نظططم إلططخ) قططد الرافعططي . (قوله: قال الذهابا. اه ذلك يقتضي ل

لططدوااد واظهططر ليططونس واالعشططاء صططبح فقططال: لدم بعضططهم ذلططك
الكريططم لعبططد ماسططند شططرح كططذا يعقططوبا واماغططربا لنجلططه واعصططر

هططذه ماططن واقططت فططي بصططلة كططل واتخصططيص لفضططيله فاشططكرن
نعمططة. فيططه حصططلت أوا تططوبته، فيططه قبلططت لكططونه لعلططه الواقططات
كطل كطون النطوم. واحكمطة كسل بقاء ركعتين الصبح كون واحكمة

كططون عنططدهما. واحكمططة النشططاط تططوفر أربعططا واالعصر الظهر مان
العشططاء كططون النهططار. واحكمططة واتر أنها إلى الشارة ثلثا المغربا

ثلثة. النهار وافي فرضان فيه إذ النهار، عن الليل نقص جبر أربعا
شرعا. واقوله: المحدواد واقته بأوال الوقت) أي بأوال (قوله: تجب

الططوقت بأوال الصلة فعل يجب فل فيه، ماوسعا أي ماوسعا واجوبا
يقتضططيه ماططا على أواله) مافرع عن التأخير الفور. (قوله: فله على

ماوسططعا، واجوبططا بقططوله يسعها) مارتبط واقت قبله. (قوله: إلى ماا
بططأخف يسططعها قططدر الططوقت ماططن يبقططى أن إلططى ذلك وايستمر أي

فورا.  الصلة فتجب حينئذ فيضيق مامكن،
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للوال وايقططدر التططأخير بقططوله: فلططه مارتبطططا يكططون أن وايصططح
إلططخ. والططو التططأخير بقوله: فلططه مارتبط إلخ نظيره. واقوله: بشرط

أوالططى لكان يسعها، واقت إلى قوله عن إلخ التأخير فله قوله أخر
واحينئططذ الوقت، في أي فيه فعلها على يعزم واأنسب. واقوله: أن

يعططزم لم إذا ماا بخلف إماكانه، بعد والو فعلها قبل ماات لو يأثم ل
أحططد واهططو خططاص، المططذكور حينئططذ. واالعططزم يأثم فإنه فعلها على

يعططزم أن واهططو العططام، العططزم الططواجب. واالثططاني العططزم قسططمي
فططإن المحرماططات، واترك الواجبات فعل على بلوغه عند الشخص

ككططثير ذلططك فططاته لمططن تططداركه عصى. وايصح ذلك على يعزم لم
علططى واالتصططميم القصططد هططو العططزم أن يخفططى النططاس. وال ماططن

بعضططهم: قططول فططي المنظوماططة القصططد ماراتططب أحططد واهو الفعل،
النفططس فحطديث فخططاطر ذكططرواا هطاجس خمطس القصططد ماراتطب

قططد الخططذ ففيططه الخير سوى رفعت كلها فعزم هم يليه فاستمعا



ماططن فططرغ بأن كامالة، ركعة) أي الوقت في أدرك قوله: والو واقعا
عنططه دوانهططا) يغنططي الططوقت. (قططوله: ل خرواج قبل الثانية السجدة

أي أداء إسططقاطه. واقططوله: فالكططل فقضططاء. فططالوالى قططوله: واإل
ماططؤداة. الصططلة. أي أدرك فقطد الصلة مان ركعة أدرك لخبر: مان

أدرك بأن الوقت مان ركعة يدرك لم واإن فقضاء) أي (قوله: واإل
ماططن وابيططن بينططه ل. واالفططرق أم لعذر أخر سواء قضاء، فهي دوانها
غططالب إذ الصلة، أفعال ماعظم على الركعة ركعة: اشتمال أدرك

ماططا بخلف لهططا، تابعططا الططوقت بعططد ماططا فجعل لها، تكرير بعدها ماا
عططن كططالقمولي الزركشي نصه: وانقل ماا سم الركعة. وافي دوان

يبق لم واإن الداء نوى الوقت في فيها شرع حيث الصحابا: أنه
علم إذا الداء لنية واجه الماام: ل ركعة. واقال يسع ماا الوقت مان
العبططابا شططرح فططي يصططح. وااسططتوجه ل بططل يسططعها، ل الوقت أن

واكلم الشططرعي، الداء نططوى إذا ماططا علططى الماططام كلم حمططل
وابططه الماططام، قططاله ماططا ينططوه. واالصططوابا لططم إذا ماا على الصحابا

خلف بل إلخ) أي . (قوله: وايأثم الرمالي. اه الشهابا شيخنا أفتى
بططه. يعتد ل ذلك بخلف قال مان أن المجموع، كلم مان يعلم كما
قططوله: وايططأثم مان إلخ) استدراك شرع والو . تحفة. (قوله: نعم، اه

نصه: ماا الكردي يسعها) وافي ماا بقي بعضها. (قوله: واقد بإخراج
بالنسططبة أركانها مان يجزئ ماا أقل يسع كان بأن الماداد في قال
أن كراهططة بل لططه . (قططوله: جططاز نفسططه. اه فعططل مان الوسط إلى

عططن رواي بالعبططادة. والططذلك الططوقت اسططتغرق لنططه يطولهططا) أي
لططه فقيل الصبح، صلة في بهم طول أنه عنه الله رضي الصديق

تجططدنا لم طلعت فقال: لو تطلع أن الشمس فرغ: كادت أن بعد
إن تركه. ثم فالوالى ذلك واماع الجائز، المد صورة غافلين. واهذه

لططم فيططه. (قططوله: واإن إثططم ل فقضططاء واإل أداء فالكل ركعة أدرك
ضيق عند القطع يجب لكن الوقت، في فيه) أي ركعة مانها يوقع
لماططر الحرماططة لن صططلته، تبطططل لططم اسططتمر فإن الخرى، واقت

يسططعها) أي ماططا الططوقت ماططن يبق لم كردي. (قوله: فإن  خارج. اه
قططوله: ماحترز واهو يسعها، ماا الوقت مان يبق والم فيها شرع فإن
ماحططترز جمعططة كططانت يسططعها. واقططوله: أوا ماا الوقت مان بقي واقد

أركططان علططى القتصططار يسططن الجمعة. (قططوله: وال غير قوله: في
يسططن فل فقط الركان يسع ماا الوقت مان بقي لو الصلة) يعني

خططرج والططو ماعهططا بسططننها يططأتي أن لططه الفضل بل عليها القتصار



الجططائز. والعططل المد صورة غير الصورة الوقت. واهذه عن بعضها
مابحث في سيأتي ماا لنافاه واإل الفتتاح دعاء غير بالسنن المراد

تركططه. واإل الططوقت فططوت يططأمان أن بشططرط يسن أنه مان الفاتحة
على تعالى: * (حافظوا لقوله إلخ) أي صلة تعجيل (قوله: يندبا

تعالى:  تعجيلها. والقوله عليها المحافظة الصلوات) * وامان
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انتهازا فابتدرواها البيضاواي: أي الخيرات) * قال * (فاستبقوا
تعططالى: * والقططوله المتقططدم، السططبق لفضططل واحيططازة للفرصططة،
واسططبب الخيرات مان ربكم) * واالصلة مان ماغفرة إلى (واسارعوا

(ص) النططبي عنه: سططألت الله رضي ماسعود ابن المغفرة. والخبر
ابططن عططن واقتهططا. وارواي لوال قططال: الصططلة ؟ أفضططل العمال أي

رضططوان الططوقت أوال فططي مارفوعا: الصلة عنهما الله رضي عمر
يكططون إنمططا اللططه إماامانا: رضططوان الله. قال عفو آخره وافي الله،

التحفططة: فططي للمقصرين. قال يكون أن يشبه واالعفو للمحسنين،
يكلف وال دخوله، عقب بأسبابه - باشتغاله التعجيل - أي وايحصل
خفيططف شططغل نحططو ذلك ماع له وايغتفر العادة، خلف على العجلة
لططو راتبة. بططل سنة واتقديم خشوعه، توفر لقم واأكل قصير واكلم
أوالططه ماططن بقططدرها واأخططر الططوقت - قبططل السططبابا - أعنططي قدماها
عشاء) . (قوله: والو الذخائر. اه في ماا على التعجيل، سنة حصل

بخطططبر ماتمسطططكا تأخيرهطططا، بسطططن القائطططل علطططى للطططرد الغايطططة
العشططاء. يططؤخر أن (ص) يسططتحب الله رسول الصحيصحين: كان

واأماططا (ص)، النططبي عليططه وااظب الذي هو تعجيلها بأن عنه واأجيب
واقتهططا) التأخير. (قوله: لوال تقتضي واماصلحة لعذر فكان التأخير
تأخيرها وايندبا إلخ) أي أواله عن بتعجيل. (قوله: واتأخيرها ماتعلق

واقت سائر والمسافر الجمار والرماي أي ذكر، لما الوقت أوال عن
والططدائم الططوقت، آخططر السططترة أوا الماء واجود تيقن والمن الوالى،
غيططم يططوم في الوقت عليه اشتبه والمن النقطاع، رجا إذا الحدث

اسططتحبابا ماحططل أخرها. واالحاصططل لو فواتها يظن أوا يتيقنه حتى
نحططو فططي - واذلططك عارضططه فططإن ماعارض، يعارضه لم ماا التعجيل
الططوقت. ماطلوبططا. (قططوله: أثنططاءه) أي يكططون - فل صططورة أربعين



يضططق لطم للنططدبا. (قططوله: ماططا التططأخير) غايطة فحططش (قوله: واإن
ضططيق عطدم ماططدة نططدبه ماحططل أي التطأخير، نطدبا في الوقت) قيد

يندبا فل كامالة الصلة يسع ل ماا مانه بقي بأن ضاق فإن الوقت،
وايندبا قوله: لتيقن. أي على يحرم. (قوله: والظنها) ماعطوف بل

فططإن التططأخير، أي يفحططش لططم الجماعة. واقوله: إذا لظن تأخيرها
عنططد تأخيرهططا ينططدبا ل فيهططا) أي لشططك يندبا. (قوله: ل ل فحش
(قوله: ل، أوا التأخير فحش سواء أي ماطلقا، الجماعة في الشك
المحططرم السططياق. أماططا عليططه يدل كما بالحج، المحرم) أي وايؤخر

فططي نططذرها إن تفططوت. نعططم، ل لنها لها الصلة يؤخر فل بالعمرة
عنططد فوتهططا خوف عند لها الصلة فيؤخر كالحج كانت ماعين واقت

المنذوارة بين الفرق عدم على حجر ابن لوالده. واجرى تبعا ر، م
عرفططة بفططوات يفوت الحج بأن واالعمرة الحج بين وافرق واغيرها،
ماتمكنططا) صططلها الوقت. (قوله: لططو ذلك بفوات تفوت ل واالعمرة

واالشططرواط. الركططان تاماططة تكططون بططأن المعتططادة، الهيئططة على أي
لوجططوبا علططة واهططو الحج قضاءه) أي لن ماقابله. (قوله، واسيذكر

إلخ) الوالى تؤخر الحج. (قوله: واالصلة واتقديم أي الصلة، تأخير
هيططن. واعبططارة قضططاءها فططإن الصططلة يقططول: بخلف أن واالخصر

واجوبا. الصلة واقت - يؤخر الصح على - أي الوال النهاية: واعلى
قضططاء لن للرافعي، خلفا المصنف، صوبه كما الوقوف وايحصل

أسططهل هو بما تأخيرها عهد واقد هين، الصلة واقضاء صعب الحج
شططدة صلة يصليها للجمع. (قوله: وال كتأخيرها الحج، ماشقة مان

واغير واماستقبل وامااشيا راكبا أماكن، كيف يصليها أن الخوف) هي
- أي مانعططه الرمالططي: واالصططح شرح ماع المنهاج ماستقبل. واعبارة

الحططج، فططوت خططاف - لمحططرم الخوف شدة صلة واهو النوع، هذا
إن ماقططدار الحططج واقت مان وابقي ليل عرفات المحرم قصد لو أي

عرفططات إلططى فيه سار واإن الوقوف، فاته الرض على فيه صلها
. (قططوله: الخططوف. اه صططلة يصططلي أن لططه يجططز لم العشاء، فاتته

النهاية: غيرها. واعبارة أوا كانت عشاء ماطلقا، الصلة وايؤخر) أي
 بالمحرم بعضهم واألحق
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أوا نفططس عططن صائل دفع أوا غريق، بإنقاذ مار: المشتغل فيما
النططوم . (قططوله: يكططره انفجططاره. اه خيف مايت على صلة أوا ماال،
ماططا سططم غيرهططا. وافططي أوا كانت عشاء صلة) أي واقت دخول بعد

ماصططورة المسططألة بطأن يشططعر كلماهم السنوي: سياق نصه: قال
أيضططا يكططره أن يقططول: ينبغططي أن الططوقت. والقائططل دخول بعد بما

ماخافططة أي السططابق، للمعنططى المغططربا فعططل بعططد كان واإن قبله،
الصطلح: ابطن قطال القوت . وافي الوقت. اه خرواج إلى استمراره

الططوقت، دخططول بعد ماراده الواقات. واكأن سائر تعم النوم كراهة
المغربا، بعد يكره أن العشاء. وايحتمل في كلماهم به يشعر كما
التكاسل. واكذا أوا الستغراق لخوف العشاء، واقت يدخل لم واإن

الغططروابا بعد تحريمه الجديد. وايظهر على سيما ل المغربا، قبيل
بيكططره. واعبططارة إلططخ) ماتعلططق ظططن . (قوله: حيث الجديد. اه على

والططم لططه، تمييططز ل صار بحيث غلبه إن النوم جواز التحفة: واماحل
الوقت مان بقي واقد يستيقظ أنه ظنه على غلب أوا دفعه، يمكنه

قططاله ماا الوقت. على دخول قبل والو واإحرم واطهارتها، يسعها ماا
بعيططد علططى للجمعططة السططعي واجوبا مان يأتي ماا كثيروان. وايؤيده

هططو الجمعططة قبططل النوم حرماة أن سم . وافي واقتها. اه قبل الدار
ان لطو أنطه الدار. قال: واظطاهر بعيد على السعي واجوبا قياس ك

النططوم عليططه واحططرم الططوقت، قبططل السططعي عليه واجب الدار بعيد
بظططن، . (قوله: لعططادة) ماتعلططق الواجب. اه السعي لذلك المفوت

الططوقت فططي نططام إذا أنه عادته لن حاصل للستيقاظ ظنه أن أي
النططائم. غيططر غيططره) أي ليقططاظ خرواجه. (قططوله: أوا قبل يستيقظ

يظططن لططم واإن حططرم) أي للنططائم. (قططوله: واإل أي واقططوله: لططه
فططإن يغلططب لططم النوم. واقوله: الططذي - حرم ذكر - لما الستيقاظ

وانصططها: النهايططة، فططي بططه صرح أيضا. كما يكره وال يحرم ل غلب
واأزال الفعل على واعزماه الوقت دخول بعد النوم عليه غلب والو

الططوقت) . (واقوله: في كراهة. اه وال ماطلقا فيه حرماة فل تمييزه
غيططر أنططه علم إن للصلة النائم إيقاظ بالنوم. (تنبيه) يسن ماتعلق

نام أنه علم كأن بنوماه تعديه علم فإن حاله، جهل أوا بنوماه ماتعد
واجطب. واكططذا الطوقت، فطي يسطتيقظ ل أنطه علمطه ماع الوقت في

لين، أماطام نائما رآه إذا إيقاظه يستحب مانهطم قطربا حيطث المص
ماحططاربا أوا الوال الصططف فططي أوا أدبا، سططوء أنه عرفا يعد بحيث

واقبطل الفجططر طلطوع بعططد أوا له، حاجز ل سطح على أوا المسجد،



- أي تصططيح الرض لن الصططبح، صططلى كططان واإن الشططمس طلوع
صططلة بعططد حينئططذ. أوا عططالم نوماططة ماططن اللططه - إلططى صططوتها ترفططع

المططرأة نططامات ماكططرواه. أوا فططإنه واحططده، بيت في خاليا أوا العصر،
على مانبطحا امارأة أوا رجل نام أوا السماء، إلى واواجهها ماستلقية

لصططلة غيططره إيقاظ تعالى. وايسن الله يبغضها ضجعة فإنها واجهه
ريططح - أي - بفتحططتين غمططر يططده وافططي نططام واماططن واللتسحر، الليل
إيقططاظه طلططب فططي دسططمه. واالحكمططة ماططن باليد يعلق واماا اللحم
خططص صططاحبه. واإنمططا آذى واربمططا للغمر، يأتي الشيطان أن حينئذ
واضططح فأصططابه غمططر يططده وافي نام الحديث: مان في وارد لما اليد
جمططل. (قططوله: فططرع نفسه. واالوضح: البرص. أفاده إل يلومان فل

تنعقد ل كل تحريم. واقيل: تنزيها. واعلى كراهة تحريما) أي يكره
اقتضططى لزماهططا أوا العبططادة لذات رجع إذا النهي لن واذلك الصلة

بأن قلنا فاعلها. والو وايأثم للتنزيه، أوا للتحريم كان سواء الفساد،
 مان للتنزيه الكراهة
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إيقاعهططا حيططث ماططن أيضططا فاسدة. وايططأثم بعبادة التلبس حيث
بخلفططه للتحريططم، الكراهططة بططأن القططول علططى الكراهة، واقت في

الخلف. واالفرق على المترتب هو للتنزيه. فهذا بأنها القول على
الثططم، تقتضططي الوالططى أن التنزيططه، واكراهططة التحريططم كراهطة بين

للتنزيططه بأنهطا القططول علططى حطتى هنا أثم تقتضيه. واإنما ل واالثانية
يقتضططي كل أن ماططع واالحرام، التحريم كراهة بين مار. واالفرق لما

واالحططرام التأوايل، يحتمل بدليل ثبتت ماا التحريم كراهة الثم: أن
أوا سططنة أوا كتططابا ماططن التأوايططل، يحتمططل ل قطعططي بططدليل ثبت ماا

بططن عقبة عن ماسلم روااه ماا النهي في قياس. واالصل أوا إجماع
(ص) اللططه رسططول كان ساعات قال: ثلث عنه، الله رضي عامار
الشططمس تطلططع ماوتانا: حين فيهن نقبر أوا فيهن، نصلي أن ينهانا

تميططل حططتى الظهيططرة قططائم يقططوم واحيططن ترتفططع، حططتى بازغططة
تتعلططق الكراهططة إن للغروابا. ثم الشمس تضيف واحين الشمس،

العصططر. واتتعلطق أداء وابعطد الصططبح، أداء واقطتين: بعطد في بالفعل
السططتواء قات: عنططد أوا ثلثة في الفعل إلى نظر غير مان بالزمان



الشطمس طلطوع واعنطد يحضطرها، لمطن والطو الجمعة يوم غير في
اللطه رحمططه تغططربا. واالمؤلططف حططتى الصططفرار واعند ترتفع، حتى

الواليططن فططي واأدرجهمططا اثنيططن الثلثططة هططذه ماططن أسططقط تعططالى
واقتططا الرتفططاع إلططى الصططبح بعططد ماططا جعل لنه بالفعل، المتعلقين

لم مان لن نظر، كذلك. وافيه الغروابا إلى العصر بعد واماا وااحدا،
حططتى العصططر يصططل لططم أوا الشططمس، طلعططت حططتى الصططبح يصل

هططذه فططي الصططلة كراهة إن الصلة. ثم له تكره الشمس، غربت
جنططح الوال المعنططى. واإلططى ماعقططول واقيططل، قيل: تعبدي، الواقات

التحفة. فانظرها في حجر ابن جنح الثاني واإلى السلم، عبد ابن
وال ماتططأخر وال ماتقططدم ل أصططل، لها) أي سبب شئت. (قوله: ل إن

بوقت. (قوله: يتقيد لم الذي المطلق) أي ماقارن. (قوله: كالنفل
لهططا صلة أوا إلخ) أي لها المطلق. (قوله: أوا النفل مان وامانه) أي

- فسطببهما واإحطرام) أي اسطتخارة ماتأخر. (قوله: كركعطتي سبب
أداء) الصططلة. (قططوله: بعططد عن - ماتأخر واالحرام الستخارة واهو

أن إلططى التحريططم وايسططتمر ترتفع) أي بيكره. (قوله: حتى ماتعلق
رماططاح ماططن تقريبططا. واالرماططح الشططمس. (قططوله: كرماططح) أي ترتفع

ذراع قططدر ينقططص أن فيططه واالتقريططب أذرع، سططبعة طططوله العربا
تغربا) أي صبح. (قوله: حتى على ماثل. (قوله: واعصر) ماعطوف

اسططتواء) الشططمس. (قططوله: واعنططد تغططربا حططتى التحريم وايستمر
واهو استواء، عند تحريما واتكره صبح. أي أداء بعد على ماعطوف

تططزوال حططتى بططه يشططعر يكططاد وال الصططلة يسططع ل لطيططف واقططت
حينئططذ. تصططح فل فيططه إيقططاعه يمكططن قد التحريم أن إل الشمس،

الصططلة فتصططح الجمعططة يططوم استواء أماا الجمعة يوم واقوله: غير
لططه ماططا واغيططره. (قططوله: ل داواد أبططي لخبر يحضرها، لم واإن عنده
على واماعطوفة صلة على وااقعة ماوصول اسم ماتقدم) ماا سبب
ابططن ماتقططدم. قططال سططبب لها صلة تكره ل أي يكره، فاعل نائب

وااعلطم تحطرم لطم واالفطائت كالنذر ماقدم لسبب التي رسلن: أماا
الصططلة. إلططى بالنسططبة فقيل: هما واالتأخر، التقدم في اختلف أنه

قططال كمططا الوال المكططرواه. واأظهرهمططا للططوقت واقيططل: بالنسططبة
السططبب يتططأتى ل الرفعططة. واعليططه ابططن جططرى واعليططه السططنوي،

يتططأتى. فططأنه الثاني على بخلفه أبدا، ماتقدم لنه للصلة المقارن
لططم والططذلك أيضططا، الوال علططى جططرى تعططالى اللطه رحمه واالشارح

سططببه الططذي ماططن الكسططوف صططلة واعططد المقططارن، السططبب يذكر



واقططال: المططراد ماطلقططا، المقططارن السططبب أثبططت ماتقدم. وابعضهم
- سببهما الستسقاء واصلة الكسوف فصلة دوااماا، والو المقارنة

كطان - واإن السططقي إلطى الحاجطة أوا القمططر أوا الشمس تغير واهو
واضططوء دوااماا. (قوله: كركعتي لها ماقارن هو الصلة على ماتقدماا

الوضططوء ركعططتي أن ذلططك ماتقططدم. وابيططان سبب له لما إلخ) أماثلة
الططواف سطببهما الطططواف واركعتي ماتقدم، واهو الوضوء سببهما

واهططو المسططجد دخول سببهما المسجد تحية واركعتي ماتقدم، واهو
القمططر أوا الشططمس كسططوف سططببهما الكسططوف واركعططتي ماتقدم،

واهططو الميططت طهر سببها الجنازة واصلة فيه، ماا على ماتقدم واهو
سططبب ماططا ماتقططدم. واانظططر واهططو التططذكر سططببها واالفائتططة ماتقططدم،
سططبب أنها عليه فيرد الجماعة كان فإن المتقدم، المعادة الصلة
 العادة في شرط هي واأيضا ماقارن،
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أن عليططه رد أوا الثططوابا، تحصططيل إرادة كططان سططبب. واإن ل
أنهططم ماططع ماتقططدم، سططبب لططه مامططا فيكططون كذلك، المطلق النفل

علططى أصططل. (قططوله: واطططواف) ماعطططوف لططه سبب ل ماما جعلوه
تحيططة واكركعططتي أي طواف. واقططوله: واتحيططة واكركعتي أي واضوء،

أي واضططوء. واقططوله: واكسططوف علططى ماعطططوف فهططو للمسططجد،
واضوء. واقوله: واصلة على أيضا ماعطوف فهو كسوف، واكركعتي

لكططان فيططه الكاف أعاد والو واضوء، كركعتي على ماعطوف جنازة
والططو أيضا، ركعتي على ماعطوف جماعة ماع أوالى. واقوله: واإعادة

واتجططب إمااماا قبله. واقوله: والو كالذي أوالى لكان فيه الكاف أعاد
إلططخ المعطادة. واقططوله: كفائتططة شرواط في سيأتي كما المااماة نية

تأخيرهططا) ضططميره يقصد أيضا. (قوله: لم كركعتي على ماعطوف
للمططذكورات رجططوعه لصح والوله تعليله، بدليل الفائتة على يعود

واالمعططادة الجنططازة واصططلة واالتحيططة الوضططوء ركعططتي ماططن قبلططه
بتأخيرهططا. ماتعلططق واهططو الفائتططة، واالفائتططة. (قططوله: ليقضططيها) أي

عليططه) يططداوام المكططرواه. (قططوله: أوا الططوقت فططي أي واقططوله: فيططه
تأخيرهططا يقصططد واالمعنى: لططم ليقضيها، على ماعطوف أنه ظاهره

- عليططه يططداوام أن لجل أوا يقضيها، أن لجل المكرواه الوقت إلى



وال فيططه تصططح ل ذلططك قصططد فططإن وارد، كأنه - وايجعله القضاء أي
فططي الفائتططة صططلى إذا أنططه ذكر ماا على العطف تنعقد. واماقتضى

واليططس صلته، صحت قصد غير مان عليها واداوام المكرواه الوقت
في قضى لمن وانصها: واليس النهاية، عبارة عليه يدل كما كذلك
ماططن ذلططك لن أي واردا، وايجعلهططا عليهططا يططداوام أن الكراهططة واقت

لمططا الظهططر ركعتي قضاء (ص) على داوام فقد (ص)، خصوصياته
المداواماة -: حرماة التحفة في - كما الخصوصية . واواجه فاتتاه. اه

أوا المجموع، كلم به يصرح كما (ص)، له واإباحتها أماته على فيها
علططى ماعطططوف أنططه الزركشططي. وايحتمططل نقلططه ماا على له، ندبها

فططي فائتططة قضططاء عليه: وايجططوز واالمعنى ماجزواماا، فيكون يقصد،
سواء يصح لم عليه داوام فإن عليه، يداوام لم ماا المكرواه الوقت
هططذا تقتضططي الجططواد فتططح ل. واعبططارة أم لططذلك تأخيرهططا قصططد

للططوقت الفائتططة تططأخير قصططد -: فططإن كلم - بعد وانصها الحتمال،
التحيططة بنيططة فيططه دخططل أوا عليهططا، داوام أوا فيه، ليقضيها المكرواه

. (قوله: فلو بالكلية. اه للشرع ماراغم حينئذ لنه تنعقد، لم فقط،
قلططت: هططو فططإن ؟ قبلططه شططئ أي مافهططوم هططو إلططخ) انظططر تحرى

قططوله لن يصططح، إلططخ. فل للوقت تأخيرها يقصد قوله: لم مافهوم
ماططا لجميع راجع واهذا علمت، كما الفائتة لخصوص راجع المذكور
سططبب لططه ماططا قططوله: ل عند مالحظ قيد مافهوم أنه ظهر قبله. ثم

ماططع وانصططها التحفططة، عبططارة عليه يتحره. وايدل تقديره: لم ماتقدم
إذا قططال: أماططا ماقططارن. ثططم أوا ماتقططدم يتحره لم لسبب الصل: إل

تططرك الشططارح عبططارة ففططي ذلططك علمططت انتهططى. إذا إلططخ تحططرى
ماهجططور. وال قيططد بمفهططوم واالتصريح ماذكور قيد بمفهوم التصريح

وازاد إليه، تأخيرها يقصد قوله: لم على اقتصر فلو فيه، ماا يخفى
واأخصططر. أوالططى لكططان بططه، وايططأثم تنعقططد لم ذلك قصد بعده: فإن

أصططل. يتحططر لططم إذا ماا إلخ) بخلف تحرى فلو تأمال. (قوله: أيضا
لغططرض بططل ماكرواهططا كططونه حيث مان ل تحراه، أوا فيه واقعت واإن
فإنهططا عليها المصلين كثرة لجل إليه الجنازة صلة أخر كأن آخر،
صططاحبة المكرواه. (قوله: غير الوقت ذلك في واتنعقد تجوز حينئذ

واقت ليوقعها العصر أخر كأن تأخيرها، يحرم فل هي الوقت) أماا
واذلططك بغيططره، أوا بسططبب ماطلقططا) أي الصططفرار. (قططوله: فتحططرم

وال الشططمس طلططوع بصططلتكم تحطرواا كخطبر: ل الصطحيحة للخبار
عططذر. لغيططر فططاتته بططأن فططورا) أي قضططاؤها غروابها. (قوله: يجططب



التحفططة: واهططو في للحرماة. قال للشرع) تعليل ماعاند (قوله: لنه
أفعلططه، أظفططارك. فقططال: ل لططه: قططص قيل مان بتكفيرهم ماشكل

فططأوالى التكفيططر السططنة عن الرغبة اقتضت السنة. فإذا عن رغبة
المراد أن على هذا حمل بتعين واالمراغمة. وايجابا المعاندة هذه
. حقيقتهمططا. اه فيططه ماوجططود أنططه ل واالمعانططدة المراغمة يشبه أنه

بقعططة غيططر في المذكورة الواقات في الصلة حرماة (تنبيه) ماحل
للخططبر صططيده، حططرم مامططا واغيططره المسططجد ماكططة حططرم بقططاع مان

الططبيت بهططذا طططاف أحططدا تمنعططوا ل مانططاف عبططد بنططي الصحيح: يططا
يحططرم فل فضلها، نهار. والزيادة أوا ليل مان شاء ساعة أية واصلى
بططالنص، صلة الطواف والن فيها، الصلة استكثار مان بها المقيم
 الخبر إن يقال ماثله. وال فالصلة جوازه، على وااتفقوا
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ماتقططدم، سططببها مامططا واهي الطواف، بسنة ماخصوص السابق
غيططر ماططن صططلى أحدا تمنعوا صحيحة: ل روااية في نقول: جاء لنا

ماطلططق علططى الوالططى الرواايططة فططي الصططلة فلتحمل الطواف ذكر
الصططلة. شرواط واغيرها. (قوله: واخاماسها) أي طواف سنة صلة

واجهططك تعططالى: * (فططول لقططوله القبلططة) أي عين (قوله: استقبال
الصططلة، غيططر فططي يجب ل الحرام) *. واالستقبال المسجد شطر
- صططلته للمسططئ (ص) قططال أنططه وارد فيها. واقططد يكون أن فتعين

الصطلة إلطى قمطت -: إذا النصططاري الزرقطي رافطع بطن خلد واهو
(ص) أنه الشيخان. واروايا القبلة. روااه استقبل ثم الوضوء فأسبغ

القبلططة. ماططع - واقططال: هططذه واجههططا - أي الكعبططة قبل ركعتين ركع
إجماعططا، بططدوانه الصلة تصح أصلي. فل رأيتموني كما خبر: صلوا

أماكنططه البعططد. واماططن فططي واظنا القربا في يقينا الستقبال وايجب
قططدرة ذلك وامان غيره، بقول يعمل لم وابينها بينه حائل وال علمها

يكفططي فل عليططه، سططهل حيث المحرابا حيطة ماس على العمى
يخططبر ثقططة اعتمططد يمكنططه لم فإن باجتهاده، وال غيره بقول العمل

يجتهططد أن لططه هكططذا. واليططس الكعبة شاهدت كقوله: أنا علم، عن
المعططرواف، البططرة بيططت رؤيططة ماعنططاه إخبططاره. وافططي واجططود ماططع

فيهططا الجتهططاد يجططوز فل صططغير أوا كبير ببلد المسلمين واماحاريب



(ص) صططلى أنططه ثبت فيما يجوز يسرة. وال أوا يمنة يجوز بل جهة
الططدليل يططذكر لططم إن فططرض لكططل اجتهططد ذكططر ماططا فقد فإن إليه،

بططاختلف وايختلططف المعططرواف، القطططب علماتهططا الوال. واماططن
وافططي اليسططرى، أذنططه خلططف المصططلي يجعله ماصر القاليم. ففي

يلططي مامططا قبططالته اليمططن وافططي اليمنططى، أذنططه خلف يجعله العراق
الشططمس أيضططا علمااتهططا واراءه. واماططن الشام وافي اليسر، جانبه

سططفرا عططارف هنططاك يكططن لم حيث تعلمها واالريح. وايجب واالقمر
قلططد البصططيرة أوا البصططر كططأعمى الجتهططاد عن عجز واحضرا. فإن

واإخبططار بططالنفس، أربعة: العلم القبلة ماراتب أن ماجتهدا. فتلخص
الكعبططة) المجتهططد. (قططوله: أي واتقليططد واالجتهططاد، علم، عن الثقة
هنططا: الكعبططة. اللغططة: الجهططة. واالمططراد في المغنى: واالقبلة عبارة

ة بهطا. والكطن المطأماور القبلطة لنهطا أوالى، لكان لها عبر والو القبل
غيرهططا. واسططميت مانهططا يفهططم ل الكعبة حقيقة الشرع في صارت

. لرتفاعها. واقيل: لستدارتها. اه واكعبة يقابلها، المصلي لن قبلة
ظنططي، مانهططا ثبوتهمططا لن واالشططاذرواان، الحجططر الكعبة مان واليس

بططالعين المططراد الخططادم: ليططس القبلة. وافططي في به يكتفى ل واهو
إلططى واهططواؤه الططبيت سططمت واهططو اصطلحي. أي أمار بل الجدار،
حقيقططة. اه ل عرفططا ماساماتتها واالمعتبر السابعة، واالرض السماء

السططتقبال يشططترط أي باسططتقبال، تحفة. (قوله: بالصدر) ماتعلق
الراكطع فططي واحكمطا واالجطالس، الواقططف في حقيقة بالصدر. واهو

البططدن. عططرض بالصدر: جميع التحفة: واالمراد في واالساجد. قال
لططم ماحططاذاته عططن العططرض ماططن شططئ فخططرج طرفها استقبل فلو

العططرض بجميططع ماسططتقبل لنططه الركططن، اسططتقبال بخلف تصططح،
فططي عليططه التقططدم اماتنع إمااماا كان لو ثم وامان الجهتين، لمجموع

كططان لمططن واالططوجه بالصططدر اسططتقبالها . وايجططب مانهمططا. اه كططل
ماسططتلقيا. (قططوله: فل كطان لمططن واالخمصططين وابالوجه ماضطجعا،

ركعتين (ص) صلى الصحيح: أنه للخبر جهتها) أي استقبال يكفي
المشططرق بيططن خططبر: ماططا القبلططة. واأماططا واقططال: هططذه واجههططا فططي

دانططاهم. (قططوله: وامان المدينة أهل على فمحمول قبلة واالمغربا
السططتقبال، اشططتراط ماططن إلططخ) اسططتثناء عنه، العاجز حق في إل

المريططض فيصططلي خشبة، على ربط أوا بمرض يكون عنه واالعجز
القبلططة إلططى يصططلي أن أماكنه عذره. فلو لندرة وايعيد المربوط أوا

ماططن آكططد القبلططة فططرض لن الوال، واجب قائما غيرها واإلى قاعدا



عططذر. غير مان القدرة ماع النفل في سقوطه بدليل القيام، فرض
كقتططال مابططاح، قتططال فططي خططوف) أي شططدة صططلة (قططوله: وافططي

كهربا به، ألحق واماا للبغاة، العدل أهل واقتال للكفار، المسلمين
الخطوف النهايطة: واماطن فطي واحيطة. قطال واسطبع واسيل حريق مان

ماغصططوبة أرض فططي شططخص يكططون أن السططتقبال لططترك المجوز
وايصططلي للخططرواج وايتططوجه يحططرم أن فلططه الططوقت، فططوت وايخططاف

الخططوف. واقططوله: عليه اشتد مان . (قوله: فيصلي) أي باليماء. اه
 الصلة أماكنه حال أي على أي أماكنه كيف
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لططه. (قططوله: تفصططيل إلططخ ماجمططل. واقططوله: مااشططيا واهو عليه،
إلخ حريق واقوله: مان الخوف عليه اشتد لمن إلخ) تمثيل كهاربا

إلططخ) دائططن مانه. (قوله: واماططن بشئ واالتخلص المنع يمكنه لم أي
أن بشرط أماكن كيف يصلي أن له فيجوز دائن، مان واكهاربا أي

إلططخ) أي نفططل فططي الحبس. (قططوله: واإل مان واخاف ماعسرا يكون
جنططازة، - واصططلة مانططذوارا - والططو الفرض بالنفل ماؤقتا. واخرج والو
وااقفططة دابة على الفرض صلى فيه. فلو الستقبال ترك يجوز فل

فل واإل ماعقولططة، تكططن لططم واإن جططاز، الفططرض واأتم للقبلة واتوجه
تططرك فيططه يجططوز فل الحضططر، بططه خططرج يجططوز. واقططوله: سططفر

وارواده. لعططدم السططفر فططي كمططا التردد إلى احتاج واإن الستقبال،
إلططى يحتططاجون النططاس أن المسافر، على التخفيف في واالحكمة
تططرك إلططى لدى النافلططة فططي السططتقبال فيها شرط فلو السفار،
ماحططترزه. سططيأتي ماعايشططهم. واقططوله: مابططاح ماصططالح أوا أوارادهططم

حيططث ماططن المعلططوم بططه ماعيططن) المططراد ماحططل (قططوله: لقاصططد
عرفططا، ماسططافرا فيهططا يسططمى ماسططافة قطع يقصد بأن المسافة،

ماثل. فتعيططن كدماشططق ماعين ماحل خصوص ل الصعيد، أوا كالشام
المسططافة قطططع يقصططد أن الشططرط بططل بشططرط، ليططس المحططل

لحطديث راكبططا) أي النفططل . بجيرماي. (قوله: فيجطوز المذكورة. اه
ه رسطول قطال: كطان جطابر، ه علطى (ص) يصطلي الل حيطث راحلت

نططزل الفريضططة أراد - فططإذا ماقصططده جهططة فططي - أي بططه تططوجهت
علططى قياسططا أي البخاري. واقططوله: وامااشططيا القبلة. روااه فاستقبل



قصيرا) (قوله: والو السفر في أي أوالى. واقوله: فيه بل الراكب،
راكبططا فيطه النفططل لجططواز غايطة واهطو قصطيرا، السططفر كان والو أي

والعمططوم الجمعططة، تططرك علططى قياسططا طططوله يشترط فل وامااشيا،
إلططخ) يشططترط النفططل. (قططوله: نعططم فططي المسططاماحة ماططع الحاجططة

يسمع بمحل يكتفى أنه مان يتوهم ماا به دفع الغاية مان استدراك
مانهططا. واقططوله: أي ماحططذواف، ماتعلقططه يسمع النداء. واقوله: ل مانه
المسططافر. إلطى أوا إليطه يعطود واضطميره بالنططداء، ماتعلطق بلده مان

ماططن حططال بمحططذواف ماتعلططق واالمجططروار (قوله: بشرواطه) الجططار
بشططرواطه، ماتلبسططا كططونه حالططة عليططه. أي يعططود واالضططمير النداء،

علطو فطي كعططادته يططؤذن صططيت شخص مان النداء يكون واهي: أن
واالصططوت الريح سكون ماع تقديرا والو بمستو وااقف واهو الصوت

قططررواا فططإنهم أي الجمعططة في يليهم. واقوله: المقررة طرف مان
بالشططرواط النططداء بلغهططم ماططن واتلططزم المقيميططن تلططزم أنهططا فيهططا

بقططوله ماتعلططق أنططه بعططد على تلزماهم. وايحتمل فل واإل المذكورة،
فيططه الططترخص يجططوز الططذي السططفر علططى يعططود واالضططمير فيجوز،
طططول إل شططرط هنططاك شططرط هططو ماا جميع لن واالجمع، بالقصر

لن الجمعططة. واذلططك بططابا فططي أي الجمعططة السططفر. واقططوله: فططي
تتمططة فططي واالجمططع القصر شرواط ذكر تعالى الله رحمه المؤلف

ماباحططا، شططرطان: كططونه واهططو هنططا، ذكططر ماا فيها الجمعة بابا آخر
السططفر. وادواام السططور، نحططو ماعينا. وامانها: ماجططاوازة ماحل واقصده

يتمهططا أن لزماططه الصططلة أثنططاء القاماططة دار سططفينته واصططلت فلططو
لزماططه راحلته عن الصلة أثناء في نزل فلو السير، للقبلة. وادواام

القبلططة ترك يجوز فل صحيح، لغرض سفره يكون أيضا. واأن ذلك
علططى الصططح. (قططوله: وايجططب على البلد رؤية لمجرد سافر لمن

مارتبططط مااشططيا. فهططو صططلى ماتنفططل علططى وايجططب إلططخ) أي مااش
واسططجود) ركططوع إلططخ. (قططوله: إتمططام نفل في قوله: واإل بمفهوم

فططي يمشططي كان حيث اليماء يكفيه أن الشرقاواي: واالواجه قال
الظططاهرة المشططقة ماططن التمام في لما واثلج، مااء أوا وانحوه واحل

ذلططك) أي . (قوله: لسططهولة وانحوه. اه بالطين واثيابه بدنه واتلويث
بططالركوع بهمططا) أي إيمططاء راكططب ذكططر. (قططوله: واعلططى ماططا إتمططام

إتمططام فيططه يسططهل ل فيمططا راكبططا كططان إن ذلك واماحل واالسجود،
في راكبا كان إن أنه واهو تفصيل، الراكب في أن ذلك. واالحاصل

ركططوعه واجوبططا أتططم سططفينة، فططي - أوا واماحططارة - كهططودج مارقططد



البططاقي، عططن عجططز إن بعضططها أوا الركططان، واسططائر واسططجوده
ماسططير غيططر فططي ذلططك عليه. واماحل ذلك لسهولة واجوبا وااستقبل
التططوجه يلزماطه فل سطيرها فطي دخل له مان واهو هو أماا السفينة،

إن فقططط التحططرم فططي بططل الركططان، إتمططام وال صططلته، جميع في
كططان سططفينة. فططإن فططي وال مارقططد فططي راكبططا يكن لم واإن سهل،
واإتمططام الصططلة، جميططع فططي السططتقبال فيططه يسططهل ل فيما راكبا

 كانت بأن عليه، سهل إن فقط إحراماه في استقبل الركان
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الحططرام فططي يلزماططه لططم واإل ماقطططورة، وال صعبة غير الدابة
بافضططل. (قططوله: ماتططن على حجر ابن شرح مان . مالخصا أيضا. اه

ماططاش علططى وايجططب أي إتمططام، قططوله علططى وااستقبال) ماعطططوف
واالسططجود. (قططوله: وافططي الركوع في استقبال. (قوله: فيهما) أي

أشططياء: الحططرام، أربعططة فططي يسططتقبل أنططه إلططخ) الحاصططل تحططرم
يمشي السجدتين. (قوله: فل بين واالجلوس واالسجود، واالركوع،

فقط: واقططوله: إل واالسجود الركوع إتمام واجوبا على إلخ) مافرع
قيططاماه فططي إل الركططان مان شئ في يمشي ل أي إلخ القيام في

كمططا أربططع فططي واسططلماه. واالحاصططل: يمشططي واتشططهده وااعتططداله
فلططم قصططير، ركن العتدال قيام قلت: إن أربع. فإن في يستقبل
بططأن أجيططب ؟ السططجدتين بيططن الجلططوس دوان المشي فيه جوزتم
ذكططره بقططدر فيه ليمشي التوجه عنه فسقط سهل، القائم ماشي

جططائز، غيططر واهططو بالقيططام، إل يمكن ل الجالس واماشي المسنون،
ماحططذواف قيططد على إلخ) مارتب فيه. (قوله: وايحرم التوجه فلزماه
صططوبا إلططى واهططو وامااشططيا راكبططا النفططل قوله: وايجوز عند مالحظ

ماطن سطقط والعلطه أوالططى، لكطان كغيطره بطه صططرح والططو ماقصطده،
جهططة لن المططذكور بططالنحراف صلته تبطل الحرماة النساخ. واماع

ماختططارا) قططال عالمططا القبلة. (قوله: عامادا بمنزلة صارت ماقصده
جمطاح أوا طريططق خطططأ أوا لنسطيان انحطرف لطو المغنى: واكذا في

ذلك عمد لن للسهو يسجد فل. والكن واإل الزمان، طال إن دابة،
بنفسططها الدابططة انحرفططت إليه. والططو مانسوبا الدابة وافعل مابطل،

إن الوسططيط ففططي للصططلة، ذاكرا عنها غافل واهو جماح، غير مان



قهططرا غيططره أحرفططه فوجهططان. والططو واإل تبططل، لطم الزماطان قصر
إلططى بتصططرف. (قططوله: إل  لنططدرته. اه قططربا، عن عاد واإن بطلت

خلططف كططانت واإن يحططرم فل القبلططة إلى انحرف إذا إل القبلة) أي
غيططر اسططتقبال تضططمن واإن إليها الرجوع الصل. فله لنها ظهره،

وامااشططيا. راكبططا التنفططل لصططحة المقصططد. (قططوله: وايشططترط) أي
ماتواليططة حركططات ثلث يكططون بططأن كططثير) أي فعططل (قططوله: تططرك

حاجة فل التية الصلة مابطلت مان ماعلوم يقال: هذا واقد فأكثر،
هنططا. يغتفططر أنه توهم لدفع هنا ذكر بأنه يجابا واقد هنا، ذكره إلى

فطوق ماطن أي رجطل الجطري. واقطوله: واتحريطك (قوله: كعدوا) هطو
ماططن بكططل مارتبططط حاجططة بططالركض. واقططوله: بل عنه وايعبر الدابة،
لغيططر كانططا إذا بهمططا الصططلة بطلن ماحططل أن واالتحريك. أي العدوا

الرمالططي: والططه شططرح بطلن. واعبططارة فل لحاجططة كانططا فإن حاجة،
أوا الرفقة عن تخلفه لخوف السفر لحاجة واالعدوا للدابة، الركض
. (قططوله: المعتمططد. اه علططى إماسططاكه، يريططد بصططيد كتعلقه غيرها،
نجططس تعمططد. واقططوله: واطططئ تططرك وايشترط إلخ) أي تعمد واترك
بها، ربط ماا إماساك ضر رجلها تلوثت إذا لكن الدابة، إيطاء خرج
كان والو يابسا) أي سم. (قوله: والو  الساجور. اه ماسألة في كما

الغايططة عليه. واهططذه الوطئ تعمد ترك يشترط فإنه يابسا النجس
ذكططر. (قططوله: واإن ماا تعمد ترك لشتراط - راجعة بعدها - كالتي

يابسططة والو عامادا واطئها واشرحه: أوا الرواض الطريق) عبارة عم
النجاسططة. - عططن ماعططدل - أي ماصططرفا يجد لم واإن صلته، فتبطل

فططي كمططا عنططه، ماعفططو وال يططابس) أي واطططئ يضططر . (قوله: وال اه
ذلك . واقضية البلوى. اه به عمت طير قال: كذرق الرواض، شرح

ر م شططرح نسططيانا. وافططي عنهططا المعفططو الرطبططة واطئ يضر ل أنه
عنططه) أي التحفططظ ماططاش يكلفططب (قططوله: وال . سططم خلفططه. اه
تحفططة. (قططوله: وايجططب  خشططوعه. اه بططه يختططل لنططه النجططس،
تقدم. (واقططوله: غيططر كما الركان جميع واإتمام إلخ) أي الستقبال

ماططن يكططن لم واإن السفينة، تسيير في دخل له مالح) الملح: مان
صططاحب النهايططة: واألحططق فططي الملحيططن. قططال رأس وال المعدين

. لغيره. اه أره والم المرقد، ماسير بملحها اليمني البحرين ماجمع
الكتططابا: أوال المصططنف بقول إلخ) مارتبط أنه أيضا (قوله: وااعلم

الشرواط لها يشترط كما أيضا: أي خمسة. واقوله الصلة شرواط
واالطهططارة واالجنابططة، الحدث عن واهي: الطهارة المارة، الخمسة



وااسططتقبال الططوقت، دخططول واماعرفططة العططورة، واستر النجس، عن
 فرض الصلة بأن الصلة) أي بفرضية القبلة. (قوله: العلم
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أن جهططل الصططلة) أي أصططل فرضططية جهططل عليه. (قوله: فلو
علططى عطططف صلته) بالجر، عليه. (قوله: أوا فرض ماطلقا الصلة

فيهططا، شططرع الططتي الصططلة خصططوص فرضططية جهططل أوا أصططل. أي
سننها) أي مان فرواضها ماطلقا. (قوله: واتمييز الصلة ل كالظهر،
فططي اعتقططد واسننها. فلططو فرواضها وايدرك يميز أن أيضا وايشترط

إلططخ) صططلته. (قططوله: نعططم بطلططت سططنة، أنططه فرواضها مان فرض
لططم مان به المراد التمييز. واقوله: العاماي اشتراط على استدراك

بططه البططاقي. واقيططل: المططراد إلططى به يهتدي شيئا الفقه مان يحصل
يميططز ماططن واالعططالم سططننها، ماططن صططلته فرائض يميز لم مان أيضا

البعططض اعتقططد لططو ماططا واماثلططه الصلة، كل ذلك. (قوله: الكل) أي
أوا فل) أي سططنة -. (قططوله: أوا المنهططج شططرح فططي - كما يميز والم

بكيفيتهططا) أي تصططح. (قططوله: واالعلططم فل سططنة، الكططل أن اعتقططد
الشططرط هططذا أن هيئتها. وافيططه أي الصلة، بكيفية العلم وايشترط

أركانهططا عططن عبططارة الصلة هيئة إذ السابقين، الشرطين عين هو
ماططن الفرواض وامايز الفرضية عرف إذا واآدابها. واهو عشر الربعة
العلططم علططى المنهج في اقتصر الكيفية. والذلك أدرك فقد السنن

مان فرواضها وايميز فرضيتها يعلم شرحه: بأن في واقال بالكيفية،
لقوله اماتثال ذلك قال تعالى) إنما الله شاء . (قوله: إن سننها. اه

اللططه) يشططاء أن إل غدا ذلك فاعل إني لشئ تقولن تعالى: * (وال
أن يبعططد لم كذا، سأفعل قال إذا النسان أن ذلك في * واالسبب

- حيططا بقططي - لططو عنططه يعوقه أنه أيضا يبعد والم فعله، قبل يموت
شططاء إن يقططول أن به. فطلب واعد فيما كاذبا يصير واحينئذ عائق،
أبططو كاذبططا. وارواى يصططر لم الوعد بذلك الوفاء تعذر إذا حتى الله،

بططن سططليمان (ص) قططال: قططال النططبي عن عنه، الله رضي هريرة
تسططع أوا اماططرأة، ماائططة علططى الليلطة السلم: لطططوفن عليهما داواد

اللططه. فقططال سبيل في يجاهد بفارس يأتي كلهن امارأة، واتسعين
مانهن يحمل فلم الله، شاء إن يقل الله. فلم شاء صاحبه: إن له



لطو بيطده ماحمطد نفطس رجل. واالذي بشق جاءت وااحدة امارأة إل
فرسططانا عزواجططل اللططه سططبيل فططي لجاهططدواا اللططه شططاء إن قططال

الصططلة) صططفة فططي أعلم. (فصل واتعالى سبحانه أجمعون. واالله
ماعناهططا ل للصططلة، الحاصططلة الهيئططة بالصططفة: الكيفيططة. أي المراد

ماططا لن كالبيططاض، الشططئ علططى زائططدا كططان ماططا واهططو الحقيقططي،
تنقسطم الصطلة. واهطي ذات هطو واالمنطدوابا الواجب مان سيذكره

فططي داخل يكططون أن إماططا يخلططو ل وامانططدوابا. واالوال وااجططب إلططى
ل شططرطا. واالثططاني وايسمى عنها خارجا أوا ركنا، وايسمى الماهية

هيئططة. وايسططمى ل أوا بعضططا، وايسططمى بالسططجود يجبر أن إماا يخلو
كحيططاته، واالشطرط كرأسطه، فطالركن بالنسطان، الصطلة واشطبهت
الصططلة) أي كشعره. (قططوله: أركططان واالهيئات كأعضائه، واالبعض
بطه أفططاد فرواضططها حقيقتها. واقططوله: أي مانها تتركب التي أجزاؤها

وافططي بالركططان هنا عبر واإنما وااحد، بمعنى واالفرواض الركان أن
الصططلة، أفعططال تفريططق يجوز ل أنه إلى إشارة بالفرواض الوضوء
علططى إلططخ) الكططثروان بجعططل عشططر الوضوء. (قوله: أربعة بخلف

هيئططة التيططة الربعططة ماحالهططا في الطمأنينة بجعل عشر، ثلثة أنها
ماططع الماططام علططى واالتأخر التقدم في لها جعلهم لها. وايؤيده تابعة
الطمأنينططة بعططد عشططر سططبعة وااحدا. واقيل: إنهططا ركنا الركوع نحو
أقسام: قلبي: ثلثة المذكورة أركانا. واالركان الربعة ماحالها في
 خمسة: التكبير، النية. واقولي: واهو واهو
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(ص) بعطططده، النطططبي علطططى واالصطططلة واالتشطططهد، واالفاتحطططة،
واالعتططدال، واالركططوع، سططبعة: القيططام، واالسططلم. وافعلططي: واهططو

التشططهد فططي واالجلططوس السططجدتين، بيططن واالجلططوس واالسططجود،
وااجبة لنها الركان. نية، أحد واالترتيب. (قوله: أحدها) أي الخير،

كالتكبير ركنا جميعها. فكانت في ل أوالها، الصلة. واهو بعض في
الصططلة، فعططل قصططد عن عبارة لنها شرط، واالركوع. واقيل: هي

أشططبه. بالشططرط الغزالططي: هططي قططال الصلة. والهذا خارج فتكون
أوا نجاسططة ماططن ماططانع ماقارنة ماع النية افتتح فيمن الخلف وافائدة

شططرط قيل: هططي فإن المانع، زال واقد النية واتمت ماثل، استدبار



ماطلقططا. (قططوله: صحتها عدم واالواجه قيل كذا فل، ركن أوا صحة،
قصططد فهططو شططرعا أماططا لغة، النية ماعنى بالقلب) هذا القصد واهي

كططون حططال فعلططه يريد الذي الشئ قصد أي بفعله، ماقترنا الشئ
إلططخ) أي الشططئ. (قططوله: لخططبر ذلططك بفعططل ماقترنططا القصططد ذلططك

الدين) * له ماخلصين الله ليعبدواا إل أمارواا تعالى: * (واماا والقوله
علططى واللجمططاع النيططة، هططو كلماهطم فطي الماواردي: الخلص قال

الصططلة أن إلخ) اعلم فيها الصلة. (قوله: فيجب في النية اعتبار
وانفططل سططبب، أوا بططوقت ماقيططد وانفططل أقسططام: فططرض، ثلثة على

فيططه يشططترط غيططره. فططالوال فططي يندرج ماما به ألحق واماا ماطلق
الفرضطية. وانيطة غيطره، أوا صطبحا واالتعييطن الفعل، أماور: نية ثلثة
القصطد النيطة شطرواط عطن سطائلي فقطال: يطا بعضهم نظمها واقد

الفعططل، اثنططان: نيططة فيططه يشططترط واالثططاني واالفرضططية واالتعييططن
أفططاد الفعططل. واقططد قصد وااحد: واهو فيه يشرط واالثالث واالتعيين،
أي فعلهططا إلططخ. واقططوله: قصططد فيهطا بقطوله: فيجطب ذلطك المؤلف

لنططه فعلهططا عن الغفلة ماع الذهن في إحضارها يكفي أيقاعها. فل
واإل النيططة، عططدا ماططا هنططا الصططلة) هططي المطلططوبا. (قططوله: أي هو

التسلسططل. فيلططزم أخططرى، نيططة إلططى افتقططرت أوا بنفسها لتعلقت
فيعلطم بنفسطه، يتعلططق فططإنه كططالعلم بنفسها تعلقها بعضهم واجوز

بقيططة عططن علمططا. (قططوله: لتتميططز لططه أن بعلمططه واتعططالى سططبحانه
الفعططال بقيططة عططن تتميططز أن لجل فعلها قصد يجب الفعال) أي

كططردي. (قططوله: الصلة. أفططاده غير لنية أوا نية، إلى تحتاج ل التي
تعييططن وايجططب فعلهططا. أي قصططد علططى عطططف واتعيينهططا) بططالرفع،

بتعيينهططا. أي ماتعلقططة البططاء، بمعنططى مان ظهر الصلة. واقوله: مان
بيانيططة تكططون أن يصططح ماثل. وال العصططر أوا بططالظهر تعيينهططا يجططب
البيططان. تأماططل. (قططوله: لتتميططز غير واهو الفاعل، فعل لنه لتعيين

بقيططة ماططن غيرها عن تتميز أن لجل التعيين يجب غيرها) أي عن
واجططوبا مافهططوم علططى إلططخ) تفريططع يكفططي الصططلوات. (قططوله: فل
بكططل الصططادق المطلططق أي الططوقت فططرض التعيططن. واقططوله: نيططة
قصد مان ذكر ماا واجوبا في إلخ) غاية كانت الواقات. (قوله: والو

الصططلة فططي ذكططر ماططا يجططب أي للتعميططم، واالتعييططن. واهططي الفعل
بططوقت المقيد واهو ماطلق، غير نفل أوا فرضا كانت سواء ماطلقا،

الخمططس، الصططلوات سنن بها سبب. (قوله: كالروااتب) المراد أوا
المؤكططدة. (قططوله: واالسططنن واغيططر المؤكططدة واالبعديططة القبليططة



ليسططت الروااتططب أن يفيططد واهو الروااتب، على المؤقتة) ماعطوف
عطف مان إنه يقال أن كذلك. وايمكن واليس المؤقتة، السنن مان

وابغيرهططا، بالروااتب صادقة المؤقتة السنن إذ الخاص، على العام
علططى السططبب) ماعطططوف ذات واالعيططدين. (قططوله: أوا كالضططحى
واالستسططقاء. كالكسططوفين السططبب ذات السططنن أوا أي المؤقتططة،

واركعتططا المسجد، تحية السبب ذي مان النهاية: وايسنثنى في قال
واسططنة الحاجططة، واصططلة واالطواف، واالستخارة واالحرام الوضوء
بيتططه فططي واالصططلة واالعشططاء، المغربا بين الغفلة واصلة الزواال،

مافططارقته، واأراد مانزل نزل إذا واالمسافر للسفر، الخرواج أراد إذا
عططدم المقططام هططذا فططي صططلة. واالتحقيططق بكل المقصود لحصول

نفل هو واإنما المقيد، ذلك عين ليس المفعول هذا لن الستثناء،
 به حصل ماطلق

 ]150[ 

نصططه: قططوله: ماا ش ع بحذف. واكتب  المقيد. اه ذلك ماقصود
المسططجد، داخططل حططق فططي البقعة ذلك: كشعل ماقصود به حصل

بقططوله المتوضططئ. واأشططار حططق فططي الوضططوء بعططد صططلة واإيقططاع
صططلى يقططال فل يحصططل، لططم نفسططه المطلططوبا أن إلى المقصود

المقصططود بهططا حصططل صططلة صلى يقال واإنما ماثل، المسجد تحية
وانصططها: السططتثناء، تفيططد حجر ابن . واعبارة المسجد. اه تحية مان

طلبهططا لسططقوط بالنسبة تعيينها يجب ل غيرها في تندرج ماا نعم،
واواضطوء وااسطتخارة إحطرام واسنة ماسجد كتحية ثوابها، لحيازة بل

التحفططة: واتعيينهططا يعينها) عبارة ماا إلى واطواف. (قوله: بالضافة
الواحططدة سططواء واالططوتر، واالضططحى كالتراوايططح بططه اشططتهر بمططا إماا

واسططنة القمر، واخسوف الفطر كعيد بالضافة، عليها. أوا واالزائدة
راتبططة لططه ماططا كططل البعديططة. واكططذا - أوا قدماها - واإن القبلية الظهر
ل كمططا واقتهططا، يططدخل لططم البعديططة أن إلططى نظر وال وابعدية، قبلية
يططدخل لم عنه المحترز الفطر أوا الضحى إذ العيد في لذلك نظر

أوا للروااتب. (قوله: القبلية الظهر) تمثيل . (قوله: كسنة واقته. اه
المططراد لن بالضططافة، قططوله ينافيه وال التعيين، ماحل البعدية) هو

القبليططة) يططؤخر لم واالتعلق. (قوله: واإن النسبة واهي اللغوية، بها



قططال: حيططث المتططأخرين بعططض على للرد الفرض. واالغاية عن أي
لططم البعديططة لن القبليططة لنيططة يحتططاج ل الفططرض صلى يكن لم إن

زيططادة ماع النهاية، في بغيره. قال نواه ماا يشتبه فل واقتها، يدخل
بططأن الفططرض قبططل والططو - التعيين اشتراط - أي ش: واواجه ع مان

لشططتراكهما واالبعدية، القبلية بتعيين أي بذلك، يحصل إنما تعيينها
بالعصططر، يلتبططس لئل الظهططر تعيين يجب كما واالوقت، السم في

ل الوقت والن بالضحى، يلتبس لئل الفطر عيد تعيين يجب واكما
أي إلططخ صططلة الظهططر. واقططوله: كططل . (قوله: واماثلها) أي يعين. اه

التعييططن فيهمططا فيجب وابعدية، قبلية لكل لن واالعشاء، كالمغربا
إل لهمططا ليططس فإنهمططا واالعصططر الصططبح بخلف واالبعديططة، بالقبلية

كسططنة على التعيين. (قوله: واكعيد) ماعطوف فيها يجب فل قبلية
المؤقتطة. واقطوله: للسطنن تمثيطل عليطه عططف واماطا واهطو الظهر،

بعططده. (قططوله: فل ماططا واماثلططه التعيين، ماحل هو الكبر أوا الضحى
بحثططه النهايططة: واماططا في التعيين. قال لعدم العيد) أي صلة يكفي
يجططب ل أن العيططد صططلة فططي ينبغططي أنططه ماططن السططلم عبططد ابططن

جميططع فططي ماسططتويان لنهمططا نحططرا، أوا فطططرا لكططونه التعططرض
بدنيططة عبادة فإنها آكد، الصلة بأن بالكفارة. رد فيلتحق الصفات،

بخلف واجوبهطا، واقطت علطى تقططديمها يجططوز وال النيابططة تطدخلها ل
علمت الضحى. واقد عيد على الكفارة. (قوله: واالوتر) ماعطوف

الططذي القسططم ماططن بعططده واماططا هططذا أن المططارة التحفططة عبارة مان
صططريح هططو لمططا بالضططافة. خلفططا ل اشتهر بما فيه التعيين حصل
فططرق ل عليهططا) أي واالزائططدة الواحدة الشارح. (قوله: سواء كلم
الططوتر واهططو اشططتهر، بمططا ليتحقق الوتر صلة في التعين كون في
الططوتر) عبططارة نيططة عليهططا. (قططوله: وايكفططي واالزائططدة الواحدة بين

أواتططر فططإن العشططاء، إلططى يضاف فل ماستقلة صلة المغنى: الوتر
بالواحططدة نططوى فصططل واإن الططوتر، نططوى واواصططل بططأكثر أوا بواحدة

الططوتر واماقدماططة الليططل صططلة نيططة بيططن غيرهططا فططي الوتر. وايتخيططر
الصططح. قططال علططى الططوتر ماططن ركعططتين أوا أوالططى، واهططي واسططنته،

ليهاماه يلغو فهل ينو لم فإن عددا، نوى إذا ذلك السنوي: واماحل
كنية أفضل لنها ثلث أوا المتيقن لنه ركعة على يصح. وايحمل أوا

عشططرة، إحططدى أوا الركعططة صططحة ماع ركعتين تنعقد فإنها الصلة،
؟ الصططلة بخلف عليهططا الطلق حالططة فحملت غاية له الوتر لن
علططى وايحمل يصح، - أنه شيخنا قال - كما . واالظاهر نظر. اه فيه



غيططر . واقططوله: ماططن واترا. اه عشرة إحدى إلى ركعة مان يريده ماا
ماططا على فأكثر. (قوله: وايحمل كثلث بعدد تقييد غير مان أي عدد

ل بالوتر ذلك كون حال عشرة، إحدى إلى الركعة مان يريده) أي
سططنة الططوتر. واقططوله: نيططة فططي فيه) أي يكفي بالشفع. (قوله: وال

يضاف فل ماستقلة صلة أنه علمت لما التعيين، لعدم أي العشاء
لحصططول صح العشاء، سنة واتر قال: نويت إن العشاء. نعم، إلى

الضحى عيد على واالضحى) ماعطوفان التعيين. (قوله: واالتراوايح
الظهططر. قططوله: كسططنة علططى أيضا. (قوله: واكاستسقاء) ماعطوف

 عليه عطف واماا واهو
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المطلططق) ماحططترز النفططل السططبب. (قططوله: أماططا لططذات تمثيل
إلططخ) الكططاف التحيططة ركعططتي فططي ماطلق. (قوله: كمططا قوله: غير

المطلططق النفططل في يكفي المطلق. أي للنفل للتمثيل ل للتنظير
ماططر إلخ. واقططد التحية ركعتي في ذلك يكفي كما الصلة، فعل نية
ركعططتي واماثططل الواابيططن) أي صططلة ذلططك. (قططوله: واكططذا يؤيططده ماا

- سططيأتي - كمططا تعيين. واهي إلى يحتاج فل الواابين، صلة التحية
واأربعططا، واالعشططاء. واروايططت: سططتا، المغططربا بيططن ركعططة عشططروان
فتططاوايه) فططي شيخنا به جزم القل. (قوله: واالذي واهما واركعتين،

صططلة سنة أوا الغفلة سنة بهما ينوي طويل: بل كلم بعد عبارتها
ماططن إل عليهمططا يثططابا فل ماطلقة نافلة واقعتا أطلق فإن الواابين،

فيها) أي بد ل . (قوله: أنه خصوصها. اه دوان الصلة ماطلق حيث
ثوابهططا. (واقططوله: خصططوص حصططول فططي الواابيططن. أي صططلة فططي

بها الواابين صلة تشبيه لكن الفتاواي، عبارة في كالضحى) ليس
تشبيهها بخلف المؤقتة، السنن مان مانهما كل لن واذلك واجه، له

ذات ماططن المسططجد تحيططة لن واجططه، لططه فليططس المسططجد بتحيططة
علمططت. (قططوله: واتجططب كمططا المؤقتة مان الواابين واصلة السبب

الصططلة كططون وايقصططد واقصططده. فيلحططظ مالحظته فرض) أي نية
فططي واالنظططائر: العبططادات الشططباه فططي السططيوطي فرضططا. قططال

خلف، بل فيططه يشططترط أقسام: ماا أربعة على للفرضية التعرض
واالعمططرة الحططج واهو خلف، بل فيه يشترط ل الكفارات. واماا واهو



واالصطلة الغسطل واهطو الصح، على فيه يشترط واالجماعات. واماا
واهططو الصططح علططى فيططه يشططترط ل الصططدقة. واماططا بلفططظ واالزكاة
كفايططة . (قوله: والو واالخطبة. اه بلفظها واالزكاة واالصوم الوضوء

الفططرض، نيططة تجططب الفططرض. أي نيططة لوجوبا أوالى نذرا) غاية أوا
صططبيا) الناواي كان نذرا. (قوله: واإن كان أوا كفاية فرض كان والو

عططدم وااعتمططد الرمالي الجمال ذكر. واخالف ماا لوجوبا ثانية غاية
فكيططف نفل، صططلته بوقوع واعلله حقه، في الفرضية نية اشتراط

واقططال: المططراد الشططتراط، حجططر ابططن وااعتمططد ؟ الفرضططية ينططوي
حقططه. فططي ل الصططل فططي حقيقتططه أوا صططورته، حقه في بالفرض

نفل. (قططوله: كانت واإن صلته في القيام مان بد ل أنه ذلك وايؤيد
الكططردي: أي الفططرض. قططال نيططة لوجوبا النفل) تعليل عن ليتميز

- النفطل فطي - إن ماوجطود هو حيث مان واالتعيين الفعل قصد لن
وارتبة. النفل عن تمييز له ليحصل الفرضية نية الفرض في فزيد

واإن ذلططك بقلبططه يقصططد كأن الظهر) أي فرض . (قوله: كأصلي اه
واالتعييططن، الفعططل، للثلثططة: قصططد جاماع المثال به. واهذا ينطق لم

فططرض فرضططا. (قططوله: أوا الظهططر أصططلي الفرضططية. واماثلططه وانيططة
الماططام أدرك الجمعة. (قططوله: واإن فرض كأصلي الجمعة) أي: أوا

فططي الماططام أدرك واإن الجمعططة فططرض ينططوي تشططهدها) أي فططي
وال واهططو: نططوى المشططهور اللغز ظهرا. وافيه حينئذ وايتمها التشهد،

الظهر واصلى صلها، وال الجمعة نوى. أي: نوى وال واصلى صلى،
تعطالى) أي اللطه إلطى إضطافة النيططة فططي نواها. (قطوله: واسطن وال

السناد. واهي اللغوية، الضافة بها ذهنه. واالمراد في استحضارها
ذلك. واإنمططا يلحظ أي تعالى، الله إلى نواه ماا يسند أن يسن أي
تعططالى. (قططوله: للططه إل تكون ل الواقع في لنها الضافة تجب لم

فططي الضافة. واجعلططه لسنية ثان الخلص) تعليل ماعنى واليتحقق
ليتحقططق واعبطارته: واقيططل: تجططب الضططافة، لوجططوبا تعليل المغني
ماعنى تحقق لن صحيح واالكل النهاية، في الخلص. واماثله ماعنى

يكططون أن يصططلح لوجوبهططا تعليل يكططون أن يصططلح كمططا الخلص،
واحططده. للططه الخبر: العمططل في وارد كما لسنيتها. واالخلص تعليل

بالقصططد. واماراتبططه الطاعططة فططي تعططالى الحططق إفراد مانه واالكامال
بحططق واقياماططا لماططره اماتثططال واحده لله يعمل أن واهي ثلث: عليا،

أن واهططي الخرة. وادنيا، لثوابا يعمل أن واهي عبوديته. واواسطى،
ك عطدا آفاتها. واماا مان واالسلماة الدنيا في للكرام يعمل ريطاء ذل



- فططي المؤلططف - جططد الدين زين الشيخ أفراده. قال تفاواتت واإن
الذكياء:  هداية
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ذي إلهططك ماططن التقططربا * * إل بطاعططة تريد ل أن واذا أخلص
يططألف الخططاطر يكططون أن الخلص الغزالططي: واعلماططة قططال الكل

هططو الغير حضور يكون وال المل، في يألفه كما الخلوة في العمل
في سببا البهيمة حضور يكون ل كما الخاطر، حضور في السبب

واماشططاهدة إنسططان ماشططاهدة بين أحواله في يفرق دام ذلك. فما
بالشططرك البططاطن ماططدنس الخلص، صططفوة عن خارج فهو بهيمة

ماططن آدم ابططن قلططب فططي أخفططى الشططرك واهذا الرياء، مان الخفي
الصطماء. الصطخرة علطى الظلماء الليلة في السوداء النملة دبيب
اليططات فمططن شهيرة، واأحاديث كثيرة آيات الخلص في وارد واقد

الططدين) * لططه ماخلصططين الله ليعبدواا إل أمارواا تعالى: * (واماا قوله
فططإن للططه أعمططالكم الططدارقطني: أخلصططوا روااه ماا الحاديث وامان
للمخلصططين، المبططارك: طططوبى له. واابططن خلص ماا إل يقبل ل الله

اللططه ظلمططاء. رزقنططا فتنططة كل عنهم تنجلي الهدى، ماصابيح أوالئك
الصططالحين، عبططاده ماططن واجعلنططا مانططاص، ل حيططن واالنجاة الخلص

أجمعين. آماين. (قططوله: واتعططرض الخلق أفضل ماحمد سيدنا بجاه
عن لتمتاز النفل، في والو لذلك، تعرض واسن قضاء) أي أوا لداء

فائتة عليه كان التعرض. واقوله: واإن يجب) أي غيرها. (قوله: وال
أوا للمططؤداة حينئططذ للمقضططية. واتنصططرف أوا أي للمططؤداة ماماثلططة
أعططاد سططم: لططو التحفططة. قططال في المقضيات. أفاده مان للسابقة
كططذلك، إعادتها يطلب حيث مانفردا أوا جماعة واقتها في المكتوبة

للداء يصططلح ماططا وانططوى فائتططة، واعليططه قضططاء، وال أداء ينططو والططم
واالفائتططة إعادة فعله يقع فهل مانهما، لواحد يتعرض والم واالقضاء

أن الوال يرجح نظر. واقد فيه ؟ الفائتة عن يقع أوا ؟ بحالها باقية
. العادة. اه دوان الفائتة واجوبا الثاني يرجح واقد للعادة، الوقت

إذا التعططرض واجططوبا ماططن الذرعططي) أي اعتمده لما (قوله: خلفا
صططح التميططز. (قططوله: واإل لجططل للمططؤداة، ماماثلة فائتة عليه كان

الظهططر فططرض أصططلي قططال: نططويت القضاء) كأن بنية الداء صحة



فتصططح بقططاؤه، الصططلة بعططد فتططبين ماثل الوقت خرواج ظانا قضاء،
الداء، بنيططة القضططاء صحة أداء. (قوله: واعكسه) واهو واتقع صلته

فتططبين الططوقت بقططاء ظانططا أداء، الظهططر فططرض قططال: أصططلي كأن
غيم) كأن بنحو عذر قضاء. (قوله: إن واتقع صلته فتصح خرواجه،

فنواهططا بقاءه ظن أوا بقاؤه، فتبين قضاء فنواها واقتها خرواج ظن
قصططد إذا ماططا الصططلة. واماثلططه تصططح كل فعلى خرواجه، فتبين أداء

تقططول: قضططيت لغططة، الخططر علططى يطلططق كططل إذ اللغوي، المعنى
قضططيتم تعططالى: * (فططإذا اللططه وااحططد. قططال بمعنططى واأديتططه، الدين

ماططن البططارزي التحفة: واأخذ في إياها. قال أديتم ماناسككم) * أي
دخططول لظنططه الصبح يصلي سنة عشرين بمحل ماكث مان أن هذا

كططل صططلة لن وااحططدة، قضططاء إل يلزماططه لم خطؤه، بان ثم واقته
بطلططت) القضططاء. (قططوله: واإل نية يشترط ل إذ قبله عما تقع يوم
نوى بأن اللغوي، المعنى يقصد والم ذكر. أي بما يعذر لم واإن أي

لتلعبططه. صططلته تصح لم عالما، عامادا واعكسه القضاء عن الداء
لمططا تعططرض واسططن ركعططات) أي واعططدد لسططتقبال (قوله: واتعرض

للططه ماسططتقبل ركعططات أربططع الظهر فرض يقول: أصلي كأن ذكر،
غيرهططا عططن والتمتططاز إلططخ) أي خلف ماططن تعالى. (قوله: للخططرواج

بطلططت عمدا فيه أخطأ أوا عددا عين الركعات. فإن لعدد بالنسبة
يجططب، وال بمنططوي) أي نطططق الواقع. (قطوله: واسطن غير نوى لنه
إذ يضططر، لططم العصططر لسططانه علططى واجططرى بقلبططه الظهر نوى فلو

والنططه القلططب) أي اللسططان القلب. (قوله: ليساعد في بما العبرة
أي أواجبططه ماططن خلف ماططن الوسواس. واقططوله: واخرواجططا مان أبعد

النيططة. فيططه يعتططبر ماططا سائر وافي ش: هنا ع بالمنوي. قال النطق
بططابا فططي المسططألة بهططذه إلططخ) سيصططرح شططك . (قططوله: والططو اه

بتماماهططا. أي أي النيططة بكمططال أتططى الصلة. واقططوله: هططل مابطلت
واالتعييططن القصد مان أجزائها بجميع أتى أي ؟ النية كمل هل شك
 النية، أصل في شك لو ماا واماثله ؟ ل أم ؟ الفرضية وانية
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أوا عصرا) أي أوا ظهرا نوى هل (قوله: أوا ؟ ل أم بها أتى هل
ينططدرج مامططا ذكططر فيمططا الشك أن وافيه ؟ ل أم ذلك نوى هل شك



ماططن إنططه يقططال أن إليه. إل حاجة فل النية، كمال في الشك تحت
لو. جوابا تذكر. واهو ذكر) أي العام. (قوله: فإن بعد الخاص ذكر

يسططع بططأن ش: واطططوله ع عرفا. قططال أي زماان طول واقوله: بعد
. سططريعا. اه وازال خاطر له خطر يسعه. كأن ل بأن واقصره ركنا،

قوليا ذلك. واقوله: والو بعد ذكر أوا بركن) أي إتيانه بعد (قوله: أوا
قوليطا أوا كالعتطدال، فعليطا يكطون أن بيطن الركطن في فرق ل أي

كمططا الشططك، زمان طال إن ككله القولي الركن كالفاتحة. وابعض
قبططل ذكططر أوا فل) أي قبلهمططا أيضططا. (قططوله: أوا هنططاك به سيصرح

الصططلة أن صططلته. وااعلططم تبطل فل بركن، إتيانه أوا الزمان طول
أوا التعليططق قصططد إن بنيتهططا أوا النية، في بالمشيئة بالتلفظ تبطل
تبطططل فيه. وال وابالتردد الصلة مان الخرواج وابنية للمنافاة، أطلق

ه: صطل قيطل إذا فيما دينار حصول أوا الغريم، وادفع الصلة بنية ل
بيططن للتشططريك فيططه، ينططدرج ل وانفل فرض نية دينار. بخلف والك

الصططلة. أركططان ثططاني ماقصططودتين. (قططوله: واثانيهططا) أي عبططادتين
- أي أنهططا واجططه البحططر البجيرماي: وافططي تحرم) قال (قوله: تكبير

فليسططت تماماهططا، بعططد إل يططدخل ل لنططه - شططرط الحططرام تكبيرة
الصلة في دخوله يتبين مانها بفراغه بأنه أجابا الماهية. ثم داخل

الصططلة إلططى قمططت عليططه: إذا المتفططق أوالهططا. (قططوله: للخططبر مان
حططتى اركططع ثم القرآن، مان ماعك تيسر ماا اقرأ فكبر). تماماه: ثم

تطمئططن حتى اسجد ثم قائما، تعتدل حتى ارفع ثم راكعا، تطمئن
صططلتك فططي ذلططك افعل ثم جالسا، تطمئن حتى ارفع ثم ساجدا،

الوضطططوء، الصطططلة أيضطططا: مافتطططاح الشطططيخان. واوارد كلهطططا. روااه
بططذلك) أي التسططليم. (قططوله: سططمي واتحليلهططا التكططبير، واتحريمها

التحططرم. بتكططبير التحططرم. (قططوله: بططه) أي بتكططبير التكططبير سططمي
تكططبير قبل أي للمصلي. واقوله: قبله له) أي حلل كان (قوله: ماا

كالكططل واهططي لمططا، بيططان الصططلة مافسططدات التحرم. واقوله: ماططن
تكططبير يأتي. (قططوله: واجعططل) أي ماما ذلك وانحو واالكلم واالشربا

سططبحانه اللططه اتصططاف واهططو التكططبير، التحرم. (قططوله: ماعنططاه) أي
علططى الكططل دللة واالعظمة. (واقوله: الدال) مان بالكبرياء واتعالى

علطى وااقطع لخطدماته) الموصطول تهيطأ أجزائطه. (قطوله: ماطن بعض
المصلي، على عائد الفعل في المستتر واالضمير سبحانه، الباري

الرابط. (قططوله: واهو الموصول على عائد إليه المضاف واالضمير
مارفططوع. أي بعدها واالفعل تفريعية حتى أن إلخ) الظهر تتم حتى



ه أجطل ماطن إلطخ) أي ثم واالخشوع. (قوله: وامان الهيبة له فتتم أن
تكططراره فططي إلخ. واقطوله: زيطد ليستحضر الصلة فاتحة جعل إنما
واالخشططوع، الهيبة ذينك) أي استصحابا التكبير. (قوله: ليدوام أي
بططه) مانصططوبا بدوانهما. (قوله: ماقروانا للصلة كمال وال رواح ل إذ

نططائب بالضططافة. واقططوله: النيططة المخصططص تكططبير مان الحال على
ماططن فيها، يعتبر ماا جميع على المشتملة النية بها واالمراد فاعله،

المسافر، حق في واالقصر واالفرضية أوا واالتعيين، أوا الفعل قصد
قبيططل يستحضططر بططأن الجملططة. واذلططك فططي واالمأماومايططة واالمااماططة

ماططن لططه التعططرض يجب واماا تفصيل، الصلة ذات ذهنه في التكبير
ماقارنططا قصططده وايجعططل المعلططوم، ذلططك فعططل يقصططد ثططم صفاتها،
الحقيقططي الستحضار هو ذكر انتهائه. واماا إلى ابتدائه مان للتكبير

ل أنططه واقططال الحرمايططن إماططام هططذا في الحقيقية. وانازع واالمقارنة
العرفططي بالستحضططار الكتفططاء البشططرية. وااختططار القططدرة تحططويه

الصططلة هيئططة ذهنططه فططي يستحضططر بأن واذلك العرفية، واالمقارنة
التكبير. مان بجزء وايقرنه مار، ماما له التعرض يجب ماا ماع إجمال

ف، ح شططيخنا قططرره المعتمططد. كمططا البجيرماي: واهططو العلماة قال
مانصططور الشططيخ شططيخه عططن واهططو الخليفططي، شططيخه عططن واهططو

الرمالطي شطيخه عطن واهطو الشطوبري، شطيخه عطن واهو الطوخي،
الطططوخي الشططيخ السططلم. قططال: واكططان شططيخ عططن واهو الصغير،

 ماذهب يقول: هو
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بشططؤم الشيطان يستفزك أن بعضهم: وااحذر الشافعي. قال
طوقططك في ليس ماا أوا المحال بطلب لك عرض فإذا الوسواس،

الغزالططي بططه قططال الططذي للتسططهيل قططالوه عما فمل بحال قوة له
لقططوله واذلططك واالتنقيططح، المجمططوع فططي وااختططاره الجليططل، واإمااماه

أحسن . واماا حرج) * اه مان الدين في عليكم جعل تعالى: * (واماا
ماططن الططدين ذا في الله يجعل مانظوماته: والم في العماد ابن قول
نزغططة إل التنطططع واماططا خليقتططه أحيططا علططى واجططودا * * لطفططا حرج

قططوله تسططتمع إن فتنتططه سططوء فاحططذر إبليس ماكر * * مان واردت
واخير خير القصد بخيبته ترجع له رأي نصح * * أوا يوسوسه فيما



التكبير (قوله: لن نكبته داء وااحذر التعمق * * دع أواسطه المار
أركططان بططالتكبير. (واقططوله: أوال النيططة اقططتران لوجططوبا إلخ) تعليل

أوال قال: لنططه التكبير. والو ل النية هو أوالها أن عليه الصلة) يرد
إلططخ) ماقارنتهططا أوالى. (قوله: فتجب لكان الظاهرة الصلة أعمال

للنتقال هنا بد) بل ل المعلل. (قوله: بل عين هو إذ إليه حاجة ل
بمعتططبر. ماتعلططق واهططو النيططة، فططي للبطططال. (قططوله: فيهططا) أي ل

واالفرضططية. واقططوله: واالتعييططن الفعل قصد مان أي مار واقوله: ماما
للغيططر. (قططوله: إلخ) تمثيططل مار. (قوله: كالقصر ماا غير أي واغيره

المعادة الجمعة واماثل واالمأماوماية، المااماية في الجمعة) قيد في
غيرهططا) أي الكططردي. (قططوله: فططي فططي كمططا جماعططة، واالمنططذوارة

واالضططمير بيستحضططر، ماتعلق ابتدائه) الظرف الجمعة. (قوله: ماع
يستحضططر، علططى يستمر) ماعطططوف التكبير. (قوله: ثم على يعود

فططي المستحضططر لططذلك كلططه) أي مانصوبا. (قوله: لططذلك فالفعل
ماططع واينهيططه ابتططدائه ماططع ذلططك يبتططدئ بططأن التوزيع يكفي وال ذهنه،

النيطة. تمطام عطن التكطبير ماعظطم خلطو مان عليه يلزم لما انتهائه،
ل دوااماططا استصططحابها لن التكططبير، بططأواله) أي قرنها (قوله: يكفي

وله: عنطد لطه. اه يحتطاط النعقطاد بطأن ذكرا. وارد يجب تحفطة. (ق
لهططم يوسططع عنهططم اللططه رضي فإنهم الخواص، عند ل العوام) أي

واالمقارنططة الحقيقططي الستحضططار علططى قططدرة فلهططم الزماططان،
هططو هططل العططوام، نصططه: قططوله: عنططد ماا البجيرماي الحقيقية. وافي

أوا ؟ العرفيططة المقارنططة للعططوام يكفططي أي ؟ بالكتفططاء ماتعلططق
واقططد ؟ بهططم المراد ماا واحينئذ ؟ العوام عند العرفية أي بالعرفية،

المنهططج. فليحططرر. شططوبري. أقططول: شرح في الكلمة هذه أسقط
بططالعوام فططالمراد الوال مانهما. واعلى بكل تعلقه يصح أنه الظاهر

هططو واالثططاني النططاس، عاماططة بهططم فالمراد الثاني واعلى العامايون،
يعططد . (قططوله: بحيططث التحرير. اه على المعتمد. فليتأمال. مادابغي

الستحضططار تقديره: وايكفي بمحذواف للصلة) مارتبط ماستحضرا
ل العرفططي للستحضططار بيططان إلططخ. فالحيثيططة بحيططث أيضا العرفي

اقترانهططا يوجد أن ماعناها العرفية المقارنة العرفية. لن للمقارنة
أن الحقيقططي بعططد. واالستحضططار عزوابهططا يضططر وال جططزء، أي عند

يستحضططر أن الحقيقية تفصيل. واالمقارنة الركان جميع يستحضر
الحططق) مار. (قططوله: إنططه كما آخرها إلى التكبيرة أوال مان الركان

غيططره. يجططوز ل الططذي الصوابا أي الحق، هو الماام اختاره ماا أي



الحقيقيططة واالمقارنة الحقيقي بالستحضار الكتفاء عدم واماقتضاه
ناشططئ المذماوم) هططو الوسواس مارادا. (قوله: في واليس ماطلقا

مانططاف هططذا قلططت الططدين. فططإن فططي جهططل أوا العقل في خبل مان
للكططامالين. قلططت: ل إل تكططون ل الوسوسططة أن بعضططهم لقططول
الوسططواس فططي يسترسططل ماططن علططى ماحمططول الوال لن مانافاة،

يجاهططد ماطن علطى ماحمططول واالثططاني عبططادة، لطه تتططم ل يكطاد حتى
الكامال.  الثوابا ليثابا واسوسته في الشيطان
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ماططا زيططاد بن العلء إلى العدواي: شكوت عبيدة بن جرير قال
الططذي البيت ذلك ماثل فقال: إنما الوسوسة، مان صدري في أجد
واتركططوه. ماضوا واإل عالجوه شئ فيه كان فإن اللصوص فيه تمر

للشططيطان يبقططى ل تعططالى اللططه بططذكر اشتغل إذا القلب أن يعني
الططذكر عططن فتططوره واقططت الوسوسططة فيه يكثر والكنه سبيل، عليه

ل حططال كططل علططى بالشططيطان مابتلططى الله. فالعبد ذكر عن ليلهيه
الحجططاج: بططن قيس تعالى. قال الله ذكر إذا يخنس والكنه يفارقه

ماثططل اليططوم واأنططا الجزوار، ماثل واأنا فيك شيطاني: دخلت لي قال
تعططالى. الله بكتابا تذيبني قال: لنك ؟ ذلك العصفور. فقلت: لم

الشيطان الله رسول عنه: يا الله رضي العاصي بن عثمان واقال
لططه يقططال شططيطان واقراءتي. فقططال: ذلططك صلتي وابين بيني حال

ثلثططا. يسططارك علططى وااتفططل مانه بالله فتعوذ أحسسته إذا خنزبا،
فططي واسوسططته كططثرت عني. فمططن الله فأذهبه ذلك قال: ففعلت

بططك أعوذ إني وايقول: اللهم الشيطان، مان بالله فليستعذ الصلة
يذهبه. واكان الله فإن مارات، ثلث خنزبا الوسوسة شيطان مان

الوسططواس يططدفع ماططا أصططحابه يعلططم الشاذلي الحسن أبو الستاذ
يططده فليضططع بذلك أحس لهم: مان يقول فكان الرديئة، واالخواطر

الخلق القططدواس الملططك وايقططول: سططبحان صططدره علططى اليمنططى
جديططد بخلق وايأت يذهبكم يشأ يقول: إن مارات. ثم سبع الفعال،

الحططرام. قبططل المصططلي ذلططك بعزيططز. وايقططول الله على ذلك واماا
فاسططتعيذواا الولهططان، لططه يقططال شططيطانا للوضططوء الخبر: إن وافي
أسططبغت لططه: ماططا فيقططول المتوضططئ إلططى يططأتي فططإنه مانططه، بططالله



ك، ماسطحت ماا واجهك، غسلت ماا واضوءك، بأشطياء وايطذكره رأس
الولهططان، مان بالله فليستعذ ذلك مان شئ نابه فعلها. فمن يكون
إل إله ل قول العلماء: يستحب بعض عنه. واقال يصرفه الله فإن
فططإن واشططبههما، واالصططلة الوضوء في بالوسوسة ابتلي لمن الله

اللططه إل إله ل -. وايعيد تأخر - أي خنس الذكر سمع إذا الشيطان
أبططي الجططوزي بططن أحمططد الجليططل السططيد الططذكر. واقططال رأس لنه

- عنططه اللططه - رضططي الداراني سليمان أبي إلى الحواري: شكوت
أحسسططت واقططت فأي عنك، ينقطع أن أردت فقال: إذا الوسوسة

إلططى أبغططض شططئ ليططس عنك. فإنه انقطع به فرحت فإذا فافرح،
الشيخ زادك. قال به اغتممت فإذا المؤمان، سروار مان الشيطان

اء بعطض قطاله ماا النوواي: واهذا الدين ماحيي الوسطواس أن العلم
. خرابططا. اه بيتططا يقصد ل اللص فإن إيمانه، كمل مان به يبتلى إنما

لنططه التكططبير، فططي فيططه) أي بتصططرف. (قططوله: وايتعيططن بجيرماططي
كمطا خططبر: صططلوا ماططع واالسططلم، الصططلة عليططه فعلطه ماططن المأثور

علططى أي القططادر علمتمططوني. واقططوله: علططى أصططلي. أي رأيتموني
يططترجم فططإنه ذكططر عمططا العاجز به بالعربية. واخرج بالتكبير النطق
تعلمططه وايحططب غيططره، أوا لططذكر عنه يعدل شاء. وال لغة بأي واجوبا

قططدر. وايططؤخر إن طططال، واإن بالسططفر والططو طفلططه، وانحططو لنفسططه
ماططا إل يبقططى ل حططتى رجططاه إن للتعلططم الططوقت أوال عططن الصططلة
إل يعيططد وال حططاله، بحسططب فعلهططا يجب فحينئذ بمقدمااتها، يسعها
الحططرام لتكططبيرة يشططترط أنططه تعلمططه. وااعلططم فططي فططرط فيمططا

أن سماعك لتكبير فقال: شرواط بعضهم نظمها شرطا، عشروان
* لهمططزة تمططد ل بأكبر وانطق أوال الله تقديمك * * وابالعربي تقم

تططزد ل الله في السبع اللفات على الول واكذا تشديدها بل * كباء
* * وافطي بنيطة وااقطتران لوقت دخول تأصل لحرف تبدل وال كواوا
* * أكططبر همططز وااقطعططن اعططدم واصططارفا اجعل واللقبلة أخر قدواة
تمططد النظططم: ل فططي واقططوله انجل تعططدادها عشططروان كملططت لقططد

قبططل أي كواوا، شرطان. واقوله فتحته واأكبر، الله مان لهمزة. أي
أيضططا. (قططوله: شططرطان فتحتططه أكبر، واقبل بعده، أوا الجللة لفظ

أكبر. (قوله: للتبططاع) الله لجملة ماضاف واهو يتعين، لفظ) فاعل
أكططبر. والططو اللططه على الكبر) ماعطوف الله مار. (قوله: أوا ماا واهو

الصططل: ماططع المغنططى أوالى. واعبارة لكان الكبر الله قال: وايكفي
الكططبر - كططالله التكططبير اسططم - أي السططم تمنططع ل زيادة تضر وال



زيططادة واعلططى التكططبير علططى يططدل لفططظ لنططه وااللم، اللف بزيادة
اللططه يضططر ل بالتخصيص. واكذا الشعار واهو التعظيم، في مابالغة

ماططن صططفة كططل الصططح. واكططذا في أكبر، الجليل واالله واأجل، أكبر
أكططبر، عزواجططل اللططه كقوله الفصل، بها يطل لم إذا تعالى صفاته
 تعالى صفاته غير تخلل لو ماا بخلف واالمعنى، النظم لبقاء
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إل إلططه ل الططذي كططالله صفاته طالت أوا الكبر هو كقوله: الله
اللططه) أكططبر يكفي بحذف. (قوله: وال  أكبر. اه القدواس الملك هو
ثانيططا. كطأن أكططبر بلفطظ أتططى المبتططدأ. فططإن على الخبر بتقديم أي

واإل صح، البتداء الجللة لفظ عند قصد فإن أكبر، الله قال: أكبر
ماعنططى لفططوات كططبير، الله يكفي وال كبير) أي الله فل. (قوله: وال

اللططه يكفططي وال أي أعظططم التعظيططم. واقططوله: أوا واهططو التفضططيل
وال أكططبر) أي الرحمططن تكططبيرا. (قططوله: وال يسططمى ل لنه أعظم،
بططالوالى يكفططي وال الجللططة، لفططظ لفططوات أكططبر، الرحمططن يكفططي

إخلل اللفظيططن. (قططوله: وايضططر لفططوات أعظططم، أوا أجل الرحمن
لططم بططأن ينبغططي، ماططا على به التيان عدم بالخلل بحرف) المراد

أماا اللثغ، غير في واهذا ماخرجه، غير مان به أتى أوا أصل، به يأت
اختططص قيططل: لططم النهايططة: فططإن فططي حقططه. قططال في يضر فل هو

بططه اختططص ؟. قلنا: إنما التعظيم لفظ دوان التكبير بلفظ انعقادها
والهططذا المبالغططة، واجططه على واالتعظيم القدم على يدل لفظه لن
الميزان، تمل لله واالحمد الميزان، نصف الله (ص): سبحان قال

(ص) - حكايططة واالرض. واقططال السموات بين ماا ء مال أكبر واالله
فمططن إزاري، واالعظمططة ردائططي، -: الكبريططاء عزواجططل اللططه عططن

الططرداء للكبرياء أبالي. استعار وال قصمته مانهما شئ في نازعني
. (قططوله: وازيططادة الزار. اه ماططن أشططرف واالططرداء الزار، واللعظمة
قططوله:  ب إخلل. واخططرج علططى ماعطططوف فهو زيادة، وايضر إلخ) أي

تغيططر ل فيططه أل الكططبر. فزيططادة كططالله يغيططره، ل ماططا المعنى يغير
ماططن ماططر ماا يضر ل مار. واكذا كما الحصر بإفادة تقويه بل المعنى

واالمعنططى. النظططم لبقططاء أكططبر، عزواجططل الله أوا أكبر، الجليل الله
الططذي الحططرف لزيادة تمثيل بعده واماا الله) هو همزة (قوله: كمد



بعططد اسططتفهاماا. (قططوله: واكططألف به يصير لنه واذلك المعنى، يغير
- بفتططح كبر جمع بذلك يصير لنه أيضا المعنى يغير فهو الباء) أي

الجللططة) قبططل وااوا وااحد. (قوله: وازيططادة واجه له طبل - واهو أواله
ماططد. والطو علططى ماعططوف وابطالجر إخلل، علطى ماعطططوف بالرفع،
أوالطى، - لكطان قبلهطا الطذي ماطن حطذفها - كمطا زيطادة لفظ حذف
والططم العطططف، الططواوا لفططادة فيضططر أكططبر، يقول: واالله بأن واذلك
سططاكنة) بططالرفع، وااوا عليططه. (قطوله: واتخليططل يعطف ماا هنا يتقدم

قبلططه. فيمططا الوال الحتمططال يؤيد ماما إخلل. واهذا على ماعطوف
أوا له، جمططع يصططير لنططه سططاكنة وااوا زيططادة التحفة: يضططر واعبارة

زيططادة . (قططوله: واكططذا قبلهمططا. اه كمتحركة الكلمتين بين ماتحركة
واالهططاء اللم بيططن الكائنططة اللططف ماططد زيادة يضر واكذا إلخ) أي ماد

ماططا ماقططدار ش: واغايططة ع القراء. قال مان أحد به يقول ل حد إلى
ألف كل واتقدر ألفات، - سبع حجر ابن نقله ماا - على عنهم نقل

التكبير. كلمتيه) أي . (قوله: بين التقريب. اه على واهو بحركتين،
في قال التنفس اليسيرة. واقوله: سكتة الوقفة (قوله: واهي) أي

. عططي. اه لنحططو عليهططا زاد ماططا يضر ل أنه الذرعي التحفة: وابحث
ماططا أكططبر. واأماططا ماططن الراء ضم يضر وال الراء) أي ضم (قوله: وال

عططدم فمعنططاه صططحته وابفططرض لططه، أصططل فل جططزم التكططبير رواي
ماططرات) المططراد كططبر التعليق. (قوله: لططو ماع يصح فيه. فل التردد

فططأكثر. (قططوله: ناوايططا بططالثنين فيصططدق الواحططد، فططوق ماططا بالجمع
الصططلة. فططي فيهططا) أي مارة. (قوله: دخططل بكل بكل) أي الفتتاح

عيططن فإنهططا العلطة هططذه إلطخ) تأماطل بططالوالى دخل لما (قوله: لنه
-: الططرواض شططرح فططي - كما قال أفراده. فلو مان فرد أوا المعلل

اقتصططر أوا صلته، بطلت صلة افتتاح نوى ثم صلة افتتح مان لن
الفتتططاح نيططة قططال: لن كططأن بها ضمير الثانية. واأظهر العلة على

لقطع ماتضمنة بها الفتتاح نية أوالى. (قوله: لن لكان إلخ بالثانية
عططن لضططعفها بهططا الططدخول عططن صططارفا ذلططك وايصططير الوالى) أي

لططذلك. بالشططفاع ماعططا. فيخططرج واالدخول أمارين: الخرواج تحصيل
فيخطرج واإل افتتاحطا، أوا خرواجطا تكطبيرتين كطل بين ينو لم إن هذا
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أن قبططل فأحرم ل، أوا أحرم أنه في شك نصه: والو ماا النهاية
أنهططا النيططة هذه في نشك لنا تنعقد، لم الصلة مان الخرواج ينوي
الفططرواع ماططن الشططك. واهططذا ماططع الصططلة تنعقططد فل واتططر، أوا شططفع

القتططداء لططه يجططوز فهططل كبر، ثم فكبر بإماام اقتدى النفيسة. والو
يمنتططع أوا ؟ الوالى مان الخرواج وانوى النية قطع أنه على حمل به،
علططى يكططون أن يحتمططل ؟ الوالططى للنيططة قطعططه عططدم الصل لن

السططهو، على يحمله فإنه صلته، أثناء في تنحنح لو الخلف. فيما
قططوله إلططخ) مافهططوم . (قوله: فططإن الصح. اه في الصلة يقطع وال

تكطبيره، بكطل الفتتطاح أي ذلطك ينو بكل. واقوله: لم الفتتاح ناوايا
شيئا. (قوله: به ينو لم عداها واماا فقط، بالوالى الفتتاح نوى بأن
بيططن يتخلططل لططم أنططه واالحططال أي للحططال، مابطططل) الططواوا تخلل وال

الوالططى بعططد ماا يكن لم ذلك تخلل للصلة. فإن مابطل التكبيرات
إلططخ) باطلططة. (قططوله: كإعططادة واالوالططى التحرم تكبير هو بل ذكرا

أوا الخططرواج نيططة ماططن ماططر ماططا الكاف تحت للمبطل. وااندرج تمثيل
الثانيططة مان الوالى) أي بعد تكبيرتين. (قوله: فما كل بين الفتتاح
الصلة. صحة في يضر ل أي يؤثر ل واهكذا. واقوله: ذكر واالثالثة،

حططذف بعططد مافعططوله إلى ماضاف إسماعه) المصدر (قوله: وايجب
حروافططه. واقططوله: نفسططه جميططع أي التكططبير الفاعططل. واقططوله: أي

لشتراط السمع) قيد صحيح كان لسماع. (قوله: إن ثان مافعول
أصططم، كططان بأن السمع، صحيح يكن لم إذا ماا به واخرج السماع،

ك، عليطه يجطب فل ماطا بقطدر صطوته يرفطع أن عليطه يجطب بطل ذل
ماططن ماططانع أي عططارض السططمع. واقططوله: وال صحيح كان لو يسمعه

السططماع عليططه يجططب لططم عارض هناك كان فلو ماوجود، السماع
للعططارض، لغططط) بيططان نحططو مار. (واقوله: مان ماا عليه يجب والكن

قططولي) الكططاف ركططن الصططوات. (قططوله: كسططائر ارتفططاع وااللغططط
السططماع. فيها يجب فإنه القولية، الركان باقي ماثل أي للتنظير،

سياق في نكرة لنه بالمفرد ل الجمع بصيغة التعبير الوالى واكان
للمضاف بيان إلخ الفاتحة حينئذ. واقوله: مان تعم ل واهي الثبات،

واالتشهد كالسورة القولي) أي إليه. (قوله: المندوابا المضاف أوا
السططنة) ماتعلططق ذلططك. (قططوله: لحصططول واغير واالتسبيحات، الوال

نفسططه يسططمعه لم فلو السنة، حصول لجل ذلك يعتبر أي بيعتبر،



ه) أي جزم السنة. (قوله: واسن له تحصل ل واماطن يجطب، وال رائ
أواجبططه) ماتمسططكا مان خلف مان غلط. (قوله: خرواجا فقد به قال

بططه) أي فيططه. (قططوله: واجهططر ماططر ماططا علمططت واقد المار، بالحديث
إن لكططن إليططه، احتيج مابلغ واكذا بالتكبير. واقوله: لماام جهر واسن
بالماططام صططلتهما. واخططرج بطلططت واإل واالسططماع أوا الططذكر نويططا

بططه يأتيان بل به يجهران فل واالمأماوم، كالمنفرد غيرهما، واالمبلغ
عمططر ابططن لحططديث كفيه، رفع واسن كفيه) أي سرا. (قوله: وارفع

افتتططح إذا مانكبيه حذوا يديه يرفع (ص) كان عنهما: أنه الله رضي
اللططه رضي الشافعي قال - كما النهاية: واحكمته في الصلة. قال

بنططبيه واالقتططداء ثططوابه، وارجططاء تعططالى، اللططه إجلل - إعظططام عنه
بين الجمع تضمنه ماا العظام واالسلم. واواجه الصلة عليه ماحمد

واعظمتططه، تعططالى كبريططائه علططى القلططب انعقططاد ماططن يمكنططه ماططا
الركان. مان به إظهاره يمكن ماا واإظهار باللسان، عنه واالترجمة

تكططبيره يسططمع ل ماططن توحيده. واقيططل: ليططراه إلى واقيل: للشارة
بكلططه واالقبططال الله سوى ماا طرح إلى به. واقيل: إشارة فيقتدي

كفيططه. واقططوله: إحدى رفع أوا إحداهما) أي صلته. (قوله: أوا على
وانحططوه. (قططوله: بكشططف) كطان بشططلل أي الخططرى رفع تعسر إن

ماسططتقلة. واماثلططه سططنة لنه ماكشوفتين، واكونهما يقول أن الوالى
مانكططبيه. لن واقططوله: حططذوا أصابعهما، تفريق قوله: واماع في يقال
بططه كشفهما) أشططار ماع ماستقلة. (قوله: أي سنة مانهما وااحد كل
راجطع خلفططه) ضطميره ماطع. (قطوله: وايكططره بمعنططى البطاء أن إلى

الرفطع ماطن للمطذكور رجوعه وايحتمل ماذكور، أقربا لنه للكشف
سططنة كططل واتططرك التفريططق ترك أيضا أوالى. وايكره واهو واالكشف

قططوله: ماططع علططى تفريططق) ماعطططوف مانططه. (قططوله: واماططع طلبططت
أي واسطططا الكفين. واقوله: تفريقا أي كشفهما. واقوله: أصابعهما

يميططل أن ر م عنططد بالعبططادة. وايسططن اسططتقلل عضططو لكل ليكون
حجططر. (قططوله: حططذوا) ظططرف عند يسن وال القبلة، نحو أطرافهما
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ماقابططل مانكططبيه. واقططوله: أي حططذاء مانهيططا كططونه حال أي رفع،
العضططد عظططم ماجمططع لحططذوا. (واقططوله: مانكططبيه) المنكططب تفسططير

إلططخ) الكتف. (قوله: بحيططث إلى المرفق بين ماا واالكتف. واالعضد
فططي النططوواي الخطيططب: قططال مانكططبيه. واعبططارة حذوا لكونه تصوير
إلططخ. أصابعه، أطراف تحاذي أن مانكبيه حذوا ماسلم: ماعنى شرح

البهططاماين غيططر بها واالمراد تحاذي، فاعل أصابعه واقوله: أطراف
مافعططوله. (قططوله: واإبهاماططاه أذنيططه الصابع. واقوله: أعلى بقية مان

مانهما. (قططوله: لن ماا أي أذنيه، شحمتي إبهامااه وايحاذي إلخ) أي
- مانكططبيه. ظهرهمططا - أي راحتططاه واتحططاذي مانكططبيه) أي واراحتططاه

ابططن روااه ماططا واهو مانكبيه، حذوا الرفع لسنية (قوله: للتباع) دليل
الصططلة. افتتططح إذا مانكططبيه حططذوا يططديه يرفططع (ص) كططان عمر: أنه

إلططخ، يحططاذي بحيططث مانكططبيه حذوا الرفع الكيفية) أي (قوله: واهذه
لكططون تصططوير بططه يقرنططه الصابع. قوله: بأن واتفريق الكشف ماع

البططارز الوال التكططبير. واالضططمير لجميططع ماصططاحبا قيوده ماع الرفع
راجططع للتكططبير. واقططوله: ابتططداء بططه في واالضمير الرفع، على يعود

التكططبير. واقططوله: بابتططداء الرفططع ابتداء وايقرن واالتكبير. أي للرفع
جميعططا. مانهمططا يفططرغ ماعططا. بططأن واالتكططبير الرفططع أي واينهيهمططا

النتهططاء فططي نططدبا المعتمد. واقيل: ل هو ماعا انتهائهما وااستحبابا
الخر تمام قبل أحدهما مان أوا فذاك، ماعا مانهما فرغ إن بل ماعا،
واتسن أي تحرم، ماع على ركوع) ماعطوف الخر. (قوله: واماع أتم

ماططع التكططبير انتهططاء يسططن ل هنا ركوع. لكن ماع أيضا الكيفية هذه
فططي كمطا النحنططاء، تمططام إلططى التكطبير ماطد يسن بل الرفع، انتهاء

تسططن لكونها كثيرة) دليل طرق مان الوارد التحفة. (قوله: للتباع
كططثيرة، طرق (ص) مان عنه صح التحفة: كما الركوع. واعبارة ماع

ذلك. أضعاف عن واغيره صحابيا، عشر سبعة عن البخاري وانقله
بعططض أواجبططه ثططم واماططن الرفططع، عططدم مانهم وااحد عن يصح لم بل

أي تحطرم، علطى ماعططوف مانه) بالجر، . (قوله: وارفع أصحابنا. اه
أن للعتططدال. واالكمططل الركططوع ماططن رفع ماع الكيفية هذه واتسن
انتهائه إلى وايستمر رأسه، رفع ابتداء ماع اليدين رفع ابتداء يكون

الكيفية هذه واتسن أوال) أي تشهد مان يرسلهما. (قوله: وارفع ثم
ماتى مانه. واانظر انتصابه أي الوال، التشهد مان ارتفاعه عند أيضا

التشططهد ماططن الرفططع ابتططداء عنططد هو هل اليدين، رفع ابتداء يكون
الثططاني، واالظططاهر ؟ الركططوع أقططل حد إلى واصوله بعد أوا ؟ الوال



يكططون مانططه رفعططه ابتططداء فططي لنططه الوال، عبارته ظاهر كان واإن
ماططن الرفططع فططي فيهمططا) أي عليهما. تأمال. (قوله: للتبططاع ماعتمدا
إلخ) بططالرفع، الوال. (قوله: واواضعهما التشهد مان واالرفع الركوع

الكفيططن. (قططوله: تحططت واضططع واسن أي رائه، جزم على ماعطوف
فيهطا. القلطب لن يسططاره، جهة إلى ماائل سرته) أي وافوق صدره

واهو العضاء، أشرف على يكونا أن كذلك واضعهما في واالحكمة
يططديه جمع شئ على احتفظ مان فإن فيه، اليمان لحفظ القلب،

فططي خزيمططة ابططن روااه ماططا ق. (قططوله: للتبططاع) واهططو ش  عليه. اه
(ص) النططبي ماططع قططال: صططليت أنططه حجططر، بططن واائل عن صحيحه،

صططدره. قططوله: آخططذا تحططت اليسططرى يده على اليمنى يده فوضع
كفيططه المصططلي واضططع أي المحططذواف، واضع فاعل مان حال بيمينه
يساره - كوع ببطنها - أي بيمينه آخذا كونه حال إلخ، صدره تحت
الفضططل. واقيططل: هططو - واهذا رسغها ساعدها. وابعض وابعض - أي

نشططرها وابيططن المفصططل عرض في اليمنى أصابع بسط بين يتخير
اليططدين. واقيططل: حفططظ تسكين ذلك في الساعد. واالحكمة صوبا

نفيططس. شططئ حفططظ أراد فيمططن العططادة علططى قلبططه، فططي اليمان
اليططد. إبهططام أصططل يلططي الططذي العظططم -: هططو تقططدم - كما واالكوع

بينهما. (قوله: ماا الخنصر. واالرسغ: هو يلي الذي واالكرسوع: هو
ماتعلق الصدر تحت رفعهما. واقوله: إلى بعد الكفين، واردهما) أي

زيططادة ماططن ذلططك في لما إلخ) أي إرسالهما مان برد. (قوله: أوالى
بكراهططة البغططوي صططرح الططرواض: بططل شططرح فططي الحركططة. قططال

العبططث. واقططوله: ثططم يططأمان لططم ماططن علططى ماحمول لكنه الرسال،
أن إرسططالهما. (قططوله: ينبغططي علططى ماعطططوف بططالجر هو استئناق

إلخ)  ينظر
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 السجود. اه تمنعه نحوها أوا نجاسة فيه يكون أن لحتمال أي
مانكططبيه. واقططوله: حططذوا يططديه رفططع الرفع) أي ش. (واقوله: قبل ع

ماوضططع ينظططر أن للمصططلي التحططرم. وايسططن تكططبير أي واالتكططبير
الماواردي للخشوع. وااستثنى أقربا لنه صلته جميع في سجوده
عططدم واالمعتمططد ضططعيف، إليهططا. واهططو ينظططر إنططه فقططال الكعبططة



حالططة حططالته تكططون أن ظلمططة في وامان للعمى الستثناء. وايسن
الصططلة. أركططان ثططالث سجوده. (قوله: واثالثهططا) أي لمحل الناظر

أفضططل علططى لشططتماله الركططان أفضططل قططادر) هططو (قططوله: قيططام
العبططد يكططون ماططا لحديث: أقططربا السجود ثم القرآن، واهو الذكار

أن الركططان. وايسططن بططاقي ثططم الركططوع، سططاجد. ثططم واهو ربه مان
علططى رجليططه إحططدى يقططدم أن وايكططره بشططبر، قططدمايه بيططن يفططرق

ماتعلططق بجيرماططي. واقططوله: عليططه  قططدمايه. اه يلصططق واأن الخططرى
بقططادر القيام. (قوله: بنفسططه) ماتعلططق على يعود بقادر،. واضميره
عمطا فاضطلة بطأجرة والطو ماعيططن، ماطن بغيططره) أي أيضا. (قوله: أوا

بقيططام. فططرض) ماتعلططق عكازة. (قوله: فططي أوا الفطرة، في يعتبر
كططان والططو مانططذوارا) أي به. (قوله: والو واسيصرح النفل، به واخرج

القيام. (قططوله: وايحصططل فيه فيجب ماعادا أوا مانذوارا الفرض ذلك
ماعططه، إل يوجططد ل القيططام اسم لن ظهره) أي فقار بنصب القيام

مافاصططله) أي هططي يسن. (قوله: التي بل الرأس إطراق يضر فل
ماع والو ذكر بما القيام يحصل إلخ) أي باستناد الظهر. (قوله: والو

لسطقط إليطه المسطتند الشطئ ذلطك زال لو لشئ المصلي استناد
يصح، فل شاء، إن قدمايه يرفع بحيث كان لو ماا بخلف المصلي،

حينئططذ. فقطوله: بحيططث نفسطه ماعلططق هططو بطل قائما يسمى ل لنه
يعود سقط وافاعل الشئ، على يعود زال وافاعل للتقييد، الحيثية

حيططث المذكور. واحمل الستناد) أي المصلي. (قوله: وايكره على
ل أي بنصططب، علططى إليططه. (قططوله: بانحنططاء) ماعطططوف ضططروارة ل

جنبططه علططى ماططال إن أيضططا يحصططل إلططخ. وال بانحناء القيام يحصل
أقططل إلططى أقططربا كططان القيام. واقططوله: إن سنن عن يخرج بحيث

الماران، استوى أوا القيام، إلى أقربا كان إذا ماا به خرج الركوع
أوا لكططبر أي النتصطابا تمطام عططن يعجطز لطم يضر. واقطوله: إن فل

واجوبططا. أماكنططه ماططا فعططل لذلك، عنه عجز ذلك. فإن غير أوا مارض
لحقططه عليططه. (قططوله: بططأن قوله: قادر إلخ) مافهوم (قوله: والعاجز

ل بالقيططام. واقططوله: بحيططث أي للمشططقة. واقططوله: بططه إلخ) تصططوير
إلططخ) الماططام المشقة. (قوله: واضبطها لشدة تصوير عادة تحتمل
- القيططام عططن - أي بططالعجز نعني الرافعي: وال النهاية: قال عبارة
أوا الغططرق، أوا الهلك خططوف ماعنططاه فططي بططل فقططط، الماكان عدم
فططي الططرأس دواران أوا شططديدة، ماشططقة لحططوق أوا المرض، زيادة
زيططادة فططي ذلططك. قططال بعططض تقططدم كمططا السططفينة، راكططب حططق



ماشططقة تلحقططه أن العجططز ضبط في الماام اختاره الرواضة: الذي
المططذهب المجمططوع: أن فططي قططال خشططوعه. لكنططه تذهب شديدة

إذهططابا - بططأن تعططالى اللططه - رحمططه الوالططد . واأجططابا خلفططه. اه
قاعططدا) مابتططدأ . (قوله: صلة شديدة. اه ماشقة عن ينشأ الخشوع

إعططادة فل ذكططر كما صلى قبله. واإذا واالمجروار الجار خبره ماؤخر
القيططام. عن للعاجز إلخ) تمثيل خاف سفينة عليه. (قوله: كراكب

فططي الرض. كمططا على قائما الصلة أماكنه واإن قاعدا فيصلي أي
ماصلحة فوت أوا الرض إلى الخرواج شق إذا ماحله الكفاية. والعل

أي فاعططل، اسططم اللم، سم. (قططوله: واسططلس) بكسططر  السفر. اه
بالشططرط لكططن قاعدا، يصلي - أن النوار في - كما عليه بل فله،
إن الطططبيب لططه واقططال ماططاء بعينططه مان السلس ذكره. واماثل الذي

- علططى القيططام تططرك لططه فططإن ماططداوااتك، أماكنططت ماستلقيا صليت
عططن العططاجز القاعططد) أي إعادة. (قوله: واينحنططي غير - مان الصح
 واماثله القيام،
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للنحنططاء. أي تصوير إلخ تحاذي قاعدا. واقوله: بحيث المتنفل
الركوع، أقل إلخ. واهذا تحاذي أن هي بحالة ماصورا انحناء ينحني

سطجوده. (قطوله: يجطوز ماوضطع جبهتطه تحاذي أن فهو أكمله واأماا
ماعهططم. (قططوله: أماكنططه بعططد: الصططلة قططوله الفعل لمريض) فاعل

صططلى لططو أي انفططرد الصططلة. واقططوله: لططو جميططع فططي القيططام) أي
في صلى إن القيام يمكنه ل إلخ) أي صلى مانفردا. (قوله: ل: إن

ماططع ماعهططم) أي بعضططها. (قططوله: الصططلة في جلس إن ل جماعة،
تحصيل لجل جوز بعضها) إنما في الجلوس الجماعة. (قوله: ماع

اقتضططى عططذره أن واجهه التحفة: واكأن في الجماعة. قال فضيلة
ذلططك لططه يجوز جمع: ل قول فاندفع الفضائل، بتحصيل ماساماحته

بسططبب أي . واقططوله: بتحصططيل الجماعططة. اه ماططن آكططد القيططام لن
الصططلة بعططض فططي القعود له لجلها. فجوز أي الفضائل، تحصيل

الفضططل كططان ش. (قططوله: واإن ع  الجماعططة. اه فضططيلة لتحصططيل
واماثطل إلططخ) أي قيام. (قوله: واكذا مان كلها بها ليأتي النفراد) أي

التحفططة: إلططخ. واعبططارة قططرأ إذا الططذي الشططخص المذكور المريض



واالسططورة) إلططخ. (قططوله: أوا فقط الفاتحة قرأ إذا كان لو ثم وامان
السططورة. أي فيهططا ماعا. واقوله: قعططد واالسورة الفاتحة قرأ أوا أي

يقططل لم فيه: حيث سم السورة. قال قراءتها) أي له (قوله: جاز
ل العجطز عنطد يقعطد إنمطا بطأنه تصطريح القعطود ماع الصلة له جاز

قدر يعجز ثم الفاتحة قدر إلى القيام على يقدر كان فإذا ماطلقا،
ثططم السططورة، قططراءة حططال قعد ثم الفاتحة تمام إلى قام السورة

تركهططا) أي الفضططل كططان . (قططوله: واإن للركططوع. واهكططذا. اه قططام
كعططب علططى الشططخص يجلططس أن السورة. (قوله: الفتراش) هو

وايضططع اليمنططى قططدماه واينصططب للرض، ظهرهططا جططاعل اليسططرى،
قعود لنه أفضل كان القبلة. واإنما لجهة أصابعها أطراف بالرض
يجلططس أن هططو التربع سلم. قوله: ثم يعقبه ل قعود والنه عبادة،
وارجلططه اليسططر فخططذه تحططت اليمنططى رجلططه وايضططع واركيططه، علططى

جلوسططه: فططي القاماوس: تربططع اليمن. وافي فخذه تحت اليسرى
أن إل كطالفتراش، هططو التورك . واقوله: ثم واأقعى. اه جثى خلف

يمينططه جهططة ماططن الفتراش في هيئتها على يساره يخرج المصلي
خبر ذلك في إلخ) الصل عجز بالرض. (قوله: فإن واركه وايلصق

واعنا عنهما الله رضي حصين بن لعمران (ص) قال البخاري: أنه
فقاعططدا، تسططتطع لططم فإن قائما، -: صل بواسير به - واكانت بهما
تسططتطع لططم النسططائي: فططإن جنططب. زاد فعلططى تسططتطع لططم فططإن

جنبططه) أي واسعها. (قوله: علططى إل نفسا الله يكلف ل فمستلقيا،
ماكططرواه. اليسططر علططى أنططه ماططن بططه سيصططرح ماططا بططدليل يمن، ال

ماططا يططرد ل صلى. واقوله: بططوجهه فاعل مان (قوله: ماستقبل) حال
فططي القاعططد. واقططال أوا القططائم فططي ماحله لن بالصدر، أنه مان مار

واالقعططود، القيططام دوان هنا، بالوجه استقبالها واجوبا التحفة: وافي
السططتقبال لماكان بينهما فارق ل إذ واجوبه، عدم واقياسهما نظر،

بططدنه. بمقططدم الكل في ماستقبل ذلك ماع واتسميته دوانه، بالمقدم
الصططدر. (قططوله: وايكططره) أي بططه بططدنه) المططراد . (قوله: واماقدم اه

ماططن يمكنططه لططم عططذر واجططد فططإن عططذر الضطططجاع. واقططوله: بل
كراهططة. (قططوله: بل اليسر، على اضطجع اليمن على الضطجاع

 عن عجز فإن أي ماضجطعا، على فمستلقيا) ماعطوف
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ظهططره. (قططوله: علططى ماسططتلقيا صططلى ماضطططجعا الصططلة
وابتثليططث واكسططرها، ضططمها ماططن أشططهر الميططم بفتح واأخمصاه) هو

للفضططل، بيططان واهططو القدماين، مان المنخفض أيضا: واهما الهمزة
الستلقاء. اسم يمنع ل - لنه القبلة - أي عنها إخراجهما يضر فل
أن التحفططة. إل فططي إلخ) قطال يضع أن بجيرماي. (قوله: وايجب  اه

اسططتقباله، يصططح ماا بأعلها أوا ماسقوفة واهي الكعبة، داخل يكون
علططى مانكبططا يصلي أن داخلها في ذلك. واله يضع أن يجب فل أي

لسططتواء يظهططر، فيمططا السططتلقاء علططى قططدرته ماططع والططو واجهططه
بزيططادة.  أوالططى. اه السططتلقاء كططان واإن حينئذ، حقه في الكيفيتين

برأسططه يططومائ أن وايجب القبلة) أي صوبا إلى يومائ (قوله: واأن
واالسططجود للركططوع الوالى واساجدا القبلة. واقوله: راجعا جهة إلى
إلططخ) أي تأماططل. (قططوله: وابالسططجود لهمططا، بططالرأس اليمططاء لن

خططبره مابتدأ وااقع بمحذواف ماتعلق فهو أخفض، بالسجود وااليماء
عططن عجططز إن يومائ أن يجب عنهما) أي عجز أخفض. (قوله: إن

الركططوع أطططاق إن التحفة: ثططم واالسجود. واعبارة بالركوع التيان
ماطن جبهتطه برأسطه. وايقطربا لهمطا أواماطأ واإل بهمطا، أتى واالسجود

بأجفططانه) أخفض. (قططوله: أواماططأ السجود وايجعل أماكنه، ماا الرض
لظهططور ماططر، فيمططا بخلفططه أخفططض، للسططجود إيمططاء فيه يجب وال

الطططرف. (قططوله: فططإن دوان بططالرأس اليمططاء فططي بينهمططا التمييز
عططن عجططز إن النهاية: ثططم بالجفان. واعبارة اليماء عن عجز) أي

قلبططه، علططى واسننها أركانها يجري بأن بقلبه، صلى بطرفه اليماء
نفسططه يمثططل بأن أيضا النطق عن عجز إن فعلية، أوا كانت قولية
بنططدرته عليه. واالقول إعادة وال الممكن، لنه واراكعا واقارئا قائما

واأقوالهططا قلبططه) أي علططى الصلة أفعال . (قوله: أجرى مامنوع. اه
إلططخ) عنططه تسططقط علمططت. (قططوله: فل كمططا النطق، عن عجز إن

ه حنيفة أبي الماام واعن برأسطه اليمطاء عطن عجطز إن واماالك: أن
ذلططك. اه بعططد يعيططد ماالططك: فل الماططام الصلة. قططال عنه سقطت

قيل المغني: فإن إلخ) عبارة القيام أخرواا بجيرماي. (قوله: واإنما
أجيططب ؟ عليهمططا ماقططدم أنططه ماع واالتكبير النية عن القيام أخر لم

فقططط، الفرضططية فططي ركططن واهو ماطلقا، الصلة في ركنان بأنهما
واتكططبيره النيططة سططابقيه) همططا . (قططوله: عططن عليططه. اه قططدماا فلططذا



سططابقيه. القيام. (قوله: لنهما) أي أي تقدماه الحرام. واقوله: ماع
فططانحطت أي الفريضططة في القيام. واقوله: ركن (قوله: واهو) أي

عططن العططاجز إن أي للتنظير، عنهما. (قوله: كمتنفل) الكاف رتبته
قاعططدا) النفل يصلي أن له النافلة. (قوله: فيجوز كمصلي القيام

فهططو قائمططا صططلى البخططاري: ماططن لخططبر واذلططك عيططد، نحططو والو أي
نائمططا صلى وامان القائم، أجر نصف فله قاعدا صلى وامان أفضل،

النفططل والن القاعططد. واللجمططاع، أجططر نصف - فله ماضطجعا - أي
الططترك. واماحططل أوا الحططرج إلططى يططؤدي فيه القيام فاشتراط يكثر،

ماططن ينقططص لم واإل القدرة، واالمضطجع: عند القاعد أجر نقصان
تطططوعه أن خصائصططه ماططن إذ (ص)، نبينططا غير شئ. وافي أجرهما

الكسططل. (قططوله: واماضطططجعا) ماططأماون لنططه قائمططا كهططو قائم غير
اليسططر علططى اضطجع فإن اليمن، شقه على يكون أن واالفضل

ماططن النفل يصح مار. واقيل: ل كما عذر، ل حيث الكراهة ماع جاز،
الصططلة. (قططوله: وايلططزم صططورة انمحططاق ماططن فيططه لمططا اضططجاع
أماططا ماسططتلقيا) أي بهما. (قوله: أماططا إلخ) واقيل: يومائ المضطجع

يصططح) أي ظهططره. (قططوله: فل علططى ماسططتلقيا كططونه حططال التنفل
وارواده. (قطوله: وافططي لعططدم واسجوده، ركوعه أتم واإن الستلقاء،
قاعططدا ركعططة عشططرين أراد النهايططة: والططو فططي إلخ) قال المجموع

بططأن بعضططهم الجططواهر. واأفططتى فططي احتمططالن ففيه قائما واعشرا
واغيططره. وايحتمططل الركططوع زيططادة ماططن فيهططا لمططا أفضططل العشرين

 خلفه
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أفططتى - كمططا واالمعتمد الستواء، الحديث أكمل. واظاهر لنها
أشططق. لنهططا عليها قيام مان العشر - تفضيل الله رحمه الوالد به

أفضططل قيططام ماططن ركعتين قواعده: صلة في الزركشي قال فقد
القنططوت طططول الصططلة حديث: أفضل قعود. وايؤيده مان أربع مان
ظاهر. هو كما الزماان، استوى إذا ماا المسألة القيام. واصورة أي
علططى عليهططا: أي قيططام نصططه. قططوله: ماططن ماططا ش ع . واكتططب اه

زماططن وااسططتوى قيططام، مان الكل كانت لو أماا قعود، مان العشرين
زيططادة ماططن فيهططا لمططا أفضططل فالعشططروان واالعشططرين، العشططر



. (قوله: القيام. اه في الكل اشتراك ماع واالسجودات، الركوعات
ماطا لحططديث: أقططربا أفضططل) أي السطجود الرواضطة: تطويطل وافي
أركططان رابططع ساجد. (قوله: وارابعهططا) أي واهو ربه مان العبد يكون

للمنفططرد واالنفططل، الفططرض فططي فاتحة) أي الصلة. (قوله: قراءة
فططي نظططرا أوا تلقينططا أوا حفظططا واالجهريططة، السططرية فططي واغيططره،

القعود. (قوله: لخبر واهو بدله، أوا أي قياماها ماصحف. واقوله: في
صططحيحة، صططلة) أي القططراءة. (قططوله: ل لوجوبا الشيخين) دليل

الكمال. وارواي نفي مان الحقيقة نفي إلى أقربا الصحة نفي لن
فططي الكتططابا. (قططوله: أي بفاتحة فيها يقرأ ل صلة تجزئ أيضا: ل

عليططه قططوله فططي صططلته، المسططئ خططبر مان يعلم ركعة) واهذا كل
ثططم القططرآن، بططأم اقططرأ ثططم فكططبر القبلططة استقبلت له: إذا السلم

أوا حقيقططة ماسبوق) أي ركعة ركعة. (قوله: إل كل في ذلك اصنع
أوا السططجود، عططن زحططم واماططن الحركططة، أوا القططراءة حكما. كبطططء

فططي ركوعه واقبل إمااماه ركوع بعد شك أوا الصلة، في أنه أنسي
أركططان ثلثططة لططه يغتفططر فططإنه لقراءتهططا، واتخلططف الفاتحططة قططراءة

نظططم علططى واماشى ذلك، مان بأكثر يسبق والم قرأها طويلة. فإذا
ماعطه، ركطع للركطوع، هاوايطا أوا راكعطا الماطام فوجد قام ثم صلته،

إذا المسططبوق ماعنططى فططي ذكططر ماططا الفاتحة. واكون عنه واسقطت
الركعططة فططي الفاتحططة يسططع زمانططا الماام ماع يدرك لم بالذي فسر

الفاتحططة يسع زمانا الماام ماع يدرك لم بمن فسر إذا واأماا الوالى،
بجيرماططي  حقيقيططة. اه مانططه الصططورة هططذه فتكططون ركعططة أي فططي

عليططه الفاتحططة تجططب ل فيهططا) أي عليططه تجب بتصرف. (قوله: فل
لتحمططل عليه واجوبها يستقر ل أنه أي فيها سبق التي الركعة في

عنططه. (قطوله: سططقطت ثططم عليططه واجبت فهي واإل عنه، لها الماام
إلططخ. يططدرك لططم الططذي يقول: واهططو أن إلخ) الوالى يدرك لم حيث
الحيثيططة. تفيططده كمططا قيططده، ل المسططبوق ضططابط هو ذكره ماا لن

كططل فططي بيططدرك. (قططوله: والططو ماتعلططق الماططام قيططام واقططوله: ماططن
الفاتحططة تجططب ل إلططخ. أي عليططه تجططب لقوله: فل الركعات) غاية

غايططة أنططه الركعططات. وايحتمططل كططل فططي سبق والو سبق، إذا عليه
كططل فططي والططو ذلططك يططدرك لططم إلططخ. أي زمانططا يططدرك لقططوله: لططم

عططدم لتصططور إلططخ) علططة أظهر. (قططوله: لسططبقه الركعات. واالوال
ماططن الضططمير إلططى سططبق الركعات. واإضططافة كل في عليه واجوبها
الضططمير أعيططد إن الفاعططل حططذف بعططد لمفعططوله المصططدر إضططافة



المصططدر إضططافة ماططن بالفاتحة. أوا إياه الماام لسبق أي للمأماوم،
المططأماوم. علططى يعططود مافعططول لططه وايقططدر للماام، أعيد إن لفاعله

المططأماوم) الوالى. (قططوله: واتخلططف الركعة أي الوالى واقوله: في
عططن أي الوالططى. واقططوله: عنططه غيططر في أي المأماوم، والتخلف أي

ماتعلق واهو السجد، عن زحمة بسبب إمااماه. (واقوله: بزحمة) أي
عليططه يططدل كما للقراءة، أوا للصلة نسيان) أي بتخلف. (قوله: أوا

كمططا طويلططة أركططان ثلثة له وايغتفر لقراءتها فيتخلف إطلقه. أي
نظططم علططى جرى أن بعد السجود) أي مان يقم تقدم. (قوله: فلم

الوالططى. (قططوله: أي بعططدها مامططا كططل نفسططه. واقططوله: فططي صططلة
تططبين للتحمططل. فلططو أهل فليططس المحططدث بططه المتطهططر) خططرج

يططأتي أن عليططه يجططب القدواة قبل ماحدثا كان الماام أن للمسبوق
تططبين إذا ماططا بططه خططرج الزائططدة الركعططة غيططر بركعة. واقططوله: فططي

تسططقط ل فططإنه زائططدة، فيهططا به اقتدى التي الركعة أن للمسبوق
والم ماسبوق تأخر بركعة. (قوله: والو يأتي أن وايجب الفاتحة عنه

فسططيأتي بهططا اشططتغل فططإن الفتتططاح، كططدعاء بسططنة) أي يشططتغل
يجططب أنططه الجماعططة. واحاصططله صلة بابا في حكمه بيان للشارح

 ماا بقدر الفاتحة مان يقرأ أن عليه
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فقططد الركططوع فططي الماططام واأدرك قرأه فإن السنة، مان قرأه
ل لنططه يركططع، وال الركعطة فططاتته فيه يدركه لم فإن الركعة، أدرك

صلته. (قوله: بطلت واإل للسجود هويه في يتابعه بل له يحسب
الركططوع. فططي إدراكططه إلغائهططا عططدم شططرط لن ركعتططه) أي لغططت

قططراءة لفاتحطة. أي صططفة بمحططذواف، بسططملة) ماتعلططق (قوله: ماع
الكططل ماصططاحبة ماططن فيططه البسططملة. واالمصططاحبة ماططع كائنة فاتحة
آيططة. (قططوله: فإنهططا أنهططا مان ذكره مار ماا على بناء أجزائه، لبعض

مانهططا، آيططة كونهططا اعتقططاد يجططب فل اعتقادا، ل حكما مانها) أي آية
ماططن كونهططا اعتقاد يكفر. واأماا ل ذلك جحد لو بل غيرها، مان واكذا

(ص) إلخ) جاحده. (قوله: لنه يكفر فواجب هو حيث مان القرآن
اللططه بسططم فططاقرؤا بالفاتحططة قرأتططم (ص): إذا قططوله أيضططا واصططح

اللططه وابسططم المثططاني، واالسططبع القططرآن أم فإنهططا الرحيم الرحمن



النططبي أنططس: بينططا عططن أيضططا آياتها. واصططح إحدى الرحيم الرحمن
رأسططه رفططع ثططم إغفططاءة أغفططى إذ أظهرنططا بيططن يططوم (ص) ذات

علططي قططال: أنزلططت ؟ اللططه رسططول يا أضحكك ماتبسما. فقلنا: ماا
الكططوثر. أعطيناك إنا الرحيم الرحمن الله بسم سورة. فقرأ آنفا
ماططن آيططة هططي واكذلك سورة) أي كل مان آخرها. (قوله: واكذا إلى
إثباتها على أجمعوا الصحابة والن المار، أنس لحديث سورة، كل
تكططن لططم براءة. فلو سوى السور أواائل في بخطه المصحف في

بقطرآن ليطس ماطا اعتقطاد علطى يحمل لكونه ذلك أجازواا لما قرآنا
أوال تثبططت والططم بططراءة أوال لثبتططت للفصططل كططانت قرآنططا. والططو

مانهططا. آيططة البسططملة فليسططت هططي أماا براءة الفاتحة. واقوله: غير
ا تحطرم حجطر ر. واعنطد م عنطد أثناءهطا، أوالها. واتسطن واتكره أواله

نزلططت لنهططا الرحمططة يناسططب ل المقططام لن أثناءهططا. أي واتكططره
بسططملة. أي ماططع علططى تشططديدات) ماعطططوف بالسيف. (قوله: ماع

بهططا. واالتيططان ماراعاتهططا ماع أي تشديدات ماع كائنة فاتحة واقراءة
قططال البسططملة. والططو علططى المشتملة الفاتحة في أي واقوله: فيها

أوالططى، لكططان واالبسططملة الفاتحططة على العائد التثنية بضمير فيهما
علططى الضططمير عططود فيططوهم مانهططا، البسططملة سططبق فيمططا لفصططله
بعططد. واإنمططا فيمططا يقال كذلك. واكذا واليس البسملة، دوان الفاتحة

شططامال فوجوبهططا المشططددة، لحروافهططا هيئططات لنه ماراعاته واجب
فططي عشططرة التشديدات. واقططوله: أربططع لهيئاتها. (قوله: واهي) أي

عشططرة. (قططوله: لن إحططدى السططورة وافططي ثلث، مانهططا البسططملة
واعططدم رعايتهططا عليه فتجب أي لمقدر، إلخ) علة المشدد الحرف
التحفة: بحرفين. واعبارة المشدد الحرف لن مانها، بشئ الخلل

الحططرف أي خفططف سططاكن. واقططوله: فططإذا أوالهمططا حرفططان لنططه
وابطلططت حططرف. أي الفاتحططة، مان أي مانها المشدد. واقوله: بطل

سططيأتي كمططا إيططاك، كتخفيططف واتعمد، واعلم المعنى غير إن صلته
آياتهططا. عشططرة: الوال: جميططع الفاتحططة وااجبططات أن قريبا. وااعلططم

الصططارف. واجب. الثالث: عدم إن القيام في كلها الثاني: واقوعها
شرك. الرابع: لو ماا بخلف إعادتها، واجبت والى نحو بها نوى فلو
ماططانع. يكططن لططم وافها. لو حر جميع يسمع بحيث قراءتها تكون أن

عنهططا. السططادس: ماراعططاة يعططدل فل بالعربيططة، الخططاماس: كونهططا
قراءتططه تصح لم عشرة الربع مان ماشددا خفف فلو التشديدات،

والططو حرفا، مانها أسقط فلو حروافها، الكلمة. السابع: رعاية لتلك



قبططل بعططدها واماططا مانهططا هططو التي الكلمة إعادة واجبت قطع، همزة
اللحططن صططلته. الثططامان: عططدم بطلططت واإل واركططوع الفصططل طططول
التشططهد. فططي واكذا الفاتحة، في للمعنى. التاسع: الموالة المغير

المعرواف. فلططو نظمها على بها يأتي بأن الفاتحة، العاشر: ترتيب
صططلته بطلططت أبطلططه أوا المعنى غير فإن نظر، آية، أوا كلمة قدم
بططأن حرواف) أي رعاية فقراءته. (قوله: واماع واإل واتعمد، علم إن

ماخرجططه. (قططوله: واهططي) أي ماططن حرف كل وايخرج كلها، بها يأتي
إسططقاط واعلططى إلخ) أي قراءة عددها. (قوله: على أي الحرواف،

التحفططة: فططي قال حرفا واأربعون واوااحد التشديدات. واقوله: ماائة
بل مالططك وابقططراءة تشططديداتها بططدوان حروافها أن مان ذكر تنبيه. ماا

واغيططره. السططنوي عليططه جططرى ماا هو واأربعون، واوااحد ماائة ألف،
أن العد. وابيططانه في يحسب ل رسما حذف ماا أن على مابني واهو

 واسبعة ماائة الوصل كألفات حالة في والو بها الملفوظ الحرواف
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ألفططات: ألططف سططت حططذف علططى الرسم اتفق واأربعون. واقد
مارتيططن، الرحمططن مايططم وابعد مارتين، الجللة م ل بعد واألف اسم،
شططيخنا واخططالفه السططنوي، ذكططره ماا العالمين. فالباقي عين وابعد
واوااحططد ماائططة أنهططا ذكططر - بعططد فقططال الصططغير البهجططة شططرح فططي

الصططل. فططي واتبعهططم واغيططره، السططنوي ذكره ماا -: هذا واأربعون
. الوصططل. اه بألفططات بالبتططداء واثلثططون، واثمانيططة ماائة أنها واالحق
ضططاد بعططد وااللططف الموضعين في صراط ألف أن إلى نظر واكأنه

. (قططوله: إلططخ. اه ضططعيف قططول هذا رسما. لكن ماحذوافة الضالين
ألطف. (قطوله: بطدوان مالطك قطراءة واماطع تشطديداتها) أي ماطع واهي

حططرف كططل يخططرج بأن ماخارجها: واذلك رعاية واماع واماخارجها) أي
برعايططة عنططه للسططتغناء هططذا ذكططر إلططى حاجططة ماخرجططه. وال ماططن

واالمنهططج المنهططاج فططي أسقطه فلذلك تستلزماه، هي إذ الحرواف
رعايططة إسططقاط ماططع لكططن الرشططارد فططي ذكططره واالططرواض. نعططم،

أبدل الخر. (قوله: فلو عن يغني أحدهما أن الحرواف. واالحاصل
واماخارجهططا. (قططوله: الحرواف رعاية مافهوم على إلخ) مافرع قادر

بططآخر) مافعططول أماكنططه. (قططوله: حططرف عاجز أوا أماكنه) أي مان أوا



السططين بدل أوا المهملة، بالدال الذين ذال أبدل كأن واذلك أبدل،
للططرد بظططاء) الغايططة ضططادا المثلثة. (قوله: والططو بالثاء نستعين مان

كططثير علططى الحرفيططن بين التمييز لعسر ذلك بصحة قال مان على
حيططز فططي إلططخ) هططو لحططن المخططرج. (قططوله: أوا لقططربا الناس مان

قيططد علططى مافطرع والعلطه عليططه، يتفطرع ماططا هنطاك واليططس التفريطع
اللحن. (قطوله: يغيطر عن الحتراز تقديره: واماع المتن في مالحظ

كضططم آخططر، ماعنططى إلى ماعنى مان الكلمة نقل به المعنى) المراد
ه ليطس ماطا إلطى نقلهطا أوا كسرها، أوا أنعمت تاء كالطدين ماعنطى ل

العططالمين، بططدل كالعالمون يغير ل ماا به الذال. واخرج بدل بالدال
واالنطون، البطاء واكسطر الطدال بفتطح وانعبطد الهاء، بضم لله واالحمد

واالعلم القدرة ماع بذلك الصلة تبطل فل الصاد، بضم واكالصراط
ماططع بططالبطلن واحكططم الوال المثططال فططي بعضهم واالتعمد. واخالف

وافيططه أجنبية كلمة صار بأنه غيره وابين بينه فيفرق التعمد. واعليه
يغيططر ل فططإنه الكططاف، ضططمها) أي بططآخر. (قططوله: ل حططرف إبططدال

اسططم ماططن تحريمططه) كططل واعلططم ذلططك تعمططد المعنى. (قوله: فإن
وااللحن. واقوله: البدال مان المذكور على يعود واالضمير الشارة
صطورة فطي المعنطى يتغيطر لطم والطو ماطلقا، ظاهره صلته بطلت

وانططص بططالمغير، الصططلة بطلن تقييططد الجططواد فتططح البدال. وافططي
أبططدل أوا ماشططددا المقصططر، العططاجز أوا القططادر، خفف عبارته: فإن

اد بآخر، حرفا ة الطذين واذال بظطاء كض خلفطا بالمهملطة، المعجم
أنعمططت تططاء كضم المعنى يغير لحنا لحن أوا تبعه، وامان للزركشي

المغير في صلته بطلت تحريمه واعلم ذلك تعمد فإن كسرها، أوا
. (قططوله: واإل يغيططر. اه لططم الططذي البططدال فططي واقراءتططه للمعنططى،

لتلططك أي قراءتططه، فتبطل ذلك يتعمد والم يعلم واإن فقراءته) أي
دوان القططراءة بطلطت نصطه: فطرع: حيططث ماططا ش ع الكلمة. وافطي

بطلططت الصوابا على القراءة إعادة قبل عمدا ركع فمتى الصلة
. (قططوله: نعططم، مانهج. اه على فليتأمال. سم ظاهر، هو كما صلته

السططتدراك هططذا البدال. واتأمال أوا باللحن قرأه ماا أعاده) أي إن
أداة بططدل التفريططع بفططاء التعططبير فططالوالى هنططا، لططه ماحططل ل فططإنه

إل عليهططا يبنططي فل لتلك فقراءته التحفة: واإل الستدراك. واعبارة
به سها بما المعنى تغير إذا فيما للسهو وايسجد الفصل، قصر إن

عليهططا . واقططوله: كمططل لسهوه. اه يسجد عمده أبطل ماا لن ماثل،
الصططوابا. علططى المعططادة قراءتططه علططى بانيططا الفاتحططة تمططم أي



كططان فططإن الصوابا، على واأعاده قرأه ماا بطل إذا واالحاصل: أنه
أن يجططوز حططال، واأعططاده حططال علم أوا تذكر بأن الفصل طول قبل
أوالهططا، ماططن اسططتئنافها عليططه يجب وال الفاتحة، وايكمل عليه، يبني
إلخ) هططو عاجز الواجبة. (قوله: أماا الموالة لفقد عليه فيجب واإل

أي التعلططم. واقططوله: ماطلقططا قططوله: أماكنططه ماع قوله: قادر، ماقابل
الوصططف يظهر ل أنه عليه ل. وايشكل أم عالما ماتعمدا كان سواء

غيططر واتعمد فخالف الصوابا على قادرا كان إذا إل واضده بالتعمد
 الصوابا. وافي
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النهايططة. واهططو فططي قطعططا. واماثلططه فيجزئططه عططاجز التحفة: أماا
قططراءة تبطططل ل واكططذا إلططخ) أي لحططن تأمال. (قططوله: واكططذا أوالى،
يغيططر قططوله: لحنططا ماقابططل المعنططى. واهططذا يغيططر ل لحنططا فيها لحن

أي اللحططن. واقططوله: حططرم تعمططد) أي إن المعنططى. (قططوله: لكنططه
يكططره، بططل يحططرم لم يتعمده لم واإن كره) أي اللحن. (قوله: واإل

إلططخ) خلف نظططر. (قططوله: واواقططع التعمططد عططدم ماططع الكراهة وافي
فططي واالمتططأخرين المتقططدماين بين خلف الجواد: واواقع فتح عبارة
الكططاف. وابيططن بينها ماترددة بالقاف النطق وافي بالهاء، لله الهمد

الجططويني عططن المجمططوع قططول بططه يصططرح تفصططيل فيه أن واالوجه
بتططاء كنسططتعين ماخرجططه غيططر مان الحرواف بعض أخرج لو واأقره،
بينهمططا، ماحضططة بسططين وال ماحضة بصاد ل واالصراط الدال، تشبه
واتلزماططه واجب أماكنه واإن صلته، صحت التعلم يمكنه ل كان فإن

التفصططيل هططذا . وايجططري التفريططط. اه زماططن في الصلة كل إعادة
فيهمططا) أي البططدال. انتهططت. (قططوله: بططالبطلن أنططواع سططائر فططي

المططترددة. وابالقططاف بالهاء، لله بالهمد النطق في الصلة ببطلن
بالقططاف النطططق الثانيططة) واهططي فططي بالصططحة جططزم (قططوله: لكططن

ذلك أن الصحة النهاية. واواجه في كما الكراهة، ماع لكن المترددة
خالصططة. واقططوله: وافططي غير قاف هي بل بآخر حرف بإبدال ليس

بفططك رحمططن ال قططرأ لله. (قوله: كأن بالهمد النطق واهي الوالى
خلفططت ظهططرت لمططا أل لكططون نظر التحفة: وال في الدغام) قال

قيططاماه يمكططن فلططم لحططن ظهورهططا لن شططيئا يحططذف فلططم الشدة



عالمططا. أي قططوله: عاماططدا لمجمططوع . (قوله: واإل) نفططي ماقاماها. اه
أوا ماعنططاه، جططاهل ناسططيا كططان بططأن عالمططا عاماططدا كونه انتفى واإن

صططور. بثلث صططادق فهططو ماتعمططد، غيططر عالمططا أوا جططاهل، ماتعمططدا
ماططن بخلف حينئذ المعنى اعتقد إن سم: ينبغي (قوله: كفر) قال

ضططوء . (قططوله: لنططه فليراجططع. اه الكططذبا، واقصططد خلفططه اعتقططد
للسططهو) ذكر. (قوله: سططجد ماا بالتخفيف ماعناه لن الشمس) أي

شططدد لسهوه. (قططوله: والططو السجود يسن عمده أبطل ماا لن أي
ذلك صح ماشددة إياك بكاف نطق كأن ماخففا، حرفا ماخففا) أي

النهايططة: الساءة. واعبارة ماع لكن أجزأه أي شدده، الذي الحرف
. (قططوله: المططاواردي. اه ذكططره كما واأجزأه، أساء ماخففا شدد والو

تعمدها. وايحرم واتجزئه ماعها تصح الكلمة فإن لطيفة) أي كوقفة
الجططويني: تحططرم عططن المجمططوع نصططه: وافططي ماا الجواد فتح وافي
يلططزم أنططه يعلططم وابططه نستعين، مان واالتاء السين بين لطيفة واقفة
ماطن واجطوبه، علطى القطراء أجمع بما التيان واغيرها الفاتحة قارئ

الحططرف أن ذلططك الكططردي: واواجططه . قططال واغيرهمططا. اه واإدغام ماد
الواحططدة واالكلمططة الكلمة، عن واالكلمة بذلك، الحرف عن ينقطع

الجططائز القدر واإنما أثنائها، في واالوقف واالفصل القطع تحتمل ل
الططذي إلططى ينتقططل ثططم ماخرجططه مان الحرف يخرج أن الترتيل مان

للتبططاع، ماططوالة) أي رعايططة . (قوله: واماع واقفة. اه بل ماتصل بعده
إلخ) تصوير يأتي أصلي. (قوله: بأن رأيتموني كما خبر: صلوا ماع

ل التتططابع. (قططوله: بططأن أي الططولء الموالة. واقططوله: علططى لرعاية
الفاتحططة. مان أي مانها شئ للولء. واقوله: بين إلخ) تصوير يفصل

سططكتة ماططن الشططئ. (قططوله: بططأكثر ذلططك بعد أي بعده واقوله: واماا
غلبططة واماثلهمططا يضططر، فل بقططدرهما كططان إذا العي) أماا أوا التنفس
مافهططوم على إلخ) مافرع طال. (قوله: فيعيد واإن واعطاس سعال
أجنططبي علططى اقتصر أجنبي) لو ذكر الموالة. (قوله: بتخلل رعاية
فططي قططوله واليظهططر الططذكر، غيططر ماططن الجنبي ليشمل أوالى لكان

للجنططبي. بالصططلة) تفسططير يتعلططق واسططجود. (قططوله: ل المقابططل
قططل) أي بتخلل. (قوله: واإن ماتعلق واهو الفاتحة، أي واقوله: فيها
 الذكر بتخلل العادة لوجوبا غاية الذكر. واهو
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قططل. (قططوله: الذي للذكر إلخ) تمثيل المذكور. (قوله: كبعض
قريبططا. بيططانه فسططيأتي مانهططا كططان إذا الفاتحة. أماططا غيرها) أي مان

الفاتحططة، أثنططاء فططي لله قوله: الحمد عاطس) أي (قوله: واكحمد
أن إلخ) يعنططي سن إعادتها. (قوله: واإن عليه وايجب يقطعها فإنه
الصططلة فططي الحمد يسن كان واإن الموالة، يقطع العاطس حمد
علططة واهططو الططذكر، تحلططل خارجها. (قوله: لشططعاره) أي يسن كما

لمصططلحتها بهططا ماختصططا ليططس ذلططك الرمالي: لن للعادة. واعبارة
إلططخ) ماقابططل الفاتحططة يعيد . (قوله: ل بالعراض. اه ماشعرا فكان

للسططجود بالنسططبة التقابططل يظهر ل أجنبي. لكن ذكر قوله: بتخلل
بسجود. (قوله: إمااماه) ماتعلق الذكر. (قوله: لتلواة مان ليس لنه

لططم إذا ماا به أيضا. واخرج بسجود ماتعلق واهو إمااماه، ماع ماعه) أي
صلته. (قوله: لقططراءة بطلت واإل هو، يسجد فل لها إمااماه يسجد
السططجدة) راجططع آية للتأماين. (واقوله: أوا راجع الفاتحة) هو إمااماه

للباقي. (واقوله: الططتي إلخ) راجع الية التلواة: (واقوله: أوا لسجود
فيهططا يسن التي إلخ. واالية الرحمة، سؤال ذكر) أي ماا فيها يسن

غفططور وااللططه لكططم تعططالى: * (وايغفططر قططوله ماثططل الرحمططة سططؤال
خيططر واأنططت واارحططم اغفططر بقططوله: ربا الرحمططة رحيم) * فيسططأل
قططوله: * ماثططل العذابا مان الستعاذة فيها يسن الراحمين. واالتي

السططتعاذة الكططافرين) * فيسططأل على العذابا كلمة حقت (والكن
قططوله: فيهطا يسطن العططذابا. واالططتي ماططن بك أعوذ إني بقوله: ربا

ه تعطالى: * (أليطس قطوله الشطاهدين، مان ذلك على واأنا بلى، الل
ماططا يسن بيسن. أي إلخ) ماتعلق الحاكمين) *. (قوله: لكل بأحكم

حططال واالسططاماع، القططارئ مان لكل العذابا أوا الرحمة آية في ذكر
يفيد هنا ذكر بما ماأماوم. واالتصريح غير أوا ماأماوماا مانهما كل كون

واليططس ذكططر، مامططن لكططل يسططنان ل واالتططأماين التلواة سططجود أن
ل أنططه ش ع عططن البجيرماي نقل أيضا. نعم، له يسنان بل كذلك،
الصططلة فططي كان سواء إمااماه، أوا نفسه قراءة لغير التأماين يسن

أوالططى. واقططوله: فططي لكططان عمططم أوا ذكر ماا حذف خارجها. فلو أوا
صلة في مانهما كل كون حال أي أوا، بمعنى الواوا واخارجها صلة

المططأماوم، غيططره. أي قططوله: أوا بعططد هذا إلى حاجة خارجها. وال أوا
خططارج إل الغيططر يكططون وال واغيرهمططا، واالمنفرد بالماام صادق لنه



علططى تقططديمه إلخ) الوالى المصلي قرأ الصلة. تأمال. (قوله: فلو
بتخلططل قططوله: فيعيططد علططى تفريططع لنه إلخ، الفاتحة يعيد قوله: ل

عليطه جططرى ماطا - علطى (ص) حينئططذ عليطه الصططلة إذ أجنبي، ذكر
المصططلي. والططو سمع) أي الجنبي. (قوله: أوا الذكر - مان الشارح

ة. (قطوله: لفطظ تكرر عن لغنى المصلي على الفعل هذا قدم آي
المططوالة. فتقطططع واعليططه (ص)، النططبي عليه) أي الصلة تندبا لم

(ص) ماحمططد اسططم فيها آية المصلي قرأ نصه: لو ماا العبابا وافي
ه كصطلى بالضطمير القطربا فطي عليطه الصطلة لطه ندبا عليطه الل

الصططلة بطلن فططي ماحمططد. للخلف علططى صططل ل: اللهططم واسلم،
النططوار، عططن واسططلطان عنططه، سططم . وانقلططه قططولي. اه ركططن بنقل

فططي العجلططي النططوار: قططال الكريططم. واعبططارة . بشططرى واأقراه. اه
يصططلي أن (ص) اسططتحب ماحمططد اسططم فيهططا آية قرأ شرحه: واإذا
عليططه. واالوال يصططلي ل أنططه الرواضططة صططاحب فتططاواى عليه. وافي
سططؤال قبيططل مان هي إذ الموالة تقطع ل ندبها . واعلى أقربا. اه

عبططارته: قططوله: وانططص ش، ع فططي كمططا آيتهططا، سماع عند الرحمة
النططبي علططى الصططلة وامانططه عططذابا، ماططن وااستعاذة رحمة واسؤاله

اسططتحبابا علططى بنططاء يظهططر فيمططا اسمه فيه ماا قراءة (ص) عند
علططى بفتحططه الفاتحططة يعيططد ل عليه) أي بفتح . (قوله: وال ذلك. اه

فيططه. (قططوله: إذا توقططف الططذي تلقينططه عليه بفتحه إمااماه. واالمراد
الفاتحططة. غيططر والططو القططراءة، فططي الماام تردد إذا فيها) أي توقف
المططوالة. فتنقطططع عليه ففتح يتوقف لم إذا ماا به خرج قيد واهذا

بفتح. ماتعلق واالمجروار القراءة) الجار بجيرماي. (قوله: بقصد  اه
 ماع واقوله: والو
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أوا واحدها يقصدها أن بين القراءة قصد في فرق ل أي الفتح
أطلططق، أوا فقططط الفتططح قصططد إذا ماا به الفتح. واخرج ماع يقصدها

إن تططوقفه عند عليه الفتح الصلة. (قوله: واماحله) أي يبطل فإنه
الططتي اليططة تلقيططن الفتططح ماعنططى لن - واذلطك الماططام - أي سططكت
واإل أي يرددهططا. واقططوله: واإل دام ماططا عليططه يططرد فل فيهططا توقططف
قطططع حينئذ عليه فتح فإن عليه، يفتح فل يرددها كان بأن يسكت



حينئططذ. (قططوله: ماطلوبا غير لنه الفاتحة، إعادة واواجبت الموالة
الفتططح) أي يقطعهططا. (قططوله: قبططل جملططة خبره إلخ) مابتدأ واتقديم

المططوالة. واقططوله: إمااماه. (قططوله: يقطعهطا) أي على يفتح أن قبل
الفتطح علطى قطدم إذ حيطن اللطه سطبحان قطول لن أي حينئطذ لنه

أوا الططذكر يقصططد أن بططد وال المعنططى، هططذا يفيططد أي تنبططه، بمعنططى
الفتططح. (قططوله: وايعيططد فططي تقططدم كمططا صلته، بطلت واإل واالتنبيه
ذكطر بتخلطل قطوله بعطد واذكطره هطذا قطدم إلخ) لطو بتخلل الفاتحة
القصططير الطويل عرفا. واماثل أي أوالى. واقوله: طال لكان أجنبي

ابططن القطططع. قططال بنيططة الفعل لقتران القراءة، قطع به قصد إن
ماططا لقطططع قصططد ماع قل أوا كثرا إن انقطعت رسلن: وابالسكوت

الطويططل. (قططوله: بل للسططكوت إلخ) تصوير زاد (قوله: بحيث قرا
السططكوت واتخلططل الجنططبي الططذكر تخلططل فططي فيهمططا) أي عططذر

أوا العططي واماثلهمططا للعططذر، واسهو) بيططان جهل الطويل. (قوله: مان
لططه الوالى الطويل. واكان بالسكوت خاصان هذان لكن آية، تذكر

إلططخ) كططان التفريططع. (قططوله: فلططو في الثاني سيذكر لنه زيادتهما
كططان. واقططوله: اسططم عططذر. واقططوله: تخلططل بل مافهططوم على تفريع
المغنططى: آية) عبارة لتذكر السكوت كان خبرها. (قوله: أوا سهوا،

يؤثر. كما ل فإنه لتذكرها طويل فسكت آية نسي لو ماا وايستثنى
يقطع فل أي لو، يضر) جوابا . (قوله: لم واغيره. اه القاضي قاله

ل فططإنه الفاتحططة، ماططن مانهططا) أي آيططة كرر لو الموالة. (قوله: كما
بكونهططا ماوصططوفة آيططة كرر أي لية، صفة ماحلها يضر. واقوله: في

إليهططا، قراءتططه انتهت التي الية كرر أنه بذلك ماحلها. واماراده في
المسططتقيم) * واصططار الصططراط قططوله: * (اهططدنا إلططى واصططل كططأن

ماططا كططرر إن مانهططا آية تكرير يؤثر الجواد: وال فتح يكررها. واعبارة
. (قططوله: أوا الواجه. اه على فيبني وااستصحب، قبله ماا أوا فيه هو
قططد يكططون أن بيططن فيه ماحلها. وافصل قوله: في إلخ) مافهوم عاد

علططى فيضر. (قططوله: وااسططتمر) أي يستمر لم أوا يضر، فل استمر
ماططا بخلف السورة، تمام إلى إليه عاد الذي الموضع مان القراءة

* (ماالططك عليهم) * فقططرأ * (أنعمت إلى واصل بأن يستمر لم إذا
يضططر، فططإنه أوال إليططه انتهططى ماططا إلى رجع ثم الدين) * فقط، يوم

فططي نصططه: قططال ماططا البجيرماططي أوالها. وافي مان الفاتحة وايستأنف
تلواتها في هو التي الية ردد فإن الفاتحة، مان آية ردد التتمة: إذا

فططرغ الططتي اليططات بعططض أعاد واإن صحيحة، فالقراءة الباقي واتل



أنعمططت الططذين قططوله: * (صططراط إلططى واصل أن ماثل تلواتها، مان
القراءة أعاد الدين) * إن يوم قوله: * (ماالك إلى عليهم) * فعاد

انت المطذكور الطوجه علطى إليه عاد الذي الموضع مان القطراءة ك
الططذي الموضططع إلططى عططاد ثم الية هذه قراءة أعاد واإن ماحسوبة،

السططتنئاف. (قططوله: لططو واعليططه القططراءة له تحسب لم إليه انتهى
أنه في شك ثم الفاتحة نصف قرأ بأن الفاتحة) أي أثناء في شك
يقططرأ والططم الفاتحططة، أي ؟. واقططوله: فأتمهططا ل أم بسططمل هططل

كلهططا الفاتحططة أعططاد أي الواجططه علططى كلهططا البسملة. واقوله: أعاد
تحفة. واخططالف  أجنبي. اه كأنه فصار الشك ماع قرأه بما لتقصيره
فقططط الشططك علططى قططرأه ماططا إعططادة عليططه واقال: يجططب السنوي

 المغني، في به لستئنافها. واجزم
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بالبسملة أتى هل واشك ماثل الفاتحة نصف قرأ واعبارته: والو
فقططط. الشططك بعططد قططرأه أعاماا بها، أتى أنه الفراغ بعد ذكر ثم ؟

القائططل سططريج لبططن خلفططا شططيخي، وااعتمططده البغططوي قططاله كمطا
فيطه. ضطرر ل لشطك) أي أثطر . (قطوله: وال السطتئناف. اه بوجوبا

بعططده. واماططا لحططرف صططفة بمحططذواف، الفاتحة) ماتعلق (قوله: مان
أكثر. واقططوله: مانهططا أوا آية ترك في شك أوا الخ) أي آية (قوله: أوا

بشططك. (قططوله: لن تماماهططا) ماتعلططق الفاتحة. (قوله: بعططد مان أي
يكططثر حروافهططا فططي الشططك النهايططة: والن فططي إلططخ) قططال الظاهر
. واقوله: الظن. اه بغلبة فيها فاكتفي للمشقة، عنه فعفي لكثرتها
أي تماماهططا. واقططوله: ماضططيها بعططد الشططك واقططع إذ حيططن أي حينئططذ

إليططه. (قططوله: وااسططتأنف) المضاف مان حال الفاتحة. واقوله: تاماة
زماططن طال - إن ظاهر هو - كما ماحله لكن أوالها، مان الفاتحة أي

فططي الشططك واقع مابهم. فإن حرف ترك في الشك واقع أوا الشك،
عليه. (قططوله: وابنى فقط أعاده زمانه يطل والم ماعين حرف ترك

ماتعلططق آيططة. واقططوله: قبلطه أوا حططرف تططرك فططي فيططه) أي شك إن
فططي شططك لططو كمططا ل) أي أوا قرأها هل شك لو بشك. (قوله: كما

عططدم الصل بها. (قوله: لن التيان عليه يجب فإنه قراءتها أصل
يقططال أن إل إلططخ، شططك لططو كمططا لقططوله إل علططة يظهر قراءتها) ل



قبلطه لمطا علطة تكون أن فيظهر بعضا، أوا كل قراءتها عدم المراد
التفصططيل فططي ذلططك) أي فططي أيضططا. تأماططل. (قططوله: واكالفاتحططة

ماططن صططفة فططي أوا الركططن أصل في الشك يكون أن بين المذكور
التمططام قبططل يكططون أن إماططا يخلططو فل صططفة في كان صفاته. واإذا

- فيهطا فيقطال أي الركطان يؤثر. واقوله: سطائر فل بعده أوا فيؤثر،
يططؤثر، -: ل الركن تمام بعدم صفاتها مان صفة في الشك واقع إن

أصطلها. فططي شططك لططو كمطا بهططا أثططر. واأتططى التمططام قبططل واقع واإن
التشهد، غير الركان بقية في النهاية في الرمالي الجمال واخالف

- تماماهططا قبططل ذلططك في بها التشهد إلحاق عبارته: واالواجه وانص
. واقططوله: ل يظهططر. اه فيمططا الركان سائر - ل الزركشي قاله كما

قبططل ماطلقططا صططفتها فططي عنططده الشططك فيضططر أي الركططان سائر
فططي شططك إعادتهططا. (قططوله: فلططو عليططه وايجب وابعده، مانها الفراغ
كالفاتحططة. الركططان سططائر كططون علططى إلططخ) تفريططع السجود أصل

واضططع نحططو السجود. واقوله: فططي بعد شك أوا بعده) أي (قوله: أوا
ل أي شططئ يلزماطه السبعة. واقوله: لطم العضاء سائر مان أي اليد

كططونه حططال الفاتحططة، قرأهططا) أي العادة. (قططوله: والططو عليه يجب
ه. واقطوله: والطم ماطن انتبطه أي غافل. واقطوله: ففططن يطتيقن غفلت

يلزماططه ل قراءتهططا قططربا عططن تيقططن قططربا. فططإن عططن أي قراءتها
كلمططة قططدم بأن تركه إلخ) فلو الترتيب الستئناف. (قوله: وايجب

علططم إن صططلته بطلططت أبطلططه أوا المعنططى غيططر فإن نظر، آية، أوا
يعتططد لططم يبطلططه، والططم المعنى يغير لم واإن فقراءته، واإل واتعمد،

فيططه الشططرواع عنططد به قصد إن أخره، بما واكذا ماطلقا، قدماه بما
كمططل أطلططق، أوا الستئناف قصد بأن قدماه. واإل ماا على التكميل

يبنططي. تارة أنه الكردي: واالحاصل الفصل. قال يطل لم إن عليه
سططها صططورتين: إذا في صلته. فيبني تبطل واتارة يستأنف، واتارة
النصططف ماططن فراغططه بيططن الفصل يطل والم الوال، النصف بتأخير
النصططف تأخير تعمد إذا الثاني. وافيما النصف في واشرواعه الوال
أوال، به بدأ الذي الثاني النصف على به التكميل يقصد والم الوال
والطم عليططه، التكميططل واإرادة فراغططه بيططن عمططدا الفصل يطل والم

هططذه ماططن شططرط انتفططى إن الفاتحططة المعنططى. وايسططتأنف يغيططر
. (قوله: المعنى. اه واغير تعمد إن صلته واتبطل الثلثة، الشرواط

ل إلططخ) أي التشططهد فططي للترتيب. (قوله: ل إلخ) تصوير يأتي بأن
يخططل لططم عدماه. واقططوله: ماططا يجوز بل التشهد، في الترتيب يجب



عططدم يخططل لططم ماا أي المقام، مان ماعلوم على يعود ضمير فاعله
جططزء علططى الجملة جزء قدم كأن به، أخل بالمعنى. فإن الترتيب

وابطلت الترتيب واجب الله، إل أشهد إله ل أن قال بأن مانها، آخر
أن بشططرط الططترتيب يجب التحفة: وال تركه. واعبارة بتعمد صلته

 بطلت واإل ماعناه، يغير ل
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التشططهد. فيططه) أي يشترط . (قوله: لكن تعمده. اه إن صلته
أتططى يقال أن إل هنا، له ماحل ل إذ الستدراك أداة حذف واالوالى

ل كططذلك الططترتيب، يشترط ل أنه يقال. كما أن عسى ماا لدفع به
جهططل إلططخ. (قططوله: واماططن التشططديدات، وارعايططة المططوالة تشترط

الفاتحططة جهططل فططإن الصططل، ماع التحفة إلخ) عبارة الفاتحة جميع
عططدم أوا بلدة أوا ضططيقة لنحططو الططوقت، فططي عنها عجز - بأن كلها

عمططا فاضططلة واجططدها ماثططل بططأجرة أوا عارية والو ماصحف، أوا ماعلم
. (قططوله: وال إلططخ. اه بهططا يططأتي آيطات - فسطبع الفططرة فططي يعتبر

أي ماصططحف نحططو قراءتهططا. واقططوله: فططي يمكنططه والم قراءتها) أي
لن أحسططنها. واذلططك إن آيات) أي سبع قراءة كلوح. (قوله: لزماه

سطبعا آتينطاك تعططالى: * (والقطد قطوله بنص فيها ماراعى العدد هذا
لتحصططل ثامانططة تسططن بططدلها. نعططم، فططي المثاني) * فراعينططاه مان

المصحف. ترتيب على ليست ماتفرقة) أي السورة. (واقوله: والو
أي فيهططا، التططوالي باشططتراط القائططل الرافعططي علططى للرد واالغاية
حروافهططا) ينقص أماكن. (قوله: ل إن المصحف ترتيب على كونها

ماططا كططون في بظنه الكتفاء ش: واينبغي ع اليات. قال السبع أي
قدرها واقوفه كون في به اكتفي كما الفاتحة، حرواف قدر به أتى

. كثير. اه على يتعذر قد بل الحرواف، مان به يأتي ماا عدد لمشقة
لعلمططه هططذا إلططى حاجططة وال إلخ، الفاتحة حرواف (قوله: واهي) أي

هططذا كططرره) ماحططل الفاتحة بعض على قدر سبق. (قوله: والو ماما
ماططن عليططه قططدر بمططا أتططى أحسططنه فإن بدل، للباقي يحسن لم إن

أوال كططان القططرآن. فططإن ماططن البططاقي وايبططدل ماحلططه، فططي الفاتحة
بينهمططا أوا عليططه، البططدل قططدم الخططر أوا البدل، على قدماه الفاتحة

ماططن يحسططنه بمططا يططأتي ثططم يحسططنه، لططم ماططا بقدر البدل مان قدم



عططرف واشططرحه: والططو الططرواض البططاقي. واعبططارة يبططدل ثم الفاتحة
البعططض ببططدل أتططى بططدل الخر لبعضها واعرف فقط الفاتحة بعض
واالبططدل، مانهططا يعرفططه ماططا بيططن الترتيب فيجب ماوضعه، في الخر
الطذكر ماطع عطرف الثاني. والطو على الوال النصف بدل يقدم حتى

ثططم بهططا أتططى مانهططا، شيئا يعرف - والم الفاتحة - أي غيرها مان آية
عجططز فإن إلخ) أي بدل على يقدر لم . (قوله: واإن بالذكر. اه أتى
ذكطر، ماطن أنطواع سطبعة قراءة لزماه القرآن مان الفاتحة بدل عن

- واإن حبطان ابطن صطحيح فطي والمطا آية، كل ماكان نوع كل ليقوم
إنططي اللططه رسول (ص) فقال: يا النبي إلى جاء رجل -: أن ضعف

- وافططي القططرآن مان يجزيني ماا فعلمني القرآن، أتعلم أستطيع ل
الله، سبحان - قال: قل صلتي في يجزيني الدارقطني: ماا لفظ

ه، إل إلطه وال للطه، واالحمطد إل قطوة وال حطول وال أكطبر، وااللطه الل
لططه يذكر لم والعله مانها، خمسة بذكر السبعة إلى فيه بالله. أشار

تحفططة.  الدعاء. اه مان واشئ للبسملة حفظه الظاهر لن الخرين
فططي الفاتحة. قططال حرواف عن حروافه ينقص ل أي واقوله: كذلك

اللططه، الططذكر: سططبحان ماططن النواع السبعة الكريم: واماثال بشرى
بطالله إل قوة وال حول وال أكبر، واالله الله، إل إله وال لله، واالحمد
واماططا نططوع، كططان الله شاء أنواع. واماا خمسة العظيم. فهذه العلي

قدر تبلغ لم حروافها أنواع. لكن سبعة نوع. فهذه يكن لم يشأ لم
. (قططوله: فوقططوف بتكريرهططا. اه والو قدرها يبلغ ماا فيزيد الفاتحة،

بقططدر واقطوف لزماطه أيضطا الططذكر علططى يقطدر لم فإن بقدرها) أي
لن ظنططه. واذلططك فططي المعتططدل للوسططط بالنسططبة أي الفاتحططة،

الخططر. بقططي أحططدهما تعططذر فططإذا وااجططبين، كانا واالوقوف القراءة
ماططن فرغ إلخ) لما السورة. (قوله: واسن بقدر الوقوف له وايسن

قبلهططا، أربع: اثنططان واهي سننها، على يتكلم شرع الفاتحة شرواط
التططأماين واهمططا بعططدها، واالتعططوذ. وااثنططان الفتتططاح دعططاء واهمططا

التعططبير علططى ببعططد، التعططبير آثر تحرم) إنما واالسورة. (قوله: بعد
عليططه يفت لم طويل التحرم بعد سكت لو أنه على للتنبيه بعقب،

بتحططرم. (قططوله: ماططا نفل) ماتعلططق أوا الفتتاح. (قوله: بفرض دعاء
ابن للتخفيف. قال طالبا ذلك لها يسن فل الجنازة) أي صلة عدا

بالفتتططاح، يأتي أن قبر أوا غائب على صلى لو فيما العماد: وايتجه
بالسورة يأتي أن واقياسه التخفيف، له شرع الذي المعنى لنتفاء



الططرواض. شططرح  للصططل. اه نظططرا فيهمططا خلفططه أيضططا. وايحتمططل
سن.  فاعل (قوله: افتتاح) نائب
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ماضططاف حططذف الكلم فططي أن بططه دعططاؤه) أفططاد (قططوله: أي
الجهططوري الصططلة. واقططال به يفتتح دعاء واالمراد ذكر، ماا تقديره

فيططه، طلططب ل واهططذا طلططب الططدعاء لن تجوز، تسميته: دعاء في
يجططازى كمططا عليه يجازى أنه باعتبار دعاء إخبار. فسمي هو واإنما
واهو: آخره، باعتبار دعاء الحفناواي: سمي . واقال الدعاء. اه على
الوقت) فوت أمان إلخ. (قوله: إن خطاياي، وابين بيني باعد اللهم

واقتهططا، عططن الصططلة تخططرج ل الفتتططاح بططدعاء اشتغل لو بحث أي
دعططاء أن تركططه. واالحاصططل بططه اشتغل لو الوقت فوت خاف فإن

كلماه: أن في كلها بها ماصرح خمسة بشرواط يسن إنما الفتتاح
واأن الداء، واقت فوت يخاف ل واأن الجنازة، صلة غير في يكون

فططي الماططام يططدرك ل واأن الفاتحططة، بعض فوت المأماوم يخاف ل
شططرح فططي - كمططا يفتتططح لطم العتططدال فططي أدركه فلو القيام غير

القططراءة. أوا التعططوذ فططي ماطلقططا المصلي يشرع ل - واأن الرمالي
ذكططر ماططا ظنططه علططى يغلططب لططم إلخ) فإن ظن على (قوله: واغلب

شرواع عدم مادة الفتتاح سن إلخ) أي يشرع لم تركه. (قوله: ماا
لططه ينططدبا فل عليططه، فات ذلك في شرع قراءة. فإن أوا تعوذ في

علططى إلططخ) ماعطططوف يجلططس ماحله. (قططوله: أوا لفوات إليه العود
بططأن ماعه، جلس إمااماه. فإن ماع ماأماوم يجلس لم واماا يشرع. أي

واأراد قام إذا به التيان يسن فل التشهد في واأدركه ماسبوقا كان
لططه الفتتططاح يسن تأماينه) أي ماع أمان الفاتحة. (قوله: واإن قراءة

عقططب الفاتحططة ماططن الماططام فططرغ بططأن إمااماه، تأماين ماع أمان واإن
خططاف به. واقططوله: واإن التيان لسنيه غاية فهو ماعه، فأمان تحرماه

أيضططا. (قططوله: حيططث لهططا ثانيططة غاية سورة، - فوت المأماوم - أي
بهططذا إماططاماه. واأتططى قططراءة يسططمع ل كان بأن له، تسن) أالسورة

يقال فل السورة له تسن لم حيث لنه واذلك الغاية، لتظهر القيد
إلططخ) علططة الفتتططاح إدراك فوتها. (قططوله: لن خاف واإن حقه في

واإن ذلططك لططه يسططن السططورة. أي فوات خوفه ماع الفتتاح لسنية



أمار السورة وافوات ماحقق، أمار الفتتاح إدراك لن فواتها، خاف
يقع) أي ل الموهوم. (قوله: واقد لجل المحقق يترك وال ماوهوم،

الفتتططاح. (قططوله: دعططاء في فيه) أي السورة. (قوله: واوارد فوات
قصططدت واقيططل: أي بططوجهي، أقبلططت واجهططي) أي واهططو: واجهططت

الططذات مانططه لططوجهي. فططالمراد تفسططير ذاتططي بعبادتي. واقوله: أي
واإنمططا الكططل، واإرادة الجزء ذكر مان المرسل المجاز طريق على
ماقبل واجهططا كلططه يكون أن ينبغي أنه إلى إشارة بالوجه عنها كنى
- وايجتهططد الصططلة - أي مانهططا جططزء فططي لغيره يلتفت ل ربه، على
المقططام. واقططوله: هططذا فططي الكططذبا مان خوفا الصدق تحصيل في

سططبق. ماثططال غير على أبدعهما أي واالرض السموات فطر للذي
واالنواهي. (قوله: وانسكي) الواامار إلى مانقادا أي واقوله: ماسلما

الخاص. واقططوله: واماحيططاي على العام عطف مان عبادتي. فهو أي
المسططلمين) فططي ماططن واإماططاتتي. (قططوله: واأنططا إحيائي أي واماماتي

م هو كما المسلمين، أوال للبيهقي: واأنا روااية القطرآن. واكطان نظ
يقولهططا وال الماة، هذه ماسلمي أوال لنه تارة فيها بما (ص) يقول

وله: وايسطن قصطد إن إل غيره قطراءة يسطمع لمطأماوم التلواة. (ق
إن لكططن به، السراع له يسن فل يسمع لم إذا ماا به إمااماه) خرج

 يدرك أنه ظنه على غلب
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ظططاهر. (قططوله: هططو كمططا به، يسرع لم إذا الركوع في الماام
الفتتططاح. (قططوله بدعاء أي يسن. واقوله: به فاعل السراع) نائب

البجيرماططي: ماحصططورين. قططال جماعططة ماحصططورين) أي واإماططام
كمططا ألفططا، والططو غيرهططم واراءه يصلي ل مان بالمحصورين واالمراد

يطططرأ بعططد: والططم قططوله ذكر الوالى فكان . واعليه، شيخنا. اه قاله
لطه. (قطوله: غيططر كالتفسير قوله: ماحصورين. وايكون بعد غيرهم،

علططى عيططن أجططارة ماسططتأجرين وال ماتزواجططات) أي نساء وال أرقاء
ماسططتأجرين أوا ماتزواجططات أوا نساء أوا أرقاء كانوا فإن ناجز، عمل

بالتطويططل واالمستأجر. (قططوله: رضططوا واالزواج السيد إذن اشترط
علططم إذا سططكوتا أوا ر: لفظططا، م حجططر. واعنططد ابططن عند لفظا) أي

الرمالططي: الغيططر. واعبططارة حضططوره) أي قططل رضاهم. (قططوله: واإن



التعميططم. تفيططد المؤلططف واعبارة التقييد، تفيد حضوره. واهي واقل
لططه نططدبا ماطرواقططا كططان ماطرواقا) فإن المسجد يكن (قوله: والم

السططابقة. القيططود ماططن قيططد فقططد إذا مار. واكذلك ماا على القتصار
وارد. مامططا يزيططد. (قططوله: وامانططه) أي إلططخ) مافعططول وارد (قوله: ماططا

تزيلهططا بططأن مانهططا طهرنططي خطايططاك) أي ماططن نقنططي (قوله: اللهم
واالططبرد) يطهر. (قططوله: واالثلططج أي الثوبا ينقى عني. واقوله: كما

تأكيطدا المطاء بعطد بهمطا ماطاء. واأتطى واصطيروارتهما إذابتهما بعد أي
أن عيططد) الوالططى صططلة فيهططا. (قططوله: واتكططبير وامابالغططة للطهططارة

تططوهم عبططارته لن واذلك به، أتى إن عيد صلة تكبير يقول: واماثله
بعد التعوذ أن تعوذ) اعلم به. (قوله: يسن التصريح مانه تقدم أنه

اللططه للقططراءة. قططال ماقدماططة واهططو بالتفططاق، سططنة الفتتططاح دعططاء
الرجيططم) * الشيطان مان بالله القرآفاستعذ قرأت تعالى: * (فإذا

فاسططتعذ. وااللفططظ القططراءة أردت العلمططاء: إذا جماهير عند ماعناه
الرجيم. واجاء: أعوذ الشيطان مان بالله التعوذ: أعوذ في المختار

والكططن بططه، بططأس الرجيططم. وال الشططيطان مان العليم السميع بالله
واالترماططذي دوااد أبي سنن في الوال. وارواينا هو المختار المشهور
قبططل (ص) قططال النبي أن واغيرها، واالبيهقي مااجة واابن واالنسائي

نفخططه ماططن الرجيم، الشيطان مان بالله الصلة: أعوذ في القراءة
ماططن العليططم السططيمع بططالله رواايططة: أعططوذ واهمططزه. وافططي وانفثططه

في تفسيره في وانفثه. واجاء وانفخه همزه مان الرجيم، الشيطان
الكططبر. وانفثططه الجنططون. وانفخططه واهططي الموتططة، همزه أن الحديث،

قططوله: أن السططتعاذة لطططائف النوواي. واماططن أذكار مان  الشعر. اه
بططالعجز العبططد ماططن إقططرار الرجيططم الشططيطان ماططن بططالله أعططوذ

القططادر الغنططي واأنططه واجططل، عز الباري بقدرة وااعتراف واالضعف،
الشططيطان بأن أيضا واالفات. وااعتراف المضرات جميع دفع على
دفع على القادر تعالى الله إلى التجاء الستعاذة مابين. ففي عدوا

عططن دفعططه علططى يقططدر ل واأنططه الفاجر، الغوي الشيطان واسوسة
لسططنية الجنططازة) غايططة صططلة في تعالى. (قوله: والو الله إل العبد

التخفيططف بططه يفططوت فل لقصططره الفتتططاح دوان فيها التعوذ. واسن
قراءتططه يسططن الجهريططة) أي في والو فيها. (قوله: سرا المطلوبا

إماططاماه) أي ماع جلس جهرية. (قوله: واإن الصلة كانت والو بالسر
إذا ذلك واماع ماعه، يجلس فإنه التشهد في واهو به اقتدى إذا فيما
بخلف عنه، يسقط وال التعوذ، له سن الفاتحة يقرأ أن واأراد قام



تقططدم. (قططوله: كططل كمططا بالجلوس عنه يسقط فإنه الفتتاح دعاء
ماتعلططق واهو ركعة، كل في أي الخافض، بإسقاط ركعة) مانصوبا

الططوقت يضططق لططم واماا قراءة) أي في يشرع لم بتعوذ. (قوله: ماا
 لم واماا به، أتى لو عنه الصلة بعض يخرج بحيث
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الماططام. فططإن ركوع قبل الفاتحة إدراك عدم ظنه على يغلب
علططى غلططب أوا الططوقت، ضططاق أوا البسططملة، والططو قراءة في شرع
سططهوا) أي التعوذ. (قوله: والو يسن لم الفاتحة، إدراك عدم ظنه
نصه: ماا ش ع التعوذ. واكتب يسن ل فإنه سهوا شرواعه كان والو

واكططذا يفططوت، فل لسططانه سططبق لططو ماططا بططه سهوا: خرج قوله: والو
قططراءة بسططماع عنهططا أعططرض ثططم القططراءة قاصدا تعوذ إذا يطلب
لططو ماططا بخلف إمااماه، لقراءة باستماعه الفصل طال حيث الماام
للتلواة. إماططاماه ماططع سجد لو يعيده به. واكذا يأتي فل الفصل قصر

آكد الوالى الركعة في التعوذ آكد) أي الوالى في . (قوله: واهو اه
ماسططتحب التعططوذ أن الذكا: وااعلم في النوواي عليها. قال للتفاق

فططي به أتى الوالى في يتعوذ لم فإن بالتفاق، الوالى الركعة في
هططل الوالططى فططي تعططوذ بعططدها. فلططو ففيمططا يفعططل لم فإن الثانية،

يستحب، أنه أصحهما لصحابنا، واجهان فيه ؟ الثانية في يستحب
فططي التعططوذ تركططه) أي . (قططوله: وايكططره آكططد. اه الوالططى في لكنه

إلططخ) واذلططك رأس علططى واقططف غيرها. (قوله: وايسن وافي الوالى
آيططة آيططة قراءتططه يقطططع كططان واسططلم عليه الله صلى صح: أنه لما

للططه * (الحمططد يقططف، الرحيم) * ثططم الرحمن الله يقول: * (بسم
يقف. (قوله: الرحيم) * ثم * (الرحمن يقف، العالمين) * ثم ربا

واهططي ذكططر، ماططا على الوقف لسنية البسملة) غاية آخر على حتى
البسططملة واصططل يسططن إنططه قططائلين أي لجمططع للرد. واقوله: خلفططا

للحططديث التحفططة، فططي مانططه واغيططره. واتعجططب للماططام بالحمدلططة،
كائنططة آيططة لية. أي صفة بمحذواف، السابق. (قوله: مانها) ماتعلق

لسططنية غايططة اليططة. واهططي تعلقططت) أي الفاتحططة. (قططوله: واإن مان
واهططو المعنططوي، التعلططق بططالتعلق ذكططر. واالمططراد ماططا علططى الوقف
هططي: * (اهططدنا بعططدها بمططا تعلططق لها التي الرتباط. واالية ماطلق



المسططتقيم للصططراط بيططان بعططدها ماططا المستقيم) * فططإن الصراط
بوقططف) أي ليططس ماططر. (قططوله: لنططه ماططا مانها. (قوله: للتباع) هططو

ماثل به رأسها. واخرج آية) أي مانتهى بعده. (قوله: وال بما لتعلقه
- بعططده بما ماتعلقا كانت واإن المستقيم) * فإنه الصراط * (أهدنا

هططذا) أي علططى واقططف آية. (قططوله: فططإن رأس أنه - إل علمت كما
اليططة) أوال مان العادة يسن عليهم) * (قوله: لم * (أنعمت على

واقططف ش: فلططو ع الذين) * إلخ. واعبطارة قوله: * (صراط مان أي
عليططه واقططف ماططا إعططادة عططدم واالوالططى صططلته، فططي يضر لم عليه

إل القططراء عططرف في يحسن لم واإن ذلك بعده. لن بما واالبتداء
فططي مابطططل واهططو القولي، الركن بعض تكرير إلى يؤدي تركه أن

تطأماين) . (قوله: وايسن الخلف. اه مان خرواجا أوالى، فتركه قول،
لشططرفها بالفاتحططة واخارجهططا. وااختططص الصططلة فططي لقارئهططا أي

إجططابته. (قططوله: اللططه يسططأل أن فناسططب دعططاء علططى وااشططتمالها
واماعناها المد، أوا القصر ماع التشديد القصر. واحكي أوا واالمد) أي

واأنططت إليططك قاصططدين يططرد لم ماا الصلة حينئذ: قاصدين. فتبطل
الططدعاء. والططو لتضططمنه تبطل، فل قصدك، مان تخيب أن مان أكرم

التحفططة. (قططوله: فططي بططه صططرح كمططا بطلت، أصل شيئا يقصد لم
أيضططا. واعبططارة لقارئهططا آماين بعد العالمين) أي ربا زيادة واحسن

ربا يزيطد أن واحسطن آمايطن، يقطول أن لقارئها الرواض: وايستحب
خططارج بتأماين. (قوله: والططو ماتعلق العالمين. (قوله: عقبها) ظرف

أي لطيفططة سططكتة تأماين. قططوله: بعططد لقوله: وايسن الصلة) غاية
بيططن إن يقططال أيضططا. وال بتططأماين ماتعلططق واهططو اللططه، سبحان بقدر

نقططول: لنططا ظاهرا، تنافيا لطيفة، سكتة واقوله: بعد قوله: عقبها،
لططي. اغفططر غيططر: ربا لفططظ بينهمططا يتخلططل ل أن بططالعقب المططراد

عططدم ر. وااشتراط م في كما بحسبه، شئ كل تعقيب وايقال: إن
لططم المذكورة. (قوله: ماا السكتة تخلل سن ينافي ل اللفظ تخلل

تططأماين يسططن أي بتأماين، ماتعلقة لفظية ماصدرية بشئ) ماا يتلفظ
علططى بنططاء عقبهططا قططوله ماعنططى هططو واهذا بشئ، تلفظه عدم مادة
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أنططه لططي) أي اغفططر ربا أوالططى. (قططوله: سططوى لكططان أحدهما
يضططر ل فططإنه لططي، اغفططر بططربا التلفطظ بشئ التلفظ مان يستثنى

اغفططر الضالين) *: ربا * (وال عقب (ص) قال الحسن: أنه للخبر
والجميططع ذلك: والوالططدي على زاد لو أنه ش: واينبغي ع لي. واقال

ذكططر ماططا يقططول الططذي هططل . واانظططر أيضططا. اه يضر المسلمين. لم
لططي يظهططر واالططذي ؟ واالسططاماع القارئ مان كل أوا ؟ فقط القارئ
الضالين) عقب: * (وال قال المار الحديث في قوله بدليل الوال،
فليراجططع. (قططوله: الضططالين) *، * (وال قراءتططه عقططب قططال * أي

الحاصططل إلططخ الجهريططة بالتأماين. واقوله: في به) أي الجهر وايسن
مانططه طلططب إن بططه - يجهططر غيططره أوا - ماأماوماا ماطلقا المصلي أن

فلخططبر: أنططه الماططام السرار. أماام مانه طلب إن به وايسر الجهر،
فقططال: آمايططن صوته رفع القرآن أم قراءة مان فرغ إذا (ص) كان

قال: عطاء عن حبان ابن روااه فلما المأماوم صوته. واأماا بها يمد
الضططالين) * * (وال الماططام قططال إذا الصططحابة ماططن ماططائتين أدركت
حططتى وارائه، مان أمان الزبير أن عنه بآماين. واصح أصواتهم رفعوا

الصططوات. - اختلط واالتشططديد بالفتططح - واهططي للجططة للمسجد أن
فططي لمططأماوم المأماوم. (قوله: واسن على فبالقياس المنفرد واأماا

يططؤمان فل السططرية بهططا واخرج الجهر، فيها المشرواع الجهرية) أي
فططي إماططاماه. قططال قططراءة قراءتططه) أي سمع فيها. (قوله: إن ماعه

. كفى. اه إمااماه قراءة مان مافيدة جملة سمع الكريم: والو بشرى
أحططدكم قططال أيضططا: إذا واخبرهمططا إلططخ) أي الشيخين (قوله: لخبر

الخرى إحداهما فوافقت آماين السماء في الملئكة واقالت آماين
اللططه رضططي عائشططة عططن ذنبه. (فائدة) رواي مان تقدم ماا له غفر
إليهطا هطدينا الطتي القبلطة علطى اليهطود -: حسطدنا - مارفوعطا عنها

آمايططن. الماططام خلططف قولنططا واعلططى الجمعططة، واعلططى عنهططا، واضلوا
المصططاحبة. لتحقططق ذكططر بمططا فسططر التأماين) إنما أراد (قوله: أي
عليهططم المغضططوبا * (غير الماام قال الشيخين: إذا خبر وايوضحه

دخل إذا بقوله: أي بعضهم الضالين) * فقولوا: آماين. وافسره وال
الماططام يؤمان لم إذا ماا ليشمل أحسن، واهو فأمانوا، التأماين واقت

للمطأماوم يسطن فطإنه فيطه، المشطرواع واقتطه عطن أخره أوا بالفعل
مان واماعلوم إلخ) أي واافق مان الحالتين. (قوله: فإنه في التأماين
التعليططل فيكططون الماططام، تططأماين ماع تؤمان الملئكة أن آخر حديث
فططي الرمالططي: واالمططراد: الموافقططة الجمططال للمططدعي. قططال مانتجا



واغيططره. واالمططراد الخلص ماططن الصططفات، الزماططن. واقيططل: فططي
أهططل قططول قططوله لخبر: فوافق غيرهم، بالملئكة: الحفظة. واقيل

فططوقهم ماططن قالهططا الحفظططة قالهططا إذا بأنه الوال السماء. واأجابا
الملئكططة واسائر الحفظة قيل: بأنهم السماء. والو إلى تنتهي حتى

ماططن ذنبططه) أي ماططن تقططدم ماططا لططه . (قططوله: غفططر أقططربا. اه لكططان
يشططمل أنططه واالنظائر الشباه في السبكي ابن قال الصغائر. واإن

إلططخ) أي يسططن ماططا لنططا ر. (قططوله: واليططس م  واالكبائر. اه الصغائر
هططذا، إل المقارنططة فيططه تطلب قول أوا فعل الصلة في لنا واليس

وافرغا ماعه قرأ المجموع: والو في المغني: قال التأماين. وافي أي
- ينتظططره. البغططوي - قططال قبلططه فططرغ وااحططد. أوا تططأماين كفططى ماعا

. (قططوله: للمتابعططة. اه ثططم لنفسططه يططؤمان أنه الصوابا أوا واالمختار
فططي الماططام أي للمططأماوم. واقططوله: ماططوافقته له) أي يتفق لم واإذا

أي تططأماينه المططأماوم. واقططوله: عقططب التططأماين. (قططوله: أماططن) أي
يططؤمان. ل الفصططل طططال لططو أنططه قوله: عقططب، مان الماام. وايؤخذ

إلططخ. وامافعططول أمان واجوابها شرطية، إمااماه) إن أخر (قوله: واإن
فاعططل نططائب فهططو المططذكور التططأماين. واأماططا أي ماحططذواف، الفعططل

 وال قبله، أي جهرا المأماوم المسنون. واقوله: أمان
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أصططل الماططام يططؤمان لططم إذا بالمشرواع. واماثله اعتبارا ينتظره
ليسططت اسططتجب) سططينه بمعنى يتركه. (قوله وال المأماوم فيؤمان

علططى با شططها  واماعناهططا: أجططب. اه ماؤكططدة، هططي للطلططب. واإنمططا
فططي كططثيرة أقططوال حكايططة النططوواي تهذيب البيضاواي. (فائدة) في

يخلططق أحرف، أربعة مانبه: آماين بن واهب قول أحسنها مان آماين،
يقططول لمططن اغفططر يقططول: اللهططم لملكططا حرف كل مان تعالى الله

آمايططن. واقططوله: عنططد لفططظ خطيب. (قوله: وايسططكن) أي  آماين. اه
للماططام فيفتح. (قوله: يسن بعده بما الوصل عند به خرج الوقف

ل الجهططر عططدم بالسططكوت آمايططن. واالمططراد بعططد يسططكت) أي أن
المطلططوبا إذ العبططارة، ظاهر هو كان واإن القراءة، عن السكوت

السكوت. واقططوله: حقيقة ل واالقراءة بالذكر الشتغال الماام مان
علططم فيهططا. (قططوله: إن يسططكت فل السططرية به خرج الجهرية في



الماططام علططم إن السططكوت يسن السكوت. أي سنية في إلخ) قيد
ل أنططه علططم فططإن السططكتة، هططذه فططي الفاتحططة يقططرأ المططأماوم أن

إلططخ) أي يشططتغل السكوت. (قططوله: واأن له يسن لم فيها يقرؤها
سططرا. قططوله: قططراءة) أي إلخ. (قوله: أوا الماام يشتغل أن وايسن
فيظهططر الدعاء. (قوله: واحينئططذ مان أوالى واالقراءة أي أوالى واهي

الططترتيب ماراعططاة فيظهططر بططالقراءة اشططتغل إذا حيططن إلططخ) أي
بعططد جهرا يقرؤه ماا وابين بهاسرا المشتغل القراءة بين واالموالة

المصططحف ترتيططب علططى القططراءة السططنة لن واذلك القراءة، هذه
يريططد الططتي السططورة بعططض ماثل فيقططرأ ش: أي ع واماططوالته. قططال

جهططرا. وافططي يكملهططا ثم المأماوماين قراءة زمان في سرا قراءتها
سططرا الوالططى في قرأها التي السورة يلي ماما يقرأ الثانية الركعة

. (قططوله: يسططن جهططرا. اه يكملهططا ثططم المأماوماين قراءة زمان قدر
عليططه وابقي خمسا المطلوبة السكتات مان إلخ) عد لطيفة سكتة

السططكتات مارت. فجملة واقد واآماين، الفاتحة بين ماا واهي وااحدة،
التعوذ) وابين السورة. (قوله: وابينه آخرها) أي ست. (قوله: وابين

التعططوذ. (قططوله: واالتعوذ. (قوله: وابينه) أي الفتتاح دعاء وابين أي
لططم كمططأماوم وامانفططرد، لماططام واجهريططة، سططرية في آية) أي واسن

نحططوه أوا جنبططا كططان إذا الطهططورين فاقططد صططلة غيططر فططي يسططمع
للخبططار واذلططك فيهططا، لكراهتهططا الجنططازة واصططلة عليططه، لحرماتهططا
عوض القرآن الصحيح: أم للحديث تجب والم ذلك، في الصحيحة

تحفططة. (قططوله: واالوالططى  مانهططا. اه عوضا غيرها واليس غيرها، مان
واغيططره المغنططى فططي الكططردي: عللططه آيططات. قططال ثلث ثلث) أي

يوافططق ل . واهططذا سططورة. اه أقصططر قططدر يكططون أن بقططوله: لجططل
أربططع لقططالوا: الوالططى إل سططورة، كل مان آية البسملة أن المعتمد

الية. واالبسططملة قرأها) أي لمن . (قوله: وايسن آيات. فحرره. اه
أثنططاء سططنيتها علططى عليططه) أي يسططن. (قططوله: نططص فاعططل نططائب

وااحططدة) أي سططورة بتكريططر السنة أصل السورة. (قوله: وايحصل
الوالييططن. (قططوله: أي الركعططتين فططي غيرهططا. واقططوله حفططظ والططو

الفاتحة. (قطوله: بإعادة السنة أصل وايحصل الفاتحة) أي وابإعادة
يحصططل ل غيرها حفظ الفاتحة. فإن غير غيرها) أي يحفظ لم إن

وانفل، فرضططا بططه يططؤدي ل الواحططد الشئ لن بإعادتها السنة أصل
نصططه: قططوله: غيرهططا: هططو ماا سم الركن. واكتب تكرير يشبه والئل

البسططملة) أي . (قوله: وابقططراءة فلينظر. اه واالدعاء للذكر شامال



الططتي أنهططا بقصططد البسملة. (قوله: ل بقراءة السنة أصل وايحصل
 الفاتحة) فإن أوال هي
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إن الصططلة به تبطل بل السنة، به تحصل لم ذلك بقصد كان
ش. قططال ع  مابطططل. اه القططولي الركططن بعططض تكريططر بططأن قلنططا

للططه قططال: الحمططد لططو أنه البسملة، في تقدم ماا الكردي: واقياس
بططذلك لططه وايحصططل الفاتحططة، فططي الذي يقصد والم العالمين، ربا

خططبره كامالططة) مابتططدأ . (قوله: واسورة ظاهر. اه واهو السنة، أصل
عططن البعططض) أي يططرد لططم طويلة. (قوله: حيططث بعض مان أفضل
الططورواد. ماططن الططراء، واكسططر اليططاء بفتططح يقططرأ (ص). وايططرد النططبي

لن واذلططك البعططض، فيططه وارد لما التراوايح. تمثيل في واقوله: كما
وارد فططإنه الصططبح، سططنة القرآن. واماثلهططا بجميع القيام فيها السنة

ماططن عمططران. (قططوله: أفضططل) أي آل واآيططة البقرة آية قراءة فيها
صططلة نظير الحرواف، زيادة على ثوابه يربو قد الذي التباع حيث
نططزل ماططن حططق في ماكة ماسجد دوان بمنى للحاج النحر يوم ظهر
المضطاعفة. زيطادة علطى يربو التباع. ثم إذ الفاضة، لطواف إليه

بخلفهمططا بالقطع، صحيحان آخرها على واالوقف بها البتداء والن
واإن طططال) أي يخفيان. (قوله: واإن قد فإنهما السورة، بعض في
سططم: أفضططل. قططال فإنهططا السططورة مان أطول السورة بعض كان

ر. م  طويلططة. اه ماططن قططدرها ماططن أفضططل هططي إنمططا أنططه المعتمططد
الجنططازة صططلة غيططر فططي اليططة. واماحلططه تركهططا) أي (قوله: وايكره

جنبططا كططان إذا الطهططورين فاقططد صططلة غيططر وافططي فيهططا، لكراهتها
بقططراءة واخططرج ببعططدها) أي مار. (قوله: واخططرج كما عليه لحرماتها

الية. واقوله: عليها في أي قدماها لو الفاتحة. واقوله: ماا بعد الية
ماططا خلف لنه المقدماة، الية تحسب) أي الفاتحة. (قوله: فل أي

السططنة. (قططوله: بططل تحصططيل إأراد بعدها السنة. وايعيدها في وارد
بعططد: قططوله التقططديم. (قططوله: واينبغططي) ظططاهر ذلططك) أي يكططره

واماقتضططاه السططتحبابا، النبغاء مان المراد أن إلخ، كلم واماقتضى
هططو إذ نظططر، المعنططى. وافيططه يغير لحنا والحن قرأ إذا صلته صحة
هططو كما واالعلم، التعمد ماع للصلة مابطل واهو أجنبي، كلم حينئذ



التحفططة بقرآن. واصططريح ليس بما يتكلم التي: لنه قوله ماقتضى
يكططن والم بآخر حرفا أبدل أوا لحن، أوا ماشددا، خفف وانصها: ماتى

أوا الفاتحة في كان - سواء الترتيب ترك أوا شاذة، قراءة البدال
واإل صططلته، بطلططت واتعمططد واعلططم المعنى غير - فإن السورة في

يقططرأ. يلحن) فاعل بتصرف. (قوله: مان  الكلمة. اه لتلك فقراءته
عجططز السططورة. (قططوله: واإن ماططن الفاتحة غير في أي واقوله: فيه

التعلططم عططن عططاجزا كان والو القراءة، عدم ينبغي التعلم) أي عن
اللحططن. واهططو ماططع القطارئ سطنه. (قطوله: لنطه) أي لكبر أوا لبلدته
لن بقططرآن) أي ليططس إلططخ. (قططوله: بمططا لقططوله: ينبغططي تعليططل

بيتكلططم. أي ضططروارة) ماتعلططق بقططرآن. (قططوله: بل ليططس الملحون
جططائز) السططورة إليططه. (قططوله: واتططرك احتيططاج غير مان بذلك يتكلم

ضططروارة هنططاك تكططن لم قال: واإنما ضروارة. فكأنه لعدم كالتعليل
كلم أصطله. (قططوله: واماقتضططى ماططن جططائز السططورة تططرك لن إليه

علمططت. واقططوله: كمططا حجططر ابططن كلم ماقتضططى أيضا الماام) واهو
لحنططا فيططه يلحططن ماططن علططى الفاتحة غير قراءة حرماة أي الحرماة

الركعططتين اليططة. (قططوله: فططي المعنططى. (قططوله: واتسططن) أي يغيططر
واذلطك ركعطتين، ماطن بططأكثر أحططرم ماتنفطل ماططن والططو الوالييططن) أي

فططي تسططن غيرهططا. (قططوله: وال بهططا واقيس المكتوبات، في للتباع
الثلثيططة. واأماططا فططي الخيططرة فططي وال الرباعية، في الخيرتين) أي

الجواز. (قوله: بططأن لبيان فهي الواليين غير في (ص) لها قراءته
أن بططه واأفططاد للمسططبوق، إماططاماه) تصططوير ماططع الوالييططن يططدرك لم

الفاتحططة. يسططع زمانططا الماططام ماططع يدرك ل مان ل ذكر ماا به المراد
فططي أي صططلته بططاقي اليططة. واقططوله: فمططن (قططوله: فيقرؤهططا) أي

مارتيططن السورة يكرر أنه العبابا شرح عن واالرابعة. وانقل الثالثة
والططم الثالثططة فططي الماططام أدرك بططأن ل. أي المغططربا. ح ثالثة في

فططإنه أيضا، ثانيته في واتركها فيها، ماعه السورة قراءة مان يتمكن
يططوم صططبح فططي قططالوا ثططالثته. كمططا فططي سططورتين قراءة له يسن

لطه يسططن فططإنه الوالططى تنزيططل) * فططي * (الططم تططرك الجمعطة: لططو
  الثانية. اه أتى) * في * (هل ماع قراءتها
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البططاقي. فططإذا تططدارك واقططت تططداركه) أي بجيرماي. (قوله: إذا
أدركططه) الططواوا فيما قرأها يكن الشرطية. (قوله: والم عن ماجردة
سططريع كان - بأن فيه قرأها فيقرؤها. فإن لقوله قيد واهو للحال،
شططرح صلته. وافي باقي في يقرؤها - فل بطيئها واالماام القراءة
أماكنططت فمططتى واعططدماها، القططراءة إماكان على المدار أن المهذبا
القططراءة. بططترك ماقصر لنه الباقي، في يقرأ ل يقرأ، والم القراءة

فالظططاهر الوالييططن في عمدا تركها عميرة: لو الشهابا كلم وافي
واهططو المهططذبا، شططرح كلم ف ح الخيرتين. وااعتمططد في تداركها

تسقط لم بتصرف. (قوله: ماا بجيرماي  زي. اه عليه اقتصر الذي
فططإن عنططه، سططقوطها عدم مادة الية بيقرؤها. فيقرأ عنه) مارتبط

بططاقي فططي يقرؤهططا فل أدركططه فيمططا ماسططبوقا لكونه عنه سقطت
إلططخ، يكططن والططم علططى عطفططا عنططه، تسططقط قال: والم صلته. والو

لشططتراط إلططخ) تعليططل تحمططل إذا الماططام أوالى. (قططوله: لن لكان
تسططن ل الماططام بأن عميرة الشيخ فيه عنه. وانظر سقوطها عدم

واأجططابا ؟ المططأماوم عططن يتحملها فكيف الخيرتين في السورة له
لتحمل ل الفاتحة، واهو ماتبوعها، لسقوط عنه سقوطها ل: بأن ح

الوالططى فططي سططقوطها فططي وااضططح الجططوابا عنه. واهذا لها الماام
؟ ماعا الواليين الركعتين في سقوطها صورة فيها. واماا سبق التي

- ماسبوقا واكان الثالثة في بالماام اقتدى إذا بما بعضهم واصورها
- ثططم المعتططدل - للوسططط الفاتحططة قططراءة يسع زمانا يدرك لم أي

ماططن تمكططن - ثططم ماثل - كزحمططة عذر له حصل ثم إمااماه، ماع ركع
فيجططب راكعططا، الماططام فوجططد سططجوده مان فسجد. واقام السجود

فكططذلك الركعططتين، في الفاتحة عنه واسقطت ماعه يركع أن عليه
أن مالخصططا. (قططوله: وايسططن بجيرماي  تبعا. اه السورة عنه تسقط
غيرها في فخفف أكثر، فيها النشاط والن للتباع، إلخ) أي يطول
الثانيططة) واذلططك بتطويططل نططص يططرد لم الملل. (قوله: ماا مان حذرا
ليلحقططه الثانيططة تطويططل للماام يسن فإنه الزحام، ماسألة في كما

الجمعططة صططلة فططي أتططاك، واهططل سططبح في واكما السجود، مانتظر
التخفيف له فيستحب للماام، الرقاع ذات صلة في واكما واالعيد،

الثانية. (قوله: الفرقة تأتي حتى الثانية في واالتطويل الوالى في
المصططحف) ترتيب يقرأ. (قوله: على أن وايسن إلخ) أي يقرأ واأن
كططان عكططس فلططو النططاس، بططربا أعططوذ قل ثم الفلق يقرأ بأن أي

ه، ش: فلطو ع قال التوالي الوالى. واقوله: واعلى خلف أن ترك ك



الوالى، خلف كان قريش، ليلف واالثانية الهمزة الوالى في قرأ
فططي الن يفعططل ماططا أن يعلططم المصحف. وامانه ترتيب على أنه ماع

خلف إلططخ، الخلص سططورة ثططم ألهاكم قراءة مان الترواايح صلة
. (قوله: ماا الخلص. اه سورة واتكرير الموالة لترك أيضا الوالى

لططم وابططراءة كالنفططال أطول كانت أطول) فإن تليها التي تكن لم
واهططو الوالططى، علططى الثانيططة تطططول لئل الوالططى، خلف تركططه يكن

الفلططق. واقططال فيقططرأ الوال) أي قططربا السنة. (قططوله: واإل خلف
أقططل الفلططق سططورة بعض الثانية في يقرأ أنه البجيرماي: المعتمد

علططى الوالططى واتطويططل الططترتيب بيططن جمعططا الخلص، سورة مان
المتن. (قوله: على الية) دخول قراءة تسن الثانية. (قوله: واإنما

يسططتمع بططل يقططرأ فل هططو إماططاماه) أماططا قططراءة سططمع ماأماوم واغير
له) * فاستمعوا القرآن قرئ تعالى: * (واإذا لقوله إمااماه، لقراءة

القططرآن. بططأم إل تقططرؤا فل خلفططي كنتططم (ص): إذا اليططة. واقططوله
بططه ماسططتحب. واقيططل: وااجططب. واجططزم صططحيح. واالسططتماع حسططن

الجهريطة) ماغنطي. (قطوله: فطي  المهطذبا. اه فوائطد فطي الفطارقي
السططرية فططي إماططاماه قططراءة سمع إذا أنه واماقتضاه بسمع، ماتعلق

الصططغير الشططرح في صححه ماا يستمع. واهو وال قرأ بها، جهر بأن
واالمجمططوع - اقتضططاء الرواضططة فططي الذي بالمشرواع. لكن اعتبارا

فططي يستمع. أفاده بل يقرأ ل فعليه الماام، فعل - اعتبار تصريحا
قراءتهططا عن للنهي واذلك للمأماوم، له) أي التحفة: (قوله: فتكره
آذى إن التحفططة: وااخططتير فططي تحططرم) قططال خلفططه. (قططوله: واقيططل

إلخ. واقوله: قوله: سمع إلخ) مافهوم ماأماوم . (قوله: أماا غيره. اه
 صوتا سمع أوا يسمعها لم
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قططربا. واإن صططمم بططه لكططونه أوا لبعططده، أي حروافططه يميططز ل
لهططذا ماحططل المططذكور. وال للمططأماوم لططه) أي يسططن (قططوله: لكططن

نفيططه، أوا شططئ ثبوت يوهم كلم تقديم شرطه لن هنا الستدراك
الفاتحططة بعططد الية قراءة في هو إذ المتقدم، الكلم في إيهام وال

واقططدم الستدراك أداة حذف الفاتحة. فلو قراءة في واالستدراك
يقططول: وايسططن بأن الفائدة، قبيل الذي الفرع في واذكره بعده ماا



لكططان إلططخ، تططأخير الفاتحططة إمااماه قراءة يسمع لم الذي للمأماوم
فططي له يسن كما السرية) أي أواليي في أوالى. تأمال. (قوله: كما

ظططن يسططن. (قططوله: إن فاعططل نائب السرية. واقوله: تأخير أواليي
الفاتحططة قراءة يمكنه ل أنه علم أوا ظن الفاتحة. فلو إدراكها) أي

فططي كمططا يجططب، ماعه. وال يقرأها أن له سن إمااماه ماع تأماينه بعد
فططاتحته أخططر إذ حيططن يشططتغل) أي الكريم. (قوله: واحينئططذ بشرى

الفاتحططة. الماططام قططراءة ماططدة بالططدعاء يشططتغل الماططام فاتحة عن
قططال الفاتحططة، غيططر قرآن بقراءة يشتغل ل أي القراءة واقوله: ل

. (قططوله: الفاتحطة. اه علططى السططورة تقططديم التحفططة: لكراهططة في
الماططام. أي الفاتحططة. واقططوله: قبلططه فططي فيهططا) أي الشططرواع يكره

أي بالفاتحططة. واقططوله: حينئططذ بها) أي العتداد في (قوله: للخلف
قبله، شرع إذا بها العتداد عدم قبله. واظاهره فيها شرع إذ حين
قول الماام. فانظره. (قوله: والجريان عن فاتحته فراغ تأخر والو

بعططد. أعادهططا والططو البطلن الصلة. واظططاهره بطلن بالبطلن) أي
إماططاماه سططبق التحفططة: والططو ماططع وانصه المنهاج، في ماا خلف واهو

ماططن فططرغ بططأن التشططهد أوا بالفاتحططة أوا صططلته، تنعقد لم بالتحرم
فططي بططه التيططان وايجزئه يضره، لم فيه الماام شرواع قبل أحدهما

فعططل ماططع إعططادته ماخالفة. واقيل: تجب فحش غير مان ماحله غير
فعلططه لن بطلططت يعططده لططم الوالططى. فططإن واهططو بعططده، أوا الماططام
هطذا ماراعطاة بطه. وايسطن يسطبقه بمطا يعتطد فل فعله على ماترتب

عططن فاتحته جميع تأخير السرية أواليي في والو يسن بل الخلف،
فططي للشططارح . واسيأتي السورة. اه يقرأ أنه ظن إن الماام فاتحة
سططبقه هنططاك: واإن عبططارته وانططص فيهمططا، ماططا نظير القدواة مابحث

فيه، الماام شرواع قبل أحدهما مان فرغ بأن التشهد، أوا بالفاتحة
أوالى. واهو بعده، أوا الماام فعل ماع العادة يضر. واقيل: تجب لم

. الخلف. اه هططذا ماراعططاة وايسططن بطلططت، يعططده لططم فعليططه: إن
الثالثة إلخ. (قوله: في يشتغل أن الفاعل إلخ) نائب (قوله: يسن

الرابعططة. (قططوله: أوا الركعططة أوا الثالثططة الركعة في الرابعة) أي أوا
الماطام) الفاتحطة. (قطوله: قبططل ماططن علططى التشهد) ماعطططوف مان

بططه أفططتى سم: الذي بدعاء) قال يشتغل بفرغ. (قوله: أن ماتعلق
الوال التشططهد مان المأماوم فرغ إذا فيما الرمالي، الشهابا شيخنا

. واتوابعهططا. اه الل علططى بالصططلة التيان له يسن أنه الماام، قبل
الوال. التشططهد وافططي الرابعططة، أوا الثالثططة فططي أي واقططوله: فيهمططا



أي الوالططى بقططراءة. واقططوله: فططي يشتغل أوا قراءة) أي (قوله: أوا
أي أوالططى فاتحتها. واقوله: واهططي مان الفراغ بعد الرابعة أوا الثالثة

كان للحاضر) سواء الدعاء. (قوله: وايسن مان أوالى فيها القراءة
واإن بططه يططأتي وارد ماططا لن واغيرهططم، لمحصططورين إمااماا أوا مانفردا

يسططن ماا واسيذكر المسافر، بالحاضر به. واخرج يرضوا والم طال
عنططه صططح لمططا أي واالمنططافقون الجمعة له. واقوله: سورة قراءته

واالمنططافقون، بالجمعططة الجمعة ليلة عشاء في يقرأ كان (ص) أنه
إلططخ) أي صبحها واالخلص. (واقوله: وافي بالكافروان ماغربها وافي

اللططه رضططي هريططرة أبططي عن رواي ذكر. لما ماا صبحها في وايسن
الجمعططة: * (الططم يططوم الفجططر في (ص) يقرأ النبي قال: كان عنه

أتططى) * الثانية: * (هططل الركعة وافي الوالى، الركعة تنزيل) * في
بعططض فططي ذلططك يططترك بططأنه عليهمططا. واالقططول المداواماططة واتسططن
عليططه وايلططزم للططوارد، - ماخالف واجوبه العاماة يعتقد - لئل الحيان

أتططى الططوقت ضاق فإن الوقت اتسع السنن. واقوله: إذا أكثر ترك
سيذكره. واقوله:  كما قصيرتين، بسورتين
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يسططن فاعططل - نططائب الحكايططة - علططى اللم بضططم تنزيططل الم
الجمعططة ماغططربا فططي وايسن إلخ) أي ماغربها المقدر. (قوله: وافي

الكططافروان قراءتهمططا) أي واالخلص. (قططوله: وايسططن الكططافروان
واإن فيططه، لحططديث التحفة في واالخلص. (واقوله: للمسافر) قال

السططفر صططبح فططي (ص) صططلى أنططه أيضططا ضططعيفا. واوارد كططان
الحططديثين، فططي ماا بين ماخيرا المسافر فيصير بالمعوذتين. واعليه

للمسافر التخفيف واإيثارهم أقوى، الثاني الحديث كون قضية بل
نصططه، ماا ش ع . واكتب أوالى. اه المعوذتين أن قراءته، سائر في

ماتهيئططا ليس نازل أوا سائرا كان لو لما شامال هو قوله: للمسافر،
نططازل كططان قيططل: إذا لططه. والططو ماتوقعا وال للسير الصلة واقت في
فططي لطمئنططانه السططورتين هاتين خصوص مانه يطلب ل ذكر، كما

وايسططن الفجططر) أي ركعططتي . (قططوله: وافططي يبعططد. اه نفسططه. لططم
فططي الشططارح سططنته. واسططيذكر أي الفجططر، ركعططتي فططي قراءتهما

تر) *. * (واألم نشرح) * وا * (ألم أيضا وارد أنه النفل صلة فصل



في (قوله: للتباع المغربا. إلخ واركعتي أي إلخ واقوله: واالمغربا
وافططي للمسططافر، واغيرهططا الجمعططة صبح في لسنيتهما الكل) دليل

قصططار قططراءة عليططه. (تنططبيه) يسططن عطططف واماططا الفجططر ركعططتي
الطططوال ماططن واقريططب الصبح، في واطواله المغربا، في المفصل

ذكططر: فيمططا واالعشططاء. واالحكمططة العصر في واأواساطه الظهر في
تطويلهططا. واواقططت فناسب ركعتان، واصلته طويل الصبح واقت أن

واالعصططر الظهططر القصططار. واأواقططات فيططه فناسططب ضططيق المغططربا
رتططب تعارضططا فلما أيضا، طويلة الصلوات والكن طويلة، واالعشاء

الطططوال. وااختلططف مان قريب وافيها الظهر غير في التوسط عليه
عططم. إلططى الحجططرات ماعن: ماططن ابن فقال واأواساطه، طواله في

قصططاره. القططرآن آخططر إلططى وامانهططا أواسططاطه، واالضحى إلى وامانها
شططرح فططي واواالططده البهجططة شرح في ر وام المحلى، عليه واجرى
ماع لكن التحفة في عليه وااقتصر الزبد، شرح في واواالده البهجة
كقططاف طططواله أن صططح اشططتهر. واإل ماططا فقال: علططى مانه، التبري

واالخلص. كالعصططر واقصططاره كالجمعططة، واأواسططاطه واالمرسلت،
ماططن الطططوال تعططرف بعضططهم نصططه: واعبططارة ماططا البجيرماططي وافي

ماثل واالطططور طططوال، ماثل سططمع واقططد فالحديططد بالمقايسة، غيرها
واماططن أواسططاطه، الضططحى إلططى تبططارك واماططن الطططوال، ماططن قريب

المعينططتين) إحططدى تططرك . (قوله: لو قصاره. اه آخره إلى الضحى
بهمططا) أي بططالنص. (قططوله: أتططى المعينططتين السططورتين إحططدى أي

الوالططى. علططى الثانيططة تطويل عليه يلزم كان واإن ماعا، بالمعينتين
فططي أتططى وابهططل بهططا، أتططى السططجدة الوالططى الركعة في ترك فإذا

الوالططى فططي قرأ عنهما. (قوله: أوا صلته تخلو لئل الثانية، الركعة
السططجدة، الثانيططة في حينئذ فيقرأ أتى، هل فيها قرأ كأن إلخ) أي

أي المعينططة المعينة. واقوله: واقرأ غير مار. (قوله: قطعها) أي لما
بأفضططل واقططت) ماتعلططق ضططيق الوارد. (قوله: واعند على ماحافظة

واعنططد حجططر، ابن عن هذا أفضل قصيرتان بعده. واقوله: سورتان
قططراءة عططن الططوقت ضططاق واعبططارته: والططو أفضططل، بعضططهما ر م

الخططرى فططي واكططذا السططجدة، آيططة والو مانها أماكن ماا قرأ جميعها،
للسططنة. تاركططا كان ذلك غير قرأ فإن أتى، هل مان أماكنه ماا يقرأ
فيه. انتهت. (قططوله: نوزع واإن المعتمد واهو واغيره، الفارقي قاله

الططوقت ضططاق الفارقي: والططو المغني: قال للفارقي) عبارة خلفا
علططى أتططى هططل وابعططض السططجدة آيططة والططو بططالممكن، أتططى عنهما



ماثل. (قططوله: كسططبح المعينتين) أي إحدى . (قوله: إل النسان. اه
أتاك. كهل الخرى) أي المعينتين. (قوله: وايبدل إحدى قرأها) أي

أتططاك، هططل بططدل يحفططظ كططان كططأن الططولء) أي فططاته (قططوله: واإن
واكططأن الجمعططة. أي بصططبح قرأها. (قوله: ماثل) مارتبط واالشمس،

 صلة ثانية في به اقتدى
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ثانيططة فططي يقططرأ فططإنه أتططاك هططل الماام قراءة واسمع الجمعة
لططه. الثانيططة الركعططة ثططانيته) أي فططي سططبح. (قططوله: فيقططرأ نفسططه

يقططرأ. تنزيططل) مافعططول للثانيططة. (قططوله: الططم قططام) أي (قططوله: إذا
ثانيته في تنزيل الم قراءة مان بالمذكور به) أي أفتى (قوله: كما

فتططاوايه) فططي شططيخنا الماططام. (قططوله: واتبعططه سططلم بعططد قططام إذا
إذا يقرأ هل الجمعة، صبح ثانية في به اقتدى عمن عبارته: سئل

بقططوله: فأجابا ؟ غيرهما أوا ؟ أتى هل أوا ؟ تنزيل ألم لثانيته قام
فططي سططبح أوا الجمعططة سططورة ترك قولهم: لو مان هذا حكم يؤخذ
أوا المنططافقين بططدلها واقططرأ جهل، أوا سططهوا أوا عمططدا الجمعة أوالى

أوا المنططافقين يعيططد وال الثانيططة، في سبح أوا الجمعة قرأ الغاشية،
علططى الثانيططة لتطويططل نظر عنهما. وال صلته تخلو ل كي الغاشية
إذ هنططا، كمططا بخلفططه الشططرع يططرد لططم فيمططا ماحلططه لن الوالططى،

هططذا . فقضططية واسططبح. اه الجمعططة مان أطول واالغاشية المنافقون
- هل قراءته يسمع لم بأن الماام ماع - التي أواله في قرأ إن أنه

قططراءة سمع والو أتى، هل يعيد وال تنزيل، ألم ثانيته في قرأ أتى،
الماططام كان كقراءته. فإن - فهو المأماوم - أعني أواله في الماام

قططرأ كططان واإن تنزيططل، ألططم ثططانيته فططي المططأماوم قرأ أتى هل قرأ
الططتي الماططام قططراءة لن أتططى واهل تنزيل ألم المأماوم قرأ غيرها

الثانيططة ركططوع فططي أدركططه قراءتططه. فططإن بمنزلة المأماوم يسمعها
أخذا الثانية، في أتى واهل تنزيل ألم فيقرأ شيئا يقرأ لم لو فكما
 كلماهططم. اه ماططن يظهر ماا عنهما. هذا صلته تخلو كيل قولهم مان

إلططخ) عبططارته: المنهاج شرح في كلماه قضية بحذف. (قوله: لكن
في أتى هل قرأ أوا الثانية، في بهما أتى الوالى في ألم ترك فإن

انتهططت. واإذا عنهمططا، صططلته تخلططو لئل الثانية، في ألم قرأ الوالى



كلماططه، قضية واجدت كالقارئ، الساماع أن قولهم ماع علته تأمالت
مان فتاوايه، في حجر ابن فيه واتبعه الرداد الكمال به أفتى ماا هو
أتططى هططل الماططام لقراءة سماعه لن السجدة، ثانيته في يقرأ أنه

فططي فيقرؤهططا السططجدة، قططراءة عليه فيبقى إياها، قراءته بمنزلة
قططرأ عنهمططا. تأماططل. (قططوله: واإذا صططلته تخلططو لئل قططام، إذا ثانيته
الثانيططة. (قططوله: قرأهمططا) أي فططي أتططى هل غير غيرها) أي الماام

حططتى الماططام ماططن سططماعهما لعططدم ثانيته، في أتى واهل السجدة
إلططخ) ركططوع فططي الماططام أدرك القراءة. (قوله: واإن بمنزلة يكون
بططاقي فططي للسططورة تططداركه ماحططل أن ماططن سبق ماا ماع هذا تأمال

الفاتحططة تحمططل إذا الماططام لن الفاتحة، عنه تسقط لم إذا صلته
عنططه سططقطت فقططد الركططوع فططي أدركططه واإذا أوالططى، فالسططورة

الركعططة سططورة إل يقططرأ كذلك. وال السورة أن فمقتضاه الفاتحة،
علمته. (قوله: شيخنا) قد به أفتى تداركها. (قوله: كما إذا الثانية
الجهر في ش: واالحكمة ع الرياء. قال خاف والو الجهر) أي يسن
السططمر فيططه وايطيب الخلوة ماحل الليل كان لما ماوضعه: أنه في

بططالواليين واخططص لربططه، العبططد ماناجططاة للذة طلبا فيه الجهر شرع
واالختلط الشواغل ماحل كان لما فيهما. واالنهار المصلي لنشاط

للمناجططاة. للتفططرغ صططلحيته لعططدم السططرار فيططه طلططب بالنططاس،
ة بالصطلة الصطبح واألحطق للشطواغل. ماحل ليطس واقتطه لن الليلي

العشططاءين) أي بالجهر. (قططوله: واأواليططي صبح) ماتعلق (قوله: في
دوان واالعشطاء، المغطربا ماطن الواليين الركعتين في الجهر وايسن
يسططر فططإنه العشططاء، ماططن واالخيرتيططن المغربا مان الثالثة الركعة

؟. الليليططة الصططلة ماططن لنها فيها الجهر طلب قيل: هل فيها. فإن
قلوبهم على الله تجلي لن الماة، لضعفاء رحمة ذلك أجيب: بأن

فططي مانه أثقل الصلة آخر في فيكون فشيئا شيئا يزداد بالعظمة
تططرك أوالهططا. والططو في يخفف لم ماا آخرها في خفف والذلك أوالها،
فيططه السططنة لن البططاقي، في يتداركه لم ذكر ماا أوالتي في الجهر

فططي السورة ترك لو ماا بخلف صفته، تغيير الجهر السرار. ففي
صططفته. (قططوله: وافيمططا تغييططر لعططدم البططاقي في يتداركها الواليين
يقتضططي فيمططا سططرية. واأماططا الصلة كانت والو إلخ) أي بين يقضي

لن جهريططة. واذلططك كططانت والططو فيططه، فيسططر الشططمس طلططوع بعد
العيدين صلة في المعتمد. إل على الداء ل القضاء بوقت العبرة

والن الداء، يحكططى القضططاء أن بأصططل عمل ماطلقا بها يجهر فإنه



فيستصططحب. (قطوله: السططرار، ماحل في فيها بالجهر وارد الشرع
 وافي
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العيططدين. (قططوله: قططال صططلة فططي الجهر وايسن العيدين) أي
قضططاء، كططانت والو العيدين صلة في يجهر قضاء) أي شيخنا: والو

التراوايح. في الجهر وايسن آنفا. (قوله: واالتراوايح) أي علمت لما
والططو رماضططان، واتططر فططي الجهططر يسططن رماضططان) أوا (قططوله: واواتططر

القمططر) أي بالترواايططح. (قططوله: واخسططوف يططأت لططم واإن لمنفططرد،
فيسن الشمس كسوف بخلف القمر، خسوف في الجهر وايسن

سططواء الستسططقاء، صططلة فططي أيضططا الجهططر فيها. وايسن السرار
الصططبح. واقططت أوا ليل الطططواف ركعططتي وافططي نهططارا، أوا ليل كانت

ماططأماوم. (قططوله: قططوله: لغيططر إلخ) مافهوم للمأماوم (قوله: وايكره
ماصططل يجهططر الماططام. (قططوله: وال خلف الجهر عن عنه) أي للنهي

نحططو على شوش وامادرس. (قوله: إن واوااعظ كقارئ واغيره) أي
واالمعطططوف المعطططوف علططى ماسططلط نحططو، ماصل) لفظ أوا نائم

واالمدرس. واانظططر واالواعظ واالقارئ الطائف الثاني، وانحو عليه،
اللططه آلء فططي المتفكططر نحططوه يقططال أن النططائم. وايمكططن نحططو ماططا

التشويش أي كل. واقوله: فيكره في الستغراق بجاماع واعظمته،
التشططويش حصططل إذا الجهططر كراهة عبارته ذكر. واقضية مان على
- الجهططر فيططه طلططب ماططا لن كططذلك واليططس الفرائططض، فططي والططو

فل لطذاته ماطلططوبا لنطه ذكطر، لمطا الجهططر فيه يترك - ل كالعشاء
شوش سواء ش. (قوله: ماطلقا) أي ع العارض. أفاده لهذا يترك
مان المنع تخصص العلة إلخ) هذه المسجد ل. (قوله: لن أوا عليه

فططي ل المسططجد فططي يصططلي المصططلي كططان إذا بما ماطلقا الجهر
يشططوش لططم إن واالسططرار) أي الجهر بين غيره. (قوله: وايتوسط

رياء خاف أوا شوش فإن رياء، يخف والم ماصل، نحو أوا نائم على
تططارة يجهططر أن فقيططل: هططو التوسططط تفسططير فططي أسر. وااختلفوا

يسططمع أن الجهططر بعضهم: حططد الحسن. واقال واهو أخرى، وايسر
بالمقايسططة يعرف واالتوسط نفسه، يسمع أن واالسرار يليه، مان

وال بصططلتك تجهططر تعططالى: * (وال قططوله إليططه أشططار بينهمططا. كمططا



مان ذكر ماا ماحل سبيل) *. (وااعلم) أن ذلك بين واابتغ بها تخافت
إن فيسران واالخنثى المرأة أماا الرجل، حق في واالتوسط الجهر

وايكون وايتوسطان، فيجهران كالرجل، كانا واإل أجنبي، هناك كان
خفططض) أي كططل فططي الرجططل. (قططوله: تكططبير جهططر دوان جهرهمططا

التشططهد ماططن أوا السططجود، مان أي سجود. واقوله: وارفع أوا لركوع
ناصططر تكططبيرات. قططال خمططس ركعططة كططل الوال. واالحاصل: يسن

أن واالرفططع الخفططض فططي التكططبير ماشططرواعية فططي الدين: الحكمة
حقططه ماططن واكططان بالتكبير، ماقروانة الصلة أوال بالنية أمار المكلف

أثنائهططا في العهد يجدد أن الصلة. فأمار آخر إلى النية يصحب أن
ركطوع) ماطن رفطع فطي . (قوله: ل النية. اه شعار هو الذي بالتكبير

قيططام لثططاني والططو الركططوع، ماططن رأسه رفع في التكبير يسن ل أي
سططمع الركوع. (قوله: قائل مان مانه) أي يرفع كسوف. (قوله: بل

ابتطداء عنطد وايكطون ذلطك، قطائل كطونه حطال حمطده) أي لمن الله
الحمططد. لطك ربنطا فيسطن انتصطابه عنططد الركطوع. واأماطا ماططن الرفع

اللططه رضططي الصديق حمده: أن لمن الله سمع سن في واالسبب
واقططت يوماططا فجاء (ص) قط، الله رسول خلف صلة فاتته ماا عنه

ه رسطول ماع فاتته أنه فظن العصر صلة بطذلك فطاغتم (ص)، الل
فقططال: الركططوع، فططي (ص) ماكبرا فوجده المسجد وادخل واهروال
(ص) فططي واالنططبي جبريططل (ص). فنططزل خلفططه للططه. واكططبر الحمد

رواايططة: حمططده. وافططي لمططن اللططه سططمع ماحمططد، يططا فقال الركوع،
صلتكم. فقال:  في اجعلوها
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وايرفع بالتكبير يركع ذلك قبل - واكان الركوع، مان الرفع عند
عنه. الله رضي الصديق ببركة الوقت ذلك مان سنة - فصارت به
فيططه، الجللططة لفططظ لم ماططد ماططده) أي بجيرماي. (قوله: واسططن  اه

التكططبير الذكر. واقططوله: أي عن صلته مان جزء يخلو والئل للتباع،
إلططى حمططده. فيمططده لمططن اللططه للضططمير. واماثلططه: سططمع تفسططير

إليططه) المنتقططل لشملها. (قوله: إلى الذكر أي قال النتصابا. والو
فصططل إليططه. (قططوله: واإن الشططخص ينتقططل الططذي الركططن إلططى أي

بيططن فصططل واإن ذكططر، ماططا إلططى المد يسن الستراحة) أي بجلسة



الستراحة. قططال بجلسة إليه المنتقل واالركن عنه المنتقل الركن
المططد. واكططذلك طول إلى نظر واالمغني: ل السنى الكردي: وافي

فططي السططلم واشططيخ واالرشاد، العبابا شرواح في الشارح أطلق
العبططادي واسططم الزبططد، شرح في الرمالي واالشهابا البهجة، شرح

سبع يتجاواز ل بحيث التحفة: لكن في شجاع. قال أبي شرح في
التقييططد. (قططوله: هططذا علططى الطلق ذلططك فيحمططل إلططخ، ألفططات

للتحططرم. (قططوله: لماططام) التكبير في جهر يسن كما كالتحرم) أي
مابلططغ) أي لماططام. (قططوله: واكططذا بططه جهططر سططن أي بجهططر، ماتعلق
عطططف بالجر يقرأ الفاعل كالماام. فاسم أيضا لمبلغ جهر وايسن

عليططه. وايصططح ماقدماة مانه حال قبله واالمجروار واالجار إماام، على
خططبر واالمجططروار واالجططار ماططؤخر، مابتططدأ أنططه علططى بططالرفع قراءتططه

يسططمع لططم المبلططغ. بططأن إلططى إليططه) أي ماقططدم. (واقططوله: احتيططج
الجهططر لسنية إلخ) كالتقييد الماام. (قوله: لكن صوت المأماوماون

فقططط. واقططوله: أوا أي الططذكر نططوى واالمبلططغ. واقططوله: إن للماام به
نوى بأن السماع. (قوله: واإل) أي ماع الذكر نوى أوا أي واالسماع
عططرواض لن صلته شيئا. واقوله: بطلت ينو لم أوا فقط، السماع
كلم قبيططل ماططن صططيره أن إلى الذكر ماوضوع عن أخرجه القرينة

شططرح فططي شططيخه كلم إلططخ) ماططن بعضططهم النططاس. (قططوله: قططال
بعضططهم قططال كلماه: بططل العبارة. وانص توهمه لما خلفا المنهاج،

المططأماوماين بلغ حيث الربعة الئمة باتفاق مانكرة بدعة التبليغ أن
بنفسططه. يتططوله أن حينئططذ حقططه فططي السططنة لن الماططام، صططوت
فأخططذ فيه واهم لمن خلفا ماكرواه، أنه مانكرة بدعة بكونه واماراده

بططالتكبير. واقططوله: بططه) أي الجهططر . (قططوله: أي يجوز. اه ل أنه مانه
للغيططر. واقططوله: واماططأماوم بيان مانفرد الماام. واقوله: مان أي لغيره

مار. (قوله: واخاماسططها) أي ماما علم كما إليه، احتيج مابلغ غير أي
أيهططا تعططالى: * (يططا لقوله أي الصلة. واقوله: ركوع أركان خاماس
لغططة: صططلته. واهططو المسططئ والخططبر اركعططوا) * اليططة، آمانوا الذين

بقططوله: بانحنططاء ذكططره ماططا واهططو خططاص، النحناء. واشططرعا: انحنططاء
هططذه خصططائص ماطن لغة: الخضططوع. واهطو إلخ. واقيل: ماعناه بحيث
قططوله ركوع. واأماططا صلتهم في يكن لم السابقة المام فإن الماة،

المصططلين. ماططع الراكعين) * فمعناه: صططلي ماع تعالى: * (وااركعي
بططأنه فيططه قيل. وانظر الكل. كذا على الجزء اسم إطلق بابا مان
الجططزء إطلق ماططن بأنه يقال فكيف ركوع صلتهم في يكن لم إذا



؟ صططلتهم ماططن جططزءا الركططوع يكططن لططم أنططه ماططع الكططل واإرادة
هططو كمططا الخاضططعين، ماططع المراد: اخضططعي بأن التأوايل فالحسن

وايتحقططق الثاني. (قططوله: بانحنططاء) أي القول على اللغوي المعنى
عجيزته يخفض أن واهو النخناس، عن خالص أي بانحناء، الركوع
أي إلططخ تنال واقوله: بحيث بطلت واإل صدره، وايقدم أعله وايرفع

راحتططاه بططه تصل قدرا انحنى هل شك النهاية: فلو في يقينا. قال
. (قطوله: واهمطا) عطدماه. اه الصل لن الركوع إعادة لزماته ركبتيه

يكفططي) لمططا. (قططوله: فل الكفيططن) بيططان الراحتان. (قوله: مان أي
المغنططي: واظططاهر فططي ذكر. قال بما الراحتين تعريف على تفريع
 - أنه الكف بطن - واهي بالراحة تعبيره
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التنططبيه كلم ماقتضى كان واإن كذلك، بالصابع. واهو يكتفي ل
أراد تنططال. (قططوله: لططو مافعططول . واقططوله: ركبططتيه بهططا. اه الكتفططاء

لططو الركبططتين. واجططوابا أي الراحتين. واقوله: عليهما واضعهما) أي
واضعهما مان بد ل أنه يتوهم لئل بذلك لوصلتا. واأتى أي ماحذواف،

ماططع تنططال أي بتنططال، الخلقططة) ماتعلططق اعتدال بالفعل. (قوله: عند
قصير كان كأن الخلقة، ماعتدل يكن لم فإن الخلقة، ماعتدل كونه

لبلططوغ نظططر التحفططة: فل ماعتدل. واعبططارة قدر طويلهما، أوا اليدين
فيططه نظططر واإن ماعتططدلهما، أصططابع وال اليططدين، طويططل راحططتي

. (قططوله: هططذا) أي القصططير. اه راحططتي بلططوغ لعططدم وال السططنوي،
بعططد ذكره فما أكمله واأماا الركوع: أي أقل إلخ. هو بحيث انحناؤه

الركططوع فططي إلخ. (قططوله: واسططن تسوية الركوع في بقوله: واسن
بعططده: يقططول أن للشارح النسب واكان الركوع، لكمل إلخ) بيان

وارأس. واعنططق) أي ظهططر الركططوع. (قططوله: تسططوية أكمططل واهططذا
أي الفاعططل، حططذف بعططد لمفعططوله المصططدر إضططافة مان واالضافة

أوا أنططثى أوا ذكططرا كططان سواء وارأسه، واعنقه ظهره الراكع تسوية
حقططه فططي الركوع فأقل القاعد القائم. أماا ركوع في واهذا خنثى،

سططجوده. ماحططل ماحاذاتهططا واأكملططه ركبططتيه، أماام ماا جبهته ماحاذاة
لضططابطها. واقططوله: وابيططان للتسططوية تصططوير يمططدهما واقططوله: بططأن
فيططه. اعوجططاج ل الططذي الواحططد كططاللوح أي الواحططدة كالصططفيحة



بالفعططل، قبضططهما أي ركبططتيه، أخذ واسن ركبتيه) أي (قوله: واأخذ
يرسططل أوا ماقطوعهمططا، كططان إن يططديه يرسططل للتبططاع. واالقطططع

اليططدين. قصططير القطططع وااحططدة. واماثططل ماقطططوع كان إن إحداهما
ساقيه نصب نصبهما مان وايلزم الركبتين، نصبهما) أي (قوله: ماع

الركبططتين بنصب تعبيره في أن البجيرماي: واالظاهر وافخذيه. قال
الفخطذ بطه يتصططف واإنمططا بالنتصططابا تتصطف ل الركبة لن تسمحا

. (قططوله: واالسططاق. اه الفخططذ طرفططي ماوصل الركبة لن واالساق،
بأخذ. (قوله: ماططع شبر. (قوله: بكفيه) ماتعلق قدر واتفريقهما) أي

القبلططة لجهططة أصابعهما) أي الكفين. (قوله: واتفرقة كشفهما) أي
ماعنططاه. قططال أفهططم النقيططب: والططم ابططن الجهات. قال أشرف لنها

جهطة غيطر إلطى أصابعه يوجه أن عن بذلك العراقي: احترز الولي
ع قططال واسطا ماغنى. واقوله: تفريقا  يسرة. اه أوا يمنة مان القبلة

عن الصابع بعض يخرج لئل واسطا كونه التفريق في ش: وااعتبر
إلخ. قول الركوع في واسن سبحان) أي . (قوله: واقول القبلة. اه

الجليططل: فهططو واصططفات. واأماططا ذاتططا الكاماططل أي واقططوله: العظيططم
الرازي. واقوله: الفخر ذاتا. قاله صفات. واالكبير: الكامال الكامال
أوا للعطف بحمده. فالواوا ماتلبسا كوني حال واسبحته أي وابحمده

أصططل أن الركططوع. يعنططي فيططه) أي التسططبيح زائدة. (قوله: واأقططل
ثططم خمططس، ثططم ثلث، الكمططال بمططرة. واأدنططى يحصططل فيه السنة
واإماططام للمنفططرد الكمططل واهططو عشططرة إحططدى ثططم تسططع، ثم سبع،

أي الثلث، علططى يزيططد فل غيرهم إماام بشرطهم. أماا ماحصورين
الرمالططي شطرح فطي المقتططدين. كططذا علططى للتخفيف ذلك له يكره

بشططرطهم. ماحصططورين واإماام المنفرد، مار) أي مان (قوله: وايزيد
فيهططا لن الوال الثلث فططي الظططرف إلخ) قططدم ركعت (قوله: لك

فططي واأخططره غيططره، ماعططه يعبدوان كانوا حيث المشركين على ردا
ينسططبونها الططتي العبادات مان ليس الخشوع لن لك، قوله: خشع

إلخ) قططال ش. (قوله: خشع ع  فيها. اه عليهم يرد حتى غيره إلى
بططه. ماتعبططد لنططه بططذلك ماتصفا يكن لم واإن ذلك البجيرماي: يقول

واإل ذلططك عند الخشوع يتحرى أن حجر: ينبغي ر. واقال م  ل وافاقا
. كططذلك. اه هططو ماططن بصططورة أنططه يططرد لططم ماا كاذبا يكون لئل يكن

العظططم. فططي الططذي المصططباح: المططخ: الططودك (قوله: واماخي) في
. (قططوله: واماططا ماخططا. اه الدمااغ يسمى ماخه. واقد شئ كل واخالص
الجططزء. واقططوله: بعططد الكططل ذكر مان حملته. واهو به) أي استقلت



اللططف إن يقططال قدمااي. وال واإلقال ماثنى، ل ماضاف مافرد قدماى
ذاك نقطول لنطا ماشطددة، وااليطاء ماثنطى فهطو هذيل، عند ياء تقلب
ماالك.  ابن قال عندهم. كما بالمقصور خاص
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حسططن يططاء انقلبهططا هططذيل عططن المقصططور وافططي سططلم واألفططا
قططوله: واماططا ماططن ماططراد هططو لمططا بيططان جسططدي جميططع واقططوله: أي

قوله: لططك. مان بدل العالمين ربا قدماي. واقوله: لله به استقلت
علططى يلزم لما أوالى، استقلت. واهو قوله: واماا في ماا عن خبر أوا

أوا إحاطططة إفططادة غيططر ماططن الضططمير ماططن الظاهر إبدال مان الوال
الخلصططة: واماططن فططي قططال يصططح. كمططا ل واهططو اشططتمال، أوا بعض
بعضططا اقتضى أوا جل إحاطة ماا إل تبدله ل الظاهر الحاضر ضمير

ش: ع إلططخ) قططال السططجود وافططي فيططه (قططوله: وايسططن اشتمال أوا
واأن بالتسططبيح، أنسططب لنططه الططدعاء قبططل ذلططك يكططون أن واينبغي
على القتصار أراد والو إلخ) أي اقتصر . (قوله: والو ثلثا. اه يقوله
خبره تسبيحات) مابتدأ أوالى. (قوله: واثلث فالتسبيح مانهما وااحد

ذكططر. واقططوله: بمططا التيططان ماططع إلططخ) أي اللهططم أفضل. (قوله: ماع
لططو ماططا بخلف سنتين، بين جمعا فيه لن أي إلخ زيادة مان أفضل
المبالغططة واتكططره إلططخ) أي الكمل. (قوله: واالمبالغططة على اقتصر

المططارة. التسططوية مافهططوم واهططذا ظهططره، عططن رأسططه خفططض فططي
يجططافي أن لططذكر الركططوع. (قططوله: وايسططن فططي أي واقططوله: فيططه

فخططذيه، عططن وابطنه جنبيه، عن مارفقيه يرفع أن إلخ) أي مارفقيه
الضم. (قوله: والغيره له فالفضل العاري للتباع. وايستثنى واذلك

واخنططثى: الضططم، اماططرأة - ماططن الططذكر - أي لغيططره وايسن إلخ) أي
بططالهوي يقصططد ل أن له. (قوله: يجب واأحوط لها أستر لنه واذلك

أوا واحططده الركوع بقصد يهوي بأن الركوع، غير غيره) أي للركوع
أوا تلواة) أي لسجود هوي شئ. (قوله: فلو بقصد ل أوا غيره، ماع

أقلططه. والططو الركوع حد واصل بلغ) أي حية. (قوله: فلما نحو لقتل
إليه انتهى الذي الحد هذا يجعل أن قصد ركوعا) أي (قوله: جعله

يغن لم أي لو، يكف) جوابا عليه. (قوله: لم الواجب الركوع عن
آيططة إماططاماه قططرأ لططو فيمططا الصططارف. وااختلططف لوجططود الركوع عن



التلواة لسططجدة هططوي أنططه المططأماوم فظططن عقبها، ركع ثم سجدة
السططجود. فقططال عططن فوقططف يسططجد لطم فططرآه ماعه، لذلك فهوى

وايغتفططر الركططوع، عن هذا له يحسب أنه الرمالي: القربا الجمال
للقيططام يعود أنه زكريا شيخنا حجر: رجح ابن للمتابعة. واقال ذلك

ل انتقالي إلخ) إضرابا يلزماه . (قوله: بل أواجه. اه يركع. واهو ثم
قيططام ماططن عليططه كان لما يرجع أن أي ينتصب إبطالي. واقوله: أن

ماططا فيططه فيشططترط الركططوع. أي جلططوس. (قططوله: كنظيططره) أي أوا
غيططره. واقططوله: ماططن بططه يقصططد ل أنططه ماططن الركططوع فططي اشططترط
الركططوع ماططن رأسططه رفططع فلو أي النظير، لذلك بيان إلخ العتدال

سططقط أوا الصارف، لوجود العتدال عن يكف لم شئ، مان فزعا
رفططع ذكططر. أوا لمططا السجود عن يكف لم واجهه على العتدال مان

ذكططر لما الجلوس عن يكف لم شئ مان فزعا السجود مان رأسه
أماطا وامانفطرد، إماطام ماطن ماطأماوم) أي غيطر شطك أيضا. (قوله: والو

كمططا لططه، يعططود وال بركعططة الماططام سططلم بعططد يططأتي فإنه المأماوم
سططاجد) العتططدال. (قططوله: واهططو إتمام في شك إذا فيما سيذكره

ل. (قططوله: أوا ركططع) أي سططجوده. (قططوله: هططل حططال في شك أي
يططأتي صططلته. كمططا بطلت ليتذكر ماكث فورا) فإن النتصابا لزماه
النتصابا بعد ثم الركوع) أي العتدال. (قوله: ثم في نظيره في

 راكعا) أي القيام له يجوز الركوع. (قوله: وال يلزماه
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فططي فقططط. قططال الركططوع حططد إلططى ينتصططب أن لططه يجططوز ل
هططويه صططرف لنططه الركططوع عططن هططويه يحسططب لططم التحفة: واإنما

ماططن يلططزم ل إذ الجملططة، فططي عنططه أجنططبي إلى للركوع المستحق
بتصططرف. (قططوله:  الركططوع. اه هططوى واجططود قيططام ماططن السططجود

(ص): ثم لقوله الصلة. (قوله: اعتدال) أي أركان واسادسها) أي
المعتمططد) علططى نفططل، فططي قائمططا. (قططوله: والططو تعتدل حتى ارفع

الجلططوس فيهططا النافلة. واماثله في العتدال يجب يقول: ل ماقابله
أماا ذكر، بما شرعا العتدال السجدتين. (قوله: وايتحقق) أي بين

إلططخ) يعططود وانحوهما. (قططوله: بططأن واالمماثلة الستقاماة لغة: فهو
مانططه يؤخططذ ركططوعه قبططل عليه كان واقوله: لما لبدء لعوده تصوير



واهططو وااعتططدل قائم واهو فركع القدرة، ماع قاعدا نفل صلى لو أنه
كان قبل. (قوله: قائما عليه كان لما يعد لم لنه يكف لم جالس،

بيانططا قعططود. وايكططون أوا قيام بدله: مان يقول أن قاعدا) الوالى أوا
بعططد شططك بأن أي العتدال، إتماماه) أي في شك لما. (قوله: والو

العططود. حططال. حينئططذ عليططه فيجب ؟ ل أم فيه اطمأن هل السجود
تقبل المأماوم. (قوله: أي غير قوله إلخ) ماحترز (قوله: واالمأماوم

بمعنططى وايكططون رد، ل قبططول سططماع سططمعه حمده) فططالمراد مانه
سططماع إن يقططال ماططا حمدنا. فاندفع تقبل قيل: اللهم كأنه الدعاء،

بجيرماططي. (واقططوله:  بططه. اه الخبططار فططي فائدة فل به ماقطوع الله
لكططن حمططده، لمططن اللططه بسططمع الجهططر وايسططن بططه) أي واالجهططر
السططماع. (قططوله: ماططع أوا واحططده الذكر نية واهو السابق، بالشرط

سططمع مان ذكر ماا مار. (قوله: لنه) أي كما إليه، احتيج وامابلغ) أي
ذكططر. لمططن الجهططر فيه يسن واهو أي انتقال إلخ. واقوله: ذكر الله

لططك انتصابا: ربنططا بعد يقول أن وايسن إلخ) أي يقول (قوله: واأن
طيبططا كططثيرا يزيططد: حمططدا أن الصططيغ. واينططدبا أفضططل الحمد. واهو

واراء نصطلي قطال: كنطا رافطع بطن رفاعة عن رواي لما فيه، ماباركا
لمططن اللططه قططال: سططمع الركعططة ماططن رأسه رفع فلما (ص)، النبي

ماباركا طيبا كثيرا حمدا الحمد، لك واراءه: ربنا رجل حمده. فقال
قال: أنا. قططال: رأيططت ؟ آنفا المتكلم قال: مان انصرف فيه. فلما

رواايططة: يتسططابق أوال. وافططي يكتبهططا أيهططم يبتططدروانها واثلثين بضعة
شططئت ماططا ء لقائلها. (قوله: واماططل ثوابها يكتبون مالكا ثلثون إليها
السططموات بعططد تمله أن شططئت شططئ ء واماططل بعططد) أي شططئ مان

لططه. واقططد تمثيل واالعرش غيرهما. واقوله: كالكرسي أي واالرض،
أرض فططي مالقططاة كحلقططة للكرسططي بالنسططبة أن: السططموات وارد

بططالرفع ء للخططرى. (قططوله: واماططل بالنسططبة سططماء كططل واكذا فلة،
ماحطذواف. واقططوله: مابتططدأ خططبر يكطون أن للحمطد. يصططح صفة) أي

ماعرفططة، أنططه أيضططا. وافيططه الحمططد ماططن أي حططال بالنصططب ء واماططل
حططال واماجيئططه ماصدر، ء مال غالبا. واأيضا نكرة إل تكون ل واالحال

أنططه واعلططى حططال أنططه على به ماالئا) التفسير سماعي. (قوله: أي
جوابا حسما) هذا كونه بالرفع. (قوله: بتقدير يقال: ماالئ صفة،

للسططموات ماالئططا يكططون فكيططف المعططاني، ماططن يقال: الحمططد عما
القليططوبي: جسما. قال كونه يقدر أنه الجوابا واحاصل ؟ واالرض

ماططن بططد ظلمططة. وال مان جسما تقدر السيآت أن نور. كما مان أي



عليططك عليططه: نثنططي . واالمعنى أيضا. اه صفة أنه على التقدير ذلك
بعططدهما. (قططوله: واماا واالرض السموات لمل ماجسما كان لو ثناء
ماحصورين. (قوله: أهل قوم واإماام المنفرد مار) أي مان يزيد واأن

علططى مانصططوبا فهططو واالعظمططة، المططدح أهل يا واالمجد) أي الثناء
الثنططاء أهططل أنت أي ماحذواف، لمبتدأ خبرا يكون أن النداء. وايصح

ماططانع قوله: ل خبره مابتدأ العبد) هو قال ماا واالمجد. (قوله: أحق
النهايططة: فططي اعتراضية. قال عبد، لك أعطيت. واجملة: واكلنا لما

 ربنا واهو قبله لما خبرا أحق كون الصلح، ابن قاله كما وايحتمل،
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لمبتططدأ خبر أنه إلخ. يعني أحق الكلم هذا إلخ. أي الحمد لك
فيططه، التنططوين ماططانع) بططترك قبله. (قوله: ل ماا عليه يدل ماحذواف

لنهمططا بالمضططاف الشططبيه قبيططل مان أنهما ماع بعده، ماعطي وافي
البصططريين ماططذهب علططى ماشططكل واهططو بعططدهما، فيمططا عططامالن

فيمططا عملهمططا بمنع يجابا بالمضاف. واقد الشبيه تنوين الموجبين
ماعطططي وال أعطيت، لما يمنع ماانع ل عامال. أي له وايقدر بعدهما
يكونططان واعليططه للتقويططة، زائططدة فيهمططا مانعططت. وااللم لمططا يعطي
الشططئ يمنططع أحططد ل كططل: أنططه علططى الفتح. واالمعنى على مابنيان
الذي الشئ يعطي أحد وال عبيدك، مان لحد الله يا أعطيته الذي
تعالى: * (ماا قوله مان ماقتبس عبيدك. - واهذا مان أحد مان مانعته
مارسل فل يمسك واماا لها مامسك فل رحمة مان للناس الله يفتح

عططن واالعطططاء المنططع يحجبططه ل أن للعبططد بعده) *. واينبغي مان له
فمنعططك أعطططاك عنططه: ربمططا اللططه رضططي عطاء ابن لقول ماوله،
والطذتها الطدنيا ماطن شطيئا أعططاك ربمطا فأعطاك. أي مانعك واربما

مانعططك واربمططا عنه، واالفهم عليه واالقبال بطاعته التوفيق فمنعك
الجيططم الجططد) بفتططح ذا ينفع الثاني. (قوله: وال فأعطاك الوال مان
أي النسب. واقوله: مانططك أوا واالحظ الغنى بمعنى الموضعين، في

الغنططى صططاحب ينفع ينفع. واالمعنى: ل فاعل عندك. واقوله: الجد
عنططه. وارواي رضططاك عنططدك ينفعططه واإنما ذلك، النسب أوا الحظ أوا

ضططمير ينفططع فاعططل الجتهططاد. واقيططل: إن بمعنططى فيهمططا، بالكسططر
مانططادى الجططد واذا ماعطططي، مان المفهوم العطاء على يعود ماستتر



عليه: وال خبر. واالمعنى أوا مابتدأ الجد وامانك النداء، ياء مانه حذف
أي الجططد، صططاحب يططا مانعططه يضططر ل كمططا أعطططى لو عطاؤه ينفع

بصططبح) قنططوت غيرك. (قوله: واسن مان ل مانك كائن الجد الغنى،
الططدنيا. واالقنططوت فططارق حططتى يقنت زال (ص) ماا أنه صح لما أي

علططى ماشططتمل ماخصططوص شر. واشرعا: ذكر أوا بخير لغة: الدعاء
بمعنططى البططاء أن بططه إلخ) أفططاد اعتدال في واثناء. (قوله: أي دعاء
القنططوت اختططص ذكر. واإنمططا ماا تقديره حذفا الكلم في واأن في،

خاتمططة والنهططا أليق، بالزيادة فكانت قصرها، ماع لشرفها، بالصبح
واالططدعاء الططبيت، (ص) عنططد بططالنبي جبريططل صلها التي الصلوات
أكطثر - ماطن صطح لما باعتداله اختص الخواتيم. واإنما في يستحب
هططذا. عليططه فقسططنا الركططوع، بعططد للنازلة (ص) فعله - أنه الطرق

- عنهططم اللططه - رضي واعثمان واعمر بكر أبا أن حسن بسند واجاء
يجططزه لططم قبلططه شططافعي قنططت الركططوع. فلططو بعططد يفعلططونه كانوا

أوا بقنططوت الراتططب) ماتعلططق الططذكر للسططهو. (قططوله: بعططد وايسططجد
سططمع مان الراتب الذكر بعد) أي شئ مان إلى بسن. (قوله: واهو

الكلم ففططي بعططد، شططئ ماططن إلططى الحمد لك ربنا حمده لمن الله
التحفططة فططي هططذا الكردي: وااعتمد المقام. قال مان ماعلوم حذف

اللططه سمع على يزيد ل أنه اليعابا في وااعتمد الرشاد، واشرحي
النهايططة: فططي الرمالططي الجمططال الحمططد. واقططال لك ربنا حمده لمن

علططى واالثططاني ماططر، ماططن واإماططام المنفططرد علططى الوال حمل يمكن
إلططخ) . (قططوله: وااعتططدال الكلمايططن. اه بيططن يجمططع . وابططه خلفه. اه
إلططخ. واقططوله: اعتططدال فططي قنوت واسن أي بصبح، على ماعطوف

نصف. واقوله: إلى ماضاف أيضا واهو لوتر، ماضاف تنوين بل آخره
ماتعلططق أوا له، ثانية ماضان) صفة للنصف. (واقوله: مان صفة أخير

بعططده. (قططوله: واماططا الصططبح لقنططوت بأخير. (قوله: للتبططاع) راجططع
فططي ككراهتططه السططنة) أي القنططوت. (قططوله: كبقيططة وايكططره) أي

بططه تبطططل طال. وال واإن يحرم وال السنة، بقية الوتر آخر اعتدال
أيضططا واسططن ماكتوبططة) أي حجططر. (قططوله: وابسططائر ابن عند الصلة
يططدعو شهرا (ص) قنت أنه صح لما المكتوبات، باقي في القنوت

غيططره. بالعططدوا ماعونططة. وايقططاس بططبئر القططراء أصططحابه قاتلي على
ماقدرا. (قوله: بقنوت الخيرة) ماتعلق الركعة اعتدال (قوله: في

ماططع الخيرة. واقططوله: قنططت الركعة في لسنيته ماسبوقا) غاية والو
ماططن لغيططر والططو لرفعهططا، لمسبوقا. (قوله: لنازلة) أي صفة إمااماه



نزلططت لمططن ذلططك فعل بهم تنزل لم ناحية لهل فيسن به، نزلت
  به. اه
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والططو بعضططهم أوا أي لمقدر، وااحدا) غاية بجيرماي. (قوله: والو
بعضططهم. أوا بالمسلمين القويم: نزلت المنهج وااحدا. واعبارة كان

الططذي نفعططه للمتعططدي الشجاع) تمثيل أوا العالم . (قوله: كأسر اه
النازلططة. واقططوله قنططوت سططنية النازلة. (قوله: واذلك) أي به نزلت
ة. (قطوله: فيهطا) أي قريبا. (قوله: واسطواء مار ماا هو للتباع النازل

عططدوا ماططن والو عدوا كل مان أي لمقدر، ماسلم) غاية عدوا مان والو
كططثرة هططو واالوبططاء المطططر، احتبططاس ماسلم. (قوله: واالقحط) هو

بططه. (قططوله: واخططرج فسططره وابعضططهم طططاعون، غيططر ماططن المططوت
والططو عيططدا) أي الجنازة. (قططوله: والططو واصلة النفل) أي بالمكتوبة

الجماعة. (قوله: فيه تسن ماا كل مان وانحوه أي عيدا، النفل كان
فططي عليططه نططص كمططا يكططره، النازلططة. أي: وال قنوت يسن) أي فل

ماطلقططا فيهططا يكططره فالجنازة المكتوبات، غير وانصها: أماا التحفة،
فيهططا تسططن الططتي واالنافلططة واالمنططذوارة التخفيططف، علططى لبنائهططا

يكططره، لم لنازلة فيها قنت إن ثم فيها، يسن ل واغيرهما الجماعة
واكططذا النازلططة. ضططعيف، فططي واتبطل جمع: يحرم، كره. واقول واإل

فططي القنططوت كراهططة أطططال. لطلقهططم إن بعضططهم: تبطططل قططول
طططويله بيططن فططرق ل أنه المقتضى النازلة، لغير واغيرها الفرائض

ماططن ماعلططوم ماحططذواف ماططن يططديه) حططال واقصططيره. (قططوله: رافعططا
جهططة إلططى - أي يططديه رافعططا كططونه حططال القططانت. أي واهو المقام
رفططع لسططنية الثنططاء) غايططة حال - ماكشوفتين. (قوله: والو السماء

بالثنططاء، إتيططانه حططال فططي والططو رفعهما يسن أي مانكبيه، حذوا يديه
رفططع لسططنية إلخ. (قططوله: للتبططاع) دليططل تقتضي قوله: فإنك واهو

بعطده. بجعطل ماتعلطق ظرف إلخ) حيث دعا اليدين. (قوله: واحيث
أي البططاء، بمعنطى فيطه وااللم بطدعا، ماتعلططق شئ واقوله: لتحصيل

خيرا. واقوله: كان ماا بالشئ شئ. واالمراد تحصيل الله مان طلب
الطذي للشطئ تمثيطل أنه وايحتمل تنظير، أنه يحتمل إلخ بلء كدفع
المستقبل. (قططوله في أي عمره بقية تحصيله. واقوله: في طلب



بططه) واقططع بلء لرفططع ذلططك. (قططوله: أوا له سن إلخ) أي بطن جعل
بططه حل بلء رفع الله مان طلب واحيث أي أيضا، الباء بمعنى اللم

أنه ذلك. واقضيته له يسن أي إليها ظهرهما بالفعل. واقوله: جعل
قضططيت. واهططو ماا شر قوله: واقنا عند السماء إلى ظهرهما يجعل
لن ذلططك يسططن ل بططأنه واالططده واأفتى الرمالي، الجمال عند كذلك

يططرد، لططم فيما ماحله بأن ماطلوبة. وارد ليست الصلة في الحركة
أن ذلططك عنططد إليهططا ظهرهما جعل في ذكر. واالحكمة ماا وارد واقد

شئ حصول القاصد بخلف يديه، بظهور يدفعه شئ دفع القاصد
الدعاء) حالة لخطيب الرفع ببطونهما. (قوله: وايكره يحصله فإنه
بعططد واغيره الوجه ماسح يسن فيه: وال وازاد الجواد، فتح في ماثله

ماططن ذكر ماا الصدر. والعل نحو ماسح جمع: يكره قال القنوت. بل
صططرحوا فقططد أماططاهي الستسقاء، خطبة غير في له الرفع كراهة
بقنططوت. (قططوله: اللهططم إلططخ) ماتعلططق له. (قوله: بنحو ذلك بسنية

المقصططود. واقططوله: واعططافني إلى ماوصولة دللة دلني اهدني) أي
ذلططك. واقططوله: ماططن عططافيته فيمططن واالخططرة، الططدنيا ماحططن مان أي

فيمططن أحططوالي، جميططع فططي انصططرني أوا إليططك، قربني أي واتولني
أن إلططى بططه ماعهططم) أشططار نصرته. (قوله: أي أوا قربته أي توليته،

باقية أنها وايحتمل ماع، - بمعنى الثلثة الفعال على - الداخلة في
اللطه يطا بمحططذواف. واالتقططدير: اهططدني ماتعلقة واتجعل ماعناها على

بعططده. الثنيططن فططي يقططال واكططذا هططديت، فيمططن مانططدرجا وااجعلني
(قططوله: طريقتهططم فططي لدخططل سططلكهم) أي فططي نططدرج (قوله: ل

الخيططر - واهططي البركطة اللطه يطا أنطزل أعطيت) أي فيما لي وابارك
حقيقتهطا. (قطوله: واقنطي على هنا لي. وافي أعطيته - فيما اللهي

ماصدرية، الوال على فما المقضي، أوا القضاء قضيت) أي ماا شر
يططترتب مامططا احفظنططي أي ماوصولة. واالمططراد: قنططي الثاني واعلى
واالتضططجر. السططخط هططو الذي الشر مان المقضي أوا القضاء على
إرادة تعلقت الذي واالمقضي الزلية، الرادة بمعنى فالقضاء واإل
العططارفين: بعططض قال مانهما. والذلك الوقاية يمكن ل بوجوده الله

تريد.  فيما التأييد نسألك والكن تريد ماا دفع نسألك ل اللهم
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حال. بكل حسن لنه ماطلقا، بالقضاء الرضا يجب أنه وااعلم
ماباحططا كططان واإن فكططذلك، ماندوابا أوا وااجبا كان فإن المقضي واأماا
مالئمططات ماططن كططان واإن حططرم، ماكرواهططا أوا حراماططا كان واإن أبيح،

بتصططرف. الكريططم بشططرى  بططه. اه الرضا سن مانفراتها أوا النفوس
جميططع علططى تحكططم عليططك) أي يقضططى وال تقضططي (قططوله: فإنططك

دعاء. كله تقدم واماا الثناء، أوال عليك. واهذا أحد يحكم وال الخلق
رواايططة: بضططم وافططي الططذال، واكسططر الياء بفتح يذل ل واقوله: واإنه

أحططد. اه مان ذل وااليته لمن يحصل واالمعنى: ل الذال، وافتح الياء
يعططز. (قططوله: وال فططي الططوجهين جريان بتصرف. وامافاده بجيرماي

عططن واأبعططدته عططاديته لمططن عططزة تحصططل ل عططاديت) أي ماططن يعز
بكسططر هططو السيوطي: هگل عليه. (فائدة) سئل واغضبت رحمتك

فتح ماع العين بكسر بقوله: هو فأجابا ؟ ضمها أوا فتحها أوا العين
واالتصططريف. وااللغططة الحديث أهل مان العلماء بين خلف بل الياء،

قارئا نظما: يا آخره في ماؤلفا. قال: واقلت ذلك في قال: واألفت
عططز تحريططرا الفعططال فططي الفططرق واحططرر يقظططا كططن الدابا كتططب

فمططا ماشهورا جاء بفرق عين تثليث ماضارعه في يأتي المضاعف
كعز واماا ماكسورا جاء علينا كرمات كذا عظم ماع الذل واضد كقل
واهططذه نحريططرا كنططت إن ماضططارعه فافتططح صططعبت أي الحال علينا

ماقصططورا ليططس فعططل ماضططارع وااضططمم لزماططة الفعططال الخمسططة
واقططل ماططأثورا جططاء ذا فكل أعنته كذا غلبت قد بمعنى زيدا عززت

ماكسططورا عططاديت ماططن ربا يططا يعططز وال القنططوت ذكر في كنت إذا
فيططه واأبططدواا الصططوابا لططك شططرحوا أن الشرع علوم لهل وااشكر
وابططرك، خيططرك تزايططد واتعططاليت) أي ربنططا (قططوله: تبططاركت تططذكيرا

قضيت) أي ماا على الحمد بك. (قوله: فلك يليق ل عما واارتفعت
وامانططه ماقضططيك علططى أوا بجميططل ثنططاء عليططه فالحمد قضائك، على

ثنططاء لنططه ظاهر عليه واالطاعة. واالحمد واالخصب كالعافية جميل
غيططر عليططه واالمعاصططي. واالحمططد كططاللم جميططل غير وامانه بجميل
واتعططالى سططبحانه إليططه بالنظر ماقضياته جميع بأن وايجابا ؟ ظاهر
يكططون واإنمططا الجميططل، إل عنططه يصدر ل لنه قطعا واحسنة جميلة

مانك أطلب إليك) أي واأتوبا إلينا. (قوله: أستغفرك بإضافته شرا
الصططلة آخططره مانها. (قوله: واتسططن واالتوبة الذنوبا غفران الله يا

جعلهططا عمططر سططيدنا واقنططوت القنوت هذا بين لجمع حتى إلخ) أي
(ص): ل قططوله التططأخير على يشكل واسطا. وال وال أوال ل آخرهما



واآخره. لنططه دعاء كل أوال في إجعلوني الراكب، كقدح تجعلوني
الططوارد. واقططوله: كقطدح ماطن هنطا واماطا الطوارد، غيطر علطى ماحمول

عنططد إل تططذكرواني ل ظهططوركم خلططف تجعلططوني ل أي الراكططب،
عند إل ظهره خلف الذي قدحه يتذكر ل الراكب أن كما حاجتكم،

عليها. واالوالططى: عطف واماا الصلة تسن) أي عطشه. (قوله: وال
واالسططلم. واقططوله: الصططلة علططى العائططد التثنية بضمير يسنان، وال

ماططر القنوت. واقوله: ماططن فيه) أي القنوت. (قوله: وايزيد أي أواله
عمططر) بشططرطهم. (قططوله: قنططوت ماحصططورين واإماططام المنفرد أي

إنططا عمططر. (قططوله: اللهططم قنططوت يزيططد. (قططوله: واهططو) أي مافعول
للطلب. واالمعنى: الثلثة الفعال في واالتاء إلخ) السين نستعينك

واالهدايططة. (واقططوله: وانططؤمان واالمغفططرة العططون الله يا مانك نطلب
لططك. العجططز وانظهططر نعتمططد أي نصططدق. واقططوله: وانتوكططل بك) أي

مافعططول فيكططون الخيططر، الثنططاء أي كلططه الخير عليك واقوله: وانثني
 بالخير أوا ماطلقا،
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الله على الثناء إنشاء الخافض. واالمراد بنزع مانصوبا فيكون
خيططر بكططل عليططه أيثنططي يقططدر ل الشططخص لن السططتطاعة، بقططدر

بططدليل الكفططر ضططد بالشططكر المططراد تفصططيل. واقططوله: نشططكرك
الشططكر بعططدم نعمتططك نجحططدك ل أي نكفرك المقابلة. واقوله: وال
للتفسططير. عليططه بعططده ماططا نترك. فعطف أي عليها. واقوله: وانخلع

ماططن تخلططع الططتي كالنعططل الكططافر أن إلططى إشططارة بططه التعبير وافي
بالمعاصططي. واقططوله: يخالفططك أي يفجططرك الرجليططن. واقططوله: ماططن

النططون بضططم نسعى. واقوله: وانحفد طاعتك إلى أي نسعى واإليك
سم: سئل نسرع. قال بقوله: أي وافسره الفاء، كسر ماع وافتحها
أوا بالمهملطة هطو فيطه: وانحفططد. هطل قططوله عطن السيوطي الجلل

كتابططا ذلططك فططي بالمهملة. واألفططت بقوله: هو فأجابا ؟ بالمعجمة
الحق. (قوله: بالكفار) ماتعلق أي الجد عذابك . واقوله: إن إلخ. اه

علططى فتحها لحق. أوا أي الحاء، بعده. (واقوله: مالحق) بكسر بما
عمططر: اللهططم سططيدنا قنططوت ماططن بهم. وابقي يلحقه الله أن ماعنى
وايكطذبون سطبيلك عطن يصطدوان الطذين واالمشركين الكفرة عذبا



واالمؤمانططات، للمططؤمانين اغفططر أواليططاءك. اللهططم وايقططاتلون رسططلك
قلططوبهم، بيططن واألف بينهم، ذات واأصلح واالمسلمات، واالمسلمين

رسططولك، مالططة على واثبتهم واالحكمة، اليمان قلوبهم في وااجعل
علططى واانصططرهم عليططه، عاهدتهم الذي بعهدك يوفوا أن واأوازعهم

أوال) مانهططم. (قططوله: المططذكور وااجعلنططا الحق واعدواهم. إله عدواك
النططبي عططن وااردا إلططخ. (قططوله: ثابتططا) أي اهططدني واهططو: اللهططم أي

واليططس ماخترعططاته ماططن فإنه عمر، سيدنا قنوت بخلف (ص). أي
أوال. واقططوله: المططذكور القنططوت (قوله: قططدم) أي (ص)، عنه ثابتا
عنه. (قوله: فمن الله رضي عمر سيدنا قنوت على أي هذا على

أراد الثططاني. (قططوله: لططو دوان الوال ثبططوت أجططل واماططن ثططم) أي
علططى عمططر. (قططوله: اقتصططر قنططوت أوا النططبي قنططوت أحدهما) أي

للقنططوت يتعيططن) أي (ص). (قططوله: وال النططبي قنططوت الوال) أي
عططدم السابقة. واماحططل أي القنوت مانه. واقوله: كلمات المطلوبا

للسهو القنوت. وايسجد لداء تعينت واإل فيها، يشرع لم ماا تعينها
فصططل فططي سططيأتي بططأخرى. كمططا كلمططة لبدال أوا مانها شئ لترك

القنططوت كلمططات عططن عنهططا) أي السططهو. (قططوله: فيجططزئ سططجود
واذلك سيذكره، كما واثناء، دعاء) أي تضمنت السابقة. (قوله: آية

وال باليمان سبقونا الذين والخواننا لنا اغفر تعالى: * (ربنا كقوله
رحيم) * (قططوله: رؤواف إنك ربنا آمانوا للذين غل قلوبنا في تجعل

يجططزئ، فل يقصده لم إذا ماا بخلف واحده، الدعاء قصده) أي إن
في القراءة لكراهة واذلك القرآن قصد ماع بالية التيان يكره بل

عططن يجطزئ واكطذلك ماحطض) أي دعطاء القيططام. (قططوله: واكططذا غير
العبططابا: في نصه: قال ماا سم ماحض. وافي دعاء القنوت كلمات

بغيططر شططرحه: والططو فططي دعططاء. قططال بكططل القنططوت سططنة واتحصل
الذرعططي: وافططي المططاواردي. قططال عططن المجمططوع فططي ماأثور. كما

بأماور سيما وال المحض، الدعاء يكفي ل أنه وايظهر نظر، إطلقه
الوال، . واالواجططه وادعططاء. اه تمجيططد ماططن بططد ل بططل فقططط، الططدنيا
فططي ماا  الدنيا. اه أماور أوا الخرة بأماور لكن فقط، الدعاء فيكفي
حيططث الرمالططي الشططهابا شيخنا الذرعي واافق العبابا. واقد شرح
واقضططية واثنططاء، دعططاء يكططون أن القنططوت بططدل في بد ل بأنه أفتى

في النهاية: وايشترط . وافي الية. اه في أيضا ذلك اعتبار إطلقه
بططه واأفططتى البجططوري البرهان قاله واثناء. كما دعاء يكون أن بدله

إلططخ) عبططارته شيخنا: واالططذي تعالى: (قوله: قال الله رحمه الوالد



النازلططة. المكتوبططات سططائر فططي القنططوت الصل: واشرع قول بعد
يططرد لططم لنه الصبح، في مار ماا هنا به المراد بعضهم: واليس قال
هنططا. قططال: وال المراد فهو برفعها الدعاء الوارد واإنما النازلة، في

 واهو العتدال، يطول لئل برفعها الدعاء وابين بينه يجمع
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صططريح، هططو بططل ذلك، خلف واغيره المتن . واظاهر مابطل. اه
غالبططا. واقططوله: الوالططى عيططن كانت بلفظها أعيدت إذا المعرفة إذ

القنططوت طططول القاضي: لو قال فقد المنقول، خلف مابطل واهو
احتمططالن. واقطططع البطلن وافي كره، العادة على زائدا المشرواع
قططال: واالدعاء. ثم الذكر ماحل المحل لن بعدماه، واغيره المتولي

بسططؤال يختم ثم الصبح يقنوت يأتي أنه يتجه فالذي هذا تقرر إذا
أدعيططة في وارد ماا ببعض دعا جدبا كانت فإن له النازلة، تلك رفع

بيططن فيططه فططرق القنططوت) ل أي بططه، . (قوله: واجهر الستسقاء. اه
ماططن الططوتر آخططر واقنططوت النازلططة قنططوت مان واغيره، الصبح قنوت
السرية) في جهر. (قوله: والو رماضان. (قوله: إماام) فاعل نصف

فطي - كمطا واالسططرية الجهريطة الصططلة فططي ماطلقططا، بطه يجهر أي
المططؤداة فططي أيضططا به واالعصر. وايجهر الظهر - في النازلة قنوت

ماططأماوم. واقططوله: لططم بططه يجهر ل ماأماوم) أي واالمقضية. (قوله: ل
مانفططرد. به يجهر وال إمااماه. (قوله: وامانفرد) أي قنوت أي يسمعه

واهططو واالمنفططرد، يسططمع لططم الططذي المططأماوم (قوله: فيسططران) أي
كططانت سططواء أي قبلططه. واقططوله: ماطلقططا ماططا مافهططوم علططى مافططرع
فططي أوا الصططبح قنططوت فططي كططان واسططواء جهرية، أوا سرية الصلة

واكلم الشططارح كلم ماقتضططى هططو التعميططم، ماططن غيططره. واذكرتططه
الجهططر يسططن بططأنه النهاية في صرح لكن أيضا، التحفة في شيخه
سططرية. واقططال: كمططا والططو واالمنفططرد، للماام ماطلقا النازلة بقنوت

قنططوت وابيططن بينططه ش ع تعالى. وافططرق الله رحمه الوالد به أفتى
إظهططارا الجهططر فطلططب الحاصل، البلء لرفع الحاجة بشدة الصبح
الميططم واتشططديد الهمططزة الشططدة. (قططوله: واأماططن) بفتططح لتلططك

واشططرحه: الططرواض في بعده. قال ماا فاعله مااض فعل المفتوحة،
النططبي خلططف يؤمانططون الصططحابة كانت كما للدعاء المأماوم وايؤمان



كما به وايجهر صحيح، حسن بإسناد داواد أبو ذلك. روااه (ص) في
بطأمان. واسطيذكر . (قطوله: للطدعاء) ماتعلطق القطراءة. اه تأماين في

القنوت. (قوله: وامان مان أي الثناء. واقوله: مانه بقوله: أماا ماقابله
(ص) إذ النططبي علططى الثنططاء. واقططوله: الصططلة ماططن ل الططدعاء) أي

واهططو واالسططلم، الصططلة عليططه للنططبي الرحمططة زيادة طلب ماعناها
الواجططه عليططه. واقططوله: علططى للصلة لها) أي دعاء. (قوله: فيؤمان

الشططارح: التحفططة: واقططول فططي ر. قططال وام حجططر عند المعتمد أي
دعططاء، كططانت واإن الماططام - ماططع النططبي علططى يصططلي - أي يشارك

علططي. يططرد يصططل فلم عنده ذكرت مان أنف الصحيح: رغم للخبر
لنططه بالمططأماوم الليططق أنه ماع عليه الصلة ماعنى في التأماين بأن

بقيططة علططى قياسططا دعططائه، علططى التططأماين فناسططبه للططداعي، تططابع
البهجططة شططرح نصططه: وافططي ماططا الكططردي بزيادة. وافي  القنوت. اه

إتيططانه (ص) بيططن النططبي على الصلة في الرمالي: وايتخير للجمال
العمططل فيططه . واهططذا أحب. اه فهو بينهما جمع والو تأماينه، وابين بها

قوله: للططدعاء، الثناء) ماقابل . (قوله: أماا أوالى. اه فلعله بالرأيين،
إلططى تقضططي الثنططاء. واقططوله: فإنططك علمت. (قططوله: واهططو) أي كما

فططانظره. الثنططاء، في إليك وانتوبا نستغفرك دخول آخره. ظاهره
ذلططك علططى واأنططا أوا: بلى يقول: أشهد، أوا سرا) أي (قوله: فيقول

شططرح  أوالططى. اه يسططتمع. واالوال أوا ذلططك، نحو أوا الشاهدين، مان
سططمع. قوله: ماأماوم إلخ) ماقابل ماأماوم لحجر. (قوله: أماا بافضل

صططمم. أوا بعططد لنحططو أوا إمااماه، لسرار أي إلخ يسمعه واقوله: لم
الترماططذي خططبر في بالدعاء) أي نفسه تخصيص عن (قوله: للنهي

فقد فعل فإن دوانهم، بدعوة نفسه فيخص قوماا عبد يؤم واهو: ل
كراهططة مافهططوم علططى إلططخ) مافططرع الماططام خانهم. (قوله: فيقططول

واالمططراد: اللفططظ بيقططول، الجمع) ماتعلق التخصيص. (قوله: بلفظ
علططى تططدل كمططا ماتعططدد علططى تططدل فإنهططا كنا، جماعة على الدال

ظططاهر. هططو كما الصطلحي الجمع المراد واليس نفسه، المعظم
يكططره أي المططذكور. واقططوله: كططذلك النهططي (قططوله: واقضططيته) أي

ماططا النهي. واقوله: على حمله) أي فيها. (قوله: وايتعين التخصيص
كططان إذا الفططراد (ص) بلفططظ عنه الوارد غير على أي إلخ يرد لم

إلططخ واارحمنططي لططي اغفططر كططربا الفططراد فيططه الططوارد أماططا إمااماططا،
 كثر - إذا المعرواف - الدعاء اغسلني اللهم نقني واكاللهم
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للحططال، الططواوا إماططام يكططره. واقططوله: واهططو فل الصططلة فططي
بيطرد. ماتعلططق الفططراد (ص). واقططوله: بلفطظ عليطه يعطود واالضمير

بعططض كططثير. (قططوله: قططال بططالفراد الططوارد كططثير) أي (قوله: واهو
بلفططظ (ص) كلهططا النططبي أدعيططة إن كلهططا) أي أدعيته الحفاظ: إن

في به صرح بعده. واقد العلة بدليل القنوت، غير واالمراد الفراد،
كلها أدعيته أن أجل وامان إلخ) أي ثم الكريم. (قوله: وامان بشرى
بعضططهم - جرى الحفاظ بعض قاله ماا - على الفراد بلفظ واردت
خططبر وابيططن كلماهططم بيططن جمعططا بططالقنوت، الجمططع اختصططاص على

كل بأن واغيره، القنوت بين البعض هذا المتقدم. وافرق الترماذي
ماططأماور المططأماوم فططإن القنوت في إل بالدعاء ماأماوروان المصلين
فططي القنططوت فططي الجمططع وارد الكططردي: واقططد فقط. قال بالتأماين

ماططا التحفططة . وافططي الماططام. اه على حملت للبيهقي صحيحة روااية
اخططترع حيططث أنططه واالخططبر، كلماهططم بططه وايجتمع يتجه نصه: واالذي

تبع بمأثورا أتى واحيث النهي، ماحمل هو واهذا الفراد، كره دعوة
الصططلة. (قططوله: أركططان سططابع . (قططوله: واسططابعها) أي لفظططه. اه

غيططره دوان الئمططة. واكططرر واإجماع واالسنة للكتابا إلخ) أي سجود
سططجد ثططم ركططع ثططم فقططام ترقططى لما والنه التواضع، في أبلغ لنه

على شكرا ثانيا فسجد الجلوس، في له أذن الخدماة بنهاية واأتى
بططأنه واأخططبر فيططه بالططدعاء أماططر لمططا الشارع والن إياه، استخلصه

كمططا طلبه، لما تعالى إجابته على شكرا ثانيا سجد بالجابة حقيق
القفططال. ذلططك فأجططابه. ذكططر شططيئا مالكططا سططأل فيمططن المعتاد هو

البيططان. في صححه ماا هو وااحدا، ركنا السجدتين المصنف واجعل
واهططو ركنططان، أنهما واالتأخر التقدم مابحث في يأتي لما واالموافق

عدا الرمالي: إنما الجمال تحفة. واقال  البسيط. اه في صححه ماا
فططي الطمأنينططة بعضططهم عططد كمططا ماتحططدين، لكونهمططا وااحططدا ركنا

قلططت: ش: فططإن ع . قططال لططذلك. اه وااحططدا ركنططا الربعططة ماحالهططا
الزحمططة ماسألة في ركنين القدواة شرواط في عدهما هذا يخالف

ماططا على ثم المدار لن ماخالفة، واالتأخر. قلت: ل التقدم واماسألة
واسططجدة الجلططوس بنحططو تظهططر واهططي المخالفططة، فحش به يظهر



فعططدا الصططورة فططي التحططاد على واالمدار ثم، ركنين فعدا وااحدة،
واالميل. واقيططل: الخضططوع لغة: التطامان . واالسجود وااحدا. اه ركنا

عليطه يصطلي ماططا المصطلي جبهطة بعض واالتذلل. واشرعا: ماباشرة
سططبعة: الطمأنينططة، شرواط مان لصحته بد غيرها. وال أوا أرض مان
وااحططدة، دفعططة كلهططا العضططاء تسططتقر واأن غيره، به يقصد ل واأن

يسططجد ل واأن الجبهة، واكشف واالتنكيس، الجبهة، على واالتحامال
بإسططقاط ركعة) مانصوبا بحركته. (قوله: كل يتحرك ماتصل على

ماحمططول) ماتعلططق غيططر ركعة. (قططوله: علططى كل في أي الخافض،
غيططر تحططرك) أي للمصططلي. (قططوله: واإن أي بسططجود. واقططوله: لططه

ه. ماحمطول غيطر علطى يسجد أي للتعميم، له. واالغاية المحمول ل
سرير) نحو ل. (قوله: والو أوا بحركته يتحرك أن بين فيه فرق وال
بحركتططه المتحططرك المحمططول لغيططره تمططثيل سرير، قال: كنحو لو

لططه) بمحمططول ليططس للغاية. (قوله: لنططه ماعنى ل لنه أوالى لكان
السططرير نحططو علططى بالسططجود اكتفططى واإنمطا أي لمحططذواف، تعليل

هططو إنمططا لططه. واالمططؤثر بمحمططول ليططس لنططه بحركتططه المتحططرك
فططي لنططه يضططر فل إلططخ) أي سططجد إذا له. (قططوله: كمططا المحمول

بالفعططل بحركته) أي يتحرك ماحمول المنفصل. (قوله: على حكم
فقططال: المغنططي فططي الخطيب التحفة. واواافقها في كما بالقوة، ل
قيططام ماططن صططلى والططو بحركتططه، يتحططرك فلططم قعططود ماططن صلى لو

لططه. واالجمططال تعططرض ماططن يططر لططم يضططر. واقططال: إنططه لم لتحرك،
ل بططه ماتصططل علططى واسططجد قاعططدا صلى فقال: لو خالف الرمالي
لنططه عليططه السططجود يجططزه لططم قائما، صلى إذا إل بحركته يتحرك
يصططح) تعالى. (قوله: فل الله رحمه الوالد أفتى مانه. كما كالجزء

ضططر. (قططوله: كططذلك كططان ماططا واكل مانه، كالجزء لنه السجود، أي
إلخ)  عليه سجد فإن
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بعططد يقططول أن واالخصططر واالنسططب صططحته، عدم على مارتب
أعططاد واإل تحريمططه، واعلم تعمد إن الصلة واتبطل يصح، قوله: فل
يبعططد نصه: ل ماا ش ع الصلة) في فقط. (قوله: بطلت السجود

بحركته يتحرك ماا إزالة قبل رأسه رفع إذا بما البطلن يختص أن



تبطططل، لططم الطمأنينططة بعد رفع ثم أزاله لو حتى جبهته، تحت مان
ماحططل أن المنهططج. واينبغططي علططى سم  السجود. فتأمال. اه واحصل

ذلك قصد فإن يرفعه، وال عليه يسجد أنه ابتداء يقصد لم ماا ذلك
أن عططزم إذا ماططا علططى قياسططا للسجود، هويه بمجرد صلته بطلت

ذلططك بمجططرد تبطل فإنها شرع، ثم ماتواليات خطوات بثلث يأتي
ماططا حمططدان الشططيخ عططن بالططدرس المبطل. وانقل في شرواع لنه

السجود. واقوله: على . (قوله: وايصح) أي فراجعه. اه ذلك يوافق
بيطده) مانديل نحو له. (قوله: واعلى ماحمولة غير لنها أي غيره يد
ماا البجيرماي بيده. وافي كائن مانديل نحو على السجود وايصح أي

بعططض قططال . لكططن ل. اه أم بيططده ربطططه ش: سططواء ع نصه: قططال
علططى شططاله واضططع ماططن اتصططال أشد لنه يضر الربط أن ماشايخنا

بططه يططراد ل بيده ربطه واإن لنه الوال، ف ح شيخنا كتفه. وااعتمد
عماماته على كان إذا ماا بيده بكونه . واخرج كالملبوس. اه الدواام

وانصطها: النهايطة، فططي عليه. كمططا السجود يضر فإنه عنقه على أوا
المجمططوع في - كما بيده مانديل أوا عود نحو على السجود وايصح

الثيططابا اتصططال - بأن عماماته أوا كمه طرف - أي مار ماا - وايفارق
واليططس هذا، بخلف مادتها، واطول لستقرارها أكثر إليه نسبتها به

لنططه عططاتقه، علططى واالملقططى عمططاماته علططى الططذي المنططديل ماثلططه
. (قططوله: لنططه كالمنفصططل. اه فإنه يده، في ماا بخلف له مالبوس

مانططديل. نحططو علططى السططجود لصططحة المنفصططل) تعليططل حكم في
بجبهتططه كورق. واقططوله: فالتصططق شئ) أي على سجد (قوله: والو

ماحططل الجبهططة جميططع ماباشرة مانع حيث الترابا، ش: وامانه ع قال
للسجود إزالته السجود. (قوله: واواجب السجود. (قوله: صح) أي

رآه نصططه: فلططو ماططا ش ع يصططح. وافططي لططم يزلططه لططم الثاني) فلططو
القاضي: فعن التصق، السجدات أي في يدر والم بجبهته مالتصقا

أن واجططوز الخيططرة الركعططة ماططن الخيططرة السجدة بعد رآه إن أنه
السططجدة فططي أنططه جططوز فططإن بالسططوأ، أخططذ قبلهططا فيمططا التصاقه
ركعططة لططه الحاصل ليكون فيها، أنه قدر الوالى الركعة مان الوالى

بغيططر ركعططة لططه الحاصططل فيليكططون قدره قبله فيما أوا سجدة، إل
فالصطل بعطد ططرواه احتمطل الصطلة. فطإن فطراغ بعطد أوا سجود،
كما بالسوأ واأخذ بنى الفصل قربا فإن واإل الصحة، على ماضيها
فططي التصططق أنططه احتمططل واإن سططم. أي  اسططتأنف. اه واإل تقططدم،

تنكيططس) ماتعلططق . (قططوله: ماططع شططيئا. اه يعططد لم الخيرة السجدة



لططم تنكيططس. والططو ماططع كططائن سططجود لسجود. أي صفة بمحذواف،
التنكيططس، مانططه حصططل إن واجب واسادة نحو بوضع إل مانه يتمكن

نهايططة.  حينئذ. اه السجود ماقصود حصول لعدم يجب وال سن واإل
وله: علطى إلطخ) تصطوير ترتفطع (قطوله: بطأن رأسطه للتنكيطس. (ق

فططي اليططدين. لكططن علططى الرتفططاع يشترط ل أنه وامانكبيه) قضيته
ا العطالي ماطن نصه: (تنطبيه) اليطدان ماا التحفة حطد ماطن علطم كم

. (قططوله: فلططو أيضا. اه اليدين على رفعها فيجب واحينئذ السافل،
حولهططا. واماططا عجيزتططه علططى وامانكباه رأسه ارتفع بأن انعكس) أي

واماططا واالططرأس عليهططا، عطططف واماططا العجيططزة أي تساوايا واقوله: أوا
وافططي قطعططا، النعكططاس فططي يجزئططه) أي عليه. (قوله: لم عطف

لططو الرمالططي: نعططم، الجمططال ش. قال ع  الصح. اه على المساوااة
علططى صططلى لميلهططا ذلططك ارتفططاع مان يتمكن والم سفينة في كان

إن . (قطوله: نعطم، لنطدرته. اه العطادة، عليه واواجبت حاله، حسب
فططي ماططا تقييططد يفيططد الجططزاء. واهططو عدم على إلخ) استدراك كان

العلططة. واقططوله: إل ماططع أي ماعهططا يمكنططه بالقادر. واقططوله: ل المتن
عليططه إعططادة وال ماتساوايا. (قوله: أجزأه) أي أوا مانعكسا أي كذلك

يكططون أن يمكنه، بقوله: ل ماراده أن ذلك. واينبغي بعد شفي واإن
فططي تقططدم مامططا أخططذا الططتيمم، تبططح لطم واإن شططديدة، ماشططقة فيه

واالبططاء بسططجود، جبهتططه) ماتعلططق ش. (قوله: بوضع ع  العصابة. اه
ماططر. والططو ماططا علططى أي لططه ماتعلططق تقدير مان بد وال للتصوير، فيه
عططن لسططتغنى ماحمططول، غير قوله: على على بعده واماا هذا قدم

نمشططي ذلططول الرض لنططا الله جعل العربي: لما ابن تقديره. قال
اللططه أمارنا الذلة، غاية واهو نطؤها أقدامانا تحت فهي ماناكبها، في
 نضع أن
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جططبرا عليهططا، نمرغططه واأن الططوجه، واهططو عنططدنا ماططا أشططرف
فططانجبر العبططد، واجططه هططو الططذي عليهططا الشططريف بوضع لنكسارها

أحوال سائر مان السجود حالة في أقربا العبد كان كسرها. والذا
أي بعططض، مان حال بمحذواف . (قوله: بكشف) ماتعلق الصلة. اه

دوان الجبهة كشف بكشفه. وااعتبر ماتلبسا البعض ذلك كون حال



ماقصططود والحصططول البقيططة، دوان فيهططا لسططهولته العضططاء بقيططة
بططن خبططابا والحططديث - بكشططفها، التواضططع غايططة - واهططو السططجود

جباهنططا فططي الرماضططاء (ص) حططر اللططه رسططول إلى الرت: شكونا
بالجبهططة المصططلي ماباشرة تجب لم شكوانا. فلو يزل فلم واأكفنا

البططاء أن بططه كشططف) أفططاد ماططع سترها. (قططوله: أي إلى لرشدهم
الجبهططة. واأنططث بعض على عليها) أي كان ماع. (قوله: فإن بمعنى

المضططاف ماططن التططأنيث - لكتسابه ماذكر مارجعه أن - ماع الضمير
للحائططل. بكشف. (قوله: كعصططابة) ماثططال قوله مافهوم واهذا إليه،

الحائططل. يكططون) أي أن السططجود. (قططوله: إل يصح) أي (قوله: لم
إزالتططه) أي عليططه لجلهططا. (قططوله: واشططق (واقططوله: لجراحططة) أي
ضططبطها البجيرماططي: وايظهططر شديدة) قططال الحائل. (قوله: ماشقة

الماططداد. وافططي فططي التيمم. قططاله تبح لم واإن القيام ترك يبيح بما
. (قططوله: فيصططح) أي التيمم. شوبري. اه يبيح بما التحفة: تقييدها

عنططه. ماعفططو غيططر نجس تحته كان إن إل عليه إعادة وال السجود،
بكشططف. واالمناسططب على تحامال) ماعطوف ل. (قوله: واماع ح  اه
لخططبر: إذا واذلططك ماع، بمعنى كانت واإن بالباء يقول: وابتحامال، أن

نقططرا. (قططوله: بجبهتططه تنقططر وال الرض مان جبهتك فمكن سجدت
بططه. سيصططرح كمططا العضططاء، بقية مان بغيرها يجب فل فقط) أي

التحاماططل بوجوبا قال حيث مانهجه شرح في السلم لشيخ خلفا
سططجوده. (قططوله: بططأن ماحل ماصله) أي الجميع. (قوله: على في

بحيث يتحامال يكون الثقل: أن للتحامال. واماعنى إلخ) تصوير يناله
نططوك. (قططوله: خلفططا ل نحططوه أوا قطططن علططى سططجد أنه فرض لو

الططرواض: شططرح التحامال. واعبططارة واجوبا بعدم القائل للماام) أي
التواضع هيئة إلى أقربا هو بل قال رأسه، بإرخاء الماام وااكتفى

ركبططتيه) ماعطططوف بعطض . (قططوله: واواضططع التحاماططل. اه تكلف مان
أسططجد أن الشططيخين: أماططرت لخبر واذلك جبهته، بعض واضع على

واأطططراف واالركبططتين، وااليططدين، أعظططم: الجبهططة، سططبعة علططى
كططره، واإن كططل ببعططض الجططواد: وااكتفططى فتططح فططي القدماين. قال

كفيه) ماعطططوف بطن . (قوله: وابعض به. اه السجود اسم لصدق
الراحططة أيضططا. (قططوله: ماططن جبهتططه بعططض واضع على بعده واماا هو

ماا بجميع ذلك) مارتبط عدا ماا كفيه. (قوله: دوان لبطن إلخ) بيان
فقط. أي للخير رجوعه مان العبارة ظاهر يوهمه لما خلفا قبله،

بطططن وابعططض الركبططتين وابعططض الجبهططة بعططض واضططع الططواجب أن



الططرأس، بقية مان غيرها دوان القدماين أصابع بطن وابعض الكفين
واالخططد. (قططوله: واالنططف واالجططبين الصابع واأطراف الكف واحرف

هططذه ماططن شططئ تعططذر النهاية: والططو إلخ) عبارة أصابع قطعت والو
الزنططد ماططن يططده قطعت إليه. فلو بالنسبة الفرض سقط العضاء

ع وال واضعه، يجب لم ابعها، قطعطت رجطل واض ماحطل لفطوات أص
يجططب) القدماين. (قططوله: لططم بطنهما) أي . (قوله: مان الفرض. اه

علمططت. كمططا الفططرض ماحططل لفططوات بطنهمططا، ماططن شئ واضع أي
التحاماططل يجططب الوجوبا. (قططوله: وال عدم أي اقتضاه (قوله: كما
التحفططة: وال الجبهططة. واعبططارة غيططر العضططاء، هذه على عليها) أي

التحقيططق عبططارة بططه تصططرح - كمططا يسن بل عليها، التحامال يجب
العظططم، المقصططود لنهططا الجبهططة، - بخلف واالرواضططة واالمجموع

تعططذر عنططد الرض ماططن واتقريبهططا بهططا وااليمططاء كشططفها يجططب كما
كمططا الركبططتين) أي غيططر . (قوله: ككشططف البقية. اه دوان واضعها،

لنططه كشفهما فيكره الركبتان واأماا الركبتين، غير كشف يسن أنه
ماحطل علطى أنطف) أي العطورة. (قطوله: واواضطع كشف إلى يفضي

انتقالي. (قوله: لخبر يتأكد) اضرابا ماكشوفا. (قوله: بل سجوده
 صحيح) دليل
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فططي داواد. قططال أبططو روااه الخططبر واهططذا النططف، واضططع لسططنية
خططبر: أماططرت أن ماع كالجبهة، النف واضع يجب لم المغني: واإنما

الصططحيحة للخبططار الوجططوبا، ظاهره أعظم سبعة على أسجد أن
النطدبا. علطى النططف أخبار الجبهة. قالوا: واتحمل على المقتصرة

اخططتير فيططه صططحيح خططبر وارواد أجل وامان إلخ) أي ثم (قوله: وامان
الكفيططن واضططع قبل أوال) أي الركبتين واضع واجوبه. (قوله: وايسن

ينططافي فل الططترتيب، حيططث مان بعده وافيما فيه واالسنية واالجبهة،
ماططن وااجططب. (قططوله: ماتفرقيططن) حططال العضططاء هططذه واضططع أن

العططاري. اه غيططر الرجططل فططي ذلططك يكططون أن الركبططتين. واينبغططي
قططد تفريقا أي ماحذواف، لمصدر شبر) صفة بجيرماي. (قوله: قدر

التفريطق ذلطك كطون حططال أي الوصططف، ماصطدر مان حال أوا شبر،
كفيه) أي المعتدل. (قوله: ثم بالشبر: الوسط شبر. واالمراد قدر



حططال أي الكفيططن، ماططن مانكططبيه) حططال كفيه. (قوله: حذوا واضع ثم
واضطع أي بوضطع، ماتعلططق لغططو ظرف لمنكبيه. أوا ماحاذيين كونهما

ماططن ذراعيططه) حططال لمنكططبيه. (قططوله: رافعططا ماحاذ ماحل في كفيه
رافعا كونه حال كفيه الساجد واضع ثم أي المقدر، المصدر فاعل

ل أي قابضططا. واقططوله: ماضططموماة ل إلططخ. (قططوله: واناشططرا) أي
ثم كفيه. أي على عطف واأنفه) بالجر، جبهته مافرجة. (قوله: ثم

المعيططة فططي الغزالططي خططالف واأنفططه. واقططوله: ماعططا جبهتططه واضططع
شططاء. (قططوله: أيهمططا يقططدم وااحططد كعضططو واقططال: همططا المططذكورة

قططدمايه تفريططق وايسططن أي واضططع، علططى قدمايه) ماعطوف واتفريق
أصابعهما) القدماين. (قوله: ماوجها أي شبر. واقوله: وانصبهما قدر
للقبلططة. (قططوله: ظهورهمططا، أي أصططابعهما، ماوجهططا كططونه حال أي

ذيله. قال مان إخراجهما القدماين. أي إبراز وايسن واإبرازهما) أي
مابطططل ذلططك لن واالخنططثى المططرأة غيططر في وااضح البجيرماي: هو
السططجود) الططذي حالططة عينيططه فتططح . (قططوله: وايسططن لصططلتهما. اه

جميططع فططي سططجوده ماوضع إلى النظر إداماة يسن أنه به صرحوا
الخشططوع. إلططى أقططربا ماوضع في النظر جمع بأن واعللوه صلته،

ينقططل لططم واأنه تفعله، اليهود بأن واعللوه عينيه تغميض يكره واأنه
عنهططم اللططه رضي الصحابة مان أحد عن (ص) وال النبي عن فعله

بططل بقيد ليس السجود حالة قوله أن تعلم هذا تقرر أجمعين. إذا
المططذكور) أي الططترتيب ماخالفططة الصلة. (قوله: وايكره جميع ماثله
المالكية واالنف. واخالف الجبهة ثم الكفين ثم الركبتين واضع مان
ق. ش عليططه ركبططتيه. نططص ثططم أوال يديه فقالوا: يضع الوالين في

فططي يقططول أن واسططن العلططى) أي ربططي سططبحان (قططوله: واقططول
ه عطامار بن عقبة عن صح إلخ. لما سجوده: سبحان قطال: لمطا أن

فططي (ص): اجعلوهططا قططال العظيططم ربططك باسططم فسططبح نزلططت
فططي قال: اجعلوها العلى، ربك اسم نزلت: سبح ركوعكم. والما

العظيططم اختصططاص فططي الخطيططب: واالحكمططة سططجودكم. قططال
العلططى -: أن المهمططات فططي - كمططا بالسططجود واالعلططى بالركوع،

واضططع ماططن فيططه لمططا التواضططع غايططة فططي واالسجود تفضيل، أفعل
والهططذا القططدام، ماططواطئ علططى العضططاء أشرف هي التي الجبهة

. واقوله: فجعل البلغ. اه ماع البلغ فجعل الركوع، مان أفضل كان
أيضططا الحكمططة السجود. واماططن واهو البلغ، العلى. ماع واهو البلغ،

قططربا يتططوهم إلخ. فربمططا يكون ماا وارد: أقربا لما أنه للتخصيص



التنزيططه فططي أبلغ ليكون العلى ربي سبحان فيه فسن المسافة،
البرمااواي: وامان نصه: قال ماا البجيرماي المسافة. وافي قربا عن

شططهادته. سططقطت واالسجود الركوع في التسبيح ترك على دواام
كططان فإن صلته، بطلت عامادا تركه مان أن أحمد الماام واماذهب

المنفططرد ماططر) أي مان . (قوله: وايزيد السهو. اه بسجود جبر ناسيا
يزيطد. إلطخ) مافعطول بشطرطهم. (قطوله: اللهطم ماحصطورين واإماام

الختصاص. والططو لفادة واالمجروار الجار سجدت) قدم (قوله: لك
قططال: لططو صلته. واكطذا تبطل لم الله طاعة في لله قال: سجدت

بططه المقصططود لن المعتمططد، علططى يضططر للباقي. لططم الفاني سجد
ش: ع خططبر. قططال لنططه بالضططرر قططال لمن خلفا الله، على الثناء

بتصططرف. بجيرماططي  الثنططاء. اه بططه قصططد إذا الضططرر عططدم واماحططل
ل اللطه يطا بطك واأذعنطت واصطدقت آمانطت آمانطت) أي (قوله: وابطك

بغيرك. 
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أماري فوضت أوا الله، يا لك انقدت أسلمت) أي (قوله: والك
بططدني. واخططص واكططل واجهططي) أي غيرك. (قوله: سجد إلى ل إليك

واتعظيمططه، بهططاؤه وافيه الساجد، أعضاء أشرف لنه بالذكر الوجه
إطلق بططابا ماططن جططوارحه. أوا بططاقي خضططع فقططد واجهه خضع فإذا

المرسططل. (قططوله: للططذي المجاز طريق على الكل، واإرادة الجزء
العجيبططة، الصططورة هططذه على واصوره العدم مان أواجده خلقه) أي

وابطنططا وايططدين وارأسططا واأذنيططن واأنفططا واعينيططن فمططا لططه جعططل بططأن
الخلططق علططى التصططوير فعطططف ذلططك. واحينئططذ غيططر إلى وارجلين،

السططمع إذ مانفططذهما، وابصططره) أي سططمعه ماغططاير. (قططوله: واشططق
بعططده: يزيططد أن شق. وايسن فيهما يتصور ل المعاني مان واالبصر
صططفاته فططي اللططه تعططالى اللططه) أي واقططوته. (قططوله: تبططارك بحوله

واالنمططاء. واقططوله: أحسططن خيره. فططالتبرك: العلططو واتكاثر واأفعاله،
العططدم ماططن الخططراج فططالخلق: واهططو المصورين. واإل أي الخالقين

بابه، على ليس التفضيل أحد. واأفعل فيه يشاركه ل الوجود، إلى
لنهططم تصططويرهم، حيططث ماططن حسططن فيهططم ليططس المصورين لن

السططجود، فططي فيططه) أي الدعاء إكثار عليه. (قوله: وايسن يعذبون



الططدعاء فططأكثرواا سططاجد، واهو ربه مان العبد يكون ماا لخبر: أقربا
السططجود. فيططه) أي وارد لكططم. (قططوله: وامامططا يسططتجابا أن فقمن

واألتجططئ أعتصم سخطك) أي مان برضاك أعوذ إني (قوله: اللهم
علططى برضططاك بي. واالمططراد: أسططتعين سخطك حلول مان برضاك

أوا بمعافاتك واأعوذ عقوبتك) أي مان ذلك. (قوله: وابمعافاتك دفع
دفططع علططى بذلك بي. واالمراد: أستعين عقوبتك حلول مان عفوك

أثنيططت كمططا أنططت عليططك ثنططاء أحصططي ش. (قوله: ل ع  غضبك. اه
بقططول عمل جر، ماحل في فيكون للكاف توكيد نفسك) أنت على
ضططمير كططل بططه أكططد انفصططل قططد الططذي الرفع ماالك: واماضمر ابن

ماؤوالططة ماصدرية لثناء. واماا صفة واهي ماثل، بمعنى واالكاف اتصل
عليططك ثنططاء إحصططاء علططى أقططدر بمصدر. واالمعنى: ل مادخولها ماع

فل إحصططائه علططى يقططدر ل كططان واإذا نفسططك، علططى ثنائططك ماثططل
أوا ثنططاء، أطيططق ل عليك: أي ثناء أحصى بعضهم: ل يطيقه. واكتب

ثنططاء أحصططى بعضططهم: ل يطيقططه. واكتططب فل عليططك، ثناء أضبط ل
أقطدر ل بمعنطى عليطك، ثنطاء أضطبط ل أوا ثناء، أطيق ل عليك: أي

الثنططاء، ماططن ماخصوصططا نوعا أي للتنويع، عليك. واالتنوين ثناء على
علطى كثنائطك أي - ماصطدرية، كمطا - فطي بك. واماا يليق الذي واهو

فططي نفسك على به أثنيت الذي ماثل ثناء أي ماوصولة، نفسك. أوا
أثنيطت ثنطاء ماثطل أي ماوصوفة، ماتناه. أوا غير تفصيليا قطعيا كونه

واجليله. دقيقه أي واالجيم، الدال واجله) بكسر . (قوله: دقة به. اه
كلططه فقططوله واإل قبلططه، لمططا كالتأكيططد واعظيمططه. واهططو حقيططره أي

فططي بعطده. (قطوله: قطال فيمططا يقططال واماثلططه ذلطك، جميطع يشططمل
ماططن الرابططع قبيل هذا على نص إلخ) قد السجود الرواضة: تطويل

أحططدهما. (قططوله: علططى القتصار فالوالى ماعه، ماكرر فهو الركان
صططلته. المسططئ لخبر جلوس، الركان ثامان واثامانها: جلوس) أي

بالططدعاء فيططه يططأتي أن واأكملططه جالسا، يستوي أن الجلوس واأقل
نفل) غاية في إلخ. (قوله: والو لي اغفر واهو: ربا فيه، المشرواع

ماقططابله المعتمططد للططرد. واقططوله: علططى واهي الجلوس، واجوبا في
رأسططه يرفع أن حنيفة: يكفي أبو النفل. واقال في يجب يقول: ل

الصططحيحين: أنططه فططي السططيف. لكططن كحططد رفططع أدنى الرض مان
رد جالسا. ففيططه يستوي حتى يسجد لم رأسه رفع إذا (ص) كان

برفعه يقصد ل أن عنه. (قوله: وايجب الله رضي حنيفة أبي على



بططأن الجلططوس، غير السجود مان رأسه برفع يقصد ل أن إلخ) أي
 الجلوس يقصد
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إلططخ) رفططع تقططدم. (قطوله: فلططو كمطا يطلطق أوا غيططره، ماع والو
رفططع بططأن الجلوس غير قصد فلو أي قبله، ماا مافهوم على مافرع
ثططم السططجود إلططى العود عليه بيجب عنه، يجز لم إلخ فزعا رأسه
أنه على الزاي فتح فيه للجلوس. (قوله: فزعا) يجوز رأسه يرفع

فططي ر. واقططال م  حططال. اه أنططه على كسرها وايجوز لجله، مافعول
الفططزع لجططل الرفططع المضططر فططإن المتعيططن، هو الفتح التحفة: إن

. لجلططه. اه الرفططع قصططد غيططر مان للفزع المقارن الرفع ل واحده،
قططوله: وااضططعا بعططد هذا ذكر إلخ) المناسب إداماة يضر (قوله: وال

ماحططذواف، الثانية) ماقططابله السجدة فخذيه. (قوله: إلى على كفيه
حططال فططي الثانيططة. فيكططون السططجدة إلططى الوالى السجدة مان أي

الططرواض: الرض. واعبططارة علططى حططواليه يططديه وااضططعا الجلططوس
ل واهو . أي القيام. اه في كإرسالهما حواليه الرض على واتركهما

فيططه) أي واهططم لمططن عبث. (قوله: خلفططا بل أرسلهما إن به بأس
ش. (قططوله: . ع الصططلة. اه تبطططل الرض على اداماتهما إن فقال

اعتططدال) أي السجدتين. (واقططوله: وال بين الجلوس يطوله) أي وال
واالعتدال. واقططوله: الجلوس اعتدال. (قوله: لنهما) أي يطول وال

ماقصططودان أنهمططا قططال الكردي: وامان قال لذاتهما ماقصودين غير
للفصل. (قططوله: صورتهما واجود مان بد ل أنهما أراد أنفسهما في
الركططوع بيططن للفصططل شططرع فالعتططدال للفصططل) أي شططرعا بططل

السجدتين. (قوله: فكانططا) بين للفصل شرع واالجلوس واالسجود،
قصططيرين. ركنيططن واالعتدال. (واقططوله: قصططيرين) أي الجلوس أي

أن هنططا التحقيططق فططي صحح واإن المعتمد، هو الكردي: واهذا قال
إلططى المجمططوع فططي طويل. واعططزاه ركن السجدتين بين الجلوس

أيضططا. طويططل ركططن العتططدال واكططذا الماام، إليه الكثرين. واسبقه
لصحة كتبه، مان كثير في الدليل حيث مان النوواي اختاره ماا على

ل واالتشططهد الفاتحططة غيططر بذكر تطويله لتطويله. فيجوز الحاديث
ماطلقططا تطططويله أن واغيره الذرعي قال بأحدهما. بل وال سكوت



وانقلطوه فيطه، الصطوابا. واأططالوا هطو بل أيضا، ماذهبا الصحيح هو
أوا العتططدال أحدهما) أي طول . (قوله: فإن واغيره. اه النص عن

طططوله أي ماحططذواف، لمصططدر إلططخ) صططفة الجلوس. (قوله: فططوق
مانصططوبا فيططه. واقططوله: قططدر المشططرواع ذكططره علططى زائدا تطويل

فططي الفاتحططة بقططدر طططوله بطططول. أي ماتعلططق الخافض، بإسقاط
هططو ماشططرواع. أماططا غيططر بططذكر أوا بسططكوت كططان سططواء العتططدال،

التشططهد) أي يضططر. (قططوله: واأقططل فل التسابيح صلة في كتسبيح
طططول، فاعل مان عالما) حالن التشهد. (قوله: عامادا أقل وابقدر

فل جططاهل أوا ناسططيا كططان فإن عالما، عامادا كونه حال طولهما أي
بططابه. (قططوله: فططي سططيأتي كما للسهو، يسجد والكن صلته تبطل
فططي إل البططاجوري: تبطططل حاشططية إن. وافي صلته) جوابا بطلت
طلطب لنططه الخيططرة، الركعططة كاعتططدال التطويل، فيه طلب ماحل
للتبططاع. . (قوله: واسططن) أي بالقنوت. اه الجملة في التطويل فيه

أخيططر. تشططهد فططي سططن واكططذا أخيططر) أي تشططهد فططي (قوله: واكذا
ماططا يتعقبططه لم إذا ماا به قيد. واخرج سهو سجود تعقبه واقوله: إن

سططيذكره. (قططوله: افططتراش) واإنمططا كمططا التططورك فيه فيسن ذكر،
فكططان حركططة يعقبططه جلططوس والنططه ماططر، لما المذكورات في سن

ه جعطل لنطه بطذلك أوال. سمي فيه الفتراش الفراش رجل ه. ك ل
المسنون. (قوله: بحيث للفتراش إلخ) تصوير يجلس (قوله: بأن
الرض. ظهرهططا يلططي بحيططث وايضططجعها أي لمحذواف، إلخ) تصوير

كعططب علططى فيجلططس الفتراش الصل: وايسن ماع التحفة واعبارة
- يمناه واينصب الرض، ظهرها يلي بحيث يضجعها أن بعد يسراه

علططى مانهططا أصططابعها بطططون أطططراف - وايضططع اليمنططى قططدماه أي
مافصططل عنططد النططاتئ . واالكعططب: العظططم للقبلة. اه ماتوجها الرض
علططى كفيططه كعبططان. (قططوله: وااضططعا رجططل والكططل واالقدم، الساق

حططال أي المصططدر، ماططن المططأخوذ الفاعططل اسططم مان فخذيه) حال
 كون
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مانصططوبا ركبططتيه ماططن وااضططعا. إلططخ. واقططوله: قريبططا المفترش
ماحططل في كفيه وااضعا بواضعا. أي ماتعلق واهو الخافض، بإسقاط



واأن العبططث، ماططن يططديه مانططع ذلك في ركبتيه. واالحكمة مان قريب
تسططاماتهما) البططاء التواضططع. (قططوله: بحيططث إلى أقربا الهيئة هذه

أي وااضططعا، ماصططدر ماططن حططال بمحططذواف ماتعلقططة واهي للملبسة،
ة ماتلبسطا المطذكور الوضطع كون حال - أي تسطامات أن هطي بحال

ابعه) أي الركبطتين. (قطوله: ناشطرا الصابع - رؤواس تحاذي ل أص
حططال أوا وااضططعا، مانططه جططاء ماما مارادفة ثانية حال واهو لها، قابضا

إلططخ) حططال وااضعا. (قوله: قائل في المستتر الضمير مان ماتداخلة
ماططر. (قططوله: وااجططبرني) أي ماططا علططى ماتداخلططة أوا مارادفططة ثالثططة

عوضططه أوا مانططه ذهب ماا عليه رد أي ماصيبته الله جبر مان أغنني،
الصططحاح: النهايططة. وافططي فططي الكسططر. كططذا جططبر مان واأصله عنه،

 كسططر. اه ماططن عظمططه يصططلح أوا فقططر ماططن الرجل يغنى أن الجبر
لواليائك. قسمته ماا فضلك، خزائن مان زي. (قوله: واارزقني) أي

الططدنيا بلء ماططن أكططره ماططا كططل عنططي ادفططع (قططوله: واعططافني) أي
هططب أيضا: ربا المتولي عني. وازاد الغزالي: وااعف واالخرة. زاد

شططقيا. (قططوله: وال كططافرا ل بريططا الشططرك، ماططن نقيططا تقيا قلبا لي
واهططي السططتراحة، لجل خفيفة جلسة استراحة) أي جلسة واسن

الوالططى، الثانيططة. واقبططل: ماططن ماططن وال الوالى مان واليست فاصلة،
تظهططر الخلف الرواض: وافائططدة شرح في الثانية. قال واقيل: مان

بيططن الجلططوس . (قططوله: بقططدر ركعططة. اه علططى التعليططق فططي
أقلها التي السنن مان هي إذ كره، ذلك على زاد السجدتين) فإن

بيططن الجلططوس فططي يبطل ماا بلغت الصلة. فإن كسكتات أكملها،
نصططه: ماططا الكططردي حجططر. وافططي عنططد صططلته بطلططت السططجدتين

السططجدتين، بيططن كططالجلوس أنها فيها الشارح اعتمده ماا واحاصل
بيططن الجلططوس فططي المطلططوبا الططذكر علططى زائططدا طولهططا فططإذا

السططلم شططيخ صططلته. واأقططر بطلت التشهد أقل بقدر السجدتين
فططي السططجدتين بيططن الجلوس على تطويلها كراهة على المتولي

البطططال بعططدم الرمالططي الشططهابا واالططرواض. واأفططتى البهجة شرح
واالجمططال واالمنهططاج، التنططبيه شططرحي فططي الخطيططب واتبعططه أيضا،

لسططنية . (قططوله: للتبططاع) دليططل واغيرهططم. اه النهايططة، في الرمالي
بططن واائططل خططبر الططرواض: واأماططا شططرح في الستراحة. قال جلسة

قائمططا. اسططتوى السططجود ماططن رأسططه رفع إذا (ص) كان حجر: أنه
نفططل) فططي . (قوله: والططو الجواز. اه بيان على ماحمول أوا فغريب،

فططي غايتططان . واهمططا قويططا. اه كططان بعططده: واإن التحفططة فططي قططال



تسططن أي فيهططا، أيضططا الماططام) غايططة تركهططا السططنية. (قططوله: واإن
ندبا. لجلها المأماوم فيتخلف الماام، تركها واإن الستراحة جلسة

- الماام الستراحة جلسة - أي تركها الرواض: فلو شرح في قال
ترك لو ماا فارق وابه يسير، لنه تخلفه يضر لم المأماوم بها فأتى

النقيب ابن قاله كما يسن، بل يضر . واقوله: لم الوال. اه التشهد
الخيططرة. للغايططة لشططيخنا) راجططع . نهاية. (قططوله: خلفططا واغيره. اه

إن وايحططرم لجلهططا، المأماوم تخلف له: وايكره الجواد فتح واعبارة
المنهططج . واعبططارة الذرعططي. اه بحثططه الفاتحططة. كمططا بعططض فططوتت
الفاتحة بعض فوتت إن تحرم الذرعي: واقد قال أيضا، له القويم
. واكتططب سططريعها. اه واالماططام القططراءة أوا النهضططة بطططئ لكططونه
عططن الماططداد فططي نقلططه إلططخ، فططوتت نصططه: قططوله: إن ماا الكردي
وافططي الذرعططي، بحثططه ماططا على الجواد فتح واأقره. وافي الذرعي

يططأتي واأنططه ماطلقا، المنع عدم الواجه بل نظر، العبابا: فيه شرح
لتمططام أوا تعططوذ أوا لفتتططاح التخلططف فططي يجئ ماا لها ماتخلف في

لجلططه) بسن. (قوله: أي . (قوله: لقيام) ماتعلق الوال. اه التشهد
واإرادتططه. واإن القيططام قصططد لجططل أي للتعليططل، اللم أن بططه أفططاد

وال تركططه عنططد الوال التشططهد ماحططل فططي فتسططن المشرواع خالف
بمعنططى بقيططام. واعططن سططجود) ماتعلططق (قوله: عن تشهد إذا تسن
التلواة سططجود تلواة) أماططا سجود. (قططوله: لغيططر مان قيام أي مان،
فيططه. (قططوله: تططرد لم لنها مانه للقيام الستراحة جلسة تسن فل

القيططام علططى أعون لنه إلخ) واذلك كفيه بطن على اعتماد وايسن
يقططوم كططان ثبططت: أنططه (ص). فقططد عنه ثبوته ماع بالتواضع، واأشبه
تاسططع رواايططة: العططاجن. (قططوله: واتاسططعها) أي العاجز. وافي كقيام
في وااحدا ركنا عدها كل) إنما في الصلة. (قوله: طمأنينة أركان
 الربعة ماحالها
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الركوع لذلك. (قوله: مان ركنا السجدتين عدوا كما لتجانسها،
راجططع التثنيططة نفططل) ضططمير فططي كانططا لكل. (قوله: والططو إلخ) بيان
ركططوع ماططن ركن الطمأنينة أن - ماع واالعتدال. واخصهما للجلوس

الجلوس طمأنينة في هو إنما الخلف - لن أيضا واسجوده النفل



فل واالسططجود الركططوع واأماططا نفسططهما، كهمططا النفل في واالعتدال
إلطططى يحتاجطططان فل أصطططل، طمأنينتهمطططا فطططي وال فيهمطططا، خلف

بيططن واالجلططوس العتططدال التحفططة: وايجططب التخصططيص. واعبططارة
التحقيططق فططي النفل. كمططا في والو فيهما، واالطمأنينة السجدتين،

عططن فضططل ذينططك، واجططوبا عططدم كتبططه بعططض واغيططره. فاقتضططاء
تبعططه واماططن النططوار لجططزم خلفططا ضعيف أوا ماراد غير طمأنينتهما،

كمططا التحقيططق فططي المططذكور التصططريح عططن غفلططة القتضاء بذلك
بالغفلططة إلططخ. الجططزم غفلططة نصططه: قططوله ماا سم . واكتب تقرر. اه

على القتضاء اختارواا يكونوا أن يجوز فإنه غفلة، يكون أن ينبغي
تقدم عندهم. واقد القتضاء ظهور لنحو عليه، الطلع ماع الصريح

واغيرهمططا الشططيخين كلم فططي ماواضططع في الصريح على القتضاء
العتططدال تططرك للنوار) عبارته: لو . (قوله: خلفا يخفى. اه ل كما

علمتهططا . واإذا تبطططل. اه لططم النافلة في السجدتين بين واالجلوس
خلفططا لطمأنينتهمططا، واالجلططوس العتططدال لصططل راجعة أنها تعلم

تططرك إن بالبطلن قوله عدم يعلم إنه يقال الشارح. نعم، لظاهر
ذلططك. (قططوله: واضططابطها) الشططارح ماراد فلعل بالوالى، الطمأنينة

حركططة ماططن تسططكن أعضاؤه) أي تستقر الطمأنينة. (قوله: أن أي
حركططة أي حركططتين، بيططن سكون قولهم: هي بمعنى واهذا الهوي،
إلططخ) ينفصل مانه. (قوله: بحيث الرفع واحركة ماثل للركوع الهوي
أن هططي بحالططة ماصططورا اسططتقرارا تسططتقر أي للسططتقرار، تصوير
عنططه. انتقططل الططذي الركططن عططن إليططه انتقططل الططذي الركن ينفصل

أخيططر) الصلة. (قططوله: تشططهد أركان عاشر (قوله: واعاشرها) أي
التشططهد علططى أطلططق ثططم فقططط، للشططهادتين اسم الصل في هو

الجططزء اسم إطلق مان فهو الشهادتين، على لشتماله المعرواف
قبطل نقطول ماسعود: كنطا ابن خبر فرضيته على الكل. وايدل على

عبططاده. السططلم قبططل اللططه علططى التشهد: السلم علينا يفرض أن
فلن. فقططال علططى مايكائيططل. السططلم علططى السططلم جبريل، على

السططلم. والكططن هططو اللططه فططإن الله، على السلم تقولوا (ص): ل
يفرض. أن قوله: قبل في بالفرض إلخ. فالتعبير قولوا: التحيات،

الوجططوبا. (قططوله: فططي قولططوا. ظططاهران قوله: والكططن في واالمار
زيططادة لكططل بقططوله: وايسططن إليططه فأشططار أكملططه إلططخ) أماططا واأقلططه

للططه. واالتحيططات ماستحقة لله) أي إلخ. (قوله: التحيات المباركات
كملططك لن فعل. واجمعت أوا قول مان به يحيا ماا تحية. واهي جمع



تحييططه رعيتططه كططانت العربا بها. فملك يحيا ماعروافة تحية له كان
الكاسرة عليكم. وامالك بالسلم وابعده السلم، قبل صباحا بأنعم
الفططرس وامالططك الرض، واتقبيططل لططه بالسططجود تحييططه رعيته كانت
تقبيلهططا، ثططم قططداماه الرض علططى اليططد بطططرح تحييططه رعيته كانت
ماططع الصططدر علططى اليططدين بوضع تحييه رعيته كانت الحبشة وامالك

الططرأس بكشططف تحييططه رعيتططه كططانت الططروام وامالططك السططكينة،
علططى اليططدين بجعططل تحييططه رعيتططه كططانت النوبططة وامالك واتنكيسه،

بالصططابع، بالططدعاء باليماء تحييه رعيته كانت حمير وامالك الوجه،
كتفططه. واالقصططد على اليد بوضع تحييه رعيته كانت اليماماة وامالك

عططن الصططادرة التحيات لجميع ماالك بأنه الله على الثناء ذلك مان
اليعططابا فططي الكططردي عليططك) قططال سططلم للملوك. (قوله الخلق

لططه يكشططف تعططالى أنططه إلططى إشارة (ص) كأنه للشارح: واخوطب
لهططم ليشططهد ماعهططم، كالحاضططر يكون حتى أماته مان المصلين عن

الخشططوع لمزيططد سططببا حضططوره تططذكر واليكططون أعمططالهم بأفضططل
السططلم قولططك الحياء: قبل في قال الغزالي رأيت واالحضور. ثم

أمالططك واليصدق قلبك، في الكريم شخصه أحضر النبي أيها عليك
الله . (قوله: وارحمة مانه. اه أوافى هو ماا عليك وايرد يبلغه أنه في

البركططة ماعنططى وابركططاته: خيراتططه. لن عليك. واماعنططى وابركاته) أي
للحاضططرين، علينططا) الضططمير فالشئ. (قططوله: سططلم اللهي الخير

الماططة. واقططوله: لجميططع أوا واجن، واإنس وامالئكة واماأماوم إماام مان
واحقطوق اللطه بحقطوق القططائمين أي الصطالحين اللطه عبطاد واعلطى

العبططاد. واقططال واحقططوق اللططه بحقوق القائم هو الصالح عباده. لن
فططي واماططاله اللططه، طاعططة فططي عمططره صططرف الذي البيضاواي: هو

مادة صرف مان أن ينافي الكامال. فل للصالح ناظر واهو مارضاته،
 عمل في عمره
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واقططام السلوك طريق واسلك صحيحة توبة تابا ثم المعاصي
إل إلططه ل أن صططالحا. (قططوله: أشططهد يسططمى الملوك مالك بخدماة

اللططه. وايتعيططن إل مامكططن بحططق ماعبططود ل بأنه واأذعن أقر الله) أي
بططه. واقططوله: تعبدنا الشارع لن ماقاماه غيره يقوم فل أشهد، لفظ



سططلوك الفضل لن السيادة، ذكر الوالى الله رسول ماحمدا واأن
صلتكم. باطل. (قططوله: وايسططن في تسودواني الدبا. واحديث: ل

بيططان فططي شططرواع واالمأماوم. واهططذا واالمنفرد الماام مان لكل) أي
(ص): أنططه رواي صططحيحة. فقططد أخبار فيه وارد واقد التشهد، أكمل

نططور، ماططن سططحابة غشططيته السططراء ليلة المنتهى سدرة جاواز لما
فقال ماعه، يسر والم جبريل الله. فوقف شاء ماا اللوان مان فيها

لططه إل مانا جبريل: واماا له فقال ؟ مانفردا أسير (ص): أتتركني له
ماعه خطوة. فسار والو ماعي (ص): سر النبي ماعلوم. فقال ماقام

واذابا واصططغر واالهيبططة، واالجلل النططور مان يحترق أن فكاد خطوة
ربططه علططى يسططلم بأن النبي على فأشار العصفور، قدر صار حتى

قططال: التحيططات إليططه النططبي واصططل الخطابا. فلما ماكان واصل إذا
تعططالى: السططلم اللططه للططه. فقططال الطيبططات الصططلوات المباركات

لعباد يكون أن النبي وابركاته. فأحب الله وارحمة النبي أيها عليك
واعلططى علينا فقال: السلم المقام، هذا مان نصيب الصالحين الله
ه ل أن السموات: أشطهد أهل جميع الصالحين. فقال الله عباد إل

أي اللططه. قططوله: المباركططات رسططول ماحمططدا أن واأشططهد اللططه إل
أي واتزيططد. واقططوله: الصططلوات تنمططو الططتي الشططياء النامايططات. أي

العمططال الصططلوات. واالطيبططات: أي الخمططس. واقيططل: ماطلططق
الجنططة فططي أن الربعين شرح في الفشني الصالحة. (فائدة) ذكر

واتحتهططا المباركططات، اسططمه طططائر واعليها التحيات، اسمها شجرة
ذلك نزل صلة كل في ذلك العبد قال فإذا الطيبات، اسمها عين

مانهططا خططرج ثم العين تلك في واانغمس الشجرة فوق مان الطائر
كططل ماططن اللططه فيخلق عليه، مان الماء فيتقطر أجنحته ينفض واهو

الثططاني) القياماة. (قططوله: واأشططهد يوم إلى له يستغفر مالكا قطرة
أي الثططاني أشططهد زيططادة وايسططن أي زيادة، مادخول على ماعطوف
أن فالمناسططب اللططه. واعليططه، رسططول ماحمططدا واأن علططى الططداخل

ه الظرفيطة. وايحتمطل فطي بزيطادة الثطاني، فطي يقطول: واأشطهد أن
المناسططب واهططو الثططاني، أشططهد وايسططن أي زيططادة، علططى ماعطوف

مانططه تقططدم أنططه يقتضططي أنه عليه يرد بعده. لكن الذي للمعطوف
الثاني على الداخلة أل إن يقال أن كذلك. إل ليس أنه ماع ذكره،
السططلم) عنططدهم. (قططوله: واتعريططف المعططرواف أي الذهني، للعهد

فططي لكططثرته السططلم تعريططف وايسططن أي زيططادة، علططى ماعطططوف
التحلططل. سططلم واماططوافقته الشططافعي: والزيططادته الخبططار. واكلم



- مان المصنف قال - كما أفضل السلم المغني: واتعريف واعبارة
 أفضططل. اه سططواء. واقيططل: تنكيططره أنهمططا الرافعي تنكيره. واصحح

التشهد قبل البسملة تسن ل قبله) أي البسملة بحذف. (قوله: ل
الله بسم التشهد أوال في يسن المغني: وال ثبوتها. واعبارة لعدم
إبططدال يجططوز . (قططوله: وال ضططعيف. اه فيططه واالحديث الصح، على
والططو التشهد، أقل في الثابتة اللفاظ مان القل) أي هذا مان لفظ
بمرادفططه) غايططة الططوارد. (قططوله: والططو علططى اقتصارا بالكمل، أتى

لططه. (قططوله: كططالنبي مارادفططا كططان والططو آخططر بلفططظ أي لمقططدر،
عليططك قططوله: السططلم فططي بالرسول، النبي كإبدال بالرسول) أي

ماترادفططان. أنهما على بناء بالمرادف، البدال مان واهو النبي، أيها
النططبي ماطن أخطص الرسطول إذ مانطه، بالخص البدال مان فهو واإل

فططي بططالنبي الرسططول واإبططدال أي الصططح. واقططوله: واعكسططه على
لن ذلططك يجططزئ لططم اللططه. واإنمططا رسول ماحمدا أن قوله: واأشهد

نبيططا كططونه ماططن يلططزم فل الصططح، علططى النبوة مان أخص الرسالة
فضططله ليظهططر رسططول كططونه على للتنصيص فيحتاج رسول، كونه
النططبيين. (قططوله: واماحمططد ماططن الرسططالة ماقططام لططه ليس مان على

ل بططالمرادف البططدال ماططن واهططذا بأحمد، ماحمد واإبدال بأحمد) أي
ماططدخول علططى ماعطوف فهو ذلك، واكغير غير. (قوله: واغيره) أي

تعبطدنا الشطارع لن يجططزئ، فل بأعلم أشهد كإبدال واذلك الكاف،
بغيططر ماحمططد واإبدال أي أحمد، على ماعطوف أنه وايحتمل بالوالى

عبططده ماحمططدا واأن النططبي. (قططوله: وايكفططي أسماء بقية مان أحمد
بططدل رسططوله فططي بالضططمير واالتيططان عبططده، بزيادة وارسوله) أي

 يكفي ل رسوله) أي ماحمدا واأن الظاهر. (قوله: ل السم
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ماقططام ماططا فيططه واليس يرد لم لنه عبده، إسقاط ماع بالضمير
واإن يكفي فإنه الله رسول ماحمدا واأن بخلف العبد، زيادة يقوم

تقططوم للظططاهر أشططهد. واالضططافة لفططظ إسططقاط وارد لنه يرد، لم
واأن فجططوز الرمالططي التحفططة. واخططالف فططي كططذا عبططد، زيادة ماقام

واأن اللططه، رسططول ماحمططدا واأن رسوله. واالحاصل: يكفططي ماحمدا
خلف. ففيططه رسططوله ماحمططدا واأن وارسططوله. واأماططا عبططده ماحمططدا



الذان فططي يجططب لططم واإنمططا مانه، بد ل الشهادتين بين الواوا واذكر
تططرك يناسططب واذلططك بنفططس، كلمططة كططل إفططراد فيططه طلططب لنططه

الذان. واهو بأصلها لها إلحاقا يضر ل القاماة في العطف. واتركها
الفاتحططة. فططي كمططا التشهد، في هنا) أي يراعي أن (قوله: وايجب

خفف الرافعي: مان افتاء عن نقل الماداد في واقوله: التشديدات
إبططدال كططردي. (قططوله: واعططدم  صططلته. اه بطلططت التحيططات تشديد
يغنططي واهذا آخر، بحرف حرف إبدال عدم وايجب بآخر) أي حرف

بطالحرف صطادق اللفطظ إذ إلطخ لفطظ إبطدال يجطوز قوله: وال عنه
ماططن بأكثر كلماتها بين يفصل ل بأن الواحد. (قوله: واالموالة) أي

يا وازيادة النبي، أيها بعد الكريم زيادة يغتفر التنفس. نعم، سكتة
ل واحططده وازيططادة الصالحين، بعد المقربين واالملئكة وازيادة قبله،

نفسططه، يسططمع أن أيضا التشهد في الله. وايجب إل بعد له شريك
واعططدم بططالتعلم، والططو عليهططا القططدرة عنططد بالعربيططة يكططون واأن

الكلمططات رعايططة التشططهد النططوار: واشططرط الصططارف. واعبططارة
- واالمطوالة، تركه - أي المخل واالعرابا واالتشديدات، واالحرواف
قاعططدا، واالقراءة كالفاتحة النفس واإسماع المخصوصة، وااللفاظ

علططى قططادرا بالعجميططة أوا العططربا لغات مان بلغة ترجمته قرأ والو
. سططم. (قططوله: (ص). اه النبي على كالصلة صلته، بطلت التعلم

لططم ذكره. (قوله: إن الذي بالقيد الترتيب يجب ل الترتيب) أي ل
إن أي السياق، مان ماعلوم على يعود الفعل بالمعنى) فاعل يخل

التحيات النبي أيها عليك قال: السلم كأن الترتيب، ترك يخل لم
بططالمعنى أخططل الصططالحين. فططإن الله عباد واعلى علينا السلم لله
عليططك قططال: التحيططات كططأن تعمططد، إن الصططلة به واتبطل يصح لم

ماراعططاة واجططوبا علططى إلططخ) تفريططع أظهر لله. (قوله: فلو السلم
علططى يعططده لططم إن شططدة) أي لططتركه التشديدات. (قططوله: أبطططل

ظهرت لما النون لكون نظر وال السلم، إلى استمر بل الصوابا
واهططو بططآخر، حرف إبدال أوا شدة ترك ذلك في لن الشدة خلفت
في هنا. كذا كما المعنى يتغير لم واإن بل المعنى، غير إن مابطل
ل واقططال: لنططه القادر مان البطال في سم واالنهاية. وانازع التحفة

بعططض جططوز واقططد سططيما المعنططى، يغيططر ل الططذي اللحن على يزيد
النططون أحكام في الجزري ابن ذلك. قال ماثل في الظهار القراء

- أي فيهمططا واالدغططام الظهار بين البزي واخير واالتنوين، الساكنة
. (قططوله: إلططخ. اه واالططراء اللم عنططد أي - عنططدهما، واالتنوين النون



يبطل فإنه الله) أي رسول راء في ماحمد دال إدغام ترك لو كما
يغتفططر أنططه بعضططهم: ينبغططي مار. واقططال ماا فيه وايأتي شدة، لتركه
واالتشططديد) أي الهمططز النططبي فططي . (قوله: وايجططوز للعوام. اه ذلك
ماعططا تركهمططا يجططوز وال بالثططاني، أوا بططالوال التيططان بين ماخير فهو

واقفططا، بجططوازه القائططل للزيططادي خلفا المعتمد، على واواقفا واصل
الصططلة. واهططذا أركططان عشططرها) أي ضعيف. (قططوله: واحططادي واهو

أضططيف إذا واهططو ماركططب، لنططه الجزأين بفتح يقرأ وانحوه التركيب
قليططل. قططال لكنططه العططرابا، علططى الراء كسر وايجوز بناؤه، يبقى
يعططربا قططد واعجططز البنططا يبقططى ماركب عدد أضيف ماالك: واإن ابن

أيهططا تعططالى: * (يططا لقوله (ص) بعده) أي النبي على (قوله: صلة
الماططر لن الوجططوبا، علططى ذلطك عليططه) * فططدل صلوا آمانوا الذين

الصططلة، غيططر فططي تجططب ل أنها على العلماء أجمع للوجوبا. واقد
نصططلي أن اللططه حططديث: أمارنططا مانهططا ذلك، في الصحيحة واللخبار

فقطال: ؟ صطلتنا فطي عليطك صطلينا إذا عليك نصلي فكيف عليك،
صططلى (ص): إذا قططوله واآله. وامانططه، ماحمد على صل قولوا: اللهم

(ص)، النطبي علطى واليصطل عليطه، واالثناء ربه بحمد فليبدأ أحدكم
المناسبة واواجه آخرها، الصلة مان لها شاء. واالمناسب بما واليدع

سططيد إلى فالتفت الحق ماناجاة مان الفراغ قاربا قد المصلي أن
أن بعططده، عليططه يصططلي أن فناسب عليه، بالسلم فخاطبه الخلق
يسططتدل أن أليططق. واالوالططى بططالخواتيم واالدعاء دعاء، عليه الصلة

 بعد كونها على
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قططال: ماسعود ابن عن قوي بسند الحاكم أخرجه بما التشهد
لنفسططه. يططدعو ثططم (ص)، النططبي علططى يصططلي ثططم الرجل، يتشهد

لططم واإن سططلم، يعقبططه تشططهد بعد أخير) أي تشهد بعد (قوله: أي
بقيططد ليس أوال تقدم المفيد أوال. فقوله: أخير تشهد للصلة يكن
تشطهدين. (قطوله: فل للصطلة أن ماطن الغطالب علطى جري هو بل

بططد ل لنططه التشططهد، أي (ص) قبله، النبي على الصلة تجزئ) أي
الصططلة أقططل التشهد. (قططوله: واأقلهططا) أي وابين بينها الترتيب مان

يأت يقال: لم إلخ) ل صل أكملها. (قوله: اللهم الواجبة. واسيذكر



قططد نقول لنا به يأت السلم. والم فيها إذ عليه، صلوا آية في بما
إلططخ) ارحمططه آخططره. (قططوله: أي إلططى عليططك السلم بقوله حصل
الصططلة عليططه له حاصلة يقال: الرحمة الصلة. وال لمعنى تفسير

نقططول: المقصططود حاصططل. لنططا هططو لمططا طلططب فطلبهططا واالسططلم
ماطن ماطا فطإنه لطه، حاصلة تكن لم رحمة (ص) طلب عليه بصلتنا

في يترقى يزال فل له، يحصل لم رحمة مان نوع واهناك إل واقت
علططى عليططه بصططلتنا (ص) ينتفع له. فهو نهاية ل ماا إلى الكمالت

أنططه يقصططد بططل ذلططك، يقصططد أن للمصططلي ينبغي ل الصحيح. لكن
نيططل في ربه إلى به يتوسل واأنه واالسلم، الصلة عليه له مافتقر

تقدم إلينا. واقد النعم إيصال في العظمى الواسطة لنه ماطلوبة،
يقططول: صططلى أوا الله) أي صلى نحوه. (قوله: أوا الكتابا أوال في

بالماضطي. (قطوله: أوا الماطر بصطيغة التيطان بيطن ماخيطر الله. فهو
أحمططد) واصلى. (قوله: دوان صل مان كل إلخ) تنازعه ماحمد على

علططى (ص) أوا يجططزئ ل وارواده. واكذلك لعدم به التيان يجزئ فل
عليه دوان أجزأت النذير. واإنما أوا البشير، أوا العاقب، أوا الحاشر،

فططي يشططترط أنططه الصططلة. وااعلططم ماططن أواسططع لنهططا الخطبططة في
الكلمططات رعايططة ماططن التشططهد، (ص) شططرواط النططبي على الصلة

بالعربيططة. واكونهططا نفسه، واإسماع التشديدات، وارعاية واالحرواف،
ماططر. (قططوله: واقيططل: ماططا بططه أخير) المراد تشهد في (قوله: واسن

القططديم القول على واهو فيه، الل على بالصلة التيان يجب) أي
الحططديث (ص) فططي بقططوله لططه عنططه. وااسططتدل اللططه رضي لماامانا

يقتضططي واالماططر واآلططه ماحمططد علططى صططل اللهططم السططابق: قولططوا
رسططول بيططت أهططل عنه: يا الله رضي الشافعي الوجوبا. واللماام

عظيططم ماططن كفططاكم أنزلططه القططرآن في الله مان فرض حبكم الله
لططه. صططلة فقططوله: ل لططه صلة ل عليكم يصل لم مان أنكم القدر

بوجططوبا القططديم للقول ماوافقا فيكون صحيحة، المراد أن يحتمل
فيوافططق كامالططة، صططلة ل المططراد أن وايحتمططل الل، علططى الصلة
فاعططل آلططه) نططائب علططى الجديططد. (قططوله: صططلة واهو قوليه أظهر

وايحصططل إلططخ) أي الل علططى الصططلة أقططل سن. (قوله: فيحصططل
واآلططه) أي البراهيمية. (قوله: بزيططادة الصلة في يأتي بما الكمل
بعلططى التعططبير الصططلة) الوالططى أقططل اللفظ. (قوله: ماع هذا زيادة
فططي الل علططى الصططلة تسن ل الوال) أي في ماع. (قوله: ل بدل

ماططن المططأماوم فرغ نصه: لو ماا سم ذكره. وافي لما الوال التشهد



لططه سططن إماططام فططراغ قبل (ص النبي على واالصلة الوال التشهد
الشططهابا شططيخنا بططه أفتى واتوابعها. كما الل على بالصلة التيان

التخفيططف. أي علططى الوال التشططهد الرمالططي. (قططوله: لبنططائه) أي
فيططه. (قططوله: والن الل علططى بالصططلة التيططان عططدم لططه واالملئم
الوال. واقططوله: علططى التشططهد فططي الل على الصلة في فيها) أي

إذا فعليططه بططه، قيل قوليا ركنا كونها أي قولي، بركن مارتبط قول
أتططى أي قوليا، ركنا نقل أنه عليه صدق الوال التشهد في بها أتى
الركططن نقططل أي قول، على مابطل ماحله. واقوله: واهو غير في به

واهططي الصح، ماقابله) أي قول. (قوله: وااختير في مابطل القولي
المقابل. في فيه) أي أحاديث الوال. (قوله: لصحة في تسن أنها

 على الصلة أكملها) أي (قوله: وايسن
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العائططد التثنيططة بضططمير قططال: أكملهمططا، آله. والططو واعلى النبي
بعبططارته. أنسب لكان الل، على واالصلة النبي على الصلة على

النططبي. وافططي علططى الصططلة عططن الل علططى الصططلة فضل فيها إذ
الكمططل هططذا نططدبا اليعطابا: واماحطل فططي نصطه: قططال ماطا الكردي
ا علطى اقتصطر واإل بشطرطهم، راضطين واإماطام لمنفرد القطل. كم

ماحمططد علططى صططل اللهططم . (قططوله: واهططو واغيططره. اه الجويني بحثه
إلخ) إبراهيم آل واعلى إبراهيم على صليت كما ماحمد، آل واعلى
واغيططره: الذكططار نصطه: وافططي ماططا الكططبير البهجططة شططرح فططي قططال

وارسططولك عبططدك ماحمد سيدنا على صل يقول: اللهم أن الفضل
علططى صططليت كمططا واذريتططه واأزوااجططه ماحمد آل واعلى الماي النبي

واعلططى الماي النبي ماحمد على إبراهيم. وابارك آل واعلى إبراهيم
آل واعلططى إبراهيططم علططى بططاركت كمططا واذريتططه واأزوااجه ماحمد آل

خططص ش. واإنمططا ع  ماجيططد. اه حميططد إنططك العططالمين إبراهيم. في
لنططبي القططرآن فططي يجتمعا لم واالبركة الرحمة لن بالذكر إبراهيم

الططبيت) أهل عليكم وابركاته الله تعالى: * (رحمة الله غيره. قال
الكلم تقططدم واقططد المطلططب، وابنططو هاشم بنو ماحمد سيدنا * واآل

واكططل واأوالدهمططا، واإسططحاق إسططماعيل إبراهيططم سططيدنا عليه. واآل
والططده (ص) فمططن نبينططا إل إسططحاق والططد ماططن إبراهيططم بعد النبياء



سططيدنا بططأن الصططيغة هططذه فططي التشبيه استشكل إسماعيل. واقد
واالبركططة الصططلة فتكططون إبراهيططم سططيدنا ماططن أفضططل ماحمططدا

الحاصططلتين واالبركططة الصططلة ماططن واأعظططم أفضططل المطلوبتططان
ماططع ؟ بططإبراهيم يتعلططق بمططا بالنبي يتعلق ماا شبه فكيف لبراهيم،

بأجوبططة، ذلك عن المشبه. واأجيب مان أعلى يكون به المشبه أن
أي الكيفيطة دوان العطدد، أي الكميطة حيطث ماطن التشطبيه مانها: أن

آل أن يشططكل وال فقططط، للل راجططع التشططبيه القططدر. وامانهططا: أن
أنبيططاء. ماططع واهططم إبراهيططم آل يساواوان فكيف بأنبياء، ليسوا النبي

آل ماسططاوااة ماططن ماططانع ل لنه ماطلقا، يساواوانهم ل النبياء غير أن
بطريططق أنبيططاء، كططانوا واإن إبراهيم لل أنبياء غير كانوا واإن النبي

- الثانيططة الرواايططة - علططى العططالمين (ص). واقططوله: فططي له التبعية
حميططد: ماحمططود. فيهططم. واماعنططى ذلططك واأدم أي بمحططذواف، ماتعلق
بأس واعلما. (قوله: وال شرفا كمل مان واهو ماجيد: مااجد، واماعنى
تشططهد فططي يقططدم. (قططوله: واسططن كما الوالى هي إلخ) بل بزيادة

ماططا بعد قوله على واالقتصار واالمجروار الجار حذف أخير) الوالى
إل اللهططم واآله، النبي على واالصلة بالتشهد صادق هو إذ كله ذكر
ذكططر ماططن المرسططل المجططاز طريق على الجلوس على يحمل أن

أوا دينططي ماططن شططاء، بمططا أي المحططل. واقططوله: دعططاء واإرادة الحال
فططي أحططدكم قعططد لخططبر: إذا حسناء جارية ارزقني كاللهم دنيوي،
شططاء ماططا المسططألة مان ليتخير ثم إلخ، لله، التحيات فليقل الصلة

الططدعاء ماططن ليتخيططر البخاري: ثططم ماسلم. وارواى أحب. روااه ماا أوا
كلططه ذكططر ماططا الرمالي. واقوله: بعد شرح  به. اه فيدعو إليه أعجبه

الل، علططى واالصططلة النططبي علططى واالصططلة الخير التشهد مان أي
التشهد علمت. (قوله: واأماا كما بالقل أوا مانها بالكمل أتى سواء

ماططر ماططا علططى اقتصططر الخير. والو التشهد في قوله الوال) ماقابل
الوالى. هو واكان بعده، الدعاء فيكره الوال التشهد هنا: أماا لقال
غيططر تشطهد - كططل الوال التشطهد - أي به التحفة: وايلحق في قال

غيططر بطه المططراد لن الوال فطي داخطل هذا بل للمأماوم، ماحسوبا
لمططا فرغ. واالمناسب إذ حين حينئذ) أي . (قوله: فيدعو الخير. اه

فططرغ إذا أنططه سططم عططن حينئذ. واتقططدم بعده الدعاء يكره فل قبله
تغفل. فل واتوابعها، الل على بالصلة التيانه له يسن إمااماه قبل

ماططن (ص) أفضططل النبي عن المنقول أفضل) أي (قوله: واماأثوره
غيططره. بخلف ماحططل بكططل بططاللئق المحيططط (ص) هططو لنه غيره،



الكططردي العلماء. وافططي بعض أواجبه ماا المأثور (قوله: واآكده) أي
لم شطرح نصه: في ماا (ص) اللطه رسطول قطوله: أن للنطوواي ماس

 يعلمهم كما الدعاء هذا يعلمهم كان
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ابنططه أماططر تعالى الله رحمه طاواسا واأن القرآن، مان السورة
قال: واظاهر أن إلى فيها، الدعاء بهذا يدع لم حين الصلة بإعادة

إعططادة فططأواجب الوجططوبا، علططى بططه الماططر أنحمططل طططاواس كلم
بططواجب، ليططس ماستحب أنه على العلماء لفواته. واجمهور الصلة
أنططه ل عنططده، الططدعاء هططذا واتأكيططد ابنططه تططأديب أراد طاواسا والعل
. (قوله: حزم. اه ابن عن بالوجوبا القول . وانقل واجوبه. اه يعتقد
ذكططر، ماططا هططو العلمططاء بعض أواجبه الذي الكد إلخ) أي اللهم واهو

الخيططر التشططهد ماططن أحططدكم فططرغ هريططرة: إذا أبو روااه لما واذلك
واماططن القبر، عذابا وامان جهنم، عذابا أربع: مان مان بالله فليتعوذ

الططدجال. (قططوله: واماططن المسططيح فتنة وامان واالممات، المحيا فتنه
القليططوبي: وافتنططة واالموت. قططال الحياة واالممات) أي المحيا فتنة

العبططادات. وافتنططة كططترك وانحوهمططا، واالشططهوات بالططدنيا المحيططا
ش: ع . واقططال القططبر. اه فتنططة أوا الحتضططار عنططد ماا بنحو الممات
الحتضار، عند تحصل التي الفتنة الممات بفتنة المراد أن يحتمل

بعططد يحصططل ماططا بهططا المططراد أن به. أوا لتصالها للممات واإضافتها
أظهططر، الملكيططن. واهططذا سططؤال عنططد تحصل التي كالفتنة الموت،

. (قططوله: واماططن المحيططا. اه فتنة شملته الموت عند يحصل ماا لن
إل كلهططا الرض يمسح لنه المهملة، الدجال) بالحاء المسيح فتنة
مامسططوخ لنططه المعجمططة، المقططدس. وابالخططاء وابيت واالمدينة ماكة

يغطططي لنططه التغطيططة، واهو الدجل، العين. واالدجال: الكذابا. مان
ضططيق فططي واالنططاس يططأتي أنططه قيل ماا خبره بالباطل. وامان الحق

جنططة واماعططه خططبز، ماططن واآخططر لحططم مان وااحد جبلن واماعه عظيم،
فيقول: أنططا يساره، عن واآخر يمينه على وااحد مالكان واماعه وانار،

الططذي الخططر يمينه: كذبت. فيجيبه عن الذي الملك ربكم. فيقول
عططن الططذي الملططك قططول إل أحططد يسمع شماله: صدقت. والم عن

مانهططا. (قططوله: اللططه أعاذنططا عظيمططة فتنططة شماله: صدقت. واهططذه



فقططط، الكططد لهططذا راجططع الضططمير أن العبارة تركه) ظاهر وايكره
أنه التحفة غيره. واصريح بدعاء أتى واإن تركه يكره أنه واماقتضاه

الصططل: واكططذا ماططع وانصططها واغيططره، هذا ماطلقا، الدعاء ترك يكره
بططه للماططر للماططام، والططو - سططنة، كله ذكر ماا بعد - أي بعده الدعاء

بعضه واجوبا في للخلف تركه يكره الصحيحة. بل الحاديث في
لكططان الوال، التشططهد قوله: واأماا قبل واذكره قدماه . فلو التي. اه

ماططا لططي اغفططر المططأثور. (قططوله: اللهططم أوالططى. (قططوله: وامانططه) أي
ماططا أخرت) أي الذنوبا. (قوله: واماا مان ماني تقدم ماا قدمات) أي

ل واقططوعه. واهططذا عنططد إيططاه لططي فططاغفر آخططرا، الططذنوبا ماططن يقططع
واإنمططا واقططع، إذا يغفططر أن الوقططوع قبططل طلططب لنططه فيططه استحالة

ماططرادا. ليططس واهططذا سططيقع، لمططا الن المغفططرة طلططب المستحيل
المقدم) أي الحد. (قوله: أنت به جاوازت أي أسرفت واقوله: واماا

المططؤخر) ماواضعها. (قوله: واأنططت في واتضعها الشياء تقدم الذي
يضططع واتعططالى سططبحانه ماكانهططا. فهططو إلططى الشياء تؤخر الذي أي

اسططتحق واماططن قططدماه، التقططديم استحق فمن ماحالها، في الشياء
المططذكورين. (قططوله: الططدعاءين أخره. (قوله: روااهما) أي التأخير

ظلمططت إنططي أيضططا: اللهططم المأثور وامان إلخ) أي اللهم أيضا وامانه
وافيططه واعدواك، عدوانا واطاعة - بمخالفتك إليها أسأت - أي نفسي

ماططن ذلك. (قوله: ماغفرة على واالندم بالذنب نفسه على اعتراف
 وانحططوه. اه العمططل ماططن العبططد ماططن سططبب يقتضططيها ل عنططدك) أي

فططي إلططخ) قططال الماططام دعططاء ينقططص أن بجيرماي. (قوله: وايسططن
واغيرها الرواضة في - كما ذلك عن ينقص أن الفضل التحفة: بل

لماططاماه، تابع فهو المأماوم كره. أماا ساوااهما فإن لهما، تبع - لنه
أطططال كالماططام. لكططن أنططه الشططيخين كلم فقضططية المنفططرد واأماططا

واقوعه يخف لم ماا شاء ماا يطيل أنه المذهب أن في المتأخروان
بالتطويططل. رضططوا ماحصططورين ماططرأى ماططن إماططام سهو. واماثله في

 له يسن لم فيمن الخلف ماحل أن واظاهر
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الجمططع الجواد: وايسططن فتح في . واقال داخل. اه نحو انتظار،
لغيططر يسططن غيططره. نعططم، وافي هنا المأثورة الدعية هذه أي بينها،



فططإن واالصططلة، التشهد أقل مان أقل هنا الدعاء يكون أن المنفرد
. (قططوله: التطويططل. اه لططه فيكططره إمااماا يكون أن إل يضر، لم زاد
كتبططه، بقية مان الجواد وافتح التحفة غير في إلخ) لعله شيخنا قال
الصططلة. أركططان عشططرها) أي يذكره. (قوله: واثاني فلم فيهما أماا

الوجطوبا. في فيتبعهما ماحلهما، لنه واجب إنما لهما واقوله: قعود
لهمططا. (قططوله: واكططذا لضططمير واالصلة) تفسططير للتشهد (قوله: أي

الوالططى. التسططليمة أي للسططلم، القعططود يجططب واكططذا للسططلم) أي
جلططوس. واماثلططه ماططن يصلي لمن والو فيه) أي تورك (قوله: واسن

الخيططر) قططال التشططهد قعططود في ماحله. (قوله: أي في الفتراش
فالسططنة الصططلة، خططارج واالشططكر التلواة سجود الشوبري: واماثله

سططلم) أي يعقبططه ماططا . (قططوله: واهططو ماتوركططا. اه يجلس أن فيهما
أوال. تشططهد يسطبقه لطم واإن سطلم يعقبه الذي هو الخير التشهد

بططل سططلم، يعقبططه لططم تشهده لن ماسبوق) أي يتورك (قوله: فل
جلططوس كططل فططي فيسططن المسططتوفز، هيئة الفتراش لن يفترش

المستقر. (قططوله: وال هيئة واالتورك عنه، أسهل لنها حركة تعقبه
يططرد والططم سططهو سططجود عليه مان يتورك وال لسهو) أي يسجد مان

تططورك. تركه قصد يفترش. فإن بل أطلق، أوا فعله أراد بأن تركه
الهيئططة. فططي أي التططورك. واقططوله: كططالفتراش (قططوله: واهططو) أي

ماططن التشططبيه يططوهمه لمططا دفعططا بططه إلططخ) أتططى يخرج (قوله: لكن
كعططب علططى - يجلططس الفططتراش فططي - لكن ماطلقا. أي اتحادهما
اليسر. (قططوله: وايلصططق) واركه على يجلس التورك وافي يسراه،

أليتطه. أي فكسطر، بفتطح ألصطق. واقطوله: واركطه ماطن اليطاء، بضطم
رجلططه واينصططب بمقططره. أي أي اليسرى. واقوله: بططالرض واالمراد
للقبلططة. (قططوله: ماتوجهططة بططالرض أصابعها أطراف وااضعا اليمنى
وابطططون الراحططة كفيططه أي يططديه، واضططع واسططن يططديه) أي واواضططع

واالخير. واكعقودهما الوال تشهديه) أي قعود الصابع. (قوله: في
جلسططات جميططع قططال: فططي الصططلة. والططو جلسططات بقية مان غيره

بوضطع، ركبطتيه) ماتعلططق طططرف أوالى. (قطوله: علططى لكان الصلة
ل واحينئططذ عليططه، الصططابع زيططادة لزم عليه يديه واضع إذا أنه وافيه
قططربا على المراد يقال: إن أن إلخ. وايمكن بحيث بعد قوله يصح

غيططره: ماقططدر. واعبططارة ماضططاف الكلم فططي فيكون ركبتيه، طرف
إلططخ) ظاهرة. (قوله: بحيث . واهي ركبيته. اه مان قريبا يديه واضع
حططال يططديه. أي ماططن حططال بمحذواف ماتعلقة واهي للملبسة، الباء



لطططرف أصططابعهما رؤواس ماسططاماته هي بحالة، مالتبستين كونهما
أي المقططدر، المصططدر فاعططل ماططن إلخ) حال الركبة. (قوله: ناشرا

ماقططابله. يسططراه. واسططيأتي أصططابع ناشططرا يططديه الواضع كون حال
بينهططا. (قططوله: يفططرق وال للصططابع، جمططع لهططا) أي ضم (قوله: ماع

ماعه ل مانشورة، واضعها بعد ق: أي ش يمناه) قال أصابع واقابضا
القبططض أن ماططن بعضهم كلم لظاهر خلفا المعتمد، على قبله وال

للمعية، ل للبعدية واغيره المنهج عبارة في للوضع. فالواوا ماقارن
. ذلك. اه إلى إشارة الوضع عن القبض المصنف تأخير في والعل

للتوحيططد بهططا يشار لنها ماسبحة سميت المسبحة) إنما (قوله: إل
أي القلططب بنيططاط لتصالها بذلك واخصصت الشريك، عن واالتنزيه

سططبابة، أيضططا لحضططوره. واتسططمى سططبب فكأنها فيه، الذي العرق
واالمخاصططمة. (قططوله: واهططي) أي السططب عنططد بهططا يشططار لنططه

بعططد ماحلهططا الططتي الصططبع أي البهططام تلي المسبحة. واقوله: التي
على تفريع يقبضها. واهو وال ينشرها البهام. (قوله: فيرسلها) أي

فل تعبطدا المحطل بهطذا خطاص رفعها) هطو الستثناء. (قوله: واسن
الوضططوء بعططد يفعططل الشططارح. فمططا سططيذكره كما غيره، به يقاس
لئل قليل) أي إماالتهططا لططه. (قططوله: ماططع أصل ل الجنازة رؤية واعند
 إل همزة القبلة. (قوله: عند سمت عن تخرج
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حططال لنططه ذلططك مان بالهمزة البتداء عند برفعها الله) ماتعلق
وااحد، المعبود أن بذلك قاصدا تعالى. وايكون لله الوحدانية إثبات
رسططلن: ابططن وافعله. قططال واقوله اعتقاده بين توحيده في ليجمع
واتكططره لططه صططليت الططذي لتوحيططد ارفططع فططالمهلله اللططه إل واعنططد

لسططنية قطعت. (قوله: للتباع) دليططل واإن المسبحة بغير الشارة
أي إداماتططه، واسططن (قططوله: واإداماتططه) أي ذكططر ماططا عنططد رفعهططا

علططى تفريططع واهططو المسططبحة، يضططعها) أي استمراره. (قططوله: فل
وال انتقططالي، مارفوعططة) اضططرابا تبقى الداماة. (قوله: بل مافهوم
القيططام) ماتعلططق أوالططى. (قططوله: إلططى لكططان حذفه فلو إليه، حاجة
كما القيام، في الشرواع إلى المتن. واالمراد في بإداماته أوا بتبقى

وله: أوا هو ه المطراد ش: هطل ع السطلم) قطال ظاهر. (ق تمطام ب



الصططلة مان بها يخرج لنه الوالى التسليمة تمام أوا ؟ التسليمتين
الصططلة، توابططع مان الثانية لن الوال، واالقربا نظر، فيه ؟ ل أوا ؟

حجططر في بالثانية. لكن التيان حرم الوالى بعد أحدث لو ثم وامان
أنططه فططي ظططاهرة . واهططي التشططهد. اه آخر إلى يضعها نصه: وال ماا

الوالططى. التسططليمة فططي شططرواعه قبططل التشططهد تططم حيططث يضططعها
فططي السططلم بجعططل حجر قاله ماا إلى الشارح قاله ماا رد وايمكن

داخلططة غيططر الغايططة أن ماططن الرجططح على بناء خارجا الشارح كلم
الوااخططر لن ذكططر ماططا إلططى ذلططك اسططتمرار سططن واإنما المغيا، في

استحضططار إداماططة مانططه فطلططب المططدار، عليهططا التي هي واالغايات
علططى خاتمتهططا لتكططون صططلته آخططر يفارق حتى واالخلص التوحيد

ق. ش  لجلططه. اه رفعططت الططذي المعنططى هططو الحططوال. واهططذا أتم
تحت. (قوله: مان طرفها به المسبحة. واالمراد (قوله: بجنبها) أي

أسططفلها بجنبهططا. واقططوله: عنططد البهام لقبض إلخ) تصوير يضع بأن
الراحططة حططرف مان حال بمحذواف ماتعلق المسبحة. واالظرف أي

ذلططك يضططع أي بيضططع، الراحة) ماتعلططق حرف بعده. (واقوله: على
أسططفلها. (قططوله: كعاقططد عنططد كائنططا كونه حال الراحة حرف على
إبهاماه الواضع - أي واهو أي ماحذواف، لمبتدأ واخمسين) خبر ثلثة
ماططن حططال بمحططذواف ماتعلططق إلططخ. أوا كعاقططد - كططائن ذكر ماا على

واإنما أوالى، واهذا إلخ، كعاقد كونه حال ذلك يضع أي يضع، ضمير
واالمسططبحة البهططام فططي لن واخمسططين ثلثططا الكيفيططة هططذه كانت

واالصططابع خمسططون، فططذلك بعشططرة عقططدة واكططل عقططد، خمططس
يسمونها واأكثرهم الحسابا، لبعض طريقة ثلثة. واهذه المقبوضة

إلططى نظططرا تسططعة المقبوضططة الصططابع بجعططل واخمسططين تسططعة
؟. تسططعة أوا ثلثططة أهططي المقبوضططة في هو إنما عقدها. فالخلف

واالصططابع بططالكف العططدد كيفيططة فططي نصه: فائدة ماا الكردي وافي
عططن نقططل واخمسين. كمططا ثلثة بقولهم: كعاقد بعضه إلى المشار

ل الخنصططر بضططم عنططه يكنى الواحد قالوا: إن المالكية كتب بعض
واالثلثة كذلك، ماعها البنصر بضم واالثنين مانه، الكف باطن قربا
عنهمططا، الخنصططر برفططع واالربعططة كططذلك ماعهططا الوسطططى بضططم

بضطم واالسططتة الوسططى، بقطاء ماططع ماعططه البنصططر برفع واالخمسة
البهططام، لحمططة علططى واحده الخنصر بضم واالسبعة واحده، البنصر

ماعهما الوسطى بضم واالتسعة كذلك، ماعه البنصر بضم واالثمانية
واالعشططرين البهططام، نصططف علططى السبابة بجعل واالعشرة كذلك،



واالربعين واالبهام، السبابة طرفي بلصوق واالثلثين ماعا، بمدهما
كأنهططا البهططام بعطططف واالخمسططين السططبابة، بجططانب البهططام بمططد

بوضططع واالسطبعين البهطام، فططوق السبابة بتحليق واالستين راكعة،
عطططف ماططع السططبابة ماططن الوسطططى النملطة علططى البهططام طرف

ظهططر علططى السططبابة طططرف بوضع واالثمانين قليل، عليها السبابة
واضططم الكططف ماططع تلتقططي حططتى السبابة بعطف واالتسعين البهام،
اليمنى) واضع . (قوله: والو كلها. اه اليد بفتح واالمائة إليها، البهام

الركبططة. قططربا غيططر أي الركبططة غير اليمنى. واقوله: على كفه أي
الوضططع أن ماططر مامططا علمت لما المضاف هذا لتقدير احتجنا واإنما
واذلططك الركبة، طرف الصابع رؤواس ماساماته الفخذ على هو إنما

بسبابتها) ركبتيه. (واقوله: يشير عن بعيدا فخذه أوا كالرض الغير
اللطه. (قطوله: وال قطال: إل إذ حيطن أي اليمنى. واقطوله: حينئطذ أي

 يسن
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التشططهد. (قططوله: غيططر فططي وارواده لعططدم السبابة، رفعها) أي
ك وايستمر إليها) أي نظر واسن القيطام. واهطذا أوا السطلم إلطى ذل

سططجوده. ماوضططع إلططى نظططره إداماططة يسططن قططولهم ماططن ماسططتثنى
نظططره يجططاواز ل المسططبحة) أي إلططى النظططر قصططر (قططوله: أي

ماتعلق الخافض، بإسقاط رفعها) مانصوبا المسبحة. (قوله: حال
النظر. (قوله: لسنية ماستورة) غاية المتن. (قوله: والو في بنظر

بالغايططة. شططيخنا) مارتبططط قططال كمنديل. (قوله: كمططا بنحوكم) أي
- رفعهططا عند ماسبحته على نظره يقصر أن السنة واعبارته: نعم،

فيططه. (قططوله: واثططالث صططحيح لخططبر التشططهد، - فططي ماسططتورة والو
ماسططلم: أوالططى) لخططبر الصلة. (قوله: تسليمة أركان عشرها) أي

المحاسططن: فططي القفططال التسططليم. قططال واتحليلها التكبير تحريمها
أقبططل واقططد النططاس، عططن ماشغول كان أنه واهو ماعنى، السلم في

شططرواط: عشططرة السططلم فططي يشططترط . (وااعلططم) أنططه عليهم. اه
بططالتنوين، عليكططم سططلم يكفي فل وااللم، باللف الوال: التعريف

تعمد إذا بذلك تبطل بل عليكم، الله سلم وال عليكم، سلماي وال
عليهما، أوا عليه، السلم يكفي الخطابا. فل واعلم. واالثاني: كاف



كلمططتيه إحططدى عليهططن. واالثططالث: واصططل أوا عليهططا، أوا عليهططم، أوا
السططلم يصططح يصططح. نعططم، لططم بكلم بينهمططا فصططل بالخرى. فلو

نحططو يكفططي الجمططع. فل عليكططم. واالرابططع: مايططم التططام أوا الحسططن
- في واعلم تعمد - إن الصلة به تبطل بل عليه، أوا عليك السلم
فيططه. خطططابا ل دعططاء لنططه الغيبططة صطورة فطي ل الخطابا صورة

أوا طططويل سططكوتا سططكت بططأن يططوال لططم واالخاماس: الموالة. فلو
الفاتحططة. السططادس: كططونه فططي ضططر. كمططا القطع به قصد قصيرا

بخلف ضططر، القبلططة عططن بططه تحططول بصدره. فلططو للقبلة ماستقبل
الوالططى فططي بططه يلتفت أن يسن بل يضر، ل فإنه بالوجه اللتفات

خططده يططرى حططتى يسططارا الثانية وافي اليمن، خده يرى حتى يمينا
خططده يططرى حتى فيهما اللتفات قوله: واماع في اليسر. واسيذكره
التحلططل بطه يقصطد فقططط. بططل الخبر به يقصد ل إلخ. واالسابع: أن

يصح. واالثامان: لم الخبر به قصد فلو يطلق، أوا الخبر ماع أوا فقط
ل حيططث نفسططه بططه يسططمع جلططوس. واالتاسططع: أن مان به يأتي أن

المعنططى. واعططدها يغيططر ماططا ينقططص أوا يزيططد ل ماططانع. واالعاشططر: أن
إذا الصلة تحليل تسليم قوله: شرواط في وانظمها تسعة بعضهم
وااجمططع واصططل واخططاطب عططرف ماططراش بغيططر صحت تسعة أردتها
بططه وااسططمع وااجلططس الخططبرا بططه تقصططد ل ثططم ماستقبل واكن واواال
قططوله: واأقلهططا ماعتططبرا كان واتمت الشرواط تلك كملت فإن نفسا

إبططدال وال القططل هذا مان حرف إسقاط يجوز عليكم) فل السلم
علططى كفططى السططلم به واقصد قال: السلم إن بغيره. نعم، حرف

تعططالى: * قططوله فططي كمططا الصططلح علططى يطلق كان واإن المعتمد،
لها) *  فاجنح للسلم جنحوا (واإن
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للعطططف يصلح ماا سبقه لنه بالواوا، عليكم، وايجوز: واالسلم
الكراهططة. كمططا ماططع السلم، التكبير. وايجزئ: عليكم بخلف عليه،
لتأديططة كلمططتيه ترتيططب يشططترط فل النص، عن المجموع في نقله

عليكم. (قططوله: للتبططاع) واهو: الماان ترتيب، غير مان والو المعنى
السططلم) أي الوالى. (قوله: وايكره: عليكم التسليمة واجوبا دليل

وارد. (قوله: ماا بمعنى لنه ماجزئ هو الكراهة واماع الخبر، بتقديم



قوله: سططلم في بخلفه وارواده، لعدم عليكم) أي سلم يجزئ وال
فيططه. (قططوله: وال لططورواده علينططا، واقططوله: سططلم النبي، أيها عليك
تبطل ذلك. (قوله: بل يجزئ وال عليكم) أي سلماي أوا الله سلم

قبلططه. الثلثططة للصططيغ راجططع انتقططالي اضرابا واهو به، الصلة) أي
عليكططم، سططلم لشيخنا) عبططارته: ل الرشاد شرح في (قوله: كما

التشططهد فططي واأجططزأ الصططلة، بططه تبطططل بططل يجططزئ فل بططالتنكير،
واالتعريططف العمططوم فططي أل ماقططام يقططوم ل فيه. واالتنوين لورواده

بمعنططى يططأتي - لنطه السططين - بكسر عليكم السلم واغيره. واماثله
يططأتي والنططه إجططزاؤه، يبعططد لططم السططلم بططه نططوى إن الصلح. نعم،

عليططك، أوا عليكم، الله سلم أوا تعمد: سلم، أيضا بمعناه. وايبطل
ثانيططة) أي تسططليمة . (قططوله: واسططن خطططابا. اه لنططه عليكمططا، أوا

مان ل الصلة، مالحقات مان ل: واهي ق ماسلم. قال للتباع. روااه
فتسططن إماططاماه) أي تركهططا . (قططوله: واإن المعتمططد. اه على الصلة

صططلته تبطططل وال إلططخ) أي عططرض إن للمططأماوم. (قططوله: واتحططرم
ل حالة إلى انتقل لنه حينئذ الثانية حرمات واإنما بالوالى، لفراغها

إلططخ) توابعهططا. (قططوله: كحططدث فيهططا تقبططل فل الصططلة فيهططا تقبل
واقططت بخلف جمعططة) أي واقططت للمنططافي. (قططوله: واخططرواج تمثيل
أن الططوقت. واالفططرق خرج لو تحرم فل الصلوات، بقية مان غيرها

بخلف آخرهطا، إلطى أوالهطا ماطن الطوقت بقاء فيها يشترط الجمعة
أتططى اسططتتر لططو لنططه نظططر، سترة) فيه عار غيرها. (قوله: واواجود

يسططتتر والططم سترة المراد: واجد يقال أن إل تحرم وال بالمطلوبا،
يقططرن أن سم. (قوله: وايسن في كما وااضح، حينئذ فتحريمها بها

السططلم قططوله: واأقلهططا ماقابططل فهططو السلم، لكمل بيان إلخ) هذا
الوالططى واهي المتقدماتين، التسليمتين) أي مان عليكم. (قوله: كل

ماعهططا) بيقططرن. (واقططوله: أي الله) ماتعلططق واالثانية. (قوله: برحمة
واهو به دخل الذي للفعل وابالنظر للمتن بالنظر الباء لمعنى بيان

وابركططاته) بها. (قوله: دوان يتعدى هو إذ ماعناها على فالباء يقرن،
غير في المنقول بها. واقوله: على التسليمتين مان كل يقر فل أي

إل نصططه: قططوله ماططا سم زيادته. واكتب فتسن فيها أماا أي الجنازة
الجنططائز فططي المصططنف قططول ماططن قيططل. وايؤخططذ كذا الجنازة، في

اخططتير . (قططوله: لكططن أيضططا. اه فيهططا وابركططاته زيططادة عدم كغيرها
أيضططا. الجنازة غير في وابركاته ندبا بعضهم اختار لكن ندبها) أي

أنططه المنقططول، قططوله: علططى ماططن يتططوهم ماا به دفع استدراك واهو



تسططن أشططهرها: ل أواجططه، ثلثططة فيها السبكي عليه. واحكى ماتفق
الثانيططة. (قططوله: لثبوتهططا) دوان الوالى في تسن ثالثها، تسن ثانيها

أي طططرق عططدة الختيار. واقوله: ماططن علة وابركاته. واهو لفظة أي
برحمططة علططى التفططات) ماعطططوف عديدة. (قططوله: واماططع طرق مان

أي نظيره. واقططوله: فيهمططا في مار كما بالباء التعبير الله. واالوالى
غايططة واهططو للمجهططول، يرى) بالبنططاء التسليمتين. (قوله: حتى في

ة يشطترط وال فقط، أي اليمن لللتفات. واقوله: خده خطديه. رؤي
عططن مان يرى حتى تسليمة كل في ماسلم: وايلتفت شرح واعبارة

يططرى أصططحابنا: حططتى بعططض الصحيح. واقططال هو خده. واهذا جانبه
التسططليمة الوالططى) أي . (واقططوله: فططي جططانبه. اه عططن ماططن خططديه

واحططتى أي الثانيططة فططي بيرى. واقوله: وااليسر ماتعلق الوالى: واهو
ماططن لكططل الثانيططة. (قططوله: يسططن التسططليمة في اليسر خده يرى

(ص) يصلي النبي عنه: كان الله رضي علي لخبر إلخ) أي الماام
 أربع العصر قبل
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واماططن المقربيططن الملئكة على بالتسليم بينهن يفصل ركعات
اللططه رسططول سمرة: أمارنا واخبر واالمؤمانين المسلمين مان ماعهم

علططى بعضططنا يسططلم واأن نتحططابا، واأن الماططام، على نرد (ص) أن
ابتداءه. السلم) أي ينوي واغيره. (قوله: أن داواد أبو بعض. روااه

الططرد، ينططوي أن بقططوله: واللمططأماوم ذكرها فقد فقط الرد نية واأماا
هططو. أي التفططت شخص على هو) أي التفت مان إلخ. (قوله: على

ماصل. واماططع غير - والو الشخص ذلك إلى - أي إليه ذكر مامن كل
قصططده أنططه علططم واإن عليططه الططرد المصلي غير على يجب ل ذلك

مانططه بدل أوا لمن، بيان إلخ ش. واقوله: مامن ع في كما بالسلم،
ذكططر. مامططن كططل يميططن أي يمينططه كل. واقوله: عن مان بعض بدل

البططدل بعاماطل المذكور. أوا بينوي ماتعلق الوالى واقوله: بالتسليمة
بالتسططليمة يسططاره بدل. (قوله: واعططن واالمجروار الجار جعل على

عن مامن إليه التفت مان على السلم ينوي أن وايسن الثانية) أي
الثانيططة لمن بيان إلخ مالئكة الثانية. واقوله: مان بالتسليمة يساره

شاءه بما السلم واينوي إلخ) أي شاء الوالى. (واقوله: وابأيتهما أوا



أمااماه. كان أوا خلفه كان مان على الثانية أوا الوالى التسليمة مان
واعائططدها بعططدها، الفعططل صططلتها ماوصططولة، بعططده وافيمططا هنططا واأي

ذكططر ماططن على السلم وانية أفضل) أي ماحذواف. (قوله: وابالوالى
إلططخ) أي الثانيططة. (قططوله: واللمططأماوم مان أفضل الوالى بالتسليمة

سططلمايه) لكططل. (قططوله: بططأي علططى ماعطوف إلخ، للمأماوم وايسن
صططلة، المططأماوم. واقططوله: شططاء على يعود واالضمير بينوي، ماتعلق

السلماين. (قططوله: مان شاءه بالذي أي ماحذواف، إليها واالعائد أي
الماططام. (قططوله: وابالثانيططة أي المأماوم. واقوله: خلفططه كان) أي إن
الثانيططة بالتسططليمة الماام على الرد واينوي يمينه) أي عن كان إن
إلططخ) أي الماططام. (قططوله: وابططالوالى يميططن عططن المططأماوم كططان إن

يسططاره. عططن المأماوم كان إن الوالى بالتسليمة عليه الرد واينوي
الرد الماام يسار على مان ينوي قيل: كيف المغني: فإن في قال
إنمططا واالماططام السططلم، بعططد يكون إنما الرد أن ماع ؟ بالوالى عليه
؟ عليططه يططرد فكيططف بالثانيططة، يسططاره عططن مان على السلم ينوي
فراغ بعد الوالى يسلم إنما المأماوم أن على مابني هذا بأن أجيب
ينططوي أن . قططوله: وايسططن سططيأتي. اه كمططا التسليمتين، مان الماام

أواقططع ليكططون إلططخ بقططوله: فينططويه فصله ثم ماجمل أوال إلخ) ذكره
فاعططل إلططخ على الرد. واقوله: مان النفس. (قوله: فينويه) أي في

الططراد. واقططوله: علططى أي اللم، بكسططر ينططوي. واقططوله: المسططلم
الثانيططة. واذلططك الططراد تسططليمة أي بينططوي ماتعلق الثانية بالتسليمة

بالثانيططة. الططرد فيكططون بططالوالى السططلم ابتططداء ينوي المسلم لن
يسططار على مان الرد واينوي بالوالى) أي يساره على (قوله: وامان

الططرد واينططوي إلخ) أي واأمااماه خلفه بالوالى. (قوله: وامان المسلم
تقططدم شططاء. واماحلططه: إذا بأيهمططا أمااماه، أوا المسلم خلف كان مان

ه كان مان على المسلم سلم الطرد ينطوي فل واإل أماطاماه، أوا خلف
الططرد وانيططة أوالططى) أي البجيرماي. (قوله: وابططالوالى في عليه. كما

سططم: أوالططى. (تنططبيه) قططال بططالوالى تكون أماام أوا خلف كان مامن
نيططة ذكططر ماططن علططى ذكر فيما الرد أوا السلم نية ماع يشترط هل

للصططارف. ضر الرد أوا السلم ماجرد نوى لو حتى ؟ الصلة سلم
هططذا فيكططون يشططترط، ل أوا الصططارف فقططد قططالوا: يشططترط واقططد

والعطل نظطر، لطورواده. فيطه الصطارف قصطد اشتراط مان ماستثنى
لن الصارف لفقد يحتاج فل به ماأماور هذا يقال وال الوال، الواجه

أنططه ماع به، ماأماور الماام على واالفتح شئ نابه لمن التسبيح نحو



. (قوله: فرواع) صلته. اه وابطلت ضر التفهيم ماجرد فيه قصد لو
بالتسططليمة الصططلة ماططن الخططرواج نيططة خمسططة. (قططوله: يسططن أي

ماططع أوا صططلته، بطلططت قبلهططا نططوى ابتططدائها. فططإن عند الوالى) أي
ماططن . نهاية. (قوله: خرواجا الثانية. اه فاتته الوالى أثناء أوا الثانية،
 نية واجوبها) أي في الخلف
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يططدرج واغيره. (قططوله: واأن سريج ابن هو به الخرواج. واالقائل
يمططده. فمططا - وال بطه يسططرع - أي يططدرجه أن وايسططن السططلم) أي

يبتططدئه) أي الوالططى. (قططوله: واأن خلف ماططده مان المبلغون يفعله
إلططخ) واالثاني. (قوله: ماستقبل الوال أي السلم، يبتدئ أن وايسن

وااجطب. فهطو بالصططدر واأماططا القبلطة، بوجهه ماستقبل كونه حال أي
ذلططك. واقططوله: تسططليمتي وايسططن المططأماوم) أي يسلم (قوله: واأن

إل الركططان كبقيططة جططاز قططارنه والططو مانهمططا، فراغططه بعد أي الماام
الجماعططة لفضططيلة مافوتططة ماكرواهة المقارنة لكن الحرام، تكبيرة

الصلة. (قوله: أركان عشرها) أي فقط. (قوله: وارابع قارن فيما
الجططزاء بمعنططى كان إن الركان مان ق: واعده ش ع ترتيب) قال

الفعال، مان فهو مارتبته في شئ كل بجعل فسر إن لنه صحيح،
الشططئ واصورة للصلة، صورة فهو مارتبته في شئ كل بوقوع أوا

بططذلك مانهططا عططده فططي الماريططن كل علططى تغليططب فل مانططه، جططزء
أركانهططا) أي . (قططوله: بيططن بعضططهم. اه قططال لمططا خلفططا المعنططى،

ليططس فإنه واالتعوذ كالفتتاح سننها بين الترتيب به الصلة. واخرج
الططوجه علططى ذكططر) أي الشططارح. (قططوله: كمططا سيذكره كما بركن
الحططرام تكبيرة ماع النية مانه الركان. وايستثنى عد في ذكر الذي

الحططرام. لتكططبيرة النية ماقارنة تجب بل بينهما، الترتيب يجب فل
واالصططلة التشططهد واكططذلك القيططام، فططي القططراءة ماع جعلهما واكذا
يقال أن النهاية: وايمكن في الجلوس. واقال (ص) ماع النبي على
واالتشططهد واالجلططوس واالقططراءة واالقيام الحرام واتكبيرة النية بين

ماططن بططد ل لنططه النتهططاء، باعتبططار ل البتططداء باعتبططار لكططن ترتيب،
وااستحضططار التشططهد، على واالجلوس القراءة، على القيام تقديم
علططى إلخ) مافرع الخلل تعمد . (قوله: فإن التكبير. اه قبيل النية



ماططن فعلططي) بططدل ركططن الططترتيب. (قططوله: بتقططديم واجوبا مافهوم
البططاء واتجعططل بططالخلل ماتعلقا جعله وايصح قبله، واالمجروار الجار
وااحططد. أي بعاماططل وااحططد بمعنى جر حرفي تعلق مان فرارا سببية
قططولي. علططى والططو أي فعلططي، ركن تقديم بسبب به الخلل تعمد

علططى أوا فعلططي علططى فعليططا يقططدم أن إماططا المصططلي أن واالحاصل
لنهما مابطلن واالوالن فعلي، على أوا قولي على قوليا أوا قولي،

المتقططدم القططولي كططان إذا الخيرين بخلف الصلة، هيئة يخرماان
قبططل سططجد هيئتهططا. (قططوله: كططأن يخرماططان ل لنهمططا السططلم غير

قولي على تقديمه واماثال ماثله، فعلي ركن لتقديم الركوع) ماثال
أن. صططلته) جططوابا القططراءة. (قططوله: بطلططت على الركوع تقديم

قططولي، أوا فعلططي علططى القططولي) أي الركططن تقططديم (قططوله: أماططا
(ص) علططى النططبي علططى واالصططلة السططجود، على التشهد كتقديم

يعتططد ل لكططن عالمططا، عامادا كان واإن أي يضر التشهد. واقوله: فل
الصطلة تقطديم فطي للسطهو يسجد وال ماحله، في فيعيده بالمقدم

هططو أماططا أي السططلم التشططهد. واقططوله: إل (ص) علططى النططبي على
بيططن للصططلة. (قططوله: واالططترتيب مابطل عمدا ماحله على فتقديمه

ض، ماطع بعضطها السنن) أي بينهطا أوا واالتعطوذ، الفتتطاح كطدعاء بع
بسططنيتها للعتداد واالسورة. واقوله: شرط كالفاتحة الركان وابين

قدم إذا فيما به يعتد ل المتأخر قدم فإذا الصلة، صحة في ل أي
فيمططا المتططأخر يفططوت أوا ماحله، في يعيده بل الفرض على السنة

التعططبير إلططخ) الوالططى سها السنة. (قوله: والو على السنة قدم إذا
بينططه لمحططذواف ماقابططل واهططو له، المقام إذ الواوا بدل التفريع بفاء

الماططام واهو أي ماأماوم إلخ. واقوله: غير تعمد بقوله: فإن الشارح
كما سلماه، بعد بركعة وايأتي إمااماه فيتابع المأماوم واالمنفرد. أماا

بططه. (قططوله: الخلل فططي الططترتيب) أي بططه. (قططوله: فططي سيصرح
للسططهو إلططخ) تمثيططل سططجد بسها. (قوله: كأن ركن) ماتعلق بترك
به أتى ماا جميع لغا أي لو فعله) جوابا ماا ركن. (قوله: لغا بترك

 يأتي ماحله. (قوله: حتى غير في لوقوعه الركان مان

 ]209[ 



ماططا إلغططاء وايسططتمر بططه. أي أتططى ماا إلغاء في بالمترواك) غاية
اللغططاء انقطططع بططه أتططى فططإذا بططالمترواك، يططأتي أن إلططى بططه أتططى

بالمترواك. (قوله: فإن تإيانه بعد مان به أتى ماا جميع له وايحسب
ماثلططه بططل بقيططد، ليططس المترواك. واالتططذكر المأماوم غير تذكر) أي

واقبططل ماثلططه) أي بلططوغ بططه. (قططوله: قبططل سيصرح كما فيه الشك
بطه أخرى. واقطوله: أتطى ركعة مان المترواك ماثل ركن إلى واصوله

واإن صلته. (قوله: واإل) أي بطلت واإل واجوبا فورا تذكره بعد أي
بعططده. واقططوله: فسططيأتي تذكره بأن ماثله بلوغ قبل ذلك يتذكر لم

إلططخ. ماثلططه فعططل حططتى يتططذكر لططم قططوله: واإن في قريبا، أي بيانه
أماططا المأماوم غير سها. واقوله: أي على شك) ماعطوف (قوله: أوا

كالططذي بركعططة، سططلماه بعد وايأتي الماام يتابع بل به، يأتي فل هو
بآخر. تلبسه بعد فيه شك بشك. أي ركن) ماتعلق مار. (قوله: في

لططو هططذا نصططه: واعلططى ماططا ش ع واجوبا) وافي فورا به (قوله: أتى
سططجودهم، أوا ماعططه المططأماوماين ركوع بعد فعاد إمااماا الشاك كان
قصططيرا كططان واإن الماططام مانه عاد الذي الركن في ينتظروان فهل

ه علطى حمل ماعطه يعطودوان أوا ؟ السطجدتين بين كالجلوس م أن ل
الوال يبعططد وال نظططر، فيه ؟ المفارقة نية تتعين أوا ؟ الفاتحة يقرأ
فططي واالمططأماوم عططاد إذا ينبغططي لكن ساهيا، عاد أنه على له حمل

حططذرا السططجود فططي واينتظططره يسجد أن السجدتين بين الجلوس
إلططخ) قيططد الشططك كططان . (قوله: إن القصير. اه الركن تطويل مان

إلططخ) ماقتضططى يتططذكر لططم واإن فيه. (قوله: أي بالمشكوك للتيان
المتططن مان إلخ، ماثله بلوغ قبل تذكر أوال: فإن قوله أن الحل هذا

فالمناسب فيها ماا الشرح. واعلى مان هو بأيدينا التي النسخ وافي
تقدير مان حله على بد إلخ. وال يشك لم يقول: واإن أن الحل في

قوله: أي على زيادة ماثله، فعل قبل الشك كان قوله: إن مافهوم
ماثله. (قططوله: أجططزأه) فعل حتى يشك لم واهو: أوا يتذكر، لم واإن
أي ماططترواكه فيه. واقوله: عططن المشكوك أوا المترواك. أي ماثل أي
أتططى ماططا يحسططب لم بينهما) أي ماا فيه. (قوله: والغا المشكوك أوا
الططذي المثططل وابين فيه المشكوك أوا المترواك بين الركان مان به

التفصططيل هططذا إلططخ) أي كلططه أخرى. (قوله: هذا ركعة مان به أتى
لططو ماططا وابين به، فيأتي ماثله بلوغ قبل شك أوا تذكر لو ماا بين كله

الركططن عيططن علططم إن يجزئططه بططل بططه، يططأتي فل بعططده ذلططك كططان
ماحلطه واعلطم سجود، أوا - كركوع فيه المشكوك أوا - أي المترواك



عينططه جهططل ماثل. (قوله: فططإن الثانية أوا الوالى الركعة مان ككونه
مافهططوم عططن المططترواك. واسططكت عين علم قوله: إن إلخ) مافهوم
ه جهل إذا ماا واهو ماحله، قوله: واعلم عينطه. واحاصطله واعلطم ماحل

أهططي يعلططم والططم سجدة ترك أنه علم فإذا بالحوط، فيه يأخذ أنه
علططم أوا بركعة، واأتى مانه جعلها غيرها مان أم الخيرة الركعة مان

تططرك أنططه يقططدر فططإنه بركعتين، أتى ماحلهما واجهل سجدتين ترك
واالرابعططة بالثانيططة فيجططبران الثانية مان واسجدة الوالى مان سجدة
المططترواك، أنه) أي فقس. (قوله: واجوز هذا باقيهما. واعلى وايلغو
إن. (قططوله: صططلته) جططوابا فيه. (قوله: بطلططت المشكوك واماثله

المسططألة، هذه في أي البطلن. واقوله: هنا في يشترط) أي والم
ركططن تططرك تيقن بعد الحرام تكبيرة أوا النية أنه جوز إذا ماا واهي

أوا النيططة فططي ابتداء شك إذا عما هنا بلفظ عينه. واالحتراز واجهل
طططول أوا ركططن ماضططي بشرط للصلة مابطل فإنه الحرام تكبيرة
ذكططر، ماططا لتجططويز انضططم ترك تيقن هنا تقدم. واالفرق كما فصل،

ماططا سططم واكتططب التكبيرة أوا النية في الشك ماجرد مان أقوى واهو
تططذكر واإن البطلن يفيططد هططذا طول، هنا يشترط نصه: قوله: والم

أن الظاهر فإن المسألة فتلراجع غيرهما، المترواك أن الحال في
أيضططا. واقططد ركططن ماضططي أوا الطططول هنططا يشططترط بل مامنوع، هذا

أوا السططلم) أي أنططه . (قططوله: أوا فططأنكره. اه ر : م ل قاله ماا ذكرت
للسططهو يسططجد وال السططلم. (قططوله: يسططلم) أي المترواك أن جوز

التحفططة. واقططوله: واإن فططي كمططا بططه، المأتي بالسلم ماحله لفوات
أنططه غططايته لن يظهططر الططرواض: فيمططا شرح في قال الفصل طال

. ماططر. اه كمططا يضططر، ل السططكوت طططول واتعمططد طويططل، سططكوت
أوا النيططة واغيططر المططترواك أن جططوز أوا غيرهمططا) أي أنططه (قططوله: أوا

واتكططبيرة النيططة عد باعتبار الضمير فثنى واالسلم، الحرام تكبيرة
وااحدا. واقوله:  شيئا السلم واعد وااحدا شيئا الحرام
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الركططان ماططن شططئ تططرك تيقن بالحوط. فلو أي بالسوأ أخذا
سطجدتين. واجعلطه بطالحوط أخطذ سطجدتان، أوا سطجدة أنطه واجوز

أتططى ماططا على صلته وابنى فعله) أي ماا على واهكذا. (قوله: وابنى



المترواك أن جوز ماثل سجوده حالة في كان الركان. فإن مان به
بانيططا صططلته تمططم أي عليهططا، صططلته وابنططى بها واأتى قام الفاتحة،

البططاقي) وايعتدل. واهكذا. (قططوله: واتططدارك يركع بأن الفاتحة على
ماططن البططاقي واتططدارك المثل ذلك أجزأه أجزأه. أي على ماعطوف

ماططا لن آخرها للسهو يسجد أن بينهما. وايسن ماا ألغى لنه صلته
علططى إلططخ) اسططتدراك لسططهوه. (قططوله: نعططم، يسجد عمده أبطل

ذلططك كان إن المترواك عن بالمثل الجزاء ماحل قوله: أجزأه. أي
السططجدة تططرك كططأن الصططلة، مان يكن لم الصلة. فإن مان المثل

سططجود يجزئططه ل فططإنه واسططجد، السططجدة آيططة واقططرأ واقام الخيرة
الصططلة. واقططوله: لططم تشططمله مامططا ليس لنه المترواك عن التلواة
إلططخ) المططأماوم المترواك. (قوله: أماططا عن التلواة سجود أي يجزئه
فيططه ذكططره الططذي ماططأماوم. واالتفصططيل غير تقدم فيما قوله ماقابل

ماططن غيرهططا كططان إذا أماططا الفاتحة، المترواك كان إذا بما ماخصوص
بعد وايأتي فيه هو فيما الماام يتابع بل فيه يتأتى فل الركان بقية

يتخلططف عليه. (قوله: فيقرؤهططا) أي التنبيه مار كما بركعة، سلماه
سيأتي. (قططوله: وابعططد كما طويلة أركان ثلثة له وايغتفر لقراءتها،

واركططوع ركططوعه بعططد ذلططك فططي شططك أوا علططم واإذا ركوعهمططا) أي
الشططرط جططوابا واهططو عططاد، ماططن الياء بفتح يعد إمااماه. واقوله: لم

السططلم حجططة إلططخ) قططال صلة دخول المقدر. (قوله: فرع: سن
واالعلططل، الشططوائب ماططن الصططلة تخصططيص أن الغزالططي: وااعلططم

ماططن واالباطنططة الظططاهرة بالشططرواط واأداءهططا تعالى، لله واإخلصها
مافاتيططح النططوار واتلططك القلب، أنوار لحصول سبب واغيره، خشوع
السططموات بملكططوت المكاشططفون اللططه المكاشفة. فأواليططاء علوم

فططي سيما ل الصلة، في يكاشفون إنما الربوبية واأسرار واالرض
قططال بالسجود. والططذلك عزواجل ربه مان العبد يتقربا إذ السجود،

يفسططدها مامططا النسططان وااقططتربا) * فليحططذر تعططالى: * (وااسططجد
هططي إذ العمططال، جميططع فسططدت فسططدت إذا فإنهططا وايحبطهططا،

فيهططا يجتمططع لنططه الموحططدين، عططرس أنها للجسد. واوارد كالرأس
الطعططام. فططإذا أنططواع فيططه يجتمططع العططرس أن كمططا العبادة، أنواع
بططألوان أتيتنططي ضططعفك ماع الله: عبدي، يقول ركعتين العبد صلى

واتكططبيرا واتهليل واتحميططدا واقططراءة واسططجودا واركوعططا قياماا العبادة
جنططة أمانعططك أن مانططي يجمل ل واعظمتي جللتي ماع فأنا واسلماا،

بططألوان عبططدتني كمططا بنعيمها الجنة لك النعيم. أواجبت ألوان فيها



لطيططف بالوحدانيططة. فططإني عرفتنططي كما برؤيتي واأكرماك العبادة،
ماططن أعذبه مان أجد فإني برحمتي، مانك الخير واأقبل عذرك أقبل

ركعة بكل لك سيئاتك. عندي يغفر غيري إلها تجد ل واأنت الكفار
ل واجهي. واهططذا إلى نظرة سجدة وابكل واحوراء، الجنة في قصر
العططارفين: بعططض . قططال واحططده. اه للططه فيها أخلص لمن إل يكون
الططوقت دخططول قبل لها يستعد أن الكامالة الصلة أراد لمن ينبغي

ربمطا العبطد لن الراتبطة، السطنة صلى الوقت دخل واإذا بالوضوء،
- المعططاش واأماططر المخالطططة نحو - مان همه واتفرق باطنه تشعب

التوبططة يجططدد ثططم ذلططك، زال السططنة قدم كدوارة. فإذا له فتحصل
واخاصططة، عاماططة الططذنوبا واماططن عملططه، ذنب كل مان الفريضة عند

أعوذ قل وايقرأ بباطنه، اللهية واالحضرة بظاهره القبلة وايستقبل
اللططه عظمططة تحرماططه فططي وايستحضططر يديه يرفع ثم الناس، بربا

أوا شططئ يتعاظمه أن مان أكبر أنه أكبر ماعنى أن وايعلم واكبرياءه،
ماطن سطواه مامطا أكطبر أنطه ماعنطاه واليس عظمته، جنب في يكون

ماشابه.  له ليس إذ المخلوقين
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فططي الططدخول الخططراز: كيططف سططعيد أبو العوارف: سئل وافي
يططوم عليططه كإقبالططك تعططالى عليططه تقبططل أن فقططال: هططو ؟ الصططلة
ماقبططل واهططو ترجمان، وابينه بينك ليس يديه بين واواقوفك القياماة،

تقططل ماعنططاه: وال ماا الربعين: الصل في تناجيه. قال واأنت عليك
إل واجهططي واجهت تقل مانه. وال أكبر ليس قلبك وافي إل أكبر الله

الحمد تقل غيره. وال عن واماعرض تعالى إليه بكله ماتوجه واقلبك
إيططاك تقططل بططه. وال فططرح عليك، نعمته بشكر طافح واقلبك إل لله

فططإنه واعجططزك، ضططعفك ماستشططعر واأنططت إل نسططتعين واإياك نعبد
جميططع فططي شططئ. واكططذلك الماططر ماططن غيططرك إلططى وال إليططك ليس

اللططه قططال: يقططول أنططه السططلم عليططه عنططه واالعمال. رواي الذكار
قططال: فططإذا نصططفين، عبططدي وابيططن بينططي الصلة عزواجل: قسمت

عبدي. فإذا عزواجل: ماجدني الله الرحيم. قال الرحمن الله بسم
قططال: عبططدي. فططإذا العالمين. قططال: حمططدني ربا لله قال: الحمد

يططوم قططال: ماالططك عبططدي. فططإذا علططي الرحيم. قال: أثنى الرحمن



واإيططاك نعبططد قططال: إيططاك عبططدي. فططإذا إلططي الططدين. قططال: فططوض
الصططراط قططال: اهططدنا عبططدي. فططإذا وابين بيني نستعين. قال: هذا

سططأل. (قططوله: بنشططاط) ماططا والعبدي لعبدي، المستقيم. قال: هذا
النشططاط. (قططوله: بقططوله تططاركيه) أي وارغبة. (قططوله: ذم بهمة أي

المنافقون. واقوله: قططاماوا أي قاماوا بذم. واقوله: واإذا إلخ) ماتعلق
إلططى ينتمططي ماططن ذم فططي حيططان أبططو ماتثاقلين. واأنشد أي كسالى

تسططال ل أن دماائهم لصون إل السلم إلى انتسبوا الفلسفة: واماا
(قططوله: كسططالى واهططم الصططلة وايططأتون نشاط في المناكر فيأتون

النشططاط. (قططوله: وافططراغ ضد واهو واالتواني) أي واالكسل: الفتور
واتجططرده. واقططوله: خلططوه نشططاط. أي علططى ماعطوف قلب) بالجر،

الغرض. فططإذا لتحصيل أدعى ذلك لن الدنيوية، أي الشواغل مان
فهم عنه يقصر ماا المعارف مان فيها له انفتح كذلك صلته كانت

فططي عينططي قططرة السططلم: واجعلطت عليطه قططال والذلك عارف، كل
ر. م  واالمنكر. اه الفحشاء عن تنهى التي هي هذه الصلة. واماثل

أماططر فططي صططلته فططي يفكر أن القاضي: يكره المغني: قال وافي
بططه، بططأس فل الخرة أمار في التفكر أماا فقهية، ماسألة أوا دنيوي

حبططان ابن رواى بشرى، فمستحب. (فائدة) فيها يقرؤه فيما واأماا
إذا العبططد أن مارفوعا، عمروا بن الله عبد حديث مان صحيحه، في
عططاتقه، علططى أوا رأسططه، علططى فوضططعت بططذنوبه أتططى يصططلي قام

إن شئ مانها يبقى ل حتى أي عنه، تساقطت سجد أوا ركع فكلما
القلب. واقططوله: أقططربا فراغ . (قوله: لنه) أي تعالى. اه الله شاء
خشوع) اختلفت فيها تحصيله. (قوله: واسن إلى أي الخشوع إلى
ه إلطى بعضطهم فطذهب فيه، العلماء آراء ض أن واخفطض البصطر غ

واشططمال. يمينططا يلتفططت ل علططي: أن القلب. واعن واماحله الصوت،
يسططاره. على مان وال يمينه على مان يعرف ل جبير: أن ابن واعن
ابطن الهيئطة. واعطن واحسطن السطكون دينطار: هطو بطن عمطروا واعن

عطططاء: سجودك. واعن ماوضع عن بصرك ترفع ل أن سيرين: هو
جمططع الصططلة. واقيططل: هططو فططي جسططدك مان بشئ تعبث ل أن هو

النهايططة: واقططد فططي الصططلة. واقططال عماسططوى واالعططراض الهمططة
ماططن أوا ؟ كالسططكون الجططوارح أعمططال ماططن الخشططوع هل اختلفوا
أقوال على المجموع عن عبارة هو أوا ؟ كالخوف القلوبا أعمال
للخشططوع إلططخ) تصططوير فيططه يحضططر ل . (قططوله: بططأن اه ؟ للعلماء

بططه ماتلبططس هططو ماططا غيططر فيططه) أي هططو ماططا بططالقلب. (قططوله: غيططر



بالخرة تعلق عليه. واقوله: واإن تشتمل واماا الصلة مان وابصدده،
ماططن واغيرهما واالنار الجنة كذكر بالخرة، الغير ذلك تعلق واإن أي

ش: واهططذا ع المقام. قططال بذلك لها تعلق ل التي السنية الحوال
واالركططوع السططجود فططي الططدعاء كططثرة اسططتحبابا عليططه يشكل قد

رحمططة، أوا اسططتغفار بآيططة ماططر إذا الرحمططة واطلططب واالسططتغفار
مامططا ذلططك غيططر إلططى عططذابا، بآيططة مار إذا العذابا مان واالستجارة

 في الدعاء طلب على يحمل
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وال فيططه، هططو ماططا غيططر فططي التفكططر عن فرع ذلك فإن صلته،
هذا إن يقال أن إل اللهم دنيوي، أمار بطلب الدعاء كان إذا سيما
فليس القراءة أوا صلته في المطلوبين واالدعاء التسبيح مان نشأ

- أي ماكايططده ماططن أن الحياء: وااعلم . وافي فيه. اه هو عما أجنبيا
فعططل واتططدبير الخططرة بططذكر صططلتك فططي يشططغلك - أن الشططيطان

عططن يشغلك ماا كل أن تقرأ. فاعلم ماا فهم عن ليمنعك الخيرات
غيططر اللسططان حركططة واسططواس. فططإن فهططو قراءتططك ماعططاني فهططم

واخشططوع ماعانيهططا. (قططوله: واجططوارحه) أي المقصططود بل ماقصودة
بططالجوارح. للخشوع تصوير بأحدها يعبث ل بجوارحه. واقوله: بأن

سططنة الخشططوع كططان واإنمططا إلخ) أي تعالى الله لثناء (قوله: واذلك
بططه. والقططوله المتصفين أي الخشوع، فاعلي على تعالى الله لثناء
ثططم الوضططوء فيحسططن يتوضططأ عبططد ماططن واالسلم: ماا الصلة عليه
الله أواجب واقد إل واواجهه بقلبه عليهما يقبل ركعتين فيركع يقوم

الخشططوع. بانتفططائه) أي الصططلة ثططوابا الجنة. (قططوله: والنتفططاء له
ذكر. واقططوله: الحططاديث ماا انتفاء على عليه) أي دلت (قوله: كما

جمططع اختططاره واجها لنا بعضها. (قوله: والن بيان سيأتي الصحيحة
اشططتراط بيططان في الغزالي السلم حجة للصحة) قال شرط أنه

قططوله ذلططك كططثيرة. فمططن ذلططك أدلة أن واالحضور: اعلم الخشوع
واالغفلة الوجوبا، المار لذكري) * واظاهر الصلة تعالى: * (واأقم

للصلة ماقيما يكون كيف صلته جميع في غفل الذكر. فمن تضاد
واظططاهره الغافلين) * فهططي مان تكن تعالى: * (وال لذكره. واقوله

تقولططون) * تعليططل ماططا تعلمططوا التحريم. واقوله. عزواجل: * (حتى



بالوسططواس المسططتغرق الغافططل فططي ماطرد السكران. واهو لنهي
واتواضططع. حصططر تمسططكن الصلة (ص): إنما الدنيا. واقوله واأفكار
لططم (ص): مان واالتوكيد. قوله للتحقيق إنما وااللم. واكلمة باللف

بعططدا. إل اللططه ماططن يططزدد لططم واالمنكططر الفحشططاء عططن صلته تنهه
مان (ص): كم واالمنكر. واقال الفحشاء مان تمنع ل الغافل واصلة

الغافطل. إل بطه أراد واالنصطب. واماطا التعطب صطلته مان حظه قائم
مانهطا. واالتحقيطق عقطل ماطا إل صطلته مان للعبد (ص): ليس واقال

ماططع الخططبر. واالكلم به كمورد عزواجل، ربه ماناج المصلي أن فيه
علططى السططتدلل فططي الكلم ألبتططة. واأطططال بمناجططاة ليس الغفلة
واجعلططت الصططلة ببطلن حكمططت إن قلططت قططال: فططإن ثططم ذلططك،
فططإنهم الفقهططاء، إجمططاع خططالفت صحتها في شرطا القلب حضور

تقططدم قططد أنططه التكبير. فططاعلم عند القلب حضور إل يشترطوا لم
يشططقون وال البططاطن في يتصرفون ل الفقهاء أن العلم كتابا في
الططدين أحكام ظاهر يبنون بل الخرة، طريق في وال القلوبا عن

الجمططاع، يدعي أن يمكن ل أنه الجوارح. على أعمال ظاهر على
المكططي طططالب أبططو عنه روااه فيما الحارث بن بشر عن نقل فقد
صططلته. وارواي فسدت يخشع لم قال: مان أنه الثوري سفيان عن
إلططى فهططي القلططب فيهططا يحضططر ل صلة قال: كل أنه الحسن عن

يمينططه علططى ماططن عططرف جبل: ماططن بن ماعاذ أسرع. واعن العقوبة
ماسندا، أيضا له. وارواي صلة فل الصلة في واهو ماتعمدا واشماله

لططه يكتططب ل الصططلة ليصططلي العبططد (ص): إن اللططه رسططول قططال
مانهططا. عقططل ماططا صلته مان للعبد يكتب واإنما عشرها، وال سدسها

واقططال بططه، يتمسططك ل فكيططف ماذهبا لجعل غيره عن نقل لو واهذا
ه علطى العلمطاء أجمعطت زيطد بن الواحد عبد ماطن للعبطد ليطس أن

الجنططس هذا مان نقل إجماعا. واماا فجعله مانها، عقل ماا إل صلته
يحصططى. أن ماططن أكثر الخرة علماء واعن المتورعين الفقهاء عن

هططذا في ظاهرة واالثار واالخبار الشرع، أدلة إلى الرجوع واالحق
بقططدر يتقططدر الظططاهر التكليططف فططي الفتوى ماقام أن إل الشرط،

القلططب إحضططار النططاس علططى يشترط أن يمكن فل الخلق، قصور
 كل عنه يعجز ذلك فإن الصلة جميع في
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السطططتيعابا اشطططتراط يمكطططن لطططم واإذا القليطططن إل البشطططر
السططم، عليططه ينطلططق ماا مانه يشترط أن إل له مارد فل للضروارة

التكططبير، لحظططة بططه اللحظططات واأوالططى الواحططدة، اللحظة في والو
الخشطوع يحصطل . (قوله: وامامطا بذلك. اه التكليف على فاقتصرنا
أنططه استحضططاره فيه، سببا وايكون الخشوع يقتضي واماما إلخ) أي

حجططة أيضططا: الهمططة. قططال يحصططله الملططوك. وامامططا مالططك يدي بين
تططابع قلبططك فططإن الهمططة، سططببه القلططب حضططور أن السلم: اعلم

القلططب حضططر أماططر أهمك يهمك. واماهما فيما إل يحضر فل لهمتك
إذا فيه. واالقلب واماسخر ذلك على ماجبول فهو أبى، أم شاء فيه
الهمططة فيمططا جططائل بططل ماتعطل يكططن لططم الصططلة فططي يحضططر لططم

القلططب لحضططار علج وال حيلططة الدنيا. فل أماور مان إليه ماصروافة
يتبين لم ماا إليها تتصرف ل واالهمة الصلة، إلى الهمة بصرف إل
بططأن واالتصديق اليمان هو بها. واذلك مانوط المطلوبا الغرض أن

إلططى هططذا أضيف إليها. فإذا واسيلة الصلة واأن واأبقى خير الخرة
حضور ماجموعها مان حصل واماهماتها، الدنيا بحقارة العلم حقيقة
بين حضرت إذا قلبك يحضر العلة هذه الصلة. وابمثل في القلب

كططان فإذا وامانفعتك، ماضرتك على يقدر ل مامن الكابر بعض يدي
الملططك بيططده الططذي الملططوك مالططك ماططع المناجططاة عنططد يحضططر ل

ضططعف سططوى سططببا لطه أن تظنططن فل واالضططر واالنفططع واالملكططوت
العلماططة در اليمان. انتهططى. واللططه تقوية في الن فاجتهد اليمان،
بل قططال: تصططلي حيث تعالى الله رحمه المقري إسماعيل الفقيه
واقططد تظططل للعقوبططة ماسططتوجبا الفططتى يكططون بمثلهططا صططلة قلططب

ماططن تططدري فويلك ركعة بعد ركعة احتياطا تزيد عالم غير أتممتها
نعبد إياك تخاطبه ماخبت غير تنحني مان يدي وابين ماعرضا تناجيه
طرفه للغير ناجاك مان رد والو ضروارة لغير فيها غيره على ماقبل

أن الملططك ماالططك ماططن تسططتحي أماططا واغيرة عليه غلط مان تميزت
واخططذ هططديت فيمن اهدنا إلهي المرواءة قليل يا عنه صدوادك يرى

(واقططوله: استحضططاره) أي الطريقططة سواء في نهجا الحق إلى بنا
ك يطدي بيطن قطائم أنطه أي إلطخ يطدي بين المصلي. واقوله: أنه مال

مانطه. واقطوله: واأخفطى يسطروانه، ماطا أي السر، يعلم الذي الملوك
ماططن حططال نصططب ماحططل فططي وايخاطبه. واالجملططة يكلمه أي يناجيه



إلططخ) أي ربمططا لهططا. (قططوله: واأنططه خططبر بعططد خططبر أوا أن اسططم
مان على أي عليه، تجلى ربما واتعالى سبحانه الله أن استحضاره

صططلته. (قططوله: عليططه وايططرد فيعططاقبه القهططر، بصفة الخشوع ترك
أي ماعانيها تأمال القراءة. واقوله: أي تدبر واسن قراءة) أي واتدبر
بصططدده. هططو عمططا يشططغله لنططه ظططاهر، هططو كمططا تفصيل ل إجمال
ماكطرواه، السطراع فيهطا. فطإفراط التأني واهو أيضا، ترتيلها وايسن
تعططالى: * غيططره. (قططوله: قططال حرفططي مان أفضل الترتيل واحرف

الجلليططن: على الجمل حاشية في القرآن) *) قال يتدبروان (أفل
التأماططل عططن واإعراضهم القرآن، تدبرهم لعدم وااستقباح إنكار هو

فططي واالنظططر تططأماله الشططئ اليمان. واتططدبر ماوجبات مان فيه فيما
كططل فططي اسططتعمل ثططم وامانتهاه، عاقبته في إليه يؤوال واماا أدباره
القرآن عن أيعرضون أي ماقدر، على للعطف وانظر. واالفاء تفكر

ضططمير أن، إلططخ) اسططم بططه . (قططوله: والن ؟. اه فيططه يتططأمالون فل
 على يعود به واضمير ماحذوافا، الشأن
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ماقصططود أي للبيططان، الضافة الخشوع التدبر. واقوله: ماقصود
ذكططر تططدبر واسططن ذكططر) أي الخشططوع. (قططوله: واتططدبر هططو للصلة
المغنططي: فططي القططراءة) قططال علططى وادعاء. (قوله: قياسا كتسبيح

عططن غططافل ماثل اللططه قططال: سططبحان ماططن أن هططذا ماططن يفهططم واقد
واإن كططذلك، يقوله. واهططو ماا ثوابا له يحصل التنزيه، واهو مادلوله،

ماحططل نظططر إداماططة . (قططوله: واسططن نظططر. اه فيططه السططنوي قططال
ابتططداء ماططن سططجوده ماوضططع إلططى النظططر يبتططدئ بأن سجوده) أي

أن يسططتثنى. واينبغططي فيمططا إل صططلته، آخططر إلططى وايديمه التحرم،
ابتططداء مان النظر تحقق له ليتأتى التحرم ابتداء على النظر يقدم

واأسططهل. (قططوله: لن أشططرف لنه السجود ماوضع التحرم. واخص
إلططى سططجوده. واقططوله: أقططربا ماحططل إلططى النظططر إداماة ذلك) أي
واسططن أعمططى) أي مار. (قوله: والو كما تحصيله، إلى أي الخشوع

نظططر ل إذ ماوضططعه، بنظططره أعمى. واالمراد كان والو نظره إداماة
ماططن علططى للططرد إلخ) الغاية الكعبة عند كان للعمى. (قوله: واإن

جماعططة: واعن المغني، إليها. وافي ينظر أنه فقال الكعبة استثنى



صططوبا الكعبططة. لكططن إلى ينظر الحرام المسجد في المصلي أن
إلططى نظططره اسططتحبابا السططنوي: إن كغيططره. واقططال أنططه البلقيني

واسططن الظلمة) أي في ضعيف. (قوله: أوا واجه الصلة في الكعبة
صططلة فططي الظلمة. (قوله: أوا في المصلي كان واإن النظر إداماة

الغايططة الجنازة. واهططذه صلة في كان واإن ذلك واسن الجنازة) أي
الميططت. إلى ينظر فقال: أنه الجنازة صلة استثنى مان على للرد
لططو ماططا أيضططا بعضططهم النهايططة: وااسططتثنى في الرمالي الجمال قال

لموضططع نظره مان أوالى ظهره إلى فنظره نبي ظهر خلف صلى
الميططت. والعلططه إلططى ينظر فإنه جنازة على صلى لو واماا سجوده،

نظططر الكعبططة فططي صلى لو بأنه القائل الماواردي كلم مان ماأخوذ
الستثناء. واقوله: ماططأخوذ أي ش: قوله: والعله، ع . واكتب إليها. اه

إداماة سنية على إلخ) استدراك . (قوله: نعم، مارجوح. اه واهو أي
قريبططا. (قططوله: واليكطره ذكطره ماطر قد واهذا سجوده، ماحل النظر

خلف ش: لكنططه ع نهي: قططال فيه يرد لم لنه عينيه) أي تغميض
يسططن واقططد صططفوفا، العرايططا كططان إذا التغميض يجب واقد الوالى،

بططن العز فكره. قاله يشوش ماما وانحوه مازواق لحائط صلى كأن
التغميططض ماططن يخططف) أي لططم ر. (قططوله: إن م  السططلم. اه عبططد

أوا إمااماا ماطلقا للمصلي) أي كره. (قوله: يكره خافه فإن ضررا،
قبلططه. (قططوله: مامططا بططدل مانفردا. (قوله: الذكر) بالجر، أوا ماأماوماا

شططيخنا خنططثى. (قططوله: قططال أوا أنططثى ماططن الذكر واغير واغيره) أي
تططرك واغيططره الططذكر للمصططلي يكططره الصل: قلت ماع إلخ) عبارته

تخصيصططه يتجططه واالذي نظر، عموماه الصلة. وافي سنن مان شئ
الططترك، كراهططة يفيد فإنه الوجوبا في خلف أوا نهي فيه وارد بما

علططى . واعبططارته واغيططره. اه الجمعططة غسططل فططي بططه صططرحوا كمططا
. أي الصططلة. اه سططنن مان سنة ترك النوواي: وايكره بافضل: قال

. تبطلططه. اه أوا الثططوابا تنافي الكراهة لن بسننها، العتناء فينبغي
الثططوابا. كططأن تنططافي نصططه: قططوله: قططد ماا الكردي العلماة واكتب
عليططه. واأشطار طططرأت إذا أي تبطلطه، أوا العمطل قارنت إذا المراد

وافططي أي نظر، عموماه . واقوله: وافي تنافيه. اه ل قد أنها إلى بقد
عاماططا ذلططك جعل أي السنن، لكل الترك كراهة مان ذكر ماا عموم

كراهططة الشئ طلب مان يلزم ل أنه نظر. واواجهه السنن، كل في
يتجه الوالى. (قوله: واالذي خلف وابعضه ماكرواه بعضه بل تركه،

نهططي فيه وارد الترك. واقوله: بما كراهة مان ذكر ماا تخصيصه) أي



قوله، عليه أشكل نهي فيه وارد ترك أي ترك، على ماا أواقعت إن
علططى أواقعت واإن ذلك فيه ليس الترك إذ الوجوبا، في خلف أوا

الثططاني، يظهططر نهططي. واالططذي فيهططا يرد لم السنن أن أشكل سنن
للوال، بالنسططبة ماضططاف بتقططدير ماططا على عائدا فيه ضمير وايكون

واوارد نهططي تركها في وارد سنن أي تقدير، فل للثاني بالنسبة واأماا
نهططي تركها في وارد التي الوجوبا. واالسنة في خلف نفسها فيها
يرفعطون أقططوام بطال وارد: ماطا فقد سجوده، ماحل إلى النظر ماثل

 في السماء إلى أبصارهم
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الططتي أبصارهم. واالسنة لتخطفن أوا ذلك عن لينتهن صلتهم،
واالسططنة الخيططر، التشططهد في الل على الصلة ماثل بوجوبها قيل
اليططدين رفططع ماثططل بوجوبهططا، قيططل وال نهي تركها في يرد لم التي
وادعاء) ذكر الوالى. (قوله: واسن خلف تركها فهذه مانكبيه، حذوا

يدل العام. كما على الخاص عطف مان الذكر على الدعاء عطف
المصططنف: قول عند المنهاج ماتن خطبة في حجر ابن قول لذلك

ماططذكور. لغططة: كططل واهططو ذكططر، عبططارته: جمططع الذكططار. وانططص مان
قططول لكل شرعا يستعمل دعاء. واقد أوا لثناء سيق واشرعا: قول

واهططو غيططره، ماططن أوالططى مانهمططا المططأثور أن . وااعلم قائله. اه يثابا
بركتططه لمزيططد به يعتنى أن فينبغي عنه، الحصر نطاق يضيق كثير

ذلططك: أسططتغفر (ص). فمططن بططبركته اسططتجابته رجاء غلبة واظهور
ذا يططا واتعططاليت تباركت السلم وامانك السلم أنت اللهم ثلثا، الله

مانعت، لما ماعطي وال أعطيت لما ماانع ل واالكرام. اللهم الجلل
واشططكرك ذكططرك علططى أعنططي الجططد. اللهططم مانك الجد ذا ينفع وال

والططه الملططك، له له، شريك ل واحده الله إل إله ل عبادتك، واحسن
له إياه، إل نعبد وال الله إل إله قدير. ل شئ كل على واهو الحمد،
لططه ماخلصططين الله إل إله الحسن. ل الثناء واله الفضل واله النعمة
يبلغ وال غيره قدره يعلم ل مان الكافروان. سبحان كره واله الدين

الوهططابا. ثططم: العلططى العلططي ربططي صططفته. سططبحان الواصططفون
ماثلهططا. أكططبر وااللطه ماثلهططا، للططه واالحمد واثلثين، ثلثا الله، سبحان

والططه الملك له له شريك ل واحده الله إل إله ل المائة واقال: تمام



ذلطك بعططد يططدعو قدير. ثم شئ كل على واهو وايميت يحيي الحمد
رحمتططك ماوجبططات أسطألك إنططي واهططي: اللهططم الكواماططل، بالجواماع
بططر، كططل ماططن واالغنيمططة إثططم، كل مان واالسلماة ماغفرتك، واعزائم
الهططم ماططن بططك أعططوذ إنططي النار. اللهططم مان واالنجاة بالجنة واالفوز

الجبططن ماططن بططك واأعططوذ واالكسططل، العجز مان بك واأعوذ واالحزن،
أعططوذ إني الرجال. اللهم واقهر الدين غلبة وامان واالفشل، واالبخل

واشططماتة القضططاء، واسططوء الشططقاء، وادرك البلء، جهططد ماططن بططك
واالخططرة. اللهططم الططدنيا فططي العافيططة أسططألك إنططي العداء. اللهططم

واعططذابا الططدنيا خططزي ماططن واأجرنا كلها، الماور في عاقبتنا أحسن
ألهمنططي صططالحا. اللهططم وااسططتعملني طيبططا ارزقنططي الخرة. اللهم

الهططدى ك أسططألك إنططي نفسططي. اللهططم شططر ماططن واأعذني رشدي
فحسططن خلقططي حسططنت كمططا واالغنططى. اللهططم واالعفططاف واالتقططى

علنيططتي وااجعططل علنيططتي ماططن خيرا سريرتي اجعل خلقي. اللهم
طيبططا، رزقططا واأسططألك نافعططا، علمططا أسططألك إنططي صططالحة. اللهططم

عملططي واخير آخره، عمري خير اجعل ماتقبل. اللهم عمل واأسألك
واارزقنططي حقططا الحق أرني لقائك. اللهم يوم أياماي واخير خواتمه،
عوراتنا استر اجتنابه. اللهم واارزقني باطل الباطل واأرني اتباعه،
حسنة الخرة وافي حسنة الدنيا في آتنا ربنا رواعاتنا. اللهم واآمان
واآدابه الدعاء شرواط يراعي أن للداعي النار. واينبغي عذابا واقنا

قططال ذلطك. (فائططدة ماططن بعضططا قريبططا الشططارح أماكنه. واسيذكر ماا
رضططي أنس عن السني ابن كتابا في الذكار. وارواينا في النوواي

بيده واجهه ماسح صلته قضى (ص) إذا الله رسول عنه: كان الله
الرحيططم. اللهططم الرحمططن هططو إل إله ل أن قال: أشهد اليمنى. ثم

إلططه ل الططذي الله روااية: بسم . وافي واالحزن. اه الهم عني أذهب
ذكططر أذهب... إلخ. (فائططدة) أخططرى، اللهم الرحيم، الرحمن هو إل

كتططابه فططي عنططه، تعططالى الله رضي الشعراني الوهابا عبد الشيخ
العبططاس أبططي سططيدنا عططن واجططل، عططز الله على بالدللة المسمى

أنه السلم، واالمرسلين النبياء سائر واعلى عليه نبينا عن الخضر
يططأمان شططئ اسططتعمال عططن نبي ألف واعشرين أربعة قال: سألت

اجتمعططت حططتى مانهم أحد يجبني فلم اليمان، سلب مان به العبد
عليططه جبريططل أسططأل فقال: حططتى ذلك عن فسألته (ص)، بمحمد

ذلططك. عططن الغزة ربا أسأل فقال: حتى ذلك عن السلم. فسأله
علططى وااظططب عزواجل: مان الله فقال ذلك، عن العزة ربا فسأل



اللططه واشهد السورة، آخر إلى الرسول، واآمان الكرسي آية قراءة
بغيططر قططوله إلططى الملططك ماالططك اللهططم واقططل السططلم، قططوله إلططى

صططلة، كططل عقب واالفاتحة واالمعوذتين الخلص واسورة حسابا،
بإسططقاط اليمططان. (واقططوله: سططرا) مانصططوبا سططلب ماططن أماططن

الصططلة. أي الجهر. واقططوله: عقبهططا ضد واهو بالسر، أي الخافض،
 التعبير أفهم
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واأنه غيرها، أوا كانت راتبة النافلة على يقدماان أنهما بالعقبية
ش: وافططي ع خلفه. واعبططارة عليه. واسيذكر فاتا عليهما قدماها لو

التيططان قبططل واالططدعاء الططذكر يكططون أن المنهج: السططنة على سم
أتططى فلو الرواض: أي غيرها. شرح أوا كانت راتبة بعدها، بالنوافل

الزيططادي. أقططول: نقله تردد فيه ؟ ل أوا يحصل فهل الراتبة بعد به
الثططاني. . واقططوله: واالقططربا الفصططل. اه لطططول الثططاني واالقططربا

على واالدعاء الذكر تقديم الفضل أن حجر على سم عن سيأتي
ماططع مافضططول التقططديم كططان عليهمططا قططدماها لططو أنططه فيفيد الراتبة،

سرا. (قططوله: لقوله ماراد إلخ) تفسير يسن حصولهما. (قوله: أي
صفة جر، ماحل إلخ) في يرد واالدعاء. (قوله: لم بالذكر بهما) أي

ذلططك جريططان ش: واينبغططي ع بهما. قال جهر ذلك أراد فإن لماام،
كططان ماأماوماا تعلمهما، يريد أنه غيره مان فهم واذكر دعاء كل في
. واقططوله: دنيويططا. اه والططو غيرهططا، أوا الططواردة الدعية مان غيره، أوا

والم تأماينهم) أي واالدعاء. (واقوله: وال الذكر أي الحاضرين تعليم
فططي فيهمططا) أي لططدعائه. (قططوله: واوارد الحاضططرين تططأماين يططرد

واغيططره. الصططلة - عقططب ماطلقططا - أي عليهمططا واالحططث فضططلهما
روااه ماططا الططدعاء فططي وارد ماططا جملططة ماططن كططثيرة واقوله: أحططاديث

(ص) قططال: الططدعاء النططبي أن عنططه، اللطه رضططي علي عن الحاكم
عططن واالرض. وارواي السططموات وانور الدين واعماد المؤمان سلح

فيتلقططاه لينططزل البلء (ص) قططال: إن أنططه عنهططا الله رضي عائشة
أبطي عطن مااجطة ابطن القياماطة. وارواى يطوم إلطى فيعتلجطان الدعاء

فططي وارد ماططا جملطة عليه. واماططن يغضب الله يسأل لم هريرة: مان
ه سطبح واالسلم: مان الصلة عليه قوله الذكر صطلة كطل دبطر الل



واثلثيططن. ثططم ثلثططا الله واكبر واثلثين، ثلثا الله واحمد واثلثين، ثلثا
ه له شريك ل واحده الله إل إله ل المائة قال: تمام والطه الملطك ل

واإن خطاياه قدير. غفرت شئ كل على واهو وايميت يحيي الحمد
وارد مامططا إلططخ) هططذا الترماذي البحر. (قوله: وارواى زبد ماثل كانت

لبعططض ماتضططمن واهططو الذكر، في بعده الذي واالحديث الدعاء في
أي بمقططدر، الظرفيططة علططى الليل) مانصوبا الدابا. (قوله: جوف

مابتططدأ خططبر أنططه على رفعه أسمع. وايجوز الليل جوف في الدعاء
ماضططاف السططؤال فططي فيقدر الليل. واعليه جوف هو أي ماحذواف،
الليل. واقططوله: قال: جوف ؟ أسمع الدعاء واقت أي: أي ماحذواف

سططابقه. فططي الحتمططالن فيططه جوف. وايجري على ماعطوف وادبر
علططى اطلعنططا. (قططوله: اربعططوا وااد) أي علططى (قططوله: أشططرفنتا

وااخفضططوا بأنفسططكم واماعنططاه: ارفقططوا البططاء، بفتططح أنفسططكم) هططو
بططه) أي عزواجططل. (قططوله: احتططج اللططه أصواتكم. (قططوله: إنططه) أي

لندبه. (قططوله: أختططار) هططو أي الخبر. واقوله: للسرار بهذا استدل
واالمططأماوم) أي القططول. (قططوله: للماططام ماقططول المضططارع، بصططيغة

يشططمل ماططا بالططذكر تعططالى) المططراد الله يذكر المنفرد. (قوله: أن
قططوله: وايخفيططا مان إلخ) استثناء إمااماا يكون أن الدعاء. (قوله: إل

الماططام، واهططو المططذكورين أحططد علططى يعططود يكططون الططذكر. وااسططم
أن حططذف الططذكر. والططو ماططن المفهططوم الططذاكر على عوده وايحتمل

يتعلططم) بالبنططاء أوالى. (واقوله: أن لكان إلخ الماام واقال: إل يكون
الحاضططروان يتعلططم أن أي فططاعله، للمجهول. (واقوله: مانططه) نططائب

تخافت الختيار. (قوله: وال إلخ) دليل يقول الله مانه. (قوله: فإن
 بابي مان الصوت بها) يقال: خفت
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الرجططل فيقططال: خفططت بالباء سكن. وايعدى إذا واجلس ضربا
صططوته يرفع لم إذا ماخافتة بقراءته يرفعه. واخافت لم إذا بصوته،

واماختار. (قططوله: . ماصباح خافت. اه فهو وانحوه الزرع واخفت بها،
واهططذا الدعاء، الصلة مان المراد أن بالدعاء) أي أعلم واالله يعني

اللططه رضططي عبططاس ابططن عنهططا. واقططال اللططه رضططي لعائشة القول
اللططه وارسططول فيها. واقططال: نزلططت القراءة بالصلة عنهما: المراد



بططالقرآن صططوته رفططع بأصحابه صلى إذا واكان بمكة، (ص) ماختف
بططه. جططاء واماططن أنزلططه واماططن القرآن سبوا المشركون سمعه فإذا

بقراءتططك بصلتك) * أي تجهر (ص): * (وال لنبيه تعالى الله فقال
بهططا) * عططن تخططافت * (وال القططرآن، فيسططبوا المشططركون فيسمع

رواايططة: فططي سبيل) * زاد ذلك بين * (واابتغ تسمعهم فل أصحابك
القططرآن. (قططوله: فططي عنططك يأخططذواا حططتى تجهططر وال أسططمعهم أي

إلخ) تصوير يحصل واالدعاء. (قوله: بحيث بالذكر بهما) أي الجهر
العمططاد ابطن نظطم إلطخ) قطد الططدعاء افتتاح للمبالغة. (قوله: يسن

وابالصططلة مابتدئا بالحمد قبلة إلى قوله: وااجلس في الدعاء آدابا
وااطلططب كططرم ذوا فالله واسل يديك واامادد رسل مان المختار على
البلء عند ثالثها القوال خذ كف ببسط المال مانجح يا واقل كثيرا

قطولين ذكطرواا قططد الططراق أم كططف برفطع واابتهططل الكطف بظهطر
دعططا بهاكمططا فططاعن الداعين قبلة السما إن حول بل رفع أقواهما

فططي قططال إلططخ واالصططلة لله واقوله: بالحمد واانتحل فاختره سادة
فضططالة عططن واالنسططائي واالترماذي داواد أبي سنن الذكار: واينافي

يططدعو (ص) رجل الله رسول قال: سمع عنه، الله رضي عبيد بن
فقططال (ص)، النبي على يصل والو تعالى الله يمجد لم صلته في

لغيططره: إذا أوا لططه، فقططال دعططاه هذا. ثططم (ص): عجل الله رسول
يصططلي ثططم عليططه، واالثنططاء سبحانه ربه بتمجيد فليبدأ أحدكم صلى
الترماططذي: حططديث شططاء. قططال بما بعد يدعو ثم (ص)، النبي على

عنططه الله رضي الخطابا بن عمر كتابا في صحيح. وارواينا حسن
شططئ مانططه يصعد ل واالرض، السماء بين ماوقوف الدعاء قال: إن

ماجططاماع يتحططرى أن . واينبغططي (ص). اه نبيططك علططى يصططلى حططتى
ماباركا طيبا كثيرا حمدا العالمين ربا لله واأفضلها: الحمد الحمد،

لططك ربنططا مازيططده. يططا وايكططافئ نعمه يوافي حمدا كحال، على فيه
ل سططبحانك سططلطانك، واعظيططم واجهططك لجلل ينبغططي كمططا الحمد
الصططلة نفسططك. واماجططاماع علططى أثنيت كما أنت عليك ثناء نحصي

فيزيططد فيها سلم ل لكن التشهد، صلة (ص) واأفضلها النبي على
بهما) فيه. (قوله: واالختم ماباركا طيبا كثيرا تسليما آخرها: واسلم

بربنا الختم أيضا (ص). وايسن النبي على واالصلة لله بالحمد أي
التططوابا أنططت إنططك علينططا واتططب العليم، السميع أنت إنك مانا تقبل

علططى واسططلم يصططفون، عمططا العططزة ربا ربططك سططبحان الرحيططم،
واسططن العالمين. (قوله: وابططآماين) أي ربا لله واالحمد المرسلين،



ماأماوم تأماين واسن ماأماوم) أي أيضا. (قوله: واتأماين بآماين الختم
حفططظ بنفسه. (قوله: واإن دعا يسمعه لم فإن إمااماه، دعاء سمع

يططديه) الدعاء. (قوله: وارفططع حفظ واإن التأماين له واسن ذلك) أي
كططان أوا يططديه إحططدى فقططدت الدعاء. والططو عند يديه رفع واسن أي

فإنه المتنجستان بهما الخرى. (قوله: الطاهرتين) خرج رفع علة
اشططتد إذا إل مانكططبيه) أي بحائل. (واقططوله: حططذوا والو رفعهما يكره

العبططابا شططرح الكططردي: وافططي المنكططب. قططال يجططاواز فططإنه الماططر
المنكططبين. واقططال حططذوا الرفططع الحليمططي: واغايططة للشططارح: قططال
اليعابا:  في قال إبطيه. ثم بياض يرى الغزالي: حتى
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فططي ماططا المار. وايؤيططده اشتد إذا ماا على الثاني حمل واينبغي
بيططاض رؤي حططتى الستسططقاء فططي (ص) يططديه رفعططه ماططن ماسلم

الرزق واماهبط الدعاء، قبلة أنها السماء إلى الرفع إبطيه. واحكمة
بهمططا) أي الططوجه . (قططوله: واماسططح واالبركططة. اه واالرحمة واالوحي

الططدعاء. أي كفيططه. واقططوله: بعططده أي بيططديه، الططوجه ماسططح واسططن
للتبططاع. أي القبلططة، اسططتقبال واسططن القبلة) أي (قوله: وااستقبال

صططلته. (قططوله: الططذي مان فرغ الذي الداعي كان) أي (قوله: إن
لططم إذا ذلططك للماططام. واماحططل أي له القيام. واقوله: أفضل هو) أي

المحططرابا فططي جلوسططه العمططاد: إن ابططن نساء. واقططال خلفه يكن
فيططه غيططره أوا هططو فجلوسططه المسجد، في بقعة أفضل لنه حرام
فيشططوش المصططلين إماططام يكططون وال فيه، الصلة مان الناس يمنع

المحططرابا كططون بمنططع العبططابا شططرح في حجر ابن عليهم. وازيفه
واالططذكر الططدعاء ماططن يفططرع حططتى فيططه حقططا للماططام وابططأن أفضل،

المططأماوماين) إلططى يمينه جعل عقبها. (قوله: فالفضل المطلوبين
إليططه يمينططه فيجعططل هططو أماا النبوي، المسجد ماحرابا غير في أي

ابطن ماعتمطد واأماطا الرمالطي، الجمطال ماعتمطد (ص). هطذا ماعه تأدبا
المسططجد فططي كططان واإن المططأماوماين إلططى يمينططه يجعططل فهو حجر

الراشططدين الخلفاء أن إطلقهم. وايؤيده اقتضاه النبوي. قال: كما
أحطد عطن يعطرف (ص) والطم بمحرابطه يصطلون كطانوا بعدهم وامان
لططه كططان واإن نظر فيه استثنائه فبحث مانه، عرف ماا خلف مانهم



اماتثططال ماططن أوالى الدبا سلوك أن رعاية ماع سيما ل واجيه، واجه
يستقبلها فقال: إنه المشرفة الكعبة ماع الدمايري المار. وااستثناه

بعططد يلتفتططا أن للماططام فقططال: واسططن ذلك نظم الدعاء. واقد واقت
في البيت تجاه إل يساره عن المحرابا وايجعل ثبتا لدعاء الصلة
يكططن واإن ينتقططل ل للمأماوم واعنه يستقبل له دعائه ففي أستاره

الططدعا فططي يكون لكي يمينه ماحرابه فليجعلن المدينة ماسجد في
الططدعاء) أي (قططوله: والططوفي أرسططل وانططبي شططفيع خيططر ماسططتقبل
الدعاء. (قططوله: واانصططرافه) حالة في والو إلخ يمينه جعل الفضل

فيططه إلططخ ينطافي أفضل. واقطوله: ل هو الذي ماصله مان الماام أي
إنه يقال إن إل عقبها، بدل ببعدها كغيره عبر لو إل هذا يتم ل أنه
الصلة بعد يتكلم ل أن هنا بالعقبية بحسبه. واالمراد شئ كل في

غيطره. واقطوله: الطذي فطي واجلطس ماصطله مان قام واإن بغيرهما،
الذكططار جميع أن هذا إليه. واماقتضى ينتقل الذي أي إليه ينصرف

فططي رأيت إليه. ثم المنتقل المحل في يقرؤها الواقات سائر في
طلططب الططتي الذكططار ذلططك ماططن يسططتثنى أن نصططه: ينبغططي ماا سم

قططال: نعططم، العبططابا شططرح فططي رأيتططه تحوله. ثططم قبل بها التيان
صطح: لمطا - الصطبح، سطلماه بعطد قيطاماه - أعني ذلك مان يستثنى

الشططمس. وااسططتدل تطلططع حتى جلس الصبح صلى (ص) إذا كان
إله ل رجله، ثان واهو الفجر، صلة دبر قال بخبر: مان الخادم في
تصططريح قططال: ففيططه السابق، له. الحديث شريك ل واحده الله إل

فططي ماثلططه رجليططه. وايططأتي يحططول أن قبططل الططذكر بهططذا يططأتي بططأنه
يفططوت) أي . (قططوله: وال فيهمططا. اه ذلططك لططورواد واالعصططر المغربا

بططدل ببعططدها عططبر لططو إل ذلك يتم ل أنه فيه، الراتبة بفعل الذكر،
بعدها قوله مان يؤخذ أنه التحفة: على علمت. واعبارة كما عقبها،

سططم: قططال الراتبططة . واقططوله: بفعططل الراتبططة. اه بفعل يفوت ل أنه
ار بحيطث التطويطل فحش إذا نظر وافيه طولها، واإن ظاهره ل ص
توابعهططا بعططد واقططوعه يقال الصلة. واقد بعد أنه الذكر على يصدق

به الفائت . (قوله: واإنما بعدها. اه كونه عن يخرجه ل طالت واإن
 الراتبططة. اه علططى واالططدعاء الططذكر تقططديم الفضل أن كماله) يفيد

فيططه) أي الفقهاء. (قوله: وانظططر كلماهم) أي سم. (قوله: واقضية
 المعنى. (قوله: وال جهل ماع الثوابا حصول في
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بلفظططه) أي المططذكور. (قططوله: للتعبططد التنظيططر هذا) أي يأتي
الططذكر) القططرآن. (قططوله: بخلف قارئه) أي القرآن. (قوله: فأثيب

إلططخ) بططد الططذكر. (قططوله: ل بخلف واهططذا أي ماحذواف، لمبتدأ خبر
الططذكر. ماعنططى أي يعرفططه التفريططع. واقططوله: أن فططاء زيططادة الوالى

واالتحميططد التسططبيح فططي أن يعططرف بططأن بططوجه) أي (قططوله: والططو
ماططن زائططد عليططه. (قططوله: انتهططى) لعلططه واثناء لله تعظيما وانحوهما
قططوله: عنططد انتهت شيخه عبارة لن تقديم، مان ماؤخر أوا النساخ،

كططان سططواء ماطلقا، المصلي ينتقل) أي أن غير. (قوله: وايندبا ل
صلة لجل نفل) أي أوا مانفردا. (قوله: لفرض أوا ماأماوماا أوا إمااماا
ينططدبا بينتقل. أي ماتعلق صلته ماوضع نفل. واقوله: مان أوا فرض

أن يريططد آخططر ماوضططع إلططى فيه صلى الذي الموضع مان ينتقل أن
لغيطر الواحطد المكطان مالزماطة نفل. وايكطره أوا فرضطا فيطه يصطلي
حيططث للسططيوطي خلفا له، يكره فل هو أماا المحرابا، في الماام

بطه. (قطوله: ائتطم والمن له الجماعة فضيلة مافوتة بدعة قال: إنها
صططلى الذي كالموضع ثانيا فيه صلى الذي الموضع) أي له ليشهد

البقططاع إحيططاء ماططن فيططه والما له، النهاية: ليشهد في أوال. قال في
بينططدبا، ماتعلططق تعارضططه) الظططرف لططم . (قوله: حيث بالعبادة. اه

لططم حيططث النتقططال ينططدبا ماصدره. أي على يعود البارز واالضمير
ماطن كطالقربا الوال الصططف نحطو فضططيلة، تحصططيل الندبا يعارض
عارضططه لططو ماططا واماثلططه النتقططال، تططرك ذلططك عارضططه فإن الماام،

بعططض النهايططة: وااسططتثنى فططي الصططفوف. قططال خططرق ماشططقة
بعططد تعالى الله يذكر ماكانه قعد إذا ماا انتقاله مان بحثا المتأخرين

واعمرة. روااه كحجة ذلك لن الشمس تطلع أن إلى الصبح صلة
- ماسططلم - فططي للنهططي . (قوله: فصططل) أي أنس. اه عن الترماذي

ماططن تحفططة. أي  خططرواج. اه أوا كلم بعططد إل بصلة صلة واصل عن
أوا قيطد هطو انظطر: هطل إنسطان الوالى. واقوله: بكلم صلته ماحل
بطابا فطي ش ع رأيطت واالذكر. ثم الله كلم ماثله بل ؟ بقيد ليس
النهايططة: أوا قططول علططى كتططب الضطططجاع، مابحث في النفل صلة

لن القططرآن، أوا الططذكر ماططن نصططه: والططو ماططا كلم، بنحططو فصططل
شططرع التي الصلة مان مانها فرغ التي الصلة تمييز مانه المقصود
هنا النسان كلم أن ق. واماقتضاه ش ذلك على . واواافقه فيها. اه



القرآن. تأماططل. (قططوله: واالنفططل) أي أوا الذكر ماثله بل بقيد، ليس
أوالططى. واعبططارة لكان به عبر والو أفضل، بيته إلى للنفل واالنتقال
صلته ماوضع مان للنفل النتقال أي المغني: واأفضله، ماع المنهاج

المسططتثنيات ماططع أخططره المعتكططف) لططو . (قوله: لغيططر بيته. اه إلى
بعططده. واقططوله: بما أوا بالنفل بيته) ماتعلق أوالى. (قوله: في لكان

فططإن بيططوتكم، فططي النططاس أيهططا الصحيحين: صلوا لخبر أي أفضل
ماسططلم: المكتوبططة. والخططبر إل بيته، في المرء صلة الصلة أفضل

فإن صلته مان لبيته فليجعل ماسجده في صلته أحدكم قضى إذا
عططن أبعد البيت في خيرا. والكونه صلته، مان بيته في جاعل الله

لططم التحفططة: إن النفططل. واعبططارة فوته) أي أمان الرياء. (قوله: إن
ماططن أوالططى . واهططي تهاوانططا. اه أوا واقططت فططوت للبيت بتأخيره يخف
ماططا عيططن فيكططون الفططوات عنططه ينشططأ التهاوان لن الشارح، عبارة

أفضل ليست فإنها للجمعة) أي المبكر نافلة في قبله. (قوله: إل
فططي سططن ماططا أفضل. واقططوله: أوا المسجد في هي بل البيت، في

فهططذه واالعيططدين، واالكسوفين واالستسقاء كالتراوايح أي الجماعة
واإل أي المسططجد فططي وارد أفضططل. واقططوله: أوا المسجد في فعلها

واكركعططتي أي كالضططحى المسططجد، فططي فعلهططا وارد الططتي السططنة
نظططم فيططه. واقططد الطططواف واركعططتي ماسططجد، فيططه بميقات إحرام
الشططيخ العلماططة الططبيت في الصلة أفضلية مان المستثنيات جميع

الططتي إل أفضططل الططبيوت فططي نفططل فقال: صلة الطبلواي مانصور
 تحصل جماعة
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علمطه وانحطو للعتكاف جالس وانفل واالطواف الحرام واسنة
الفططوات واخططائف الجمعططة يططوم وانفططل الضططحى كططذا البقعططة لحيططا

ة والسطتخارة للسطفر وامانشطئ واقادم بالتأخر وال لمغطربا واللقبلي
أماا القبلية، سنته به المراد الجمعة يوم واقوله: وانفل البعديه كذا

ش. (قططوله: ع بططه صططرح أفضططل. كمططا البيت في فصلتها البعدية
أي ينططدبا، فاعططل نططائب علططى إلططخ) ماعطططوف انتقططال يكططون واأن

في فيمكث أي إمااماه انتقال بعد المأماوم انتقال يكون أن وايندبا
ذلططك قبططل النصططراف لططه وايكططره مانططه، الماططام يقوم حتى ماصله



صططلة والططو الصلة، لمريد لمصل) أي عذر. (قوله: واندبا ل حيث
مانططه بعططد فإن مانه، قربا إن ساترا النعش يعد أن جنازة. واينبغي

ش. (قططوله: ع  بالشططرواط. اه سططترة أماططاماه المروار لحرماة اعتبر
عمططود) ماعطططوف نططدبا. (قططوله: أوا فاعل جدار) نائب لنحو توجه
البيططان عططن أخططره والططو نحططو، تحططت انططدرج مامططا واهو جدار، على

لنحططو شططاخص) بيططان كل أوالى. (قوله: مان لكان له تمثيل واجعله
بططل الجدار بنحو يختص ل إذا المبين مان أعم البيان واهذا الجدار،

بيانططا واجعلططه عصططا، فلنحططو قوله عن أخره كذلك. فلو العصا نحو
حططذف الشططاخص. واالوالططى بينه) أي أوالى. (قوله: واماا لكان لهما

أحططرم ماططن الكططردي: ماثلططه قططال المصططلي عقب ماا. واقوله: وابين
النهايططة: فططي قال فأقل أذرع شكر. واقوله: ثلثة أوا تلواة بسجود

فيططه ؟ العقططب ماططن أوا الصططابع رؤواس ماططن الثلثططة تحسططب واهل
إذا ذكططر واماططا بالثططاني، حجططر . واجططزم الوال. اه واالواجه احتمالن،

ماططن يكططون أن فينبغططي جالسططا كططان إذا قائمططا. أماططا المصلي كان
الجططدار. نحو عنه) أي عجز إن ش. (قوله: ثم ع في الليتين. كذا

البجيرماي. (قوله: فلنحططو في السهولة. كما عدم بالعجز واالمراد
ك. واقطوله: كمتطاع لنحو توجه له فندبا عصا) أي لنحطو تمثيطل ذل

يجططده) لططم كالسترة. (قوله: فططإن وايجعله يجمعه العصا. واالمراد
واماصططلى فرشططه، أي ماصططلى بسططط العصا. واقوله: نططدبا نحو أي

السططين. اه بفتح المفعول. (قوله: كسجادة) هو اسم بصيغة يقرأ
خططط المصططلى، عططن عنططه) أي عجططز إن المنهج. (قوله: ثم شرح
واالمنهططاج كالصططل، الططرواض: واكلماططه شرح في خطا. قال أمااماه

ثلثططة واالخط. (قوله: في المصلى بين أي بينهما، التخيير يقتضي
- أن العبططارة ظططاهر هططو - كما المراد إذا للظرفية ماعنى أذرع) ل

ثلثططة قططوله فططي. وايكططون حططذف فالوالى أذرع، ثلثة يكون الخط
أقل فيكفي بقيد، ليست الذرع الثلث إن خطا. ثم مان بدل أذرع
المصططلى. والططو ماثلططه بل بظاهر، ليس بالخط تخصيصه واإن مانها،
نحططو ماططن قبلططه ماططا لجميع رجوعه لصح أوالى واهو قوله عن أخره
ماططن فأقططل الذرع الثلثططة هططذه واتحسب واالخط، واالمصلى العصا

ماططن الططذي الخط أعلى إلى مار ماا على العقب أوا الصابع رؤواس
عليططه نططص - كمططا السططجادة - أي المصططلى القبلططة. واماثلططه جهططة

بيططن الططتي أذرع الثلثططة نحسططب أننططا واعبططارته: يعنططي البجيرماططي
آخططر إلططى الصططابع رؤواس ماططن الخططط أوا واالمصططلى، المصططلي



مان نحسبها لأننا كفت، تحته فارشها كان لو حتى ماثل، السجادة
وابيطن بينطه واكطان قطداماه واضطعها أوالهطا. فلطو إلى الصابع رؤواس

أوا . (قططوله: عرضططا شيخنا. اه قرره كما يكف، لم أذرع ثلثة أوالها
. عرضططا. اه شططرحه: ل فططي الططرواض: طططول. واقططال طول) عبططارة

عرضططا. كططونه ماططن أوالططى طول الخط كون أوالى) أي (قوله: واهو
ل إلططخ. (قططوله: ثططم لقططوله: نططدبا دوااد) تعليططل أبططي (قوله: لخططبر

ش. واقططال ع  ثططوابه. اه كمططال فططي أماططاماه) أي ماططر ماططا يضططره
يقططل: ماططن لططم مار، خشوعه. واقوله: ماا إذهابه في الشوبري: أي

بجيرماي. (قططوله: واقيططس  العاقل. اه غير فأشبه شيطان لنه مار،
علططى الخططبر. (قططوله: واقططدم فططي الكططائن الخططط على بالخط) أي
أن الططترتيب. واالقيططاس فططي الخططط على المصلى قدم الخط) أي

 المصلى لكون عليه الخط يقدم
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فططي المصططلى. واقططوله: أظهططر أي عليه. واقططوله: لنططه ماقيسا
عليططه النططاس ماططروار مانططع هططو المططراد الخط. واذلك مان أي المراد
مان المذكور) أي التشويش. (قوله: واالترتيب في سبب هو الذي

الخط. (قططوله: ثم المصلى، ثم العصا، نحو ثم الجدار، نحو تقديم
الططترتيب، نططدبا عططدم مان المقري) أي ابن كلم يوهمه لما خلفا
شططاخص ماططن أذرع ثلثة دنا لمصل ندبا، بل عبارته: واجاز، وانص

المصططلي. عدل) أي . (قوله: فمتى ماار. اه دفع خط أوا ماصلى أوا
التططوجه سنية أداء في المذكور الترتيب اشتراط على مافرع واهو
التططوجه تططرك كأن أي دوانها ماا إلى رتبة السترة. واقوله: عن إلى

الرتبططة على أي عليها القدرة عصا. واقوله: ماع واغرز الجدار لنحو
رآه اليعططابا: لططو في نصه: قال ماا الكردي عنها. وافي عدل التي

المططروار حططرم فططوقه، ماططا على قدرته في واشك بالدوان، ماستترا
قريططب الشوبري: واهططو الماداد. واقال في إلخ. وانحوه يظهر فيما

. (قططوله: خلفططه. اه علططى قرينططة تقم لم أوا عليه قرينة قامات إن
فل أي إليهططا. واقططوله: كالعططدم عططدل التي الثانية الرتبة كانت) أي

يططديه. (قططوله: بيططن المططروار يحططرم وال السططتتار، سططنة لططه تحصل
فططي تقدم عما الجوابا إلى يحتاج إلخ) واحينئذ يجعل ل أن وايسن



ل. ح  شططيئا. اه واجهططه أماام فليجعل أحدكم صلى واهو: إذا الخبر،
عطن بجعلهطا فيصطدق الخلططف، قابل ماا بالماام المراد يقال أن إل

الشططيطان لن اليسططار علططى تكططون أن شماله. واالوالططى أوا يمينه
 اليمين. اه لشرف يمينه عن ش: الوالى ع جهتها. واقال مان يأتي

م ذلططك فططي خلفه) خالف لمن سترة صف بجيرماي. (قوله: واكل
كمططا لبعططض، سططترة يكططون ل الصفوف بعض أن واقال: الواجه ر،
بيطن يكطون بحيث مانه) أي قربا . (قوله: إن كلماهم. اه ظاهر هو

لططه يتعرض إلخ) لم البغوي فأقل. (قوله: قال أذرع ثلثة الصفين
ماططن المنهططج. (قططوله: سططترة واشرح واالسنى واالنهاية التحفة في

أوا ؟ المطأماوماين ماطن خلفطه ماطن جميطع المطراد هل خلفه) واانظر
تعارضططت الثططاني. (قططوله: والططو الظططاهر ؟ فقط يليه الذي الصف

ل الماططام ماططن قططربا لططو أنططه الماططام) يعنططي ماططن واالقربا السترة
الصططف لططه. واقططوله: أوا تيسططرت عنططه بعد واإذا السترة، له يتسير
أن الوالططى واكططان الوال، واالصططف السططترة تعارضططت أوا أي الوال

فططي ثابتططة ظططاهر. واهططي هططو كمططا الططواوا بزيادة واالصف يقول: أوا
السططترة هل يقدم) أي الذي التحفة. (قوله: فما عن نقل الكردي

القططربا أوا الوال الصططف غير في كونه ماع أوا الماام عن البعد ماع
(قططوله: كططل ؟ السططترة عططدم ماططع الوال الصططف أوا الماططام ماططن

ماطلططوبا. مانهمططا كل إذا الثاني، وايحتمل الوال، ماحتمل) فيحتمل
الوال. الصططف نحططو تقططديم قططوله خبره إلخ) مابتدأ (قوله: واظاهر

ماسططجده) قولهم. (قططوله: فططي الوال) ماقول الصف (قوله: يقدم
الغايططة. بدليل عليه زيد (ص) واماا عهده في كان ماا هنا به المراد

المختص ماسجده الوال. واقوله: ارج الصف كان) أي (قوله: واإن
بمسططجده ماختصططة لنهططا واذلططك الثططوابا، ماضاعفة أي بالمضاعفة

هططذا ماسجدي في السلم: صلة عليه لقوله زمانه، في كان الذي
الحططرام. الحططديث. المسططجد إل عططداه فيما صلة ألف مان أفضل
 الشارة فاسم
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فل عليططه الزائططد واأماططا زمانه، في كان بما المضاعفة يخصص
الماططام. ماططن القططربا هططو الوال الصف فيه. واقوله: نحو ماضاعفة



فالعصططا الجططدار ماططن مانهططا) أي شططئ إلططى صططلى (قططوله: واإذا
علططى يجططب لططم إلططخ) واإنمططا لططه فالخط. (قوله: فيسن فالمصلى

أماكططن، ماا العبث عدم واضعها لن للصلة، احتراماا القياس خلف
تحفططة.  ينططافيه. اه قططد غيططره ماططن والططو واالططدفع الخشططوع، واتططوفير

المططذكورة. للسططترة المتططوجه المصططلي غيططر أي واقططوله: والغيططره
بمططن حجططر ابططن واقيططده واخارجها، صلة في هو مان الغير واشمل

- أن المططذكور القيططد - أي ش: وامافهوماه ع صلة. واقال في ليس
كططف في الشارح قول قضية ذلك. لكن له يسن ل صلة في مان

خلفططه. إلخ، آخر ماصليا والو كذلك رآه لمن وايسن واغيره، الشعر
يشططوش فربمططا حركططات، فيططه المططار دفططع إن يقططال أن إل اللهططم

للخططبر أي ماار . واقوله: دفع وانحوه. اه الثوبا حل بخلف خشوعه
أحططد فططأراد النططاس مان ستره شئ إلى أحدكم صلى الصحيح: إذا

شيطان. هو فإنما فليقاتله، أبى فإن فليدفعه، يديه بين يجتاز أن
بالتدريج النهاية: وايدفع في شيطان. قال هو أوا شيطان، ماعه أي

ه إلطى دفعه أدى واإن كالصائل، ه. واماحل بأفعطال يطأت لطم إذا قتل
إليططه المشططي يحططل قططولهم: وال يحمططل بطلطت. واعليططه واإل كثيرة
واهطي للشطرواط . واقوله: المسطتوفية (ص) بذلك. اه لماره لدفعه

وابيططن بينططه ماططا يكططون واأن ذراع، ثلططثي ارتفاعهططا طططول يكططون أن
المتقدم. (قوله: واقد الترتيب على تكون واأن أذرع، ثلثة السترة

ل أنطه ر م وااعتمططد التحفة، في ماكلفا) هكذا لكونه بمرواره تعدى
يدفع واهو الصائل، دفع بابا مان هذا لن واغيره المكلف بين فرق

العططالم، المكلططف علططى المططروار) أي . (قططوله: وايحططرم ماطلقططا. اه
الثططم مان عليه مااذا المصلي يدي بين المار يعلم (ص): لو لقوله
يططديه. بيططن يمططر أن ماططن لططه خيططرا خريفططا أربعيططن يقططف أن لكان

السططترة، شططرواط واجططدت بأن الدفع) واذلك له يسن (قوله: حين
الحرماة التحفة. واقيد في به صرح كما الدفع، حرم توجد لم فإن
لططم عططادة بططه واسططوماح خططف بأن واإل أذية، مانه حصل إذا بما سم

المروار لحرماة قيد المصلي. واهو يقصر) أي لم يحرم. (قوله: ماا
وايتصططور أي للتصططوير فالبططاء للتقصططير، بيططان واقططوله: بوقططوف

فططي - أوا النططاس ماططروار ماحططل - أي الطريق في بوقوفه التقصير
أماططاماه. (قططوله: فلططداخل) أي آخر صف في فرجة واجود ماع صف
سططدها بعدم لتقصيرهم الصفوف) أي الصلة. (قوله: خرق ماحل

الصططفوف. أي كططثرت الجماعططة. واقططوله: واإن لفضططيلة المفططوت



أن لجططل أي تعليليططة، هنططا الفرجة. واحتى أي يسدها واقوله: حتى
ماكرواهططات بيططان فططي إلططخ) شططرواع فيهططا يسططدها. (قططوله: واكططره
ماططا بططه شططمال. واخططرج أوا يمينا بوجهه) أي الصلة. (قوله: التفات

إذا أيضططا واتبطل تبطل، فإنها القبلة عن واحوله بصدره التفت إذا
واحجططر. (قططوله: واقيططل ر م فططي كذا اللعب، بوجهه اللتفات قصد

المغنططي: القيل. وافي هذا اللتفات. (قوله: وااختير) أي يحرم) أي
بططل حططرم، بالخبر علمه ماع تعمد إن أنه الذرعي: واالمختار واقال

إلططخ) مارتبططط الصططحيح . (قططوله: للخططبر لعبططا. اه فعلططه إن تبطططل
عنها الله رضي عائشة أن أيضا الكراهة. واصح دليل فهو بالمتن،
فقططال: هططو الصططلة، فططي اللتفططات (ص) عططن الله رسول سألت

البخاري. واقططوله العبد. روااه صلة مان الشيطان يختلسه اختلس
ماططن الشططيطان يختطفه اختطاف أي اختلس، سبب اختلس: أي

حاجة. بل قوله لحاجة) ماحترز يكره العبد. (قوله: فل صلة ثوابا
ماططن الشططعب فططي فارسططا فأرسل سفر في (ص) كان لنه واذلك
نهايططة.  الشططعب. اه إلططى يلتفططت واهو يصلي فجعل الحرس، أجل

التفططات. فيططه ليس لنه العين) أي لمح ماجرد يكره ل (قوله: كما
فططإنه اللتفططات دوان بالعين اللمح ذكر بما المغني: واخرج واعبارة

 شيبان بن على حديث مان حبان ابن صحيح به. ففي بأس ل
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عينيه بمؤخر فلمح ماعه، (ص) واصلينا النبي على قال: قدمانا
ل لمططن صططلة فقططال: ل واالسجود، الركوع في صلبه يقيم ل رجل
إلططى نظططره واكططره سططماء) أي نحططو . (قوله: وانظر صلبه. اه يقيم
بدوان رأسه رفع واهو واعكسه رأسه، رفع بدوان والو السماء، نحو
قططاله كمططا العمططى فيشططمل الشططوبري، بحثه ماا على كذلك نظر

الصططلة، عن يشغل يلهي) أي بجيرماي. (قوله: ماما  البرمااواي. اه
خطططوط. واهططو أعلم) أي لططه سماء. (قوله: كثوبا لنحو بيان واهو

إلططى النظططر لكراهططة البخاري) دليططل يلهي. (قوله: لخبر لما ماثال
الرافع واأبهم ؟ حالهم ماا أقوام) أي بال فقط. (قوله: ماا السماء

فضططيحة. الشططهاد رؤواس علططى النصيحة لن خاطره، ينكسر لئل
البصططر، رفع في أي ذلك، في النبي قول قوي أي واقوله: فاشتد



ماحططذواف، قسططم جططوابا ذلك. واقططوله: لينتهططن في النكار في أي
وااللططه الماثططال. واالصططل لتططوالي المحذوافططة بططالنون مارفططوع واهو

فططي السططماء إلى البصر رفع عن ذلك) أي لينتهونن. (واقوله: عن
الفططاء وافتططح الفوقيططة بضططم أبصارهم لتخطفن الصلة. واقوله: أوا

الماططر. بمعنططى خططبر لهم. واهططو تهديدا للتخيير، واأوا للمفعول مابنيا
أوا السططماء إلططى البصططر رفططع عططن النتهاء مانهم واالمعنى: ليكونن

إلططى البصططر رفططع تعططالى. أماططا اللططه مان رفعها عند البصار خطف
قططاله كما الكثروان، فجوزه وانحوه لدعاء الصلة غير في السماء
الصططلة. قبلططة كالكعبططة الدعاء، قبلة السماء لن عياض، القاضي
بزيططادة. ش ع السططلم شططيخ البخططاري شططرح  آخططروان. اه واكرهه

المططذكور الخططبر وارواد أجططل واماططن إلخ) أي كرهت ثم (قوله: وامان
اللهططاء بجططاماع إلططخ، أيضططا كرهت السماء إلى النظر لكراهة دليل
كعططادته: يقططول أن واالنسططب الوالططى كططل. واكططان في الصلة عن

لنططه يلهططي. واذلططك ماا كل مان ماعناه في ماا الخبر في بما وايقاس
ماططا كططل ماططن نحوهططا واإلى السماء إلى النظر كراهة على نص قد

إل دليل يصططلح ل سططاقه الططذي المخطططط. واالخططبر كططالثوبا يلهططي
فططي واسططاق لغيططره، دليل يصططلح وال السططماء إلططى النظططر لكراهة

النظططر لكراهة دليل عائشة حديث واالنهاية واالمغنى المنهج شرح
رفع لكراهة دليل الشارح ساقه الذي الخبر ساقوا أن بعد لنحوها
يصططلي (ص) كططان هططو: أنططه عائشططة السماء. واحططديث إلى البصر
بها اذهبوا هذه، قال: ألهتني فرغ فلما أعلم، ذات خميصة واعليه

فيططه ثططوبا أي ماخطط بأنبجانيته. قوله: في واأتوني جهم أبي إلى
بططأن أي إليططه غيرهططا. واقططوله: أوا أوا تصططاواير كانت سواء خطوط،

واقوله: لنططه كسجادة عليه ذلك. واقوله: أوا فيه ثوبا أمااماه يكون
فططي كرهططت واإنمططا أي علتططه، ماططع للمعلططل علططة بالخشططوع يخططل

التحفططة: فططي بالخشططوع. قططال يخططل لنططه المذكور للخبر ماخطط
ل الذي كماله (ص) ماع أنه صح فقد حماقة، به التأثر عدم وازعم
أعلم واقال: ألهتني نزعها أعلم لها خميصة في صلى لما يداني،

العلماطة . قطال أعلماهططا. اه تفتننططي أن رواايطة: كطادت هطذه. وافطي
في . (قوله: وابصق البصير. اه في ذلك ماحل أن الكردي: واظاهر

واالطزاي. واالسطين بالصطاد واهطو إلطخ، بصطق واكطره إلخ) أي صلته
فيحططرم. فططإذا فيططه أماططا المسجد، غير في كان إذا الكراهة واماحل

يسططاره. عططن واليكططن ثططوبا، فططي فليكططن يبصق أن واأراد فيه كان



فيططه كططان فططإن المسجد، غير في تقرر ماا النهاية: واماحل واعبارة
يبصططق وال ببعططض، بعضه واحك اليسر الجانب في ثوبه في بصق

لخططبر: واالتحقيططق المجمططوع فططي بططه صططرح حططرام. كمططا فإنه فيه
علططى النكار دفنها. وايجب واكفارتها خطيئة، المسجد في البصاق

بخلف رمالطه، أوا ترابططه فططي بططدفنها والططو الغططرض فاعله. وايحصل
تقططديره. وايسططن فططي زيططادة بططل بططدفن ليططس فيه فدلكها المبلط
ماحرماا البصاق كون - ماع مانه إزالته تجب لم ماحله. واإنما تطييب

واهططو أي الغرض . واقوله: وايحصل تحريمه. اه في - للختلف فيه
لكططن أيضططا، ذلططك حجططر عططن الشططارح ش. واسنقل ع  كفارتها. اه

وله: واكطذا جرم ببقاء قيده يكطره واكطذا خارجهطا) أي البصطاق. (ق
ظططرف الهمططزة، الصلة. (قوله: أمااماططا) بفتططح خارج أمااماا البصق
ماسططتقبل) تبططع خارجها هو مان يكن لم ببصق. (قوله: واإن ماتعلق

فططإنه الرمالي عليه ماا خلف واهو حجر، ابن شيخه الغاية هذه في
عططن سم أيضا للقبلة. وانقله إكراماا ماستقبل كان إذا بما ذلك قيد

ذلططك كراهططة ماحل أن وانصه: واظاهر السلم، لشيخ البهجة شرح
خارجها الكراهة واهو - أي النوواي قول - على أمااماه البصق - أي
 كان - إذا
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النططوواي) عبططارة أطلقططه . (قططوله: كمططا القبلة. اه إلى ماتوجها
. (قططوله: وايمينططا) يمينططه. اه عن أوا واجهه قبل يبصق مانهاجه: واأن

لجهططة البصططق يكططره ل يسارا) أي أمااماا. (قوله: ل على ماعطوف
بعططض قططاله كمططا ذلططك الرمالططي: واماحططل الجمططال اليسططار. قططال

يمينطه عطن فبصطاقه فيطه أماطا (ص)، ماسطجده غير في المتأخرين
يمينططه عططن . واقوله: فبصاقه يساره. اه (ص) عن النبي لن أوالى

كما حرام فإنه المسجد أرض في ل يمينه، جهة عن ثوبا في أي
وانططص (ص)، ماسجده استثناء في التحفة في حجر علمت. واتردد

اقتضططاه ماططا علططى (ص)، ماسططجده فططي والططو يمينه عن عبارته: أوا
أن الوال يؤيططده اسططتثناءه. واقططد بعضططهم بحططث لكططن إطلقهططم،

لنططه أوالى قول. فالنهي على الدبا، سلوك مان خير المار اماتثال
لكراهططة الشططيخين) دليططل . (قوله: لخططبر المار. اه دوان فيه يشدد



الصططلة. (قططوله: فططإنه خصططوص في يسارا ل وايمينا أمااماا البصق
المسططاررة الصططل بحسب واهي المناجاة، مان ربه) ماأخوذ يناجي

ربططه. يخططاطب فإنمططا المخاطبططة. أي هنططا بهططا واالمططراد اثنين، بين
يبزق أن ينبغي فل ربه يناجي كان واإذا إلخ) أي يبزقن (قوله: فل

ماططن واأكملهططا الحالت أحسن على يكون بل يمينه، عن وال أمااماه
عططن اللططه. (قططوله: بططل لططذكر واتفريغططه واحضططوره القلططب إخلص
يمينه. زاد عن وال يديه بين يبزقن المغنى: فل إلخ) عبارة يساره

قططدماه. تحططت أوا يسططاره عن والكن مالكا، يمينه عن البخاري: فإن
يسططاره عططن قططوله: بططل مان الشارح ذكره ماا أن انتهى. واظاهرها

ماططن لططه سططرى الحططديث. والعلططه ماططن ليس أوالى، قوله: واهو إلى
ابطن ماختصططر فانظرهططا. واعبطارة بططالمتن، المرتبطة التحفة عبارة

نخاماطة (ص) رأى النطبي أن عنطه الله رضي أنس جمرة: عن أبي
كراهيتططه رؤي - أوا كراهيططة مانططه وارؤي بيططده، فحكهططا القبلططة فططي

ينططاجي فإنمططا يصلي قام إذا أحدكم عليه. واقال: إن واشدته لذلك
عططن والكططن قبلتططه فططي يططبزقن فل القبلططة، وابيططن بينه ربه أوا ربه،

بعضططه وارد فيططه فبزق ردائه طرف أخذ قدماه. ثم تحت أوا يساره
أوالطى) أي . (قطوله: واهطو هكطذا. اه يفعطل واقطال: أوا بعطض، علطى

ثططوبا فططي ل البصططق ماططن أوالططى يساره جهة مان ثوبا في البصق
فططي بعططد شططيخنا: وال القططدم. (قطوله: قططال تحططت أوا اليسطار عططن

دوان اليميططن مالك ماراعاة في بعد التحفة: وال إلخ) عبارة ماراعاة
الطططائف أن كلماهططم الوال. واقضططية لشرف إظهارا اليسار، مالك

أن أماكنططه إن ماحتمططل. نعططم واهو الكعبة دوان اليمين مالك يراعي
الوالططى، فهو اليسار إلى وال اليمين إلى ل وايبصق رأسه يطأطئ

بصططق إنسان فقط يساره على كان (ص). والو ماسجده في واكذا
ماططن ظططاهر. سططواء هططو كمططا ذكططر، ماططا يمكنططه لططم إذا يمينططه عططن

إن ل جرماططه بقي إن فيه يحرم إنما البصاق لن واغيره، بالمسجد
دوان أجزائططه ماططن جططزءا واأصططابا ماضمضططة ماططاء نحو في استهلك
فيططه. مانتف واهو التقدير الملحظ إذ واخارجه، به مان سواء هوائه،

وايميلططه. واالظططاهر رأسططه يرخي أي رأسه يطاطئ . واقوله: أن اه
قبططل البصططاق يكططون ل أن لجططل اعتبرهططا المذكورة الطأطأة أن

أن والجططل القبلططة، جهططة غيططر إلططى والططو عنده، ماكرواه فإنه واجهه
إلططى ل أراده. واقططوله: وايبصططق إن قططدماه تحططت البصاق له يتيسر
بيططده. مانططديل فططي أوا قططدماه، تحططت بل أي اليسار إلى وال اليمين



الحسططنات أم الصططلة لن اليسططار مالططك يراع النهاية: والم واعبارة
مانهططا فراغططه إلططى اليسططار مالك عنه تنحى فيها دخل فإذا البدنية،

علططى يقططع إنمططا حينئذ فالبصاق ذلك، مان شئ يصيبه ل ماحل إلى
البصططاق فططي تظهططر ل الحكمططة . واهططذه الشيطان. اه واهو القرين
حينئططذ. (قططوله: واإنمططا عنه يتنح لم اليسار مالك فإن الصلة خارج
ماططن يعلططم كما التحفة لفظ إلخ) ليس المسجد في البصاق يحرم
ينبغططي. ل بمططا فيهططا تصططرف الله رحمه فالشارح السابق، لفظها

ماضمضططمة. أي ماططاء نحططو في البصاق، استهلك) أي إن (قوله: ل
لططذهابا المسططجد فططي البصاق فيه المستهلك الماء ماج يحرم فل

جرماططه. واقططوله: بقي على جزءا) ماعطوف جرماه. (قوله: واأصابا
البصاق يحرم فل هوائه) أي المسجد. (قوله: دوان أي أجزائه مان
الفاعططل كططان سططواء ثططوبا، نحططو فططي أوا المسجد، خارج إلى فيه

 التقدير، الملحظ خارجه. لن أم داخله
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حاجططة. واماططا ثططم يكططن لططم واإن به، قماماة أوا إناء في كالفصد
ماططن شططيئا يصططب لططم واإن هططوائه فططي حرماتططه ماططن بعضهم زعمه

ماردواد. (قططوله: وادوان فيه، إليه بالحاجة ماقيد الفصد واأن أجزأئه،
فيططه. البصططاق يحرم فل أي هوائه، دوان على إلخ) ماعطوف ترابا
المصططلون به وايتأذى أثره أوا هو يبقى كان إذا إل سم: ينبغي قال

ذلططك. وااستقذار أبدانهم، أوا أثوابهم إصابة بنحو والو واالمعتكفون،
ماططن صططار لنه حرم فيه دخل فإن واقفه في يدخل . واقوله: لم اه

تبعططا بقيططل حصططره) حكططاه المسططجد. (قططوله: قيططل: وادوان أجططزاء
حصططر على البصق يحرم وانصها: وال النهاية، في به واجزم لحجر،

المسططجد. في البصاق حيث له مانه شئ واصول أمان إن المسجد
البصططاق فططي أن جهططة مان تقديرها) أي جهة مان . (قوله: فورا اه

إن لهططا المالططك للغيططر. واهططو حططق كفايططة أنهططا ماططع لها تقديرا فيها
ينتفططع وامان واقف، غير مان عليها يصلي لمن المسجد في واضعها
ش. (قططوله: ع للصططلة. أفططاده ماوقوفططة كططانت إن عليهططا بالصلة

إلططخ) عينيا المسجد. (قوله: فورا مان مانه) أي نجس إخراج يجب
كفايططة فططرض صططارت غيططره بططه علم فلو عليه، حرم أخر فإن أي



عنطه الثطم دفطع الحرج. واينبغي سقط الوال أزالها إن ثم عليهما،
الثططاني أزالهططا البصططاق. أوا فططي تقططدم ماططا نظيططر علططى أصله، مان

يحصططل لططم إذ الوال عططن التأخير حرماة تنقطع والم الحرج سقط
أعططد لزالتططه) أي أرصططد ش. (قططوله: واإن ع  يكفرهططا. اه ماططا مانططه

أرصد. فاعل نائب بها يقوم مانه. واقوله: مان النجس لزالة واهيئ
بططأجرة. (قطوله: أي الزالة. واقوله: بمعلطوم على يعود بها واضمير
طشططت نحططو فططي المسجد. واقوله: والططو في فيه) أي بول وايحرم

شططئ مانططه يقع ربما والنه بالمسجد، الزدراء مان ذلك في لما أي
نعططل إدخططال وايحططرم ماتنجسططة) أي نعططل فيططه. (قططوله: واإدخططال

فإن للحرماة، قيد التلويث يأمان المسجد. واقوله: لم في ماتنجسة
قملططة نحططو إدخالها. (قوله: وارماططي يحرم لم المسجد تلويثها أمان

فططي وابعططوض، وابططق كططبرغوث قملططة، نحططو رماططي وايحرم فيه) أي
أرضه) في حينئذ. (قوله: واقتلها لنجاستها مايتة كانت إذا المسجد

لن أي المسططجد، أرض فططي وانحوهططا، أي القملة، قتل وايحرم أي
للحرماططة. دماهططا) غايططة قططل بالمسططتقذر. (قططوله: واإن قصططده فيططه

عططود وانحوها. وايصح أي القملة، دفنها) أي أوا إلقاؤها (قوله: واأماا
ماططن إيططاه المضاف لكتسابا الضمير نحوها. واتأنيث على الضمير

ماططن حال المسجد. واقوله: حية في أي واقوله: فيه إليه المضاف
شططرطه. (قططوله: لوجططود ذلططك وادفططن. واسططاغ إلقاء إليه المضاف

حيططة، فيه دفنها أوا إلقاؤها التحفة: واأماا إلخ) عبارة فتاواى فظاهر
واابططن أمااماة أبي عن جاء ماا حله. وايؤيده المصنف فتاواي فظاهر
القمططل وايدفنون المسجد في يقتلون كانوا أنهم واماجاهد ماسعود

يططونس، ابططن صرح وابه تحريمه، الجواهر كلم حصاه. واظاهر في
المسططجد فططي القملططة أحططدكم واجططد الصحيح: إذا الحديث وايؤيده

ماططدركا أواجططه المسجد. واالوال مان يخرج حتى ثوبه في فليصرها
رمايهططا يقال غالب. وال وال بل ماتيقن، غير واإيذاءها فيه ماوتها لن
كططدفنها، ماصططلحة فيططه أن بالترابا. ماع تعيش لنها لها تعذيب فيه

. دفططن. اه بل أوا رماططي بل تركططت لططو إيططذائها توقع مان المان واهي
فصططد إلططخ. (قططوله: وايكططره صرح، بالتحريم صرح) أي (قوله: وابه

كونهمطا حططال المسططجد. (واقططوله: بإنطاء) أي في فيه) أي واحجاماة
ماططن حططال واالمجططروار واالجططار في، بمعنى إناء. فالباء في وااقعين

ماططن الحططال ماجططئ يجيططز ماططن قول على ذلك واصح قبله، ماما كل
قبلططه. واالمجططروار الجار مان اشتمال بدل يكون أن وايصح النكرة،



يكططون واعليططه أوالططى، لكططان قبلططه واالمجروار الجار على قدماه والو
واالحططرام. التلططويث أماططن إذا الكراهة واماحل لناء، صفة فيه قوله

وابيططن إنططاء، فططي والططو المسططجد في حرم حيث البول بين واالفرق
بططدليل البططول، ماططن أخف الدمااء أن كرها، حيث واالحجاماة الفصد
بفعله. (قوله: وارفططع تكن لم إذا كثرت واإن ماحلها في عنها العفو

 فيه، الصوت رفع وايكره صوت) أي
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حرم. (قططوله: نحططو واإل المصلين، على يشوش لم ماا واماحله
الصططلة عليه لقوله واذلك واقراض، كسلم بيع نحو وايكره بيع) أي

أربططح فقولوا: ل المسجد في يبتاع أوا يبيع مان رأيتم واالسلم: إذا
اللططه رد فقولططوا: ل ضططالة فيططه ينشد مان رأيتم تجارتك. واإذا الله

فيططه) صططناعة حسن. (قوله: واعمططل الترماذي: حديث عليك. قال
فططي واتجارة. قططال كخياطة المسجد، في صناعة عمل وايكره أي

المسططجد فططي - أي فيه صناعة عمل يكره واشرحه: واكذا الرواض
خسيسة تكن لم إذا كله، هذا العتكاف، في ذكره كثر. كما - إن

فيحططرم. واإل بالعمل، فيه يقصد حانوتا يتخذ والم بالمسجد، تزري
رأس . (قططوله: واكشططف فتططاوايه. اه فططي السططلم عبططد ابططن ذكططره

فططي التجمططل السططنة لن وامانكب، رأس كشف واكره وامانكب) أي
ماططر. (قططوله: وااضطططباع) بططالرفع، كمططا وابدنه رأسه بتغطية صلته
ردائه واسط يجعل أن واهو اضطباع، واكره كشف. أي على عطفا
لنططه كططره اليسر. واإنمططا عاتقه على واطرفيه اليمن مانكبه تحت
ماططن الخشططوع. (قططوله: والططو فيها واالمطلوبا الشطارة، أهل أدبا
فططإنه القميططص فططوق ماططن الضططبطاع كطان والو القميص) أي فوق

التحفططة: فططي . واقططال رجططل. اه لغيططر كططان ش: والططو ع يكره. قال
سططم: فلططو . قططال فتنة. اه ل حيث يحله أن كذلك رآه لمن وايسن

بططذلك أفططتى كمططا ضططمنه، تلططف أوا واضططاع شططئ مانططه فسقط حله
الحيطاء: ل فططي الغزالطي . (قوله: قال الرمالي: اه الشهابا شيخنا

إل الخشططوع. واقططوله: أي ينططافي لنططه كططره رده فلططو إلخ) أي يرد
فططي مالقططى تركططه لططو ضططياع خوف أوا برد، أوا حر كشدة أي لعذر

نحططو أي الططرداء. واقططوله: وانحوهططا الرض. (قططوله: واماثلططه) أي



بمدافعططة صططلة واالطاقيططة. (قططوله: واكططره كالطيلسططان العماماططة،
هنططا واالكططاف للحططدث، إلخ) تمثيططل غلبته. (قوله: كبول حدث) أي

وال طعام، بحضرة صلة التي) واهو: ل استقصائية. (قوله: للخبر
الحططدث. مادافعطة الخبثططان. (قطوله: والنهطا) أي يدافعه واهو صلة

جمططع قططال الخشوع. (قوله: بططل تنقص أي بالخشوع واقوله: تخل
انتهى قال: إذا أنه حسين القاضي عن المغني: وانقل إلخ) عبارة

. صططلته. اه تصططح لططم خشوعه يذهب أن إلى الخبثين مادافعة به
بالمدافعططة. واقططوله: أي الخشوع. واقوله: بها ذهب) أي (قوله: إن

الحدث. مان نفسه) أي تفريغ له الصلة. (قوله: وايسن أي بطلت
الططوقت كططان إلططخ. إن تأخيره وال التي قوله مان يعلم كما واماحله
لططه ذلططك. (قططوله: واليططس ماططع الصططلة واجبططت ضططاق فإن ماتسعا،
ضررا بكتمه يظن لم ماا ذلك. واماحله له يجوز ل إلخ) أي الخرواج

كما الوقت، عن تأخيره واله مانه، الخرواج فله واإل التيمم، له يبيح
يحططرم فل النفل به خرج الفرض واالنهاية. واقوله: مان التحفة في

التمام واجوبا لن فيه دخل نفل كل إتمام نذر واإن مانه، الخرواج
ش. ع ذلططك. أفططاده طططروا عنططد كراهته واينبغي بالفرض، يلحقه ل

واقته ضاق إذا الفرض تأخير له واليس إلخ) أي تأخيره (قوله: وال
لططم إن أيضططا واماحلططه فقططط، الفططرض يسططع ماا إل مانه يبق لم بأن

ذلك. (قططوله: واالعططبرة فله واإل التيمم، له يبيح ضررا بكتمه يظن
أي بمططدافعته. واقططوله: بوجودهططا الصططلة ذلططك) أي كراهططة فططي

فططي التحططرم عنططد بوجودهططا بططه) أي يلحططق المدافعة. (قططوله: أن
الحططدث. واقططوله: مادافعططة أي عرضططت لططو الكراهططة. واقططوله: ماططا

شرابا) قال أوا طعام بحضرة لها. (قوله: واتكره برده أي فزالت
إن حضططوره بمنزلططة الطعام غيبة في النفس النهاية: واتوقان في

مان ماأخوذ واهو الكفاية، في به قيد كما قربا، عن حضوره رجي
ماططا يأكططل أنططه يفهم بالتوق المصنف العيد. واتعبير دقيق ابن كلم

العذار في ماسلم شرح في عليه جرى الذي لكن ذلك، به يزوال
واهططو بكمالهططا، حططاجته يأكططل أنططه الجماعططة تططرك فططي المرخصططة

. (قوله: يشططتاق ماتسعا. اه الوقت كان حيث ذلك واماحل القربا،
 إليه) أي
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ذكرواه ماما أخذا يظهر، فيما عطشه وال جوعه يشتد لم واإن
بالشططديدين، التقييططد العصططر أهططل بعططض عططن الفاكهة. وانقل في

لصططلة صططفة نصططبه كامالططة) يجططوز ش. (قططوله: أي ع  فاحذره. اه
واقططوله: بحضططرة ل دخططول قبططل لهططا صططفة وارفعه المحل، باعتبار
واالططواوا ماحططذواف، ل خبر يدافعه واهو صلة خبر. واقوله: وال طعام

الخبططثين. (قططوله: واكططره مادافعططة حططال كامالة صلة ل للحال. أي
فطي طريطق أي فطي ماعنطى على بنيان) الضافة طريق في صلة

قارعة في الصلة عن للنهي فيه كره العمران. واإنما أي البنيان،
مانطه. واالكطل بطرز أعله. واقيل: صطدره. واقيطل: ماطا واهي الطريق

بمططروار القلططب والشططغال الطريططق، نفططس بهططا واالمططراد ماتقاربا،
النططاس، ماططروار كثرة على الكراهة مادار أن يعلم فيها. وابه الناس
بنيطان فطي كان سواء الناس، ماروار كثرة عدم على عدماها وامادار

كالمطططاف. فقططوله: ل غيططره أوا طريقططا كان واسواء غيره، في أوا
فططي حجر: واالطريططق الغالب. واعبارة على جري أوا ضعيف، برية

. يشططغله. اه لنه كالمطاف به الناس ماروار واقت بنيان أوا صحراء
أي ماكططس، ماوضططع فططي صططلة واكططره ماكططس) أي (قوله: واماوضع

كططل الشططياطين. واماثلططه ماططأواى لنططه واذلك المعشرات، أخذ ماحل
واكططره واالقمار. (قوله: وابمقبرة) أي الخمر كموضع ماعصية ماحل
الجديططدة بيططن فيهططا فططرق - وال البططاء - بتثليططث ماقططبرة فططي صلة

المحططاذاة انتفططت فلو للنجاسة، ماحاذاته الكراهة واالقديمة. واعلة
النبيططاء ماقططبرة فططي الكراهططة عططدم يؤخططذ الكراهططة. وامانططه انتفت

وال صديد لبدنهم يحصل فليس قبورهم في أحياء لنهم واالشهداء
اتخاذهططا إلططى يططؤدي بططأنه ذلططك أبططدا. وااعططترض النجاسة مان شئ

واالنصططارى، اليهططود اللططه بقوله: لعن (ص) عنه نهى واقد ماساجد،
قصططد عنططه المنهططي بططأن ماسططاجد. واأجيططب أنبيططائهم قبططور اتخذواا

لططم قريبططا. واقططوله: إن سططيذكره كمططا وانحططوه، للتططبرك اسططتقبالها
تصططح لططم نبشططها تحقططق حينئططذ. فططإن لطهارتهططا أي نبشها يتحقق
ماططع صططحت واإل كسجادة، طاهر عليها يفرش لم إن أصل الصلة

الكراهة. واقططوله: أم في إلخ) تعميم صلى الكراهة. (قوله: سواء
جهتين: ماحاذاة مان حينئذ القبر. واالكراهة فوق صلى أم أي عليه

ماططع الصططلة) أي القططبر. (قططوله: واتحططرم على واالوقوف النجاسة،



نططبي. قططبر فيهططا ماسططتقبل أي نططبي صططحيحة. واقططوله: لقططبر كونهططا
إعظاماططا) أوا واشهيد. (واقوله: تبركططا كعالم أي والي نحو واقوله: أوا

لططذلك العظططام أوا التططبرك بقصططد تحرم إنما الحرماة. أي في قيد
نططبي، قبر أمااماه أن صلته في واافق بل ذلك يقصد لم فلو القبر،
فل واغيرهططم، الغططاواات (ص) ماططن النططبي قططبر خلططف يصلي كمن

إلططخ) عبططارة العراقططي، الزيططن كراهططة. (قططوله: وابحططث وال حرماططة
يعنططي كططذلك، كططان بمسططجد مايططت دفن التحفة: لو الكردي. وافي

العراقططي، الزيططن عططن الماططداد في يخالفه ماا الصلة. وانقل تكره
حرماططة لسططبق حينئططذ النجاسططة ماحططاذاة اغتفر واأقره. قال: واكأنه

ماغصططوبة) أرض مانه. (قوله: وافي الناس تنفير لزم واإل المسجد،
فيها. (قططوله: كمططا الصلة واتحرم أي نبي، لقبر على ماعطوف هو
ثططوابا. بل صططحتها ماطع فيطه تحطرم فإنهطا ماغصطوبا) أي ثططوبا في

ثططوابا بل صططحتها ماططع تحرم واكذلك إلخ) أي شك إن (قوله: واكذا
فقططوله: ؟ ل أم بططذلك يرضططى الثوبا أوا الرض ماالك هل شك إن

واالثوبا. واقططوله: الرض مان المذكورين على يعود الضمير ماالكه
بططأن الططوقت) أي ضاق تحرم. (قوله: لو فل الرضا، أي ظنه إن ل

ماططن كالهططاربا مااشيا) أي يسعها. (قوله: أحرم ماا إل مانه يبق لم
فططي باليمططاء يفعلها ل أنه واجوبا. واظاهره ش: أي ع حريق. قال

هططذه لن ظططاهر، واهو القراءة، إطالة عدم يكلف وال الحالة، هذه
المعصططية ماططن للتخلص له جوزناها الخوف. واقد شدة صلة صفة

نصطه: ماططا سطم . وافي واقتها. اه في الصلة فعل على واالمحافظة
صططح إن - واهططذا الذرعططي - يعنططي العبططابا: قططال شططرح فططي قال

الغزالططي) أي . (قوله: وارجحه لتقصيره. اه العادة واجوبا فينبغي
ستر في به القاضي بتصريح كالحسي. واأيده الشرعي المنع بأن
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آخر في شيخنا) أي تحفة. (قوله: قال  نظر. اه العورة. وافيه
أن الخططوف) واهططي شططدة الخوف. (قططوله: صططلة شدة صلة بابا

ماسططتقبل. غيططر أوا ماسططتقبل مااشططيا، أوا راكبططا شططاء، كيططف يصططلي
يخطرج الصطلة. واقطوله: حطتى تطرك الترك) أي يلزماه (قوله: واأنه

لططه المغصططوبة. (قططوله: كمططا الرض ماططن يخططرج أن إلططى أي مانها



لو مااله تخليص لجل الصلة ترك له يجوز أنه كما إلخ) أي تركها
المغصططوبة الرض فططي تركهططا بططل أوالى) أي مانه. (قوله: بل أخذ

المعصططية ماططن للتخليص الوال لن مااله، لتخليص تركها مان أوالى
ماططن بططأن بعضططهم صططرح ثم التحفة: وامان في الثاني. قال بخلف

أوا قتططال مانططه يخشططى وال أي ظططالم، يقصططده ماحترماططا حيوانا رأى
أوا فيها، كان إن واإبطالها واتأخيرها تخليصه لزماه يغرق، أوا نحوه،

ماكرواهططات ماططن . (تتمة) بقططي تركها. اه له واكره ذلك له جاز ماال
تكططون كططالكلبا. بططأن يجلططس أن واهو مانها: القعاء، أماور الصلة
أوا شططعره ساقيه. وامانهططا: كططف واينصب الرض في يديه ماع أليتاه
ماعططه. واواضططع ليسجدا يكفهما ل بأن (ص) أمار لنه حاجة، بل ثوبه
كالتثطاؤبا لحاجة كان إذا أماا عنه، للنهي حاجة، بل فمه على يديه

واوالطد واماوسطوس أقلطف خلطف فيه. واالصطلة صحيح لخبر فسنة،
علططى يقتصططر بططأن واالسططراع السططجود، في السبع واافتراش زنا،
ماعظططم نظططم لغيططره. واقططد واالتنقططب للرجل واالتلثم الواجب، أقل

أوا ثططوبا بكططف بقوله: ماكرواهها زبده في رسلن ابن المكرواهات
* خاصططرته على يدا واواضعه بالبصر السماء إلى * * وارفعه شعر

* * الكمططام فططي اليدين واحطه جبهته عن واحصى تربا * واماسح
* * كططالغرابا السططجود فططي واالنقططر واالحططرام السططجود حالة في

لكططن * * بططالرض يططديه ماططع أليتاه تكون كالكلبا القعاء واجلسة
للقبله أوا لليمين * * واالبصق له لحاجة ل وااللتفات ساقيه ناصبا
بيان في أي الصلة أبعاض في أعلم. فصل واتعالى سبحانه واالله

تأكططدت لما لنها أبعاضا سميت بالسجود. واإنما تجبر التي السنن
ابططن نظمهططا سططيذكره. واقططد كما الحقيقي، البعض أشبهت بالجبر
واصططلة القعططود * * ثم تبتديه إذ تشهد قوله: أبعاضها في رسلن

واقيططام القنططوت * * ثططم الخططر فططي واآلططه النططبي على فيهش الله
الصططوم لشططهر * * واتططر وافي صبح مان الثان العتدال في القادر

مافططرد سببه. واهططو أي الضاد، (قوله: واماقتضي) بكسر ينتصف إن
يبطططل ماططا واسهو بعض، واهي: ترك الخمسة أسبابه فيعم ماضاف
بعططض تططرك فططي واالشططك مابطططل، غيططر قططولي وانقل فقط، عمده
زيادته. واقوله: في الشك ماع الفعل واإيقاع ل، أم فعله هل ماعين

أي السططبب، إلططى المسبب إضافة مان فيه الضافة السهو سجود
يكططون فقططد واإل الغططالب، علططى جططري السهو. واهططذا سببه سجود
فططي الواقع الخلل لجبر عرفية حقيقة الن صار عمدا. واقد سببه



- حجططر: هططو علططى سططم عمططدا. قططال أوا سهوا كان سواء الصلة،
نقططص. واماططا لنه النسيان بخلف النبياء على - جائز السهو أعنى

واالسططلم الصططلة أفضططل عليه إليه النسيان نسبة مان الخبار في
بيططن المواقططف: الفططرق شرح السهو. وافي فيه بالنسيان فالمراد
 الصورة زواال الوال أن واالنسيان السهو

 ]229[ 

عنهمططا زواالها واالنسيان الحافظة، في بقائها ماع المدركة عن
قيطل: كيطف . فطإن جديطد. اه سطبب إلى حصولها في ماعا. فيحتاج

؟ اللهططي الغافططل القلططب ماططن إل السهو يقع ل أنه (ص) ماع سها
تعططالى غيططره عططن فسططها اللططه، سوى ماا كل عن غابا بأنه أجيب

سططائلي بعضططهم: يططا قول أحسن فقط. واماا الله بتعظيم وااشتغل
لهططي غافططل قلب كل مان * * واالسهو سها كيف الله رسول عن
فططالتعظيم اللططه سوى * * عما فسها سره شئ كل عن غابا قد

يخشططى كططثير جمططع لماططام إل سططجدتان) أي (قططوله: تسططن للططه
ينططوبا لنططه تجب لم واإنما ماعه، سجودهم بعدم عليهم التشويش

مانططه، أخططف أوا كمبططدله إماا واالبدل المفرواض، دوان المسنون عن
الوجططوبا عططن سططجدتين. فمصططرواف (ص): فليسططجد قططوله واأماططا

وااجططب عن بدل لنه الحج جبران واجب التي: واإنما الخبر لظاهر
فططي كططان سططواء تعططدد، السططهو) أي كثر وااجبا. (قوله: واإن فكان
فعلططه إن بططل فيها، يسن فل الجنازة صلة عدا ماا نافلة، أوا فرض

فططي سططها لططو ماططا ذلططك صططلته. واشططمل بطلططت عالما عامادا فيها
جططبران ماططن ماانع وال للسهو، فيسجد الصلة خارج التلواة سجدة
سططجدتا الشكر. (قوله: واهما) أي سجدة مانه. واماثلها بأكثر الشئ

قال إلخ) لو السجدتين. (قوله: كسجود أي السهو. واقوله: بينهما
أخصططر. (قططوله: وااجباتهططا لكان بينهما واالجلوس الصلة كسجدتي

الطمأنينططة، واهططي وااجباتهططا فططي للضمار. فالوالى الثلثة) المقام
جالسططا. (قططوله: يسططتقر واأن أعظططم، سططبعة علططى يسططجد واأن

الواجبططات ماططن لكل صفة الثلثة. واقوله: السابقة واماندواباتها) أي
كالططذكر للمنططدوابات. أي فيها) تمثيططل واالمندوابات. (قوله: كالذكر

واارحمنططي لططي اغفططر واربا التسططبيحات ماططن الثلثططة، فططي الططوارد



الذكر بدل يقول) أي عني. (قوله: واقيل وااعف واعافني وااجبرني
فقططط. (قططوله: واهططو) أي السجدتين في أي الوارد. واقوله: فيهما

الساهي. لحال ماناسب أي بالحال المذكور. واقوله: لئق التسبيح
حينئططذ اللئططق لن تعمططد، إن ل سططها إن التحفططة: لكططن، فططي قال

التشططبيه ماططن إلططخ) كالسططتدراك نية . (قوله: واتجب الستغفار. اه
الماططام علططى وااجبططة واهططي واجوبهططا، عططدم ماقتضططاه لن السططابق،
وانصها: واقضية التحفة، في به صرح المأماوم. كما دوان واالمنفرد
واجططوبا عططدم قيططاس واهططو السهو، سجود نية تجب ل أنه التشبيه

القططراءة سططببها فططإن الفططرق، الططوجه لكططن التلواة، سططجدة نيططة
الحيثية. واأماططا هذه مان ابتداء نيتها فشملتها الصلة في المطلوبة

فلم عنه، مانهي هو واإنما فيها، ماطلوبا سببه فليس السهو سجود
دوان واالمنفططرد الماططام علططى أي فططوجبت، ابتططداء نيتهططا تشططمله
بل المتابعططة لمحططض تنصططرف أفعاله لن وااضح، هو كما المأماوم

سططهوه، يعططرف لططم واإن فيه ماوافقته يلزماه أنه أمار مانه. واقد نية
يقصططده) أي بحططذف. (قططوله: بططأن  حينئذ. اه له نيته تتصور فكيف

بططه تلفططظ فلططو قصططده، بما يتلفظ أن له يجوز وال بقلبه، السجود
بعططدم واعللططه واالنهايططة التحفططة فططي اسططتوجهه صلته. كما بطلت

الططترك. ماططن تعمططده واعمططا أي السهو إليه. واقوله: عن الضطرار
للشططرواع ماقارنتهططا تجططب النيططة أن يعني فيه شرواعه واقوله: عند

بططه. (قططوله: قرنها يجب حتى للتحرم فيه تكبير ل إذ السجود في
فيه. واإنمططا والشك التي قوله عليه يدل كما يقينا بعض) أي لترك
المختططص الظططاهرة الشعائر مان البعاض لن حينئذ السجود سن

يقططول ماططن علططى للططرد عمططدا) الغايططة بالصلة. (قوله: والططو طلبها
علططى السططنة بتفططويته لتقصططيره عمدا تركه إذ حين سجوده بعدم

أكططثر العمططد خلططل بططأن القيططل هذا التحفة: واردواا في نفسه. قال
. الكفططارة. اه إلططى بالنسططبة العمد كالقتل أحوج، الجبر إلى فكان

بعططض. واقططوله: لططترك لططترك قططوله إلخ) مافهوم سجد (قوله: فإن
واالسططجود، الركططوع كتسططبيحات الهيططآت، ماططن أي بعططض غيططر

الفتتططاح. وادعططاء واالتعططوذ السططورة واقططراءة النتقالت، واتكبيرات
سططنية بعططدم جططاهل سططجد إذا ماططا بططه خططرج عاماططدا واقوله: عالمططا

لكططن صططلته، تبطططل ل فإنه ذلك، ناسيا أوا الهيآت، لترك السجود
ل لنه آخر، بسجود فيجبره الصلة في خلل السجود بهذا يحصل

جططبره فيه. واصططورة واماا بعده واماا قبله ماا يجبر واإنما نفسه يجبر



لمططا جططبره يسجد. واصورة ثم ناسيا قليل كلماا يتكلم أن قبله لما
 يسجد أن بعده
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لما جبره ناسيا. واصورة قليل بكلم يتكلم ثم السابق للسهو
قليططل بكلم فيططه يتكلططم ثططم لططه يسططجد أن السهو مان فيه يحصل
فططي ذلططك ماثططل واقططوع ماططن يططأمان ل لنططه ثانيططا يسططجد فل ناسططيا

سجدات ثلث سجد لو فيتسلسل. واكذلك واهكذا الثاني، السجود
الططتي هططي المسططألة المذكور. واهذه للتعليل ثانيا يسجد فل ناسيا
أهططل إماططام الكسططائي حنيفططة أبططي صططاحب يوسططف أبو عنها سأل

سططائر إلططى بططه اهتططدى علططم فططي تبحر مان أن ادعى حين الكوفة
فهططل واالدبا، النحططو فططي إماام يوسف: أنت أبو له فقال العلوم،
سططجود سططجد شئت. فقال: لو ماا فقال: سل ؟ الفقه إلى تهتدي
يصططغر. ل المصططغر لن قططال: ل، ؟ ثانيططا يسططجد هططل ثلثططا السهو

درهططم، في كدريهم التصغير، حرف فيه زيد المصغر أن واتوجيهه
السططهو سططجود أن ثانيا. واماعلوم يصغر ل المصغر أن على وانصوا

الزيططادة، فططي المصططغر أشططبه فقططد سططجدة فيه زيد فإذا سجدتان
تشططهد ثانيا. (قططوله: واهططو التصغير يمتنع كما ثانيا السجود فيمتنع

واذلك أوال، تشهد لتركه السجود يسن الذي البعض ذلك أوال) أي
يسططلم. (قططوله: أي أن قبططل للسططهو واسجد ناسيا (ص) تركه لنه

هنططا الوال بالتشططهد المططراد أن أي ماططراد، إلططخ) تفسططير الططواجب
سططلم للططه، التحيططات واهططي الخيططر، التشططهد فططي الواجبة ألفاظه

الله عباد واعلى علينا سلم وابركاته، الله وارحمة النبي أيها عليك
اللططه. فلططو رسططول ماحمدا واأن الله إل إله ل أن أشهد الصالحين،

ل هططذه علططى زاد مامططا ترك والو للسهو، سجد شيئا هذه مان ترك
كلمططة الواجب. واقوله: والططو بعض بعضه) أي له. (قوله: أوا يسجد
فهططو التشططهد، إلططخ. (قططوله: واقعططوده) أي ماحمدا، واأن مان كالواوا
تركططه التشططهد. (قططوله: واصططورة علططى قياسططا البعططاض مان بعض
القعود لعد يحتاج ل إنه يقال قد ماا به ليدفع ذلك إلخ) ذكر واحده

ل إذ التشططهد، ترك القعود ترك مان يلزم إذ البعاض، مان للتشهد
يلطزم ل أنطه الططدفع القنوت. واحاصل قيام غيره. واماثله في يجزئ



أوا التشططهد، قعططود تططرك لجططل السططجود طلب يتصور قد بل ذلك
فيسن القنوت، أوا التشهد يحسن لم إذا فيما واحده القنوت قيام
لططم ذلططك فعططل بقططدرهما. فططإن وايقططف يجلططس أن حينئذ حقه في

واحططده. واقططوله: الجلوس أوا القيام لترك سجد واإل للسهو، يسجد
ل واحده. واقططوله: أي القنوت قيام ترك كصورة أي القنوت كقيام

التشططهد واالقنططوت. (قططوله: بقططدرهما) أي التشططهد أي يحسططنهما
أوا التشططهد فططي الجلوس أحدهما) أي ترك واالقنوت. (قوله: فإذا

تشططهد علططى راتب) ماعطططوف القنوت. (قوله: واقنوت في القيام
والططو القنططوت، بعطض بعضه) أي البعاض. (قوله: أوا مان فهو أوال،
إن قلططت واأنطه. فططإن فططي واالططواوا فإنطك، فططي كالفططاء وااحدا حرفا

لكفططى. قلططت: بآيططة أبدلها لو بحيث ماتعينة ليست القنوت كلمات
إلططى يعططدل لططم ماططا السططنة لداء يتعيططن القنططوت في بشرواعه إنه

الجططبر، إلططى يحتططاج الخلططل ماططن نططوع على الوارد ذكر والن بدله،
ككططثيرة. (قططوله: قليلططه فططإن نفسططه، قبططل مان به يأتي ماا بخلف

النازلططة) مافهططوم قنططوت الراتططب. (قططوله: دوان القنططوت واهططو) أي
فططي عارضة سنة لنه لتركه السجود يسن لم قوله: راتب. واإنما

ر. م  بططالجبر. اه شأنه يتأكد فلم النازلة، تلك بزواال يزوال الصلة
لططه. (قططوله: تبعططا البعططاض ماططن فهططو القنوت، (قوله: واقياماه) أي

أتططى لططو أنططه الحنفططي) ماقتضططاه لمااماه تبعا القنوت تارك وايسجد
بططل كططذلك واليس يسجد ل السجود في الماام واأدرك به المأماوم

بحنفطي شطافعي اقتططدى لططو ماا له. واماثله إمااماه لترك أيضا يسجد
علططى الصططلة إماططاماه لترك للسهو يسجد فإنه الخمس إحدى في

لقتدائه عنها. واقوله: أوا مانهي عنده لنها الوال التشهد في النبي
بمصططلي لقتدائه صبح في القنوت تارك وايسجد أي إلخ صبح في

واهو يسجد، ل به واأتى القنوت مان تمكن لو أنه السنة. واماقتضاه
مانططه يوجططد فلططم الصورة هذه في عليه قنوت ل الماام لن كذلك
عليططه فططإنه الوالططى الصططورة فططي بخلفططه للمططأماوم، يتطرق خلل

يسططجد أي فيهمططا الواجططه المططأماوم. واقططوله: علططى اعتقاد باعتبار
 القنوت تارك
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ر. واصططرح م عليططه جرى ماا الصورتين. واهذا في الواجه على
السطجود، بعططدم الثانيططة الصططورة فططي الجططواد فتطح فطي حجر ابن

التحفططة في صلته. واكلماه في خلل وال يتحمله الماام بأن واعلله
تططرك سططواء ماطلقططا السططجود عدم عبارته مان واالمتبادر ماحتمل،
فططي بحنفي شافعي اقتدى التحفة: والو به. والفظ أتى أوا القنوت
واإل فعلططه، الوالى السجدة في وايلحقه به يأتي أن واأماكنه الصبح

سططلم بعططد المعتمططد المنقططول علططى للسهو يسجد كل فل. واعلى
نحططو فططي بخلفططه اعتقططاده، في سهوه لحقه له بتركه لنه إمااماه،

المططأماوم اعتقططاد فططي الماططام علططى يتوجه قنوت ل إذ الصبح سنة
سططم: قططوله: . واكتططب السططهو. اه مانزلططة ينططزل ماا مانه يحصل فلم

هنططا سططجود ل أنططه ماعنططاه أن يحتمل الصبح، سنة نحو في بخلفه
بططأن بططه أتى إذا أنه واجهه عبارته. واكأن مان المتبادر واهو ماطلقا،
فواضططح، الوالططى السططجدة فططي الماام إدراك به التيان ماع أماكنه

ماشططرواعية لعططدم الماططام صططلة في خلل وال يتحمله، فالماام واإل
لعططدم سططجود فل بططه أتططى إذا أنططه ماعنططاه أن وايحتمل له، القنوت
ماشططرواعيته بعططدم الماام صلة وافي به، بالتيان صلته في الخلل
أوال، تشططهد على إلخ) ماعطوف النبي على . (قوله: واصلة له. اه
أخذا الخير، التشهد في مانها الواجب البعاض. واالمراد مان فهي
ذكططر لنهططا بتركهططا السططجود سن الوال. واإنما التشهد في مار ماما

بططه الوال. واقيططس فططي لططتركه فسططجد الخير في به التيان يجب
القنططوت فططي لهططا التشططهد. واالقيططام فططي لهططا واالجلططوس القنططوت
البعططاض. ماططن فيكونططان للقنططوت، واالقيام الوال للتشهد كالقعود

لهططا القيططام واماثلها البعاض، مان فهي آل) أي على (قوله: واصلة
البعططاض ماططن فهما الخير، التشهد في لها واالجلوس القنوت في

علططى ماعطططوف بالجر قنوت. فهو وابعد أيضا. (قوله: واقنوت) أي
إلططخ) الل على الصلة لترك السجود أخير. (قوله: واصورة تشهد

بها، أتى السلم قبل تركها علم إن بأنه تصوره استشكال به دفع
السططلم بعططد تركهططا علم أوا السهو، كسجود السلم قبل ماحلها إذ

تصططويره واعبارته: واجه ش، ع عليه نص السجود. كما ماحل فات
كططان - فإن المأماوم - أي هو تركه ر: أنه م عليه واافق كما بذلك

السططلم قبططل تططذكره فططإن سططهوا أوا سططجود، وال بططه أتططى عمططدا
لططم لنططا إليططه، يعططود أن جططائز فل تططذكره قبططل سلم واإن فكذلك،

إلططى يعططود أن السططهو. وال سططجود غيططر لسططنة العود جوزواا نرهم



يططأتي أن فينبغي الصلة في صار عاد إذا لنه عنه السهو السجود
علططى سططم  لططتركه. فليتأماططل. اه السططجود يتططأتى وال بططالمترواك،
سططببية. بسططببه. فالبططاء بططالجبر) أي . (قططوله: لقربهططا المنهططج. اه

ر، م صنع كما حذفه الوالى البجيرماي: لعل قال واقوله: بالسجود
بالتططدارك الركططان جططبر لن . واذلططك الجططبر. اه ماطلق الجاماع لن

الركان به. واقوله: مان المجبور فاختلف بالسجود، البعاض واجبر
إلططخ) حقيقططة. (قططوله: والشططك للصلة أبعاض واهي بقربها، ماتعلق

تططرك... فططي لشططك سجدتان تسن أي بعض، لترك على ماعطوف
واالقنططوت واقعططوده، الوال التشططهد ماططن أي ماططر إلخ. واقططوله: مامططا

التشططهد. فططإذا أوا أي كططالقنوت ذلك. واقوله: ماعيططن وانحو واقياماه،
سططجد ؟ ل أوا بالتشططهد أتططى هططل أوا ؟ ل أوا بالقنوت أتى هل شك

واهططو المبهططم، بططالمعين الفعططل. واخططرج عططدم الصططل لن للسهو،
القنططوت هو هل واشك بعض ترك تيقن إذا صور: بما بثلث صادق

شططك إذا وابمططا ل، أم البعططاض بجيمع أتى هل شك إذا وابما ل، أم
الهيططآت. ماطن أوا البعطاض ماطن هطو هططل واشطك مانططدوابا تططرك في

فططي يسططجد كططذلك. بططل واليططس كلهططا، فيهططا يسططجد ل أنه وامافاده
 فيها. وال السجود بمقتضى لعلمه بالتفاق، الوالى الصورة
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ففيها الثانية الصورة واأماا بالتفاق، الثالثة الصورة في يسجد
على واالبجيرماي ش ع بعدماه. انظر واقيل بالسجود فقيل خلف،
السططجود لسنية فعله) علة عدم الصل المنهج. (قوله: لن شرح
إماام) جعله أوا مانفرد نسي والو بعض. (قوله ترك في الشك عند

لنحلل ماأماوماططا، عططاد إن وال التططي قوله يلقي ل ذكر ماا الفاعل
لططه، ماعنططى ماأماوماططا. وال إماططام أوا مانفرد عاد إن وال عليه، المعنى

أماططا يططأتي، فيمططا يقططول أوا ماطلقططا، المصلي يجعله أن فالمناسب
نسي. فتنبه. (قوله: بعضا) مافعول له، ماقابل ليصير إلخ، المأماوم

بططأن بفططرض) أي لططه. (قططوله: واتلبططس تمثيططل إلططخ واقوله: كتشهد
السططجود. (قططوله: ماططن فططي أوا القيططام فططي يجزئططه حططد إلى واصل

البجيرماي به. وافي المتلبس للفرض بيان انتصابا. واهو قيام) أي
شططرع بططدله. كطأن أوا أي قيام، الشوبري: قوله: مان نصه: قال ماا



بططالعود صططلته فتبطططل الثالثططة فططي قاعدا يصلي مان القراءة في
جططوابا واهططو بعضا، نسي لمن له) أي يجز . (قوله: لم للتشهد. اه

يجز لم المنسي. واإنما البعض ذلك إلى أي إليه لو. واقوله: العود
لجططل يقطعططه فعلططي بفططرض والتلبسه الخبار، مان صح لما العود

المنسي. واقوله: بعططد البعض لذلك له) أي عاد سنة. (قوله: فإن
بالنسططبة أي جبهتططه واضططع للتشهد. واقوله: أوا بالنسبة أي انتصابا

لنفططل) فرضططا العود. (قوله: لقطعه أي للقنوت. واقوله: بتحريمه
بهيئططة ماخططل واهططو عذر، غير مان فعل زاد والنه نفل. أي لجل أي

لططذلك عططاد إن تبطططل ل إلططخ) أي لططه عططاد إن الصططلة. (قططوله: ل
تبطططل ل لنططا) أي ماخالطططا كان تحريمه. (قوله: واإن جاهل البعض
لنططا، ماخالطططا كططان بأن ماعذوارا يكن لم واإن جاهل، كان إذا بعوده

هططذا) بالسلم. (قوله: لن عهد قريب يكن لم أوا لعلمائنا. أي أي
للغاية. واقوله: مامططا تعليل واهو المذكور، بالعود الصلة بطلن أي

نظططر ل: وال ح الططدقائق. قططال ماططن لنططه أي العططوام علططى يخفططى
واكذلك ناسيا) أي . (قوله: واكذا التعلم. اه بترك ماقصرين لكونهم

عططوده، حرماططة ناسيا أوا أي الصلة، في أنه ناسيا عاد إن تبطل ل
يلزم لن للصلة، نسيانه ماع للقنوت أوا للتشهد عوده وااستشكل

ل مانهمططا كل لن فيهططا، أنططه تططذكر للقنططوت أوا للتشططهد عططوده مان
عططوده القنوت أوا للتشهد بعوده المراد بأن فيها. واأجيب إل يكون

تبطططل فيهططا. (قططوله: فل أنططه نسططيان ماططع مامكططن واهططو لمحلهمططا،
أنه إلخ) أي العود بالنسيان. (قوله: وايلزماه أوا بالجهل لعذره) أي

علم أوا فيهما، تذكر للقنوت. ثم أوا للتشهد ناسيا أوا جاهل عاد إذا
قبططل عليططه كططان لمططا يرجططع أن فططورا عليططه يجب حرام، العود أن

واالسططجود التشططهد صططورة فططي القيططام واهو جاهل، أوا ناسيا العود
نصطه: قطوله: وايلزماطه ماطا البجيرماطي القنطوت. واكتطب صطورة في

أنططه واماقتضاه ناسيا، العود قبل عليه كان لما فورا. أي أي العود،
الركططن تكريططر عليططه يلزم أنه ماع ل، أوا اطمأن واإن للسجود يعود

له عاد إن ل بقوله يسجد) مارتبط . تأمال. (قوله: لكن الفعلي. اه
كطان إذا ماطا جططاهل. واماثلطه عطاد إذا فيمطا للسهو يسجد أي جاهل،

عمططده، يبطططل مامططا واهططي إلططخ) أي قعططود ناسططيا. (قططوله: لزيططادة
للقنططوت. انتصططابا أي اعتططدال لسهوه. واقوله: أوا السجود فيسن

فلمططا القيططام، قبططل القعططود ماحل لن ماحله) أي غير (واقوله: في
زال سططجد فلمططا السططجود قبططل القنططوت ماحلططه. واماحططل زال قام



ماأماوماططا. عططاد إن تبطل وال ماأماوماا) أي عاد إن ماحله. (قوله: وال
انتصططب إذا صططلته تبطل تغفل. (قوله: فل فل فيه ماا علمت واقد

تططرك إذا المططأماوم أن عليططه الكلم إلططخ) حاصططل واحططده، سجد أوا
تبطل ل له عاد ثم واسجد القنوت ترك أوا واانتصب واحده التشهد
نسططيانا سططجوده أوا انتصططابه كططان إن العود عليه يتعين بل صلته،
بططالفرض. واإن تلبسططه ماططن آكططد واهططي فرض، لنها الماام لمتابعة

العاماططد بيططن يسططن. واالفططرق بططل ذلططك عليططه يتعيططن ل عمططدا كان
وااجب إلى وااجب مان بانتقاله صحيح غرض له الوال أن واالناسي

فعلطه فطإن الثطاني واعطدماه. بخلف العطود بيطن واخير بفعله فاعتد
التشططهد الماام ترك شيئا. فإن يفعل لم فكأنه قصد غير مان واقع

بطلططت واإل ماعططه ينتصططب أن المططأماوم علططى يجب قائما واانتصب
 تجز لم انتصابه بعد الماام عاد فإن المخالفة، لفحش صلته
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يجططوز ل واهططو سططاه أوا باطلططة، فصلته عاماد إماا لنه ماوافقته
واينتظططره فططورا قططام قططد يكططن لم إن المأماوم يقوم ماوافقته. بل

أوا أوالى، واهي يفارقه أوا الجهل، أوا السهو على لعوده حمل قائما
يتخلطف أن لطه بطل يطتركه أن المطأماوم على يجب ل القنوت ترك

بيططن الوالططى. واالفططرق السططجدة فططي يلحقططه أنططه علططم إذا ليقنططت
لططم واقوفططا تخلفططه فططي يحططدث لم الوال في أنه واالتشهد القنوت

لطم للتشطهد جلوسطا أحطدث فطإنه الثاني في بخلفه إمااماه، يفعله
واقوله: انتصب قوله مان بكل إمااماه. (قوله: سهوا) مارتبط يفعله

إلخ. (قوله: لوجوبا عليه، يجب بل عليه) أي سجد. (قوله: بل أوا
الناسي. (قوله: المأماوم على العود لوجوبا الماام) تعليل ماتابعة
يعططد والططم نواها إن أنه مافارقته) مافهوماه ينو لم إن صلته بطلت

هو كما القنوت، أوا التشهد في كان سواء ماطلقا، صلته تبطل ل
عططن سططينقله ماططا يخططالف واحينئططذ فيهمططا، عططام كلماه. فإنه سياق
المفارقططة. وايمكططن نوى واإن يعود أنه مان للقنوت بالنسبة شيخه

ل تفصططيل فيه كان إذا واالمفهوم بالتشهد، المفهوم هذا يخص أن
أوا النتصططابا ذلططك) أي تعمططد إذا عليططه. (قططوله: أماططا اعططتراض
لما أي العود، يلزماه واقوله: فل قوله: سهوا ماقابل واهو السجود،



العاماططد بين الفرق علمت القنوت. واقد أوا التشهد مان تركه تعمد
واالضططرابا العططود، يسططن) أي لططه. (قططوله: بططل فتنبططه واالسططاهي

ماثل ركططع إذا تركه. (قوله: كمططا تعمد لمن أي انتقالي. واقوله: له
قبلططه. الركططوع تعمططد إذا العططود لططه يسططن فططإنه إماططاماه) أي قبططل

ركططع إذا الحالططة. أماططا هططذه فططي العططود سنية في للتنظير فالكاف
لم يتخير. (قوله: والو بل مانه يسن وال العود يلزماه فل ناسيا قبله
إماططاماه قام حتى التشهد ترك أنه يتذكر لم والو الساهي) أي يعلم
. صلته. اه بطلت عالما عامادا عاد سم: فإن له. قال يعد لم مانه

عليططه فيجططب الفاتحططة، ماططن قططرأه) أي ماططا يحسططب (قططوله: والططم
ر. م وااعتمططده الططرواض، شططرح فططي بذلك سم: جزم إعادته. قال

اهره القيام، تعمد مان واخرج قبطل قطرأه ماطا لطه يحسطب أنطه فظ
قبططل قططرأه ماططا حسططبان بعططدم يعلم) أي . (قوله: وابذلك إمااماه. اه

على مافرع للعتدال العود إلخ. واقوله: فيلزماه يعلم، الماام قيام
والططو ماطلقططا عليططه العططود لططزوام فعلططه. واالمططراد بما العتداد عدم
قولهم: والو يخالف هذا إن قلت القنوت. فإن ماوضع الماام فارق

يعططد. قلططت: لططم التشططهد ماططن إماططاماه قططام حتى الساهي يعلم لم
بفعلطه يعتططد فلططم أفحطش فيطه المخالفطة فيططه نحطن ماا بأن يفرق

إل العططود يلزماططه فلم التشهد، في واهو قبله قياماه بخلف ماطلقا،
بطلططت أوا أي الماططام فططارق الماططام. واقططوله: واإن يقططم لططم حيططث

العططود عليططه يجب أنه الرمالي عند سم. واالمعتمد في كما صلته،
واالقنوت. قال التشهد بين ذلك في فرق المفارقة. وال ينو لم إذا

الرمالططي. كلم يؤيططد واالجواهر واالتحقيق المجموع الكردي: واكلم
ظططن بالغاية. واقططوله: لططو إلخ) مارتبط قولهم مان . (قوله: أخذا اه
واماثلططه المقططام، ماططن ماعلططوم علططى يعططود المسبوق. فضططميره أي

الماام. (واقوله: لزماه) جوابا أي بعده. واقوله: أنه الفعلين ضمير
الخططذ. واقططوله: واإن ماحل القعود. واهو يسقط) أي لو. (قوله: وال

قيططاماه شيئا. (قططوله: لن تفيده ل والكنها المفارقة، نية أي جازت
أن أجططل واماططن ثم) أي عليه. (قوله: وامان القعود للزوام إلخ) علة

المسبوق، أي أتم له. واقوله: لو لزم القعود واأن لغوا واقع قياماه
بططه أتططى ماططا جميططع لغططا جططاهل كططونه حططال للقعططود يعد والم صلته

عمده. (قوله: وافيما يبطل ماا فعل لكونه للسهو وايسجد فيعيده،
فططارق واإن للعتططدال العططود بقوله: فيلزماه يفارقه) مارتبط لم إذا

إذا فيمططا إليطه العود لزوام قال: واماحل فكأنه له تقييد الماام. واهو



السططجدة بعططد فيمططا واإمااماه يعلم أوا يتذكر لم إذا المفارقة ينو لم
كلماطه مافططاد بركعة. واحاصططل وايأتي يتابع بل يعود فل واإل الوالى،

علططم، أوا تططذكر سططواء ماطلقططا، العططود يلزماططه الماططام فارق إذا أنه
 السجدة في أوا القنوت في واإمااماه
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فططي الماططام كططان إذا يعططود يفططارقه لططم الثانية. واإذا أوا الوالى
أوا تططذكر يعود. (قوله: إن فل واإل الوالى، السجدة في أوا القنوت

أن واالحال أي القنوت في القنوت. واقوله: واإمااماه ترك علم) أي
ماقططدم. للحططال. (قططوله: فواضططح) خططبر القنوت. فالواوا في إمااماه

الشططرطية. إن جططوابا واالجملة ماؤخر، مابتدأ إليه يعود واقوله: أنه
علططم أوا تططذكر إن أوا الوالططى) أي السططجدة فططي واهططو (قططوله: أوا

إن للعتططدال) جططوابا الوالططى. (قططوله: عططاد السططجدة في واإمااماه
أنططه وااضح، أي فكذلك، يقول أن واالوالى الخصر المقدرة. واكان

ماططا إلغططاء ماططن تقططرر لمططا أي الماططام ماع إليه. واقوله: واسجد يعود
أوا تطذكر إن أوا بعطدها) أي فيمطا جطاهل. (قطوله: أوا أوا ناسطيا فعله
واالثانيططة. الجلططوس ماططن الوالططى السطجدة بعطد فيمططا واإماططاماه علم

يمكططن التحفططة: وال فططي إلخ) قططال يتابعه أنه يظهر (قوله: فالذي
. (قوله: انتهى) حينئذ. اه المخالفة لفحش للعتدال العود مان هنا
قططول لن أوالططى، لكططان بعططده المذكور القاضي قول عن أخره لو

ل القاضي: وامامططا المنهاج. (قوله: قال شرح في ماذكور القاضي
الططتي سططم عبططارة فططي التي الحمل على بناء إلخ) أي فيه خلف

أي رفططع. واقططوله: أنططه فاعططل مان عنه. (قوله: ظانا) حال سأنقلها
السططجدة أي المطأماوم. واقططوله: بالثانيطة الماام. (قوله: واأتططى) أي

لكان أنه قال فلو للضمار، المقام الماام أن الثانية. واقوله: ظانا
فططي الماططام أن للمططأماوم تططبين ثططم إلططخ) أي بان أوالى. (قوله: ثم

جططوابا للمأماوم. واهططو له) أي يحسب الوالى. (قوله: لم السجدة
لغييططن. قططال فيكونططان أي الثانيططة سجدته وال لو. واقوله: جلوسه

فحططش فيططه ليططس أنططه ماع هنا به أتى ماا إلغاء التحفة: وايوجه في
وابعططض بركن تقدماه واهي أخرى جهة مان فحشا فيه فإن ماخالفة

نصه: ماا سم . وافي قبلها. اه واماا الركوع ماسألة في بخلفه آخر،



عنهمططا ينفصططل أن هططو بركنيططن التقططدم أن الصططحيح أن سططيأتي
ينفصططل لططم إذا أنططه الكلم فمفهططوم قبلهما. واحينئططذ فيما واالماام
تبطططل ل الوال قبططل فيمططا واالماام مانهما بالثاني تلبس بأن عنهما
لططذلك يعدهما. فالموافق لم واإن بهما له وايعتد التعمد عند صلته

ه المطذكورة القاضطي ماسألة في ه الحطال بطان إن أن رفطع بعطد ل
إلططى عططاد فططإن الوالططى، فططي واالماططام الثانيططة السططجدة مان رأسه
سططلم بعططد أتططى جهل أوا سططهوا يعططد لم واإن الركعة، أدرك الماام
الثانيططة، السططجدة مان رفعه قبل الحال له بان بركعة. واإن الماام
فيهططا، الماططام أدركه أن إلى الثانية في استمر أوا الماام إلى واعاد

يحصططل لططم بحيططث الوالى، مان الماام رفع بعد مانها رأسه رفع أوا
القاضططي كلم حمل الركعة. وايمكن هذه أدرك فقد بركنين سبقه
يعطد والطم الثانية مان رفعه بعد ذلك له بان أنه يريد بأن ذلك على
الشططارح كلم بخلف إليططه، واصططل أن إلططى الوالى في الماام إلى

بحططذف.  ركطن. اه وابعطض بركطن التقططديم فططي باللغطاء لتصطريحه
الثانيططة. (قططوله: واالسططجدة الجلوس في الماام) أي (قوله: وايتابع

الوالى. (قوله: في أنه بان قوله: ثم إلخ) ماقابل يعلم لم فإن أي
إمااماه، قبل الوالى السجدة مان رأسه رفع مان ذكر بما بذلك) أي

إلخ واالماام الوالى. واقوله: إل في واإمااماه الثانية بالسجدة واإتيانه
الحططوال مان حال في به يعلم لم الحوال. أي عموم مان استثناء

التشهد. (قوله: جلوس في أوا القيام في الماام كون حال في إل
لططه جططاز قلططت: هل سططم: فططإن الماام) قططال سلم بعد بركعة أتى

تخلططف واقططد المذكور، بظنه ماعذوار لنه صلته نظم على المشي
نسططيانا المتخلططف بمنزلططة فهططو فعلططه، بمططا العتططداد لعدم بركنين

يسططبق لططم ماططا صططلته نظططم علططى المشططي جواز واحكمه بركنين،
ماتقططدم هططو بططل ماتخلفططا هططذا أركان. قلططت: ليططس ثلثة مان بأكثر

بقططولي . (قططوله: واخططرج بهما. اه له العتداد عدم واحكمه بركنين،
بعضططا نسططي المتططن: والططو فططي أوال قططوله في بفرض) أي واتلبس
يتلبططس خرج. واقوله: لططم فاعل إلخ إذا بفرض. واقوله: ماا واتلبس

مانططه أقططربا القيططام إلططى يصر لم ش: بأن ع بالفرض. قال أي به
فطي السططبعة العضطاء يضططع والم التشهد، ماسألة في الركوع إلى

لمططا الفعل. واالمناسططب فاعل ماأماوم القنوت. واقوله: غير ماسألة
واالمنفططرد، الماططام ماططن كل الفاعل بيان في هنا يقول أن عنه مار

 به واخرج
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مار. (قوله: كما بفرض تلبس والو العود عليه فيجب المأماوم
أي بططه. واقططوله: الناسططي يتلبططس لم إذا ماا لحكم إلخ) بيان فيعود

الماططام يشططوش لططم إذا ماحلططه للقنططوت. واقططوله: نططدبا أوا للتشططهد
بططه قيططل كمططا العود، عدم له فالوالى واإل المأماوماين، على بعوده

النتصططابا) ماتعلططق ل. (قططوله: قبططل ح التلواة. أفططاده سططجود في
يتلبططس لططم إذا بمططا مارتبططط فيعططود قوله إذ إليه، حاجة بيعود. وال

واواضططع الجبهة. أي واضع واقبل أي الجبهة واضع بفرض. واقوله: أوا
الصططل: أوا ماططع واالنهايططة التحفططة السططبعة. واعبططارة العضططاء بقية

العضططاء واضططع يكمططل لططم بأن سجوده، تمام قبل قبله. أي ذكره
الصل: أوا ماع عبارته وانص المغنى، في بشرواطها. واماثله السبعة

الجبهططة واضططع لططو حططتى السططجود أعضططاء جميططع يضع لم بأن قبله
- لعططدم العططود لططه جططاز - أي عططاد أعضططائه، بعططض ماططع أوا فقططط،
واضططع لططو أنططه المقري ابن كلم ظاهر كان بالفرض. واإن التلبس
قططاربا إن للسططهو . (قططوله: وايسططجد يعططود. اه ل أنططه فقط الجبهة

العططود ماططع النهططوض واهططو عمططده يبطططل فعل فعل لنه القيام) أي
بلططغ مابطططل. (قططوله: أوا غيططر لنه واحده للنهوض ل لهما فالسجود

أقلططه. أي الركططوع، حد بلغ إن للسهو وايسجد إلخ) أي الركوع حد
مابطططل العود ثم إليه، الوصول واتعمد سهوا ركوعا زاد لنه واذلك

إلططخ) مافهططوم تعمططد يسجد. (قوله: والو فل يبلغه لم إذا ماا بخلف
يقططول: واخططرج أن المناسططب نسططي. واكططان المتن: والططو في قوله

المشططوش. (قطوله: واالنشططر اللططف على إلخ. وايكون نسي بقولي
لططم إذا مانفرد. أماططا أوا إماام مان المأماوم غير بلغ) أي أوا قاربا إن

مار) تنططازعه صلته. (قوله: ماا تبطل فل ذكر ماا يبلغ لم أوا يقاربا
الركططوع أوا التشططهد، صططورة فططي القيططام واهو وابلغ، قاربا مان كل
عططوده يبطططل فل أي المططأماوم القنوت. واقوله: بخلف صورة في
يتعلططق مامططا كلماططه أفططاده ماططا حاصل أن مار. وااعلم كما يسن بل

إماططا لهمططا التططارك تركهمططا: أن عند الحكام مان واالقنوت بالتشهد
الماططام بططه - واأعنططي الوال كططان ل. فططإن أوا ماسططتقل يكططون أن

نسططيانا كان فإن عمدا، أوا نسيانا الترك يكون أن - فإماا واالمنفرد



عالمططا عاماططدا عططاد فططإن بعططده، العططود له يجوز فل بفرض واتلبس
يسطجد والكططن تبططل فل جططاهل أوا ناسطيا كطان واإن صلته، بطلت

سططواء أيضططا، العططود لططه يجططوز فل عمططدا الططترك كان للسهو. واإن
الركططوع، حططد بلططغ أوا القيططام حططد قاربا والكن ل، أوا بفرض تلبس

- الثططاني كططان فل. واإن واإل صططلته، بطلططت عامادا عالما عاد فإن
أوا نسططيانا يكططون أن إماططا تركه أيضا يخلو - فل المأماوم به واأعني

بطلططت يعططد لططم فططإن العططود، عليططه فيجططب الوال كان عمدا. فإن
التشططهد فططي واإمااماه علم أوا تذكر إذا العود واجوبا صلته. واماحل

ل قططائم واالماططام إل يعلططم أوا يتططذكر لططم فططإن التشهد، ماسألة في
يجب القنوت ماسألة قرأه. وافي ماا إعادة عليه يجب والكن يعود،
السططجدة فططي أوا القنططوت في واإمااماه علم أوا تذكر إن العود عليه

وايأتي ماتابعته عليه واجب بعدها واإمااماه علم أوا تذكر فإن الوالى،
يسططن بططل العططود عليه يجب ل عمدا كان السلم. واإن بعد بركعة

علططى إلططخ) ماعطططوف إماططاماه. (قططوله: والنقططل قبل ركع إذا كما له
كططان عمدا قولي، ماطلوبا لنقل سجدتان واتسن أي بعض، لترك
هططذا بططه. وايكططون المططأماور التحفططظ لططتركه سططهوا، أوا النقططل ذلك

لسططهوه. (قططوله: يسجد ل عمده يبطل ل قولهم: ماا مان ماستثنى
أوا بططه ماتعلططق ماحلططه) إماططا غيططر بمبطل. (واقوله: إلى نقله) فاعل

ماططا لنقل السجود لسنية سهوا) غاية المتن. (قوله: والو في بنقل
أوا النقططل ذلططك كططان عمططدا ماطلقططا، لذلك السجود يسن ذكر. أي

القططولي. المطلططوبا فططي إلططخ) تعميططم كططان سططهوا. (قططوله: ركنططا
يكططون أن إماططا ماحله عن المنقول القولي المطلوبا أن واالحاصل

البعططض واماثله ماطلقا، لنقله يسجد هيئة. فالركن أوا بعضا أوا ركنا
بقصططد أوا سططجد بنيتططه نقلططه فططإن قنوتططا كان فإن تشهدا، كان إن

 لنقلها يسجد ل تسبيحا كانت إن فل. واالهيئة الذكر
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واشططيخ حجططر ابططن عنططد لهططا وايسططجد واالخطيططب، ر م عنططد
الجميططع. عنططد لنقلهطا سططجد السططورة الهيئططة كططانت السططلم. واإن

غيططر إلططى كنقلهمططا أي للركططن واتشططهد) تمثيططل (قططوله: كفاتحططة
الثطاني. فطي الجلطوس واغيطر الوال فطي القيطام غير واهو ماحلهما،



المنقططول الركططن في فرق ل أنه به أحدهما) أفاد بعض (قوله: أوا
ركططن) ماعطططوف غيططر بعضه. (قوله: أوا أوا كله بين ماحله غير إلى

الركططن. واقططوله: إلططى لغير تمثيل ركنا. واقوله: كسورة قوله على
ركوع مان القيام غير إلى مانقولة أي بمحذواف، ماتعلق القيام غير
لططم الفاتحططة قبططل ماططا إلططى السورة نقل فإن سجود أوا اعتدال أوا

علططى صططلى لططو أنه الجملة. واقياسه في ماحلها القيام لن يسجد
الجملة. في ماحلها القعود لن يسجد لم التشهد (ص) قبل النبي
القيططام. واالمعتمططد فططي للتسططبيح السططجود السنوي: واقياسه قال
بططأن يوجه سم: واقد . قال السجود. اه عدم الرمالي الشهابا عند

بخلف مانها، شئ في عنه مانهي غير للتسبيح قابلة الصلة جميع
. (قططوله: ماحلهططا. اه غيططر فططي عنهططا مانهططي فططإنه وانحوهططا القراءة

ماططن بد ل أنه علمت مانه. واقد كلمة والو بعضا، أوا كل واقنوت) أي
قبلططه. كالذي بمحذواف الركوع) ماتعلق قبل ماا نيته. (واقوله: إلى

فططي الركططوع بعد ماا إلى مانقول قنوت أوا إلخ) أي بعده (قوله: أوا
ماختططص أنططه الصططحيح علططى بناء الخير، رماضان نصف غير الوتر،
لسطهوه سطجد غيطره فطي قنطت الخيطر. فطإذا رماضان نصف بوتر

العتططدال. واإل بططه يطططل لم إذا لكن الصلة، به تبطل وال والعمده
الططوتر البطلن. واماثططل عدم حجر ابن عن ر. واتقدم م عند بطلت

كمططا لططه، فيسططجد كططالظهر الصلوات بقية رماضان نصف غير في
أن بعططده لمططا إلططخ) المناسططب الفعلططي نقططل سم. (قوله: أماا في

يبطططل ماططا مابطل غير وابقولي الفعلي، قولي بقولي يقول: واخرج
واالسططلم الفعلططي نقططل ذكر بما المنهج: واخرج شرح إلخ. واعبارة

غيططر القططولي نقططل الفعلي نقل فمبطل. وافارق الحرام، واتكبيرة
. (قططوله: الفعلططي. اه نقل بخلف الصلة هيئة يغير ل بأنه ذكر، ماا
التحططرم) تمثيططل واتكططبير خرج. (قططوله: كالسططلم يبطل) فاعل ماا

أتططى سم: لططو مابطل. وافي ماحلهما غير إلى فنقلهما للمبطل. أي
مامططا ماططأخوذ ظططاهر هو كما للسهو سجد - سهوا بالسلم - أي به

ماططا سططهوا. واماثلططه المسبوق ماعه فسلم الماام سلم لو فيما يأتي
لسططهوها فيسططجد مابطططل، عمدها إذ بنيته الحرام بتكبيرة أتى لو

قيططد واهططو التحرم، بقصده) أي كبر . (قوله: بأن القاعدة. اه على
ماططن فيططه لمططا يقصططده، لططم واإن فيبطططل السلم التكبير. واأماا في

ماططا تبطططل. (قططوله: والسططهو لم الذكر بالتكبير قصد الخطابا. فلو
سططجدتان واتسططن أيضططا. أي لططترك علططى عمططده) ماعطططوف يبطل



سططهوا. عمططده يبطططل بمططا للتيططان أي عمططده، يبطططل ماططا لسططهو
واردهطا سطهوا القبلطة عطن دابته المتنفل حول لو ماا مانه وايستثنى

عنططه خفططف لكططن مابطططل عمده أن ماع حجر، عند يسجد فل فورا
ثططم للسططهو فسططجد سها لو تقصيره. واماا عدم ماع السفر لمشقة

ماططا يجططبر السططهو سجود إذ للسهو يسجد ل فإنه سلماه قبل سها
فسططجد سهوا ظن نفسه. كأن ل مار، كما فيه، واماا بعده واماا قبله
هططو بالسططجود. واقططوله: ل لسططهوه ثانيططا فيسططجد سططهو ل أن فبان

ركططن أوالططى. (قططوله: كتطويططل سططهوه. واهططي غيططره: دوان عبططارة
علططى يزيططد أن التطويططل عمده. واضططابط يبطل لما قصير) تمثيل

للوسط بالنسبة الصلة تلك في فيه المشرواع العتدال ذكر قدر
أوا كططان ذاكططرا الفاتحططة قدر يظهر فيما المصلي لحال ل المعتدل

فيططه، المشططرواع السططجدتين بيططن الجلوس ذكر قدر واعلى ساكتا،
كلم) أي تحفططة. (قطوله: واقليطل  الطواجب. اه التشططهد قطدر كذلك

القليططل ضططبطوا أنهم التحفة مان الصوم واالثلث. وافي كالكلمتين
ه ضطبطها بمطا ل بطالعرف الكلمة أربع. واتضبط أوا بثلث النحطاة ب

بضطم أكطل. واهطو واقليطل كردي. (قوله: واأكطل) أي  وااللغويون. اه
الفعططل، إرادة علططى فتحهططا يصططح وال المأكول، المراد لن الهمزة

الصططلة يبطططل ل الثلث دوان ماططا واهو مانه القليل المضغ. لن أي
سططهوه. (قططوله: دوان عمططده يبطططل ماططا هنططا تعمده. واالمططراد واإن

ركططن واكزيططادة أي تطويططل، علططى فعلططي) ماعطططوف ركططن وازيادة
مابطططل. تعمططده لن لسططهوه فيسططجد ركططوع، أوا كسططجود فعلططي

ركططن بزيططادة لسططهوه السجود لسنية (ص) إلخ) دليل (قوله: لنه
أن على دليل نصه: هذا ماا الكردي عليه. وافي ماتفق فعلي. واهو

واأنططه عمططدها، أبطططل واإن الصططلة تبطططل ل سططهوا الركعططة زيططادة
 دوان عمده يبطل ماا كل زيادة عليها لسهوها. فقيس يسجد
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الحططديث. واقططوله: فططي بمططا به) أي . (قوله: واقيس سهوه. اه
بمططا سططهوه. (قططوله: واخططرج ل عمططده يبطططل ماا كل مان أي غيره
الوالططى للصططورة الخططراج يكططون أن إلططخ) المناسططب عمده يبطل

عمده. يبطل بقوله: ماا الثانية السهو. واللصورة هو. أي بقوله: ل



علطى الخطراج وايكطون هطو، ل عمططده يبططل بمطا قال: واخرج فلو
عمططده يبطل بما المنهج: واخرج شرح أوالى. واعبارة لكان التوزيع

وال لسططهوه يسططجد فل واخطططوتين، كالتفططات عمططده، يبطططل ل ماططا
عمططده يبطططل ماططا بلفططظ لططه. واخططرج السططجود وارواد لعططدم لعمده

كمططا أي ظططاهرة. واقططوله: أيضططا . واهي إلخ. اه كثير ككلم واسهوه
كططثير، فعططل أوا كططثير أكططل أوا أي كثير عمده. واقوله: ككلم يبطل

إلخ) يبطل ل صلة. (قوله: واماا في ليس لنه ذلك في سجود فل
أي القليل عمده. واقوله: كالفعل وال سهوه يبطل ل ماا واخرج أي

ظاهر. (قوله: فل هو كما بالوجه أي كخطوتين. واقوله: وااللتفات
عمده والن له، السجود وارواد لعدم لعمده) أي وال لسهوه يسجد

فيمططا ماغنططى. (قططوله: والشططك  أوالططى. اه فسططهوه العفططو ماحل في
سططجدتان واتسططن أيضططا. أي بعض لترك على إلخ) ماعطوف صله
المعطوفططات مان قبله وافيما هذا في إلخ. واالواوا صله فيما لشك

ماسططلم: لخططبر لططذلك السجود سن ظاهر. واإنما هو كما أوا بمعنى
فليطططرح أربعططا أم ثلثا أصلى يدر فلم صلته في أحدكم شك إذا

يسططلم. أن قبل سجدتين يسجد ثم استيقن ماا على واليبن الشك
تماماططا صططلى كططان واإن صططلته، لططه شططفعن خمسا صلى كان فإن

صططلته: ردتهططا لططه شططفعن للشططيطان. واماعنططى ترغيمططا كانتا لربع
الزيططادة خلططل لجبرهمططا لربططع بينهمططا الجلططوس ماططع السططجدتان

سبب أن إلى الخبر في أشار ستا. واقد صيراها أنهما ل كالنقص،
واإل فظططاهر، وااقعة كانت إن لنها الزيادة في التردد هنا السجود
زال واإن يسططجد، والهططذا للجبر، وايحوج النية يضعف التردد فوجود
زيططادة) أي النهاية. (قوله: وااحتمططل في سلماه. أفاده قبل تردده

ستعرفه. (قوله: لنه) كما بها، يأتي أن يريد التي للركعة بالنسبة
الواقططع. باعتبططار أي زائططدا كان الشك. واقوله: إن ماع صله ماا أي

يكططون فالسططجود زائططدا يكططن لططم واإن أي إلخ فللتردد واقوله: واإل
يكططون ل الططتردد حططال لنططه واذلططك النيططة، لضعف الموجب لتردده
شك لجبره. (قوله: فلو فيسجد خلل واهذا الصلة مان بأنه جازماا
- الركعطة - أي واهططي ثلثطا صطليته الطذي أهذا شك إلخ) أي أصلى
بهذا ل. واأشار ح  اه ؟ خاماسة واهي أربعة أوا رابعة، بها يأتي التي
بهطا، يطأتي الطتي للركعة بالنسبة أي زيادة، قوله: وااحتمل أن إلى
ماططن كل لن للزيططادة، صططله ماططا يحتمططل ل بهططا التيططان فقبططل واإل

قبل شكه زال بجيرماي. (قوله: واإن  مانه. اه بد ل واالرابعة الثالثة



تصططوير إلططخ تطذكر السططجود. واقطوله: بططأن لسنية غاية سلماه) هو
رابعة. (قوله: بها أتى التي الركعة أن تيقن بأن الشك. أي لزواال
فططي للتردد ذكر ماا زال واإن للسهو يسجد زيادتها) أي في للتردد

دوان تقططدير علططى بزائططد أتططى فقططد لهططا، القيططام حططال أي زيادتها،
الركعة أي فعلها الشاك. واقوله: في يرجع) أي تقدير. (قوله: وال

إلططى بيرجططع. (قططوله: وال ماتعلططق ظنه فيها. واقوله: إلى شك التي
فعلططه) أي غيططره. (واقططوله: أوا قططول إلى يرجع وال غيره) أي قول

بططإفراد كططان واإن غيططره. واالوالططى كططانوا) أي الغيططر. (قططوله: واإن
النططبي ماراجعة هذا على يرد الرجوع. وال لعدم غاية واهو الضمير،

ماطن ليطس لنطه اليدين ذي خبر في للصلة واعوده (ص) الصحابة
بعطد تطذكره علطى ماحمطول هو واإنما غيره، قول إلى الرجوع بابا

عططدد يبلغططوا لططم التططواتر. (قططوله: ماططا عدد بلغوا أنهم أوا ماراجعته،
بططأنه الضططرواري العلططم يحصططل بحيث عدده بلغوا فإن التواتر) أي

هططذا بخلف العمططل لن لططه، اليقيططن لحصططول لقططولهم رجع فعلها
رحمططه الوالططد بططه واأفططتى الزركشططي، ذلك ذكر تلعب. كما العلم
إلططى واصططلوا جماعططة فططي صلى لو ماا ذكر بما تعالى. وايلحق الله
الله رحمه الوالد أفتى يظهر. لكن فيما بفعلهم فيكتفي الحد هذا

ابططن نهايططة. واجططزم  بوضططعه. اه يططدل ل الفعططل أن واواجهه بخلفه،
القنططاع فططي الخطيططب واماثلططه بفعلهططم، بالكتفاء التحفة في حجر

 قوله: وااحتمل زيادة) ماحترز يحتمل ل ماا واالمغنى. (قوله: واأماا
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الشططاك تقييد مانه إلخ) يؤخذ القيام قبل زيادة. (قوله: فتذكر
كطان إذا أنطه للرابعطة. واالحاصطل قام أن إلى استمر إذا بما المار

ل غيرهطا إلطى ينتقطل أن قبطل فيهطا شطك التي الركعة في التذكر
فيها شك التي غير أخرى لركعة القيام بعد تذكر إذا سجود. واأماا

السجود. واقططوله: لعدم إلخ) علة فعله ماا يسجد. (قوله: لن فإنه
الشططك. (قططوله: ل ماع أي التردد الرباعية. واقوله: ماع مان أي مانها

فل رابعططة، أنها قدر أوا ثالثة أنها قدر سواء تقدير) أي بكل مانه بد
القيططام بعد تذكر له. (قوله: فإن يسجد حتى الزيادة في هنا تردد

عنططه يغنططي القيططام. واهططذا قوله: قبل ماقابل للرابعة. واهو لها) أي



إلططخ. (قططوله: تططذكر بأن سلماه قبل شكه زال السابق: واإن قوله
بالتردد. أي زيادتها) ماتعلق للسجود. (قوله: في إلخ) علة لتردده
تقططدير علططى بزائططد واقتططه أتى فقد القيام، حال زيادتها في للتردد

الجططبر. (قططوله: إلططى واأحطوج النيطة أضطعف الذي واهو تقدير، دوان
السططجود سططنية على الكلم أنهى إلخ) لما سجدتان للمأماوم سن
سططنيته علططى يتكلططم شططرع نفسططه صلة في الحاصل الخلل لجبر
إليططه. (قططوله: مانططه لتطرقططه إمااماه صلة في الحاصل الخلل لجبر

بططأن المحططدث خططرج عمططده. واقططوله: ماتطهططر أوا إماططام) أي لسهو
يسططجد فل صططلته فططي واسططها ماحططدث، أنططه يعلططم والططم بططه اقتدى

قيططل: المغنططى: فططإن فططي الحقيقططة. قططال فططي قدواة ل إذ لسهوه
المشططهور المنصططوص علططى جماعططة صططلة المحدث خلف الصلة

بغيططره. العدد تم إذا إعادتها الجمعة في ظهوره عند يجب ل حتى
تابع لحوقه لن السهو، لحوق يقتضي ل جماعة كونها أجيب: بأن
ل لبطلنها المحدث صلة لن مانتفية واهي الماام، مان لمطلوبيته

. (قوله: واإماططاماه) أي به. اه المؤتم صلة فكذا جبرها، مانه يطلب
عليططه. يعططود واضميره إماام على ماعطوف بالجر فهو الماام، إماام

قططام فلمططا سططها، بمططن ماسططبوق اقتدى قد يكون أن ذلك واصورة
ماططن يتطططرق فالخلططل واهكذا آخر، به اقتدى صلته ليتم المسبوق

بططه، اقتططدى بمن اقتدى مان واإلى به، اقتدى مان إلى الوال الماام
السططجود لسططنية قدواته) غايططة قبل سهوه كان واهكذا. (قوله: والو

قبطل واجطد الماطام سطهو كطان والطو السجود له يسن أي للمأماوم،
المططأماوم يسجد لها. أي ثانية فارقه) غاية به. (قوله: واإن اقتدائه

كططأن الماططام) أي صلة بطلت الماام. (قوله: أوا مافارقة نوى واإن
واقططوع مانططه. (قططوله: بعططد السططهو واقططوع وابعططد إتماماه قبل أحدث
ترك وابطلت. (قوله: أوا فارق مان بكل ماتعلق مانه) ظرف السهو
إماططاماه تططرك واإن المططأماوم يسططجد ثالثة. أي السجود) غاية الماام

ة للخلل السجود. (قوله: جبرا للمطأماوم السطجود لسطنية إلخ) عل
أي صططلته الماططام. واقططوله: فططي ماططن أي ماطلقا. قططوله: الحاصططل

المططأماوم. أي علططى عططوده وايحتمل للمأماوم، وايتطرق أي الماام،
الماططام. ماططن لططه السططراية بطريططق المططأماوم صططلة فططي الحاصططل

لطم للسططهو سطجوده بعد به اقتدى لو أنه المذكور التعليل واقضية
الماططام صططلة فططي خلططل يبططق لططم إذ صططلته آخر المسبوق يسجد

نصططه: ماططا ش ع فططي رأيططت المأماوم. فانظره. ثططم لصلة يتطرق



الماططام فعل بعد به اقتدى والو إمااماه. ظاهره سهو قوله: وايلحقه
صططلة فططي يبططق لططم لنططه القططربا واهططو خلفه، وايحتمل للسجود،

عما سئل أنه الشارح فتاواى في به. لكن اقتدى حين خلل الماام
ماططن السططلم في شرواعه قبل شخص به فاقتدى للسهو سجد لو

صلة مان له المتطرق للخلل نفسه صلة آخر يسجد هل الصلة،
لتطططرق صططلته آخططر السططجود لطه يندبا أنه فأجابا ؟ ل أم الماام
فططإن الخلططل، قططوله: لتطططرق . وايتأماططل إمااماه. اه صلة مان الخلل
الماططام) أي سططلم بعد . (قوله: فيسجد اقتدائه. اه انجبقبل الخلل

الخيططرة. (قططوله: بالغاية مارتبط فهو السجود الماام ترك لو فيما
عنططد يسططجد أنططه المتطهططر. واظططاهره الماططام سططجوده) أي واعنططد

بهططذا ل. واسيصططرح أم تشططهده ماططن فططرغ سططواء ماطلقططا سططجوده
هنططاك. واقططوله: يلططزم يخططالفه واماططا يؤيططده ماططا واسططننقل قريبططا،

لم به. (قوله: واإن ليؤتم الماام جعل لخبر: إنما أي إلخ المسبوق
أنططه علططى حمل سهوه، يعرف لم واإن يوافقه سها) أي أنه يعرف

صططلته. بطلططت يتابعه لم واإن صلته) أي بطلت سها. (قوله: واإل
 بمجرد أي
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بتخلفططه فتبطططل واإل السططجود، عططدم قصططد إذا الماططام سجود
كزحمة لعذر تخلف فإن الثانية للسجدة الماام هوى كأن بركنين،

فططورا سجد الثانية السجدة في واالماام عذره زال فإن تبطل، لم
بسطجود عليطه يسطتقر لنطه سجد ماوافقا كان فإن بعدها أوا حتما،

المتابعططة لمحططض لنططه عليه السجود هذا فات ماسبوقا أوا الماام،
لسططهوه) السططجود. (قططوله: ل فططاتت. (قططوله: وايعيططده) أي واقططد

للمططأماوم السططجود يسططن ل إماططام. أي لسططهو قوله على ماعطوف
(ص): الماططام لقططوله القتططداء حططال نفسططه ماططن الحاصططل للسططهو

المطاواردي: يريطد حبطان. قططال ابطن واصططححه أبودوااد ضامان. روااه
ماعاوايططة والن المططأماوم، سططهو يتحمططل أنططه أعلططم وااللططه بالضططمان

(ص) أماطره وال يسطجد (ص) والطم النطبي خلطف العطاطس شطمت
أن التفسططير بهططذا إلططخ) أفططاد المططأماوم سهو بالسجود. (قوله: أي

ماططا المأماوم. ل واهو المقام، مان ماعلوم سهوه في الضمير مارجع



صحته. (قوله: حال لعدم الماام على عوده مان المتن مان يتوهم
الحكميططة، الوال. أوا التشططهد عططن سططها كأن الحسية، القدواة) أي

. الرقططاع. اه ذات صططلة ماططن ثانيتها في الثانية الفرقة سهت كأن
بفرقططة واصططلى فرقططتين فرقهططم بأن ثانيتها: أي في واقوله ماغني،
بهطا فيصطلي الخطرى تجطئ ثطم لنفسطها، تتم ثم الثنائية مان ركعة

به ماقتدية فهي ماعه، لتسلم التشهد في واينتظرها الباقية الركعة
ماتعلططق إماططام) ظططرف الثانيططة. (قططوله: خلططف الركعططة فططي حكمططا
أوا حططذفه فلططو القططدواة، حططال الشططارح قول عن يغني واهو بسهو،
إلططخ) أوالططى. (قططوله: فيتحملططه لكططان له تفسيرا واجعله عنه أخره
الماام. عنه سهوه يتحمل لسهوه. أي ل قوله مافهوم على مافرع

ماططن شططئ ينقططص ل حططتى فعلططه كأنه المأماوم ش: فيصير ع قال
الماططام عنططه يتحملهططا الططتي الشططياء بعضططهم نظططم . واقد ثوابه. اه

المنظططوم فططي تأتيططك تسططعة فططي ماأماوم عن الماام فقال: تحمل
ماططع أوال تشططهد الجهططر لططذات سططورة كذاك جهر ماع فاتحة قياماه
أوا القتططدا حططال المططأماوم سططها إذا سططجود ماع الماام فاتهما قعود
قنوتططا كططذا تشهدا ل أوا عنه الماام تحمل اقتدى قد ثانية في كان
سططجدة آية المأماوم قرأ للتلواة. كأن سجود: أي واقوله: ماع حمل

عططن الماام. (قططوله: المتطهططر) أي عنه يتحملها بل لها يسجد فل
بمفهططوم إلططخ) تصططريح المحططدث الخبث. (قططوله: ل واعن الحدثين

ل لنططه خفططي خبططث واذوا المحططدث الماططام يتحمل ل أي المتطهر،
لوجططود خلفهمططا الجماعططة علططى أثيططب واإنمططا الحقيقططة، في قدواة

كالتحمططل غيرهططا فططي يغتفططر ل ماا الفضائل في يغتفر إذ صورتها،
تغفططل. فل نحططوه المغنططى عن مار الرابطة. واقد لقوة المستدعي

وال العينيططة، هططو واالظططاهر الحكميططة، النجاسة هو الخفى واالخبث
بعططد سططهوه واالبصططير. (قططوله: بخلف العمططى بين ذلك في فرق
القططدواة. حططال قططوله أوا إماططام، خلططف قططوله الماام) ماحططترز سلم
فططي اعتمططده كمططا القططدواة، قبططل سططهوه القدواة بعد السهو واماثل

القدواة قبل والو إمااماه سهو لحقه واالمغنى. واإنما واالنهاية التحفة
كططان كأن المأماوم، إلى الماام صلة مان الخلل تعدي عهد لنه به

دوان المططأماوم، صططلة إلططى صططلته بطلن فيتطططرق أمايططا الماططام
فيسططجد الماططام سططهوه يتحمططل ل يتحمله) أي عكسه. (قوله: فل

علططة واهططو انتهائهططا، أي القططدواة نفسه. واقوله: لنقضاء صلة آخر
لقتضاء بالفاء التفريع إلخ) الوالى ظن التحمل. (قوله: والو لعدم



علططى بنططاء إماططاماه، قبططل المططأماوم له. (قططوله: فسططلم) أي المقام
خلف للمأماوم ظهر ظنه) أي خلف المذكور. (قوله: فبان الظن
لططو. واقططوله: يسلم. (قوله: سلم) جططوابا لم الماام أن واهو ظنه،
لعططدم وااجططب المططذكور أوالططى. واالسططلم واهططو بعططده، أوا أي ماعططه

الماططام. (قططوله: وال سططلم علططى لتقططدماه الوال بالسططلم العتططداد
نحططو نسططي لططو عمططده. كمططا أبطل واإن الوال لسلماه سجود) أي

تططذكر سواء يسجد وال بركعة، الماام سلم بعد يأتي فإنه الركوع،
بعده. (قوله:  أم سلماه قبل
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القدواة) أي حال في المذكور. (واقوله: سهو سلماه لنه) أي
ماططن غيره به المأماوم) خرج تذكر الماام. (قوله: لو عنه فيتحمله

بططأس وال الططترتيب، مابحططث فططي حكمططه مانفططرد. واتقططدم أوا إماططام
أتططى بطه يأتي أن قبل ركن ترك تذكر إن أنه هنا. واحاصله بإعادته

المثططل ذلططك أجططزأه بمثلططه التيططان بعد تذكره واإن واجوبا، فورا به
جلططوس فططي تشططهده) أي بينهما. (قوله: في ماا والغا ماترواكه عن

بعططده. أوا قبلطه تططذكره إذا ماططا ماثلططه بططل بقيططد ليططس هو أوا تشهد،
الركعطة غيطر ماطن لكطن واسطجدة، كركطوع ركطن) أي (قوله: تطرك
تشططهده. وايعيططد بهططا فيأتي مانها سجدة ترك تذكر إذا الخيرة. أماا
شططكه أوا أحططدهما، تططرك فتذكره هما واتكبيرة) أماا نية (قوله: غير

ماعططه ماضططى أوا الشططك، طططال إذا شططرواطه مان شرط في أوا فيه
ماا غير ركن ترك في فيه) أي شك الصلة. (قوله: أوا يبطل ركن

العططود لططه يجططوز وال بركعة) أي إمااماه سلم بعد ذكر. (قوله: أتى
في يسجد الواجبة. (قوله: وال المتابعة ترك مان فيه لما لتداركه،

التططذكر. واقططوله: لوقططوع صططورة في للسهو يسجد وال التذكر) أي
فل الماططام عنططه يتحملططه كططذلك كططان واإذا أي القططدواة حال سهوه

الشططك، صططورة فططي بخلفه إلخ) أي الشك يسجد. (قوله: بخلف
النهايططة: حاشية في الرشيدي بركعة. قال التيان بعد يسجد فإنه

لب في ذكر إذا أنه واالحاصل ماطر ماطا غيطر ركطن تطرك الصطلة ص
هططو الططذي سططببه لوقوع عليه سجود وال الماام، سلم بعد تداركه
لو ماا الماام. بخلف فيتحمله بالتذكر، القدواة حال وازوااله السهو



بعططد يسططجد فإنه القدواة انقطاع إلى شكه وااستمر ذلك في شك
الماططام تحمل لعدم القدواة بعد ماعه المستمر الشك لهذا التدارك

الشططك أوال أن القدواة. واإيضططاحه حال الواقع يتحمل إنما لنه له،
الحصططة لهذه هو إنما واالسجود الماام، تحمله القدواة حال الواقع

. القططدواة. اه حططال واقع ابتداؤها كان واإن القدواة، بعد مانه الواقعة
أماططرا فعططل لنططه يسططجد أنططه للسططجود. أي علطة إلخ واقوله: لفعله

حططال واقع ماا يتحمل إنما القدواة. واالماام انقضاء بعد بتقدير زائدا
المصططدر مافعططول القدواة. واقوله: زائططدا أي القدواة. واقوله: بعدها

بهططا. واقططوله: يططأتي التي الركعة هو الزائد لفاعله. واذلك المضاف
الركططن تططرك لن ماحتملططة، الزيططادة أن احتمططال. أي أي بتقططدير

إلططخ) أي ثم فيه. (قوله: وامان ماشكوك بالركعة للتيان المقتضي
فعل كونه المذكور الشك صورة في سجوده سبب أن أجل وامان
في شك لو فيما بركعة إتيانه بعد يسجد بتقدير، زائدا القدواة بعد
ماططع الصططلة أدرك هل أنه في ل. أوا أوا الماام ركوع أدرك هل أنه

زائططدا أماططرا القدواة بعد لفعله ركعة. واذلك ناقصة أوا كامالة الماام
أي فيهططا واجوبططا. واقططوله: واسططجد بركعططة) أي بتقدير. (قوله: أتططى
للسطجود. واقططوله: المقتضطي إلطخ) علطة شكه ندبا. (قوله: لوجود

كططونه للسجود المقتضي لن الظرف عن تأخيره الوالى للسجود
بوجططود. واقططوله: ماتعلق القدواة ماطلقا. واقوله: بعد ل القدواة، بعد

كوجططوده المططراد أن القدواة. وايحتمل حال الشك كوجود أي أيضا
ثم. (قوله: وايفططوت قوله: وامان على المتقدماة الصورة في بعدها

عالمططا السجود، لمقتضى ذاكرا عمدا) أي سلم إن السهو سجود
الفصططل قططربا ماحله. واقططوله: واإن لفوات السلم، قبل ماحله بأن
ناسططيا أي سططهوا، سططلم أوا سططهوا) أي عذره. (قططوله: أوا لعدم أي

جططاهل سططلم لو ماا النهاية في كما السهو. واماثله سجود لمقتضى
بيططن الفصططل واطططال أي عرفططا علم. واقططوله: واطططال ثم عليه بأنه

فططاته واإنمططا السططهو، صططورة فططي لفواته قيد واهو واتذكره، سلماه
أتططى أوا نجاسططة، علططى ماشططى لططو كما بالطول، البناء لتعذر حينئذ
هططو بمحططذواف إلخ) مارتبططط سجد كثير. (قوله: واإذا كلم أوا بفعل

واقصططر سططهوا سططلم تقططديره: واإذا عرفططا، قططوله: واطططال مافهططوم
التططذكر، بعططد عنططه يعططرض والم الترك، واتذكر السلم، بين الفصل

فطي جبهتططه ماكططن - أي واسططجد عطاد للسجود. واإذا العود له يندبا
مانهطا. يخطرج لطم أنطه بطان الصطلة. أي إلطى عائطدا - صططار الرض



ثان، لسلم فيحتاج إليها، العود ثم مانها حقيقة: الخرواج لستحالة
الجمعطة واتصطير العططود، بعططد كحططدث حينئططذ، مانططاف بطروا واتبطل
 عاد العود. (قوله: واإذا بعد واقتها خرج إن ظهرا
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سططجود ماقتضططى عليططه أن ناسططيا سططلم أن بعططد الماططام) أي
المطأماوم لطزم أي العطود السطاهي المطأماوم السهو. واقطوله: لطزم

الرواض: شرح في الماام. قال ماع يعود أن ناسيا ماعه سلم الذي
لططم حيططث العططود لططزوام . واماحل ناسيا. اه السلم في له لموافقته

قاصططر. واهططو إقاماططة، نيططة أوا كحططدث السجود، ينافي ماا مانه يوجد
لقطعططه يططوافقه لططم الماططام عططاد إذا فإنه العاماد، بالساهي واخرج

يعططد لططم واإن صلته) أي بطلت عمدا. (قوله: واإل بسلماه القدواة
ذلططك. واقططوله: في لمااماه المتابعة للزوام صلته بطلت الماام ماع
كططان إن البطلن واماحططل البطلن. أي فططي قيططد واعلططم تعمططد إن

بطلن. واماحططل فل واإل عليططه، بوجططوبه عالمططا العططود عدم ماتعمدا
م واماطا العطود، فطي إماطاماه خططأ يعلطم لطم ماا أيضا البطلن ينطو ل

قططام بطلن. (قططوله: والططو فل مابطططل. واإل تخلططف قبططل مافططارقته
صططلته. أي نسيانا. واقوله: ليتم إمااماه سلم أن بعد المسبوق) أي
الجلططوس إلططى يعططود أن المسططبوق يلزم أي العود واقوله: فيلزماه

لجلهططا. واقططوله: إذا أي إماططاماه إمااماه. واقوله: لمتابعططة ماع ليسجد
بطه الموافططق) خططرج المططأماوم فططراغ الماططام. (قطوله: بعططد أي عاد

هططذا تشهده لن يفرغ، لم أوا فرغ ماطلقا إمااماه فيتابع المسبوق،
إماططاماه سلم لو أنه بدليل إتماماه، عليه يحب وال له ماحسوبا غير
أقططل عليططه. (قططوله: ماططن بما وايأتي قبله يقوم أن له يتمه أن قبل

في واجوبا (ص). (قوله: واافقه النبي على الصلة ماع التشهد) أي
أوا أقلططه) أي قبل مار. (قوله: أوا ماا فيه يأتي تخلف السجود) فإن

فططي إلخ تشهده. واقوله: تابعه أقل مان يفرع أن قبل الماام سجد
الشططارح ماتططابعته. اسططتثنى المططأماوم نصه: قوله: يلزم ماا الكردي

فططراغ قبططل الماططام سططجد لططو واهططي ماسألة، ذلك مان اليعابا في
(ص) لططم النططبي على واالصلة التشهد أقل مان الموافق المأماوم

فططي . واخططالفه يخفططى. اه ل يجوز. كمططا ل ماتابعته. قال: بل تلزماه



يعيططد فهططل تشططهده. واعليططه يتططم ثططم واجوبططا، فقال: تططابعه التحفة
. يعيد. اه ل أنه يتجه الخادم: نعم. واالذي رأيان: قضية ؟ السجود

أفطتى الذي التحفة كلم - بعد الرمالي الجمال نهاية مالخصا. وافي
ثططم الواجبططة التشططهد كلمططات إتمططام عليططه يجططب -: أنططه الوالد به

المططأماوم كان إن ماعه سجوده واماحل البجيرماي، . وافي يسجد. اه
تجططز لططم واإل (ص) الواجبة، النبي على واالصلة التشهد مان فرغ

والططو تشهده، فراغ بعد هذه في السجود عليه وايتعين ماتابعته، له
غيططر ماططن سططلم ر. فططإن م شططيخنا اعتمططده الماام. كما سلم بعد

كمطا تشطهده) أي يتطم . (واقوله: ثم ل. اه صلته. ق بطلت سجود
يتططم ثططم ماعططه يسجد فإنه الفاتحة في واهو للتلواة إمااماه سجد لو

هططذا. فلططو فططي ل قبلهططا واالتي الصورة هذه بين فرق فاتحته. وال
قططال كأن الثانية، الصورة مان هذا استثنى ثم الصورتين بين جمع
يتططم لكططن واجوبططا، واافقططه قبلططه، أوا التشططهد أقططل قططوله: ماططن بعد

بالشططك شك) المراد أخصر. (قوله: والو الثاني. لكان في تشهده
للططوهم الشططامال الططتردد الفقططه: ماطلططق أبططوابا ماعظططم وافططي هنا

المصططلح الشطك خصططوص المراد الغلبة. واليس ماع والو واالظن،
أي سططلم السواء. واقوله: بعططد على أمارين بين التردد واهو عليه،

عود بعده حصل سلم بعد شك للصلة. فإن عود بعده يحصل لم
قططربا. واشططك عن عاد ثم السهو لسجود ناسيا سلم كأن للصلة،

صططلب فططي الشك أن بعوده بان لنه تداركه، لزماه ركن ترك في
فرض. واخططرج فلزماه لها عاد سنة وايقال: لنا يلغز الصلة. وابذلك

ماططر واقططد السططلم، قبططل واقططع إذا ماا السلم بعد واقع الشك بكون
يططأت لططم ركططن تططرك في كان إن أنه مافصل. واحاصله حكمه بيان

واتططدارك بينهمططا ماططا والغططا المططترواك عططن أجزأه واإل به، أتى بمثله
كططان فططإن المأماوم، غير كان إن فيهما. هذا للسهو واسجد الباقي

غيططر المططترواك كططان إن إماططاماه سططلم بعططد بركعططة أتططى ماأماوماططا
واقططع إذا ماططا أيضططا به الخيرة. واخرج الركعة مان الخيرة السجدة

لططم ماططا الفصططل طططول بعططد والو تداركه فيجب نفسه، السلم في
بمبطل.  يأت
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فيهططا واالشططك كالطهططارة تركططه شططرط) أي إخلل (قوله: في
إذا وابمططا رافعهططا، فططي واشططك الطهارة واجود تيقن إذا بما صادق،

إن يقططال بعططدها. ل الطهططارة واجود في واشك الحدث واجود تيقن
يوجططد لططم ماططا ماحله نقول لنا بقاؤه، الحدث تيقن إذا فيما الصل

لططم أنه الصل أن عارضه قد الصل هذا فإن هنا، كما له ماعارض
أخططرى صطلة اسططتئناف عليه يمتنع لكن بطهارة، إل الصلة يدخل
فططي السططلم. كمططا بعططد الطهططارة فططي الشطك وامان الطهارة بهذه
بعططده الشططك علططى يزيد ل لنه بعده الطهارة نية في الشك سم،
بعططد الشك أثر واإن الصلة، صحة في يؤثر فل الطهارة نفس في

صططلة افتتاح له يجوز ل حتى للطهارة، بالنسبة نيتها في الطهارة
ر وام حجططر ابططن عنططد المعتمططد هططو الشططرط فططي ذكططر بهططا. واماططا

الشططرط في - أي فيه اختلف له: واقد المغني واالخطيب. واعبارة
ل أم ماتطهططرا كططان هل شك لو ماوضع المجموع: في في - فقال

الطهططر، فططي بخلفططه يكططثر الركططن في الشك بأن فارقا يؤثر، أنه
النعقططاد. واالصططل تيقططن بعططد حصططل الركططن فططي الشططك وابططأن

فططي شططك فططإنه الطهططر، فططي بخلفططه الصططحة، علططى السططتمرار
الشططرواط تكون أن الفرق هذا عدماه. واماقتضى واالصل النعقاد،

المنقططول حسططن. لكططن فططرق الخادم: واهططو في كذلك. واقال كلها
هططو واهططذا بالمشططقة، المتجططه. واعللططه واهططو ماطلقططا، الفططرق عدم

. بتصرف. (قططوله: أوا المقري. اه ابن كلم ظاهر هو كما المعتمد
فرض. (قططوله: غيططر ترك في السلم بعد شك أوا فرض) أي ترك

فططي يضططر لططم لططو. أي يؤثر) جططوابا لفرض. (قوله: لم نية) صفة
واشططق) فيها. (قوله: لعسر أثر بأن الصلة. (قوله: واإل) أي صحة

ذلططك. (قططوله: فططي الشططك عططرواض لكططثرة الناس، على المار أي
واقططدماه الواوا حذف فلو عليه، المعطوف إلخ) انظر الظاهر والن
إلططخ) النيططة فططي الشك أوالى. (قوله: أماا لكان إلخ واإل قوله على

المعتمططد) على تحرم. (قوله: فيؤثر واتكبير نية قوله: غير مافهوم
غيططر ماططن النعقططاد أصططل فططي لشططكه الصططلة صحة في فيضر أي

بعططد والططو بهما، أتى أنه يتذكر لم ماا العادة فتلزماه يعتمده، أصل
نيتططه فططي الصططوم فططراغ بعططد الشططك يضر لم الزماان. واإنما طول

فيهططا يغتفططر لططم ماا فيه النية في يغتفر والنه فيه، العادة لمشقة
ل نفل، أوا فرضططا نططوى هططل شططك لو ماا النية في الشك هنا. وامان

ماطططر. واماجموعططة واماعططادة جمعططة غير في القدواة نية في الشك



واتكططبيرة النيططة بيططن الفرق) أي عدم في أطال لمن (قوله: خلفا
فرض) سكت ترك تيقن لو الركان. (قوله: ماا بقية وابين الحرام

بططه يططأتي أنططه واهططو حكمططه، لوضططوح شططرط تططرك تيقططن إذا عمططا
البنططاء) أي صططحتها. (قططوله: فيجططب عططدم لتططبين الصلة وايستأنف

استئناف لجواز نظر البناء واجوبا الصلة. وافي مان فعله ماا على
الوجططوبا، لفططظ فيهططا ليططس الططرواض أوالهططا. واعبططارة ماططن الصططلة

ماططا علططى بنى ركنا ترك - أنه السلم - أي بعده تذكر وانصها: فلو
المغني. في . واماثله نجاسة. اه يطأ والم الفصل يطل لم إن فعله

فططإن الططترك، واتططذكر سططلماه بيططن أي الفصططل يطل لم واقوله: ماا
يطططأ أوالهططا. واقططوله: أوا ماططن الصططلة اسططتأنف بينهما الفصل طال
غيططر تكططون أن بططد سططلماه. وال بعططد نجاسة يطأ لم واماا أي نجسا
استدبر أيضا. (قوله: واإن الصلة استأنف واطئها فإن عنها، ماعفو
واإن يجططب البنططاء. أي لوجوبا قليل) غاية ماشى أوا تكلم أوا القبلة

هذه تؤثر فل كذلك ماشى، أوا قليل تكلم أوا القبلة استدبر قد كان
فططي باحتمالهططا النجاسططة واطططئ واتفططارق البناء، صحت في الماور
يططؤثر فل المسططجد) أي ماططن خططرج (قوله: واإن الجملة في الصلة

عططده فمططا العططرف) أي قليلة. (قوله: إلططى الفعال كانت إذا أيضا
قصير. (قوله: في فهو قصيرا عده واماا طويل، فهو طويل العرف

رسططول بنططا قططال: صططلى هريططرة أبو روااه ماا اليدين) واهو ذي خبر
خشططبة أتططى ثططم ركعططتين، ماططن فسلم العصر أوا (ص) الظهر الله

اليططدين: أقصططرت ذوا له فقال غضبان، كأنه عليها وااتكأ بالمسجد
يقططول ماططا لصحابه: أحق فقال ؟ الله رسول يا نسيت أم الصلة

 ؟. قالوا: نعم. فصلى اليدين ذوا
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زاد بمططا سجدتين. (قوله: واالطططول سجد ثم أخريين، ركعتين
المنقول. (قططوله: القدر هذا على زاد بما الطول وايعتبر عليه) أي
النططبي أي اليدين. واواقططوله: أنططه ذي خبر الخبر) أي في واالمنقول

اليططدين. ذوا اليططدين) المناسططب: واراجعططه ذا (ص). (قوله: واراجططع
واهططو اليططاء، واسكون الواوا، وافتح الباء البويطي) بضم (قوله: عن

قريططة بططويط ماططن البويطي، القرشي يحيى بن يوسف يعقوبا أبو



اللططه رضططي للشططافعي خليفة واكان الدنى، ماصر صعيد قرى مان
أبطي ماطن بمجلسطي أحطق أحطد الشطافعي: ليطس بعده. قطال عنه

الليططث أبططي ابن واكان القرآن، واقراءة الصيام كثير يعقوبا. واكان
أيططام الواثططق إلططى بططه فسططعى فحسده، ماصر قاضي السمرقندي

إليها فحمل بغداد، إلى بحمله القرآن. فأمار بخلق بالقول المحنة
ببغططداد ماططات أن إلططى الحالططة تلك على واجلس ماغلول، بغل على
حكاه بما . سبكي. (قوله: وابه) أي واماائتين. اه واثلثين إحدى سنة

المشططهور، الصحابي غير هريرة) لعله أبي الرافعي. (قوله: واعن
ثنائية كانت سواء فيها) أي كان التي الصلة فانظره. (قوله: قدر

فطي تجطري القاعطدة إلخ) هطذه رباعية. (قوله: قاعدة أوا ثلثية أوا
الططرواض: إلخ) عبططارة شك ماا أن الفقه. (قوله: واهي أبوابا سائر

إلططى رجعنططا تغيططره، فططي واشططككنا عدماه أوا واجوده الصل كان ماا
فططي شططك بمططا بططه) أي . (قططوله: يرجططع الشك. اه وااطرحنا الصل

واجططود تيقططن إذا كمططا الصططل، ذلك كان) أي تغيره. (قوله: واجودا
الصططل لن بالطهططارة يأخططذ فططإنه رافعهططا فططي واشططك الطهططارة

إذا كمططا عططدماا، الصططل ذلططك كان أوا أي عدماا واجودها. واقوله: أوا
لنططه بالعططدم يأخططذ فططإنه واجودهططا، فططي واشك الطهارة عدم تيقن

للسططهو يسجد فإنه ل، أوا بالقنوت أتى شك: هل إذا الصل. واكما
أوا الثانيططة السجدة سجد شك: هل به. أوا التيان عدم الصل لن

فقططس. (قططوله: عططدماها. واهكططذا الصططل لن بهططا، يططأتي فططإنه ل
أن ماططؤخر. أي مابتططدأ فيططه ماقدم. واقوله: ماشططكوك كمعدوام) خبر

الصططل. إلططى فيططه يرجططع بططل يعتبر فل كالمعدوام، فيه المشكوك
تططرك فططي الصل: الشططك ذلك مان الجواد: وايستثنى فتح في قال
واقططوعه الظاهر لن يؤثر ل فإنه السلم، بعد واتحرم نية غير ركن
سططجود بيططان فططي . (قططوله: تتمططة) أي تمام. اه - عن السلم - أي

طلبهططا، على للجماع إلخ) أي التلواة سجدة التلواة. (قوله: تسن
فسططجد السططجدة آدم ابططن قططرأ (ص) قططال: إذا أنططه ماسلم والخبر
بالسطجود آدم ابطن أماطر وايلطتى، وايقول: يا يبكي الشيطان اعتزل

عمططر ابططن النار. والخبر فلي فعصيت بالسجود واأمارت الجنة، فله
ماططر فططإذا القططرآن علينططا يقططرأ (ص) كططان عنهمططا: أنططه اللططه رضي

واالحططاكم. واإنمططا أبططودوااد روااه ماعه واسجدنا واسجد كبر بالسجدة
عليططه. واالنجم. ماتفططق سجدة في (ص) تركها لنه عندنا تجب لم

علططى واجوبها بعدم التصريح عنهما الله رضي عمر ابن عن واصح



الصططحابة سططكوت ماططع العظيم الموطن هذا في مانه واهذا المنبر،
بقططوله: * (واإذا يسططجد لططم ماططن تعططالى ذماططه إجماعهم. واأماا دليل
ماططا بططدليل الكفططار فططي يسجدوان) * فططوارد ل القرآن عليهم قرئ
سططجدة: عشططرة أربططع التلواة سططجدات أن بعده. وااعلم واماا قبله

واالنشططقاق النجططم فططي المفصططل فططي واثلث الحج، في سجدتان
واماريططم واالسططراء واالنحططل واالرعططد العططراف فططي واالبقية وااقرأ،

خططبر لططذلك السططجدة. وااحتططج واحططم تنزيل واألم واالنمل واالفرقان
عنططه، اللططه رضططي العططاص بططن عمروا عن حسن، بإسناد دوااد أبي

 في سجدة عشرة (ص) خمس الله رسول قال: أقرأني
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وامانهططا سجدتان، الحج وافي المفصل، في ثلث مانها القرآن،
سططجدة هططي واإنما التلواة سجدات مان ليست أنها ص. إل سجدة
دوااد سططيدنا توبططة علططى الشططكر سجود بها تعالى. ينوي لله شكر
يليططق ل مامططا ارتكبه الذي الوالى خلف مان واالسلم الصلة عليه

فططي اختلططف لكططن ماعروافططة، السجدات هذه شأنه. واماحال بكمال
قططوله: * عنططد أنهططا فالصططح النحططل، مانهططا: إحططداها: سططجدة أربططع

قوله: * (واهم عند الماروادي: إنها يؤماروان) * واقال ماا (وايفعلون
أنهطا فالصطح النمل ضعيف. واثانيتها: سجدة يستكبروان) * واهو ل

العظيم) * واقيل: إنها العرش ربا هو إل إله ل قوله: * (الله عند
تعلنططون) *. واثالثتهططا: سططجدة واماططا تخفون ماا قوله: * (وايعلم عند
يسأماون) * واقيططل: ل قوله: * (واهم عند أنها فالصح فصلت، حم

تعبططدوان) *. وارابعتهططا: سططجدة إيططاه كنتططم قططوله: * (إن عنططد
يسططجدوان) * واقيططل: إنهططا قوله: * (ل عند أنها فالصح النشقاق،

صططبيا التحفططة: والططو فططي السططورة. (قططوله: لقططارئ) قططال آخر في
علططى كلفططة بل أماكنططه واخطيططب قربا، على تطهر واماحدثا واامارأ،
سططواء . (واقوله: واساماع) أي الفصل. اه قربا إن أسفله أوا مانبره
للتفططاق القارئ بسجود له للقاصد تتأكد ل. لكن أم السماع قصد
سططجدة) تنططازعه آية الحالة. (قوله: جميع هذه في استحبابه على

السجود. وايشترط حرم وااحدا حرفا إل قرأها فلو قبله، السمان
وال ماحرماططة تكططون ل بططأن ماشططرواعة القططراءة تكططون أن أيضططا



والططو بقصططدها، السططجدة آيططة ماسلم جنب كقراءة لذاتها، ماكرواهة
تكططون الصططلة. واأن مان القيام غير في الذكر. واكقراءتها نحو ماع
غيططر فططي تكططون ل واأن عرفططا، وااحططد زماططان وافي وااحد قارئ مان

واالسططجود. الية آخر بين عرفا فصل يطول ل واأن الجنازة، صلة
ل واأن ماأماوماططا، يكون ل أن أيضا اشترط ماصليا القارئ كان واإن

ماصططل) أي يطأتي. (قططوله: وايسططجد كمطا السطجود، بقراءتططه يقصد
فقططط. فل نفسططه لقططراءة أي مانفططردا. واقططوله: لقراءتططه أوا إمااماططا
عالمططا عاماططدا فعططل المغنططى: فططإن فططي غيره. قال لقراءة يسجد

مان ماتصل ماأماوماا) استثناء . (قوله: إل صلته. اه بطلت بالتحريم
المططأماوم. واقططوله: لسططجدة هو) أي ماصل. (قوله: فيسجد ماطلق
وال غيططره لقططراءة وال نفسططه لقططراءة يسططجد فل فقططط أي إماططاماه
عالمططا عامادا لذلك واسجد خالف فلو يسجد، لم إذا إمااماه لقراءة

علططى إلخ) مافرع إمااماه سجد صلته. (قوله: فإن بطلت بالتحريم
المططأماوم سططجود واجوبا التفريع بهذا إلخ. واأفاد هو قوله: فيسجد

عنططه، المططأماوم هططو) أي للمتابعة. (قوله: واتخلططف إمااماه سجد إذا
شططرع سططجد) أي إماططاماه. (قططوله: أوا ماططع يسجد لم الماام. أي أي
المططأماوم. أي . شططوبري. واقططوله: هططو هططوى. اه بططأن السططجود في

التعمططد عنططد صططلته) أي الماططام. (قططوله: بطلططت أي واقوله: دوانه
ماططن ذلططك فططي لمططا الططرواض، شططرح فططي بططالتحريم. كمططا واالعلططم

نصططه: قططوله: بطلططت. أي ماا البجيرماي الفاحشة. واكتب المخالفة
تططرك إذا إل الوالططى، فططي السططجود ماططن رأسططه الماططام رفططع إذا

ش. واعبططارة واع ي ز  للسجود. اه الهوى فبمجرد قصدا، السجود
بطلططت السططجود عططدم قاصططدا كططان إن الشوبري: قوله: واتخلططف

. (قوله: والططو السجود. اه مان رأسه الماام برفع واإل الماام، بهوى
وابططالعلم. بالتعمد إلخ، لقوله: واتخلف إلخ) تقييد المأماوم يعلم لم

الماططام. علططى يعططود بعططده وافيمططا فيططه الضططمير واقوله: واسططجوده
لططو. (قططوله: وال جوابا واهو المأماوم، صلته) أي تبطل (قوله: لم

 يسجد) قال
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صلته. (قططوله: بططل بطلت عامادا عالما سجد البجيرماي: فإن
المسططتتر. الفعططل فاعل مان حال إمااماه. واقوله: قائما ينتظر) أي
في ركاكة يوجب بعد لفظ على الظرف قهوى) عطف (قوله: أوا
ماططا على عطفه وايكون ماقدر بفعل ماتعلقا جعله فالوالى التقدير،

الماام رأس رفع قبل علم الجمل. واالتقدير: والو عطف مان قبله
رفططع) إمااماه. (قوله: فططإذا ماع للسجود المأماوم هوى السجود مان
ماعططه) (قططوله: رفططع المأماوم سجوده) أي (واقوله: قبل الماام أي
الططتي الحالة إلى الماام. واالمراد: رجع ماع رأسه المأماوم رفع أي

يسجد) أي س. (قوله: وال جلو أوا قيام مان الهوى قبل عليها كان
يفططارقه، أن التحفططة: إل فططي واحده. قال للسجود الهوي يتمم وال

إلى السجود النهاية. (قوله: تأخير في . واماثله بعذر. اه فراق واهو
الفصل. قصر إذا النهاية: واماحله في الصلة. قال مان فراغه) أي

أدى واإن يسجد بل تأخيره يطلب فل طال إذا ش: أماا ع . قال اه
نططدبا أي التحفططة: وااعططترض، . وافططي المططذكور. اه التشططويش إلى

بططأنه للتلواة. وايجططابا الظهططر فططي (ص) سجد أنه صح بما التأخير
قلتهططم ماططع آيتهططا أسططمعهم فلعلططه أحيانا، فيها الية يسمعهم كان

. (قططوله: بططل ذلططك. اه جواز بيان قصد أوا التشويش، عليهم فأمان
- أعنططي التعليل مان النهاية: وايؤخذ إلخ) عبارة تأخيره ندبا بحيث

المططأماوماين بعططض بعططد إذا كذلك الجهرية - أن يشوش قوله: لئل
أخفططى أوا أفعططاله، يشططاهد وال قراءتططه يسططمع ل بحيططث إمااماه عن

جهططة ماططن ظططاهر واهططو نحوهططا، أوا صططمم أوا حائططل واجد أوا جهره،
كما بل، بعد بما العظام) ماتعلق الجواماع . (قوله: في المعنى. اه

ماططن يعلططم كمططا النهايططة في به يقيد التحفة. والم عبارة صريح هو
لسططنية المأماوماين) علططة على يخلط السابقة. (قوله: لنه عبارته
سططن الماططام تركططه النهايططة: والططو فططي الصورتين. قال في التأخير

بطوله، فواتها مان يأتي لما الفصل قصر إن السلم بعد للمأماوم
التحفططة فططي . واماثلططه اه الصح، على تقضى ل لنها العذر، ماع والو

أوا إماططام ماططن المأماوم غير المصلي قرأ) أي واالمغنى. (قوله: والو
الركطوع) أقططل بلططغ السجدة. (قطوله: بططأن أي مانفرد. واقوله: آيتها

. جاز. اه الراكع حد يبلغ لم الرواض: فلو شرح في سم: قال قال
؟ يسطجد ثطم للقيطام يعطود أوا ؟ الحطد ذلطك مان يسجد هل فانظر

السجود) أي له بدا . (قوله: ثم الوال. اه مانه الفهم إلى واالسابق
أن إلططى الهططوي يتمططم أن له طرأ الركوع أقل إلى واصوله بعد ثم



التلواة. (قططوله: لفططوات سجود عن وايجعله السجود حد إلى يصل
واماططا القيططام واهططو مانططه، السططجود يشططرع الططذي المحططل ماحله) أي

إلططى فططرض ماططن رجوعططا فيه بأن الرواض شرح في قاربه. واعلله
التلواة. (قطوله: سطجود لجل للسجود) أي هوي سنة. (قوله: والو

يكفططه) أي للركططوع. (قططوله: لططم أي واقوله: لططه الهوي صرفه) أي
صططارف. لنططه الركططوع. واذلططك عن أي للسجود. واقوله: عنه هويه

والططم للفططرواض تعططرض التلواة. واقد سجدة (قوله: وافرواضها) أي
الطهططارة نحططو ماططن الصططلة كشططرواط واهططي للشططرواط، يتعططرض
آيتهططا. ماططن بططالفراغ الططوقت. واهططو وادخول للقبلة واالتوجه واالستر

ماططن فليسططجد يسططجد أن أراد إذا المصططلي أماا ماصل واقوله: لغير
إليهططا للهططوي يكططبر أن لططه واسططلم. واينططدبا تحططرم واتكبير نية غير

واالرفططع للهططوي تكططبيره عند اليدين رفع له يندبا وال مانها، واالرفع
النيططة بعططدها. واقيططل: إن السطتراحة جلسطة تنطدبا وال يكططره، بطل

تشططملها. (قططوله: نيططة ل الصططلة نيططة لن بها تلفظ غير مان وااجبة
واأفططادت فرواضططها، عططن خططبر عليططه عطف واماا التلواة) هو سجود
فقططط. وااسططتوجهه السجود نية يكفي ل أنه للتلواة سجود إضافة

للتلواة السططجود نيططة واجططوبا ماعنى هل قال: واانظر ثم البجيرماي
اليططة لتلواة السططجود ينططوي كططأن ؟ اليططة لخصططوص السططجود نية

اليططة لخصططوص تعرض غير مان التلواة نية ماعناه المخصوصة. أوا
واهو ذلك الوقت. واالسبب ذي النفل في التعيين واجوبا قياس ؟

اليططة. (قططوله: لخصططوص التعططرض أي . واقططوله: ذلططك قريططب. اه
ماططن ليكططبر يقططوم أن لططه يسن النهاية: وال في تحرم) قال واتكبير

ماباحا كان قام فإذا ش: أي ع . قال فيه. اه شئ ثبوت لعدم قيام
 دوان يسن قوله: ل يقتضيه كما
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في الصلة) أي كسجود . (قوله: واسجود يقوم. اه ل أن سن
بخلف وااحدة التلواة سجدة فإن عدده، في ل واماندواباته وااجباته
الصطلة، كسططلم اثنططان. (قططوله: واسطلم) أي فطإنه الصططلة سجود
الجلوس أن كلماهم التحفة: واقضية في التحرم. قال على قياسا

بططل واسططلماها، النافلة لتشهد يجب ل لنه بعيد، واهو ركن، للسلم



فططي . واماثلططه سططنة. اه هططو أوالى. نعططم، فهذا الضطجاع، ماع يجوز
كططان سططواء التلواة، سططجدة فططي فيهططا) أي النهاية. (قوله: وايقول

يقططول أن المنهططج: وايسططن شططرح في خارجها. قال أوا الصلة في
ذخططرا، عنططدك لططي وااجعلها أجرا، عندك بها لي اكتب أيضا: اللهم

داواد. روااه عبدك مان قبلتها كما ماني وااقبلها وازرا، بها عني واضع
قبلتهططا: أي . واقططوله: كمططا حسططن. اه بإسططناد واغيططره الترماططذي
المعنططى: ش. أوا ع فططي تلواة. كما سجدة كونها بقيد ل السجدة،

سططجدة خصططوص هططي داواد مان قبلها فالتي نوعها. واإل قبلت كما
السططجود) أي بقصططد القططراءة بجيرماي. (قططوله: تحططرم  الشكر. اه

قططرأ تحططرم. فططإن فل واإل تنزيططل، بططألم الجمعة يوم صبح غير في
بطلططت عالمططا، عاماططدا واسجد السجود، بقصد تنزيل ألم بغير فيها

فططي السططجود ماحططل لنهططا حجططر، عنططد تبطططل ر. وال م عند صلته
إذا ماططا بططذلك خططرج ماكططرواه واقططت أوا صططلة الجملة. واقططوله: فططي

يحططرم. ل فإنه فقط السجود بقصد المحلين هذين غير في قرأها
الصططلة خارج فقط السجود قصد يؤثر لم التحفة: واإنما في قال

ثمططة. بخلفططه هنططا مانهططا ماانع ل عبادة قصد لنه المكرواه واالوقت
كان إن واماحله بالفعل بالسجود به) أي الصلة . (قوله: واتبطل اه

تعططديا. الركططان بعططض جنس مان هو ماا فيها زاد لنه عالما عامادا
ماندوابات مان غيره ماع السجود بقصد القراءة (قوله: بخلفها) أي

القططراءة لمشططرواعية بطلن وال حرماططة ل فإنه الصلة، أوا القراءة
ذلططك كططان سططواء ماطلقططا) أي كراهططة حينئذ. (قوله: فل واالسجود

إلى التقربا يحل ل. (قوله: وال أوا الصلة أوا المكرواه الوقت في
الططرواض. كمططا شططرح في حرام. قال فهو بسجدة) أي تعالى الله

ماططا إل ضططللة بدعططة واكططل بدعططة، لنططه وانحوه مافرد بركوع يحرم
واذلططك تسن، بل تحرم فل بالسبب سبب) أماا استثنى. (قوله: بل

هجططوم أوا التلواة، سططجود على الكلم تقدم كالتلواة. واقد السبب
أوا عططدوا، علططى نصر أوا غائب، قدوام أوا جاه، أوا والد كحدواث نعمة

يططؤدي ذلك لن لستمرارها ل حرق، غرق مان كنجاة نقمة اندفاع
ماططا على تعالى الله شكر السجود. لذلك في العمر استغراق إلى

النقطم. واالحاصططل: تسطتحب ماططن عنطه دفطع أوا النعططم ماطن أعطاه
تتعلططق ل إذ الصططلة تططدخل وال الصططلة خارج لذلك الشكر سجدة

صططلته. بطلت بالتحريم عالما عامادا الصلة في سجدها فإن بها،
ثلططث فأعطططاني لماططتي، واشططفعت ربططي خبر: سألت فيها واالصل



ربططي فسططألت رأسططي رفعططت ثططم شططكرا، لربططي فسجدت أماتي،
رفعططت لربططي. ثططم شططكرا فسططجدت أماططتي، ثلث فأعطاني لماتي
ث فأعططاني لماطتي، ربطي فسطألت رأسي فسطجدت الخطر، الثل
بإسططناد الططبيهقي حسن. وارواى بإسناد داواد أبو لربي. روااه شكرا
ماططن عنططه اللططه رضططي علي كتابا جاءه لما (ص) سجد أنه صحيح
ماططن ببليططة، مابتلططى لرؤيططة أيضططا همدان. واتسططتحب بإسلم اليمن
لرؤيططة السططلماة. أوا على تعالى الله واشكر للتباع وانحوها، زماانة
فططي مانهططا أشد الدين في المصيبة لن بها، يجاهر بمعصية مابتلى
لئل للمبتلططى ل يتططوبا، لعلططه أوا تعييططرا للعاصططي وايظهرهططا الدنيا،

إلططى الططرواض: والططو شططرح فططي اتفاقططا) قططال يتأذى. (قوله: حرام
الكفططر، يقتضي ماا صوره بعض تعالى. وافي لله قصده أوا القبلة،
سططجدا) * لططه تعالى: * (واخرواا ذلك. واقوله مان تعالى الله عافانا

أعلم.  واتعالى سبحانه واالله ماؤوال، أوا مانسوخ
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شططرواط ماططن شرط فقد إماا واهي الصلة مابطلت في فصل
رسططلن: وايبطططل ابططن قططال أركانها. كما مان ركن فقد أوا الصلة،
(قططوله: ماضططوا قططد شططرواط مان شرط فوات أوا ركن ترك الصلة
شططكر. أوا تلواة سططجدة أوا جنططازة كططانت والططو الصططلة) أي تبطططل

ل وااعتكططاف) أي صوم الصلة. (قوله: ل مان (قوله: فرضها) بدل
واالنسططك. الوضططوء واماثلهمططا ذكططره، بمططا وااعتكططاف صططوم يبطططل

قطعها) أي الربعة. (قوله: بنية مان بابا أضيق الصلة أن واالفرق
واذلططك أخططرى صططلة إلططى بططالخرواج والططو ركن، ماضي بعد أوا حال،

بنيططة واخططرج فيهططا، دوااماططه المشططرواط بالنيططة للجططزم ذلك لمنافاة
ذلططك فططي يشططرع حططتى بهططا تبطل فل المبطل، الفعل نية قطعها

أن يحتمططل واماططدخولها أوا، بمعنططى المنوي. (قوله: واتعليقه) الططواوا
يعططود فيططه واالضططمير إليططه المضططاف قطعهططا علططى ماعطوفا يكون
حصططول علططى القطططع تعليططق بنيططة الصلة واالتقدير: واتبطل عليه،
عطفططه صلتي. وايحتمططل قطعت فلن جاء نوى: إن إذا كما شئ،
صططادق واهو بتعليقه - واالتقدير: واتبطل نية - أعني المضاف على
ان إذا بمطا ه ك فطي هنطا الكلم لن أوالطى بطاللفظ. واالوال أوا بقلب



هططذه ماططن لنططه اللفططظ، حيططث ماططن ل التعلططق حيططث ماططن البطال
لططم والططو أي شططئ عليططه. واقططوله: بحصططول الكلم سططيأتي الحيثية

عليططه المعلق الشئ كان والو عاديا) أي ماحال يحصل. (قوله: والو
بالعططادي السكين. واخرج قطع واعدم السماء كصعود عاديا، ماحال

يبطططل. ل بحصططوله القطططع فتعليق الضدين، بين كالجمع العقلي،
واقططوعه، لماكططان بالنيططة الجططزم ينططافي الوال أن بينهمططا واالفططرق

قسططمان: لططذاته، المحططال أن الكردي: وااعلططم الثاني. قال بخلف
بيططن كططالجمع واعقل، عططادة الممتنططع هططو لططذاته فالمحططال والغيره،
عقل، ل عططادة قسططمان: مامتنططع لغيططره واالبياض. واالمحال السواد

النسططان. ثانيهمططا: الممتنططع ماططن واالطيططران الزماططن مان كالمشي
. (قططوله: يططؤمان. اه ل أنططه اللططه علططم مامططن كاليمان عادة ل عقل

بططتردد الصططلة واتبطططل قطعهططا. أي نية على فيه) ماعطوف واتردد
فططي الططتردد قطعهططا فططي ق: واكططالتردد ش القطططع. قططال فططي

دوااماططه المشططرواط الجططزم لمنافططاته حططال فتبطل فيها، الستمرار
عططبرة وال للجزم، ماناقض شك يطرأ أن بالتردد واالمراد كاليمان

بطل الموسوسططون، بطه يبتلطى ماما ذلك فإن الفكر، في يجري بما
ضططرر ل ماؤاخططذة) أي . (قوله: وال تعالى. اه بالله اليمان في يقع
بل الفكططر يطططرق الططذي واهططو قهططري ذلك. واقوله: بوسططواس في

فططي تططردد لططو أنططه فكططره فططي واقططع اليعابا: بأن في اختيار. قال
بيططن الفططرق يعلططم وابططه قطعططا، بططه ماؤاخططذة فل حكمططه ماا الصلة

اليقيططن يسططتمر أن واهي اليقين، يعدم أن واالشك. فهو الوسوسة
الماططر يكططون كيططف كان التردد. والو تقدير نفسه في يصور والكنه

ذلططك لن تعططالى، بططالله اليمان في التي. واكذا الهاجس مان فهو
كططردي:  الحرج. اه مان به فالمؤاخذة الموسوسون، به يبتلى ماما

كمططا الهمططزة. يعنططي بكسر تعالى. واهو بالله (قوله: كاليمان) أي
بالله. واقوله: واغيططره اليمان في القهري بالوسواس يؤاخذ ل أنه
واتبطل كثير) أي العبادات. (قوله: بفعل بقية مان اليمان غير أي

بإسططقاط مانصططوبا مانططه. واقططوله: يقينططا كططثير فعل بصدوار الصلة
للبطلن. المقتضية الكثرة في قيد الحال. واهو على أوا الخافض،

بطلن. فل واإل يقينيطططة تكطططون أن بطططد ل الفعطططل كطططثرة أن أي
 شرواط: أن ستة المبطل للفعل ذكر واالحاصل
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غيططر ماططن يكططون واأن بيقيططن، كططثرته تكططون واأن كططثيرا، يكون
والء، يكططون واأن بططالتحريم، العططالم مان يصدر واأن أفعالها، جنس

وله: ماطن وانفطل الخطوف شطدة في يكون ل واأن غيطر السطفر. (ق
ماططن كططائن فعططل لفعل. أي صفة بمحذواف، أفعالها) ماتعلق جنس

ففيه جنسها مان كان واالضربا. فإذا كالمشي أفعالها، جنس غير
وااحططدا فعل كططان والططو بطلططت، عمططدا كططان إن أنططه واهططو تفصططيل،

علططى زاد واإن تبطططل، فل سططهوا كططان عمططدا. واإن الركوع كزيادة
الفصل. (قوله: إن أوااخر في سهوا. واسيذكر ركعة كزيادة الثلثة

ماططن أي تحريمططه علططم الكثير. واقوله: مامن الفعل ذلك صدر) أي
هططو جهلططه الصلة. واقططوله: أوا في الكثير الفعل تحريم علم ماصل

بيططن يكططون بططأن جهلططه، فططي أي يعططذر العلم. واقوله: والم مافهوم
به واخرج الجهل، في قيد بالسلم. واهو عهد وابعيد العلماء أظهر

الفعططل كططونه) أي الكططثير. (قططوله: حططال فعلططه يبطل فل المعذوار
أنططه يحتمططل أنه ثم الحال، على مانصوبا والء أن به الكثير. واأفاد

حال أن وايحتمل ماشبهة، صفة لنه المستتر كثير ضمير مان حال
بعططده. بكثير واصفه نكرة أنه ماع مانه الحال ماجئ واسوغ فعل مان

بقططوله: مارتبططط واهططو الخططافض بإسططقاط (قوله: عرفططا) مانصططوبا
كثيرا العرف يعده العرف. فما الكثرة في المعتبر أن كثير. يعني

والبططس الخططف، كخلططع قليل العرف يعده واماا ضر، خطوات كثلث
لططم واضططربتين، واكخطططوتين القملططة، نحو واكإلقاء الخفيف، الثوبا

المعتططبر أن علططى بنططاء بقططوله: والء مارتبطا يكون أن يضر. وايصح
الوال. وافططي فططي نظيره تقدير إلى حينئذ يحتاج العرف. لكن فيه
غيططر أوالى. (قططوله: فططي واهو والء، قوله على تقديمه المنهج ماتن
غير في كثير بفعل الصلة واتبطل السفر) أي وانفل الخوف شدة

فططي الكططثيرة عليه. فالفعال حية نحو صيال غير وافي أي ذكر ماا
القليططل) ماحططترز إليها. (قططوله: بخلف الحاجة لشدة تبطل ل ذلك
الصططلة عليططه لنه يبطل، فل القليل الفعل بخلف كثير. أي قوله

واواضعهما الصلة في نعليه فيه. فخلع واأذن القليل فعل واالسلم
السططلم، برد واأشار السجود، في عائشة رجل واغمز يساره، عن

بطدفع واأماططر واالعقططربا، الحيطة الصططلة فططي السطودين بقتل واأمار
عليططه يعسططر المصططلي الحصططى. والن تسططوية فططي واأذن المططار،



رعايطة ماطن بطد وال طويطل، زماطان فطي وااحدة هيئة على السكون
الكططثير. واماحططل دوان بططه يخل ل الذي القليل عن فعفي التعظيم،

أبطططل. واإل اللعططب بططه يقصططد لم إن القليل بالفعل البطلن عدم
اتسططعتا) أي للقليططل. (قططوله: واإن (قططوله: كخطططوتين) تمثيططل

واقيططدهما واالقنططاع المغنططى فططي الخطيططب الخطوتططان. واخططالف
قططال: ل فططإنه الحرمايططن.، إماططام ذلك في تابع بالمتوسطتين. واهو

يوازيططان فإنهمططا جططدا وااسططعتين خطططوتين بتططوالي البطلن أنكططر
فططإن الغايططة، فططي واثبططة) قيططد ل . (قططوله: حيططث عرفططا. اه الثلث
ماططن فزعا يكن لم ش: ماا ع جهتها. قال مان أبطلتا الوثبة واجدت

لعططذره. (قططوله: واالضططربتين) ماعطططوف تبطططل فل واإل حيططة، نحو
إلخ) قصد لو أيضا. (قوله: نعم، للقليل تمثيل فهو خطوتين، على
يبطلن ل واأنهمططا القليططل ماططن واالضططربتين الخطوتين لجعل تقييد
أوا خطططوات ثلث المار أوال مان يقصد لم ماا ذلك قال: كل فكأنه
بمجططرد صططلته بطلططت ذلططك قصططد فططإن ماتواليططات، ضربات ثلث

مان نواه لو أماا فيه، واشرع المبطل قصد لنه وااحدة في شرواعه
قططوله المتفططرق) ماحططترز بطلن. (قططوله: واالكططثير فل شططرواع غير

الكططثير وابخلف القليططل. أي علططى ماعطططوف بططالجر واهططو والء،
واهططو صططلى واالسططلم الصططلة عليططه لنططه يبطططل، ل فإنه المتفرق

حملهططا. (قططوله: قططام واإذا واضططعها سططجد إذا فكططان أمااماططة، حامال
الفعططل تططأثير عططدم ماحططل أن أي للتقييططد، إلخ) الحيثيططة يعد بحيث
قبلططه عما مانقطع فعل كل أن عرفا، يعد كان إذا المتفرق الكثير
فططإن الثاني، عن مانقطعا واالثالث الوال، عن مانقطعا الثاني فيعد

للمتفططرق. ضططبطه أي البغططوي أثر. واقططوله: واحططد ذكر كما يعد لم
كططل بيططن أي بينهمططا يكططون ضعيف. واقططوله: بططأن خبره مابتدأ واهو
الفعليططن، بيططن يطمئططن بططأن أيضا بعضهم بعده. واضبطه واماا فعل
فططإنه سططهوا) أي الكططثير الفعل كان أيضا. (قوله: والو ضعيف واهو

كصططلة إليططه الحاجططة دعت لو أماا إليه، تدعو ل الحاجة لن يبطل
الجار أن به مار. (قوله: واالكثير) أفاد كما يبطل فل الخوف شدة

 واالمجروار
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ذكططر. (قططوله: كثلث ماططا تقططديره ماحططذواف لمبتططدأ خططبر بعده
جنططس ماططن تكططون أن الثلث فططي يشططترط واخطوات) ل ماضغات

ثلثططة ماططن أوا واضططربة كخطططوتين جنسططين مان كانت إذا بل وااحد،
أيضا. (قططوله: تططوالت) الصلة أبطلت نعل، واخلع واضربة كخطوة

السطابق. التفريطق ضطابط ماطن يعلطم التطوالي الثلث. واضابط أي
بططالثلث. البطلن فططي غايططة الثلث. واهططي كانت) أي (قوله: واإن

ماغتفططرة. إل إل تكون ل الخطوة إذ كاشفة، صفة واقوله: ماغتفرة
تكططون فإنهططا بالوثبططة المصططحوبة الخطططوة عططن به احترز يقال أن

ثلث المجمططوع لن وايططديه) أي رأسه ماؤسسة. (قوله: واكتحريك
ماثلططه وااحد. بل عضو مان تكون أن فيها يشترط ل واهي حركات،

ماعططا) غايططة أعضاء. (قوله: والو ثلثة مان أوا عضوين مان كانت إذا
سططواء بذلك، تبطل أنها وااليدين. أي الرأس بتحريك البطلن في
ماططا الكططردي التططوالي. وافططي علططى أوا وااحططد آن فططي تحريكها واقع

للتحططرم اليدين رفع عند لذلك التنبيه ماعا. ينبغي نصه: قوله: والو
تحططرك إذا صططلته بطلن هططذا ظططاهر فإن العتدال، أوا الركوع أوا

بططأن صططرحوا نصه: قد ماا الشارح فتاواي في حينئذ. وارأيت رأسه
ل يططديه، بيططن للمططار المصططلي وادفططع الصططلة، فططي المرأة تصفيق

- مانططدوابين كونهمططا - ماططع ماتواليططات ماططرات بثلث يكطون أن يجوز
عقبهما ثم الصلة في حركتين تحرك لو فيما البطلن مانه فيؤخذ
الصلة في تغتفر ل الثلث لن ظاهر ماسنونة. واهو أخرى بحركة

ماططا آخططر الصططورة. إلططى هذه في فأوالى العذر، ماع وانحوه لنسيان
الجمططال اغتفططر يخفططى. لكططن ل ماططا الحططرج ماططن فتاوايه. وافيه في

أن يقتضططي واهذا العيد، صلة في واالرفع التصفيق توالي الرمالي
ماططا ماخرماططة أبططي عن المبطل. وانقل في تعد ل المطلوبة الحركة

الخطططوة أن المططرة) أي الخططاء بفتططح واالخطوة . (قوله يوافقه. اه
بضططمها كططانت إذا واأماططا المططرة، ماعناها يكون الخاء بفتح كانت إذا

هططو واالثططاني هنا، المراد هو القدماين. واالوال بين ماا ماعناها يكون
الطرواض، شططرح فططي عليططه نطص المسطافر. كمطا صلة في المراد

هنططا. المططراد واهططي الواحدة، المرة الخاء بفتح واعبارته: واالخطوة
المسافر. (قططوله: صلة في المراد واهو القدماين، بين ماا وابضمها

فائططدة ماططا انظططر المططرة. واقططوله: هنططا بمعنططى الخطططوة واهي) أي
فل المسططافر صططلة فططي عنهططا للحططتراز إنططه قيل فإن به، التقييد
يعلططم - كمططا بالفتططح ماقيططدة هنا واهي الخاء بضم هناك لنها يصح،



لفططظ يقططدم أن الوالططى - فكططان السابقة الرواض شرح عبارة مان
عنهططا الحططتراز فائططدة. واهططي لططه ليكون الخاء بفتح قوله على هنا
التحفططة: واالخطططوة علمططت. واعبططارة كما المسافر صلة بابا في

الفتططح تفسططير القدماين. واقضية بيد ماا وابضمها المرة، الخاء بفتح
حصططولها هنططا ماططرادا ليططس الثاني بالمرة. واقولهم: إن هنا الشهر
حسططبت الخططرى نقططل فططإذا غيططره، أوا لماططام الرجططل نقططل بمجرد
ظاهرة. (قوله: لماام) بفتططح . واهي ماحتمل. اه واهكذا. واهو أخرى

خلطف ماطن الماطام غيطر غيطره) أي قطدام. (قطوله: أوا أي الهمطزة،
الرجططل نقططل الخططرى) أي ماعهططا نقل واشمال. (قوله: فإن وايمين

التحفططة عبططارة مان ساقط ماعها الوالى. والفظ الرجل ماع الخرى
واليهاماهططا بعططدها، الغايططة تناسب ل المعية لن أوالى، واهو المارة،

ماططع والططو تعططاقب) المناسططب بل قريبططا. (قططوله: والططو سططنذكره ماططا
البعيططد. بططالطرف الغايططة فططي يططؤتى التططوالي. لنططه أي التعططاقب،

حركططة جعلهططم يؤيططده التحفططة: وامامططا في (قوله: فخطوتان) قال
الططرجلن. فكططذا ماختلفتين، مارتين المعية أوا التعاقب على اليدين

أيضططا المنهططاج) اعتمططده شططرح في شيخنا اعتمده . (قوله: كما اه
تعريططف فططي المتططأخروان عبارتهططا. وااضطططربا وانططص النهايططة، في

نقططل عططن عبططارة أنهططا اللططه رحمه الوالد به أفتى الخطوة. واالذي
ثانيططة، عططدت الخططرى نقططل كانت. فططإن جهة أي إلى وااحدة رجل

إذ عنهططا، أخرهططا أم عليهططا قططدماها أم الوالططى بهططا أسططاواى سططواء
شططرح فططي بططه جططزم الططذي . (قوله: لكططن الفعل. اه تعدد المعتبر

القططدماين. بين وابضمها: ماا الخاء بفتح الرشاد) عبارته: واالخطوة
فططي بينتططه ماحاذاتها. كما إلى الخرى نقل ماع رجل نقل هنا واهي

الخططرى علططى التقدم جهة إلى التعاقب على كل نقل الصل. أماا
علططى شططرحه فططي . واماثلططه شططك. اه بل فخطوتططان عنها التأخر أوا

واهططي المرة، الخاء بفتح عبارته: واالخطوة وانص بافضل، ماختصر
يكططون فقط. حتى وااحدة رجل نقل عن عبارة هي إذ هنا المرادة

 بخلف أخرى، خطوة أقربا أوا عنها أبعد إلى الخرى نقل
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نقططل ماططع رجططل نقططل . (قططوله: أن ماسططاوااتها. اه إلططى نقلهططا
كططانت واإن وااحططد آن فططي الرجلين ينقل أن المراد الخرى) ليس

المبطلططة الوثبططة هيئططة علططى إل ذلك يتصور ل لنه توهمه، المعية
إلططى الخططرى واينقططل أوال رجليه إحدى ينقل أنه المراد بل للصلة

النقططل. (قططوله: فططإن ماطلططق في تراخ. فالمعية غير مان ماحاذاتها
واكمططا السططابقة، الصورة هذه لتغاير ماحاذاة غير مان كل) أي نقل
التوالي. أي التعاقب الرشاد. واقوله: على شرح عبارة صريح هو

أن التعططاقب. واالحاصططل غير على النقل كان إذا ماا بالوالى واماثله
واابنططه الرمالططي واالشططهابا التحفططة، فططي حجططر ابططن اعتمططده الذي

سططواء ثانيططة، خطططوة الخططرى الرجل نقل أن واغيرهم، واالخطيب
أقططربا. واالططذي أوا مانهططا أبعططد إلططى أوا الوالططى ماحططاذاة إلططى نقلت

نقططل أن بافضططل واشططرح الرشططاد شططرحي فططي حجر ابن اعتمده
ثانيططة، خطوة ليس التوالي ماع الوالى ماحاذاة إلى الخرى الرجل

ماحططاذاة إلططى يكطن لطم واإن وااحدة، خطوة الوال النقل ماع هو بل
ثانيططة. وااختلططف فخطططوة التططوالي علططى ليس والكن كان أوا الوال
فقيل: يعد السفل، لجهة ثم العلو لجهة الرجل رفع لو فيما أيضا
سططم: المعتمططد. واقططال البجيرماططي: واهططو وااحدة. قططال خطوة ذلك

أقليططل فعططل فططي شططك خطوتين. (قططوله: والططو ذلك يعد أن ينبغي
قبططل ذكره المناسب يقينا. واكان تقدم فيما قوله ماحترز إلخ) هو

إلططخ، شططك لططو ماططا بلفططظ: وابخلف وايكون المتن، في التي الغاية
اسططتمرار الصططل لن أي بطلن المحططترازت. واقططوله: فل كبقيططة
بططه. الصططلة المعتمد. واقيل: تبطططل هو واهذا الصحة، على الصلة

النطططة. بالوثبططة) أي الحال. (قوله: واتبطل بيان إلى واقيل: يوقف
فتططح فططي كططذلك. قططال إل تكططون ل لنهططا بالفاحشططة يقيططدها والططم

ل ماا بخلف القيام، حد عن المخرج النحناء مان فيها الجواد: لما
. هططذه. اه عططن احططترز بالفاحشططة قيططد ماططن حده. واكأن عن يخرج

به أفتى كما بها، الصلة فتبطل البدن جميع حركة بالوثبة وايلحق
لو ماا البدن جميع حركة مان ش: واليس ع الرمالي. وافي الشهابا

الوثبة مان حاصله: واليس ماا فتاوايه في ر م خطوتين. قال ماشى
طططال واإن . واظاهره بذلك. اه صلته تبطل فل إنسان حمله لو ماا

اسططتقبال مان ماوجودة الشرواط استمرت حيث ظاهر حمله. واهو
غايططة واهي الوثبة، تتعدد) أي لم . (قوله: واإن ذلك. اه واغير القبلة

قططوله: علططى خفيفة) ماعطوف بحركات تبطل للبطلن. (قوله: ل



الكططثير. بالفعططل للبطلن كالتقييططد قطعها. واهو بنية الصلة تبطل
كاليططد ثقيططل بعضططو كططان إن بططذلك البطلن قططال: واماحططل فكططأنه

سططبحة فططي أصابعه حرك لو كما خفيف بعضو كان فإن واالرجل،
يخططل ل إذ بطلن، فل ماتعططددة ماططرارا والططو كفططه تحريططك غيططر مان

القليططل. (قططوله: واإن الفعططل فأشططبه واالتعظيططم، الخشططوع بهيئططة
فططي تكره) قال الخفيفة. (قوله: بل الحركات واتوالت) أي كثرت

الخفيفططة. الحركططات ماططن ذكر ماا ترك أي تركه، الرواض: واالوالى
جططزم لكططن ماكططرواه يقال المجموع: وال في شرحه: قال في قال
إلخ) أصبع . (قوله: كتحريك غريب. اه واهو بكراهته، التحقيق في

أوا أي حططك الخفيفططة. واقططوله: فططي الحركات به يحصل لما تمثيل
تحريكهططا، واعدم استقرارها كفه) أي قرار (قوله: ماع عقد أوا حل

واماثله جفن، تحريك أوا أي جفن تحريكها. (قوله: أوا حكم واسيأتي
الجفططن ماططن المططذكورات، بعططده. (قططوله: لنهططا) أي فيمططا يقططدر

ماططع تحريكهططا يضر فل أي وااللسان. واقوله: تابعة واالذكر واالشفة
تابعططة فإنها تحريكها. (قوله: كالصابع) أي واعدم ماحالها استقرار
علططى يعططود أنهططا ضططمير واجعططل حططذفه الكططف. والططو واهططو لمحلها،
والكططون بحططث) أي أخصر. (قوله: والذلك لكان بعدها واماا الصابع
لمحالهططا تبعيتهططا المططذكورات بتحريططك البطلن عططدم فططي العلططة

ماحله عن تحويله ماع لسانه حرك لو أنه بعضهم بحث المستقرة،
لمحلططه. حينئططذ تبعيتططه لعططدم واذلططك صططلته، بطلططت ماططرات ثلث

ماحلططه عن تحويله اللسان. واقوله: ماع حركة أي كانت واقوله: إن
أي مانهططا ثلث الفم. واقوله: أبطل هو الذي ماحله عن إخراجه أي
شرح في التحفة. واأماا في شيخنا) أي الحركات. (قوله: قال مان

الكططردي: واظططاهر البطلن. قال عدم فأطلق الجواد وافتح بافضل
يحركططه أوا الفطم خطارج إلطى يخرجططه أن بيططن فططرق ل أنطه إطلقه
داخله. 
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خلفططا كططثر، واوالططده. قططال: واإن الرمالططي الشططهابا وااعتمططده
ماجططرد بيططن بططالفرق الجمططع للشارح. يمكططن اليعابا في للبلقيني
إلططى إخراجططه قالوه. وابيططن ماا واهو ماطلقا، به بطلن فل التحريك



حركات ثلث واتحركه الفم خارج إلى بإخراجه فتبطل الفم خارج
مالخصططا  البلقينططي. اه كلم يحمططل واعليططه حينئططذ حركتططه لفحططش

ماحتمططل. (قططوله: المذكور، البحث أي بمعناه. انتهى. واقوله: واهو
فططي ذكططره الططذي القيططد ماحططترز أخططذ الكططف) لططو بالصططابع واخرج

كفططه قرار ماع بقولي قال: واخرج بأن كفه، قرار ماع واهو الشرح،
أنسططب. (قططوله: لكططان مانهططا، ثلث فيبطل الكف ماع حركها إذا ماا

البططدن أكططثر لن يبطططل، مابطططل) واقيططل: ل والء ثلثططا فتحريكهططا
بالمصططلي، بططه) أي يكططون أن الكردي. (قوله: إل في ساكن. كما

ماعططه يصبر ثلثا. واقوله: ل الكف بتحريك بطلنها مان استثناء واهو
الحططك. أي عططدم علططى الجططربا ذلططك ماع الصبر يطيق ل أي عادة
قبططل الصلة يسع زمانا الحك هذا مان فيها يخلو حالة له يكن والم

سم. واقوله: في انتظاره. كما عليه واجب كان فإن الوقت، ضيق
تبطل) الكف. (قوله: فل تحريك ماع بالصابع أي الحك عدم على

الحاجططة أي بالمفهوم. واقططوله: للضططروارة تصريح الصلة. واهو أي
مانططه) أي البطلن. (قططوله: وايؤخططذ عدم علة واهو الحك، ذلك إلى
ل جربا به كان إذا ثلثا، الكف بتحريك البطلن عدم تعليلهم مان

اضطرارية) بالضروارة. (قوله: بحركة الحك عدم على ماعه يصير
ة أي عنهطا المرتعش. واقوله: ينشطأ كحركة أي المطذكورة. الحرك

أي فيططه فأكثر. واقوله: سوماح حركات ثلث أي كثير واقوله: عمل
علططى بناء إن خبر المذكورة للضروارة. واالجملة الكثير العمل في

ضططمير إن اسططم واجعططل شططرطية جعلططت فإن ماوصولة، مان جعل
قططوله: ش ع الشرط. واكتب جوابا الجملة كانت ماحذوافا الشأن
علططى قياسا الصلة، يسع زمان مانه يخل لم حيث فيه. أي سوماح

ذهابها. والو إلخ) أي اليد . (قوله: واإمارار السعال. اه في تقدم ماا
رجوعهططا. واقططوله: أي بمقابله. واقوله: واردهططا أنسب لكان به عبر
كططذلك، يكططن لططم إذا ماططا به التصال. واخرج على أي التوالي على

ماططن بكططل ماتعلططق مارتيططن. واقططوله: بالحططك بططل ماططرة ذلك يعد فل
عنهمططا. (قططوله: واكططذا خططبر وااحططدة قبله. واقوله: ماططرة المصدرين

عليططه. اليططد كططانت ماوضططع كل مان غيره أوا صدره) أي عن رفعها
الحططك) ماوضططع التحفة. (قوله: على عبارة مان ساقط به واالتقييد

وانصططها: واواضططعها التحفططة، عبططارة ماططن يستفاد كما مانه، بد ل قيد
ذلططك. (قططوله: يفيططد إلخ، . فقوله: لكن الحك. اه ماوضع على لكن
وااحططدة. (قططوله: واإل مارة ذلك حسبان في إلخ) قيد اتصل إن أي



الصططورة فططي التططوالي علططى ذلططك يكططن لططم واإن ماططرة) أي فكططل
ماطرة الطذهابا عطد الثانيطة، فطي بالخر أحدهما يتصل والم الوالى،

ماوضع على واالوضع مارة الصدر عن الرفع ثانية. واكذا مارة واالرد
عنه وااستغنى التوالي، على أوال قوله حذف ثانية. والو مارة الحك
وايسططتفاد بططذاك، وااسططتغنى هذا حذف أوا إلخ، اتصل إن أي بقوله

أوالططى لكططان قوله: واكططذا، مان الثانية الصورة في بالتوالي التقييد
م الجطواد فتطح فطي وال بالثطاني، التحفطة فطي يصطرح واأخصطر. وال
وارفعهططا واواضططعها وارجوعهططا الثططاني: واذهابهططا عبارة بالوال. وانص

فيمططا ماططرة فكططل واإل بططالخر، أحدهما اتصل إن وااحدة. أي حركة
قطعهططا. أي قوله: بنيططة على . (قوله: وابنطق) ماعطوف يظهر. اه

أرقططم: كنططا بططن زيد عن ماسلم لخبر بالنطق، أيضا الصلة واتبطل
قططانتين) * فأمارنططا للططه نزلت: * (واقوماططوا حتى الصلة في نتكلم

الحكطم بطن ماعاوايطة عطن رواي الكلم. والمططا عططن وانهينا بالسكوت
ماططن رجططل عطططس إذ الله رسول ماع أصلي أنا قال: بينا السلمي

فقلططت: بأبصارهم، القوم الله. فرمااني له: يرحمك فقلت القوم،
بأيططديهم يضططربون فجعلططوا ؟ إلي تنظروان شأنكم ماا أمااه، وااثكل
النططبي صططلى سكت. فلمططا يصمتونني رأيتهم أفخاذهم. فلما على

 فيها يصلح ل الصلة هذه (ص) قال: إن
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الرواض. (قططوله: عمططدا) حططال شرح  الناس. اه كلم مان شئ
أي عمططدا، كططونه حططال بنطقططه المحططذواف. أي المصدر فاعل مان

الصططلة، فططي وابططأنه بططالتحريم عالمططا يكون أن أيضا بد عامادا. وال
ماططا كان إن بطلن فل بذلك عالما يكن لم أوا ماتعمدا يكن لم فإن
تبطططل بططإكراه) أي سططيذكره. (قططوله: والططو كما عرفا قليل به أتى

بططذلك. الصططلة فططي الكططراه لنططدرة بإكراه، مانه صدر والو بالنطق
البطلن في تواليا) قيد بنطق. (قوله: إن (قوله: بحرفين) ماتعلق

سططواء الحرفين، توالي بشرط بذلك تبطل أي بالحرفين، بالنطق
علططى يقططع واهططو الكلم، جنططس ماططن الحرفيططن ل. لن أم أفهمططا
للنحططاة. (قططوله: ماططن اصطلح بالمفهم واتخصيصه واغيره، المفهم

لحرفيططن، صططفة بمحذواف ماتعلق واالمجروار إلخ) الجار قرآن غير



حالططة أوا إلخ، غير مان كائنين حرفين تواليا. أي ضمير مان حال أوا
البشططر كلم ذكططر ماططا غيططر فططي إلططخ. واانططدرج غيططر ماططن كونهمططا

علططى المنزلططة اللططه واكتططب لفظه، واالمنسوخ القدسي، واالحديث
م ماطا مانهطا بحرفيطن النطق فيبطل النبياء، أوا الطذكر ماطن يكطن ل

نططدبا ماا أنه الماداد في الكردي: بحث الدعاء. (قوله: واذكر) قال
شططئ حصططول تضططمن ماططا أنططه واالدعاء بلفظه، التعبد إلى الشارع

واأسططأت، إلططي أحسططنت كقوله: كططم فيه، نصا اللفظ يكن لم واإن
المحططرم بغيططر الططذكر تقييططد ماططن بططد . وال المططذنب. اه واقوله: أنططا

العططارفون. يضططعها والططم ماعناها يعرف ل بألفاظ أتى لو ماا ليخرج
بغيططر إنسططان على دعا لو ماا ليخرج أيضا بذلك الدعاء تقييد وامان
ذنططوبهم. جميططع للمسططلمين اغفططر بقططوله: اللهططم دعا لو واماا حق،

بهططا) أي يقصد ماحرم. (قوله: لم لنه ماطلقا الصلة بذلك فتبطل
بطلططت ذلك بها قصد فإن التفهيم ماجرد واالدعاء، واالذكر بالقرآن
القطراءة ماطن ماوضطعه عطن أخرجطه القرينطة عطرواض لن صطلته،
قصططد الناس. (قوله: فإن كلم مان صيره أن إلى واالدعاء واالذكر

التنططبيه) ماططع (قططوله: أوا الططدعاء أوا واحططده) أي الططذكر أوا القططراءة
التنططبيه. ماططع الططذكر أوا القططراءة قصد أوا أي واحده، على ماعطوف

ماوضططوعه. (قططوله: علططى بططه تكلططم ماا لبقاء تبطل) أي (قوله: لم
شططيئا. (قططوله: يقصططد لططم إن تبطل ل واكذلك أطلق) أي إن واكذا
ضعيفا لكونه بعلى بتعبيره مانه ماتقدماون) تبرأ جمع قاله ماا على

للماططام واالططدقائق) همططا التحقيططق فططي الططذي جططدا. (قططوله: لكططن
فططي وانصططه: قططال الططدقائق، عبططارة المغنططي فططي النوواي. واسططاق
قصططد ماسططائل: إحططداها: إذا أربع المنهاج قول مان الدقائق: يفهم

قصططد واالعلم. الثالثططة: إذا القططراءة قصططد القططراءة. الثانيططة: إذا
ل واالثانيطة الوالطى شيئا. ففطي يقصد ل فقط. الرابعة: أن العلم
واإل قططوله ماططن الرابعة تبطل. واتفهم واالرابعة الثالثة وافي تبطل،
المحططرر، يططذكرها لططم الرابعة الثالثة. واهذه مانه تفهم كما بطلت،

المنهاج: قول في ماثلها بيانها. واسبق عن يستغنى ل نفيسة واهي
فططي . (واقططوله: البطلن) قططال قططرآن. اه بقصططد ل أذكططاره واتحططل

صططرفه ينططو لططم ماططا إليهططا صرفته واجدت ماتى القرينة النهاية: لن
. (قوله: واهو) أي فأثرت. اه شيئا ينو لم الطلق حالة عنها. وافي

الطلق حالططة فططي البطلن ماططن واالططدقائق التحقيططق فططي الططذي
الفتططح قصططد الربعططة) واهططي الصططور هططذه المعتمد. (قوله: واتأتي



واالطلق. ماعططا، واقصططدهما فقططط، القراءة أوا الذكر واقصد فقط،
خلف، بل واالثالثة الثانية في واتصح خلف، بل الوالى في فتبطل
 ش إذا واهي: ماا خاماسة صورة الرابعة. وابقي في الخلف وايجري

قراءة أوا تفهيما بذلك قصد هل شك المبطلة. كأن الحالة في ك
النعقططاد تحققنططا لنططا البطلن، عططدم فيها واالواجه ؟ أوال أطلق أوا

الططذكر) أوا عدماه. (قططوله: بططالقرآن واالصل المبطل، في واشككنا
القنططوت فططي الماططام علططى أرتططج إذا فيمططا الدعاء. وايتصططور أوا أي

الجهططر تططوليت. (قططوله: وافططي فيمططن قوله: واتولنا نحو عند واواقف
فططي الربعططة هططذه أيضططا واتأتي الفتح. أي في على إلخ) ماعطوف

العلم ماططع أوا واحططده الططذكر قصططد النتقططال. فططإن بتكططبير الجهططر
ت. وافطي أطلطق أوا فقطط العلم قصطد واإن الصطلة، صحت بطل

الططذكر نيططة أي النيططة، ماططن بد ر: ل م فتاواى نصه: في ماا الكردي
صططلته. بطلططت أطلططق فططإن وااحططدة كل في العلم ماع أوا واحده،

ذلطك بقصططد الخطيطب المحلي: اكتفى حواشي في القليوبي قال
فططي العبططادي سططم . واجططرى تكبيرة. اه أوال عند الصلة جميع في

 على شرحه
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واالفاتططح المبلططغ، نحططو صططلة صططحة علططى شجاع أبي ماختصر
ذلططك. واإن باماتنططاع للجهل فقط، واالفتح التبليغ بقصد الماام على
نشططأ وال بالسططلم عهططده يقربا لم واإن الكلم، جنس اماتناع علم
أيضططا. المنهططج شططرح حواشططي في نحوه العلماء. واذكر عن بعيدا

للبطلن. واماثططل غايططة الحرفططان. واهططو ظهططرا) أي . (قوله: والططو اه
ماططن مابطططل الكل لن فيه، المفهم الحرف ظهور الحرفين ظهور

عطدماه. علطى وانحططوه للتنحنطح مازية ل إذا كذلك فمعه تنحنح، غير
مافهططم. بحططرف بنطططق قططوله: أوا عططن الغايططة هططذه تأخير واالوالى

صططفة بمحططذواف ماتعلططق واالمجططروار إلخ) الجططار تعذر (قوله: لغير
يوجططد لم بأن وااجبة قراءة تعذر لغير مانه صادر تنحنح أي لتنحنح،

فهاتان ماسنونة، واهي لها تعذر واجد أوا ماطلقا، لقراءة تعذر هناك
صططورة إلططخ. وابقططي قوله: لغيططر مانطوق تحت ماندرجتان صورتان
واتبطططل الواجبططة، القططراءة لتعططذر مانططه صدر إذا ماا واهي المفهوم



للقططراءة الثالثة. (قوله: كفاتحة) تمثيل في ل الواليين في الصلة
قططراءة الواجبططة بططالقراءة المططراد إذ استقصائية، الوجبة. واالكاف

هططذا علططى الفاتحططة. وايططدل هنططا واهططو القرآن مان كان ماا خصوص
أن أيضططا تمثيليططة كونهططا صططحة ظهططر إلططخ. ثططم بعططد: واماثلهططا قوله

آيططات سططبع إلى حينئذ ينتقل لنه الفاتحة عن يعجز قد أنه لوحظ
الصططورة. (قططوله: هططذه أدخلططت الكططاف فتكططون بدلها القرآن مان

قططولي) أي وااجططب الواجبة. (واقوله: كل القراءة ماثل واماثلها) أي
أي فيه أقله. واقوله: واصلة أخير) أي الصلة. (قوله: كتشهد في

أيضططا. أقلهططا الخيططر. واالمططراد التشهد (ص) في النبي على صلة
إلطخ. تعطذر قطوله: لغيطر مافهوم على إلخ) مافرع تبطل (قوله: فل

فتططح علمت. وافططي كما مافهم حرف أوا أي حرفين واقوله: بظهور
سططمى حيططث الحرفيططن، أي عليهما، الزيادة اغتفار الجواد: وايتجه

بكططل واظهر كثر واإن أي تنحنح . واقوله: في عرفا. اه قليل الجميع
ركططن بططالمعنى. واقططوله: لتعططذر بجيرماططي  فأكثر. اه حرفان وااحدة
الواجبططة القراءة مان أي ذكر، ماا يقول: لتعذر أي المناسب قولي

عطدم ماطع القطراءة تمكنطه ل أن بالتعطذر ماثلهطا. واالمطراد كان واماا
قبلططه، الغايططة علططى نحوه) ماعطوف في ظهرا التنحنح. (قوله: أوا

نحططو فططي ظهططرا والططو بحرفيططن بططالنطق أيضططا الصططلة واتبطل أي
البطلن التنحنح. واماحططل لنحو تمثيل إلخ التنحنح. واقوله: كسعال

فل واإل عليططه، تغلططب لططم إذا المططذكورات فططي الحرفيططن بظهططور
والططو أي قريبا. واقوله: وابكططاء سيأتي كما يسيرة، كانت إن بطلن

تصططور. إن النططف مان والو واالنفخ النين الخرة. واماثله خوف مان
يظهططر ل لنططه الصططلة يبطططل فل التبسططم به خرج واقوله: واضحك

بي قال: مار سلم فلما فيها، (ص) تبسم النبي حرواف. والن ماعه
تعذر لغير بقولي له. (قوله: واخرج فتبسمت لي فضحك مايكائيل
الصططورة هططذه لن ذكططر، بمططا الخططراج ماناسبة عدم يخفى إلخ) ل

حاجططة فل علمططت، كمططا غيططر لفططظ تحططت انططدرجت ماما المخرجة
فططي حرفيططن بظهور تبطل المتن: وال في قال لو لخراجها. نعم،

يسططقط أنططه إل ماناسططبا، ذكططره ماا لكان وااجبة قراءة لتعذر تنحنح
ذلططك علمت إلخ. إذا لتعذر بقولي يقول: واخرج بأن غير لفظ مانه

ظهططر إذا ماططا إلططخ تعططذر لغيططر بقططولي يقول: واخرج أن حقه فكان
تبطططل. وايحططذف ل فإنهططا وااجبططة قططراءة لتعططذر تنحنح في حرفان

المنهططج: وال إلططخ. واعبططارة حرفيططن بظهططور تبطططل فل سابقا قوله



غيططره لتعططذر شرحه: ل في قولي. واقال ركن لتعذر بتنحنح تبطل
إلططخ) تمثيططل ظططاهرة. (قططوله: كالسططورة . واهططي إلططخ. اه كجهططر

السططورة، علططى ماعطططوف أنه ظاهره الجهر المسنونة. واقوله: أوا
ل القططراءة صططفة الجهططر إذ يصططح ل للقططراءة. واهططو تمططثيل فيكون

لجلهططا. التنحنططح إلططى ضططروارة ل لنططه نفسها. (قوله: فتبطل) أي
التنحنططح جططواز المهمططات في المتجه الرواض: لكن شرح في قال

. المططأماوماين. اه إسططماع إلططى الحاجططة عنططد النتقال بأذكار للجهر
ر. وام الخطيططب واخالفه المذكور، الستثناء في حجر ابن واواافقة

وانصططها: التحفططة، فططي إلطخ) اسطتوجهه الزركشطي (قططوله: وابحطث
فططي وااحتاج فمه مان الظاهر لحد نخاماة نزلت صائم في واالواجه
- فيهططا يغتفططر الكلم قليل لن ذلك اغتفار، حرفين لنحو إخراجها

للجططوف. المفطططر نزوال نظيرها في يغتفر ل - لعذار الصلة أي
شيخنا)  بلعها. (قوله: قال لو صوماه) أي . (قوله: تبطل اه
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جططوازه الذرعططي فيه: وابحططث أيضا الجواد. واقال فتح في أي
. واقططوله: وايتجططه ينخنق. اه أن خشي إذا بحلقه البلغم تزاحم عند

صططلته) أي حرفان. (قوله: تبطططل ماعه الظاهر التنحنح أي جوازه
رأسططه. ماططن النخاماططة تزلت) أي جوفه. (قوله: بأن إلى دخلت لو

جوفه. واقوله: لحططد إلى واصلت لو بها الصلة لبطلن تصوير واهو
المعجمططة. واقططوله: المهملة. واقيل: الخاء الحاء ماخرج هو الظاهر

حططد ماططن النخاماططة أي المصططلي. واقططوله: إخراجهططا أي يمكنططه والم
حرفططان. (قططوله: ماعططه الظاهر بالتنحنح أي به الظاهر. واقوله: إل

واهططو نططاس إماا لنه ماخالفا، والو ش: أي ع إمااماه) قال تنحنح والو
يبطططل ل الطذي المخطالف فعططل فكذلك. لن عاماد أوا يضر، ل مانه
ماططن ظهططر . (قوله: فبططان) أي السهو. اه مانزلة ينزل اعتقاده في

أن المططأماوم علططى يجططب لم مافارقته) أي يجب إمااماه. (قوله: لم
الوجططوبا. والططو عدم إلخ) علة الظاهر المفارقة. (قوله: لن ينوي

بعططد: بقططوله أنسططب إلططخ. لكططان الظططاهر لن عذره قال: لحتمال
لن العططذر، علططى لططه النهايططة: حمل عططذره. واعبططارة عططدم علططى

إلخ) تقييططد الماام. (قوله: نعم أي . واقوله: تحرزه إلخ. اه الظاهر



عدم على حاله قرينة دلت المفارقة. (قوله: إن نية واجوبا لعدم
وافعططل الصطلة فطي التقصطير الماام هذا شأن كان بأن عذره) أي
المططأماوم. فططإن على مافارقته) أي كثيرا. (قوله: واجبت المبطلت

سططعال بنحططو شططخص ابتلططي صلته. (قوله: والو بطلت يفارقه لم
واالضططحك. فلططو واالبكططاء العطططاس السططعال نحو تحت دائم) دخل

عنططه يخلططو وال دفعططه علططى يقدر ل بحيث الدواام على بذلك ابتلي
لططدواام إلططخ) تصططوير عنططه. (قططوله: بحيططث عفي الصلة يسع زمانا

ماطن خل ش: فططإن ع قططال إلططخ زماطن يخططل السططعال. واقطوله: لططم
واالقياس فيها، الكثير السعال بعرواض بطلت يسعها زمان الوقت

في حصوله ظنه على واغلب الوقت، أوال السعال مان خل إن أنه
للفعططل. المبططادرة واجبت الصلة يسع ماا مانه يخلو ل بحيث بقيته،

قبططل الصلة يسع واقت في مانه السلماة ظنه على غلب إن واأنه
إلططخ) جططوابا شططيخنا . (قوله: قططال انتظاره. اه واجب واقتها خرواج

لططو عليططه قضططاء وال عنططه العفططو يظهططر عبططارته: فالططذي وانص لو،
عططدم علططى ماعهططا يصططبر ل حكططة بططه فيمططن يططأتي ماا شفي. نظير

عن أي عنه واالنهاية. واقوله: العفو الخطيب في . واماثله الحك. اه
النهايططة: وال قضططاء) عبططارة الصلة. (قوله: وال في الدائم السعال

الططوقت في شفي لو لما العادة لشمول أوالى عليه. واهي إعادة
علططى يحمططل أن إل بالثاني، خاص فإنه القضاء بخلف خارجه، أوا

قططوله: وابنطططق علططى إلططخ) ماعطططوف بنطططق اللغططوي. (قططوله: أوا
الغايطة علططى هططذا تقططديم الوالططى كطان أنطه علمططت بحرفين. واقططد

مافهططم أيضططا. واقططوله: بحططرف لططه الغاية لترجع عنه الغاية واتأخير
باعتبططاره الططذي المعنططى يقصد فلم أطلق، واإن سم: ظاهره قال
لشططرط لزم المعنططى ذلططك قصد يقال غيره. واقد وال مافهما صار

المفهططم بططالحرف قصططد التحريم. والو واعلم التعمد واهو البطلن،
فططي، لفظططة حرفططي أوال بططه قاصططدا بططف نطق كأن يفهم ل الذي

المفهم. للحرف إلخ) أماثلة . (قوله: ك: ق يضر. اه ل أنه فيحتمل
لغططة تططام كلم مانهططا وااحد كل لن بها بالنطق الصلة بطلت واإنما

ماططن ماططأخوذ فيططه. واالوال ماسططتتر وافططاعله أمار فعل هو إذ واعرفا،
الوفططاء. (قططوله: أوا ماططن واالثططالث الططوعي، ماططن واالثططاني الوقايططة،

بنطقطه واتبططل مافهطم. أي بحطرف على مامدواد) ماعطوف بحرف
ش ع في - كما البطلن آواماحل نحو يفهم لم واإن مامدواد بحرف

ماططدة زاد لططو ماططا بخلف القرآن، غير مان مامدواد بحرف أتى - إن



يبطططل. (قططوله: لن ل فططإنه المعنططى يغيططر والم قرآني حرف على
تتفق قد المدة لن به تبطل البطلن. واقيل: ل إلخ) علة الممدواد
بتلفظططه) الصططلة تبطططل حرفا. (قوله: وال تعد وال الحركة لشباع

لعططدم شططرواط خمسططة ذكططر إلططخ المصططلي. واقططوله: بالعربيططة أي
قربططة، يكططون واأن بالعربية، به تلفظ ماا يكون واهي: أن البطلن،

القربة تتوقف واأن المضر، الخطابا واعن التعليق، عن يخلو واأن
 اللفظ. فلو على
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أوا قربططة، ليس كان أوا العربية بغير كان - بأن مانها وااحد فقد
تتوقططف لم القربة كانت أوا الخطابا، أوا التعليق عن يخل لم كان
كمطا الوال فططي ماحلطه به. نعطم، الصلة بطلت -، بها التلفظ على
وااردا كططان أوا وااردا، عنه المترجم يكن لم إذا واالنهاية التحفة في

ماططن فهططو لله ماناجاة لنه العربية. (قوله: كنذر) أي يحسن والكنه
الجططواد: واألحططق فتططح فططي مانططه. قططال علططق ماططا إل الططدعاء جنس

القططربا واسططائر واالصططدقة - الوصططية بالنططذر - أي بططه السططنوي
الصططل. فططي رددتططه بما جمع وااعترضه المصنف، المنجزة. واتبعه

عططدم فططي واالعتططق النذر مان المذكور ماثله) أي . (قوله: واليس اه
يقتضططيه. المقططام لن التفريططع بفططاء التعططبير البطلن. واالمناسططب

يتوقططف ل ماا كل مان نحوهما أوا أي اعتكاف أوا صوم واقوله: بنية
واماططا الصططوم نيططة كالنسك. (قططوله: لنهططا) أي بالنية، التلفظ على

علططى تتوقططف المثليططة. واقططوله: ل انتفططاء علطة واهططو عليططه، عطف
تحتططج) أي القلبية. (واقططوله: فلططم بالنية يحصلن لنهما أي اللفظ

التوقف عدم لن التفريع هذا إلى حاجة اللفظ. وال أي إليه، النية
علططى جططائز) عطططف بططدعاء الحتيططاج. (قططوله: وال عططدم يسططتلزم

الططدعاء، تشططمل القربططة إذ العام، على الخاص عطف مان بقربة،
الجططائز، غيططر به جائز. واخرج بدعاء بالعربية بتلفظه تبطل وال أي

اللهططم جواز الرمالي فتاواي الصلة. وافي به فتبطل بيانه، مار واقد
لغيططره) . (قططوله: والططو كططذا. اه قدر فرجها زواجة أوا جارية ارزقني

الصططلة، يبطططل ل فإنه لغيره بل لنفسه ليس الدعاء كان والو أي
لكططل خطططابا) صططفة وال تعليططق البطلن. (قوله: بل لعدم فالغاية



واذكرهما الشارح قدماهما بدعاء. والو قوله: بقربة. واقوله: وال مان
قططوله: وال ماططن لفططظ: ل، واحططذف اللفظ، على قوله: توقفت بعد

خطططابا وال تعليق بل اللفظ على توقفت قال: بقربة كأن بدعاء،
واأوالطى، أخصطر لكطان وادعطاء، عليهما، عطفا قال ثم واعتق، كنذر

المغططايرة إيهططام ماططن والسططلماته بعضططها، إلططى الشططرواط لتنضططم
بقربة. فتنبططه. (قططوله: على بدعاء قوله: وال عطف مان المستفاد

أي عليه. واقوله: فيهما سينص كما (ص)، النبي غير لمخلوق) أي
أي الصلة. واقططوله: بهمططا واالدعاء. (قوله: فتبطل) أي القربة في

فكططان للعنديططة، ماعنططى التعليططق) ل واالدعاء. (قططوله: عنططد بالقربة
عنططد قططوله: واكططذا فططي يقططال التعليططق. واماثلططه يقول: ماع أن عليه

حططر، فعبططدي أ رقبططة) أي عتططق إلخ. تأمال. (قططوله: فعلططى خطابا
العتططق. لتعليططق تمثيططل ذكرتططه واماططا النططذر، لتعليططق تمثيططل واالوال

بالمشططيئة. (قططوله: الططدعاء تمثيططل إلططخ لططي اغفر اللهم واقوله: أوا
كانططا إذا بالنططذر الصططلة تبطططل واكططذلك إلططخ) أي خطابا عند واكذا

واجططن إنططس (ص) ماططن النططبي غير ماخلوق خطابا على ماشتملين
لعبططده: للططه واربططك. أوا ربي لغيره: سبحان كقوله واغيرهم، وامالك
فططي لططذكره) هكططذا سططماعه عنططد أعتقططك. (قططوله: والططو أن علططي

مافهوم هو بمحذواف مارتبطة الغاية هذه أن يظهر واالذي التحفة،
(ص) النبي هو ماخلوق خطابا تقديره: أماا (ص)، النبي غير قوله

المصططلي سططماع عنططد الخطططابا ذلططك كططان والو الصلة، يبطل فل
كططذا، النططبي يقول: قططال إنسانا سمع كأن (ص)، النبي أي لذكره،

على الله. وايدل رسول يا عليك واسلم الله المصلي: صلى فقال
اللططه خطططابا يبطططل وانصططها: وال بافضططل، علططى حجططر عبارة ذلك

الكططردي: . واكتططب التشططهد. اه غير في (ص) والو رسوله واخطابا
الذرعططي . وانططازع المعتمد. اه هو هذا التشهد، غير في قوله: والو

التشهد. واقططال: إن غير (ص) في النبي بخطابا بطلنها عدم في
بمططا إلحططاقه ذلططك. وافططي ماططن لمنعه العالم مان به بطلنها الرجح

المغنططى فططي ماشططرواع. وارده غيططر خطططابا لنه نظر، التشهد في
التشططهد. وانططص فططي بمططا إلحاقططا البطلن عططدم الواجططه واقال: إن

ابا نعبطد، كإيطاك الخطالق خططابا عبطارته: أماطا (ص) النطبي واخط
الذرعي: واقضططيته به. قال تبطل فل التشهد في عليك، كالسلم

يططا عليك الصلة أوا عليك، (ص) فقال: السلم بذكره سمع لو أنه
الرجططح يكططون أن صلته. وايشططبه تبطل لم نحوه، أوا الله، رسول



التشططهد فططي بمططا إلحاقه ذلك. وافي مان لمنعه العالم مان بطلنها
إلحاقططا البطلن عططدم . واالواجططه ماشرواع. اه غير خطابا لنه نظر
ساق أن بعد وانصه الرواض، شرح في . واماثله التشهد. اه في بما

الرجططح يكططون أن قططوله: وايشططبه وافططي السططابق الذرعططي كلم
 الشارح عن . واتقدم واقفة. اه إلخ، بطلنها
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فيها آية، سمع أوا آية، المصلي قرأ لو أنه الفاتحة مابحث في
عليططه كتبتططه فيما عليه. واتقدم الصلة تندبا (ص) لم ماحمد اسم

اسططم فيها آية قراءة عند عليه الصلة باستحبابا قال العجلي أن
لك) تمثيططل نذرت شئت. (قوله: نحو إن إليه (ص). فارجع ماحمد
عبدي. واقططوله: يا أعتقتك الخطابا. واماثله على المشتملة للقربة

الخطابا. واقوله: والو على المشتمل للدعاء تمثيل الله رحمك أوا
للططرد تبطل. واالغايططة فإنها لميت، الله قال: رحمك والو أي لميت
بالخطططابا. وااسططتثنى البطلن ماططن الصططورة لهذه المستثني على

واعبططارته: وااسططتثنى الرواض، شرح في ذكرها أيضا غيرها ماسائل
يعقططل، ل لمططا خطابا فيه دعاء إحداها ماسائل، واغيره الزركشي
ماططا واشططر شططرك مان بالله أعوذ الله، واربك ربي أرض، كقوله: يا

بالططذي الهلل: آمانططت رأى إذا عليططك. واكقططوله دبا ماططا واشططر فيك
يسططتحب فإنه بالشيطان أحس الله. ثانيتها: إذا واربك ربي خلقك

(ص) مانططك. لنططه بططالله أعططوذ الله، بلعنة ألعنك بقوله يخاطبه أن
عليططه الصططلة في الميت خاطب الصلة. ثالثتها: لو في ذلك قال

خطابططا، يعططد ل لك. لنه الله غفر الله، عافاك الله، فقال: رحمك
لم مايتا فكلمته طالق فأنت زيدا كلمت لمارأته: إن قال لو والهذا

ثططم المسططتثناة، المسائل هذه أيضا المغنى في . واساق تطلق. اه
. (قططوله: وايسططن السططتثناء. اه ماططن ذكططر ماا خلف قال: واالمعتمد
كططان واإن سططنة، مانهططم فططالرد واالمقيططم، المططؤذن لمصططل) ماثلططه

عليطه) للتبططاع. (قطوله: سطلم واذلطك مانططدوابا، غيططر عليهم السلم
المصططلي. علططى يعططود واالضمير سلم فاعل نائب واالمجروار الجار

يسططن. (واقططوله: فاعططل نططائب عليططه. واقططوله: الططرد غيره سلم أي
بالشططارة. (واقططوله: ماتعلططق بالرد. واقوله: باليططد بالشارة) ماتعلق



إلخ) بعد ناطقا. (قوله: ثم الراد المصلي كان والو ناطقا) أي والو
بططاللفظ، واالططرد بالشططارة الططرد بيططن يجمططع أنططه هنططا صنيعه ظاهر

الصططلة فططي بالشارة يرد لم إن أنه الجهاد بابا في عنه واسيأتي
فططي لمططن الططرد هنططاك: وايسططن بططاللفظ. واعبططارته الفراغ بعد يرد

واإل بالشططارة، واماقيططم واماططؤذن والمصططل بططاللفظ، وامالططب الحمام
. واصطنيع عليهططم. اه يجططب وال الفصل، قربا واإن أي الفراغ، فبعد

بمحططذواف فططانظره. (قطوله: بططاللفظ) ماتعلططق الوال يؤيططد التحفططة
بططاللفظ. الفططراغ بعططد يططرد أن يططرد، تقططديره قبله، الذي كالظرف

فيططه. الخطططابا لنتفططاء المصططلي، ماططن الططرد) أي (قططوله: وايجططوز
بضططمير السططلم) أي المصلي. (واقوله: واعليه (واقوله: بقوله) أي

يجططوز أنططه كمططا اللططه) أي برحمططة الغيبططة. (واقططوله: كالتشططميت
الغيبة. (قوله: بضمير أي الله، برحمه العاطس تشميت للمصلي

عليططه. أي سططلم لمصططل قططوله علططى إلططخ) ماعطططوف ماصل والغير
إنمططا المصلي سلم لن يجب لم إلخ. واإنما رد ماصل لغير وايسن

رده، الواجب السلم مان المقصود التأماين دوان للتحليل ينصرف
يلططزم حططتى تعططالى اللططه غيططر لخطابا ماتأهل غير سلم حين والنه
لمصل. على أيضا إلخ) ماعطوف عطس عليه. (قوله: والمن الرد
وايسططمع تعططالى اللططه يحمد أن الصلة في عطس لمن وايسن أي

المططوالة. قطططع الفاتحة في ذلك واقع إذا ش: لكن ع نفسه. قال
عطططس ماصططل تشططميت نططدبا نصططه: وابحططث ماططا التحفة . وافي اه

هططذا إجابططة المصططلي أي له يسن سم: هل . واقال جهرا. اه واحمد
تنحنططح) أي نحططو بيسططير تبطططل . (قوله: ل خلف. اه بل التشميت

كططل ماططن والططو حرفان، به ظهر واإن واعطاس، واسعال ضحك مان
أن بقططوله: يسططير. أي . نهايططة. (واقططوله: عرفططا) مارتبططط نفخططة. اه

في يظهر ماا أن العرف. واالمراد قليل أي يسيرا كونه في العبرة
العطرف. فطي قليل يكطون أن يشطترط الحطرواف ماطن التنحنح نحو

لنحططو ل لططذلك، - راجعططان سططيأتي - كمططا الكططثرة واماثلهططا فالقلططة
سططم. (قططوله: ماطلقططا. أفططاده يضططر ل الصططوت ماجططرد التنحنح. إذ

عططدم الغلبططة ماططن القليوبي: المراد مانه. قال قهر عليه) أي لغلبة
كططأن وانحططوه، التنحنح قصد لو ماا بها . واخرج دفعه. اه على قدرته
ماططن ماثل حرفططان مانططه فحصل صدره في يجده لما السعال تعمد
خصوصططا به. واهططذا الصلة فتبطل ماتوالية، حركات ثلث أوا مارة،
الكريططم. (قططوله: وال بشططرى فططي كططثيرا. كططذا التنبططاك شططربة في



يسططير العرف. فإضططافة في يسير بكلم تبطل وال إلخ) أي بيسير
 ست واذلك للموصوف، الصفة إضافة مان بعده ماا إلى
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قططال: حيططث اليدين ذي حديث مان أخذا فأقل، عرفية كلمات
كططان قططد ذلططك بعططض قططوله: بططل ماع ؟ نسيت أم الصلة أقصرت
ماططا أيضا كان. وامانه قد واكذا عرفا، وااحدة كلمة نسيت أم يجعل،
واالتفططت يكططن، لططم ذلططك كططل قططال فططإنه (ص)، النططبي ماططن صططدر

فقال: أحق كان، قد ذلك بعض اليدين. بل ذي قول عند للصحابة
كلمططات سططت ذلططك اليططدين. فقططالوا: نعططم. واماجمططوع ذوا يقول ماا

رأيططت بقيد. ثططم ليس واالثلث، الشارح: كالكلمتين عرفية. فقول
نصططه: ماططا واالثلث، حجططر: كططالكلمتين ابططن قططول علططى كتططب سم

اليططدين. (قططوله: ذي خططبر فططي الواقططع القدر يغتفر ماما أن ينبغي
بططدليل بططالعرف هنا الكلمة ضبط إلخ) عبارته. وايظهر شيخنا قال

وال النحططاة عنططد الكلمة تضبط وال بكلمة، واهنا بحرف ثم تعبيرهم
يسير مان حال بمحذواف، . (قوله: بسهو) ماتعلق اللغويين. اه عند

أن به سهوه) أفاد ماع بسهو. (قوله: أي كائنا كونه حال كلم. أي
المصططلي. (قططوله: نفططس كططونه) أي ماع. (واقوله: عن بمعنى الباء
إليططه. حاجططة فيهططا. وال أنططه لسططهوه فيهططا) تصططوير أنططه نسططي بأنه

(ص) يعطذر. (قطوله: لنطه فل تحريمططه نسي إذا عما بذلك وااحترز
سططهوا. (قططوله: ماعتقططدا الكلم بيسططير البطلن لعططدم إلططخ) دليططل
نصططه: ماططا المغنططى الدللة. وافططي لوجه بيان بعده واماا الفراغ) هو

تكلمططوا واهططم الصططلة، فططي ليس أنه ماعتقدا تكلم أنه الدللة واجه
بنططى البخاري: واإنمططا شرح القسطلني . وافي النسخ. اه ماجوزين

ساهيا كان لنه تكلم أن بعد الركعتين على واالسلم الصلة عليه
ل سططهوا واالكلم الصططلة، خططارج أنططه واالسططلم الصلة عليه لظنه

لططم فلنهم واالصحابة اليدين ذي كلم للحنيفة. واأماا خلفا يقطعها
الصططلة نسخ لتجويزهم الصلة في البقاء مان اليقين على يكونوا

عليططه قططوله بعططد تكلمططوا بططأنهم الركعتين. واتعقططب إلى الربع مان
عليطه لطه خطابطا كطان كلماهطم أن تقصططر. أوا واالسلم: لم الصلة
مانهططم يقع لم أنهم قوم. أوا عند مابطل غير واهو واالسلم، الصلة



بإسططناد داواد أبططي سططنن فططي نعططم. كمططا أي إليه أشارواا إنما كلم
قوله على ماعطوف كلماهم . واقوله: واأن بلفظ: أواماؤا. اه صحيح،
هطو كمطا تعقطب بعطد ماطا علطى ماعطوفطا واليس يكونوا، لم فلنهم

(ص). واقططوله: النططبي الصططحابة أجابا ظاهر. (قوله: واأجابوه) أي
الرباعيططة نسططخ أي النسططخ الكلم. واقططوله: ماجططوزين بقليل أي به

(ص). (واقوله: واهم) النبي هو) أي بنى الركعتين. (قوله: ثم إلى
عليهمططا، الصططلة. واالوالططى علططى أي الصططحابة. واقططوله: عليهططا أي

المصططلي. أي ظن الركعتين. قوله: والو على العائد التثنية بضمير
الكلم بعططد أي كططثيرا الصططلة. واقططوله: فتكلططم أي واقوله: بطلنها

يسططير بكلم بعططده تكلططم إذا ماططا واخرج سهوا، مانه الصادر اليسير
البطلن عططدم ش: ماحططل ع قال صلته. لكن تبطل وال يعذر فإنه

واإل ماتططوال كططثير كلم الكلمايططن ماجمططوع ماططن يحصططل لططم حيططث
سططهوا. واقططوله: لططم الكثير الكلم عن يتقاعد ل لنه صلته بطلت

أوا عمططدا ماطلقططا، يبطل الكثير لن واذلك صلته، فتبطل أي يعذر
بسططهو. ماصططحوبا كلم يسططير بسططهو) أي سططهوا. (قططوله: واكلم

واالكلم. التنحنح على يعود واالضمير خرج، فاعل واقوله: كثيرهما
التنحنططح بكططثرة أي الصلة. واقططوله: بكثرتهمططا (قوله: فتبطل) أي

ماا باعتبار هي إنما الوال في سهوا. واالكثرة الكلم واكثرة لغلبته،
كمططا ماطلقططا يضططر ل الصططوت ماجرد لن الحرواف، مان فيه يظهر

يؤخططذ كمططا المسططألة تقرير نصه: واحاصل ماا البجيرماي مار. وافي
للغلبططة، وانحططوه اليسططير التنحنططح في يعذر أنه واغيره م شرح مان
قطولي، ركطن لتعطذر فقطط التنحنطح فطي حرفان. وايعذر ظهر واإن
ة وانحطوه تنحنطح في يعذر واالحرواف. وال التنحنح كثر واإن إن لغلب
الصططلة نظططم يقطع ذلك لن الحرواف واكثرت وانحوه التنحنح كثر

بقططوله: ماشططايخنا بعططض ذلططك يفهم. واأيططد أن يجب واهيئتها. هكذا
واسططهو) غلبططة ماططع بزيادة. (قططوله: والططو  ل. اه ح مان ذلك سمعت

يعططود بكثرتهمططا ضططمير إذ الكلم، في ركاكة تستدعي الغاية هذه
فيكططون بالسهو، المقيد الكلم واعلى بالغلبة، المقيد التنحنح على
وابكططثرة غلبططة، ماططع والططو لغلبططة التنحنح بكثرة هكذا: فتبطل الحل

عليهمططا يعططود الضططمير أن يططدعي أن سططهوا. إل والططو سهوا الكلم
فلططو بعيططد. وابالجملططة لكنططه ركاكططة فل قيططديهما عططن النظر بقطع
الغلبة مان المذكورين غير أوالى. (واقوله: واغيره) أي لكان حذفها



ماططع بططالتحريم. (قططوله: أوا واالجهططل اللسان كسبق واذلك واالسهو،
 لسان) ماعطوف سبق
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فيططه بالبططاء التعططبير ماططرة غيططر تقدم كما بسهو. واالوالى على
الكلم إلططى أي ماططع. واقططوله: إليططه بمعنططى كانت واإن بعده، وافيما

أيضططا. بسططهو على تحريمه) ماعطوف جهل ماع اليسير. (قوله: أوا
الكلم تحريططم تحريمه. واالمططراد لضمير تفسير الكلم واقوله: أي

فسططيذكره. فقططط به أتى ماا تحريم واغيره. أماا به أتى ماا ماطلقا،
ماعاواية لن إسلم) أي الصلة. (قوله: لقربا في أي واقوله: فيها

صططلته فططي واماضططى بططذلك، جاهل تكلم عنه الله رضي الحكم بن
جهططل ماططع البطلن عططدم في قيد بعده ماا ماع (ص). واهو بحضرته

إلططخ، قططربا بططأن جهلططه فططي عططذر إذا ذلططك ماحل أن التحريم. أي
لعططدم صططلته فتبطل العلماء مان واقربا إسلماه بعد لو ماا بخلف
ماططن الجاهططل أعذار أن التعلم. وااعلم بترك تقصيره بسبب عذره
العلططم ماططن خيرا الجهل كان واإل جهله، حيث مان ل التخفيف بابا
عططن قلبططه وايريططح ثقله، أي التكليف أعباء العبد عن يحط كان إذا

بعططد بططالحكم جهلططه فططي للعبططد عططذر ل أنططه التعنيف. ماططع ضروابا
كططان واإن المسططلمين) أي بيططن كان واالتمكين. (قوله: واإن التبليغ
التحفططة: وابحططث فططي للططرد. قططال المسططلمين. واالغايططة بيططن نشططأ

لنه إسلماه قربا واإن يعذر ل أسلم ثم بيننا نشأ مان أن الذرعي
فططي الكلم أن علتططه ماططن . وايؤخططذ ديننططا. اه أماططر عليططه يخفططى ل

. (قططوله: أوا ذلططك. اه عليططه يخفى ل بأنه فيه العادة قضت ماخالط
لعبططد أوا أي قططربا، علططى ماعطططوف المصططدر، بصيغة إلخ) هو بعد

يجططب ماؤنة يجد ل بما البعد ضبط التحفة: وايظهر في عنهم. قال
وااجططب لنططه أضيق هنا ماا أن إليه. وايحتمل توصله الحج في بذلها

الماططر إل الوجططوبا يمنططع فل الحططج. واعليططه بخلف أصططالة، فوري
نحططو يكططون وال بعططد، واإن أطططاقه ماشي فيلزماه غير، ل الضرواري

. إليططه. اه يضطر ل الذي قنه نحو بيع وايكلف له، عذرا ماؤجل دين
لططم واإن المجهططول، الحكططم بططذلك العططالمون هنا بالعلماء واالمراد
بيططان ذلططك، يعططرف عمططن الشارح: أي عرفا. فقول علماء يكونوا



صلته، مان لشئ ناسيا) أي سلم هنا. (قوله: والو بالعلماء للمراد
عامادا) تكلم صلته. (واقوله: ثم كمال ظانا ركعتين مان سلم كأن
أي للفظ حاجة ل يسيرا كملت. واقوله: أي أنها ظن على بناء أي

ناسططيا. سططلم على إلخ) ماعطوف جهل حذفها. (قوله: أوا فالوالى
بجهلططه اليسططير. واخططرج الكلم ماططن أي بططه أتططى ماا واقوله: تحريم

علم لو به. كما فتبطل مابطل كونه واجهل علمه لو ماا ذلك تحريم
بعطد حقطه كان إذ يحد، فإنه الحد إيجابه دوان الخمر شربا تحريم
الكلم) جنططس بتحريططم علمططه الكف. (قططوله: ماططع بالتحريم العلم
نحططو صططلة صططحة بططالوالى ذلططك ماططن حجر: يؤخططذ على سم قال

ك باماتنطاع الجاهطل فقطط واالفتطح التبليغ، بقصد واالفاتح المبلغ ذل
الكلم فططي إن . ثططم الكلم. فتططأماله. اه جنططس اماتنططاع علططم واإن

جنططس أفططراد بعططض بتحططري علمططه ماططع أي ماحططذوافين، ماضططافين
تحقططق ل الجنططس أن ماططن بعضهم استشكله ماا يندفع وابه الكلم،

ماططع أتططى ماططا بتحريم جهله يتصور أفراده. فكيف ضمن في إل له
الحقيقططة بالجنس المراد بأن أيضا يندفع أن وايمكن ؟ بذلك علمه

مابطل) ماعطططوف التنحنططح كططون مابهم. (قوله: أوا بعض ضمن في
واإن أي مابطل، التنحنططح كططون جهل أوا أي به، أتى ماا تحريم على
تبطططل) أي الكردي. (قوله: لططم في كما للمسلمين، ماخالطا كان

العططوام) تعليططل علططى ذلططك لو. (قوله: لخفططاء جوابا واهو الصلة،
للمسططائل بالنسططبة لطه تعليطل أنطه صطنيعه البطلن. واظطاهر لعدم

بططه، أتططى ماططا تحريططم جهل لو واماا ناسيا، سلم لو ماا أعني الثلث،
راجططع فيططه الشططارة اسططم مابطل. واأن التنحنططح كون جهل لو واماا

الوالططى للمسططألة بالنسططبة يصح. أماططا ل واذلك كلها، مانها للمذكور
بخفططائه تضططمنته ماططا يعلططل حططتى أصل جهل فيها ليس إذ فواضح،

يكططون أن فيتعيططن الثانيططة، للمسططألة بالنسططبة العططوام. واكططذا على
اسططم يكططون واعليططه فقططط، الخيططرة للمسططألة بالنسططبة لططه تعليل

ماما به أتى ماا كان إن مانها. نعم تقدم ماا لمجموع راجعا الشارة
السططلم ماططن قربه اشتراط عدم على واجرينا العوام، أكثر يجهله

 للمسألة بالنسبة يصح فإنه حينئذ العلماء، عن بعده أوا
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ماططن نصططه: قططوله: واكالجاهططل ماططا الكردي أيضا. واكتب الثانية
عهططد قريططب كططونه اشططتراط قضططيته إلططخ، بططه أتى ماا تحريم جهل

نسططخ بعططض فططي كططذلك واهو العلماء، عن بعيدا نشأ أوا بالسلم،
أصططل كلم المنهططج. واظططاهر شرح كلم به الرواض. وايصرح شرح

بينهمططا الجمططع التحفططة فططي ذلططك. وابحططث اشططتراط عدم الرواضة
ه أتطى ماا يكون أن على الثاني بحمل ه مامطا ب العطوام أكطثر يجهل
يعططذر فل أكثرهم يعرفه ماما يكون أن على واالوال ماطلقا، فيعذر

علططى المغنططى فططي . وااقتصططر المتقططدماين. اه الشططرطين بأحططد إل
جهل عبارته: لو المذكور. وانص بالتعليل واعللها الخيرة، المسألة
حكمططه لخفططاء فمعططذوار الكلم تحريططم علمططه ماع بالتنحنح بطلنها

فتفطططن. (قططوله: واتبطططل قلناه، لما ماؤيدا . واذلك العوام. اه على
يشططعر ذلطك لن لهطا، مانافطاته لشطدة لجططوفه) أي واصططل بمفططر

واحططدها هططي إذ فططم حركططة بل والططو بططذلك عنها. واتبطل بالعراض
كسمسططمة، المفطططر، قططل) أي كططثيره. (قططوله: واإن يبطططل فعططل
بططه. واالغايطة الصططلة فتبطل باطنها فوصل بشئ أذنه نكش واكأن
القليلططة. الفعططال كسططائر القليططل بطلنهططا بعدم القائل على للرد

مافطططر علططى واعطفططه ماأكول، بمعنى الهمزة (قوله: واأكل) بضم
لطم سطهوا. فطإن قططوله أعنططي للقيططد، نظطر إن المغاير عطف مان

البجيرماططي العططام. وافططي علططى الخططاص عطف مان كان إليه ينظر
يكططن لم واإن يضر، لنه المفطر على عطفه يضر ش: وال ع قال

أوا . (واقططوله: سططهوا) أي ذكططره. اه فتعين مانه، يستفاد فل مافطرا
الصططوم) بططه يبطططل لم فيه. (واقوله: واإن عذر والو بتحريمه، جهل

بططه. يبطططل ل الصططوم أن واالحططال زائططدة. أي واإن للحططال، الططواوا
الصطوم. (قطوله: فلطو بخلف بهطا، تططذكر حالطة للصلة أن واالفرق

(واقططوله: نخاماططة) هططي بمفطططر بطلنهططا علططى إلططخ) تفريططع ابتلططع
نخاعططة أيضا لها وايقال فيه، مان الشخص يلفظها الغليظة الفضلة

يفعططل. والططم ماجهططا واأماكنططه رأسططه) أي ماططن بالعين. (قوله: نزلت
جططوفه ماططن طلعططت لو ماا ماثله بل بقيد، ليس الرأس مان وانزوالها
الظططاهر. حططد ماططن فمططه) حططال (واقوله: مان الظاهر لحد واواصلت

ريقططا ابتلططع أوا نخاماططة. أي على ماتنجسا) ماعطوف ريقا (قوله: أوا
تحططت بمتنجسططا. واانططدرج لثته) ماتعلططق دم ماتنجسا. (واقوله: بنحو

بتشططديد ابيططض) هططو نجططس. (قططوله: واإن شططئ واأكططل القططئ نحططو
الريق. وافططي على يعود ماستتر ضمير وافاعله مااض، فعل الضاد،



واصططفا يكون أن يحتمل أبيض. واعليه كان الخط: واإن نسخ بعض
ماتغيططرا) خططبر. (قططوله: أوا واالجملططة فعل يكططون واأن كططان، خططبر

ماتغيرا. (واقططوله: بحمططرة ريقا ابتلع أوا ماتنجسا. أي على ماعطوف
قططات. نحططو خضططرة أوا قهططوة، نحططو بسططواد أوا تنبططل) أي نحططو

واقياسططه القهططوة، بسططواد بتغيططره بطلنهططا عططدم ش ع وااستقربا
عبططارته: ماجططرد ماططر. وانططص ماططا واخضططرة بحمرة المتغير في يقال

إلططى العيططن واصول لنتفاء له أثر ل الطعام أثر مان الباقي الطعم
يغيططر مامططا القهوة شربا بعد الباقي الثر ذلك ماثل واليس جوفه،

عينططا، أنططه علططى يططدل لونه تغير لن ابتلعه، فيضر طعمه أوا لونه
يكططون أن يجططوز اللططون ماجططرد لن الضرر بعدم يقال أن وايحتمل
أخططذا القططربا هططو ماثل. واهططذا السود ماجاوارته مان الريق اكتسبه

تغييططر. ببعططض  بمجططاوار. اه تغيططر إذا المططاء طهططارة في قالوه ماما
ماططا كططل أن للقاعططدة بذلك بطلت لو. واإنما (قوله: بطلت) جوابا

القليططل) مافهططوم الكططل الصططلة. (قططوله: أماططا أبطل الصوم أبطل
بططل سمسططمة، بنحططو القليططل يتقيططد) أي كططثير. (قططوله: وال قططوله

كططثيرا يعططده واماا قليل فهو قليل العرف يعده العرف. فما المعتبر
أي الكططل، مان خال بمحذواف ناس) ماتعلق كثير. (قوله: مان فهو
بططأن ماعططذوار) أي جاهططل إلخ. (قوله: أوا ناس مان وااقعا كونه حال
العلمططاء. (قططوله: عططن بعيططدة بباديططة نشأ أوا بالسلم، عهده قربا
علططى المقهور به ناس. واالمراد مان على ماغلوبا) ماعطوف وامان

ه. واقطوله: لحطد تمثيطل إلطخ نزلطت للجوف. واقوله: كأن واصوله ل
الرافعططي. اه عنططد واالحططاء النططوواي، عنططد الخاء ماخرج هو الظاهر

إماسططاكها يمكنطه لطم بططأن ماجهططا) أي عطن بجيرماي. (قوله: واعجز
جهططل أوا الصططلة، فططي كططونه وانسي أماكنه ش: أوا ع واقذفها. قال

 . (قوله: أوا ابتلعها. اه تحريم
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ريقططه جططرى واكططأن نزلططت. أي علططى إلططخ) ماعطططوف جططرى
عجططز عنه. (قوله: واقد قهرا جوفه إلى أسنانه بين الذي بالطعام

ماططن فصله به المراد أوا الريق، مان الطعام تمييز تمييزه) أي عن
الوال علططى ماغططاير قبلططه ماططا علططى عطفططه فمططه. واقططوله: واماجططه



فططإنه وابلعططه ذلططك أماكنه إذا ماا بذلك الثاني. واخرج على وامارادف
أيضطا غيطره علطى وابتقطديمه إلطخ) أي بزيادة يضر. (قوله: واتبطل

للبطلن ذكططر إلططخ الصلة. واقوله: ركططن بنظم يخل والنه لتلعبه،
عمطدا، واكطونه فعليا، الركن واكون ركنا، زاده ماا قيود: كون أربعة
خفيفططا جلوسططا يكون ل ثلثة: أن قيود عليه المتابعة. وابقي والغير
اليسططير القعططود قوله: وايغتفططر مان يستفاد واهذا الصلة، في عهد

ماحططترزه ذكططر ماططن يسططتفاد واهذا بالتحريم، عالما يكون إلخ. واأن
ماططا يكططون النسططاخ. واأن مان سقط والعله به، عذر جهل بقوله: أوا

ماططا علططى سططجد لططو ماططا الخيططر بهططذا واخططرج به، ماعتدا أوال به أتى
العتططداد لعططدم يضططر ل فططإنه ثانيططا واسجد رفع ثم بحركته يتحرك

م إذا فيطه الضطرر عدم ماحل أن البجيرماي: واينبغي بالوال. قال ل
. (قططوله: عمططدا) حططال ضططر. اه واإل ذلك، على سجوده زمان يطل
عمططدا. (قططوله: لغيططر واقعت الزيادة تلك كون حال زيادة. أي مان

مانهططا. (قططوله: حططال بمحططذواف ماتعلططق أوا بزيططادة، ماتابعة) ماتعلق
ل حططد إلططى انحنططى لططو أنه ش: مافهوماه ع إلخ) قال ركوع كزيادة
عططدم للقيططام مانططه أقربا الركوع إلى صار بأن القراءة فيه تجزئه

انحنططى ماططتى واأنه ماراد، غير ركوعا. والعله يسمى ل لنه البطلن
يصل لم والو صلته، بطلت عالما عامادا القيام حد عن خرج حتى
. (قططوله: السططجود. اه فططي يقططال لتلعبه. واماثلططه الركوع، حد إلى
واالسططجود، الركططوع ماططن المططذكور فططي فيططه) أي يطمئططن لم واإن

المبطططل. واقططوله: واماططن بذلك. (قوله: وامانططه) أي للبطلن واالغاية
مابطل، النحنططاء هذا كون في واغيره الرمالي خالف إلخ ينحني أن

الرمالي: الجمال فتاواي في عبارته: رأيت الكردي. وانص في كما
. واقططال ركططوع. اه زيططادة بططه قصططد إن إل بططذلك صططلته تبطططل ل

واافتراشه توركه في الركوع صورة أي واجوده، يضر القليوبي: ل
أي الركطوع صطورة . واقطوله: أي حجطر. اه لبن خلفا التشهد، في

افتراشططه) أي أوا تططوركه لتحصططيل جالسططا. (قططوله: والططو للمصططلي
إلططخ. تحصططيل لجططل مانه صادرا كان والو المذكور، بالنحناء تبطل

الصفة افتراشه. واإفراد أوا توركه مان لكل صفة واقوله: المندوابا
يعقبططه تشططهد فططي يكططون المنططدوابا بططأوا. واالتططورك العطف لكون
ماططر. كمطا ذلك يعقبه تشهل في يكون المندوابا واالفتراش سلم،

ماططا لتحصططيل كططان إذا بططه لبطلنهططا إلخ) علططة المبطل (قوله: لن
لقتططل النحنططاء فططي يأتي ماا ذلك ينافي التحفة: وال في ذكر. قال



الضططرواري. بمنزلططة صططار ضططرره لخشططية ذاك لن الحيططة، نحططو
. (قططوله: وايغتفططر هذا. اه فأوالى الضرواري، الكثير اغتفار واسيأتي

فططي عهططدت الجلسططة هططذه لن اغتفططر ر: واإنمططا م القعططود) قططال
فكططان ركنا، إل فيها يعهد لم الركوع نحو بخلف ركن غير الصلة
واالمغنططى. الجواد فتح في . واماثله أشد. اه نظمها تغيير في تأثيره

بيططن الجلططوس فططي الططوارد الططذكر يسططع ماططا هططو واقططوله: اليسططير
السططتراحة جلسططة التشططهد. فقططوله: بقططدر أقل وادوان السجدتين

به صرح إلخ. والو بقدر واهو ماحذواف. أي لمبتدأ خبر فهو له، بيان
ل قيططد أنططه عبططارته ليهططام أوالططى، لكان إلخ بقدر كان بأن قال أوا

. اه إلططخ، بقدر كان التحفة: كأن كذلك. واعبارة ليس أنه ماع بيان،
ماططن حططال بمحططذواف السططجود) ماتعلططق ظاهرة. (قوله: قبل واهي

السطجود. واعبطارة قبطل مانطه وااقعطا القعطود كون حال أي القعود،
سططلم أوا تلواة سططجود عقططب أوا سجوده، واقبل هويه التحفة: بعد

فططإنه ماثل، الركططوع قبططل بخلفططه جلوسططه، ماحططل غيططر فططي إماططام
تبطططل الفططرض فططي القيططام حططد عططن خرواجه بمجرد بل بمجرده،

سططم.  الجلططوس. اه تعمططد أي . واقططوله: بخلفططه يقططم. اه لططم واإن
به. (قوله: التعبير عقبها. واالوالى التلواة) أي سجدة (قوله: وابعد

بعططد لمسططبوق اليسططير القعططود وايغتفططر إلططخ) أي إماام سلم وابعد
بطلططت طططوله فططإن الوال، تشططهده ماحططل غيططر فططي إماططاماه سلم

 واهو الخير، في قيد تشهده ماحل غير صلته. واقوله: في
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السططابق. واخططرج الحططل مان يعلم كما اليسير، بالقعود ماتعلق
وال ماطلقا، فيغتفر تشهد ماحل في إمااماه سلم بعد قعد إذا ماا به

فططي عليططه نطص كمطا تطططويله، يكططره كططثير. نعططم وال بيسططير يتقيد
فيلزماططه المسططبوق وانصطها: أماططا الصلة، شرواط بابا قبيل النهاية

الماططام ماططع جلوسططه يكططن لططم إن فططورا تسططليمتيه عقب يقوم أن
علططى زائططدا قططدرا بالتحريم عالما عامادا ماكث فإن تشهده، ماحل

كططان فططإن فل، جططاهل أوا ناسيا أوا صلته، بطلت الستراحة جلسة
. (قططوله: أماطا تطططويله. اه يكططره لكطن ذلك يلزماه لم تشهده ماحل
على السابقة القيود ماحترزات أخذ في إلخ) شرواع الزيادة واقوع



إلططخ، كذا بقولي كعادته: واخرج قال المشوش. والو واالنشر اللف
ذلك ش: وامان ع الزيادة. قال مان حال أوالى. واقوله: سهوا لكان

يططديه فرفططع إمااماه أنه فظن تكبيرا قائم واهو المأماوم سمع لو ماا
عططن فكططف الصططوابا لططه تططبين ثططم للركططوع رأسططه واحططرك للهوي

ذلططك النسططيان. واماططن حكم في ذلك لن صلته، تبطل فل الركوع
تكططبير فظنه تكبيرا المأماوم فسمع بالمسجد الئمة تعددت لو ماا

ماططا يضططره وال إماططاماه، إلى فيرجع خلفه له تبين ثم فتابعه، إمااماه
بططه) أي . (قططوله: عططذر كططثر. اه واإن فيططه، لعططذره للمتابعططة فعلططه

ماططر. كما العلماء عن بعد أوا بالسلم عهد قريب كان بأن بالجهل
أماططا. واذلططك يضططر) جططوابا كالنسيان. (قططوله: فل حينئذ لنه واذلك

للسططهو. سططجد بططل الصلة يعد والم خمسا الظهر (ص) صلى لنه
ماحترز واهذا الضرر، عدم في للتنظير إلخ) الكاف (قوله: كزيادة

للبيططان. واقططوله: واهططي بعططده لما ركن. واقوله: ماضاف قوله: سنة
بططه المططراد كططان فططإن نحططو، تحت اندرج ماا انظر اليدين رفع نحو

فقططد السططجود قبططل أوا التلواة سططجدة بعططد السططتراحة جلسططة
برفططع الضططرر عططدم نحططو. واماحططل لفططظ حططذف فططالوالى تقدمات،

ضر. واقوله: فططي واإل وايتوال، يكثر لم - إذا سم في - كما اليدين
الركططوع، واعند التحرم، عند الرفع واماحل بزيادة ماتعلق ماحله غير

مار. (قوله: أوا الوال. كما التشهد مان القيام واعند العتدال، واعند
سططنة. أي علططى ماعطططوف قوله: فعلططي. واهططو قولي) ماحترز ركن

واالسططلم، الحرام تكبيرة عدا ماا به قولي. واالمراد ركن واكزيادة
زيططادة أوا للمتابعة) أي فعلي مابطلة. (قوله: أوا فزيادتهما هما أماا

واكططأن إلططخ) أي ركططع إمااماه. (قوله: كططأن ماتابعة لجل فعلي ركن
ثططم يركططع لم بمن فاقتدى الركوع مان رأسه مانفردا المصلي رفع
أي إليططه عططاد صلته. واقوله: ثم به تبطل ل فإنه ماعه الركوع أعاد
ذلططك مانططه صططدر إن سططنة يسجد. واالعود أوا ماعه ليركع إمااماه إلى

بيططن تخيططر السططهو سططبيل علططى مانه صدر فإن العمد، سبيل على
إلططخ) يشططترط باعتقططاد ماططر. (قططوله: واتبطططل كمططا واعططدماه العططود

أوا يعتقططده شططرواط. أن ثلثططة الفعلططي الركططن في الصلة لبطلن
ذلك يكون واأن الظن، أوا العتقاد هذا على يفعله واأن نفل، يظنه

إماططاماه. اعتقططاد المططأماوم صططلة يبطل نفسه. فل الشخص اعتقاد
فعلططي فططي واهططو: شططرواعه رابططع شططرط يزاد القولي الركن وافي

فتططح في كما بطلن، فل نفل بينة ل ماحله في أعاده لو بعده. أماا



ل إذ للحططتراز، ل الواقططع لبيططان . كردي. واقوله: ماعيططن الجواد. اه
أي فرواضططها نفل. واقططوله: ماططن مابهم فرض ظن أوا اعتقاد يتصور

ظططن. (قططوله: واماططن اعتقططاد مان لكل مافعول الصلة. واقوله: نفل
إن تبطططل ل إلططخ) أي اعتقططد إن البطلن. (قططوله: ل لتلعبه) علة

يهتططدي شططيئا الفقططه مان يحصل لم مان هو اعتقد. واقوله: العاماي
صططلته فرائططض يميططز لم مان هنا به الباقي. واقيل: المراد إلى به

بططالعلم يشططتغل ماططن ذلك. واقيل: هو يميز مان واالعالم سننها، مان
وابالعططالم واالنفططل، الفططرض بيططن فيططه يميز بأن العادة تقضي زمانا
الفطرض يميطز بطأن فيطه العطادة تقضطي زمانطا بطالعلم اشطتغل مان

الصططلة. واقططوله: فرضططا أي أفعالهططا، ماططن واالنفططل. واقططوله: نفل
اعتقططد، علططى إلططخ) ماعطططوف علططم لعتقد. (قوله: أوا ثان مافعول
العططاماي علططم إن تبطططل وال العططاماي. أي على يعود الفعل وافاعل

بيططن أي بينهمططا يميططز وانفل. واقططوله: والططم فرضططا الصططلة فططي أن
قصططد علطم. (قطوله: وال فاعططل مان حال واالنفل. واالجملة الفرض

علططى المعطططوف إذ ثانية حال فهو يميز، والم على إلخ) ماعطوف
اعتقططد إن تبطططل وال أي إلططخ اعتقططد إن حططال. قططوله: وال الحططال
هططذه فططي العططاماي فططرواض. واماثططل كلها الصلة أفعال أن العاماي
 على العالم الصورة
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الصططلة. واعلططل شططرواط أوااخر في للشارح تقدم كما الوجه،
ليس - بأنه الفتح - في الصورة هذه في العالم مان البطلن عدم
يؤثر. (قوله: ل واذلك الفرض، باعتقاد سنة أدى أنه مان أكثر فيها
مانططاف عططرواض المنهج في قال إلخ) لو حدث أيضا المبطل وامان

واالرد الخف مادة انتهاء مان يبطلها ماا كل ليشمل أوالى، لكان لها
مانططه خططرج والو قصد) أي بل واغيذلك. (قوله: والو القبلة وااستدبار

فسططا الصططحيح: إذا للخططبر الصططلة يبطططل فططإنه قصد بغير الحدث
صططلته. (قططوله: واليعططد واليتوضططأ فلينصططرف صططلته فططي أحططدكم

- أي نجططس اتصططال أيضططا المبطططل واماططن نجططس) أي وااتصططال
يضططر فل المحططاذاة بالتصططال واماكانا. واخرج واثوبا - بدنا بالمصلى

بسططاط علططى صططلى لططو كما فصار له، مالقاته لعدم يحاذيه نجس



ماصططله. واخططرج ذلططك عططد واإن صططحيحة، صلته فإن نجس طرفه
فطإن بالمصلي، ماتصل هو بما اتصاله زدته الذي واالمجروار بالجار

واإل بطلططت، لططذلك حمططل ماع كان إن أنه واحاصله مار، تفصيل فيه
ماططن بططه وانحاهططا نجاسطة تحتططه حجر على أصبعه واضع لو فل. كما

كططذرق عنططه، المعفططو بططه خرج عنه يعفى له. واقوله: ل حمل غير
واعططدم البلططوى، عمططوم ماططن المارة بالشرواط المكان في الطيور

حال) أي دفعه رطوبة. (قوله: إن واجود واعدم عليه، الصلة تعمد
دفعه بطلن. واصورة ل فإنه حال عنه النجس المصلي دفع إن إل

فيمططا ينفضه واأن رطبا، النجس كان إذا فيما الثوبا يلقي أن حال
علططى بعططود أوا كمططه أوا بيده ينحيها أن له يجوز يابسا. وال كان إذا

صططورة قاسططم ابططن صلته. وافططي بطلت فعل فإن الوجهين، أصح
مانططه طططاهر ماكططان ماططن الثططوبا يدفع أن الرطب في الثوبا إلقاء
وايجططره. واصططورة بيططده يقبضه وال بيده يرفعه وال يسقط، أن إلى

. تسططقط. اه حططتى النجاسططة ماحططل يميططل أن اليططابس فططي نفضططه
عططورة انكشططاف المبطططل واماططن عططورة) أي (قططوله: واانكشططاف
بطلن. واقطوله: ريطح فل إلطخ) أي كشطفها إن المصلي. (قوله: إل

لهططا، كشططفه فيططؤثر المميططز أماططا ماميز، غير آدماي أوا حيوان أوا أي
فططإنه المميز غير بالريح. بخلف إلحاقه فيبعد قصدا له لن واذلك

ش. (قطوله: ع فططي بطه. كططذا إلحططاقه أماكططن قصططد له يكن لم لما
والططو عمططدا، ركططن تطرك أيضطا المبطل وامان عمدا) أي ركن واترك
الططترك عمدا بقوله الصلة. واخرج بنظم إخلله مان مار لما قوليا،
ركعة مان ماثله يفعل لم إن يتداركه واإنما لعذره، يبطل فل سهوا

غيططر تقططدم كما بركعة واأتى بينهما ماا والغا ماقاماه قام واإل أخرى،
شططك أيضططا المبطل وامان التحرم) أي نية في مارة. (قوله: واشك

فططي واالشططك ؟ ل أوا نططوى هل شك كأن التحرم، نية في المصلي
فططي شططك أوا لهططا) أي شططرط النية. (قوله: أوا في كالشك التحرم
قوله: يا في بعضهم نظمها ثلثة، فيبطلها. واشرواطها للنية شرط
ذلك. مار واقد واالفرضية واالتعيين القصد النية شرواط عن سائلي

ذلططك ضططر ؟ ل أوا الفططرض نططوى هططل أوا ؟ ل أوا عين هل شك فلو
بالشططك الصططلة لبطلن إلخ) قيططد ماضي التية. (قوله: ماع بالقيود

قبططل فيه شك بما التيان تذكر بأن فقد شرطها. فلو أوا النية في
أي قططولي بطلن. واقططوله: ركططن فل زمان طول واقبل ركن ماضي

زماططن) طططول كالعتدال. (قوله: أوا أي فعلي كالفاتحة. واقوله: أوا



يسططع بططأن الشططرقاواي: واطططوله الشك. قال زمان طول ماع أوا أي
. سريعا. اه فزال خاطر له خطر كأن يسعه، ل بأن واقصره ركنا،

القططولي الركططن بعططض واماضططي إلططخ) أي القططولي (قططوله: وابعططض
لططم أوا الشططك زماططن طططال إن لكن الصلة، به فتبطل كله كمضي
فيططه) قططرأه ماططا يعد فيه. (قوله: والم قرأه ماا يعد لم والكنه يطل،

عبططد ابن الجواد: واقول فتح في القصير. قال الشك زمان في أي
الصلة أن . واالحاصل الشك. ضعيف. اه ماع قرأ بما السلم: يعتد

أشططياء. بمضططي ثلثة بأحد شرطها في أوا النية في شك إذا تبطل
ماططا يعططد لططم أوا ركن، ماعه يتم لم واإن زمان طول أوا ماطلقا، ركن
ركن. واتصح يمض والم الزمان يطل لم واإن الشك حالة في قرأه
ماططا واأعططاد الزماططن، طططول قبططل بركن. أوا إتيانه قبل تذكر إذا فيما
ذلك. (قوله:  ماثل عرواض لكثرة الشك، حالة في قرأه
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شامال الوال الشهادة: أن عدل وابين بينه روااية) الفرق عدل
الططذكر. (قططوله: بططالحر خططاص فططإنه الثططاني بخلف واالمرأة، للعبد
علططى عططورة) عطططف كشططف كحططدث. (قططوله: أوا نجس) أي بنحو
لكططل صفة عورته. واقوله: مابطل بكشف عدل أخبره أوا أي نحو،
المبطططل غيططر النجس عن به العورة. وااحترز واكشف النجس مان
كشططفها كططأن المبطططل غيططر العورة كشف واعن عنه، المعفو واهو

واقبططوله. (قططوله: بططه الخبار في فائدة ل فإنه حال، فسترها الريح
أخططبره أيضططا. أوا نجططس نحططو على مابطل) ماعطوف كلم بنحو أوا

مافهططم، حططرف أوا بحرفيططن كططالنطق وانحططوه، مابطططل بكلم عططدل
فططي قبططوله. قططال يلزماططه فل أي المبطططل. واقططوله: فل واكالفعططل

فعطل -: أن النجطس وانحطو الكلم نحطو بيطن - أي التحفة: واالفرق
سططهوه، يبطططل ل فيما ماحله أن واينبغي لغيره، فيه يرجع ل نفسه

الكططثير الكلم أوا كالفعططل هططو سططهو. أماططا مانه واقع ماا أن لحتمال
لمنفططرد) . (قوله: واندبا كالنجس. اه حينئذ لنه فيه قبوله فينبغي

مانفططردا، يكططون كلماططه: الوال: أن ماططن ماعظمها يعلم بشرواط أي
جماعططة فططي واالططدخول نفل قلبهططا له يجوز ل جماعة في كان فلو

يجططوز فططإنه قلططب غيططر ماططن الخرى إلى نفسه نقل لو أخرى. أماا



فصل في به سيصرح كره. كما واإل بعذر، كان إن كراهة غير مان
يرها لم فلو ماعهم، يصلي جماعة يرى الجماعة. الثاني: أن صلة
ماطلوبططة. أي ماشططرواعة، الجماعططة تكون القلب. الثالث: أن حرم
يصططلي فططوجمن الظهر يصلي كان لو كما ماشرواعة، تكن لم فلو

ل المجموع. الرابططع: أن في ذكره كما القلب، له يجوز فل العصر
في كمخالفة غيرها، أوا لبدعة به القتداء يكره مامن الماام يكون

يكره. الخاماس: أن بل القلب يندبا لم كذلك كان فإن المذهب،
بل القلب يندبا لم ثنائية في كان رباعية. فلو أوا ثلثية في يكون

القلططب ينططدبا لططم لهططا قام فلو لثالثة، يقوم ل يباح. السادس: أن
إتماماها يتحقق بأن الوقت يتسع قبله. السابع: أن كالذي يباح بل
ذلك، في شك أوا خارجة، بعضها واقوع علم فإن استأنفها، لو فيه

الخمسططة الحكططام تعططتريه القلب أن تقرر ماما القلب. فعلم حرم
كططان الحاضططر. فلططو الفططائت) مافهططوم الوجوبا. (قططوله: ل عدا ماا

جنططس مان ليست فائتة أوا حاضرة القائمة واالجماعة فائتة يصلي
خلططف كظهططر جنسططها ماططن كططانت فططإن القلططب، حرم يصليها التي
واشططرحه. (قطوله: نفل الططرواض فططي يجوز. كططذا بل يندبا لم ظهر

لططم الضططحى كركعططتي ماعينا نفل قلبها ماعين. فلو غير ماطلقا) أي
الصططلة كون اشتراط يفيد ركعتين) هذا مان يصح. (قوله: وايسلم

كططانت إذا إل ركعططتين ماططن السططلم يتصططور ل إذ رباعيططة، أوا ثلثية
كمططا مانططه بططد ل قيد واهو بيقلب، إلخ) ماتعلق لم كذلك. (قوله: إذا
إن يسلم. (قططوله: نعططم، على يدخل) ماعطوف علمت. (قوله: ثم

قططال: ركعتين. فكططأنه مان واالسلم القلب لندبا إلخ) تقييد خشي
واسططلم قلططب لططو رآها التي الجماعة فوت يخف لم إذا ذلك ماحل

ماططع وايصططليها يقطعهططا بططل يفعططل لططم ذلك خاف فإن ركعتين، مان
نفل. قلبهططا بعططد يسططلم) أي أنططه البلقيني الجماعة. (قوله: وابحث

 واعليه ركعة مان واقوله: والو
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قططام إذا رباعيططة. (قططوله: أماططا أوا ثلثيططة تكططون أن يشططترط ل
خالف ندبا) فلو لثالثة. (قوله: أتمها يقم لم إذا إلخ) ماحترز لثالثة
لطم ماططر. (قطوله: إن كمطا يجططوز والكنه يندبا لم واسلم نفل واقلبها



ماططع وااسططتأنفها قطعهططا فوتهططا خشططي الجماعة) فططإن فوت يخش
جملططة علططى الجماعططة) ماعطططوف فططي يدخل الجماعة. (قوله: ثم

قلبهططا الحاضططرة فططوت واخاف الفائتة يصلي كان أتمها. (تتمة) لو
واخططاف النافلة في يصلي كان بالحاضرة. والو وااشتغل واجوبا نفل

عططن تقططام غيرها جماعة رجا إن ندبا. نعم، قطعها الجماعة فوت
الفريضطة يصطلي ثطم نطافلته إتمام فالوالى ماتسع، واالوقت قربا،

أعلم.  واتعالى سبحانه ماعها. واالله
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واشططرواطهما حكمهمططا بيان في أي واالقاماة الذان في فصل
لغططة: فقططط الذ أن لغططة: العلم) فيططه واسططننهما. (قططوله: همططا

به. أعلمهم بالحج) * أي الناس في تعالى: * (واأذن العلم. قال
القيططام. فهمططا حصططل أي أقططام، لغططة: ماصططدر فهططي القاماططة واأماططا

أن الوالططى واالمغنى. فكان واالنهاية التحفة في كما لغة، ماختلفان
واالثططاني للوال الوال التوزيططع علططى القيام. وايكون يزيد. واتحصيل

تبعه فلعله الشارح ذكره ماا ماثل الجواد فتح في رأيت للثاني. ثم
الذان أن عليهمططا. وااعلططم وايكططون بططاق اليططراد ذلططك. والكططن فططي

السيوطي. واشططرعا قال كما الماة، هذه خصوصيات مان واالقاماة
ماجمططع ش. واهمططا ع فططي كمططا الهجططرة، ماططن الوالططى السططنة فططي

علططى المااماة إليها ضمت واإن القاماة مان أفضل عليهما. واالذان
عليه يؤذن. أجيب: بأنه والم يؤم (ص) كان قيل: إنه الراجح. فإن

الحضططور لططوجب أذن لططو أنه أوا أهم، هو بما ماشغول كان السلم
لنططه المااماططة ماططن أفضططل الذان كططان سمعه. واإنما مان كل على
أشططرف. واسطيأتي واالمايططن ضططمين، واالماام أماين المؤذن أن وارد

فقيل: فرضا ماشرواعيتهما، كيفية في ذلك. وااختلفوا على الكلم
بالططدين، تهططاوان تركهمططا وافي الظاهرة، الشعائر مان لنهما كفاية
للمنفططرد عيططن سططنة أنها تركوهما. واالصح بلد أهل فيقاتل واعليه

واالتضططحية الجمططاع، واعنططد الكططل عند كالتسمية للجماعة، واكفاية
يفعططل واماططا عططاطس، واتشططميت سططلم، واابتططداء بيططت، أهططل ماططن

بقططوله: بعضططهم الكفايططة سططنن نظططم المندوابا. واقططد مان بالميت
واأضحية بسمل واللكل ماندوابا كان إذا بميت وافعل واتشميت أذان



إن سططبعة فططذي فططاعقل واالقاماططة سلم تعددوااوابدء بيت أهل مان
(قططوله: تكمل سططواه عططن لططوم وايسططقط يكتفططي البعططض جابهططا

اللفططاظ ماططن عططرف لغططة. واقططوله: ماططا علططى واشططرعا) ماعطططوف
القاضططي قال كما إلخ. واهي أكبر، الله أكبر واهي: الله المشهورة

نططوعيه علططى ماشططتملة اليمططان، لعقيططدة جاماعططة عيططاض: كلمططات
ماططن تستحقه واماا تعالى ذاته إثبات فيه فأوالها واالسمعية، العقلية

الشططهادة شططئ. ثططم كططل مان أعظم أكبر. أي بقوله: الله الكمال،
وابالرسططالة اللططه، إل إلططه ل أن بقططوله: أشططهد تعالى له بالوحدانية

اللططه. ثططم رسططول ماحمططدا أن (ص) بقططوله: أشططهد ماحمططد لسيدنا
وال عليهططا أقبلططوا الصططلة. أي على بقوله: حي الصلة إلى الدعاء

إلططى الططدعاء أقبلوا. ثم بمعنى أمار فعل اسم فحي عنها، تكسلوا
واهططو الفلح سططبب على أقبلوا الفلح. أي على بقوله: حي الفلح
قبلطه لمططا تأكيططد الصلة. فهو هو واسببه بالمقصود، واالظفر الفوز

البعث مان الخرة بأماور إشعار وافيه تكرير، بعد واتكرير تأكيد بعد
ماططن فيططه لمططا التكططبير كططرر لططذلك. ثططم الفلح لتضططمن واالجططزاء
عليططه، الماططر ماططدار لن التوحيططد بكلمططة واختم تعالى، له التعظيم

بمعناهططا. عططالمين بهططا نططاطقين المططوت عنططد واأحبتنططا اللططه جعلنططا
واالقاماة.  الذان في أي واقوله: فيهما
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الوقت بدخول للعلم شرع هل الذان في اختلف أنه وااعلم
للماططام قططولين علططى ؟ المكتوبططة بالصططلة للعلم شططرع أوا ؟

فهططو الوال واأماططا الثططاني، واالراجططح عنططه، اللططه رضططي الشططافعي
المرجططوح علططى للفائتة يؤذن ل أنه القولين على واينبني مارجوح،

حططق الذان لن الراجططح علططى لهططا وايططؤذن فططات، قططد واقتهططا لن
علططى الططدليل فيهمططا) أي للططوقت. (قططوله: واالصططل ل للصططلة

التحفططة. في هكذا إلخ واالقاماة. واقوله: الجماع الذان ماشرواعية
الجمططاع، قبططل فيهما الصل واالسنى واالمغنى النهاية في واالذي
الجمعططة) * واقططوله يططوم ماططن للصططلة نططودي تعططالى: * (إذا قططوله

(ص): إذا قططوله مان صح الصلة) * واماا إلى ناديتم تعالى: * (واإذا
صططفة . واقططوله: المسططبوق أحططدكم. اه لكم فليؤذن الصلة أقيمت



ل المنططام قيططل: رؤيططة فططإن إلططخ اللططه عبد للجماع. واقوله: برؤية
بططل فقططط، الرؤيططا لذان ماسططتندا ليس بأنه حكم. أجيب بها يثبت

عبططد رواايططة بهططا. وايؤيططده ل بططه ثبت الوحي. فالحكم نزوال واافقها
عميطر بطن عبيطد طريطق ماطن المراسطيل، فطي داواد واأبطي الرازق
ليخططبر جططاء الذان رأى لمططا عمططر أن التططابعين، كبططار أحد الليثي،

بلل، أذان إل راعططه فمططا بططذلك، وارد قططد الوحي فوجد (ص النبي
تشططاوارواا) الوحي. (قوله: ليلة بذلك (ص): سبقك النبي له فقال

(ص) واماططن النبي على عائد الجماعة واوااوا برؤية، ماتعلق الظرف
الططذي الماططر فططي أي الناس يجمع الصحابة. واقوله: فيما مان ماعه

الذان رؤيططة للصططلة. (قططوله: واهططي) أي الناس لجمع سببا يكون
واإل اللططه، عبططد مان صدرت كونها عن النظر بقطع هي، حيث مان

(ص)) النططبي أمار الله. (قوله: لما عبد عن بعد بقوله ركة لحصل
النططبي أماططر نصه: قوله: لما ماا ش ع عليه. واكتب اتفاقهم بعد أي

فططي ماططا وايططوافقه (ص)، أماططره عططدم تفيططد حجر (ص) إلخ. عبارة
للصططلة، الناس يجمع (ص) كيف قال: اهتم حيث الشاماي سيرة

لططه فططذكر ذلططك، يعجبططه راية. والم فقيل: انصب الناس فاستشار
النططاقوس له اليهود. فذكر أمار مان - فقال: هو البوق - واهو القنع

؟. فقططال: ذاك نططارا رفعنا النصارى. فقالوا: لو أمار مان فقال: هو
فقططال ؟ بالصططلة ينططادي رجل تبعثون ل عمر: أوا للمجوس. فقال

إلططى دعاء النداء النوواي: هذا بالصلة. قال فناد قم بلل (ص): يا
حجططر: ابططن الحططافظ الذان. قال قبل شرع كأن غيالذان، الصلة
تططرى كمططا . واهططو جاماعططة. اه بلل: الصططلة بططه ينططادي الططذي واكان

. (قططوله: بالططذكر. اه واالماططر النططاقوس عططن النهططي علططى ماشتمل
النصططارى يضربها طويلة خشبة المصباح: هو في بالناقوس) قال

يصططنع. (قططوله: صططلتهم. (قططوله: يعمططل) أي فططي للططدخول إعلماا
لم بحططذف النططاس، بططه غيره: ليضططربا للناس) عبارة به ليضربا

شطارحنا عبطارة واعلطى يضطربا، فاعطل الناس يكون الجر. واعليها
ماتعلططق واللنططاس فاعططل، نططائب وابططه للمجهططول، مابنيا الفعل يكون

لهططا. فالضططافة النططاس لجتمططاع أي الصلة بالفعل. واقوله: لجمع
واالمجططروار الجططار ماططن بططدل إماططا واالمجروار مالبسة. واالجار لدنى
يقططال ماططا يندفع وابه للتعليل، اللم واتجعل بالفعل، ماتعلق أوا قبله
ل وااحططد. واهططو بعامال وااحد بمعنى جر حرفي تعلق عليه يلزم إنه

الثططاني لن وااحططد، بمعنططى ليسا الحرفين أن الدفع يصح. واحاصل



لما. واقوله: واأنا إلخ) جوابا للتعدية. (قوله: طاف واالوال للتعليل
رجططل. واهططو وافاعله الفعل بين ماعترضة واهي حالية، الجملة نائم

أي بططه تصططنع اللططه. واقططوله: واماططا لعبططد الرجططل (قوله: فقططال) أي
الرجططل. (قططوله: فقططال) أي اسططتأخر) أي بالنططاقوس. (قططوله: ثططم

أي اللططه. واقططوله: حططق عبططد يا رؤيتك أي (ص). واقوله: إنها النبي
 أنه على بالجر أوا لرؤيا صفة بالرفع صادقة. واهو
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للصططفة. الموصططوف إضططافة ماططن واهططي قبله، ماا إليه ماضاف
ماناماططك. (قططوله رأيتططه ماططا لقنططه رأيططت) أي ماططا عليه (قوله: فألق

نصططه: ذكططر ماا ش ع رأيت. وافي بما بلل فليؤذن به) أي فليؤذن
غيطره، دوان - بطالذان بلل - أي اختصاصططه ماناسطبة فطي بعضطهم

يقططول: أحططد واجعططل يرجع فلم السلم عن ليرجع عذبا لما كونه
ابتططدائه فططي التوحيططد علططى المشططتمل الذان بوليططة أحد. جططوزي
الشوبري. (قوله: فإنه) أي لشيخنا المواهب حواشي  واانتهائه. اه

واأعلططى. واقيططل: أحسططن أرفططع أي مانططك صططوتا بلل. واقوله: أنططدى
أماططر فططاماتثلت بلل) أي ماططع واأعذبا. واقيل: أبعد. (قوله: فقمططت

ماططا أي ألقيططه بلل. واقططوله: فجعلططت ماططع واقمططت (ص) إلخ، النبي
بلل. (قوله: فيططؤذن) أبلل. (فائططدة) على أي رأيته. واقوله: عليه

دخططل حيططن لعمططر ماططرة (ص) غيططر النططبي بعد لحد بلل يؤذن لم
أن إلى بكر لبي أذن شديدا. واقيل: إنه بكاء الناس فبكى الشام
النططبي فططرأى الشططام فططي كططان لعمر. واقيل: إنه يؤذن والم ماات،

تزوارنططي. أن لططك آن أماا ؟ بلل يا الجفوة هذه له: ماا (ص) يقول
يبكططي (ص) واجعططل النططبي قططبر أتططى أن إلططى راحلتططه علططى فشد

يسططمعا أن واالحسين الحسن عليه اشتهى ثم عليه، واجهه وايمرغ
المسططجد. سطططح ماططن فيططه يؤذن كان الذي ماحله في فأذن أذانه
اليططوم. ذلططك ماططن باكيططة وال باكيططا (ص) أكططثر ماططوته بعد رؤي فما

واأنهططا المططرة، هططذه (ص) إل النططبي بعططد لحططد يؤذن لم أنه وارواي
يتططم لططم واأنططه أجمعيططن، عليهططم اللططه رضوان الصحابة مان بطلب
الذان ذلك) أي واالوجد. (قوله: فسمع البكاء مان غلبه لما الذان
ماططا ماثططل رأيططت عنه. (قوله: لقد الله رضي بلل على ألقي الذي



عططرف أيططن ماططن يقال فل المتقدماة، بالرؤيا أخبر ماا بعد رأى) أي
رواايططة: الحمططد) فططي (ص): فللططه ش. (قططوله: فقططال ع  ذلططك. اه

تثبططت ل الحكام بأن السابق اليراد يندفع الوحي. وابها به سبقك
فططي المشهورة. قال الله عبد رؤيا بالرؤيا. (قوله: قيل: رآها) أي

. (قططوله: واحيططا. اه الرؤية تلك (ص) سمى روااية: أنه التحفة: في
أي الصططلة للتقليططل. واقططوله: لغيططر ل للتحقيق إلخ) قد يسن واقد
يططزوال همططه لن المهموم) أي أذن في لها. (قوله: كما يسن كما

الططذي فططي يقططال تكريططره. واكططذا طلب بمرة يزل لم والو بالذان،
يططزوال أذنه في أذن الجن. فإذا مان بعده. (قوله: واالمصرواع) أي

جربا واماما الشنواني الجن. (فائدة) مان عنه وايذهب صرعه عنه
الفاتحططة وايقططرأ سططبعا، المصططرواع أذن فططي يؤذن أن الجن لحرق
واآخططر واالطططارق، واالسططماء الكرسططي، واآيططة واالمعططوذتين، سططبعا،
واآخططر آخرهططا، القرآن) * إلططى هذا أنزلنا * (لو مان الحشر سورة
آخرهططا. بساحتهم) * إلططى نزل قوله: * (فإذا مان الصافات سورة

المصططرواع واجططه به وارش مااء على سبعا الكرسي آية قرئت واإذا
وارد: لمططا خلقططه) أي سططاء وامان . (قوله: واالغضبان، يفيق. اه فإنه
أذنططه. (قططوله: فططي يؤذن فإنه بهيمة أوا إنسان مان خلقه ساء مان

بصططور واالشططياطين الجططن ماططردة تصططور الغيلن) أي تغول واعندد
ذلططك عنططد الذان سططن واإنمططا هم، يعرفونها أسماء بتلواة ماختلفة

أدبططر. الذان سططمع إذا الشططيطان لن بططه، شططرهم اللططه يدفع لنه
أذنططي فططي واالقاماططة الذان وايسططن إلططخ) أي واالقاماة (قوله: واهو

اليسططرى. واذلططك فططي واالقاماة اليمنى في الذان وايكون المولود،
التابعططة أي الصططبيان، أم تضططره لم ذلك به فعل مان قيل: إن لما
الططدنيا فططي دخططوله حططال سططمعه يقرع ماا أوال واليكون الجن، مان

 ماسلما، ذكرا يكون أن المؤذن في الذكر. وايشترط
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جملطة ماطن الذان لن ماسطلم، والطد يكطون أن المولطود وافطي
والدواا واإن فيها آبائهم ماعامالة ماعامالون الكفار واأوالد الدنيا أحكام
خلفططا القططبر، دخططول عند الذان يسن ل أنه الفطرة. وااعلم على
فيها. قططال دخوله على الدنيا مان لخرواجه قياسا بنسبته قال لمن



القططبر إنزالططه واافططق إذا لكن العبابا، شرح في حجر: وارددته ابن
وايسططن المسافر) أي السؤال. (قوله: واخلف في عنه خفف أذان

فيططه. صططحيح حططديث لططورواد المسافر، خلف أيضا واالقاماة الذان
ماعصية، سفر يكن لم ماا ذلك ماحل أن ش: أقول: واينبغي ع قال
ل الكفايططة) هططذا علططى . (قوله: يسن يسن. اه لم كذلك كان فإن

كفايططة سططنة يكون أن يقتضي لنه مانفردا، بعد: والو قوله يناسب
سنتا أنهما مان تقدم والما له، ماعنى ل لنه كذلك واليس حقه، في

يحططذف أوا العيططن، علططى يزيططد: أوا أن عليططه حقه. فكططان في عين
التعططبير البعططض) الوالططى بفعل مانفردا. (قوله: وايحصل قوله: والو

الذان ماططن المذكور وايحصل أي يقتضيه، المقام لن التفريع بفاء
ماططن السططلم كابتططداء البعططض، - بفعططل سططنيتهما - أي واالقاماططة

البلططد لهططل بالنسبة الذان في السنة به تحصل ماا جماعة. واأقل
جططانب كططل فططي أذن كبيرة كانت إذا حتى جميعها، في ينتشر أن

لهططل إل السططنة تحصططل لم فقط جانب في وااحد أذن فإن وااحد،
يسن. (قوله: فاعل غيرهم. (قوله: أذان) نائب دوان الجانب ذلك
يحمططل لكططن الكفايططة، على ذكر ماا لسنية الصحيحين) دليل لخبر
القسطططلني، فططي كمططا الجمططاع، بططدليل النططدبا علططى فيططه المار

صططارف الجمططاع لكططن الذان، واجططوبا علططى بططه وانصه: وااسططتدل
دليل التحفطة فطي المطذكور الخططبر . واسطاق الوجوبا. اه عن للمار
سم: قوله: فليؤذن. الماططر كفاية. واكتب فرض بأنهما القول على
. (قوله: الكفاية. اه أحدكم: على الوجوبا. واقوله: لكم على يدل
واقطد الحطديث، ماطن الستدلل بمحل إلخ) أتى الصلة حضرت إذا

قال: حططدثنا أسد بن ماعلى واهو: حدثنا بتماماه، البخاري في ذكره
الحططويرث: أتيططت بططن ماالك عن قلبة، أبي عن أيوبا، عن واهيب،
واكططان ليلططة، عشرين عنده فأقمنا قوماي مان نفر (ص) في النبي
فكونططوا قططال: ارجعططوا أهلينططا إلططى شوقنا رأى فلما رفيقا، رحيما
أحططدكم لكن فليؤذن الصلة حضرت فإذا واصلوا، واعلموهم فيهم

يشططمل فيمططا الذان اسططتعمل أكبركم. واقططوله: فليططؤذن واليؤماكم
ش. (قططوله: لططذكر) ماتعلططق ع  بهططا. اه للعلططم تركهططا أوا القاماططة،

قريبططا بططه سيصططرح لما القاماة، ل للذان بالنسبة قيد واهو بيسن،
للذان الماام نصبه ماسلما. واإن كونه مان بد وال للنثى، سنة أنها

فاشترط والية ذلك لن بالوقت، واماعرفته واأماانته تكليفه اشترط
ماططن يصططحان فل ماميططزا، صططبيا) أي أهلهططا. (قططوله: والططو مان كونه



نشططوته. أوال فططي إل واسططكران ماميططز غيططر واصبي كمجنون غيره
صططلى والططو للططذكر، واالقاماططة الذان يسططن (قططوله: وامانفططردا) أي

صططحراء. أوا بعمططران كططان سططواء جماعططة، غيططر ماططن مانفططردا. أي
فقطط. الذان لسططنية ثانيطة غيره) غاية مان أذانا سمع (قوله: واإن

الغايططة لتكططون واإقاماططة، قططوله. أذانططا بعططد يزيد أن المناسب واكان
لكططن غيططره، ماططن أذانططا سمع والو لذكر، الذان يسن ماعا. أي لهما

ماططن سمعه بأن به مادعوا كان فإن به، مادعوا يكون ل أن بشرط
لططه ينططدبا فل بالفعططل أهلططه ماططع واصططلى فيططه الصططلة واأراد ماكان
بعططد: نعططم، قططوله مان المذكور الشرط استفيد حينئذ. واقد الذان

واجططد سططم: إذا المططذكورة. وافططي للغايططة تقييططد إلخ. فهو سمع إن
أوا غيططره، إعلم أراد إن إل بططه ماططدعو هططو لمططن يسططن لططم الذان

في لما . (قوله: خلفا ماعهم. اه يصل لم بأن الذان حكم انقضى
لططه يشططرع ل الجماعططة أذان سططمع إذا أنططه ماططن ماسلم) أي شرح

أراد إذا ماططا علططى يحمل ماسلم شرح في النهاية: ماا الذان. وافي
. (قططوله: نعططم، ماعهم. اه واصلى ش: أي ع . قال ماعهم. اه الصلة

ماططن أذانططا سططمع واإن لقططوله تقييططد أنطه علمططت إلخ) قططد سمع إن
يبلغططه لططم إذا الغيططر أذان سمع إن سنيته قال: ماحل فكأنه غيره،
لططم واأرادهططا ذلططك بلغه فإن ماعهم، الصلة يرد والم الجماعة أذان
بالفعططل، واصططلى أي ماعهططم الصططلة له. واقوله: واأراد الذان يسن
 أراد لو مار. واأماا كما
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ماحططل حضططر بططأن ماعهططم، يصططلي أن لططه يتفططق لططم لكن ذلك
الذان. أي يسططن الذان. واقوله: لم له سن انقضائها، بعد الصلة

الصططلة. واأراد ذلططك سططمع لمططن أي إن. واقططوله: لططه جططوابا واهططو
سططبيل علططى واالقاماططة الذان ماططن بكططل (قوله: لمكتوبططة) ماتعلططق

علططى سططم لهططا. قططال واالقاماططة لمكتوبططة الذان يسن أي التنازع،
فيتجططه هذا ؟. واعلى المعادة فتدخل أصالة والو المراد حجر: هل

كفططى واإل الفططرض، فعططل عقططب تفعططل لم ماا لها الذان ماحل أن
ل. أوا الجمططع، واصلتي واالحاضرة الفائتة في كما أذانه، عن أذانه

فيهططا: فيقططال الجماعططة، له تسن الذي النفل في المعادة واتدخل



علططى للططرد فائتة) الغاية . (قوله: والو نظر. اه جاماعة. فيه الصلة
فططي الططوقت. قططال لططزواال لهططا الذان سططنية بعططدم القائل الجديد

أظهططر، الجديد. قلت: القديم في يؤذن وال للفائتة المنهاج: وايقي
(ص) نططام أنططه ماسططلم خبر في ثبت ماا القديم أعلم. وادليل واالله
الشمس، طلعت حتى الوادي في الصبح صلة عن واأصحابه واهو
حتى شيطانا. فسارواا فيه لن مانه بالنتقال أمارهم انتبهوا لما ثم

واصططلى بططالذان، بلل واأماططر فتوضططأ نططزل ثططم الشططمس، ارتفعططت
فل المكتوبطة، غيرهطا) أي الصطبح. (قطوله: دوان ثطم الفجر ركعتي

فيططه. (قططوله: واروادهمططا لعدم يكرهان بل له واالقاماة الذان يسن
واهطذا المكتوبطة، لغيطر واالمنطذوارة) أماثلطة الجنازة واصلة كالسنن

واالليلططة. أماططا اليططوم في المفرواضة بالمكتوبة المراد أن على بناء
يكونططان واالمنططذوارة الجنازة فصلة ماطلقا المفرواضة بها أريد إن

واهمططا: أصططالة، لخراجهما، قيدين زيادة مان بد فل فيهما، داخلين
الجنططازة. صططلة وابالثططاني المنططذوارة، بالوال العيان. فخرج واعلى

الذان أحططدهما. إماططا علططى القتصططار أراد اقتصططر) أي (قوله: والو
بالقتصططار. (قططوله: أي بططه أوالططى القاماططة. واقططوله: فططالذان واإماططا

لغيططر قططوله: واواقططت عططن تططأخيره لصبح) المناسططب أذانان وايسن
قبططل وااحططد يططؤذن ماؤذنططان يسططن الذانططان يسن صبح. واكما أذان

فكلططوا بليططل، يططؤذن بلل الصططحيحين: إن لخبر بعده، واآخر الفجر
اقتصطر) ماكتوم. (قطوله: فطإن أم ابن آذان تسمعوا حتى وااشربوا

القتصططار فططالوالى أي بعططده القتصططار. واقططوله: فططالوالى أريد أي
يقططع ماططا أن هططذا ماططن ش: يؤخططذ ع الفجططر. قططال بعططد ماططا علططى

أداء في كاف الفجر على الذان تقديم مان رماضان في للمؤذنين
ماطن النطاس مانطع مالحظطة يقطال الوالى. واقطد خلف لكنه السنة،
ماططانع الفجر إلى الذان أخر إن إل الفطر، إلى يؤدي فيما الوقوع

أخططرى مافسططدة إلططى يططؤدي لكنه يقال، ل الوالى خلف كونه مان
بالذان العادة باطراد نقول: علمهم لنا الفجر، قبل صلتهم واهي
لتيقن الصلة تأخير تحري على واحامال ذلك، مان ماانع الفجر قبل

على للجمعة) ماعطوف . (قوله: واأذانان ظنه. اه أوا الوقت دخول
ة. واقطوله: أحطدهما أذانطان وايسن - أي لصبح قوله: أذانان للجمع

المناسططب أحططدثه إنمططا قبله الذي الذانين. واقوله: واالخر أحد أي
فيحططذف إلططخ، أحدثه إنما واهذا قبله، يقول: واالخر أن التعبير في

البخططاري: الظرف. وافططي بعد الشارة اسم وايزيد الموصول اسم



حيططن واعمططر بكططر (ص) واأبططي اللططه رسططول عهد على الذان كان
عثمططان عهططد فططي النططاس كططثر فلمططا المنططبر، علططى الماام يجلس
هططذا. واقططوله: على المار وااستقر الزواراء، على آخر بأذان أمارهم

لمططا أحططدثه عثمان سيدنا كون على تفريع الحاجة عند فاستحبابه
للحاجططة. واقططوله: تمثيططل إلططخ توقططف النططاس. واقططوله: واكططأن كططثر

بتوقططف، ماتعلططق للجمعططة. واقططوله: عليططه النططاس أي حضططورهم
أي إلططخ المحططدث. واقططوله: واإل الخططر الذان علططى يعود واضميره

علططى القتصططار لن ماسططتحبا، يكططون فل إليططه حاجة توجد لم واإن
السططبك عططدم ماططن المذكورة العبارة في يخفى أفضل. وال التباع
أنهططا كلماهم به يصرح للجمعة. واالذي أذانين سنية اقتضائها وامان

المنططبر. الخطيب طلوع عند الذي واهو وااحد، أذان إل لها يسن ل
أحططدثه أنططه بططه المصططرح بططل بسططنيته، أحد يصرح فلم الثاني واأماا

سنة. واأنا ل ماباح أنه مانه يستفاد ماا الناس. واغاية كثر لما عثمان
فتططح عبططاراتهم. فعبططارة مامططن عليططه اطلعططت ماا بعض ذلك أسرد

ماططن والططو - أذانان واحدها الصبح - أي لها الصل: واسن ماع الجواد
. فقططوله: واحططدها. للتبططاع. اه بعططده واآخر الفجر قبل أذانان وااحد،

 بقية مان غيرها ل أي
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الجمعططة بططابا فططي التحفة واغيرها. واعبارة الجمعة الصلوات،
عثمطان فأحطدثه المنطارة علطى قبلطه الطذي الذان كلم: واأماطا بعد

النططاس. كططثر - لما عنه الله رضي - واقيل: ماعاواية عنه الله رضي
كططأن لحاجططة، إل أي أفضططل، التبططاع علططى القتصططار كان ثم وامان

لحاجططة. أي . واقططوله: إل بالمنططائر. اه ماططا علططى حضططورهم توقططف
الخططر بططالذان يأتي بل أفضل، التباع على القتصار حينئذ فليس

حططديث نقططل أن - بعططد الططرواض شططرح للحاجططة. وافططي المحططدث
فططالمار كططان الم: واأيهمططا فططي نصططه: قططال - ماططا السابق البخاري

واالخصططر فالوالى . وابالجملة إلي. اه (ص) أحب عهده على الذي
بعططد وااحططد أذان إل لهططا فليططس الجمعة يقول: بخلف أن للشارح

سططيدنا أحدثه فإنما قبله الذي الذان المنبر. واأماا الخطيب صعود
عليططه. تأماططل. الماططر وااستقر الحاجة، لجل عنه الله رضي عثمان



ماططا والء والن للتباع، إلخ) أي فقط للوالى يؤذن أن (قوله: واسن
وااحد. وابططه بأذان كلها لها فاكتفى مانها، كالجزء صيره الوالى عدا

حطق الذان أن المذهب في المرجح بأن بعضهم استشكال يندفع
ماططا حاصططل أن فريضة. وااعلم لكل طلبه ماقتضاه فكان للفريضة

بططالذان فيططه يططؤتى أقسططام أربعططة الصططلة أن كلماططه ماططن يفهططم
الصططلوات واهططو فقططط، لططه يقططام الخمططس. واقسططم واهو واالقاماة،
بنحو له ينادى لكن بهما، فيه يؤتى ل الوالى. واقس غير المتوالية

لططه ينادى ل سيأتي. واقسم ماما وانحوه العيد، واهو جاماعة، الصلة
صطلوات الجنطازة. واقطوله: ماطن واصطلة واالنفطل النطذر واهطو أيضا،
كططل بيططن فصططل طططال ماتفرقططة. فططإن كانت إذا ماا به خرج توالت
روااتططب المططوالة فططي يضططر ش: واهططل ع لكططل. قططال أذن عرفططا

الفصططل أن حجططر ابن كلم مان نظر. وايؤخذ فيه ؟ ل أم الفرائض
بتصططرف. (قططوله:  ماندوابططة. اه لنهططا الموالة في يضر ل بالروااتب

أوا تقططديما جمع) أي ماتوالية. (قوله: واصلتي قضاها كفوائت) أي
لهمططا، وااحططد أذان فيكفططي واحاضططرة) أي تططأخيرا. (قططوله: وافائتططة

لكططن عليهططا، الحاضططرة قططدم أوا الحاضرة على الفائتة قدم سواء
دخططول بعططد الذان فططي شططرع يكون أن وابشرط التوالي، بشرط

الشططرط بعططد: وايعلططم الثططاني بالشرط صرح الحاضرة. واقد واقت
لوالهما، أذن واماؤداة فائتة بين واالى قوله: توالت. فلو مان الوال

فيططؤذن المؤداة واقت يدخل لها الذان بعد ثم الفائتة يقدم أن إل
شططرواعه الحاضرة. واقوله: قبططل واقتها) أي أيضا. (قوله: دخل لها
فل الحاضططرة واقططت دخططول قبططل الذان في شرع فإن الذان في

لكططل) أي مار. (قوله: وايقيططم كما لكل، يؤذن بل وااحد أذان يكفي
المغربا بين (ص) جمع أنه واهو أي الصلوات. واقوله: للتباع مان

رواايططة ماططن الشططيخان واإقططاماتين. روااه بططأذان بالمزدلفططة واالعشاء
واالحاضططرة. واالفائتططة واالهططا الططتي الفوائت فيه بما جابر. وايقاس

للرجططال ل واللنسططاء، لنفسططها لنططثى) أي إقاماططة (قططوله: واسططن
- وابينه القاماة بين ماطلقا. واالفرق الذان لها يسن واالخناثى. وال

إلططى تحتاج فل الحاضرين لستنهاض -: أنها المنهج شرح في كما
الرفططع. إلططى فيططه فيحتططاج الغططائبين لعلم الصططوت. واالذان رفططع

الخنثى. (قططوله: بها واألحق الفتنة، صوتها رفع مان يخاف واالمرأة
بقططدر صوتها ترفع لهن أقامات فإن للنساء، تقم لم إن سرا) هذا

الجططواد: فتططح فططي ماحططرم. قططال غير هناك يكن لم إن يسمعن ماا



. (قططوله: المحططرم. اه غيططر يسططمع لططم إن للنسططاء المططرأة واتقيططم
أوا لنفسططه الخنططثى إقاماططة واسططن أنثى. أي على واخنثى) ماعطوف

للنسططاء) مافططرع أذنططت لمثله. (قططوله: فططإن وال للرجال ل للنساء،
ه، مامطا مافهطوم ماحطذواف على ينطدبا فل الذان تقطديره: أماطا قبل

الرجططال إلططخ. واقططوله: للنسططاء. خططرج أذنططت فططإن ماطلقا، للمرأة
نظرهمططا لحرماططة واأثمت أذانها يصح لم لهما أذنت واالخناثى. فلو

أذانهططا حرماططة يشططكل النهايططة: وال فططي الرمالي الجمال إليها. قال
استماعه للرجل يكره الغناء لن الرجل، استماع ماع غنائها بجواز

جوزنططاه فلططو اسططتماعه، لططه يسططتحب واالذان الفتنططة، أماططن واإن
الفتنططة، مانه يخشى ماا باستماع الرجل يؤمار أن إلى لدى للمرأة

ماططن فططإنه الغنططاء بالرجططال. بخلف تشططبيها فيططه والن مامتنع، واهو
واالمططرأة عبططادة، واالذان بعبططادة ليططس الغنططاء النساء. والن شعار

تعططاطي عليهططا يحططرم كمططا تعاطيها عليها فيحرم أهلها مان ليست
أذانططه، حالططة المططؤذن إلططى النظر يستحب الفاسدة. والنه العبادة

ماخططالف واهططذا إليهططا، بططالنظر السططاماع لمار للمرأة استحببناه فلو
يططؤمان الذين للجانب يباح إنما مانها الغناء الشارع. والن لمقصود
 افتتانهم
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ماططن بططالمان يحكططم فل ماعيططن لغيططر ماشرواع واالذان بصوتها،
الوهططابا: فتططح عبططارة إلططخ . واقوله: سرا مانه. اه فمنعت الفتتان،

حططرم بل كره فوقه أوا الله ذكر واكان يكره، لم يسمعن، ماا بقدر
ماططا قططدر بقططوله: سططرا المططراد أن . فعلططم أجنططبي. اه ثططم كططان إن

ذكر واكان أي يكره ذلك. واقوله: لم على زاد ماا واالجهر يسمعن،
ه حيطث ماطن ل الحيثيطة هطذه ماطن عليطه فتثطابا اللطه، أذان. إذا أن

الذان لها يندبا قولهم: ل ينافي ل يكره، فقوله: لم ذلك، علمت
ماططع هططو واأيضططا أذانططا، كونه حيث مان المذكور قولهم ماطلقا. لن

ابططن بالباحططة صرح تنافي. واقد فل ماندوابا، ل ماباح الكراهة عدم
حرم) جهرا الماداد. (قوله: أوا وافي بافضل على شرحه في حجر

حططرم. واقيططد يسططمعن، ماططا فططوق أي جهططرا، للنساء أذنت فإن أي
كططان إذا بما التحفة، وافي المغنى وافي الرواض شرح في الحرماة



نصططه: المعتمططد ماططا ر م عططن البجيرماي يسمع. وانقل أجنبي هناك
ماططن بططالذان الصوت رفع أجنبي. لن هناك يكن لم واإن الحرماة،
حططرام. واهططو بالرجططال، تشبه به صوتها رفع ففي الرجال، واظيفة

- أي ذلططك إجابططة يسن سم: هل ندبا. وافي واينادى) أي . (قوله اه
. واقططوله: بططالله. اه إل قططوة وال حططول بل سططنها يبعططد ل -، النططداء

ثان. واقوله: فططي قيد ماطلوبة، أي قيد. واقوله: ماشرواعة لجماعة
واسططيذكر قيططود، ثلثة النداء لندبا ذكره ماا ثالث. فجملة قيد نفل

لططه تشرع الذي للنفل إلخ) تمثيل مافاهيمها. (قوله: كعيد الشارح
ل. أم العشططاء عقططب فعلططت سواء الجماعة. (قوله: واتراوايح) أي

بططأن عنهططا يفرد لم فأن التراوايح، عن عنها) أي أفرد (قوله: واواتر
لططه نططداء للتراوايططح النططداء لن النططداء، لططه ينططدبا فل عقبهططا صلي

قططوله: الصططلة كططان إن ظططاهر هططذا يقططال سططم: واقططد حينئذ. قال
ل أنططه يتجططه فقططد القاماططة بمنزلة كان الذان. فإن بمنزلة جاماعة

القاماطة بمنزلطة كونه واعدماه. واقياس عنها فعله تراخي بين فرق
. (قططوله: واكسططوف) أي التراوايططح. اه ماططن ركعططتين لكل به التيان

جاماعة) حاصل وااستسقاء. (قوله: الصلة أي للقمر، أوا للشمس
نصططبهما يجططوز أنطه العططرابا جهطة مان الجزأين هذين في قيل ماا

نصططب الوال: يكططون الخر. فعلى وانصب أحدهما وارفع وارفعهما،
علططى واالثططاني جططوازا، ماحططذواف بفعططل الغططراء على الوال الجزء

جاماعة. واعلططى كونها حال الزماوها أوا الصلة احضرواا الحالية. أي
كان الثالث: إن واالخبر. واعلى البتداء على رفعهما الثاني: يكون

خططبر أوا ماحططذواف، واالخططبر مابتططدأ، فهططو الوال الجططزء هو المرفوع
الجططزء كان واإن هذه، الصلة أوا الصلة، هذه أي ماحذواف، لمبتدأ

جاماعططة. وانصططب هططي غير. أي ل ماحذواف لمبتدأ خبر فهو الثاني،
كططان إن الحاليططة واعلططى الوال، الجططزء كان إن الغراء على الخر
واالغططراء الغططراء، بططدال إغططراء) أي الثاني. (قوله: بنصططبه الجزء
أي أخاك، كقوله: أخاك ليفعله، ماحمود أمار على المخاطب تنبيه

أوا أي مابتططدأ، أنططه علططى وابرفعططه مابتططدأ) أي الزماه. (قوله: وارفعه
تجمططع أنهططا ذلطك تقدم. (قططوله: جاماعططة) ماعنططى كما ماحذواف خبر

علططى بنصططبه يقرأ حال) أي جماعة. (قوله: بنصبه ذات أوا الناس،
رفعهططا. وال على الصلة، واهو للمذكور) أي حال. (قوله: خبرا أنه

علمت. (قططوله: كما لمحذواف خبرا يكون أن يجوز بل ذلك يتعين
لططورواده أفضل فالوال السنة. واإل أصل أداء في إلخ) أي وايجزئ



علططى فقططط، الصططلة أوا الصلة) أي الشارع. (واقوله: الصلة عن
إلططى الله. (قوله: واهلمططوا رحمكم واالصلة المنهج، كلم يفيده ماا

الصططلة) أي علططى حططي إليها. (قوله: وايكططره احضرواا الصلة) أي
نططدبه) أي يكره. (قططوله: واينبغططي فل ر م عند واأماا حجر، ابن عند

فيططه يشططترط هل نصه: واانظر ماا البجيرماي ذكر. وافي بما النداء
المنططادي فيكططون واالقاماططة، الذان عططن نائب لن المؤذن شرواط

ذلك. فليراجع. شوبري. (واقوله: يشترط ل ماثل. أوا ذكرا المذكور
ع مارتين. وافي النداء فيكون الصلة) أي واعند الوقت دخول عند

كمططا القاماططة، عططن بططدل وااحدة مارة إل يقال ل أنه ش: واالمعتمد
يقططال هططذا. واقططد . زيادي رمالي. اه للنوواي الذكار كلم عليه يدل
عنهططا بططدل كططان لططو فططإنه نظططر، القاماططة عن بدل إياه جعلهم في

استنهاضططا الصلة لهذه شرع ذكر أنه الظاهر بل للمنفرد، لشرع
لجماعة بقولي . (قوله: واخرج شئ. اه عن بدل واليس للحاضرين

بعططد: ماشرواعة. واقططوله بقوله خرج الجماعة) هذا فيه يسن ل ماا
 الوالى المذكور. فكان بقوله خرج فرادى فعل واماا
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وابمشططرواعة فرادى، فعل ماا لجماعة بقولي يقول: واخرج أن
ذكر. فيما النداء يندبا الضحى. فل ماثل الجماعة فيه تشرع ل ماا

واصططلة بنفططل. واقططوله: مانططذوارة واخططرج تأمال. (قوله: وابنفططل) أي
الجنططازة واأماططا فظططاهر، الجنططازة غيططر المغنى: أماا في قال جنازة
فططي . واماثلططه للعلم. اه حاجططة فل حاضططروان لهططا المشيعين فلن

المذكور التعليل مان - أي مانه ش: وايؤخذ ع واالنهاية. قال التحفة
للصططلة الماططام تقططدم واقططت يعلموا والم كثرواا لو المشيعين - أن
فططي - كمططا أيضططا مانططه . وايؤخططذ فيططه. اه بعططد وال لهططم، ذلططك سططن

النططداء سططن بالنداء، زادواا أوا أحد، ماعها يكن لم لو -: أنه الكردي
إذا المنططذوارة فططي النداء ندبا عدم الميت. واماحل لمصلحة حينئذ

حكمهططا بقططي كالضططحى. واإل نططذرها، قبل الجماعة فيها تطلب لم
أربعة إلخ) ذكر فيهما النداء. (قوله: واشرط فيندبا كانت ماا على

الوقت. وادخول لجماعة، واالجهر واالولء، واهي: الترتيب، شرواط،
للذان. بالنسبة واالذكورة واالتمييز، الشرواط: السلم، مان وابقي



واماعرفططة واالماانططة التكليف فيه يشترط الماام مانصوبا أن واتقدم
الولء قوله: شرطهما في رسلن ابن ماعظمها نظم الوقت. واقد

* المرتططب واالمؤذن أسلم ذكر ماميز ماؤذن * * وافي ظهر ترتيب
الترتيب ترك (قوله: للتباع) والن المحتسب ل الواقات * ماعرفة

قططدم بططأن عكططس) أي بططالعلم. (قططوله: فططإن وايخل اللعب يوهم
ماططن عكسططه ماططا أي يصططح الوال. واقططوله: لططم على الثاني النصف
أوا للمططؤذن يجططوز إلططخ) أي البنططاء واالقاماططة. (قططوله: والططه الذان

واالقاماططة، الذان ماططن انتظططم ماططا على يبني أن عكس إن المقيم
القاماططة، أوا الذان وايتمططم أخططره الططذي الوال النصططف على فيبني

لططم - حيث ظاهر هو - كما البناء جواز واماحل أفضل، واالستئناف
(قططوله: والططو يجططز لططم واإل عليه ينبني واماا الوال بين الفصل يطل
بططه) أي واالقاماططة. (واقططوله: أتططى الذان بعططض بعضططهما) أي ترك

إعططادة الفصل. واقططوله: ماططع يطل لم حيث أيضا المترواك. واماحله
والء. فل واشططرط المططترواك. (قططوله: واوالء) أي بعططد أي بعططده ماططا

تركططه والن للتبططاع، طويططل كلم أوا طويططل بسكوت بينهما يفصل
ل أن أيضططا بطططل. وايشططترط ناسططيا والططو تركططه بالعلم. فلو يخل

نيططة، لهمططا يشططترط وال واالصلة، القاماة بين عرفا الفصل يطول
للظهططر يقيططم أوا يططؤذن أنططه ظططن الصارف. فلططو عدم الشرط بل

استدراك إلخ يضر ل ل. (قوله: نعم، ح صح. أفاده العصر فكانت
ماطلقطا. واقطوله: الفصطل جطواز عدم الموهم الولء اشتراط على
على عطف يسير. (واقوله: واسكوت) بالجر، كلم كلم) أي يسير

أوا إغمططاء أوا نططوم يسططير سططكوت. واماثلططه يسير يضر وال كلم. أي
واالقاماططة الذان يسططتأنف أن بططه. وايسططن ذلك إخلل لعدم جنون،

فيهمططا اليسططيرين. أماططا واالسططكوت الكلم أعنططي الوالين، غير في
واتأكططدها الصلة مان لقربها لنها فقط، القاماة يستأنف أن فيسن

أن الذان. (قططوله: وايسططن بخلف البتططة، بفاصططل فيهططا يساماح لم
بقلبططه. أي واالمقيططم. واقططوله: سططرا المططؤذن ماططن كططل يحمططد) أي
وايسططن إلططخ) أي يؤخر الطاء. (قوله: واأن بفتح عطس واقوله: إذا

يططرد أنططه الجهططاد بططابا فططي الشارح السلم. واسيذكر رد يؤخر أن
بعططد رد بهططا يططرد لططم القاماططة. فططإن أوا الذان حالططة فططي بالشارة

العططاطس الفصططل. واقططوله: واتشططميت يطل لم إن باللفظ الفراغ
عطططس. ماططن تشططميت المقيططم أوا المططؤذن يططؤخر أن وايسططن أي

إلى ذكر ماا يؤخر أن وايسن بيؤخر. أي ماتعلق الفراغ واقوله: إلى



والططو أثناءهمططا يتكلططم ل أن السنة إذ القاماة، أوا الذان مان الفراغ
ماقتضططى هططو كمططا الفصططل، طططال النهاية: واإن في لمصلحة. قال

ماططع التططدارك فططي لططه سوماح ماعذوارا كان لما أنه كلماهم. واواجهه
فخلف للفططراغ ذلططك يططؤخر لططم فططإن بططوجه، تقصيره لعدم طوله

الفصل. ماثلططه طال . واقوله: واإن لمصلحة. اه والو كالتكلم السنة،
السنى في السلم شيخ بافضل. وانظر على حجر ابن شرح في

 طول بين فرق ل أنه واعبارته: واظاهره فيه،
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جططرى ماطا خلف أيضطا . واهطو نظططر. اه وافيططه واقصره، الفصل
كلماططه. (قططوله: علمت كما الطول بعدم التقييد مان الشارح عليه

الجططواد: فل فتططح في التي. قال للحديث جهر واشرط واجهر) أي
. اه العلم، لفططوات الططترجيع عططدا ماطا ببعضطه، والو السرار يجزئ

الجططواد. واقططوله: فتططح فططي بططه عططبر كمططا يجب، أي قوله: فينبغي
بططالقوة إسططماعهم فيكفططي الباقون واأماا بالفعل، أي وااحد إسماع
السططنة، لصططل بالنسبة ق: هذا ش لسمعوا. قال أصغوا لو بحيث

فططي هططذا بالفعططل. واماحططل كلهططم بسماع إل يحصل فل كمالها أماا
البلططد فططي يظهططر أن فشططرطه هططو أماا الشعار، به يحصل ماا غير

فططي الصططغيرة القريططة فططي بالفعططل. فيكفططي جميعهططم يبلغ بحيث
بهططا. فلططو الشططعار يظهر بحيث ماواضع، في الكبيرة وافي ماوضع،

. غيطره. اه دوان فيطه السطنة حصطلت فقطط جطانب فطي وااحد أذن
واالقاماططة. (قططوله: الذان ماططن المذكور كلماته) أي (واقوله: جميع

العلم. ل الذكر مانه الغرض لن فقط) أي نفسه لسماع فيكفيه
فططي واهططو واقت، فيهما واشرط الجواد. (قوله: واواقت) أي فتح  اه

الذان وافططي قضططاء، أوا أداء الصططلة فعططل إرادة عنططد القاماططة
واقططوعه مانططه. واالفضططل جزء أي في فيصح شرعا، لها المضروابا

الكلم فططي أن بططه دخططوله) أفططاد الختيططار. (واقططوله: أي واقت في
هجططم الواقططع. فططإذا بحسططب والططو دخوله واالمراد ماحذوافا، ماضافا
الططتيمم وابيططن بينططه واالفططرق أجططزأ، واصططادفه بططدخوله جططاهل واأذن

الطوقت فطي واقوعهمطا تطبين واإن حينئطذ، يصحان ل حيث واالصلة
علططى الجمعططة خطبططة الصططلة بخلفططه. واماثططل نيططة، على توقفهما



ماقططام فططي هي إذ نية، على يتوقف ماا ماقام قائمة لنها المعتمد،
فيهما. الوقت دخول لشتراط إلخ) علة ذلك ركعتين. (قوله: لن

القاماططة. (واقططوله: الذان ماططن المططذكور على عائد الشارة وااسم
ماعنططى المططار. وال الخلف علططى بططالوقت، أوا بالصلة، للعلم) أي

علططى إلططخ) تفريططع يجططوز واقتهططا. (قططوله: فل دخططول قبططل للعلم
يصططح وال واالقاماططة الذان ماططن كططل يجوز فل الوقت. أي اشتراط

إلى يؤدي قد والنه فاسدة، بعبادة للتلبس أي الوقت، دخول قبل
قبله واقوعهما كبيرة. واماثل ل صغيرة وايكون غيره، على التلبيس

الططوقت. فططي فعلططت الصططلة كططانت إن يجططوز فل بعده، واقوعهما
الصططبح. أذان قططوله: لغيططر إلططخ) ماحططترز الصططبح أذان (قططوله: أماططا

للصططبح. والططو الططوقت قبططل تصططح ل فإنهططا القاماططة، بالذان واخرج
أنططه صح لما صيفا، أوا كان شتاء أي ليل نصف مان واقوله: فيصح
أم ابططن يططؤذن حتى وااشربوا فكلوا بليل يؤذن بلل (ص) قال: إن

واالنططائم الجنططب النططاس وافططي يططدخل الفجططر أن ماكتوم. واحكمتططه
الططوقت. وافطي أوال فضطيلة لدراك ليتهيططؤا تقطديمه ندبا بل فجاز

قضططاءها واأرادواا الصططبح صلة فاتت سم: لو نصه: قال ماا ق ش
يسططن والهططذا الداء، يحكططي القضططاء لن الذان تعططدد يسططن فهططل

كتهيططؤ لمعنططى، الذان لن ل أوا ؟ القضططاء في الذان في التثويب
بأنه التثويب وايفارق واقته، بخرواج فات واقد الصبح، لصلة الناس

بططالوال قلنططا نظر. فططإن فيه ؟ عنه خارج واالتعدد الذان، مان جزء
واإل تعدده، يطلب أن الفجر طلع حتى الذان ترك لو أنه فقياسه

صططح: أن لمططا تثويب) أي . (قوله: واسن فليتأمال. اه ؟ الفرق فما
(ص) نططائم. فقططال: السططلم النططبي لططه: إن فقيططل للصبح أذن بلل

النططوم. ماططن خيططر الصططلة وابركططاته، اللططه وارحمططة النبي أيها عليك
ثططابا ماططن ماأخوذ للصبح. واالتثويب تأذينك في (ص): اجعله فقال

فططدعا عططاد ثططم بططالحيعلتين، الصلة إلى دعا المؤذن لن رجع، إذا
بسططبب التكاسططل مان للنائم يعرض لما بالصبح بذلك. واخص إليها

بتخصيصططه ماكططة أهططل عططادة جططرت صططبح النططوم. واقططوله: لذانططي
الوال. (قطوله: الصططلة وابيطن بينططه التمييطز ليحصطل الثاني بالذان

مابططاح لنططه واالنوم، الصلة بين ماشاركة ل أنه النوم) فيه مان خير
واسططيلة كططان إذا كمططا عبادة يكون قد إنه يقال أن إل عبادة، واهي
الططدنيا فططي راحططة لنططه أوا ماعصططية، تططرك أوا طاعططة تحصططيل إلططى

فططي أن أفضل. أوا الخرة في واالراحة الخرة، في راحة واالصلة



النوم. فالمفاضططلة راحة مان خير للصلة اليقظة أي حذفا، الكلم
يقططول أن واالنططوم. واينططدبا الصططلة بيططن ل واالراحططة اليقظططة بيططن

رحططالكم. واماططن فططي صططلوا أل المطططر ذات الليلة نحو في مارتين
الحيعلتين، على بالله. قياسا إل قوة وال حول بل يجيبه ذلك سمع

فططي صططبح) أي فائتة لذان كل. (قوله: وايثوبا في الطلب بجاماع
ش. (قوله:  ع  أذانيه. اه بين وايوالي الصبح، أذاني مان كل

 ]274[ 

أمارنططا فططي أحططدث الصحيحين: ماططن لخبر التثويب، واكره) أي
تثططويب، علططى رد. (قوله: واترجيع) ماعطوف فهو مانه ليس ماا هذا
الذكططار: في كالتثويب. قال بالذان ماختص واهو ترجيع، واسن أي

الله أكبر صوته: الله بعالي قال إذا أنه واهو سنة، عندنا واالترجيع
واماططن نفسططه يسططمع بحيططث سططرا قططال أكططبر، اللططه أكبر الله أكبر

أن أشططهد اللططه، إل إلططه ل أن أشهد الله إل إله ل أن بقربه: أشهد
إلططى يعططود اللططه. ثططم رسططول ماحمدا أن أشهد الله رسول ماحمدا
ل أن أشططهد الله إل إله ل أن فيقول: أشهد الصوت واإعلء الجهر

رسططول ماحمدا أن أشهد الله رسول ماحمدا أن أشهد الله، إل إله
الذي في للترجيع. وااختلف إلخ) تصوير يأتي . (قوله: بأن الله. اه
همططا أوا جهرا يقوله الذي أوا سرا يقوله الذي هل بالترجيع يسمى

المذكور. واقيل التصوير ماقتضى واهو بالوال، بعضهم فقال ؟ ماعا
ماططراد إلخ) تصوير يسمع بحيث بالثالث. (قوله: أي واقيل بالثاني،

- بالشططهادتين - أي بهما بالسرار المغنى: واالمراد للسر. واعبارة
وااقفططا كان إن نحوه، أوا أي المسجد، أهل أوا بقربه مان يسمع أي

وانقلططه الرفعططة ابن صححه الخطة. كما ماتوسط واالمسجد عليهم
أن هططو السططرار فحقيقة واإل ماراد، تفسير واهذا واغيره النص عن

لسططنية . (قططوله: للتبططاع) دليططل الجهططر. اه ضططد لنه نفسه، يسمع
بدوانه) ماحذوارة. (قوله: وايصح لبي (ص) علمه أنه واهو الترجيع،

واماثلططه شططرط، ل فيططه سططنة لنططه الترجيع، بدوان الذان وايصح أي
تثططويب. أي علططى إلخ) ماعطوف ماسبحتيه التثويب. (قوله: واجعل

خرقطي - أي صطماخية - فطي طرفهمطا - أي ماسبحتيه جعل واسن
(ص). (قططوله: النططبي بحضططرة ذلك بلل فعل مان صح - لما أذنيه



فططي المطلططوبا الصططوت رفع في أبلغ لنه للصوت) أي أجمع لنه
التحفططة: فططي واالبعيططد. قططال الصططم بططه يسططتدل والنططه الذان. أي
. الصطوت. اه بخفطض لنفسطه يطؤذن لمطن يسطن ل أنطه واقضيتهما

أراد إن المططذكور الجعططل يسن ل أراد) أي شيخنا: إن (قوله: قال
فططي ماططذكورا ليططس المططذكور بالذان. واالقيططد أي به، الصوت رفع

كتبطه. بقيطة ماطن غيرهمطا فطي فلعلطه الجطواد فتطح في وال التحفة
تعططذر ذلططك بتعططذر يططد. واالمططراد جعططل يد) أي تعذرت (قوله: واإن

الصططابع، بقيططة ماططن واغيرها المسبحة أصابعها مان أصبع كل جعل
الخرى) شلل. (قوله: جعل كنحو باليد علة لقيام بعده، ماا بدليل

ظططاهر. (قططوله: أوا هططو كمططا ماسططبحتها واالمططراد الخططرى، اليططد أي
فقططط. السططبابة بططل أصططابعها كل أي اليد، تتعذر لم أوا سبابة) أي

الصططابع بقيططة السططبابة. واقططوله: ماططن غيططر أي غيرها واقوله: جعل
بكططل السططنة حصول في استواؤها ش: قضيته ع للغير. قال بيان
. (قطوله: الكططف. اه يضططع لطم الكططل أصطابعه فقططدت لو واأنه مانها،
فناد. فيكرهططان قم بلل الصحيحين: يا لخبر إلخ) أي فيهما واسن

بخلف المقيططم واللراكططب كراهططة، أشططد واللمضطططجع للقاعططد
يؤذن أن واسن عال) أي ماوضع على يؤذن المسافر. (قوله: واأن

تسططن فل القاماططة، بططالذان العلم. واخرج في أبلغ لنه ذلك على
يكططن لططم المسجد. (قططوله: والططو ككبر لحاجة إل عال ماوضع على

يكططون أن يسططن أنططه واهططو بمحذواف، مارتبط مانارة) هذا للمسجد
بسطططحه) أي إلططخ. (قططوله: سططن لططم فلططو المسططجد، مانططارة على

أن سططن سطططح لططه يكططن لططم إذا ثم أي ببابه المسجد. واقوله: ثم
واسططن للقبلططة) أي المسططجد. (قططوله: وااسططتقبال بططابا على يكون
هططو توجهها والن الجهات، أشرف لنها أي القبلة، استقبال فيهما

نصططه: قططال ماططا الكريططم بشططرى واخلفططا. وافططي سططلفا المنقططول
ل أنططه الذان حططال التططوجه سططن ماططن ر: واعلم م الطفيحي: قال

عططن سططم . وانقل غيرها. اه أوا مانارة مان عليه يؤذن ماا على يدوار
واإل أواله، سمع مان آخره سمع إن كفى دار فإن يدوار، ل أنه ر م

صططغرت، أوا البلططد كبرت ماطلقا، الدواران كراهة . واالراجح فل. اه
ع شططيخنا  فيه. اه يؤذن أن سن الخر بالجانب مان يسمع لم واإذا

نصططه: قططوله: واتططوجه ماططا المنهططج شرح على ج با كتب ش. لكن
حولهططا. فيططدوار البلد واسط كمنار واإل لغيرها، يحتج لم للقبلة. إن



سلفا للمنقول ماخالف لنه الستقبال، تركه) أي . (قوله: واكره اه
واجهه)  واخلفا. (قوله: واتحويل
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واالمقيططم، المططؤذن ماططن المططذكور أي واجهه، تحويل واسن أي
وااختططص القاماططة، بططه الذان. واقيططس في ذلك يفعل كان بلل لن

بخلف الصططلة، ماططن كالسططلم آدماططي، خطططابا لنهمططا بالحيعلتين
النهايطة: الصططدر) عبططارة تعططالى. (قططوله: ل اللطه ذكر فإنه غيرهما
غيططر ماططن بصططدره، ل بوجهه واالقاماة الذان في يلتفت أن وايسن

السططتقبال. علططى ماحافظططة مانارة، على والو ماحله، عن ينتقل أن
واالقاماططة. (قططوله: يمينططا) مانصططوبا الذان . (قططوله: فيهمططا) أي اه

اليميططن. جهططة إلى تحويله بتحويل. أي ماتعلق واهو الخافض، بنزع
بططه. (قططوله: فططي ماتعلططق ظططرف أوا تحويل، مان حال واقوله: مارة

فيهمططا. ماططن بعططض بططدل أوا بتحويططل، الصططلة) ماتعلططق علططى حططي
ماتعلططق أوا قبلططه، واالمجططروار الجططار ماططن بدل المرتين واقوله: في

وااحططدة. مارة إل فيها فليس القاماة أماا الذان، في بتحويل. واهذا
إلى واجهه تحويل وايسن يمينا. أي على (قوله: واشمال) ماعطوف

ظطرف أوا المقطدر، تحويطل ماطن حطال الشمال. واقوله: ماطرة جهة
الفلح) علططى حططي قبلططه. (قططوله: فططي الططذي فططي كما به، ماتعلق
أيضططا. واقططوله: فططي ماقططدر ماططن بططدل أوا المقططدر، بتحويططل ماتعلططق
فيططه المقططدر. وايقططال بتحويططل ماتعلططق أوا قبلططه، ماما بدل المرتين

إل فيهططا فليططس القاماططة أماططا الذان، فططي هذا أن مان مار، ماا أيضا
قططوله: فططي بعططد ماططر، هنططا: وافيمططا الشططارح زاد وااحططدة. والططو مارة

المنهططج أوالططى. واعبططارة لكططان الواحططدة، المططرة فططي أوا المرتيططن
الصططلة على حي في مارة يمينا فيهما بعنقه يلتفت واشرحه: واأن

علططى حططي فططي مارة واشمال القاماة، في وامارة الذان في مارتين
لسططنية إلططخ) غايططة الخطبططة لذان . (قططوله: والططو كططذلك. اه الفلح

الخطبططة. لذان والططو واجهططه تحويططل يسططن المططذكور. أي التحويططل
يططؤذن لمططن والططو التحويططل وايسن أي لنفسه يؤذن لمن واقوله: أوا

ماعططه، الصططلة يريططد واقططد بططه يعلططم ل مان يسمعه قد لنفسه. لنه
إتيان بعدم يقطع بمحل كان ماوجودة. فإن التحويل فائدة فمظنة



أذانططه. وايسطن كططل فططي للقبلطة يتططوجه بطل يحول لم فيه له الغير
العلم فططي أبلططغ لنه الغيلن، لتغول الذان في المذكور التحويل

الصططوت. أماططا رفططع فيططه يسن والذا العلم، بزيادة لشرهم واأدفع
لعططدم التفططات وال رفططع فيططه يطلططب فل المولططود أذن فططي الذان

التثططويب) قططال فططي يلتفططت ق. (قططوله: وال ش فائططدته. أفططاده
شططرح فططي واالخطيب السنى، في السلم شيخ الكردي: ارتضاه

فططي الرمالططي واالجمططال الماططداد، فططي واالشططارح واالمغنططي التنبيه،
عجيططل: ل. واغيططره: نعططم. ابن التحفة: قال واغيرهم. وافي النهاية،
عططدم فططي أي خلف. واقططوله: فيطه أي نطزاع . واقوله: على إلخ. اه

الصططلة إلططى دعاء المعنى في التثويب أن النزاع اللتفات. واواجه
فيططه يطلططب هططو فكططذلك ماطلططوبا، فيهمططا وااللتفات كالحيعلتين،

رواى لمططا لمنفططرد) أي بططالذان الصططوت رفططع ذلك. (قططوله: يسططن
سططعيد أبا أن صعصعة، بن الرحمن عبد بن الله عبد عن البخاري
واالباديططة، الغنططم تحططب أراك له: إني قال عنه الله رضي الخدري

صططوتك فططارفع للصططلة فططأذنت باديتططك أوا غنمططك فططي كنططت فططإذا
شططئ وال إنططس وال جن المؤذن صوت مادى يسمع ل فإنه بالنداء،

(ص). أي اللططه رسططول ماططن القياماططة. سططمعته يططوم لططه شططهد إل
سططنية (ص). واماحططل النبي مان بخطابا لك قلته ماا جميع سمعت

واذهبططوا. جماعططة فيططه أقيمططت ماصططلى غيططر فططي بططه الصططوت رفع
يسططمع ماا إلخ. واقوله: فوق به بعد: واخفضه قوله مان ذلك وايؤخذ
يططؤذن شرط. (قططوله: والمططن فهو نفسه يسمع ماا بقدر أماا نفسه

فططوق صططوته يرفع أن لجماعة يؤذن لمن وايسن إلخ) أي لجماعة
فهططو فقططط مانهم وااحدا يسمع ماا بقدر أماا مانهم، وااحدا يسمع ماا

كططل يبالغ أي وايسن إلخ) أن كل يبالغ مار. (قوله: واأن كما شرط
فططي بططالذان. قططال الجهططر فططي لجماعططة أذن واماططن المنفططرد ماططن

السطنة أصطل له . واالحاصل: يحصل نفسه. اه يجهد لم النهاية: ماا
المصططلين. ماططن وااحططدا نفسططه. أوا يسططمع ماططا فططوق الرفططع بمجرد
الصططوت برفططع أي بططه طاقته. واقوله: للماططر بالرفع السنة واكمال

لسنية تعليل إلخ. فهو صوتك قوله: فارفع في المتقدم الخبر في
 لم إذ المبالغة لسنية ل لجماعة، أوا لنفسه للمؤذن الصوت رفع
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قططوله ماططن سططنيتها تؤخططذ المططذكور. نعططم، الخبر في بها يؤمار
وايسططن بططه) أي إلططخ. تأماططل. (قططوله: واخفضططه يسططمع ل فيه: فإنه

أوا أخططرى صططلة واقططت دخططول يوهمهم لئل بالذان الصوت خفض
ماططرة فيحضططروان الغيططم، فططي سيما ل الوالى، واقت في يشككهم

بمحططذواف ماتعلططق ماصططلى شديدة. واقوله: في ماشقة وافيه ثانية،
ماصططلى، فططي كونه حال أي الذان، على العائد به ضمير مان حال

بططل بقيد، جماعة) ليس فيه غيره. (قوله: أقيمت أوا كان ماسجدا
فططي به قيد فرادى. (قوله: واانصرفوا) هكذا فيه صلوا لو ماا ماثله

ه يقيطد والم التحفة، ة، فيهطا: واقطول واقطال النهايطة، فطي ب الرواض
كططذلك، فالحكم ينصرفوا لم قيد. فلو ل ماثال كأصلها: واانصرفوا،

واقططت دخططول السططاماعون تططوهم الذانين بين الزمان طال إن لنه
فططي سيما ل الوقت، قبل صلتهم واقوع توهموا واإل أخرى، صلة
الصططوت: رفططع علططى . (قططوله: واترتيلططه) ماعطططوف الغيططم. اه يططوم

الذان. أي ترتيططل وايسططن الذان. أي علططى يعططود فيططه واالضططمير
أي القاماططة مابينططة. واقططوله: واإدراج بكلمططاته يططأتي بططأن فيه التأني
والن بهمططا، للماططر فيهططا. واذلططك السراع أي القاماة، إدراج وايسن
فططالدراج للحاضططرين أبلغ. واالقاماة فيه فالترتيل للغائبين، الذان

إلخ) أي صوتا. (قوله: واتسكين مانه أخفض كانت والذا أشبه، فيها
راء واماثلهططا الذان، ماططن الوالططى التكططبيرة راء تسططكين وايسططن
الكططردي: عليها. قططال الوقف يسن لنه أوالى، بل الثانية، التكبيرة
الوالططى، واكططذا الثانية، التكبيرة راء تسكين الماداد: السنة واعبارة

يفعططل) أي لططم . (قططوله: فططإن إلططخ. اه فتططح أوا ضططم يفعل لم فإن
ابططن الفتططح. قططال مان أفصح أي الضم التسكين. واقوله: فالفصح

- أي أكططبر راء المبرد: حركة مانهم جماعة ماغنيه: قال في هشام
فقيططل: هططي اختلفططوا الوقططف. ثططم بنية واصل - فتحة: واأنه الوالى
عططن خططرواج نقلططت. واهططذا الهمططزة حركططة واهططي الساكنين، حركة

. إعططرابا. اه ضططمة الططراء حركططة أن واالصططوابا داع، لغير الظاهر
الرفطع واإن الرفطع ثطم المطرواي، لنطه أوالطى الوقطف أن واالحاصل

مان أوالى به فالتيان الصلية، العرابا حركة لنه الفتح مان أوالى
ينططافي جائزا. وال كان واإن الساكنين، للتقاء أخرى حركة اجتلبا

ماططع يوجططد لنططه صططوت فططي تكططبيرتين كططل قططرن ينططدبا أنه الوال



إلططخ) جدا. (قوله: واإدغام لطيفة بسكتة الوالى الراء على الوقف
اللططه. واقططوله: لن رسططول راء فططي ماحمططد دال إدغططام وايسططن أي

لططو والهطذا الخفطي اللحطن المذكور. واقطوله: ماطن الدغام أي تركه
ماطن العاشطر الركطن فطي مار كما الصلة، أبطل التشهد في تركه

فططي الصططلة) أي بهططاء النطططق الصططلة. (قططوله: واينبغططي أركططان
الجواد: واليحترز فتح في حجر القاماة. قال كلمة وافي الحيعلتين

أكططبر بططاء كمططد بعضططها، ماتعمططد يكفر بل الذان، تبطل أغلط مان
الصططلة، بهططاء النطططق واعططدم أللططه، واألف أشهد، واهمزة واهمزته،

ماحططذوار، إيهططام أوا ماعنططى لتغيير أدى إن تلحينه ذلك. وايحرم واغير
. (قططوله: الكططبر. اه اللططه وال بططالذان، تشططتبه ل زيططادة يضططر وال

فاقططد غيططر أي ماحططدث واالقاماة. واقوله: مان الذان وايكرهان) أي
إل يططؤذن الترماططذي: ل لخططبر للمحططدث كططره الطهططورين. واإنمططا
مانهططا أشططد للجنططب واالكراهططة القاماططة، بططالذان ماتوضططئ. واقيططس

فطي مانهططا أغلطظ مانهمططا إقاماططة في الجنابة. واهي لغلظ للمحدث،
أن يططؤمان ل لنططه أي الصلة. واقططوله: وافاسططق مان لقربها أذانهما

نصططبه) يصح ماثله. (قوله: وال واالصبي الوقت، غير في بهما يأتي
كططان واإن واالصططبي، الفاسططق ماططن المططذكور علططى يعططود الضططمير

- قططال: نصططبهما فقط. والو الفاسق على عائد أنه يقتضي صنيعه
ينصططب أن للماططام يصططح أوالى. واالمعنى: ل - لكان التثنية بضمير
واالماانة التكليف اشتراط مان مار - لما - كالصبي الفاسق للذان
واالقاماططة. أي الذان الماططام. (قططوله: واهمططا) أي مانصططوبا فططي

نفعططا أكططثر فهططو الططوقت، علططى علماة لنه أي أفضل، ماجموعهما
النططداء فططي ماططا النططاس يعلططم (ص): لططو قططوله مان صح والما مانها،

عبططاد خيار اقترعوا. واقوله: إن عليه. أي لستهموا الوال واالصف
اللططه لططذكر واالظلططة واالنجوم واالقمر الشمس يراعون الذين الله

أكطثر القياماطة. أي يطوم أعناقطا أططول تعطالى. واقطوله: المؤذنطون
أي الهمططزة، بكسططر عنقططه. واقيططل يمططد الشططئ راجططي لن رجططاء،

ماؤتمن. اللهططم واالمؤذن ضامان الجنة. واقوله: الماام إلى إسراعا
الضططمان، ماططن أعلططى للمططؤذنين. واالماانططة وااغفططر الئمططة أرشططد

صططوته مادى له يغفر واخبر: المؤذن الرشاد، مان أعلى واالمغفرة
قيططل: كيططف المغنططى: فططإن في وايابس. قال رطب كل له وايشهد
 تصحيحه على للرافعي ماوافقته ماع الذان المصنف فضل
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تفضيل ذلك مان يلزم إذ الجماعة، فرضية واتصحيحه سنة أنه
يقططول ماططن - عليهططا الذان - أي يرجحططه واإنمططا فططرض، على سنة

فططرض. فقططد علططى سططنة تفضططيل ماططن ماانع ل بأنه بسنيتها. أجيب
إنظططاره، علططى المعسر واإبراء الجوابا، على السلم ابتداء فضل

أحسططن . (قططوله: واماطن وااجب. اه واالثاني سنة فيهما الوال أن ماع
بالتوحيططد. (قططوله: الله إلى دعا مامن قول أحسن أحد ل قول) أي

عبططاس: ابططن قططول ينططافيه التحفة: وال في إلخ) قال عائشة قالت
كون بعده. وال الحسن واهو ماطلقا، الحسن لنه (ص)، النبي هو

ل لنططه المدينططة، فططي الهجططرة بعططد شرع إنما واالذان ماكية، الية
بزيططادة.  بعططد. اه يشططرع ماططا فضططل إلى يشير المكي أن مان ماانع

المؤذنون. الله إلى دعا بمن المراد أن المؤذنون) أي (قوله: هم
اللططه إلططى الخططازن: واللططدعوة فططي نصططه ماططا الجمططل حاشية وافي

اللططه إلططى واالسططلم الصططلة عليهططم النبياء الوالى: دعوة ماراتب،
المرتبططة واهططذه وابالسططيف، واالبراهين وابالحجج بالمعجزات تعالى

اللطه إلططى العلمطاء الثانيططة: دعططوة النبيططاء. المرتبططة لغير تتفق لم
المجاهططدين الثالثة: دعوة فقط. المرتبة واالبراهين بالحجج تعالى

ديططن فططي يدخلوهم حتى الكفار يجاهدوان فهم بالسيف، الله إلى
فهططم الصططلة، إلى المؤذنين الرابعة: دعوة واطاعته. المرتبة الله
هططي) أي . (قططوله: واقيططل طططاعته. اه إلى أي الله، إلى دعاة أيضا

(ص): لقططوله واالقاماططة. واذلططك الذان أي مانهمططا، أفضططل الماططام
النططبي الشططيخان. والن أكبركم. روااه واليؤماكم أحدكم لكم ليؤذن

واإن الذان، دوان المااماططة علططى وااظبوا الراشدين (ص) واالخلفاء
مان أوالى بالشئ القيام والن راكبا، السفر في أذن (ص) قد كان

أي أحططدهما المااماة. واقوله: مان إليه. (قوله: وافضلت) أي الدعاء
العلماططة أن خلف. وافيططه نططزاع) أي واالقاماططة. (قططوله: بل الذان

- أي إليه انضم كلم: واسواء بعد واعبارته خالف، الرمالي الجمال
. واماثلططه التنبيه. اه نكت في للمصنف خلفا ل، أم - القاماة الذان

المااماططة. ماططن أفضططل واحططده الذان عبارته: تنططبيه وانص الخطيب،
النططوواي المااماططة. واصططحح مان أفضل القاماة ماع الذان واقيل: إن



- أنطه الصططل: قلطت: الصططح ماع التحفة . واعبارة نكته. اه في هذا
نططازع لمططن خلفططا اعتمده، - كما واحده ل القاماة، - ماع الذان أي
فيططه. يثبططت نططازع لمن . واقوله: خلفا أعلم. اه - أفضل. واالله فيه

لسططاماعهما) أوالى. (قوله: واسن لكان الشارح به عبر النزاع. فلو
والغيرها، للصلة للذان شامال ش: هو ع واالقاماة. قال الذان أي

حديث: عموم المسافر. وايوافقه واخلف المولود أذن في كالذان
للسططتغراق، فيططه اللم أن المتبططادر إلخ. فططإن المؤذن سمعتم إذا

لغيرهططا. أوا للصططلة أذن سططواء ماؤذن، أي سمعتم قيل: إذا فكأنه
فططي فاللم الصلة. واعليه أذان إل يجيب ل أنه ر م عن نقل لكن

. واقططوله: فليراجططع. للعهد. فليراجع. اه المؤذن، سمعتم قوله: إذا
الغيلن. واتغططول الططولدة نحططو أذان إجابططة تسن سم: فرع. ل في
قوله بدليل البعض، في والو الحرواف) أي يميز . (قوله: سماعا اه

لططم واإن فيططه. (قططوله: واإل) أي أجططابا الذان بعض سمع بعد: والو
فل بسططماعه) أي يعتططد الحرواف. (واقوله: لططم يميز سماعا يسمع
آخططرا) هططو شيخنا قال قولهما. (قوله: كما ماثل يقول أن له يسن
واكططذلك الجواد، بافضل. وافتح شرح في التحفة. واالذي في الذي

ماجططرد إل يسططمع لططم والو يجيب أنه خلفه. واهو واالماداد، اليعابا
الوال قولن: القول حجر حروافه. فلبن يميز أن غير مان الصوت

فيهططا. (قططوله: أن ماططا الخططر واالقططول كتبه، مان التحفة غير في ماا
القاماة أوا الذان أجابت إذا المرأة الطبراني: إن إلخ) لخبر يقول
 ذلططك. اه ضططعف واللرجططل درجططة، ألططف ألططف حططرف بكل لها كان

ماططا ماثططل فقولططوا المططؤذن سططمعتم ماسلم: إذا حجر. والخبر شرح
بكططل يططأتي قططوله: فقولططوا. أن ماططن علي. وايؤخططذ صلوا ثم يقول،
والططم يقططول ماططا قططوله: ماثططل ماططن مانها. واأخذواا فراغه عقب كلمة

يسططمعه. لططم واإن الططترجيع في يجيب تسمعون. أنه ماا يقل: ماثل
 غير (قوله: والو
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كطان والطو قولهمطا، ماثطل يقول أن للساماع يسن ماتوضئ) أي
أصططغر. واقططوله: أوا حدثا ماحدثا كان بأن ماتوضئ غير الساماع ذلك
يقططول أن لططه يسن فإنه حائضا أوا جنبا كان والو أي حائضا أوا جنبا



المحططدث إجابططة كراهططة عططدم سططم: قضططيته قولهمططا. قططال ماثططل
شطيخ لهطم. وافطرق الذان كراهة عليه وايشكل واالحائض، واالجنب
عنططد يتطهططرا لططم حيططث ماقصططران واالمقيططم المططؤذن بأن السلم

لذان تابعططة إجابته لن مانه تقصير ل واالمجيب الوقت، ماراقبتهما
العبططابا: شططرح فططي . قال أذانه. اه واقت غالبا يعلم ل واهو غيره،
فططي فيهمططا) أي للسططبكي . (قططوله: خلفططا ماتجططه. اه حسططن واهططو

الله أذكر أن لخبر: كرهت يجيبان، قال: ل فإنه واالحائض، الجنب
كل على الله يذكر السلم عليه طهر. والخبر: كان على إل تعالى
الجنططب فططي التاج والده صحيحان. واواافقة لجنابة. واهما إل أحيانه

حدثها. أماد طول ماع طهرها لتعذر الحائض ل حال، طهره لماكان
وايسطن أي جنبطا، علطى ماسطتنجيا) ماعططوف تحفطة. (قطوله: أوا  اه

استنجائه. واماحله حال في كان والو قولهما ماثل يقول أن للساماع
لن ذلططك، يسططن فل واإل الخلء، بيططت نحططو غيططر فططي استنجى إذا

قولهمططا) مافعططول ماكططرواه. (قططوله: ماثططل النجاسططة بمحططل الططذكر
سططم: وافططي واالمقيططم، المططؤذن ماثل قول يقول ليقول. أي ماطلق

فططي ماثنططى. قططال أجيططب القاماططة حنفي ثنى العبابا: والو في قال
فططأدير يقيم، الذي هو لنه كج، ابن عن الذرعي نقله شرحه: كما

الزيططادة، فططي يجيب ل أنه احتمال أبدى به. ثم يأتي ماا على المار
الذان فططي زاد لططو الحتمططال: واكمططا هططذا تططوجيه فططي قال أنه أي

سططنة بأنهططا . وايجططابا يتططابعه. اه ل أنططه الظاهر فإن غيره أوا تكبيرا
المططؤذن يلحنططا) أي لططم . (قططوله: إن إلططخ. اه التططي اعتقططاد فططي

وانحوهمططا أكططبر همططزة كمد المعنى، يغير لحنا لحنا فإن واالمقيم،
إجابتهمططا. قططال تسططن ل للمططؤذنين، تقع التي الغلط في مار ماما
كلمططاته بعططض ماعنططى يغيططر المططؤذن كططان الكريم: والو بشرى في

واشططرحه العبططابا عططن سططم نقططل إجابته. لكططن تسن ل أنه فيظهر
فليتأماططل. إجزائططه، فططي بططل فيه يتوقف قال: واقد ثم إجابته، سن

أن للساماع يسن أنه على إلخ) تفريع كلمة بكل . (قوله: فيأتي اه
كلمططة. كل نصه: قوله: عقب ماا الكردي قولهما: وافي ماثل يقول
سططكت فلططو الفضططل، التحفططة: هططو في واغيره. قال المغنى ماثله
فططي كفططى عرفا طويل فاصل قبل أجابا ثم الذان كل فرغ حتى
واغيططره. الماططداد فططي . وانحوه ظاهر. اه هو كما الجابة سنة أصل
كلماططه في التيين الجنة وادخول الذنوبا غفران إن يقال قد نعم،
إذ كلمططة، كططل عقططب الجابططة علططى يتوقفططان ماسلم خبر عن نقل



أحدكم: الله فقال أكبر، الله أكبر الله المؤذن قال فيه: إذا الذي
ل أن قال: أشططهد الله، إل إله ل أن قال: أشهد أكبر. ثم الله أكبر
ماططن المططذكور أي فراغطه، . واقطوله: عقطب اه الله. الحديث إل إله

وال يتأخر وال عليه يتقدم ل أنه العقبية واالمقيم. واأفهمت المؤذن
الططترجيع) أي فططي الكلمططة. (قططوله: حططتى أي يقارن. واقوله: مانهططا

لمططا تبعططا يسططمعه، لططم واإن مانططه، المططؤذن فططراغ عقططب به فيأتي
يجيططب أن سططن يسططمعه) أي لططم وافيما فيه سمعه. (قوله: أجابا

ع يسمعه. قال لم الذي واالبعض سمعه الذي البعض في المؤذن
فططي قططال الكططردي الخر. وافي أوا الوال مان سمعه ماا ش: سواء

. (قوله: والططو آخره. اه سمعه ماا كان واإن أواله مان الماداد: مابتدئا
قططال الكل وااحد. واقوله: أجابا بعد وااحد أذن أي المؤذنون ترتب
فل الصططبح أذانططي إل أفضططل الوال إجابة السلم: إن عبد بن العز

أذانططي واإل الططوقت، فططي الثاني واواقوع الوال لتقدم فيهما أفضلية
الصططلة عليططه زمانططه فططي الثططاني واماشرواعية الوال لتقدم الجمعة

إجابططة تكفططي فططإنه ماعططا أذنوا إذا ماا بقوله: ترتب واالسلم. واخرج
بطه عمططت النهايطة: وامامطا فطي الجواد. واقطال فتح في وااحدة. كذا

السططاماع علططى أصططواتهم وااختلطططت المؤذنططون أذن إذا ماا البلوى
إجابططة يسططتحب بعضططهم: ل قططال بعضا. واقد يسبق بعضهم واصار

. إجططابتهم. اه يستحب أنه الدين عز الشيخ به أفتى هؤلء. واالذي
ة أي إجطابتهم ش: قوله: يستحب ع واكتب وااحطدة. وايتحقطق إجاب

بهططا أتططوا أنهططم ظنططه علططى يغلططب حططتى كلمة بكل يتأخر بأن ذلك
صططلته) بعططد . (قوله: والططو ماقارنة. اه أوا ماتأخرة إجابته تقع بحيث

بعضهم أذان سمع كأن صلى، أن بعد والو له الجابة تسن أنه أي
تططرك أيضططا. (قططوله: وايكططره أجططابه البططاقي أذان سمع ثم فصلى،

 لن الوال، المؤذن الوال) أي إجابة
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الوال. غيططر إجابططة تططرك يكره ل أنه ماتأكدة. وامافهوماه إجابته
سططن يدعو أوا وايذكر يقرأ الساماع كان إذا إلخ) أي (قوله: وايقطع

ان والطو بطه، ماشطتغل هطو ماطا واقططع الجابطة له لي ك يقطرأ المص
سمع يستأنفها. والو أن عليه واواجب ماوالتها قطع فأجابه الفاتحة



الماواردي. (فائدة) قاله فيه. كما أجابه الطواف في واهو المؤذن
العهطد علينطا المحمديطة: أخطذ العهطود في الشعراني القطب قال

السنة، في وارد بما المؤذن نجيب (ص) أن الله رسول مان العام
(ص). الشططارع ماططع أدبططا غيططره وال لغططو بكلم قط عنه نتلهى وال

واقططت، واللعلم واقت، المؤذن فلجابة يخصها، واقتا سنة لكل فإن
أن للعبططد ليططس أنططه واقططت. كمططا القططرآن والتلواة واقت، واللتسبيح

واالسططجود الركططوع ماوضططع وال اسططتغفارا، الفاتحططة ماوضططع يجعططل
يبخططل العهططد فافهم. واهذا غيره. واهكذا التشهد ماوضع وال قراءة،

إجابططة فيططتركون غيرهططم، عططن فضططل العلططم طلبططة ماططن كططثير بططه
مانهططا النططاس يخططرج حططتى الجماعططة صلة تركوا ربما بل المؤذن،

وايقولططون: العلططم فقططه، أوا أصططول أوا نحو علم في يطالعون واهم
كططل فمططا تفصططيل، فيهططا المسألة فإن كذلك واليس ماطلقا، ماقدم
هططو كمططا الجماعططة صططلة على الوقت ذلك في ماقدماا يكون علم

الشططرعية. واكططان الواامار ماراتب رائحة شم مان كل عند ماعرواف
يقططول: المططؤذن سططمع إذا تعالى الله رحمه الخواص علي سيدي

ه هيبطة ماطن يطذوابا وايكطاد الصطلة. يرتعطد على حي عزواجطل، الل
عنه. تعالى الله رضي تام، واخشوع قلب بحضور المؤذن وايجيب
الجابططة . (قططوله: واتكططره) أي هططداك. اه يتططولى وااللططه ذلك فاعلم
ذلك سنية قال: واماحل لساماعهما. فكأنه لقوله: واسن تقييد واهذا

كان فإن حاجة، قاضي أوا ماجاماعا سماعه حال في يكن لم ماا له
المجططاماع يجيبططان) أي يكططره. (قططوله: بططل بططل ذلك يسن ل كذلك

واقضططاء الجمططاع ماططن أي الفططراغ الحاجططة. واقططوله: بعططد واقاضططي
يططذكر لططم لنططه ماجهططول علططى حوالططة فيه الحاجة. واقوله: كمصل

ماططن هنططا سقط فلعله التحفة، في واذكره المصلي، حكم مار فيما
أوا التثويب أوا الحيعلة إل صلة في لمن واعبارتها: واتكره النساخ،
بططل حاجة، واقاضي واتعمد. والمجاماع علم إن يبطلها فإنه صدقت،
قططربا . واقوله: إن الفصل. اه قربا إن كمصل الفراغ بعد يجيبان
تسططتحب لططم طططال فططإن ذكططر، ماططا بعد الجابة لسنية قيد الفصل
المغنططي فططي بعططده. قططال واماططا المجططاماع ماططن للمذكورين، الجابة
واإن يتدارك حيث الصلة، عقب المشرواع العيد تكبير هذا وافارق

. التكططبير. اه بخلف الطططول ماططع تنقطططع الجابة بأن الفصل طال
واهططو الذان سمع لمن الجابة تكره وال بحمام) أي لمن (قوله: ل

بدنه لمن أيضا الجابة تكره وال إلخ) أي بدنه بحمام. (قوله: وامان



قبططل الجابططة لططه كرهططت نجسا فمه كان فإن فمه، عدا ماا نجس
ماططر. ماططا قياس على الفصل، قربا إن أجابا طهره فإذا تطهيره،

كراهططة لعططدم غايططة واهططو نجططس، بططدنه ماططن واجد) أي (قوله: واإن
قططوله: ماثططل ماططن حيعلت) اسططتثناء فططي لططه. (قططوله: إل الجابططة

حيعلتان إل هناك ليس إذ الواحد فوق ماا بالجمع قولهما. واالمراد
المنهططاج: الفلح. واعبارة على واحي الصلة على حي واهما فقط،

فططي ماططرات أربططع بالتثنيططة. (قططوله: فيحوقططل) أي حيعلتيه، في إل
خططبر فططي لقططوله الحوقلة سنت واإنما القاماة، في وامارتين الذان

حططول - ل سططاماعه الصلة. قططال: - أي على حي قال ماسلم: واإذا
إل قططوة وال حططول الفلح. ل على قال: حي بالله. واإذا إل قوة وال

قلبطه ماطن ماخلصطا ذلطك قطال الصحيح: ماطن الخبر في بالله. والما
ذلططك النهايططة: يقططول فططي فيها) قال يقول الجنة. (قوله: أي دخل
الصططلة. إلططى دعاء الحيعلتين والن السابق، للخبر مانهما كل بدل
كلهططم النططاس لكططان السططاماع قططاله لططو إذ المططؤذن، بغيططر يليق فل

ماحططض تفططويض لنططه ذلك للمجيب ؟. فيسن المجيب دعاة. فمن
التيططان يطلططب أنه اليعابا عن الكردي . وانقل تعالى. اه الله إلى
بططه) الحوقلة. فانظره. (قططوله: إل ماع لكن أيضا الساماع مان بهما
اللططه يططا دعططوتني ماططا طاعته) مانهططا على قوة بالله. (قوله: وال أي

إليه. (قوله: 
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فيصططدق. (قططوله: التثويب في يقول: واإل أن وايصدق) الوالى
فتحها. زاد واحكي الوالى، الراء وابررت) بكسر يقول: صدقت أي
اللططه رسططول نطقططت. واقيططل: يقططول: صططدق العبابا: وابالحق في

ماسططلم: إذا لخططبر إلخ) واذلططك ماؤذن مان لكل (ص). (قوله: واسن
ماططن فططإنه علططي صططل ثططم يقططول، ماا ماثل فقولوا المؤذن سمعتم

ثططم عشططرا، بهططا واسططلم عليططه اللططه صلى وااحدة صلة علي صلى
لعبططد إل تنبغططي ل الجنططة في مانزلة فإنها الوسيلة لي الله اسألوا

لططي اللططه سططأل فمططن هططو، أنططا أكططون أن واأرجططو اللططه، عبططاد ماططن
ذلك سؤال وانالته. واحكمة غشيته الشفاعة. أي له حلت الوسيلة

واعظططم شرفه - إظهار تعالى الله بوعد الوقوع وااجب كونه - ماع



بعطد واالقاماة. (قطوله: أي الذان فراغهما) أي مانزلته. (قوله: بعد
كططل تمططام بعططد واالسططلم الصططلة سططنية إلى بهذا إلخ) أشار فراغ
كمططا ماطلقططا ماجموعهمططا تمططام بعططد ل التططي، بالقيططد مانهما وااحد

الذان بيططن بينهما) أي فصل طال الضافة. (قوله: إن مان يتوهم
الجططواد وافتططح واالنهايططة التحفططة فططي القيططد هططذا أر واالقاماة. والططم

فططانظره. (قططوله: واإل) واالقناع، واالمغنى المنهج واشرح واالسنى
أي لهما قربا. واقوله: فيكفي بأن بينهما الفصل يطل لم واإن أي
لنهمططا واالسططلم الصلة به المراد وااحد القاماة. واقوله: دعاء بعد

التططي، الططدعاء وايشططمل يشملهما ماا به المراد أن وايحتمل دعاء،
لكططان وااحد، واسلم وااحدة صلة لهما قال: فيكفي بعيد. والو واهو

واالسططاماع. (قططوله: واالمقيم المؤذن مانهم) أي أنسب. (قوله: كل
ماعظم على لشتمالها إليها الخلل تطرق مان السالمة التاماة) أي

قريبططا. سططتقام الططتي أي القائمططة السلم. واقوله: الصططلة شرائع
أعططم. تحفططة. (قططوله: الططذي) أوا تفسير، (قوله: واالفضيلة) عطف

لمبتططدأ خططبرا مارفططوع أوا أعنططي، بتقدير أوا قبله، ماما بدل مانصوبا
بقولططك: * (عسططى أي المنهج. واقططوله: واعططدته شرح  ماحذواف. اه

المغططربا) أي أذان ماحمودا) *. (قططوله: بعططد ماقاماا ربك يبعثك أن
سنة هذه مان واكل (ص)، النبي على واالصلة المؤذن إجابة وابعد

أن غيططره. وايسططن فعططل على مانها شئ طلب يتوقف فل ماستقلة
ليلططك، واإدبططار نهارك إقبال هذا الصبح: اللهم أذان بعد أيضا يقول

المغربا لكون بذلك واالصبح المغربا خص ش: واإنما ع إلخ. قال
عمططل واماقدماططة الليططل عمططل خاتمططة واالصططبح النهططار عمططل خاتمة

دعاتططك، أصططوات واهططذه دعاتططك) أي . (قططوله: واأصططوات النهار. اه
غيططر إلططخ) أي الصططلة داع. (قططوله: واتسططن جمع الدال بضم واهي

علططى الصططلة الذان. (قططوله: إنهططا) أي فراغ بعد واالسلم الصلة
يسططن واالقاماة. (قططوله: وال الذان أي (ص). واقوله: قبلهما النبي
ل بعططد يقططول بأن واالقاماة، الذان بعدهما) أي الله رسول ماحمد

الله.  رسول فيهما. ماحمد الله إل إله
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الططذنوبا. ماططن بينهمططا يقططع ماططا الصططلتين) أي بيططن (قوله: ماططا
الوضوء، واذكر الذان إجابة تعارض إلخ) وال البلقيني (قوله: أفتى

الططتي للعبططادة لنططه الوضططوء بذكر بدأ الذان، واسمع مانه فرغ بأن
بططأفتى. إلخ) ماتعلق يأتي سم. (قوله: بأنه  مانها. اه وافرغ باشرها

ماقدماططة واهططي واباشطرها، أي مانهططا فططرغ الططتي للعبادة واقوله: لنه
البلقيني. (قوله: غيره. (قوله: قال) أي لها المباشر العبادة على

إل إلططه ل أن واهما: أشططهد الوضوء) أي بشهادتي يأتي أن واحسن
وارسوله. (قططوله: عبده ماحمدا أن واأشهد له، شريك ل واحده الله
به. (قططوله: لتعلقططه) أي يأتي الشهادتين بعد الذان) أي بدعاء ثم

(ص) ماقططدم بططه ماتعلقططا كططان واماططا (ص). أي بططالنبي الذان، دعاء
الذي أي لنفسه بالدعاء نفسه. واقوله: ثم به ماتعلقا كان ماا على
ماططن وااجعلنططي التططوابين ماططن اجعلنططي واهططو: اللهططم الوضططوء، بعططد

فططي الصططالحين. (فوائططد) ذكططر عبططادك ماططن وااجعلنططي المتطهرين
المططؤذن يسططمع حيططن قال نصه: مان ماا الحريري ماقاماات هاماش
ألططف ألططف لططه الله أهل. كتب بالصلة مارحبا عدل، بالقائل مارحبا

. درجة. اه ألف ألفي له وارفع سيئة، ألف ألفي عنه واماحا حسنة،
المؤذن: أشهد قول يسمع حين قال نصه: مان ماا الشنواني وافي

عبططد بططن ماحمد عيني واقرة بحبيبي الله: مارحبا رسول ماحمدا أن
والططم يعططم لططم عينيططه علططى وايجعلهمططا إبهامايه يقبل (ص). ثم الله

ماططن الصططدوار: واأن شططفاء في سبع بن ماحمد أبو أبدا. واذكر يرماد
لططه، شريك ل واحده الله إل إله أذانه: ل مان المؤذن فرغ إذا قال
بهططذه علططي ماننططت الططذي أنططت واجهطه. اللهططم إل هالططك شططئ كططل

لططي فاجعلهططا غيططرك، ماني يقبلها وال لك، إل شهدتها واماا الشهادة
ماططؤمان والكططل والوالططدي لططي وااغفر نارك، مان واحجابا عندك قربة

بغيططر الجنة الله قدير. أدخله شئ كل على إنك برحمتك، واماؤمانة
أعلم.  واتعالى سبحانه حسابا. واالله
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هططو ماططا وابيططان حكمهططا، بيططان فططي أي النفططل صلة في فصل
يسططن. ل واماططا ذلططك ماططن الجماعة له يسن واغيره. واماا مانها ماؤكد

تعططالى: * اللططه لغة: الزيططادة. قططال النفل. واقوله (قوله: واهو) أي



إلططخ) المطلوبا. (قوله: واشرعا على زيادة نافلة) * أي (وايعقوبا
اللططه فرضططه ماا على زيادته أي لنفله، به الشرعي المعنى سمي

زبططده: واالسططنة فططي رسلن ابن إلخ) قال يثابا علينا. (واقوله: ماا
واهططذا أهملططه إن اماططرؤ يعططاقب * * والططم فعلططه قططد ماططن المثططابا
تركططه علططى فعلططه الشططرع رجح ماا قولهم: هو ماعنى هو التعريف

ماططا إلططخ. واجملططة يثططابا عمططا عنططه) أي تركه. (قوله: وايعططبر واجوز
واماثلهططا خمسططة، وااحططد ماعنططى علططى المترادفططة اللفاظ مان ذكره

بنفسططه. النسططان ينشططئه واقيل: التطططوع: ماططا الحسان. واالوالى،
أحيانططا، فعلططه ماا واالمستحب (ص)، النبي عليه وااظب ماا واالسنة

النفططل. واالمططراد يفضططله) أي الفططرض بطه. (قططوله: واثططوابا أمار أوا
ا يفضطله قطد المنطدوابا أن ينطافيه فل ذاته، حيث مان يفضله - كم

ذلططك لن وارده، السططلم - واابتططداء واإنظططاره المعسططر إبططراء فططي
إذ وازيططادة، الططواجب، ماصلحة على المندوابا اشتمال واهو لعارض
الجططوابا. فططي مامططا أكثر أمان حصل وابالبتداء النظار زاد بالبراء

الصططحيح: للخططبر أي إلخ النفل. واقوله: ليكمل (قوله: واشرع) أي
بططالتطوع. تكمططل تتططم لططم إذا واغيرهما واالزكاة الصلة فريضة إن

(ص): اللططه رسططول قططال: قططال عنهما الله رضي عمر ابن والخبر
يرفططع ماا واأوال الخمس، الصلوات أماتي على الله افترض ماا أوال
أعمططالهم ماططن يسططألون ماططا واأوال الخمس، الصلوات أعمالهم مان

تبططارك اللططه يقططول مانهططا شططيئا ضيع كان الخمس. فمن الصلوات
ماططا بهططا تتمون صلة مان نافلة لعبدي تجدوان هل واتعالى: انظرواا

رماضططان، شططهر عبططدي صططيام فططي واانظرواا ؟ الفريضة مان نقص
ماططن نافلططة لعبططدي تجططدوان هططل فانظرواا مانه شيئا ضيع كان فإن

عبططدي، زكاة في واانظرواا ؟ الصيام مان نقص ماا بها تتمون صيام
ماطن نافلطة لعبطدي تجطدوان هطل فانظرواا مانها شيئا ضيع كان فإن

فرائططض على ذلك فيؤخذ ؟ الزكاة مان نقص ماا بها تتمون صدقة
مايزانططه، في واضع فضل واجد واعدله. فإن الله برحمة واذلك الله،
ذلططك ماططن شططئ لططه يوجططد لم ماسروارا. واإن الجنة ادخل له واقيل
النططار. فططي بططه يقططذف ثططم وارجليططه بيديه تأخذه الزبانية به أمارت
ماططن كمططل فططرض انتقططص العبططابا: واإذا نصه: عبارة ماا سم وافي
سططنن غيططر يشمل . واقوله: نفله. قد العمال. اه باقي واكذا نفله،
انتقططص الحططديث: فططإن في ماا وايوافقه النوافل، مان الفرض ذلك
ماطن لعبطدي هطل سطبحانه: انظطرواا الطربا قطال شيئا فريضته مان



هذا يشمل قد . بل ؟. اه الفريضة مان انتقص ماا به فيكمل تطوع
الفرائططض. أي . واقوله: نقص الفريضة. اه جنس مان ليس تطوعا
واليقوم قراءة. (قوله: بل واتدبر خشوع كترك فيها، الواقع الخلل

 ترك إذا أنه إلخ) يعني
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النفططل قططام قضططائها قبططل واماططات لعططذر الفرائض مان فريضة
ق. ش فططي مانهططا. كمططا بركعططة مانططه سططبعين كططل وايكون ماقاماها،

وال قضططاؤها، عليططه يجب تذكرها فإذا فيها أماا الدنيا في واقوله: ل
الفرائططض. مان أي مانها ترك ماا ماقاماها. واقوله: ماقام النفل يقوم

في قياماه على عليه) أي نص تذكرها. (قوله: كما قبل واماات أي
إلططخ) واذلططك أفضططل مانهططا. (قططوله: واالصططلة ترك ماا ماقام الخرة
عليها) * اليططة. وااصطبر بالصلة أهلك تعالى: * (واأمار الله لقول

أحططب شيئا التوحيد بعد العباد على الله افترض (ص): ماا والقوله
فمنهم مالئكته، به لتعبد مانها أحب شئ كان الصلة. والو مان إليه

أفضل العمال الصحيحين: أي واقاعد. والخبر واقائم واساجد راكع
واالسططلم: اسططتقيموا الصططلة عليه لوقتها. واقوله فقال: الصلة ؟

ماطا القطربا ماطن تجمطع الصطلة. والنهطا أعمطالكم خير أن وااعلموا
واالتسبيح واالقراءة وارسوله تعالى الله ذكر مان غيرها، في تفرق

واغير واالكلم الكل واترك واالسترة واالطهارة واالستقبال وااللبس
واغيرهما. واقططوله: عبططادات واالسجود بالركوع اختصاصها ماع ذلك،
واذلططك الصططلة، ماططن أفضططل فإنهططا القلب، عبادات بها خرج البدن

الططتي تعططالى اللططه ماصططنوعات فططي واالتفكططر واالمعرفططة كاليمططان
علططى النفططس حبططس واهططو واالصبر قدرته، كمال على بها يستدل
اللططه إلططى التفططويض واهططو واالتوكططل المعصية، عن وامانعها الطاعة

واالرضططا النططاس، أيططدي فططي عمططا واالعططراض كلهططا، الماططور فططي
واالتوبططة بيتططه، واأهل رسوله واماحبة الله واماحبة واالرجاء، واالخوف
فتططح هططاماش فططي اليمان. وارأيت الرذائل. واأفضلها مان واالتطهر

- البططدن عبططادات قطوله - أي الفارقي: واهطذا نصه: قال ماا الجواد
علططى البططدن عبططادات مان أفضل فإنها المال، عبادات مان احتراز

عبططادات وانفططع الغيططر إلططى يتعدى نفعها والن الخبار، به واردت ماا



قرن والهذا الطاعات، أفضل العباد وانفع العابد، على قاصر البدن
بططالله الشرك بين واسوى بالله، اليمان وابين العباد نفع (ص) بين

ماططن أفضل اليمان بعد السلم: ليس عليه فقال العباد ظلم وابن
. العبططاد. اه ظلططم ماططن أعظططم بالله الشرك بعد واليس العباد، نفع
المططراد أن عصروان. انتهى. واالظاهر أبي لبن المهذبا فوائد مان

واالمستحبة. لكن كالزكاة، الواجبة الصدقة يعم ماا المال بعبادات
ماططن الزكاة أن الزكاة. يقتضي واقيل: أفضلها التي، الشارح قول

إليططه. ثططم المضططاف ماططن بعض التفضيل أفعل لن البدن، عبادات
الماليططة، العبططادات ماططن الزكططاة أن علططى نططص القسطططلني رأيت

إلططخ: خمططس علططى السططلم حديث: بنططي على كتبه فيما واعبارته
غيرهططا، أوا قوليططة إماططا العبططادات أن الخمسطة فططي الحصططر واواجطه

الوالى: الصططوم. فعلية، أوا تركية الوالى: الشهادتان. واالثانية: إماا
أوا الزكططاة، واالثانيططة الصططلة، الوالططى مااليططة، أوا بدنية واالثانية: إماا

تكططون الفططارقي قططاله ماططا . واعلططى الحططج. اه مانهمططا. واهططي ماركبة
أن تعلططم مانه الشهادتين فتدبر. واقوله: بعد ماطلقا، أفضل الزكاة
كططردي. (قططوله:  اللسططانية. اه يشططمل ماططا البدنية بالعبادات المراد

سططائر ماططن أي الفططرواض الصططلة. واقططوله: أفضططل ففرضططها) أي
غيططر حفظ يرد النوافل) ل أفضل البدنية. (قوله: وانفلها العبادات
علططى الشططافعي نص حيث بالعلم، واالشتغال القرآن مان الفاتحة

كفاية. (قوله: وايليهططا) فرض لنهما التطوع صلة مان أفضل أنهما
بططالترتيب بططه) أي جططزم ماا الفضيلة. (قوله: على في الصلة، أي

الصططوم، ثططم الزكاة، الصلة يلي الذي أن بعضهم. واقيل المذكور
ماقابططل واهططذا البططدن عبططادات أفضططلها) أي الحج. (قوله: واقيل ثم

الصططوم) أي البططدن. (قططوله: واقيططل عبادات أفضل قوله: واالصلة
لي فإنه الصوم إل له آدم ابن عمل الصحيحن: كل لخبر أفضلها،

لططم لنططه واتعططالى سططبحانه بططه الصططوم اختص به. واإنما أجزي واأنا
الخلص ماظنة والنه تعالى، لله إل واالعطش بالجوع لحد يتقربا

عليهطا يطلطع ظططاهرة أعمططال العبطادات. فإنهطا سائر دوان لخفائه،
أوا أفضططل، فالصلة بمكة كان إن فيها. واقيل أغلب الرياء فيكون

أفضططلها، الحططج) أي أفضططل. (قططوله: واقيططل فالصططوم بالمدينططة
الصلبا. في وانحن إليه دعينا والنا واالبدن، المال على لشتماله

ماعططاني يجمططع الحططج حينئططذ. والن باليمططان العهططد علينططا أخططذ كما
وازكططى وااعتكططف واصططلى صططام فكأنمططا حططج كلها. فمططن العبادات



غير الحليمي. (قوله: واقيل قاله واغزا. كما الله سبيل في وارابط
فططي قططاله ماططا وامانططه أفضططل، الجهاد أن بعضهم قاله ماا ذلك) مانه
الحياء. 
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فل وافاعليهططا، أحوالهططا بططاختلف أفضططليتها تختلططف العبططادات
إطلق يصح ل كما بعض، على بعضها بأفضلية القول إطلق يصح

بالجططائع ماخصططوص ذلططك فططإن الماء، مان أفضل الخبر بأن القول
الغني للغلب. فتصدق نظر اجتمعا فإن للعطشان، أفضل واالماء

لمططا أيططام ثلثططة واصيام ليلة قيام مان أفضل بدرهم البخل الشديد
شططهوته عليططه اسططتحوذت لمططن واالصططوم الدنيا، حب دفع مان فيه
فططي . (قططوله: واالخلف غيططره. اه ماططن أفضططل واالشربا الكل مان

الصوم أوا أفضل ماثل الصلة كون بين الخلف أن إلخ) أي الكثار
الصططوم ماططن يكططثر أن ماثل أراد إذا فيمططا مافططرواض أفضططل ماثل

أوا الوال الفضططل العكس. فهل أوا الصلة مان الكد على وايقتصر
الثططاني، إلى جنح مان وامانهم الوال، إلى جنح مان ؟. فمنهم الثاني
أماططا واالصطوم، الصططلة بيطن إل يظهطر ل ذكططره ماطا بأن خبير واأنت
ليططس الزكططاة إذ يظهر، فل واالحج الزكاة مان غيرهما وابين بينهما

ماطع ماثل الصطلة ماطن يكطثر يقطال أن يصطح حطتى واغيطره آكد فيها
القتصططار ماططع الزكاة مان يكثر أوا الزكاة، مان الكد على القتصار

اقتصطاره عليطه وايطدل الحطج، ماثل. واماثلهطا الصطلة مان الكد على
ماططن أفضططل يططوم فصططوم قططوله: واإل فططي واالصططلة الصططوم علططى

وانصها: قال قلناه، فيما صريحة الدمايري عبارة رأيت ركعتين. ثم
الصططوم، ماططن أفضططل قولهم: الصططلة مان المراد المصنف: واليس

يططوم صططوم فططإن يططوم، أوا أيططام صوم مان أفضل ركعتين صلة أن
ماططن السططتكثار أماكنططه ماططن أن ماعنططاه واإنمططا ركعططتين، مان أفضل
ماططن وايقتصططر أحططدهما ماططن يستكثر أن واأراد الصلة وامان الصوم
تفضططيل واالصططحيح الخلف، ماحططل فهططذا مانططه المتأكططد على الخر
فانظرهططا. نعططم، الططرواض شططرح عبططارة . واماثلهططا الصلة. اه جنس
الططذي الزماططن يصططرف أن أراد لططو للنسططك بالنسبة يقال أن يتجه
فهططل الصططوم، أوا الصططلة في تطوعا بالنسك فيه يشتغل أن يريد



الكططد على اقتصاره ماع بالنسك اشتغاله الفضل أوا ذلك الفضل
الشططتغال كططان مانططه أفضططل أنهما ؟. فعلى الصوم أوا الصلة مان

أفضططل. بططه الشططتغال كططان مانهمططا أفضططل أنه واعلى أفضل، بهما
تقططدم ماا فمقتضى الكثرة في واالصلة الصوم تساواى إذا ماا بقي
ماططن أفضططل الصططلة واأن الخلف ماحططل ليسططت الصططورة هذه أن

الروااتططب سم: وامانططه قال الكد على القتصار الصوم. واقوله: ماع
. فليتأماططل. اه المؤكططد، دوان بالكططد عططبر ثططم واماططن المؤكططدة، غير

فططي مافرواضططا الخلف يكططن لطم واإن إلططخ) أي فصططوم (قوله: واإل
جعططل بططأن الخططر، مان الكد على القتصار ماع أحدهما مان الكثار

لن يصططح، فل هططو حيططث ماططن واالصططوم هي حيث مان الصلة بين
النفططل شك. (قوله: واصلة بل ركعتين صلة مان أفضل يوم صوم

ل الخبار. (قططوله: قسططم يصح لم واإل قسمين، ذات قسمان) أي
تسططن أوا أصططل، لططه تسططن لم بأن واأبدا دائما جماعة) أي له تسن
صلى النهاية: والو في رماضان. قال في كالوتر الواقات بعض في

عليهططا. واقططال يثابا أنه سم عن ش ع . وانقل يكره. اه لم جماعة
ح كلم ف ح شططيخنا البجيرماي: وااعتمد عليها. قال يثابا ل: ل ح

أي جماعططة، فيططه تسططن ل للططذي . (قوله: كالروااتب) تمثيططل ل. اه
للفرائططض المسجد. واقوله: التابعة واتحية الضحى واصلة واكالوتر

فططي لها تابعة فهي واالبعدية، القبلية فيشمل المشرواعية، في أي
الروااتططب. (قططوله: آنفططا) واسفرا. (قوله: واهططي) أي حضرا الطلب

أوا سططابقا كان مانك. سواء يقربا الذي الزمان بمعنى الهمزة بمد
بمططد واعبارته: واآنفططا الغسل، بابا في ق ش عليه نص كما لحقا،

. واعبطارة وااللحطق. اه السطابق على واتطلق قريبا، بمعنى الهمزة
ساعة، ماذ أي بهما، واقرئ واكتف، كصاحب القاماوس: واقال: آنفا

يقربا واقت أوال في مانها. انتهت. واقوله يقربا واقت أوال في أي
ماططر. (قططوله: ماططا ينططافي فل ماسططتقبل، أوا مااضططيا كططان سططواء مانها

مااجططة واابططن واالنسططائي داواد أبططي سططنن السططنن) أي فططي الثابتططة
ثططم داواد أبططا قططوله: أعنططي فططي بعضططهم نظمهططم واقططد واالترماذي،
(قططوله: أربططع فاحتططذي مااجططة واابططن النسططائي * * كططذا الترماططذي

العصططر قبططل صططلى امارءا الله لخبر: رحم عصر) أي قبل ركعات
تشططهدين. أوا بتشططهد كذلك واسلم وااحد، بإحرام جمعها واله أربعا

قبططل الفضططل. (قططوله: واأربططع واهططو واسططلماين، بإحراماين وافصلها
لخبر:  إلخ) واذلك ظهر
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حرماططه بعططدها واأربططع الظهر قبل ركعات أربع على حافظ مان
ماططن ماططر ماا أيضا هنا واله واصححه، الترماذي النار. روااه على الله

واالبعديططة، القبليططة نية مان هنا بد وال وافصلها، وااحد بسلم جمعها
ماغططربا) أي بعططد وابعديططة. (قططوله: واركعتططان قبليططة لها صلة ككل

فططي كتبتططا يتكلططم أن قبططل ركعططتين المغططربا بعد صلى لخبر: مان
واالخلص. الكططافروان بسططورتي فيهمططا يقططرأ أن علييططن. وايسططن
واقتططه، لضططيق بططه المغططربا ركعططتي واصططلهما) أي (قططوله: وانططدبا
العمططل. وانططدبا ماططع لترفعططا المغططربا بعد الركعتين والخبر: عجلوا

الكططافروان نططدبا واماحططل المسططجد، أهططل ينصططرف حتى تطويلهما
فضططيلة يفوت تطويلهما. (قوله: وال يرد لم حيث فيهما واالخلص

ماتعلططق بططه. واقططوله: بإتيططانه المغططربا ركعططتي واصططل الوصططل) أي
أي فططاعله. واقططوله: قبلهمططا إلططى ماضططاف واالمصططدر بيفططوت،

فططي المصططدر. واتقططدم مافعططول المططأثور الركعتين. واقططوله: الططذكر
واالططدعاء الطذكر تقططديم الفضطل أن سطم عطن الصلة صفة أوااخر
بالمطأثور. ماتعلططق المكتوبططة تغفططل. واقططوله: بعططد فل الراتبططة على

عططن الشططيخان روااه لمططا خفيفتططان) أي ركعتان عشاء (قوله: بعد
بعططد (ص) ركعططتين النططبي ماططع قططال: صططليت المنكططدر بططن ماحمططد

واذلططك العشططاء، واقبططل المغربا قبل العشاء. (قوله: واقبلهما) أي
(ص) قططال: النططبي أن عنططه الله رضي ماغفل بن الله عبد لحديث

صططلة. أذانين كل بين صلة، أذانين كل بين صلة، أذانين كل بين
واماسططلم. واالمططراد البخططاري روااه شططاء الثالثططة: لمططن فططي قططال

يشططتغل لططم العلماء. (قططوله: إن باتفاق واالقاماة، الذان بالذانين
قبلهما. أي يصليهما لكونه تقييد قبلهما. واهذا بالركعتين بهما) أي

لططم إن العشططاء واقبططل المغططربا قبططل الركعتين يصلي كونه ماحل
يشتغل كان فإن المؤذن، إجابة عن بهما يشتغل صلهما إذا يكن
إن الجابططة مان الفراغ بعد ثم المؤذن أجابا صلهما لو عنها بهما
عنهططا. أخرهمططا واإل الصططلة، قبل فعلهما يسعهما زمان هناك كان

إن أنططه واهططو قبله، النفي مافهوم على مافرع إلخ كان فقوله: فإن
إلططخ. (قططوله: بيططن كططان فإن المؤذن، واأجابا تركهما بهما اشتغل



الططدنيا ماططن خير الفجر ماسلم: ركعتا لخبر صبح) أي قبل رواكعتان
أواابا إل الفجططر ركعططتي على يحافظ البيهقي: ل فيها. والخبر واماا
الفجططر سططنة الصططبح سططنة كيفيات النية في النهاية: واله في قال
- سطنة الوسططى بأنهطا القطول - علطى الوسططى سنة البرد سنة

الصبح فيقول: ركعتي وايضيف السنة لفظ يحذف أن الغداة. واله
الغططداة. واركعتي الوسطى واركعتي البرد واركعتي الفجر واركعتي

نططوماهم ماططن قيططاماهم عنططد النططاس أن بعضططهم: ماعنططاه . قططال اه
واماططا الدنيا مان خير أنها فأعلمهم واكسبهم، ماعاشهم إلى يبتدروان

بططه. واتشططغلوا تتركوهمططا فل لكططم، يحصططل عساه عما فضل فيها،
أبططي واالططد عططن السني ابن روااه لما تخفيفهما) أي (قوله: وايسن

سططمعته ثططم خفيفتين، ركعتين (ص) صلى الله رسول المليح: أن
واماحمططد وامايكائيل واإسرافيل جبريل ربا جالس: اللهم واهو يقول
ماططرات. (قططوله: واقططراءة النططار. ثلث ماططن بططك (ص) أعططوذ النططبي

الوالى الركعة في الوالى السورة فيهما) أي واالخلص الكافروان
روااه ماا الغير واغيره) مان ماسلم الثانية. (قوله: لخبر في واالثانية
تقططرآن همططا السططورتان عنها: نعم الله رضي عائشة عن البيهقي

اللططه هططو واقططل الكططافروان، أيهططا يططا قل الفجر، قبل الركعتين في
الصططبح، قبططل الركعططتين فططي فيهمططا) أي أيضططا أحد. (قطوله: واوارد

بططالله آمانا تعالى: * (قولوا قوله واهي البقرة آية فيهما أيضا واوارد
واإسططحاق واإسططماعيل إبراهيططم إلططى أنططزل واماططا إلينططا أنططزل واماططا

النططبيون أواتططي واماططا واعيسى ماوسى أواتي واماا واالسباط وايعقوبا
آل ماسططلمون) *. واآيططة له وانحن مانهم أحد بين نفرق ل ربهم مان

كلمة إلى تعالوا الكتابا أهل يا تعالى: * (قل قوله واهي عمران،
يتخططذ وال شطيئا بطه نشططرك وال اللطه إل نعبطد أل وابينكم بيننا سواء

بأنططا اشططهدواا فقولططوا تولططوا فططإن اللططه دوان ماططن أربابططا بعضططنا
نشرح قراءتهما) أي: ألم على داوام مان ماسلمون) * (قوله: واأن

 في فيهما: أي تر. واقوله واألم
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دواام مان واقيل: إن البواسير علة عنه واقوله: زالت الركعتين
صلهما قيل: مان أصل. والذا اليوم ذلك شرا يرى ل فيهما عليهما



كتططابا فططي الغزالططي ألم. واقال اليوم ذلك في يصبه لم واألم بألم
أربططابا ماططن الصططالحين ماططن وااحد غير عن الحاجات: بلغنا واسائل

تططر واألططم لططك نشططرح ألططم الفجر ركعتي في قرأ مان القلوبا. أن
صططحيح سبيل. واهذا عليه لهم يجعل والم عدوا، كل يد عنه قصرت
ركعططتي فططي فيهما) أي الجمع . (قوله: فيسن شك. اه بل ماجربا

ك السور بين أي الصبح. واقوله: بينهن فطي يقطرأ بطأن الربع. واذل
تططر ألططم الثانيططة وافططي واالكططافروان، نشططرح ألططم الوالططى الركعططة

آيططة فيقططدم المتقططدماتين، اليططتين أيضططا عليهططن واالخلص. وايزيططد
تططر ألططم علططى عمططران آل واآية الوالى في نشرح ألم على البقرة

العمططل ليحصططل أي بططالوارد التيططان الثانية. واقططوله: ليتحقططق في
الجمططع سنية أن النوواي) يعني قاله ماما كله. (قوله: أخذا بالوارد

النططوواي قططاله ماططا - علططى ماقيسططة - أي ماأخوذة فيهما السور بين
ظلمطا وارد أنه كبيرا. واحاصله كثيرا ظلما نفسي ظلمت في: إني

الموحططدة. فقططال بالبططاء كططبيرا ظلمططا واوارد المثلثططة، بالثططاء كططثيرا
- أي الططوارد، ليتحقططق بينهما الجمع عنه: يسن الله رضي النوواي

كلططه. الططوارد ليتحقططق السططور بيططن الجمططع يسن هنا - فكذلك كله
الجمططع. أي فيسططن. واقططوله: بططذلك على يكن) عطف (قوله: والم

واحاصططله: كيططف الجمططع، سططنية على واارد سؤال عن جوابا واهذا
المططراد أن الجططوابا واحاصل ؟ سنة تخفيفهما أن ماع الجمع يسن

يكططون ل بططالوارد فبالتيان الوارد، على تطويلهما عدم بتخفيفهما
لقططوله الضطططجاع) واذلططك لهما. (قوله: واينططدبا ماخففا بل ماطول

يمينه. روااه على فليضطجع الفجر ركعتي أحدكم صلى (ص): إذا
كططان، كيفيططة بططأي صططحيحة. وايحصططل بأسططانيد واالترماذي داواد أبو

فططي القططبر. قططال فططي عليها يكون التي الهيئة على كونه واالوالى
حططتى القططبر ضططجعة بططذلك يتططذكر أنططه حكمتططه ماططن النهاية: والعل

. واقططوله: لططذلك. اه يتهيططأ الصططالحة العمططال فططي واسططعه يستفرغ
فططي يقططول أن الفططرض. وايسططن وابيططن الركعططتين بيططن أي بينهمططا

(ص) ماحمططد واإسططرافيل وامايكائيططل جبريل ربا اضطجاعه: اللهم
أراد لمططن واالتحقيططق الصططدق رسطالة ثلثا. وافي النار، مان أجرني

نصه: واأن ماا الجنيدي، أحمد للشيخ الطريق، أهل بسير يسير أن
واإسططرافيل وامايكائيططل جبريططل ربا اضططجاعه: اللهطم فططي يقططول

النار. وايقططول: مان (ص) أجرني واماحمد العرش واحملة واعزرائيل
سططبعا. وايقططول: الجنة أدخلني اللهم سبعا، النار مان أجرني اللهم



شططر تكفينططي أن بططالموت علي حكمت كما اللهم الموت، الموت
القططبر. في أنه فيها يتذكر لطيفة سكتة الموت. وايسكت سكرات

فططي الططذي لكن الضطجاع، بعد ذلك يقول أنه ذكر ماا . واظاهر اه
إلخ، جبريل ربا يقول: اللهم أنه كالذكار واغيره الحصين الحصن

الحديث فيه ماا اليمن. وايؤيد شقه على يضطجع ثم جالس، واهو
كططثير عططن ماجربططة اليمططان السني. (فائدة) لتثبيت ابن عن المار

سنة بين المنام في بذلك (ص) واأماره النبي بإعلم العارفين مان
ماططرة. أربعيططن أنططت، إل إلططه ل قيططوم يططا حي واالفريضة: يا الصبح
فقلططت ماططرارا المنططام فططي الله قال: رأيت الحكيم الترماذي واعن
سنة بين الدعاء بهذا اليمان. فأمارني زواال أخاف إني ربا له: يا
يا قيوم يا حي هذا: يا مارة. واهو واأربعين إحدى واالفريضة الصبح

إل إلططه ل اللططه يططا واالكططرام، الجلل ذا يا واالرض، السموات بديع
اللططه، يططا الله يا الله يا ماعرفتك، بنور قلبي تحيي أن أسألك أنت،

(ص) فططي النططبي عططن أخططرى) واردت الراحميططن. (فائططدة أرحم يا
الططرزق، لتوسططعة أصططحابه بعططض بهططا أمار كثيرة، صحيحة أحاديث

واالباطن، الظاهر الرزق لبسط ماجربة العارفين: واهي بعض قال
ماططرة. ماائة يوم كل المبين، الحق الملك الله إل إله هذه: ل واهي

يوم كل الله، أستغفر العظيم، الله سبحان وابحمده، الله سبحان
 سنة بين تكون أن الشياخ مان كثير مارة. وااستحسن ماائة
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الصططبح صططلة فبعططد ذلطك فططي فططاتت فططإن واالفريضة، الصبح
الططزواال. فل فعنططد ذلططك فططي فططاتت فططإن الشططمس، طلططوع واقبل
عنه) يؤخرهما لم . (قوله: إن عنها. اه يوماه يخلي أن للعبد ينبغي
بيططن الضطططجاع يندبا أي الضطجاع، لندبا قيد أنه صنيعه ظاهر
السططنة أخر إذا أنه فيفيد عنه، يؤخرها لم إن الفرض وابين السنة
ينططدبا بططل كططذلك، واليططس الضطططجاع، ينططدبا ل الفططرض عططن

بططذلك صططرح عنططه. كمططا أخرهططا أوا عليه قدماها ماطلقا، الضطجاع
الضطططجاع سططنية ذكرهمططا بعططد واعبارتهمططا واالنهايطة، التحفططة في

سططنة أخر لو وافيما المقضية، في هذا الفرض: وايأتي وابين بينهما
لكططون قيططدا جعلططه . وايمكططن ظططاهر. اه هططو كمططا عنهططا، الصططبح



لم إن كذلك يكون كونه ماحل أي الفرض، وابين بينهما الضطجاع
ل ماعططا يصططليهما أن بعططد اضطططجع أخرهمططا فططإن عنططه، يؤخرهمططا

وانصططها: قططوله: بينهمططا. ماحططل فيططه، صريحة ق ش بينهما. واعبارة
أن بعططد اضطططجع أخرهططا فططإن الفططرض، على السنة قدم إذا ذلك

السنة أخر إذا أنه ش ع استظهر . لكن بينهما. اه ل ماعا، يصليهما
عبططارته: قططوله: وانططص السططنة، بعططد ل الفرض وابين بينها يضطجع

الضطططجاع لططه نططدبا الصططبح سططنة أخر إذا أنه إلخ. قضيته وايأتي،
الغططرض لن خلفططه، وابينهططا. واالظططاهر الفططرض بين ل السنة، بعد
لم فإن قوله، به يشعر كما الصلتين، بين الفصل الضطجاع مان
يططذكر لططم ش: لو ع ذكره ماا . واعلى إلخ. اه بينهما فصل ذلك يرد

واذلططك المططذكورة، الصورة عبارته لشملت المذكور القيد الشارح
الفططرض علططى السنة بتقديم صادق الفرض وابين بينهما كونه لن

نططدبا فططي ماتهجططد) غايططة غيططر عنه. تأمال. (قططوله: والططو وابتأخيرها
الضطططجاع. واقططوله: علططى كططونه) أي الضطجاع. (قوله: واالوالى

ماططر. كمططا القططبر، فططي عليهططا يكططون التي كهيئته أي اليمن الشق
لمحططذواف، ماقابططل واهططو الضطجاع، ذلك) أي يرد لم (قوله: فإن

إلخ. واقططوله: فصططل يرده لم فإن أراده، إن الضطجاع وايندبا أي
لن القططرآن، أوا الططذكر ماططن والططو ش: ظططاهره ع قططال كلم بنحططو

شططرع التي الصلة مان مانها فرغ التي الصلة تمييز مانه المقصود
فصططل. علططى عطططف الماضططي تحول) بصططيغة . (قوله: أوا فيها. اه
أوا أي كلم، بنحططو علططى عطططف المصططدر بصططيغة قراءته وايحتمل

السططنة فيططه صططلى الططذي المكططان - مان انتقال - أي بتحول فصل
الفططرض) عن القبلية الروااتب تأخير آخر. (قوله: يجوز ماكان إلى

وااحططد. بسططلم البعديططة وابيططن بينها يجمع أن ر م عند يجوز واعليه
القبليططة أخططر لو أنه بعضهم وانصها: وابحث التحفة، في فيه وانظر

وااحططد. فيططه بسططلم البعديططة ماع جمعها له جاز الفرض بعد ماا إلى
أداء) أي بتصططرف. (قططوله: واتكططون  النيططة. اه لختلف ظاهر نظر
فمططتى باماتططداده، وايمتططد الفططرض واقططت بططدخول يططدخل واقتها لن

الروااتططب بعططده. بخلف أوا قبلططه فعلها سواء أداء، فهي فيه فعلها
أشططار واقططد الفرض، بفعل يدخل إنما واقتها فإن واترا، والو البعدية

بقوله: واجططاز بعدها واالتي المسألة هذه إلى زبده في رسلن ابن
جمعا النوعان وايخرج ابتدا يؤخر لما يجز * * والم أدا ماقدم تأخير

تسططن) أي (قططوله: واقططد فرضا قد لما الشرع واقت * * ماا بانقضا



الجماعة. ماحل إلى حضر) أي القبلية. (قوله: كأن الروااتب تأخير
قربططا قربططت القاماططة. أي لقططربا إلططخ) تصططوير لططو (قوله: بحيططث

الماام. (قوله: فيكره تحرم لفاته بالسنة اشتغل لو بحيث ماصورا
الروااتططب فططي أي قربها. واقوله: فيها أوا القاماة عند الشرواع) أي

تططأخير علططى عليططه) ماعطططوف البعديططة تقططديم القبليططة. (قططوله: ل
صططحتها لن واذلطك الفططرض، علططى تقطديمها يجطوز ل أي الروااتب،
يجمططع. فيمططن تقططديما والططو قضططاء والططو الفططرض، بفعل ماشرواطة

الفططرض. بفعططل يططدخل إنمططا لنططه واقتهططا) أي دخططول (قوله: لعدم
البعدية تقديم يجوز ل واكذلك الوقت) أي خرواج بعد (قوله: واكذا
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قضططائه بعد فعلها فيجب يقضيه أن واأراد واقته خرج إذا عليه
يططدخل، والططم واقتهططا خططرج صططلة فيقال: لنا يلغز علمت. والذا لما

الفططرض. (قططوله: واالمؤكططد واقططت خرج إذا المتأخرة الراتبة واهي
إلططى نظططرا مانها، الوتر عد عدم على بناء عشر) أي الروااتب مان
مانهططا، المنهططج فططي العشططاء. واعططده سنة فيه ينوي أن يصح ل أنه

المؤكدة الروااتب فتزيد فعلها. واعليه على فعله توقف إلى نظرا
ركعططة: عشططرة اثنططا هططو غيططره، مانهططا بالمؤكططد عشر. واخرج على

واركعتططان العصططر، قبل واأربع بعده، واركعتان الظهر، قبل ركعتان
مان المؤكد العشاء. (قوله: واهو) أي قبل واركعتان المغربا، قبل

ظهر. واقبل صبح. أي على عطف الروااتب. (قوله: واظهر) بالجر
ماغططربا) أي ظهططر. (قططوله: وابعططد بعد واركعتان (قوله: وابعده) أي

عشططاء. (قططوله: وابعططد أي ماغططربا. واقططوله: واعشططاء بعططد واركعتان
إلططى بططه صلته) أشار وافتحها. (قوله: أي الواوا واتر) بكسر وايسن

الصططلة. فططي الططوتر أشططهر لنططه إليططه حاجططة وال ماحذواف، ماضاف
فططي بططه سيصططرح كما الفجر، طلوع واقبل أي العشاء واقوله: بعد

لسنية ماسلم). دليل كل على حق واقته. (قوله: لخبر: الوتر بيان
فليفعل، بخمس يوتر أن أحب المذكور: فمن الخبر الوتر. واتمام

بإسططناد داواد أبططو فليفعططل. روااه بواحططدة أوا فليفعططل، بثلث أوا
اللططه رضططي حنيفططة أبي عند وااجب واهو الحاكم، صحيح. واصححه

تعططالى: * (واالصططلة قططوله عنططدنا واجططوبه عططن عنططه. واالصططارف



(ص) واسطى. واقططوله للصلوات يكن لم واجب لو الوسطى) * إذ
عليهطم افططترض اللطه أن اليمطن: فططأعلمهم إلطى بعثطه لمطا لمعطاذ
أفضل. الوتر، واليلة. (قوله: واهو) أي يوم كل في صلوات خمس

الخبار، مان واغيره السابق واللخبر أي واجوبه في واقوله: للخلف
ركعططة) أي الوتر. (قططوله: واأقلططه يحب واتر الله فإن كخبر: أواترواا

ماططن ركعططة عبططاس: الططوتر واابططن عمر ابن حديث مان ماسلم لخبر
بركعططة، التيان يكره أنه الطيب أبي عن الكفاية الليل. وافي آخر

عليها الشرقاواي: القتصار . ماغني. وافي نهي. اه ل إذ واقفة وافيه
لططم . (قططوله: واإن ماكرواهططة. اه عليهططا واالمداواماططة الوالططى، خلف

بركعطة اليتطار لجططواز يشطترط مان على للرد نفل) الغاية يتقدماها
ماططوترة هططي لتقع سننها، مان يكن لم واإن العشاء، بعد نفل سبق
فططي واتططرا كونهططا يكفططي بططأنه يططرده بططالوال النفل. واالقائططل لذلك

واالنهايططة. التحفططة في فرضا. كما والو قبلها، لما ماوترة أوا نفسها،
إلططخ) أي الكمططال للنفل. (قوله: واأدنططى بيان إلخ سنة واقوله: مان

سططبع ثططم خمس ثم ثلث واأدناها ماراتب، له الوتر في الكمال أن
بعططدها. التي مان واأدنى قبلها التي مان أعلى مارتبة تسع. فكل ثم

إحططدى أوا تسططع أوا سططبع أوا بخمططس خبر: أواترواا ذلك في واالصل
عططن عليططه المتفططق عشططرة) للخططبر إحدى عشرة. (قوله: واأكثره

فططي (ص) يزيططد اللططه رسططول كططان عنهططا: ماططا اللططه رضططي عائشة
ركعططة. واقيططل: أكططثره عشططرة إحططدى علططى غيططره في وال رماضان

ه اللطه رضطي سلمة أم عن الصحيح للخبر عشرة، ثلث عنهطا: أن
سططنة حسططبت أنهططا على حمل عشرة. لكن بثلث يوتر (ص) كان

الحططدى علططى زاد إلططخ) فلططو الزيططادة يجططوز العشططاء. (قططوله: فل
الخيططر الحططرام وال الوصططل، في الكل يصح لم الوتر بنية عشرة

تحفططة.  ماطلقططا. اه نفل صططحت واإل واتعمططد علططم إن الفصططل فططي
فتسططعا فسططبعا فخمسططا ثلثططا أواتارا) أي الوتر يفعل (قوله: واإنما

ماططن علططم قد لنه هذا الشارح ذكر إلى حاجة عشرة. وال فإحدى
له سرى إلخ. والعله المجموع في ركعة. واقوله: قال قوله: واأقله

إحططدى إلططى ركعة مان وانصهما: فوتر واشرحه، الرشاد عبارة مان
فخمسططا الكمططال، أدنططى واهططي ثلثططا، أواتططارا يفعططل عشرة. واإنمططا

قططال: نططويت بططأن عططددا) أي ينططو . (قططوله: والططم فتسعا. اه فسبعا
ماطا علطى إحراماه. (قوله: وااقتصر واأطلق. (قوله: صح) أي الوتر،

فلططه وااحدة على يقتصر أن شاء فإن الوتر. أي مان مانه) أي شاء



سم: واهكذا. واقال ذلك، فله ثلث على يقتصر أن شاء واإن ذلك،
علططى ينحططط إحراماططه أن الرمالططي الشططهابا شططيخنا اعتمططده الذي

لططه) أي أن الططوتر. (قططوله: ماططن . (قططوله: إلحططاقه) أي ثلث. اه
 كأن. (واقوله: مان خبر للموتر. (قوله: توهمه) الجملة
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أن لطه عطددا، ينططو والطم بطالوتر أحرم قولهم: لو مان ذلك) أي
غلططط المططذكور التوهم أي غلط شاء. واقوله: واهو ماا على يقتصر
عططددا، ينططو لططم إذا فيمططا مافرواضططة السططابقة الصططورة لن صريح،
كططبير. بططون وابينهمططا عططددا، نططوى إذا فيمططا فرضها البعض واصورة

بفتططح واهططم. واهططو خبره مابتدأ البعض. واهو هذا (قوله: واقوله) أي
الهططاء، بإسططكان الوهم واماعنى. واأماا وازنا كغلط واهم، ماصدر الهاء

إلططى سططبق إذا واعططد، بابا مان بالفتح، الشئ، في واهمت فمصدر
مانططه يؤخططذ المصباح. (قوله: ماا في غيره. أفاده تريد واأنت قلبك

واينقططص. (قططوله: وايجططري يزيططد أن لططه عددا نوى إذا أنه ذلك) أي
واالنقططص الزيططادة جططواز عططدم علططى يعود الشارة إلخ) اسم ذلك
في بعضهم بحثه ماا على الحكم مان عددا. المفهوم نوى إذا فيما
يزيططد أن فله عددا نوى إذا واأنه المطلق، بالنفل إلحاقه مان الوتر

فططي عططددا نططوى إذا أنططه واالحاصططل صريح غلط بأنه عنه ينقص أوا
عططددا نططوى إذا ماططا واماثلططه ينقططص، أوا عنه يزيد أن له فليس الوتر
أن لططه فليس الربع، الظهر سنة قال: نويت بأن الظهر سنة في

يزيططد أن لططه فليططس ركعططتين نوى إذا ماا عليه عنه. وايقاس ينقص
نصه: واهططل ماا البصري عمر للسيد التحفة حواشي عليهما. وافي

ماططر ماا ماقتضى ؟ أربعا أوا ركعتين يفعل ثم عدد بغير ينوي أن له
المحشططي رأيططت أعلططم. ثططم ببعيططد. وااللططه واليططس الوتر. نعم، في

وايتخير ماثل، المتقدماة الظهر سنة في يطلق أن قال: فرع: يجوز
بعططد فيططه فائططدة ل الوصططل . واقططوله: بنيططة أربع. اه أوا ركعتين بين

الفصططل نططواه) أي الربططع. (قططوله: واإن الظهططر بسنة قوله: أحرم
واهططم لمططن بالفعل. (قططوله: خلفططا يسلم أن قبل أي النقص، قبل

السلم يجوز أنه فقال الربع الظهر بسنة أحرم إذا فيما فيه) أي
الططوتر. (قططوله: فططي زاد) أي لمططن ركعططتين. (قططوله: وايجططوز ماططن



صطلى والططو الفضططل، هططو سم: هططذا ركعتين) قال كل بين الفصل
اعتمططده جططاز. كمططا وااحططد، بتسليم ستا أوا وااحد، بتسليم أربع كل

. (قوله: واهططو) المتأخرين. اه لبعض خلفا الرمالي الشهابا شيخنا
العططددان، اسططتوى إذا أي الوصططل ماططن الفصل. واقوله: أفضل أي
فصططل. واقططد ماثل ثلث ماططن أفضل واصل ماثل عشرة فالحدى واإل

ثلثا إل الوقت يسع لم إذا فيما التساواي ماع أفضل الوصل يكون
قضططاء صططحة فططي لن مافصططولة، ثلث ماططن أفضل فهي ماوصولة
كمططا أكططثر، أحططاديثه لن أفضططل الفصططل كان خلفا. واإنما النوافل

فيمططا (ص) يصططلي عليططه: كططان المتفق الخبر المجموع. مانها في
ركعططة، عشططرة إحططدى الفجططر إلى العشاء صلة مان يفرغ أن بين

لططه واالمانع عمل، أكثر بواحدة. والنه وايوتر ركعتين كل مان يسلم
خلفه. وامان يراعي فل الصحيحة للسنة ماخالف للوصل الموجب

مافسططد أنططه مانهططم وااحد غير واقال الوصل، أصحابنا بعض كره ثم
واحينئطذ بطالمغربا، الطوتر صطلة تشبيه عن الصحيح للنهي للصلة

تحفططة. (قططوله:  أصططل. اه صحته على ماتفقا الوتر واقوع يمكن فل
لمططا مانه أفضل لنه بعده ماا على الخيرة. واقدماه في بتشهد) أي

الركعططتين فططي بتشططهدين بططالمغربا. واقططوله: أوا التشططبيه مان فيه
الوصططل يجوز المغربا. (قوله: وال صلة هيئة على الخيرتين. أي

أوالهمططا فعل يجوز ل وارواده. واكذلك لعدم تشهدين) أي مان بأكثر
الثلث عطدا فيمطا الوالطى خلف الخيرتين. (قطوله: واالوصطل قبل

الثلث غيططر في الوصل أن المراد أن صنيعه مان يظهر إلخ) الذي
الركعات الثلث في الوصل واأن الوالى، خلف الركعات بقية مان

ماقتضططى هططو واهذا مانها، أكثر صلى أوا فقط صلها سواء ماكرواه،
أن على يدل ماا العبارات بعض في لكن المغربا، بصلة التشبيه
بططأكثر أتططى فططإن فقططط، ركعططات بثلث أتططى إذا ماكططرواه الوصططل
البكططري، الحسططن أبططي السططتاذ عبططارة ذلك الوالى. وامان فخلف

واواصططل زاد فإن ركعات، بثلث التيان عند الوصل وانصها: وايكره
في - كما واالفصل الوصل ضابط . (وااعلم) أن الوالى. اه فخلف
الخيططرة الركعة فيه جمعت إحرام كل - أن واغيره الكريم بشرى

 ماع
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كطل ماطن سطلم بطأن قبلهطا فيمطا فصطل واإن واصطل، قبلهطا ماا
قبلهططا عمططا الخيططرة الركعططة فيططه فصل إحرام ماثل. واكل ركعتين
بططإحرام عشرا صلى فلو واواصل، فصل الوتر فينبض واعليه فصل،
عططن عنططه) أي الخيرة. (قوله: للنهططي الركعة عن لفصلها ففضل

المغربا). قال بصلة الوتر تشبهوا خبر: وال الوصل. (واقوله: في
ركعططات، بثلث أواتططر إذا فيمططا إل يظهر ل التشبيه يقال ق: ل ش
ماوجططود هططو نقططول تشططبيه. لنططا فل ماثل سبع أوا بخمس أواتر فإن
واالخططر الخيططرة قبططل أحططدهما بتشططهدين التيططان حيططث مان أيضا

لمططا إلططخ) أي يقططرأ أن بثلث أواتططر لمططن . (قوله: وايسن بعدها. اه
بططأي عنهططا اللططه رضططي عائشططة مااجة: سططئلت واابن النسائي روااه
الوالططى فططي يقططرأ قالت: كططان (ص) ؟ الله رسول يوتر كان شئ

وافططي الكافروان، أيها يا بقل الثانية وافي العلى، ربك اسم بسبح
ماططا حجططر ابططن فتططاواى واالمعوذتين. وافططي أحد الله هو بقل الثالثة

يأيهططا واقططل سططبح قططراءة نسططي عمططن عنه الله رضي نصه: سئل
إذا فيمططا الثالثططة فططي تططذكر إذا يقططرؤه فهططل الوتر، في الكافروان

أنططه فالقيططاس واصلها بقوله: إن فأجابا ؟ ل أوا ركعات بثلث أواتر
فإن المغربا، أوالتي سورتي ترك لو ماا نظير الثالثة، في يتدارك
واأماا ثالثتها، في يتداركهما أنه العبابا شرح في بينته كما القياس

صططارت الوالططى بططأن تططدارك. وايفططرق ل أنططه فالظططاهر فصططلها إذا
فيهططا فشططرع بعططض نقططص بعضططها فلحق وااحدة صلة فيها الثلثة

بالفصططل الثالثططة فططإن الثانيططة، النقص. بخلف لذلك جبرا التدارك
. (قططوله: فيهططا. اه تططدارك يشرع فلم الواليين عن كأجنبية صارت

إحططدى أوا تسططع أوا سططبع أوا كخمططس ثلث) أي مان بأكثر أواتر فلو
فططي سططبح قراءة مان المذكور ذلك) أي له عشرة. (قوله: فيسن

الثالثططة. فططي واالمعوذتين واالخلص الثانية في واالكافروان الوالى
للفاعططل، بالبنططاء يقططرأ السنية. واالفعططل في فصل) قيد (قوله: إن
الخط: إن نسخ بعض الخيرة. وافي الثلثة أي ماحذواف، وامافعوله

يقططرأ فل قبلهططا عمططا يفصططلها لططم واإن فل) أي (قططوله: واإل فصلها
أوا السططورة، عططن قبلهططا خلوماططا يلططزم لئل الخيرة الثلثة في ذلك

أوا المصططحف ترتيططب غير على القراءة أوا قبلها، ماا على تطويلها
التحفططة: نعططم، فططي السنة. قال خلف ذلك واكل تواليه، غير على



واالنشططقاق ماثل: المطففيططن بخمططس أواتر لو فيما يقرأ أن يمكن
شططئ يلططزم ل واحينئططذ الثانيططة، فططي واالطارق واالبرواج الوالى، في
الثلثططة فططي ذكططر ماططا قططراءة النهايططة فططي . واأطلططق ذلططك. اه ماططن

بعططد الوالططى فططي يقرأ أن بثلث أواتر لمن وانصها: وايسن الخيرة،
ثططم الخلص الثالثططة وافي الكافروان، الثانية وافي العلى، الفاتحة
فططي قططرأ ثلث ماططن بططأكثر أواتططر مارة. والططو مارة الناس، ثم الفلق
بمططا واصططلها واإن . واظططاهره يظهططر. اه فيما ذكر ماا الخيرة الثلثة

إلططخ) ماعطططوف بططأكثر أواتططر المغني. (قططوله: والمططن قبلها. واماثلها
أن ثلث ماططن بططأكثر أواتططر لمططن وايسططن بثلث. أي أواتططر لمن على
للمؤلططف العبططاد إرشططاد واعبططارة أوالييططه، في الخلص سورة يقرأ
كططل في يقرأ أن وانصها: وايسن ثلث، مان بأكثر التقييد فيها ليس
ماططا الواليين في ذلك قرأ إذا . واانظر الخلص. اه الوتر أوالتي مان

واماططا سططبح يقرأ كان فإن ؟ الركعات بقية مان بعدهما فيما يقرؤه
في فهما المعوذتين يقرأ كان فل. واإن واإل أوال، قوله نافاه بعدها

سططنية أيضططا: هططل واانظططر ؟ ماثل الخاماسططة في يقرأ فما ركعتين،
فططإني ؟ ماطلقططا أوا غيرها عن عجز إذا بما ماقيدة الخلص قراءة

فططي وال واالحيططاء الذكططار في عليها مانصوصا المسألة هذه أر لم
واغيرها، واالمغنى واالسنى واالنهاية التحفة مان بأيدينا التي الكتب

الططوتر نصططه: وايصططلي ماططا القريب المسلك في رأيت فلتراجع. ثم
أقططل أوا ثلثة أوا ماقرأين ركعتين كل في يقرأ ركعة، عشرة إحدى

يختمططه، أن إلططى أوالططه ماططن يبتدئ للقرآن حافظا كان إن أكثر، أوا
واالواقعططة واالدخان وايس كالسجدة يحفظه ماا قرأ يحفظ لم واإن

أوا أقططل أوا عشططرا تيسططر ماا الخلص مان كرر واإل الملك، واتبارك
واأماططا الركعططات، الثمططان فططي واالهمططة. هططذا النشططاط حسب أكثر،

م سطبح واهطو وارد، ماطا إل فيهطا يقطرأ فل الخيطرة الثلث ك اس رب
كططرر . واقططوله: واإل واالكططافروان. اه واالمعططوذتين واالخلص العلى

عططن العجططز عنططد إل الخلص يقططرأ ل أنه في صريح الخلص مان
بمططا واصططلها والططو ظططاهره إلخ الخيرة الثلث ها. واقوله: واأماا غير

ثلثططا: الوتر بعد يقول أن وايسن إلخ) أي يقول قبلها. (قوله: واأن
 داواد أبو روااه القدواس. لما الملك سبحان
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(ص) إذا اللططه رسططول قال: كان كعب بن أبي عن واالترماذي
يرفططع ماططرات ثلث القططدواس، الملططك سبحان قال الوتر في سلم
الططوتر ماططن التسططليم بعد الحياء: يستحب صوته. وافي الثالثة في
جللططت واالططرواح، الملئكططة ربا القططدواس الملك يقول: سبحان أن

بالقطططدرة، واتعطططززت واالجطططبروات، بالعظمطططة واالرض السطططموات
داواد أبو روااه لما أي إلخ يقول بالموت. واقوله: ثم العباد واقهرت

ه رسطول عنطه: أن الله رضي علي عن واالترماذي، (ص) كطان الل
ك برضطاك أعطوذ إني واتره: اللهم آخر في يقول إلطخ. واقطوله: واب
كالترواايططح الططوتر غضبك. (قوله: واواقت مان بك واأستجير أي مانك

خططبر: واغيره داواد أبو السلف. وارواى عن الخلف لنقل إلخ) واذلك
الططوتر، واهططي النعططم، حمر مان لكم خير هي بصلة أمادكم الله إن

المحامالي: واواقته الفجر. قال طلوع إلى العشاء مان لكم فجعلها
بعططد الطرواض. (قطوله: والططو . شططرح الليططل. اه نصططف إلططى المختار
بعططد صلى والو العشاء، صلة بعد يكون واقته إن إلخ) أي المغربا

ع تقديم. قال جمع المغربا ماع جمعها إذا فيما المغربا صلى أن
كططأن العشططاء، فعل وابعد فعله قبل ماقيما صار واإن ش: واظاهره

القاماة. لكن نوى أوا العشاء، فعل بعد إقاماته دار سفينته واصلت
حططتى يططؤخره بططل الحالططة هططذه فططي يفعلططه ل أنه العبابا عن نقل

العشططاء واقططت فططي كططونه لن ظططاهر الحقيقططي. واهططو واقته يدخل
صططلة علططى الفجططر) ماعطططوف . (قوله: واطلوع بالقاماة. اه انتفى

أي الفجططر، واطلططوع العشاء صلة بين الوتر واقت أن أي العشاء،
خططرج (قططوله: والططو الصططادق أي الفجر، طلوع إلى بعدها مان يمتد

لم واهو الصادق الفجر طلع بأن المذكور، الوتر واقت الوقت) أي
الططوتر. صططلة أي قضططاؤها يجز العشاء. واقوله: لم وال الوتر يصل

واقططت أن علمططت لمططا فططاتته. واذلططك التي أي العشاء واقوله: قبل
قضططاء عليططه ماتوقططف فهططو العشططاء، فعططل بعططد يططدخل إنمططا الوتر

فإنها البعدية، الروااتب نظير أي البعدية كالداء. واقوله: كالروااتب
ماططع فططاتت إذا فيمططا الفططرض علططى تقطديمها يجطوز - ل ماططر - كمطا

ماططن بعضهم) أي رجحه لما قضاءهما. (قوله: خلفا واأراد الفرض
البعديططة. كططالروااتب العشاء قبل قضاؤه يجوز الوقت خرج لو أنه

هي بل كالتحكم، هو الوقت، على للتبعية التحفة: قصرا في قال



ل أنطه فططالواجه الداء، يحكطي القضططاء أيضطا. إذ خارجطة ماوجطودة
كططالداء. ثططم القضططاء في الفرض على ذلك مان شئ تقديم يجوز
علططى للتبعيططة . واقططوله: قصططرا أيضا. اه هذا رجح عجيل ابن رأيت

كان إذا العشاء لفعل تابعا يكون إنما ماثل الوتر أن الوقت. ماعناه
بططان التبعيططة. (قططوله: والططو زالططت الططوقت خططرج فإن باقيا، الوقت
أوا الطوتر فعطل بعطد مانهطا ركطن ترك تذكر كأن عشائه) أي بطلن

واالترواايططح الططوتر ماططن صططله ماططا الترواايح. (قططوله: واقططع) أي فعل
الظهططر صططلى لططو الرواض: كما شرح في قال ماطلقا واقوله: نفل

ماططن أماططن بيقظته) أي واثق لمن غالطا. (قوله: يسن الزواال قبل
فططي كمططا القططاف، بفتططح اعتادها. وااليقظة بأن يستيقظ أن نفسه
فططرق ل بيقظته. أي ماتعلق غيره أوا المنهج. واقوله: بنفسه شرح
الططوتر يططؤخر بغيططره. (قططوله: أن أوا بنفسططه له تحصل أن بين فيها

تأخير ذكر لمن يسن أي يسن، فاعل نائب المؤوال كله) المصدر
لططم إن النططوم قبططل الحياء: واليططوتر في الليل. قال آخر إلى الوتر
عنططه: أواصططاني اللططه رضططي هريططرة أبططو للقيام. فقططال عادته يكن

صططلة ماعتططادا كططان واتر. واإن على إل أنام ل (ص) أن الله رسول
فططإذا ماثنططى ماثنططى الليططل (ص): صططلة قال أفضل، فالتأخير الليل
عنهططا: أواتططر اللططه رضي عائشة بركعة. واقالت فأواتر الصبح خفت

إلططى واتططره واانتهططى واآخره، واأواسطه الليل (ص) أوال الله رسول
أن بيقظتططه واثططق لمططن يسن ل أي الترواايح . واقوله: ل السحر. اه

الليططل) أوال يقططدماها. (قططوله: عططن أن السططنة بططل الترواايططح، يؤخر
 آخره. (قوله: واإن إلى الليل أوال عن يؤخره أي بيؤخر، ماتعلق
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الططوتر. فططي أي تططأخيره. واقططوله: فيططه لسططنية إلخ) غاية فاتت
الشططيخين بفاتت. (قوله: لخبر ماتعلق سببية الباء واقوله: بالتأخير

إلططخ، قططوله: واتططأخيره عن أخره إلخ. والو تأخيره لسنية إلخ) دليل
الليططل) صططلة عططن أوالططى. (قططوله: واتططأخيره لكططان له دليل واجعله

نحو مان ليل صلة عن تأخيره وايسن أي يؤخر، أن على ماعطوف
أراد فائتططة أوا النططوم بعططد صططلة واهططو تهجططد، أوا تراوايططح أوا راتبططة

باليقظططة. واقططوله: أن بهططا) أي يثططق لم ليل. (قوله: والمن قضاءها



الليططل آخططر ماططن يقططوم ل أن خططاف ماسططلم: ماططن لخططبر أي يعجله
الليل. (قططوله: آخر فليوتر آخره يقوم أن طمع وامان أواله، فليوتر

الططوتر بنيططة أعططاده فططإن إعططادته، تطلططب ل إعططادته) أي ينططدبا وال
ليلططة. في واتران لخبر: ل ينعقد والم ذلك، عليه حرم عالما عامادا

إن ثططم إلططخ) أي فعططل إن التحفة. (قوله: ثططم في نهاية. واماثله  اه
ماططن ماططر لمططا التهجد، سنة بالوتر له حصل النوم بعد وافعله أخره

واإن واتططرا) أي كططان النوم. (قططوله: واإن بعد الصلة هو التهجد أن
كططل فليططس تهجططدا، ل واترا كان قبله فعله بل النوم بعد يفعله لم

الططوجهي، واالخصططوص العمططوم فبينهمططا كعكسططه، تهجططدا واتططر
بصطلة الطوتر واينفطرد الطوتر، بنيطة النطوم بعد صلة في فيجتمعان

الوتر. (قططوله: واقيططل نية غير مان بعده بصلة واالتهجد النوم، قبل
واعططدماه. باليقظة الوثوق بين بالتفصيل للقول إلخ) ماقابل الوالى

يقططوم) أي ل. (قوله: ثم أم بيقظته واثق سواء (قوله: ماطلقا) أي
اليتار الوالى لكون إلخ) دليل هريرة أبي النوم. (قوله: لقول مان

فططي (ص) إلططخ) الططذي اللططه رسططول النططوم. (قططوله: أمارنططي قبططل
جمططرة: أواصططاني أبططي ابططن واماختصططر واالحيططاء واالمغنططى السططنى
واركعططتي شططهر، كططل ماططن أيططام ثلثططة (ص) بثلث: صططيام خليلططي

ة الشطارح ذكطره ماطا أنطام. فلعطل أن قبل أواتر واأن الضحى، روااي
آخططر بيقظتططه يثططق لططم ماططن على المذكور الخبر بالمعنى. واحملوا

علططى أيضططا حملططه بعضهم: وايمكططن الخبار. قال بين جمعا الليل،
القيططام (ص): أفضططل قوله مان المأخوذة الليل آخر الثانية النوماة

سدسطه. أي واينططام ثلثططه، وايقططوم الليل نصف ينام داواد. كان قيام
الوالططى. (قططوله: ل الثانيططة النوماة أي أنام، أن قبل أواتر أن فقوله

اختلف بيططان فططي إلططخ) شططرواع عنططه الله رضي بكر أبو كان واقد
بعططده. واتططأخيره النططوم قبل تقديمه في عنهم الله رضي الصحابة

الصططحابة ماططن جمططع واتبعططه بططالوال عمل عنه الله رضي بكر فأبو
جمططع واتبعططه بالثططاني عمططل عنه الله رضي عمر واسيدنا واغيرهم،

أبو سيدنا واجهة. (قوله: فترافعا) أي والكل واغيرهم، الصحابة مان
النططبي عنهمططا. (قططوله: فقططال) أي اللططه رضططي عمططر واسططيدنا بكر

كططل فعططل (ص) واصوبا النبي فأقرهما أي إلخ (ص). واقوله: هذا
بالحتيططاط أي بططالحزم أخططذ بكططر: هططذا لبططي ماشيرا مانهما. واقال

فططي بططالقوة. قططال أخططذ عمططر: هططذا سيدنا إلى واماشيرا واالتقان،
ماططن واالقويططاء الليل، أوال مان أواقاتهم يأخذوان الحياء: فالكياس



عليططه يثقططل أوا يسططتيقظ ل ربمططا فططإنه له، التقديم آخره. واالحزم
. (قططوله: أفضططل. اه الليططل فططآخر له عادة ذلك صار إذا إل القيام،

 فليستا) أي
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فلططو واعليططه (ص) واطريقتططه، سططنة أي السططنة، ماططن الركعتان
دفعططة بططالجميع أحططرم إن أصططل واتططره يصططح لططم الوتر ماع صلهما
ماططن سططلم ماطلقا. فططإن نفل انعقد واإل عامادا، عالما واكان وااحدة

كططان إن يصططح ل فططإنه السادس الحرام عدا ماا صح، ركعتين كل
بططه) أي صططرح ماطلقططا. (قططوله: كمططا نفل صططح واإل عالمططا، عاماططدا

لططم زكريططا واالشططيخ السنة. واقططوله: الجططوجري مان ليستا بكونهما
ماططن ليسططتا بأنهمططا المنهج واشرح السنى في زكريا الشيخ يصرح
عشططرة الحططدى علططى زاد لططو أنه فيهما به صرح الذي بل السنة،

عشططرة ثلث الططوتر أكططثر بططأن القططول نقططل ثم يصح، والم يجز لم
واتره يصح والم يجز لم عليها زاد السنى: فلو عبارة ركعة. وانص

إل صططح ثنططتين ماططن سططلم فططإن وااحططدة، دفعططة بالجميع أحرم بأن
واتعمططد المنططع علططم إن ثططم واتططرا، يصططح فل السططادس الحططرام

الططزواال قبططل كططإحراماه ماطلقططا نفل واقططع واإل البطلن، فالقيططاس
صططحيحة أخبططار وافيه ركعة، عشرة ثلث الوتر غالطا. واقيل: أكثر

النططوواي: واهططو العشاء. قال سنة مانها ركعتين بأن الكثروان تأوالها
اليتططار بحل أقطع السبكي: واأنا للخبار. قال ماضاد ضعيف تأوايل
لنططه فأقططل عشرة إحدى على الختصار أحب لكن واصحته، بذلك
يفيططد بمططا صططرح المططراد يقططال أن . وايمكن (ص). اه أحواله غالب
صططرح أوا السططنة، مان ليستا أنهما يفيد ذكره ماا أن شك وال ذلك،
كتبه. واقوله: وافيططه بقية مان المنهج واشرح السنى غير في بذلك
الخبر: أنه في وانصه: جاء الحياء، في بعضها صحيحة. أوارد أخبار

بعضططها: ماتربعططا. جالسا. وافي ركعتين الوتر بعد يصلي (ص) كان
واصططلى إليططه زحططف فراشططه يدخل أن أراد الخبار: إذا بعض وافي
واسورة الرض زلزلت إذا فيهما يقرأ يرقد، أن قبل ركعتين فوقه

. (قوله: قال) الكافروان. اه أيها يا أخرى: قل روااية التكاثر. وافي
ماططن ذكططر ماططا ذلططك) أي المجمططوع. (قططوله: سططنية في النوواي أي



الفعططل فمفعططول النططاس، الوتر. (قوله: وايططدعو) أي بعد الركعتين
بتغططتر. أوا بيعتقططد ماتعلقططة تعليليططة اللم ماحذواف. واقوله: لجهالته

الصططلة أي القصططر، أوا واالمططد الضاد الضحى) بضم (قوله: وايسن
الصططلة فسططميت النهططار، لوال اسططم الضحى. واهو في المفعولية

الحططداد اللططه عبططد الحبيب الغوث القطب فعلها. قال واقت باسم
واأقلهططا الضططحى، صططلة على المحافظة السنة النصائح: وامان في

كططبير، عشرة. وافضلها ركعات. واقيل: اثنتا ثمان واأكثرها ركعتان،
النهططار. قططال ربططع مان قريب ماضي عند تصلى أن الفضل واواقتها

واكططل صططدقة، أحططدكم ماططن سططلماى كل على السلم: يصبح عليه
واكططل صططدقة، تهليلططة واكططل صططدقة، تحميدة واكل صدقة، تسبيحة
صططدقة. المنكر عن وانهي صدقة، بالمعرواف واأمار صدقة، تكبيرة
السلم: عليه الضحى. واقال مان يركعهما ركعتان ذلك مان يجزئ

ماثططل كططانت والططو ذنططوبه له غفرت الضحى شفعة على حافظ مان
وافي المفصل، هو واالسلماى الركعتان، هي البحر. واالشفعة زبد
السططنة. واتسطمى أيططام بعطدد مافصطل واسططتون ثلثمائططة إنسان كل

بالعشططي تعططالى: * (يسططجن . (قططوله: لقططوله الضططحى. اه صططلة
إن إل يتططم ل واهططو الضحى، صلة لسنية دليل واالشراق) * ساقه

وانصططه: الجلل، في ماا خلف واهو الحقيقة، الصلة بالتسبيح أريد
أجططابته داواد سططبح فإذا . أي بتسبيحه. اه الجبال * (يسبحن) * أي

العشططاء. واالشططراق صططلة واقططت أي قال: بالعشي، بالتسبيح. ثم
ضططوؤها. وايتنططاهى الشططمس تطلططع أن واهو الضحى، الصلة واقت

يتططم فل الصلة، ل حقيقته بالتسبيح المراد أن في صريح . فهو اه
صططلة الشططراق عباس: صلة ابن فيه. (قوله: قال نحن لما دليل

العبططابا: ركعتططا فططي غيرهططا. قططال المعتمططد. واقيططل الضططحى) هططو
ق. (قططوله: ش  الرتفططاع. اه عنططد واواقتهططا الضططحى، غير الشراق

رواايططة أوال سططاقه ماا أن مان آنفا مار لما إلخ) ماؤيد الشيخان رواى
في عنه: أن الله رضي هريرة أبي عن الطبراني بالمعنى. وارواى

مانططاد: أيططن نادى القياماة يوم كان فإذا الضحى، له يقال بابا الجنة
فططادخلوه بططابكم هططذا ؟ الضططحى صططلة علططى يديمون كانوا الذين

ل جططراد: المنططافق بططن اللططه عبد عن الديلمي الله. وارواى برحمة
إرشططاد  الكططافروان. اه أيهططا يططا قططل يقططرأ وال الضحى، صلة يصلي
ثلث. مان بدل صيام أيام) بجر ثلثة للمؤلف. (قوله: صيام العباد

الضحى)  واقوله: واركعتي
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الضططحى. زاد ركعططتي بصططلة أواصططاني صيام. أي على عطف
صيام على ماعطوف أواتر، يوم. واقوله: واأن كل أحمد: في الماام

الشططنواني: أنططام. قططال أن قبططل الططوتر بصططلة أواصططاني أيضططا. أي
عليططه واصيته واردت فقد هريرة، بأبي خاصة الوصية هذه واليست
والبططي النسططائي، عنططد كمططا ذر لبي أيضا بالثلث واالسلم الصلة
لكونهم للثلثة الثلث تخصيص في ماسلم. واقيل عند كما الدرادء
واالصططلة، الصططوم واهططو بهم يليق بما فوصاهم لهم، ماال ل فقراء
سططبحة . (قططوله: صططلى البدنيططة. اه العبططادات أشططرف ماططن واهمططا

للتسططبيح، تعططد خططرزات علططى تطلططق السططين، بضم الضحى) هي
جلطود، ماططن ثيطابا علطى التططوع. وابالفتطح واصططلة الطدعاء واعلطى

بتصططرف. (قططوله: قططاماوس  ذلططك. اه واغيططر (ص)، للنططبي وافططرس
صططلة لصططلى. (قططوله: واأقلهططا) أي ماطلق ركعات) مافعول ثماني

السابق. واحديث: هريرة أبي لحديث أي الضحى. واقوله: ركعتان
صططلة أيضا. (قوله: واأكثرها) أي المار إلخ سلماى كل على يصبح

كقططاض، مانقططوص ركعططات) واهططو ثمططان أي الضحى. واقوله: ثمان
السططاكنين. للتقاء المحذوافة الياء على ماقدرة بضمة مارفوع فهو

الشططاعر: قططول في كما النون، على ظاهرة بضمة واقيل: مارفوع
(قططوله: واعليططه ثمططان فثغرهططا * * واأربططع حسططان أربططع ثنايططا لهططا

وااعتمططده الكططثروان، جططرى ثمططان أكثرهططا أن واعلى الكثروان) أي
الله. (قوله: فتحرم رحمه الوالد به قال: واأفتى الرمالي، الجمال
بطل وااحدة دفعة بالجميع أحرم إن ثم الثمان، عليها) أي الزيادة

فقطط، الخطر الحططرام بططل ركعططتين كطل ماططن سطلم أوا الجميطع،
نفل واقع واإل واتعمده المنع علم إن الصورتين في البطلن واماحل

أكثرها، ل أفضلها الثمان أن إلخ) أي أفضلها ماطلقا. (قوله: واهي
واذلططك السططلم، كشيخ حجر ابن ماعتمد واهو عشرة، فثنتا هو أماا

الضحى صليت (ص): إن النبي عنه: قال الله رضي ذر أبي لخبر
أوا المحسططنين، مان كتبت أربعا أوا الغافلين، مان تكتب لم ركعتين

لم عشرا أوا الفائزين، مان كتبت ثمانيا أوا القانتين، مان كتبت ستا
فطي بيتا لك الله بنى عشرة ثنتي أوا ذنب، اليوم ذلك عليك يكتب



الملك عبد بن السلم عبد الشيخ نظم البيهقي. واقد الجنة. روااه
سططعد صططاح يططا الضططحى قططوله: صططلة في الحديث هذا تضمنه ماا

المختططار عططن ففيهططا حر مان الله لك يا إليها * * فبادر يدري لمن
مانهططا فثنتططان ذر أبططي عططن جاءنططا قططد عددا * * فخذ فضائل ست
هداك واست عمروا أبا يا ماخبتا تدعى * * واأربع غافل تكتب ليس
واتمحططى الحشططر لططدى المصلي فوز بها * * ثمان قانتا تكتب الله

فططزت عشططرة ثنططتي جئططت * * واإن فاصطبر بالعشر اليوم ذنوبا
ماجططاوارة فارزقنا ربا * * وايا صالحا لنعمل وافقنا ربا فيا بالقصر

واأصحابه الحادي نحوه * * حدا ماا عليه واصل الهادي ماحمد البدر
اثنططتي ماططن أفضططل الثمططان أن ماططن ذكططر التحفة: ماا في قال الغر

لخططبر أفضططل، كططان واشططق كططثر ماا كل أن قاعدة ينافي ل عشرة
نصططبك. وافططي قططدر علططى أجططرك لعائشططة، (ص) قططال ماسلم: أنه

يفضططل القليططل العمططل بططأن لتصططريحهم أغلبية لنها روااية: نفقتك
بشططرواطه. التمططام ماططن أفضل كالقصر صورة، في الكثير العمل

هططو للنوواي. واقوله: واأصلها الرواضة) هي في ماا . (قوله: على اه
الزيططادة الططوجيز. (قططوله: فيجططوز شططرح العزيز وايسمى للرافعي،
فقط أفضل الثمان كون على مافرع واهو الثمان، على عليها) أي

ماتعلق عشرة ثنتي الضحى. واقوله: إلى أي أكثر. واقوله: بنيتها ل
أن عشرة. (قوله: واينططدبا اثنتي إلى الزيادة واتنتهي بالزيادة. إي

النططبي قططالت: صططلى هططانئ أم لخططبر ركعططتين) أي كططل مان يسلم
ركعططتين. والططو كططل ماططن يسلم ركعات، ثمان الضحى (ص) سبحة

جططاز. (قططوله: وااحططد بططإحرام عشططرة الثنططتي أوا الثمططان بين جمع
واواقتها) 
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ابتططداء أي الشططمس ارتفططاع الضططحى. واقططوله: ماططن صلة أي
الطلططوع. المعتمططد. واقيططل: ماططن هططو واهططذا إلططخ، ارتفاع مان واقتها

فيهططا يططؤثر فل القططول هططذا الرتفططاع. واعلططى إلى تؤخر أن وايسن
الزواال) ل. (قوله: إلى ق واقت. أفاده صاحبة لنها الكراهة واقت

فعلهططا قبله. (قوله: واالختيار واالمجروار الجار به تعلق بما ماتعلق
صطلة، النهطار ماطن ربطع كطل في ليكون النهار) أي ربع ماضي عند



الثططالث وافططي الضططحى، الثططاني وافططي الصططبح، الوال الربططع ففططي
فططي فيططه) أي صططحيح العصر. (قوله: لحططديث الرابع وافي الظهر،

(ص): صططلة قططوله واهططو النهططار، ربططع ماضى إذا المختار واقتها أن
مان تبرك - أي الفصال ترماض - حين الضحى صلة - أي الواابين

إذا إلطخ) يعنطي ترادفطت خفافهطا. (قطوله: فطإن - فطي الحطر شدة
إذا كططان بأن المسجد، في أدائها وافضيلة التأخير فضيلة تعارضت

المسططجد في فعلها واإذا المسجد، في يفعلها أن يمكنه لم أخرها
المسطجد فطي يفعلهطا أن غير مان يؤخرها فهل تأخيرها، يمكن لم
تأخيرها الشارح: الوالى فقال ؟ المسجد في فعلها ماع يقدماها أوا

بالمراعططاة أوالططى بططالوقت المتعلقططة الفضيلة لن فضيلتها، ليدرك
فططي يؤخرهططا) قيططد لم بالمكان. (قوله: إن المتعلقة الفضيلة مان

أنسططب. لكططان تأخيرهططا عططدم ماططع قططال المسططجد. والططو في أدائها
بطه) أي فططات الشططرط. (قطوله: واإن إلططخ) جططوابا (قوله: فالوالى

تعططارض أنططه المسططألة ماوضططوع لن للغايططة ماعنططى بالتططأخير. وال
فططي فعلهططا ماططع واتقططديمها المسططجد فططي فعلهططا غيططر مان تأخيرها

حاليططة. أي جملططة بعططدها واماا للحال، الواوا جعل المسجد. وايمكن
المسجد. (قططوله: لن في فعلها تأخيرها بسبب يفوت أنه واالحال

هنططا واهططي بططالوقت للوالوية. واقوله: المتعلقة إلخ) تعليل الفضيلة
المتعلقططة ماططن بالمراعططاة النهططار. واقططوله: أوالططى ربع إلى تأخيرها
إلخ) يقرأ أن المسجد. (قوله: وايسن في فعلها هنا واهي بالمكان

يقرأ أن الفضل أن السيوطي الجلل ذكر الخطيب، حواشي في
بتماماهططا، واالشططمس سططورة الفاتحططة بعططد مانها الوالى الركعة في

فططي وارد والمططا للمناسططبة واالضططحى واسططورة الفاتحططة الثانية وافي
يقرأ أنه وااعتمده ر م إليه ذهب الذي حجر. لكن ابن ذلك. واتبعه

كططل فططي ذلططك وايفعططل الخلص، واالثانيططة الكططافروان، الوالططى في
واالضططحى الشططمس مان ذلك في أفضل مانها. قال: واهما ركعتين

ثلث واالثانية القرآن ربع تعدل الوالى السورة إذ أيضا، واردتا واإن
فططي يقططرأ بططأن أوالططى القولين بين فالجمع هذا . واعلى القرآن. اه

واالضططحى الثانيططة وافططي واالكططافروان، واالشططمس سططورة الوالططى
واالخلص. الكططافروان علططى يقتصططر الركعات باقي ثم واالخلص،

واهططو: الططدعاء، بهططذا دعططا صلتها مان فرغ . مالخصا. (فائدة) إذا اه
جمالططك، واالجمططال بهططاؤك، واالبهططاء ضططحاؤك، الضططحاء إن اللهططم
كان إن عصمتك. اللهم واالعصمة قدرتك، واالقدرة قوتك، واالقوة



واإن فططأخرجه، الرض فططي كططان واإن فططأنزله، السططماء في رزقي
بعيططدا كططان واإن فطهططره، حراماططا كططان واإن فيسططره، ماعسرا كان

ماططا آتنططي واقططدرتك واقوتططك واجمالططك وابهائك ضحائك بحق فقربه،
إليططه: القريب: وايضيف المسلك في الصالحين. قال عبادك آتيت
لططي اغفر يقول: ربا أقاتل. ثم وابك أحاوال وابك أصاوال بك اللهم

أربعين أوا مارة الرحيم. ماائة التوابا أنت إنك علي واتب واارحمني
غيرهططا. أنها قولهم في تبعه) أي وامان للغزالي مارة. (قوله: خلفا

تتقيططد وال فقططط، بركعططتين حينئططذ تحصططل أنهططا عليططه ينبنططي واماما
شططرواق واقططت بمضططي تفططوت واأيضططا الضحى، لصلة الذي بالعدد

تحيططة) ركعتططا للزواال. (قوله: وايسن تمتد وال واارتفاعها، الشمس
ماططا شططرعا التحيططة إذ تعظيمططه، أي للمسططجد، للتحيططة ركعتططان أي

 قول. واالمراد أوا كان فعل التعظيم، به يحصل
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إذ تنعقططد، لططم بهططا تعظيمططه قصططد لو إذ المسجد، ربا تعظيم
ليقاع يقصد واإنما شرعا بالعبادة يقصد ل ذاته حيث مان المسجد
واهططو المضططاف مالحظططة تشططترط ل لكططن تعططالى، لله فيه العبادة

أربططع: السططنوي: التحيططات صططح. (فائططدة) قططال أطلق لو بل ربا،
بططالحرام، واالحططرم بالطواف، صح واالبيت بالصلة، المسجد تحية

لقططاء واتحيططة بططالوقوف، عرفططة تحيططة عليططه بططالرماي. وازيططد وامانى
حجططر. عنططد خططالص، ماسجد) أي بالسلم. (قوله: لداخل المسلم

ماسططجد بعضططه أي ماشططاعا كططان ر. فلططو م عنططد ذلططك يشترط وال
التحيطة تسطن ماسطجدا، جعطل الذي البعض قل واإن غيره، وابعضه

فططإن هططو أماططا الحططرام، المسجد غير بالمسجد عنده. واالمراد فيه
البيت. فططإن تحية واهو الطواف، له سن الطواف يريد داخله كان

كمططا أيضططا، بهمططا المسططجد تحيططة حصططلت الطططواف ركعتي صلى
دخوله) أي تكرر إلخ. (قوله: واإن طواف بعد: والمريد قوله يفيده

دخططل، ثططم واخرج ماعتكفا كان أوا الدخولين، بين ماا تقاربا ماع والو
لططم مانططه. (قططوله: أوا الدخول لوجود ل، أم باق اعتكافه قلنا سواء

ل. كمططا أم الجلوس أراد سواء له، التحية تسن الجلوس) أي يرد
لن ل. واذلططك أم بها القاماة أراد سواء الحرام ماكة لداخل يسن



للشططيخ الشعار. (قططوله: خلفططا واإقاماة المسجد تعظيم فيها العلة
ماططن الحاليططة علططى مانصططوبا واهططو الثانيططة، بالغايطة نصططر) مارتبططط

الجلططوس يططرد لططم واإن التحيططة تسططن السططابق. أي الكلم ماجموع
الشططيخ نصططر. (قططوله: واتبعططه) أي للشططيخ ماخالفططا ذلك كون حال

المنهططج شرح واالتحرير) عبارة المنهج شرحي نصر. (واقوله: في
ماتطهططرا لططداخله الحططرام المسططجد غير ماسجد واكتحية الصل ماع

فططوت يخططف والم الجماعة عن بها يشتغل لم فيه الجلوس ماريدا
. واعبططارة المقتضططي. اه قربا. لوجود عن دخوله تكرر واإن راتبة،
أراد إن لططداخله المسططجد تحيططة وامانططه الصططل ماططع التحريططر شرح

في، بمعنى واالباء بخلفا، . (قوله: بقوله) ماتعلق فيه. اه الجلوس
تابعه وامان نصر للشيخ خلفا نصر. أي الشيخ على يعود واالضمير

فيططه. الجلوس أراد إذا بما المسجد لداخل التحية سنية تقييد في
تحية. (قططوله: فل ركعتا وايسن لقوله الشيخين) علة (قوله: لخبر

نصطر. قطال الشطيخ قطاله ماا يؤيد ركعتين) هذا يصلي حتى يجلس
الغططالب، ماخططرج خططرج بططذلك التقييططد أن الظاهر الزركشي: لكن

للبقعططة تعظيمططا الططدخول، ماطلططق علططى ماعلططق بططذلك الماططر واأن
التحيططة الططرواض. (قططوله: واتفططوت شططرح  للشططعار. اه واإقاماططة

ل عنهططا واماعرضططا قططدمايه كعلططى ماسططتوفزا ماتمكنططا بالجلوس) أي
العلماططة لهططا. (واقططوله: الطويططل) قططال يقططوم ثططم قليل يسططتريح

غيططر فططإنه حرره ماجزئ، بأقل ركعتين بمقدار طوله الكردي: هل
القصير. بالجلوس تفوت واكذا القصير) أي . (قوله: واكذا بعيد. اه

القصططير. بططالجلوس فواتهططا في يجهل) قيد أوا يسه لم (قوله: إن
ه تفطوت أنهطا جطاهل أوا سطاهيا قصطيرا جلس فإن أي ه تنطدبا ب ل

- واهططو (ص) قال الصحيحين: أنه لخبر واذلك به، تفوت وال التحية
قبططل قعططد لمططا الغطفاني - لسليك الجمعة يوم المنبر على قاعد

بالسططهو بهمططا) أي ركعتين. (قططوله: وايلحططق فاركع يصلي: قم أن
لعطشططه. (واقططوله: للشططربا) أي احتططاج لططو واالجهل. (واقوله: ماططا

النهايططة فططي ر م للقائم. واخططالف لكراهته للشربا، له) أي فيقعد
دخططل التحفططة: والططو للشططربا. وافططي بجلوسه الفوات على فجرى

عدم ماع لتقصيره به التحية فاتت للوضوء واجلس ماحدثا المسجد
الشربا بعد بالتحية أي بها يأتي . واقوله: ثم للجلوس. اه احتياجه

سططم: اعتمططد به. قططال تفوت ل قيام) أي بطول جالسا. (قوله: ل
نظائره، في القيام. كما طال إذا الفوات الرمالي الشهابا شيخنا



بيططن أوا واسططجودها، سططجدة آيططة قططراءة بيططن الفصططل طال لو كما
إعططراض . واقططوله: (أوا واتذكره. اه السهو سجود مان سهوا السلم

القيططام. واعبططارة بشرط لكن عنها، بالعراض تفوت وال عنها) أي
ماططن أوالططى . واهططي عنها. اه أعرض أوا طال واإن بقيام التحفة: وال

إلططخ) قائمططا بهططا أحرم ظاهر. (قوله: والمن هو كما شارحنا عبارة
تماماهططا ل يقعططد أن قائمططا كونه حال بالتحية أحرم لمن وايجوز أي

. والططه الصططلة. اه غير في الجلوس المحذوار التحفة: لن في قال
 نيتها
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لنططا ليططس إذ النهايططة، فططي كمططا بها، ليأتي جلس حيث جالسا
التحيططة، تركهططا) أي قائمططا. (قططوله: واكططره بهططا التحرم يجب نافلة
أوا ماريضططا كططان كططأن به، أماا عذر غير السابق. واقوله: مان للخبر
بططل تركها له يكره فل طواف، ماريد أوا الخطبة واقت دخل خطيبا
إلططخ) اسططتدراك قططربا إن (قوله: نعم، الخيرة في فعلها له يكره
لنططدراجها تططرك فل قائمططا انتظططره إذا أنه الترك. وافيه كراهة مان
أي ماكتوبة للستدراك. واقوله: قيام حينئذ ماعنى فل الفرض، في
تحفططة.  الواجططه. اه علططى فططرادى أوا جماعططة صططلها قططد كططان واإن

قائمططا، كطونه حططال المكتوبططة قيام انتظر أي قائما واقوله: انتظره
جلططس أوا حينئططذ صططلها المكتوبططة. فططإن في حينئذ التحية واتندرج

كططان لططو الططداخل أن علططى الماداد في الكردي: واجرى كره. قال
الشططتغال لططه الوالططى لكططن كراهططة، ل جماعططة المكتوبططة صططلى

عططدم كططان والططو بحططدث) أي . (قططوله: والططو بالتحية. اه ل بالجماعة
الكتفططاء ماحططل أن ش: واينبغططي ع الحططدث. قططال بسططبب التمكططن

الوضططوء لططه يتيسططر لططم - حيث إلخ الله سبحان بقوله - أي بذلك
ماع الوضوء بترك لتقصيره تحصل فل واإل الفصل، طول قبل فيه

تقييططده ماططن بططد المسططجد: وال فططي . (واقوله: فيططه) أي تيسره. اه
لله واالحمد الله سبحان يقول الجلوس. (قوله: أن غير ماع بكونه

واصططلة الصططالحات واالباقيات الطيبات التحفة: لنها في إلخ) قال
واجططه كططأن الكططردي: واأقططول . قططال واالجمططادات. اه الحيوانططات

فل الدماييططن صلة فعل مان يتمكن لم حيث الداخل أن المناسبة



صططلتها. وافططي فليصططل واالجمططادات، الحيوانططات عططن رتبططة ينططزل
حواشططي ركعتين. وافططي صلة تعدل أنها واغيرهما واالنهاية التحفة

السططجود ماقططام نصه: (فرع): يقوم ماا القليوبي للشهابا المحلى
والططو فعلهططا يططرد لططم لمططن التحية ماقام يقوم ماا الشكر أوا للتلواة

إلططخ) وايحططرم إلططخ. (قططوله: واتكططره اللططه سططبحان واهططو ماتطهططرا،
الخمسة الحكام مان فيعتريها واقته ضاق فرض عن بها الشتغال

بشرط الخطبة) أي واقت واالحرماة. (قوله: دخل واالكراهة الندبا
واتكره طواف) أي التحفة. (واقوله: والمريد في كما مانها، التمكن
- قبلططه الططذي فططي - كمططا مانه التمكن بشرط لكن طواف، لمريد
هططذه فططي بالتحيططة بططدأ سططم: والططو بركعططتيه. قططال لحصولها واذلك
الماططر الجملة. غاية في مانه ماطلوبة لنها انعقادها فينبغي الحالة

بططالطواف بططدأ والو بسنته، لحصولها الطواف تقديم مانه طلب أنه
صططحة فينبغططي التحيططة، بعططده بالركعتين نوى ثم الفضل، هو كما

تسططقط لططم التحيططة لن الطططواف، سططنة فيهمططا واينططدرج ذلططك،
خصوصططها ينططوي أن فجططاز ركعططتيه، فططي انططدرجت بططل بططالطواف

تكططره ل لمططدرس) أي الطططواف. (قططوله: ل سططنة فيهططا واينططدرج
بعططض عططن نقل الزركشططي، لبعضهم) هو لمدرس. (واقوله: خلفا

واهططو إليططه، التشططوف بجططاماع كالخطيب أنه على ماشايخه. فجرى
واعبططارته: بخلفططه، ماصرح المهذبا شرح ماقدماة كلم لن ضعيف

تأكططد ماسططجدا كان فإن ركعتين، صلى الدرس ماجلس واصل واإذا
وايسططن اسططتخارة) أي الصلة. انتهت. (قوله: واركعتططا على الحث

يفعله. واماعناهططا أن يريد فيما الخير طلب أي للستخارة، ركعتان
ينشططرح أن إلططى واقتططه. وايكررهططا تعيين في الستخارة الخير في

ينشططرح لططم صدره. فططإن له انشرح فيما يمضي ثم لشئ، صدره
اء إن الخيطر ففيطه تيسطر، فيمطا شرع واإل أماكن، إن أخر اللطه ش

وال عططاقبته، يدري ل واكان بأمار هم الحياء: فمن في تعالى. قال
رسططول أماره فقد عليه، القدام في أوا تركه في الخير أن يعرف

واقل الكتابا فاتحة الوالى في يقرأ ركعتين، يصلي (ص) بأن الله
فرغ أحد. فإذا الله هو واقل الفاتحة الثانية وافي الكافروان، أيها يا

بقططدرتك، واأسططتقدرك بعلمططك، أسططتخيرك إنططي واقططال: اللهططم دعا
أعلم، وال واتعلم أقدر وال تقدر فإنك العظيم، فضلك مان واأسألك

لططي، خيططر الماططر هططذا أن تعلم كنت إن الغيوبا. اللهم علم واأنت
وابططارك لي فقدره واآجله، واعاجله أماري واعاقبة وادنياي ديني في



فططي لي، شر المار هذا أن تعلم كنت لي. واإن يسره ثم فيه، لي
عنططه فاصططرفني واآجلططه، واعططاجله أماططري واعاقبططة وادنيططاي دينططي

شططئ كططل علططى إنططك كططان، أينمططا الخير لي وااقدر عني، وااصرفه
(ص) يعلمنططا الله رسول قال: كان الله، عبد بن جابر قدير. روااه
القرآن. واقال مان السورة يعلمنا كلها. كما الماور في الستخارة
وايدعو المار ليسم ثم ركعتين، فليصل بأمار أحدكم هم (ص): إذا

يمنططع لططم أربعططا أعطططى العلمططاء: ماططن بعططض - واقال ذكرناه - بما
 مان أربعا،
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يمنططع لططم التوبططة أعطى وامان المزيد، يمنع لم الشكر أعطى
أعطططى واماططن الخيططرة، يمنططع لططم السططتخارة أعطى وامان القبول،

عطفططا . (قططوله: واإحططرام) بططالجر، الصططوابا. اه يمنع لم المشورة
قبله. (قوله: وايكونان للحرام، ركعتان واتسن استخارة. أي على

ركعتططان وايسططن أيضططا. أي استخارة على عطف واطواف) بالجر،
أيضططا عطططف بعططده. (قططوله: واواضططوء) بططالجر، وايكونان للطواف،

أيضططا بعططده وايكونططان للوضططوء، ركعتان واتسن استخارة. أي على
علطى عرفططا الفصطل بطططول فتفوتطان عرفطا، إليطه تنسطبان بحيث

العضاء. واقيل بجفاف بالعراض. وابعضهم بعضهم واعند الواجه،
سططنتا واإنمططا الوضططوء، مابحططث فططي الشططارح عططن مار كما بالحدث

الصططلة، واماقصططودها قربططة، الوضططوء الحيططاء: لن في بعده. قال
فينتقططض صططلة قبططل الحططدث يطططرأ عارضططة. فربمططا واالحططداث

لمقصططود استيفاء ركعتين إلى فالمبادرة السعي، وايضيع الوضوء
(ص): قططال إذ بلل، بحططديث ذلططك الفططوات. واعططرف قبل الوضوء
إلططى سططبقتني لبلل: بططم فقلططت فيهططا، بلل فرأيططت الجنططة دخلت
إل واضططوءا أحططدث ل أنططي إل شططيئا أعرف بلل: ل ؟. فقال الجنة
إلططخ) أي التحيططة ركعتططا . (قططوله: واتتططأدى ركعططتين. اه عقبه أصلي
ماقصططودة سططنة نية بخلف ماقصودة، غير سنن لنها بذلك تحصل

- أي ذلك ماحل أن ش: ينبغي ع يصح. قال فل فرض أوا ماثلها ماع
فل واإل ينططذرها، لم - حيث بركعتين واغيرها التحية ركعتي حصول

بينها يجمع فل ماقصودة صارت بالنذر لنها ماستقلة، فعلها مان بد



. (واقططوله: واماططا مانهمططا. اه بواحططد تحصططل وال نفل، وال فرض وابين
السططتخارة ركعتططا واهططو التثنيططة، بضمير بعدهما واماا بعدها) الوالى

بتتططأدى، واالوضوء. (واقوله: بركعططتين) ماتعلططق واالطواف واالحرام
تلواة بسططجدتي وال جنططازة، بصططلة وال مانهمططا، بأقططل تتططأدى فل

قبلططه. (قططوله: لمططا آخططر) بيططان نفل أوا فرض واشكر. (واقوله: مان
بمططا بعططدهما واماططا التحيططة ركعططتي لتأديططة ماعه) غاية ينوها لم واإن
ل. أم ذلططك ماططع بعدها واماا التحية نوى سواء بذلك تتأدى أي ذكر،

يسططقط إلخ. واالمراد واتتأدى لقوله إلخ) تفسير يسقط (قوله: أي
ركعططتي ماططن المطذكورات أي نيتها. واقوله: طلبهطا غير مان ذكر ماا

فأكثر. واقوله: أماا بالركعتين بعدها. (واقوله: بذلك) أي واماا التحية
حصطول أي تططوقفه المذكورات. واقوله: فالواجه أي ثوابها حصول
سم: بالنيات). قال العمال النية. (قوله: لخبر: إنما على الثوابا

ينوهططا، لططم إذا بغيرهططا حصولها على يشكل الحديث هذا يقال قد
نيتططه ماططن أعططم النية على العمل توقف الحديث مافاد بأن وايجابا

خصططوص المنططوي يكططن لم واإن ههنا النية حصلت بخصوصه. واقد
حصططول شططيخنا) عبططارته: أماططا . (قوله: وااعتمده التحية. فتدبر. اه

بالنيططات. العمططال لحططديث: إنمططا النيططة على توقفه فالوجه ثوابها
لططم واإن فيحصططل فعلهططا ماقام غيرها فعل أقام الشارع أن وازعم

ظططاهر . (قوله: لكن يقتضيه. اه المجموع كلم قيل واإن بعيد، تنو
عططدماها، ينو لم إذا الخلف واماحل واالخطيب، ر م عليه إلخ) جرى

لوجططود اتفاقططا طلبهططا عنه يسقط ل بل فضلها، له يحصل فل واإل
ينوهططا. (قططوله: لططم واإن ثوابهططا حصول الصارف. (قوله: واهو) أي

فططي بططاعلوي حسططين بططن طططاهر الحططبيب إلططخ) قططال نططدبا وايقططرأ
الفاتحططة. * (والططو بعططد مانهمططا الوالى في القريب: وايقرأ المسلك

لهططم وااسططتغفر اللططه فاسططتغفرواا جططاءواك أنفسهم ظلموا إذ أنهم
ثلثططا. اللططه، رحيما) * وايقول: أسططتغفر توابا الله لوجدواا الرسول

سططوءا يعمططل * (وامان الفاتحة بعد الثانية الكافروان. وافي يقرأ ثم
رحيما) * وايقول: غفورا الله يجد الله يستغفر ثم نفسه يظلم أوا

أكططبر قططال: اللططه فططرغ فططإذا الخلص، يقرأ ثلثا. ثم الله، أستغفر
اللططه أسططتغفر عشططرا، اللططه إل إلططه ل عشططرا، للططه عشرا. الحمططد

القططدواس الملططك سططبحان عشططرا، وابحمططده اللططه سططبحان عشرا،
القياماططة يططوم واضططيق الططدنيا ضططيق مان بك أعوذ إن اللهم عشرا،



فصططل في ذكر الوضوء) قد ركعتي أوالى . (واقوله: في عشرا. اه
 في يقرؤه ماا بيان الصلة صفة في
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ثانيتها. واذكططر في واالخلص أوالها في الكافروان واهو البقية،
الركعططة فططي يقططرأ أوا ذكططر، ماططا السططتخارة فططي يقططرأ أنه بعضهم
الخيططرة لهططم كططان ماططا وايختططار يشططاء ماططا يخلططق * (واربططك الوالططى
صططدوارهم تكططن ماططا يعلم واربك يشركون عما واتعالى الله سبحان

إذا ماؤمانططة وال لمططؤمان كططان * (واماططا الثانيططة يعلنططون) * وافططي واماا
واماططن أمارهططم ماططن الخيرة لهم يكون أن أمارا وارسوله الله قضى
صططلة مابينططا) *. (قططوله: وامانططه ضلل ضل فقد وارسوله الله يعص

صططلة الجماعة فيه تسن ل الذي الوال القسم وامان الواابين) أي
فططي الغفلططة. قططال أواقططات فططي اللططه إلططى الراجعيططن أي الواابين،
العشططاءين بيططن ماا إحياء المتأكد المستحب الدينية: وامان النصائح
ماططن تعططالى اللططه ذكططر أوا قططرآن، تلواة أوا الفضططل، واهططو بصططلة،
صططلى السططلم: ماططن عليه النبي ذلك. قال نحو أوا تهليل أوا تسبيح

عبططادة لططه عططدلن بكلم بينهن يفصل ل ركعات ست المغربا بعد
المغططربا بيططن صططلى ماططن أيضططا: أن سططنة. واوارد عشططرة اثنططتي

فهذا الجنة. وابالجملة في بيتا له الله بنى ركعة عشرين واالعشاء
بوظططائف عمططارته فتتأكططد واأفضططلها، الواقططات أشرف مان الوقت

قبططل النططوم كراهططة واالبطططالت. واوارد الغفلت واماجانبة الطاعات
الحططديث: اليهططود. وافططي عططادة مان واهو مانه، فاحذر العشاء صلة

. (قططوله: عينيططه. اه الله أنام فل الخرة العشاء صلة قبل نام مان
ركعططتين. واروايت الواابين. (قوله: واركعتين) أي صلة واروايت) أي
ه يحفطظ أن أحب (ص): مان النبي الفشني: قال (فائدة) قال الل

ركعة كل في يقرأ المغربا، سنة بعد ركعتين فليصل إيمانه عليه
ماططرة واالمعططوذتين ماططرات سططت أحططد اللططه هو واقل الكتابا فاتحة

لم المسلك: فإذا في واقال  مارة. اه بحضطور واقطال يطديه رفطع س
وابعططد مامططاتي واعند حياتي في إيماني أستودعك إني قلب: اللهم

ثلثططا. (قططوله: قططدير، شططئ كططل علططى إنططك علي فاحفظه ماماتي،
ماططن واغيرهططا بفططوائت الواابيططن صططلة تحصططل إلططخ) أي واتتططأدى



المسططجد. كتحيططة أنها على بناء واهذا واالنوافل، المؤداة الفرائض
أوال فططي بططه صططرح كمططا فتططاوايه، فططي لشيخنا) أي (واقوله: خلفا

علططى الواابين، صلة هناك: واكذا واعبارته الصلة، صفة في فصل
تعططالى، اللططه رحمهمططا السيوطي واالعلماة زياد ابن شيخنا قال ماا

التعييططن ماططن فيهططا بططد ل أنططه فتططاوايه فططي شططيخنا بططه جزم واالذي
إليططه فططارجع هنططاك الفتططاواي عبارة بعض نقلت . واقد كالضحى. اه

صططلة علططى التسططبيح) بططالرفع. عطططف شئت. (قططوله: واصططلة إن
الصططلة الحيططاء: واهططذه في التسبيح. قال صلة وامانه أي الواابين
ل أن بسبب. وايسططتحب وال بوقت تختص وال واجهها، على ماأثورة

عكرماة رواى فقد مارة، الشهر أوا وااحدة، مارة عنها السبوع يخلو
عبططد بططن للعبططاس (ص) قال أنه عنهما الله رضي عباس ابن عن

أنططت إذا بشططئ أحبططوك أل ؟ أمانحططك أل ؟ أعطيططك المطلططب: أل
خطططأه واحططديثه، قططديمه واآخططره، أوالططه ذنبططك لططك الله غفر فعلته

ركعططة كططل فططي تقرأ ركعات أربع تصلي ؟ واعلنيته سره واعمده،
ركعططة أوال فططي القططراءة ماططن فرغططت فإذا واسورة، الكتابا فاتحة
وااللططه اللططه إل إلططه وال للططه واالحمد الله تقول: سبحان قائم واأنت
عشططر راكططع واأنططت فتقولهططا تركططع ثططم ماططرة، عشرة خمس أكبر،

تسططجد ثططم عشططرا، قائمططا فتقولهططا الركططوع ماططن ترفططع ثم مارات،
ثططم عشططرا، جالسططا فتقولها السجود مان ترفع ثم عشرا، فتقولها
فتقولهططا السجود مان ترفع ثم عشرا، ساجد واأنت فتقولها تسجد
أربططع في ذلك ركعة. تفعل كل في واسبعون خمس فذلك عشرا،

فططإن فافعططل، ماططرة يوم كل في تصليها أن استطعت ركعات. إن
شططهر كططل ففططي تفعططل لططم فإن مارة، جمعة كل ففي تستطع لم

يقول أنه أخرى روااية مارة. وافي السنة ففي تفعل لم فإن مارة،
واتعالى اسمك، واتبارك وابحمدك، اللهم الصلة: سبحانك أوال في

 واتقدست جدك،
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قبل تسبيحة عشرة خمس يسبح غيرك. ثم إله وال أسماؤك،
وال عشرا، عشرا سبق كما واالباقي القراءة، بعد واعشرا القراءة

اختيططار واهططو الحسططن، هططو قاعدا. واهذا الخير السجود بعد يسبح



فططإن تسطبيحة، ثلثمائططة الرواايططتين ماطن المبططارك. واالمجمططوع ابن
فبتسططليمتين ليل صططلها واإن وااحططدة، فبتسططليمة نهططارا صططلها
التسططبيح بعططد زاد ماثنى. واإن ماثنى الليل صلة أن وارد إذ أحسن،

. حسطن. اه فهطو العظيطم العلطي بطالله إل قوة وال حول قوله: وال
الطيططب الكلططم كتططابا فططي تعططالى اللططه رحمططه السططيوطي واقططال

فيهططا يقططرأ ركعططات التسططبيح: أربططع صططلة كيفيططة الصالح، واالعمل
اللططه ذلططك: سططبحان وابعططد واالخلص، واالكططافروان واالعصر ألهاكم

فططي ماططرة عشططرة خمططس أكططبر وااللططه الله إل إله وال لله واالحمد
واالجلططوس واالسططجدتين واالعتططدال الركططوع فططي واعشططرا القيططام،

وال حططول ل إليهططا يضططم - أوا - ترماذي واالتشهد واالستراحة بينهما
أهططل توفيططق أسألك إني السلم: اللهم قبل وابعدها بالله، إل قوة

أهططل واعططزم التوبططة، أهططل واماناصحة اليقين، أهل واأعمال الهدى،
الططورع، أهل واتعبد الرغبة، أهل واطلب الخشية، أهل واجد الصبر،

ماخافططة أسططألك إنططي أخافططك. اللهططم حططتى العلططم، أهططل واعرفططان
بططه أسططتحق عمل بطاعتططك أعمططل حططتى ماعاصططيك عططن تحجزنططي

لططك أخلططص واحططتى مانططك، خوفططا بالتوبططة أناصططحك واحططتى رضاك،
ظططن حسططن الماططور فططي عليططك أتوكل واحتى مانك، حياء النصيحة

ل أنططه رواايططة: النططور. واظططاهره . وافططي النار. اه خالق بك. سبحان
قبل قوله: وابعدها حسنا. ثم لكان بالتكرار قيل والو الدعاء، يكرر

ه المطراد أن ينبغطي إلخ السلم بطإحرام صطلها إن ماطرة يقطول أن
ش. (قططوله: ع  بططإحرام. اه ركعططتين كططل صططلى إن وامارتين وااحد،

أوا بتسططليمة ركعططات التسططبيح. (واقططوله: أربططع صططلة واهططي) أي
نهططارا صططلها إن أنططه الغزالططي كلم فططي تقططدم تسططليمتين) قططد

فططي النططوواي فبتسليمتين. واقال ليل صلها واإن وااحدة، فبتسليمة
يسططلم أن إلططي فططأحب ليل صططلها المبارك: فإن ابن عن الذكار،

لططم شططاء واإن سططلم شططاء فططإن نهارا صلها واإن ركعتين، كل مان
وااحططد، بتشهد يفعلها أن له وااحدة بتسليمة أنها . واعلى يسلم. اه

الظهططر. (قططوله: واحططديثها) أي كصططلة بتشططهدين يفعلهططا أن والططه
عبططاس ابططن عططن ماططر ماططا واهططو التسبيح، صلة في الوارد الحديث

روااياته. (قوله: وافيها) أي طرقه عنهما. واقوله: لكثرة الله رضي
نهايططة، لططه ليططس يتنططاهى) أي ل التسبيح. (واقوله: ثوابا صلة أي

حططديثها أن أجططل ماططن ثططم) أي كثرته. (قوله: واماططن عن كناية واهو
بالططدين) أي ماتهططاوان يتنططاهى. (قططوله: إل ل ثوابهططا واأن حسططن



ركعططة كططل ماصليها. (واقوله: في به. (قوله: وايقول) أي ماستخف
بعططض عشططر) بططدل الركعات. (قوله: خسططمة الربع مان مانها) أي

الفاتحططة قططراءة القططراءة) أي واسططبعين. (قططوله: بعططد خمسططة مان
أوا عشططر، خمسططة ماططن حال بمحذواف ماتعلق واالظرف واالسورة،

خمسططة علططى ماقططدرا. (قططوله: واعشططرا) ماعطططوف بيقططول ماتعلق
أوا لعشططرا، صفة بمحذواف إلخ) ماتعلق مان كل عشر. (قوله: في

أي ماقططدرا. قططوله: بينهمططا بيقططول ماتعلططق أوا قططول، علططى حططال
قبلططه. ماططا بططه تعلططق بمططا الططذكر) ماتعلططق السجودين. (قوله: بعططد

بعططده. (قططوله: واجلسططة واماططا الركوع في فيها) أي (واقوله: الوارد
ابتدائها) أي عند الركوع. (قوله: وايكبر على الستراحة) ماعطوف

عنططد فيططه شرع الذكر التكبير ينهي أنه الستراحة. واالمراد جلسة
يريططد لنه الستراحة جلسة بابتداء الثانية السجدة مان رأسه رفع
القيططام عند يكبر وال مانها) أي القيام فيها. (واقوله: دوان يسبح أن

جلسططة ماططن القيططام عنططد التكططبير فططي يشططرع ل أنه مانها. واالمراد
السططجدة ماططن رأسططه رفع عند يشرع إنما التكبير لن الستراحة،

العشططر. بالتسططبيحات بهططا) أي سططاكتا. (قططوله: وايططأتي يقططوم بططل
قبططل أي الجلططوس. واقططوله: قبلططه التشهد) هططو ماحل (واقوله: في

بشطرط ليطس قبلطه واكطونه بيطأتي، ماتعلططق ظططرف التشطهد. واهطو
التحفططة، فططي عليططه نططص كمططا أقططربا الوال لكططن بعططده، فيجططوز

التسططبيح كططون بيططن التشهد جلسة في يتخير واعبارتها: تنبيه: هل
بططه يصططرح كما قبله إل يكون ل أوا القيام في كهو ؟ بعده أوا قبله

فططي ماططا نقططل يمكنططه الفاتحططة قبل جعل إذا بأنه وايفرق ؟ كلماهم
 واالقربا ماحتمل، هنا. كل بخلفه الخيرة، الجلسة
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الططتي عشططر) أي الخمسططة جعططل . (قططوله: وايجططوز الوال. اه
الفاتحططة قططراءة أي القططراءة القططراءة. واقططوله: قبططل بعططد يقولهططا

القططراءة. قبططل جعلهططا إذ حيططن واالسططورة. (قططوله: واحينئططذ) أي
العشططر يجعططل القطراءة) أي بعططد السطتراحة عشر (واقوله: يكون

فططي بهططا يططأتي وال القراءة بعد الستراحة جلسة في يقرؤها التي
الركططوع إلططى إليططه) أي العططود يجططز الستراحة. (قوله: لططم جلسة



يجططز والطم العتططدال) أي فططي فعلهططا بتسبيحاته. (قطوله: وال ليأتي
العتططدال. (قططوله: لنططه) أي فططي المترواكططة التسططبيحات فعططل

العتدال. (واقوله: ركططن في فعلها جواز لعدم علة العتدال. واهو
يططأتي وارد. (قوله: بل ماا على فيه الزيادة يجوز ل واهو قصير) أي

ع انتقططالي. قططال واالضرابا المترواكة، الركوع بتسبيحات بها) أي
ه التسطبيح ترك لو ماا ش: وابقي هطل يتطداركه، والطم بعضطه أوا كل

صلة ثوابا عليها يثابا فهل تبطل لم واإذا ؟ ل أوا صلته به تبطل
بعض ترك إن أنه واالقربا نظر، فيه ؟ المطلق النفل أوا التسبيح
نفل لطه واقعطت الكططل تططرك واإن سططنتها، أصططل لطه حصل التسبيح

ماططن مانهططا) أي السططبوع يخلططي ل أن . (قططوله: وايسططن ماطلقططا. اه
كمططا العمططر، أوا السططنة أوا الشططهر) أي التسبيح. (واقططوله: أوا صلة
صططلة عن عنه الله رضي حجر ابن حديثها. (تنبيه) سئل في وارد

بططاليوم المقيططدة مان أوا ؟ المطلقة النوافل مان هي هل التسبيح،
ماططن أنهططا قلتططم واإذا ؟ العمططر أوا السططنة أوا الشططهر أوا الجمعططة أوا

اليطوم فطي واتكرارها ماستحبا قضاؤها يكون هل المقيدة، النوافل
النوافططل ماططن أنهططا قلتططم واإذا ؟ ل أم ماسططتحب غيططر الليلططة أوا

اليططوم فططي واتكرارهططا ماسططتحب غير قضاؤها يكون هل المطلقة،
؟. هيئططة أوا بعططض أوا فرض التسبيح واهل ؟ ل أم ماستحب واالليلة
النفطل ماطن أنهطا كلماهطم ماطن يظهر عنه: الذي الله رضي فأجابا

أنه المطلق مان كونها الكراهة. واواجه واقت في فتحرم المطلق،
ماططن واقططت كل لندبها كذلك، واهذه سبب، وال بوقت يتقيد ل الذي
فيه. لحرماتها الكراهة واقت عدا - ماا به صرحوا - كما نهار أوا ليل
لهططا ليططس لنهططا تقضططى، ل أنها ماطلقة كونها مان واعلم تقرر كما

يسططن واأنه خارجه، واتفعل عنه خرواجها يتصور حتى ماحدواد واقت
فيهططا وااحططدة. واالتسططبيحات ساعة في ماتعددة مارات والو تكرارها

والو مانها، شئ لترك يسجد فل أوالى، بل العيدين، كتكبيرات هيئة
يطططول ل أن بشططرط صططلته صططحة فالظططاهر يسططبح والططم نواهططا

إذ السططتراحة، جلسططة وال السططجدتين بيططن الجلططوس وال العتدال
حررتططه كمططا مابطل، الستراحة جلسة تطويل أن المنقول الصح

الثلثة هذه يطول ل أن اشترطت واغيره. واإنما العبابا شرح في
اماتنططع بططه يأت لم الوارد. فحيث بالتسبيح تطويلها اغتفر إنما لنه

صططلة تسططمى ل لكنهططا بحالهططا، ماطلقططة نافلططة واصططارت التطويل
الثاني القسم بتصرف. (قوله: واهو) أي الفتاواي مان ، التسبيح. اه



ماططن العيططدين) هططي الجماعططة. (واقططوله: صططلة فيططه تسططن الططذي
واصططلة الستسططقاء، صططلة واماثلهططا الماططة، هططذه خصوصططيات

السططنة فططي الفطططر (ص) عيططد النبي صلة عيد الكسوفين. واأوال
السططنة فططي شططرع الضططحى عيططد واكططذلك الهجططرة، ماططن الثانيططة

لثبوتهططا الفطططر صططلة ماططن أفضل الضحى عيد واصلة المذكورة،
صططل واانحططر) * أي لربك تعالى: * (فصل قوله واهو القرآن بنص
لتكططرره العططود ماططن ماططأخوذ الضحية. واالعيد واانحر الضحى صلة

بالسروار. فيه عباده على يعود تعالى الله لن أوا عام، كل واعوده
لجميططع عيططدا رماضططان مان العيد يوم كان التحاف: واإنما في قال
العيططد هططو النحر يوم أن كما قبله، العتق لكثرة إشارة الماة هذه

مانه، عتقا أكثر يرى ل إذ قبله، عرفة يوم في العتق لكثرة الكبر
فططي فهططو ل واماططن عيططد، إليططه بالنسططبة الذي فهو قبله أعتق فمن
عيططد الكططبر) هططو العيططد . (قططوله: أي واالوعيططد. اه البعططاد غايططة

طلططوع الفطططر. (قططوله: بيططن عيد الضحى. (واقوله: واالصغر) هو
وازواالها)  شمس
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وازواالهططا، الشمس طلوع بين واواقتها ماحذواف. أي لمبتدأ خبر
لكطن الشططمس ماططن جزء طلوع ذلك. وايكفي بين الذي الزمان أي

ماططن واللخططرواج للتبططاع كرماططح، الشمس ترتفع حتى تأخيرها يسن
سن مان ماستثناة فهي بالرتفاع إل واقتها يدخل ل قال مان خلف
واهو الوالى، خلف فقيل فعلها والو الوقت، أوال في العبادة فعل

ضططعيف. وايسططن واهططو ماكططرواه، أنططه السططلم شيخ المعتمد. واقال
الماططام واأماططا الصططلة، واينتظططر ماجلسططه ليأخططذ الماام لغير البكور

الضططحى فططي الحضططور يعجططل أن الصططلة. وايسططن واقططت فيحضر
واقططت ليتسططع الفططر فططي قليل وايططؤخره التضطحية، واقطت ليتسطع
النفططل يكططره لم الشمس ارتفعت الصلة. والو قبل الفطر صدقة

الخطبططة يسططمع لططم فططإن بعططدها واأماططا الماططام، لغيططر الصططلة قبل
بالكليططة. واأماططا الخطيططب عططن ماعرضا يكون لنه كره، واإل فكذلك
(ص) فعلططه لمخططالفته وابعططدها قبلهططا النفططل لططه فيكططره الماططام

قضططاء يسططن لنططه فاتت إن قضاؤها الهم. وايسن بغير والشتغاله



أوا الغططروابا بعططد شططهدواا إن واقتططه. نعططم، خرج إن المؤقت النفل
أداء الغططد مان صليت الماضية الليلة في الهلل برؤية بعده عدلوا

ركعتططان) التعديل. (قوله: واهططي أوا الشهادة تأخير في لتقصيرهم
واالشططرواط الركططان فططي الصططلوات كسططائر بالجمططاع. واهططي أي

بططالتكبير ركعتططان واأكملها الوضوء، كسنة ركعتان واالسنن. واأقلها
صططلة أوا فطر عيد صلة كونها مان التعيين نيتها في التي. وايجب

بعططد فيهططا يقططرأ أن واقضططائها. وايسططن أدائهططا ماططن كل في أضحى،
ربططك اسططم سططبح أوا اقططتربت، الثانيططة وافي ق الوالى في الفاتحة
ندبا) جهرا. (قوله: وايكبر الثانية، في واالغاشية الوالى في العلى

التكططبير قضائها. واليس في والو ماأماوماا، كان واإن الجهرية ماع أي
الفتتططاح وادعططاء كالتعوذ هيئة هو واإنما بعضا، وال فرضا المذكورر

العيد يوم في قضاها ماقضية) سواء لتركه. (قوله: والو يسجد فل
تسططن العجلططي: ل الداء. واقططال يحكططي القضططاء لن غيره، في أوا

عليه. (قططوله: بعططد للرد فالغاية فات، واقد للوقت شعار لنها فيها
بيكططبر. (واقططوله: سططبعا) مافعططول ماتعلططق واهططو دعططائه، افتتاح) أي

الحططرام تكططبيرتي غيططر أي سططبعا، تكططبيرات أوا ليكططبر، ماطلططق
القيططام تكططبيرتي غيططر أي خمسططا الثانيططة واالركططوع. واقططوله: وافططي

اقتططدى فلططو نططدبا، تططابعه التكططبيرات إماططاماه نقططص واالركططوع. والططو
عليططه. يططزد والططم تططابعه سططتا، كططبر ماططالكي أوا ثلثططا، كططبر بحنفططي

إل إلططه وال للططه واالحمططد الله سبحان مانها ثنتين كل بين وايستحب
واقبططل قططال بيكبر. والططو تعوذ) ماتعلق أكبر. (قوله: قبل واالله الله

قبل أوالى. واكونه لكان افتتاح بعد على عطفا الواوا، بزيادة تعوذ،
والططو التكططبير قبططل تعططوذ ماطلوبا. فلططو هو واإنما بقيد، ليس العوذ
الركعططة في بالتعوذ. (واقوله: فيهما) أي يفوت وال بعده كبر عمدا

يكططبر، فاعططل مان يديه) حال الثانية. (قوله: رافعا واالركعة الوالى
ماططع الرفططع واالططى مانكبيه. والططو حذوا يديه رافعا كونه حال يكبر أي

الكططثيرة، العمططال هططذه لزم واإن صلته، تبطل لم التكبير ماوالة
ماع الرفع واواالى بحنفي اقتدى لو يضر. نعم، فل ماطلوبا هذا لن

عمل لنه المعتمد، على صلته بطلت الحنفي لمااماه تبعا التكبير
فططي القططراءة بعططد عنططدهم التكططبير لن عندنا، ماحله غير في كثير

عنططدنا. هططو كمططا القططراءة فقبططل الوالططى فططي واأماا الثانية، الركعة
غيطر فطي والطو فطاغتفر الجملطة، فطي ماطلطوبا لنه تبطل ل واقيل

فططي يشططرع لططم ماططا التكططبير يسن يشرع) أي لم ماحله. (قوله: ماا



القططراءة تلططك كططانت فإن التكبيرات قبل فيها شرع القراءة. فإن
فططاتت الفاتحططة كانت تفت. واإن لم الفاتحة قبل السور أوا التعوذ
الركططوع قبططل إليهططا عططاد فططإن إليها، العود يسن فل ماحلها لفوات
بهططا ليططأتي ارتفططع بأن الركوع بعد أوا صلته، تبطل ل عالما عامادا

مابنططي الثانيططة) الفعططل فططي يتططدارك صططلته. (قططوله: وال بطلططت
بططه يططؤتي ل أي التكبير، على يعود ضمير فاعله وانائب للمجهول،

الرمالططي حجر. واجزم ابن ماعتمد الثانية. واهذا الركعة تكبيرات ماع
قططراءة علططى قياسططا تكبيرهططا ماططع الثانيططة فططي تداركها سنية على

فيهططا تركها إذا فإنه الجمعة، صلة مان الوالى الركعة في الجمعة
ليلتهما) المنافقين. (قوله: وافي ماع الثانية في يقرأها أن له سن

عيططد ليلططة فططي يكبر أن وايسن أي أوالى، في قوله على ماعطوف
أن أي الشططمس غططروابا الضحى. واقططوله: ماططن عيد واليلة الفطر
أن إلى الماام) أي يحرم أن (واقوله: إلى حينئذ مان التكبير ابتداء
واأماططا جماعططة، صططلى مان حق في التحرم. واهذا مان بالراء ينطق

أصططل يصططل لططم بإحراماه. فإن حقه في فالعبرة مانفردا صلى مان
يطلططب واقططت أوال إلططى الزواال. واقيل إلى حقه في يستمر فقيل

فيه.  للصلة الدخول الماام مان
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واالمساجد واالمنازل الطرق في التكبير ذلك يكون أن وايسن
جميططع فططي واماضطططجعا واقاعططدا واراكبططا مااشيا واغيرها، واالسواق

تعططالى: * قوله الوال في وادليله الخلء، بيت نحو في إل الحوال
الله) * أي * (والتكبرواا رماضان صوم عدة العدة) * أي (والتكملوا

يسمى التكبير الوال. واهذا على القياس الثاني إكمالها. وافي عند
الحططاج، لغير ذكر نحوها. واماا وال بصلة يتقيد ل إذ واماطلقا مارسل

رفططع شططعاره. (قططوله: ماططع التلبية لن التكبير هذا يكبر فل هو أماا
غيططر ماططع صططوتها ترفططع فل هططي أماططا المططرأة، لغيططر صططوت) أي

أوالى في قوله على صلة) ماعطوف كل ماحارماها. (قوله: واعقب
أوا كانت فرضا أي صلة، كل عقب أيضا يكبر أن وايسن أيضا. أي

بعيططد خططاص واهططو ماقيططدا، يسمى التكبير قضاء. واهذا أوا أداء نفل،
وايكبر أي المقدر، بيكبر عرفة) ماتعلق صبح الضحى. (قوله: مان



عرفططه. واقططوله: إلططى يططوم صططبح فعططل عقططب مان صلة كل عقب
آخرهططا. واهططذا عصططر فعططل عقب إلى أي التشريق أيام آخر عصر

لططم واإن عرفططة يوم بفجر يدخل أنه ر م حجر. وااعتمد ابن ماعتمد
يكططبر كططل التشريق. واعلى أيام آخر بغروابا واينتهي الصبح، يصل
حجططر، ابططن عنططد بططه واينتهططي التشريق، أيام آخر العصر صلة بعد

يوم ظهر مان فيكبر هو أماا الحاج، لغير بالغروابا. واهذا ر م واعند
بعططد يصططليها صططلة أوال لن التشططريق، أيططام آخر صبح إلى النحر
الصططبح، الثططاني نفططره قبططل بمنى يصليها صلة واآخر الظهر تحلله
العططبرة أن ر م للنططوواي. وااعتمططد تبعططا حجططر ابططن ماعتمططد واهططذا

علططى الرشططيدي كططبر. واكتططب تحلططل فمتى تأخر، أوا تقدم بالتحلل
حيططث مان نصه: هذا التشريق. ماا آخر بصبح المنهاج: وايختم قول
ذلططك بعططد أنططه المعلططوم فمن واإل العلة، مان يؤخذ كما حاجا كونه

الغططروابا، إلططى أحططد كل مان المطلوبا التكبير مانه فيطلب كغيره
اللططه أكططبر اللططه أكططبر المحبوبة: اللططه التكبير . واصيغة له. اه فتنبه
التكططبيرة بعططد يزيططد أن الم فططي الحمططد. وااستحسططن واللططه أكططبر

بكططرة اللططه واسططبحان كططثيرا للططه واالحمططد كططبيرا أكططبر الثالثة: الله
واأعططز عبططده، وانصططر واعططده، صططدق واحططده، الله إل إله ل واأصيل،
أكططبر. (قططوله: وااللططه اللططه إل إلططه واحده. ل الحزابا واهزم جنده،
وايكططبر أيضططا. أي أوالى في على الحجة) ماعطوف ذي عشر وافي
في الله اسم تعالى: * (وايذكرواا لقوله الحجة، ذي عشر في ندبا
فططي النعططام) * قططال بهيمططة ماططن رزقهططم ماططا على ماعلوماات أيام

العشططر. أيططام واالجمهور: هططي واالشافعي عباس ابن الذكار: قال
حيططن يكططبر أوا أي يططرى، علططى صوتها) ماعطططوف يسمع (قوله: أوا

علطى الكسطوفين) ماعططوف النعام. (قوله: واصطلة صوت يسمع
الشططمس كسططوف أي الكسططوفين، صططلة واهو العيدين. أي صلة

آخططر وافططي بالخسططوفين، قططول فططي عنهما القمر. وايعبر واكسوف
ماططن أشططهر. واهططي واهططو للقمططر، واالخسططوف للشططمس بالكسوف

عليططه قططوله ذلططك. مانهططا فططي الصططحيحة للخبططار المؤكدة، السنن
ل اللططه آيططات ماططن آيتططان واالقمططر الشططمس واالسططلم: إن الصططلة

إلططى فططافزعوا ذلططك رأيتططم فططإذا لحياته، وال أحد لموت ينخسفان
إبراهيططم سططيدنا والططده ماططات لمططا ذلططك واالصططلة. قططال اللططه ذكططر

لمططوته. (قططوله: كسططفت النططاس: إنمططا فقططال الشططمس، واكسفت
لطه عطن ثطم الظهطر كسنة نواها الظهر) فلو كسنة ركعتان واأقلها



هططو واهططذا يجططز، لططم ركعططة كططل فططي ركوعططا يزيد أن الحرام بعد
قيطام) زيطادة كمالهطا بجيرماطي. (قطوله: واأدنطى المعتمد. برماطاواي

الزائطد. (قطوله: واالكمطل) أي القيططام فططي الفاتحطة قططراءة وايجب
كيفيططات. (قططوله: أن ثلث لها أن فتلخص ذكر، ماا الكمال واأعلى

واالتعططوذ. (واقططوله: الفتتططاح ماططن واسططوابقها الفاتحة) أي بعد يقرأ
قططدر قططدرها) أي يحسططنها. (واقططوله: أوا لمططن أفضططل البقرة) هططي

ماطن الوالطى فطي نصه: فيقطرأ ماا الحياء القرآن. وافي مان البقرة
واآل الفاتحططة الثانيططة وافططي واالبقططرة، الفاتحططة الوالى الركعة قيام

الرابعططة وافططي النسططاء، واسططورة الفاتحططة الثالثططة وافططي عمططران،
حيططث ماططن القططرآن ماططن ذلططك ماقططدار أوا المائدة، واسورة الفاتحة

اقتصططر والططو أجططزأه، قيططام كططل في الفاتحة على اقتصر أراد. والو
إلططى الصططلة دواام التطويططل بأس. واماقصططود فل قصار سور على

قططدر الثاني وافي آية، ماائة قدر الوال الركوع في النجلء. وايسبح
خمسططين. قططدر الرابططع وافي سبعين، قدر الثالث وافي آية، ثمانين
ركعة.  كل في الركوع قدر على السجود والكن
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صططلة كيفيططة بيططان علططى اقتصططر الشططارح أن (تتمططة) اعلططم
إلططى الكسططوف ابتططداء ماططن أنه واقتها: وابيانه يبين والم الكسوفين

للمنكسف بالنجلء الشمس كسوف صلة فتفوت النجلء، تمام
غروابهططا حصططل لططو بعططده. واأماططا فيهططا يشرع فل كاسفة، وابغروابها
القمططر خسططوف صططلة واتفططوت أتمهططا الصططلة أثنططاء فططي كاسططفة
الفجططر بعططد ماططا لن الفجططر، بطلططوع ل الشمس وابطلوع بالنجلء

كططل ماططن حططال بمحططذواف بالليل. (قوله: بخطبتين) ماتعلق مالحق
العيططدين صططلة تسططن أي الكسططوفين، واصططلة العيططدين صلة مان

بعططدهما، بخطبططتين ماصططحوبتين كونهمططا حططال الكسططوفين واصططلة
الجمعططة خطبتي شرواط أماا أركانهما، في الجمعة كخطبتي واهما

- فل واالسططتر واالطهططارة بينهمططا، واالجلططوس فيهمططا، - كالقيططام
السططماع السططنة لداء الشططرواط ماططن يعتططبر هنططا. نعططم، تشططترط

خطبططة فططي يعلمهططم أن وايسططن عربيططة، الخطبة واكون واالسماع،
أحكططام الضططحى عيططد وافططي الفطططر، زكططاة أحكططام الفطططر عيططد



مان بالتوبة الكسوفين خطبة في الناس يأمار أن الضحية. وايسن
ذلططك. (قططوله: أي وانحططو واعتططق صططدقة مان الخير وابفعل الذنوبا،

صططلة بعد ماع. (قوله: بعدهما) أي بمعنى الباء أن به ماعهما) أفاد
صططفة بمحططذواف ماتعلق واالظرف الكسوفين، صلة وابعد العيدين

بهما، يعتد ل فإنه الصلة على قدماتا لو عما به وااحترز لخطبتين،
إلططخ) خطبتططان يسن قدمات. (قوله: أي لو البعدية الراتبة كالسنة

ماستقلة. (قوله: والو سنة بعدهما الخطبتين أن التفسير بهذا أفاد
بعططد شططهدواا إذا فيمططا واذلك الغد، في فعلها كان والو غد) أي في

الغططد ماططن أداء تصططلى فإنهططا الماضية الليلة الهلل برؤية الغروابا
وابعطد أي العيطدين، على تقدم. (قوله: واالكسوفين) ماعطوف كما

أوالططى يفتتططح ل الكسططوف) أي الكسططوفين. (قططوله: ل صططلة فعل
عطن أخطره أيضططا. والططو الثانيططة وال أي ذكططر، بما الكسوف خطبتي

يبططدله ل أنططه سططياقه واظططاهر أوالى، لكان والء بسبع واالثانية قوله
بططدله يططأتي أن يحسططن ع: واهططل بالسططتغفار. وافططي وال بالتسططبيح

واالقططربا نظططر، فيططه ؟ ل أم الستسططقاء علططى قياسططا بالستغفار
التوبططة علططى واالحططث التضططرع، علططى مابنيططة صططلته لن الوال،

الناشططري: ذلططك. واعبططارة علططى الحمططل أسططبابا ماططن واالسططتغفار
. (قططوله: نططص. اه فيططه يططرد لططم أنه إل بالستغفار يأتي أن يحسن
ثانيطة وايفتتطح بيفتتح. (قطوله: واالثانيطة) أي تكبيرات) ماتعلق بتسع

التسططع ماططن كل مان تكبيرات. (واقوله: والء) حال بسبع الخطبتين
الخطيططب. يفصططل) أي أن السبع. (قوله: وايبنغططي وامان التكبيرات

واالتهليططل بالحمططد بينهمططا فصططل نصططه: والططو ماا الزبد شرواح وافي
الخطبططة) أي فصططول فططي مانططه . (قططوله: وايكططثر جططاز. اه واالثنططاء
أي الخطبططة، فواصططل فططي التكططبير ماططن الخطيب يكثر أن واينبغي
بينهمططا الفصططل ماططن ذكططر ماططا سجعاتها. (قططوله: قططاله) أي رؤواس

هططذه تسططن الفصططول. (قططوله: وال فططي مانططه واالكثططار بططالتكبير
ماططن ذلططك اسططتماع لهططم يسططن بططل للحاضططرين) أي التكططبيرات

التبطططاع، فيهطططا استسطططقاء) الصطططل الخطيطططب. (قطططوله: واصطططلة
لقططوماه) * ماوسططى استسططقى تعالى: * (واإذ بقوله لها وااستأنسوا

ليططس قبلنططا ماططن شططرع لن اسططتدلل، ل استئناسططا هذا كان واإنما
يقططرره. ماططا شططرعنا فططي وارد واإن الراجططح، علططى لنططا شططرعا

ماططن أوا اللططه ماططن ماطلقططا السططقيا لغططة: طلططب ماعناه واالستسقاء
إليه. قططال حاجتهم عند الله مان العباد سقيا غيره. واشرعا: طلب



غططارت الستسططقاء: فططإذا صططلة بيططان فططي الغزالي السلم حجة
أن للماططام فيسططتحب قنططاة، انهارت أوا الماطار، واانقطعت النهار
الصططدقة، ماططن أطططاقوا واماططا أيططام، ثلثططة بصططيام أوال النططاس يططأمار

فططي بهططم يخرج ثم المعاصي، مان واالتوبة المظالم، مان واالخرواج
بذلططة ثيططابا فططي ماتنظفيططن واالصططبيان وابالعجططائز الرابططع اليططوم

 بخلف ماتواضعين، وااستكانة
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الحاجططة، فططي لمشاركتها الدواابا إخراج يستحب العيد. واقيل
لصططب رتططع وابهططائم ركططع واماشايخ رضع صبيان (ص): لول والقوله
لططم ماتميزيططن أيضططا الذماططة أهططل خططرج صططبا. والططو العططذابا عليكم
نططودي: الصططحراء ماططن الواسططع المصلى في اجتمعوا فإذا يمنعوا،
بغيططر العيططد صططلة ماثل ركعتين الماام بهم جاماعة. فصلى الصلة
واليكططن خفيفططة، جلسططة وابينهمططا خطبططتين يخطططب ثططم تكططبير،

أن الثانية الخطبة واسط في الخطبتين. واينبغي ماعظم الستغفار
السططاعة هططذه فططي رداءه وايحول القبلة، وايستقبل الناس يستدبر

أعله (ص). فيجعططل الله رسول فعل الحال. هكذا بتحويل تفاؤل
علططى الشططمال علططى واماططا الشططمال على اليمين على واماا أسفله

ثططم سرا، الساعة هذه في وايدعون الناس، يفعل واكذلك اليمين،
حططتى هي كما ماحولة واأرديتهم وايدعون الخطبة فيختم يستقبلهم

أمارنططا إنططك الدعاء: اللهم في وايقول الثيابا، نزعوا ماتى ينزعوها
كمططا فأجبنططا أمارتنططا كمططا دعونططاك فقططد إجابتططك، واواعططدتنا بدعائك

سططقيانا في واإجابتك قارفنا ماا بمغفرة علينا فامانن واعدتنا. اللهم
الثلثططة اليططام في الصلوات أدبار بالدعاء بأس أرزاقنا. وال واسعة

رأي لعلططه تكططبير، بغير العبارة صدر . واقوله: في الخرواج. اه قبل
فتنبه. (قوله: عنططد الستسقاء، صلة في الكمل لغير بيان أوا له،

صططلة تجططوز فل حاجططة تكططن لططم لططو ماا بذلك للماء) خرج الحاجة
المططاء. (واقططوله: أوا تصططح. (قططوله: لفقططده) أي وال بططل الستسقاء

الماء. (واقوله: قلته) أي يشربا. (واقوله: أوا ل بحيث مالوحته) أي
صططلة القريططة. (قططوله: واهططي) أي أوا البلططدة أهططل يكفططي) أي ل

فيكبر واغيرها، الركان في العيد) أي الستسقاء. (واقوله: كصلة



فططي واخمسططا الوالططى فططي سبعا واالقراءة التعوذ قبل افتتاحه بعد
كآيططة تكططبيرة كططل بيططن وايقف تكبيرة، كل عند يديه وايرفع الثانية،

- اقططتربت الثانيططة وافططي ق سورة جهرا الوالى في وايقرأ ماعتدلة،
- الغاشططية الثانيططة وافططي سططبح الوالططى فططي يقططرأ أوا -، الصح في

بططل بركعططتين الستقسططاء صلة تختص - وال ضعيف بسند لورواده
الصطح، فطي العيطد بطوقت العيد. وال بخلف عليهما، الزيادة تجوز

لنها الصح، على الكراهة واقت في والو شاء ماتى فعلها يجوز بل
يسططتغفر الكسوف. (قططوله: لكططن كصلة ماعه، فدارت سبب ذات

واهو: يخطططب قبله، النساخ مان سقطا العبارة في الخطيب) لعل
- قال أن - إلى كالعيد ركعتان المنهاج: واهي ماتن كالعيد. واعبارة

. وايمكن التكبير. اه بدل تعالى الله يستغفر لكن كالعيد، وايخطب
كصططلة واهططي التشططبيه. أي مان تفهم واالخطبة سقط، ل يقال أن

بعططدها. (واقططوله: خطبططتين سططنية وافططي واالسنن الركان في العيد
وافططي تسططعا أوالهمططا فططي اللططه يستغفر أنه مانه التكبير) يعلم بدل

هططو إل إلططه ل الططذي الله أستغفر يقول أن واالوالى سبعا، ثانيتهما
أليططق لنططه هنططا السططتغفار سططن إليططه. واإنمططا واأتوبا القيوم الحي

مان فر كان واإن له غفر قاله واغيره: مان الترماذي والخبر بالحال،
تعططالى: * (اسططتغفرواا قططوله واماططن مانططه يكططثر أن الزحف. واينبغي

وايمططددكم ماططدرارا عليكططم السططماء يرسططل غفططارا كططان إنططه ربكم
أنهططارا) * (قططوله: لكططم وايجعططل جنططات لكططم وايجعل وابنين بأماوال

فططي المنهططاج: وايططدعو إلططخ) عبططارة الططدعاء حالططة القبلة وايستقبل
ماريعططا ماريئططا هنيئططا ماغيثططا غيثا اسقنا اللهم وايقول الوالى الخطبة

ماططن تجعلنططا وال الغيططث اسقنا دائما. اللهم طبقا سحا ماجلل غدقا
السططماء فأرسططل غفططارا كنططت إنك نستغفرك إنا اللهم القانطين،

في وايبالغ الثانية الخطبة صدر بعد القبلة مادرارا. وايستقبل علينا
يمينططه فيجعططل اسططتقباله عنطد رداءه وايحططول واجهطرا سطرا الدعاء

أسططفله أعله - فيجعططل الجديططد - فططي واينكسططه واعكسططه يسططاره
ماراد تفسير ثلثها نحو . قوله: أي ماثله. اه الناس وايحول واعكسه،

يعده لم الوالى في للدعاء استقبل النهاية: فإن في للصدر. قال
هططو الستسططقاء صططلة كيفيططة مان ذكره . (تنبيه) ماا الثانية. اه في

الططدعاء. - ماجططرد أدناها - واهي واثانيتها الستسقاء، كيفيات أكمل
وافططي نفل، والططو الصططلوات خلف - الدعاء أواسطها - واهي واثالثتها

رواى ماططا فيهططا التراوايح) الصل الجمعة. (قوله: واصلة خطبة نحو



رماضططان ماططن ليططالي الليططل جططوف ماططن (ص) خططرج الشيخان: أنه
 في واصلى
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لهططم يخرج فلم واتكاثرواا فيها، بصلته الناس واصلى المسجد
صططلة عليكططم تفططرض أن صبيحتها: خشيت لهم واقال الرابعة في

يقوماططون أنهططم صحيح بإسناد البيهقي عنها. وارواى فتعجزواا الليل
رماضططان شططهر فططي عنططه اللططه رضي الخطابا بن عمر عهد على

واعشطرين. واجمطع بثلث الموططأ في ماالك ركعة. وارواى بعشرين
(ص): قططوله بثلث. وااستشكل يوتروان كانوا بأنهم بينهما البيهقي
ة فطي تعطالى عليكم. بقطوله تفرض أن خشيت السطراء: هطن ليل
بأجوبططة لططدي. واأجيططب القططول يبططدل ل خمسططون، واالثوابا خمس

فططي غيرهططا فرضططية ينافي فل واليلة يوم كل في ذلك أن أحسنها
ركعططة) التراوايح. (واقوله: عشروان صلة السنة. (قوله: واهي) أي

السلم، واأزكى الصلة أفضل ماشرفها على المدينة أهل لغير أي
علططى اقتصططارهم كططان واإن واثلثيططن، سططتا فعلهططا فلهططم هططم أماططا

المدينططة أهططل فعل واإنما ذلك، لغيرهم يجوز وال أفضل، العشرين
سططبعا يطوفططون كططانوا فططإنهم ماكة، أهل ماساوااة أرادواا لنهم هذا
أربططع سططبع كططل ماكططان المدينططة أهططل فجعططل تروايحططتين، كططل بين

واإنمططا الخاماسططة، بعد يطوفون كانوا السيوطي: واماا ركعات. قال
(ص) واماططدفنه. بهجرتططه شططرفا لهططم لن بططذلك المدينة أهل خص

واأشططبهت هكططذا، واردت لنهططا واجوبا، تسليمات) أي (قوله: بعشر
عليه. (قططوله: واردت عما تغير فل فيها، الجماعة بطلب الفرائض

المغططربا ماططع ماجموعططة والططو العشططاء، صلة بعد ليلة) أي كل في
التفريططع، بفططاء التعبير التسليم) الوالى تقديم. (قوله: وايجب جمع

تسططليمات. (قططوله: بعشر قوله على مافرع لنه يقتضيه المقام إذ
إن أصططل تصططح) أي أكثر. (واقوله: لم أوا مانها) أي أربعا صلى فلو
سططنة ماطلقا. (قوله: بخلف نفل له صحت واإل عالما، عامادا كان

بتحريططم البعديططة أوا القبليططة الربع جمع يجوز فإنه إلخ) أي الظهر
بيططن فيططه يجمططع أن يجططوز الضططحى واكططذلك وااحططد، واسططلم وااحططد

أخططر لططو أنططه تقططدم وااحططد. واقططد واسططلم وااحد بتحرم كلها ركعاته



ماعتمططد علططى وااحططد، بسططلم البعدية ماع جمعها له يجوز ل القبلية
ل أنططه الضططعيف علططى مابنططي الجططواز بحططث واقال: لعل حجر، ابن

ر. (قوله: م ماعتمد على ذلك البعدية. وايجوز وال القبلية نية تجب
ينططوي أوا الترواايططح، صططلة فططي واينوي إلخ) أي الترواايح بها واينوي

النيططة. واظططاهر في التعيين مان بد ل أنه بذلك واأفاد رماضان، قيام
لن المعتمططد، واهططو فيهططا، للعططدد التعططرض يشططترط ل أنططه كلماططه

العصططر. أوا الظهططر قططال: أصططلي لططو يجب. كمططا ل للعدد التعرض
مابحطث فطي قطوله فطي واقتهطا بين الوقت) قد أوال (قوله: وافعلها
الفجططر. واطلططوع العشططاء صططلة بين كالترواايح الوتر الوتر: واواقت

يقططول ثم كذا واواقتها أوال يقول أن المناسب كان بأنه يعترض فل
خلفطه، الكريططم بشطرى إلطخ) فطي إلخ. (قوله: أفضل أوال وافعلها
العشططاء - عقططب الترواايح - أي عميرة: وافعلها عبارته: قال وانص
المختططار الماططداد: واواقتهططا الكسططالى. وافططي بططدع ماططن الوقت أوال

الططوقت، أوال العشططاء ماع فعلها تعارض . والو الليل. اه بربع يدخل
العشططاء. قبططل النططوم لكراهططة قططدماتا نوم، بعد الليل جوف في أوا

بفعلهططا النططوم) ماتعلططق الططوقت. (قططوله: بعططد (قططوله: أثنططاءه) أي
أفضططل يكططون ل الوقت أوال فعلها أن به التقييد واماقتضى أثناءه،

واهمططه لما فانظره. (قوله: خلفا النوم، عدم ماع أثناءه فعلها مان
أفضططل. (قططوله: النططوم بعططد أثنططاءه فعلهططا أن ماططن الحليمططي) أي
رماضططان. (واقططوله: في يصليها التي ركعة العشروان واسميت) أي

قيططاماهم) لطططول يسططتريحون الصططحابة. (قططوله: كططانوا لنهططم) أي
ماططع بططالقراءة القيططام طططول ينبغططي أنه المذكور التعليل مان يؤخذ

ماططن زمااننططا فططي كططثيروان يعتططاده لمططا خلفططا واالخشططوع، الحضور
بن الله عبد سيدنا الرشاد قطب قال بذلك، وايتفاخروان تخفيفها

الططذي المفططرط التخفيططف مان النصائح: واليحذر في الحداد علوي
يقعططون ربمططا حططتى للتراوايططح، صلتهم في الجهلة مان كثير يعتاده
فططي الطمأنينططة تططرك ماثل الواجبات مان بشئ الخلل في بسببه

بططد ل الططذي الططوجه علططى الفاتحة قراءة واترك واالسجود، الركوع
ففططاز صططلى هططو ل اللططه عنططد أحططدهم فيصططير العجلة، بسبب مانه

العجططابا. ماططن واسططلم بالتقصططير فططاعترف تططرك هططو وال بالثوابا
يبطل اليمان، لهل الشيطان ماكايد أعظم مان أشبهها واماا واهذه
 مان فاحذرواا للعمل، فعله ماع عمله مانهم العامال عمل
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واغيرهططا الترواايح صليتم الخوان. واإذا ماعاشر له واتنبهوا ذلك
واالسططجود واالركططوع واالقططراءة القيططام فططأتموا الصططلوات ماططن

للشيطان تجعلوا وال واالدابا، الركان واسائر واالحضور واالخشوع
واعلططى آمانططوا الططذين علططى سططلطان لططه ليس فإنه سلطانا عليكم
يتولططونه الططذين علططى سططلطانه إنمططا مانهططم، فكونوا يتوكلون ربهم

كططل . (قططوله: بعططد مانهططم. اه تكونططوا فل ماشططركون به هم واالذين
العشططرين) أي بيسططتريحون. (قططوله: واسططر تسططليمتين) ماتعلططق

ماتعلططق واالمجططروار رماضططان) الجططار غير فيها. (قوله: في الحكمة
يعططربا عليهططا تقدم إذا النكرة نعت لن عشر، مان حال بمحذواف

غيططر في كائنة كونها حال ركعات عشر الروااتب أن أي مانها، حال
عشططر أنهططا واالمططراد الروااتططب، مان حال يكون أن رماضان. وايصح

فططي فيططه) أي رماضططان. (قططوله: فضططوعفت ماثل رماضان غير في
ماثلططه الشططئ علططى يططزاد أن التضططعيف بططأن رماضططان. وااعططترض

العشططر علططى زيططد إذا لنططه ركعططات، عشططر التراوايططح أن فيقتضي
هططي مانهططا عشططرة عشططرين، صططارت ماثلهططا المؤكططدات ركعططات
- الترواايططح. واأجيططب هي الخرى واالعشرة الروااتب، مان المؤكدة

عليهططا فزيططد ل واضططعفه، قططدرها المعنى: فزيد - بأن سم في كما
العشططرة، الروااتططب قططدر زيططد كططذلك. أي ليططس لنه فقط، قدرها

الجميططع فيصططير عشططرة، واهططو ماثلططه أي الزائططد القدر هذا واضعف
تططرى كما عشروان. واهذا واالتراوايح عشرة، الروااتب ركعة، ثلثين
فل ماثله ضعفه إن قيل إذا أماا ماثله، الشئ ضعف أن على مابني

الرشططيدي ش. وافططي ع في كما المشهور، هو الخير واهذا تأوايل،
فططي زيططادة بتضططعيفها واجعلططت أي نصططه: فقططوله: فضططوعفت، ماا

ضططعف أن علططى مابني واأنه أيضا، ماطلوبة فالروااتب رماضان. واإل
أفططتى إلى: كما أحد، الله هو قل . (قوله: واتكرير ماثله. اه الشئ

بحيططاته واماتع عنه الله - رضي له: سئل الفتاواي شيخنا) عبارة به
قلتططم واإذا ؟ يسططن هل التراوايح في الخلص سورة تكرير -: في

أن شططهبة لبططن المعلمططات فططي رأيططت واقططد ؟ ل أم يكره فهل ل،
السططلف، بعططض كرههططا ثلثططا التراوايططح في الخلص سورة تكرير



ماططرة المصططحف فططي والنهططا تقططدم، عمن المعهود لمخالفتها قال
بينططوا ؟ ل أم ماعتمد ماقرر كلماه . فهل مارة. اه التلواة في فلتكن

فططي اللططه فسططح المسططلمون. فأجططابا عططدماكم ل واأواضططحوه ذلك
كل في أوا ركعة في غيرها أوا الخلص سورة قراءة مادته: تكرير

لنه قواعدنا على ماكرواه يقال وال بسنة، ليس التراوايح مان ركعة
واابططن السططلم عبططد ابططن أفططتى ماخصططوص. واقططد نهططي فيه يرد لم

التجزئططة - واهططو التراوايططح فططي القططدر قراءة بأن واغيرهما الصلح
ماططن أوالططى الشططهر فططي جميعططه القططرآن يختططم - بحيث المعروافة

القططرآن. بجميططع فيهططا القيططام السططنة بططأن قصيرة. واعللوه سورة
واغيططره. قططال السططنوي ذلططك وااعتمططد المجمططوع، كلم وااقتضططاه
ببعططض الماططر فيططه وارد ماططا كططل بططذلك واغيره: وايقططاس الزركشي

انتهططت. واإذا إلخ، الصبح سنة في عمران واآل البقرة كآية ماعين،
شططيخنا، بططه أفططتى كما قوله في ماا تعلم المذكورة العبارة تأمالت
التقييططد وال الخيططرة، الركعططات فططي بقوله التقييد فيها ليس فإنها

الططذي بططل حسططنة، غيططر بدعططة قوله فيها واليس الخلص، بسورة
تكرير واأن واأفضل، أوالى الشهر جميع في القرآن قراءة أن فيها

واليس فقط، الوالى خلف ماا ركعة في غيرها أوا الخلص سورة
فططي تقيد لم فتوى في بذلك أفتى يقال أن بمكرواه. إل وال بسنة

قيد أنه إل الفتاواى، في بما ماصرحة الرواض عبارة الفتاواى. لكن
الشططهر جميططع فططي بالقرآن وانصها: وافعلها الخلص، بسورة فيها

النهايططة عبططارة . واماثلهططا الخلص. اه سططورة تكريططر ماططن أفضططل
قططراءة الططوارد أن كلماهططم ماطن يظهطر الططذي واالمغني. واالحاصطل

غيططر واأن واالفضططل، الوالططى فهططو المعلوماة، بالتجزئة كله القرآن
غيرها، أوا الخلص سورة قرأ سواء واالفضل، الوالى خلف ذلك
واسططواء الوال، أوا مانهططا الخيططر بعضططها، فططي أوا الركعططات كل في

اللططه هططو قططل قططراءة ماططن ماكة أهل يعتاده ل. فما أوا ثلث كررها
فططي المسططد إلططى ألهططاكم واقططراءة الخيططرة، الركعططات فططي أحططد

ماططن بعضططهم يعتططاده ماططا الفضططل. واكططذلك خلف الوال، الركعات
أحططد الله هو قل واتكرير ركعة عشرة ست في كامال جزء قراءة

قلنططاه، بمططا ناطقططة المتططأخرين بعططض عبارة رأيت الباقي. ثم في
ليلططة كططل فيهططا يقرأ بأن الشهر جميع في بالقرآن وانصها: وافعلها

النسططان علططى أتى هل أوا الرحمن سورة تكرير مان أفضل جزءا
 إلى التكاثر مان سورة كل بعد الخلص سورة أوا
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كلططه ذلك ماحل أن . واماعلوم ماصر. اه أهل اعتاده كما المسد
ترتيططب علططى بعضططه. وايقططرأ يحفططظ أوا كله القرآن يحفظ كان إذا

فقططط، وااحططدة سططورة إل يحفططظ لططم فططإن التوالي، ماع المصحف
أنططه يقططال أن حقططه فططي وايبعد حفظه بما أتى غيرها، أوا الخلص

لغططة: التهجططد) هططو فتدبر. (قوله: وايسططن واالوالى، الفضل خلف
الشارح. (قططوله: فتهجططد ذكره بالتكلف. وااصطلحا: ماا النوم رفع

فيططه. وافططي فتهجططد أي للظرفيططة، بعضهم: الباء لك) قال نافلة به
فططي اقططرأه أي بططالقرآن، أي بططه، صططل أي بططه، التفسططير: فتهجططد

الخمططس. كمططا الصلوات على زائدة أي لك، نافلة فريضة صلتك
لتهجططد مافعططول وااقع ماحذواف لموصوف صفة الجلل. فنافلة في

 السططلم. اه صططدر فططي وااجبططا كططان التهجططد لن فريضططة، واهططو
التهجططد. (واقططوله: أحططاديث فضططله) أي في بجيرماي. (قوله: واوارد

بعططد الصططلة واالسططلم: أفضططل الصططلة عليططه مانها: قططوله كثيرة)،
بقيططام واالسلم: عليكططم الصلة عليه الليل. واقوله صلة المكتوبة

للسيئات، واماكفرة لكم، واقربة قبلكم، الصالحين دأبا فإنه الليل
عليططه قططوله وامانهططا الجسططد عططن للداء واماطردة الثم، عن وامانهاة
الطعططام، واأطعمططوا السططلم، أفشططوا الناس واالسلم: أيها الصلة
بسططلم. الجنة تدخلوا نيام، واالناس بالليل واصلوا الرحام، واصلوا
وااحططد، صعيد في الناس واالسلم: يحشر الصلة عليه قوله وامانها

؟ المضططاجع عططن جنططوبهم تتجططافى كططانت الذين ماناد: أين فينادي
أن حسططابا. وارواي بغيططر الجنططة - فيدخلون قليل - واهم فيقوماون

فقططال: طططاحت بك الله فعل له: ماا فقيل النوم، في رؤي الجنيد
وانفططدت العلططوم تلك وافنيت العبارات، تلك واغابت الشارات تلك
السطحر. عنطد نركعهطا كنطا ركيعطات إل نفعنطا واماطا الرسطوم، تلطك

للنططاس بها يشير التي إشاراته الشارات: أن تلك طاحت واماعنى
عبططاراته العبططارات: أن تلططك غططابت ثوابها. واماعنى يجد فلم هلكت

أيضططا. ثوابهططا يجد فلم وااضمحلت تلشت للمريدين بها يعبر التي
للتلماططذة يعلمهططا الططتي العلططوم العلططوم: أن تلططك فنيططت واماعنططى
الرسططوم: أن تلططك نفططدت أيضططا. واماعنططى ثوابها يجد فلم انعدمات



ثوابهططا. لهططا يجططد فلططم فرغططت للمبتططدئين يرسططمها الططتي الرسوم
أن ذلططك ماططن ثوابهططا. واالمقصططود واجططد إلخ: أنططه نفعنا واماا واماعنى

وانحططوه، بالريططاء الغالب في لقترانها ثوابا لها يجد لم الماور هذه
عنططه اللططه رضي قال فيها. واإنما للخلص المذكورة الركيعات إل

اقططتران ماثلططه على فيبعد واإل لشرفه، وابيانا التهجد على حثا ذلك
الغططوث القططب الصوفية. قال سيد كونه ماع نحوه أوا برياء عمله

ماططن الليططل قيططام أن نصائحه: وااعلططم في الحداد الله عبد الحبيب
خفيفططا يصططير النططوم. واإنمططا بعد سيما وال النفس، على شئ أثقل

أوال فططي واالمجاهططدة المشططقة علططى واالصططبر واالمداواماة بالعتياد
المناجططاة واحلواة تعالى بالله النس بابا ينفتح ذلك بعد ثم المار،

القيططام مان النسان يشبع ل ذلك واعند عزواجل، به الخلو والذة له
للصططالحين ذلططك واقططع عنططه. كمططا يكسل أوا يستثقله أن عن فضل

ماططا ماثططل فططي الجنططة أهل كان قائلهم: إن قال حتى الله عباد مان
أربعيططن آخططر: مانططذ طيب. واقططال عيش لفي إنهم بالليل فيه نحن
فططي الليططل آخططر: أهططل الفجر. واقال طلوع إل شئ غمني ماا سنة

الليططل قيططام آخر: لططول لهوهم. واقال في اللهو أهل مان ألذ ليلهم
الطدنيا. واأخبطارهم فطي البقطاء أحببت ماا الله في الخوان وامالقاة

بوضططوء الفجططر مانهططم خلئق صلى ماشهورة. واقد كثيرة ذلك في
اقتططده. فبهداهم الله هدى الذين عنهم. أوالئك الله رضي العشاء،
وابالسططتكثار عليططه وابالمحافظططة الليططل بقيططام اللططه رحمك فعليك

واإذا هونطا الرض على يمشون الذين الرحمن عباد مان واكن مانه،
سططجدا لربهططم يطبيتون واالططذين سطلماا، قطالوا الجططاهلون خطاطبهم

هططذه فططي بهططا اللططه واصفهم التي أواصافهم ببقية واقياماا. وااتصف
فل بالليططل القيططام ماططن الكثير عن عجزت آخرها. واإن إلى اليات
ماططن تيسططر ماططا تعالى: * (فاقرءواا الله قال مانه، القليل عن تعجز

السططلم: عليكططم عليططه الليل. واقططال مان القيام في القرآن) * أي
 القرآن يقرأ الذي واأجمل أحسن واماا ركعة والو الليل بقيام
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مانططه، شططيئا بالليل قياماه في ليلة كل يقرأ أن بالغيب الكريم
لططه تكططون حططتى آخططره، إلى القرآن أوال مان التدريج على وايقرأه



أقططل أوا أربعيططن كل في أوا شهر كل في إماا ختمة الليل قيام في
. (قططوله: واكططره واالهمة. اه النشاط حسب على أكثر، أوا ذلك مان

عمططروا بططن الله (ص) لعبد لقوله واذلك التهجد، تركه) أي لمعتاده
كططان فلن، ماثططل تكططن ل اللططه عبد عنه: يا الله رضي العاصي بن

الضططرير بكر أبي الشيخ عن اليافعي تركه. واحكى ثم الليل يقوم
وايقوم يفطر، وال النهار يصوم حسن شابا جواري في قال: كان

واردي عططن نمططت إني أستاذ واقال: يا يوماا فجاءني ينام، وال الليل
خرجططن قططد بجططوار واكططأني انشق، قد ماحرابي كأن فرأيت الليلة،

شططوهاء وااحدة فيهن واإذا مانهن، واجها أحسن أر لم المحرابا مان
؟ هططذه والمططن ؟ أنتن فقلت: لمن مانظرا، مانها أقبح أر لم فوهاء

فطي ماطت والطو نوماطك، ليلة واهذه ماضين، التي لياليك فقلن: نحن
رحمططة مايتططا، واخططر شططهقة حظك. فشططهق هذه لكانت هذه ليلتك
سططفيان قططال: رأيططت أنططه الصططالحين بعططض عن عليه. واحكي الله

؟ سططعيد أبططا يططا حالك له: كيف فقلت ماوته بعد النوم في الثوري
لططه: كيططف الكنططى. فقلططت زماططان هططذا واقال: ليططس عني فأعرض

* لي فقال عيانا ربي إلى يقول: نظرت فأنشأ ؟ سفيان يا حالك
دجططا قد الليل إذ قواماا كنت لقد سعيد ابن يا عنك رضائي * هنيئا

* * تريططده قصر أي فاختر فدوانك عميد واقلب ماشتاق * * بعبرة
أن إلططخ) أي يخططل ل أن (قوله: وايتأكد بعيد غير عنك فإني وازرني

فططي الصططلة ذلططك) أي فضططل ش. (قططوله: لعظططم ع  يتركها. اه ل
لعططدد تعييططن ل ركعططاته) أي لعططدد حد النوم. (قوله: وال بعد الليل

يكططثر ركعاته. (قوله: واأن حدها) أي التهجد. (قوله: واقيل ركعات
لخططبر واالسططتغفار، الططدعاء مان الليل في يكثر أن وايتأكد فيه) أي

اللططه يسططأل ماسططلم رجططل يوافقهططا ل ساعة الليل في ماسلم: إن
ليلططة، كططل إيططاه. واذلططك أعطططاه إل واالخططرة الدنيا مان خيرا تعالى
الليل. (واقوله: آكططد) الغفلة. (قوله: وانصفه) أي ماحله الليل والن

السططحر) أي عنططد واالسططتغفار. (قططوله: واأفضططله فيططه بالططدعاء أي
السططحر. عنططد يكططون أن واالسططتغفار الططدعاء ماططن ذكر ماا واأفضل

تبططارك ربنططا الصحيح: ينططزل واللخبر إلخ) أي تعالى (واقوله: لقوله
الخيططر الليططل ثلططث يبقططى حيططن الططدنيا سماء إلى ليلة كل واتعالى

؟ فططأعطيه يسططألني واماططن ؟ لططه فأسططتجيب يططدعوني فيقول: مان
مالئكته أوا أماره ينزل: ينزل ؟. واماعنى له فأغفر يستغفرني وامان

المعنططوي. (قططوله: واأن القططربا مازيططد عططن كناية هو أوا رحمته، أوا



ليتهجططد تهجططده فططي يطمططع ماططن يططوقظ أن وايتأكد إلخ) أي يوقظ
واالتقططوى) * والخططبر الططبر علططى تعططالى: * (واتعططاوانوا لقططوله ماعططه،
الله عنه: رحم الله رضي هريرة أبي عن داواد، واأبي أحمد الماام
نضططح أبططت فإن فصلت، امارأته واأيقظ فصلى الليل مان قام رجل
فصططلت الليططل ماططن قططامات اماططرأة اللططه المططاء. رحططم واجههططا فططي

الماء. والخططبر واجهه في نضحت أبى فإن فصلى، زواجها واأيقضت
ماطن الرجطل اسططتيقظ هريططرة: إذا أبططي عطن واالنسطائي، داواد أبي

كططثيرا اللططه الططذاكرين ماططن كتبططا ركعططتين واصليا أهله واأيقظ الليل
إن سططيما ل أوالططى، فللراتبة للتهجد اليقاظ تأكد واالذاكرات. واإذا

(ص) يصلي النبي عنها: كان الله رضي عائشة واقتها. واعن ضاق
أيقظنططي الططوتر بقي فإذا يديه، بين ماعترضة واأنا الليل مان صلته

خططبر: لعمططوم ماططؤقت) واذلططك نفططل قضاء فأواترت. (قوله: وايندبا
(ص) قضططى ذكرها. والنه إذا فليصلها نسيها أوا صلة عن نام مان
بعططد اللططتين الركعططتين العصططر وابعططد الفجططر، ركعتي الشمس بعد

حسن: ماططن بإسناد داواد أبي واغيره. والخبر ماسلم الظهر. روااهما
الرواض. (قوله: شرح  ذكره. اه إذا فليصل سنته أوا واتره عن نام
 ذي ل
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فعلططه لن واذلططك سططبب، ذي نفططل قضططاء ينططدبا ل سبب) أي
تمثيططل هططو يقضى. واقوله: ككسوف فل زال واقد السبب لعارض

يكططون أن صططلته. وايحتمططل أي ماضاف، تقديره على السبب لذي
لططذي فإنهمططا بعططده ماططا عليططه يعكططر لكططن نفسططه، للسططبب تمططثيل

الجططواد: واسططنها فتططح فططي الستسقاء. قططال صلة السبب. واماثلها
. للقضططاء. اه ل السططتزادة لطلططب هططو إنمططا قبلهططا سططقوا لو فيما

الدعططة إلططى نفسططه تميططل لئل قضططاؤه) أي لططه (قططوله: نططدبا
قضططاء ينططدبا واكططذلك الصططلة) أي غيططر واالرفاهية. (قططوله: واكططذا

للنفططل حصططر قدمانا. (قوله: وال لما الصلة غير مان الفائت الورد
(ص): لقطوله واذلطك سططبب، وال بططوقت يتقيطد ل ماططا المطلق) هطو

واالحططاكم حبان ابن روااه أقل أوا مانها استكثر ماوضوع خير الصلة
ماطلقططا. (قططوله: أن نفل للمنتفل صحيحيهما. (قوله: واله) أي في



ثططم نيتططه فططي يطلططق أوا ينويها ش: بأن ع ركعة) قال على يقتصر
واشططرحه: وافططي الططرواض كراهة) عبارة . (قوله: بل مانها. اه يسلم
أحدهما: واجهان، ماطلقا أحرم لو فيما ركعة على القتصار كراهة

ركعططة. واالثططاني: تكفيططه ل صلة نذر إذا بأنه القول على نعم. بناء
خلف ماططن استحبابه: خرواجا يظهر الذي المطلب في قال ل. بل
يلططزم أنططه مان حنيفة أبي خلف مان يخرج لم واإن أصحابنا، بعض

ركعططة) ماقابططل فططوق نططوى . (قططوله: فططإن ركعتططان. اه بالشططرواع
نططوى فإن واأطلق، نواها إن ركعة على القتصار له أي لمحذواف،

سططلم بل يتشططهد أن - فلططه ركعة فوق عددا نوى - أي ركعة فوق
أربطع واكل ثلث كل وافي كالرباعية، أفضل، واهو ركعتين، كل في
قلططت: الجملططة. فططإن فططي الفرائططض في ماعهود ذلك لن أكثر، أوا

كططالمغربا، الثلثيططة واعقططب كالصططبح، الثانيططة عقططب التشططهد عهد
! قلططت: يعهططد فلططم الخاماسة عقب واأماا كالعصر، الرابعة واعقب

أن الشططارح: فلططه قططول الجملة. واأفهططم بقولهم: في مادفوع ذلك
كططذلك. واهو صلته، آخر وااحد تشهد على القتصار له يتشهد: أن

كسططائر ركن التشهد لجاز. واهذا الفريضة في عليه اقتصر لو لنه
قبططل فيمططا السططورة قططرأ بتشططهدين أتططى فإن الخيرة، التشهدات

الركعططات. واأفهططم جميع في قرأها وااحد بتشهد أوا الوال، التشهد
سلم غير مان التشهد له يجوز ل ركعتين: أنه كل قوله: في أيضا
أصططل. واقططوله: فططي نظير له يعهد لم إذ كذلك واهو ركعة، كل في
هططو كمططا بعططده فيمططا يقال ركعتين. واماثله كل بعد أي ركعتين كل

تشططهد، كططل قبططل العططداد تساواي يشترط ش: وال ع ظاهر. قال
أربعا. واهكذا. ثم وايتشهد، ثلثا ثم وايتشهد، ركعتين يصلي أن فله
والططه واقططال حططذفه ماعينططا. والططو عططددا قدرا) أي نوى . (قوله: أوا اه

أوالططى. لن لكططان التشططهد، فلططه قططوله علططى وانقص. عطفططا زيادة
أنططه ماططع ركعططة، فططوق لنيتططه ماغططايرا قدرا نيته أن يقتضي العطف

قطدرا نيتطه لن مانطه، أعطم هطو بطل عينطه ليطس أنطه ظهر ثم عينه
زاد بمططا خططاص فططإنه ركعة فوق نيته بخلف وابأكثر، بركعة صادق

واالنقططص. واقططوله: الزيططادة نويططا) أي عليهططا. فتنبططه. (واقططوله: إن
الزيططادة نططوى التوزيططع. أي علططى واهو واالنقص، للزيادة أي قبلهما

أن فيطه، يشطرع أن قبطل النقطص وانطوى بهطا، التيطان قبل نطوى ك
أربعططا نوى أوا بها، واأتى فقام الزيادة نوى السلم قبل ثم ركعتين

ركعططتين، علططى القتصططار نوى الثانية السجدة مان رأسه رفع عند



فعططل أوا ينويها أن قبل الزيادة فعل لو ماا بخلف ذلك، يصح فإنه
واشرحه: الرواض الصلة. واعبارة يبطل فإنه ينويه أن قبل النقص

إلططى قططام أوا ركعطة، ماططن أوا ركعططتين ماططن واسطلم أربعطا نططوى فإن
نططواه ماططا لمخططالفته صططلته بطلت النية، تغيير قبل عامادا خاماسة

كططان لططو نيططة. والهططذا إلى فتحتاج ثانية صلة الزيادة لن نية، بغير
. (قططوله: واإل الزيططادة. اه لططه يجططز لم الماء وارأى ماتيمما المصلي

إن أي صططلته، بطلططت قبلهمططا ينوهمططا لططم واإن صلته) أي بطلت
قططوله على إلخ) تفريع ركعتين نوى عالما. (قوله: فلو عامادا كان
إذا البطلن قال: ماحططل فكأنه له، كالتقييد صلته. واهو بطلت واإل

 فعل
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لثالثططة ركعططتين نططوى مان قام بأن سهوا كان فإن عمدا، ذلك
ثططم يقعططد، أن التذكر عند عليه يجب لكن صلته، تبطل فل سهوا

إل ينططو لططم أنططه تذكر) أي واقام. (واقوله: ثم نواها الزيادة شاء إن
ماططا لن واجوبططا) أي سهو. (واقوله: فيقعططد هذا قياماه واأن ركعتين،

شططاء أي ماحططذواف، شططاء) مافعططوله لغوا. (واقططوله: إن واقع به أتى
صططلته) لنططه آخططر للسططهو يسططجد قياماه. (واقوله: ثم قبل الزيادة

الزيططادة. (واقططوله: يشططأ) أي لم عمده. (قوله: واإن يبطل بما أتى
تشططهد قططوله علططى وااقتصططر حذفه قعوده. والو على دام قعد) أي

ماطلقا. والو نفل للمتنفل) أي أوالى. (قوله: وايسن لكان بعده واماا
لنططه أوالى، لكان إلخ يسلم أن له الرواض: واالفضل في كما قال

الفضططلية. (واقططوله: أن إلططخ. واليفيططد يقتصر أن واله بقوله مارتبط
أوا ابتططداء ينويهمططا التحفططة: بططأن فططي ركعتين) قال كل مان يسلم

تغييططر بشططرط مانهمططا أكططثر نططوى أوا أطلق إذا فيما عليهما يقتصر
مانططويه علططى بقططاؤه يقططال أن يبعد ل إذ تردد، هذه في لكن النية،

لططدفع تأكيد اثنان. واالثاني اثنان ماثنى) أي . (قوله: ماثنى أوالى. اه
صططحيحة رواايططة ل. (قططوله: وافططي ق  فقططط. اه اثنيططن إرادة تططوهم

كططل فططي القيططام) أي الليل. (قوله: إطالة على زيادة واالنهار) أي
الصحيح: للخبر الركعات) أي تكثير مان الصلوات. (واقوله: أفضل

واهططو القرآن، ذكره القيام. والن أي القنوت، طول الصلة أفضل



قياماهططا، واأطططال عشططرا شططخص صططلى غيره. فلو ذكر مان أفضل
أفضططل. واقيططل العشر كانت الزمان، ذلك في عشرين آخر واصلى

ماططن أفضططل الفططرض أن قاعططدة أفضططل. وايرجحططه العشططرين إن
فرضططا، مانططه المجزئ القدر يقع الواجب مان يتجزأ ماا واأن النفل،

العشططر. بخلف وااجبططا يقططع غالبهططا أوا كلهططا نفل. واهططي عططداه واماا
ش ع عططن بافضططل. واتقططدم شرحي في واباعشن حجر ابن أفاده

بعطد عبطارته وانطص أفضطل، العشطرين أن القيططام ركن مابحث في
العشططر زماططن وااسططتوى قيططام، ماططن الكططل كططانت لططو كلم: أماططا

الركوعططات زيططادة ماططن فيهططا لمططا أفضططل فالعشططروان واالعشرين،
. (قططوله: واقططال) أي القيام. اه في الكل اشتراك ماع واالسجودات

عيد النفل المجموع. (قوله: أفضل في النوواي. (واقوله: فيه) أي
لشططبههما واذلططك بعدهما ماما أفضل العيدين أن فأصغر) أفاد أكبر

أنهمططا فططي واللخلف الططوقت، واتعيططن الجماعططة نططدبا في الفرض
صططلة الفريضططة بعططد صططلة ماسلم: أفضل خبر كفاية. واأماا فرضا
الكططبر العيططد أن أيضططا المطلق. واأفاد النفل على فمحمول الليل
شططرح فططي الصططغر. قططال العيططد ماططن أفضططل الضططحى، عيططد واهو

أخذه أفضل. واكأنه الفطر عيد أن السلم عبد ابن الرواض: واعن
عليططه مانصططوص لنططه الضططحى، تكططبير علططى تكبيره تفضيلهم مان

هططداكم) * ماططا على الله والتكبرواا العدة تعالى: * (والتكملوا بقوله
لنططه الضحى، عيد ترجيح النظر في الرجح الزركشي: لكن قال
عشططره لن واالضحية. واقيططل الحج نسكان، وافيه حرام شهر في

إلططخ) . (قوله: فكسططوف رماضان. اه مان الخير العشر مان أفضل
علططى للتفططاق واذلك الكسوفان، الفضلية في العيدين يتلو ثم أي

ينكططره. (واقططوله: حنيفططة أبا فإن الستسقاء بخلف ماشرواعيتهما،
الوال كططان واإنمططا الخسططوف، الكسططوف يتلططو ثططم فخسططوف) أي

والن القططرآن، فططي القمططر على الشمس لتقدم الثاني مان أفضل
يتلطو ثطم به. (واقوله: فاستسقاء) أي النتفاع مان أكثر بها النتفاع

فيهططا. الجماعططة طلططب لتأكد الستسقاء، الفضيلة في الكسوفين
بوجوبه. قيل لنه الوتر، فيها الستسقاء يتلو ثم (قوله: فوتر) أي

أي الصططبح، ركعتططا فيهططا الططوتر يتلططو ثططم فجططر) أي (قوله: فركعتا
غيرهمططا. ماططن أكثر (ص) عليهما ماثابرته شدة مان صح لما سنته،
الروااتب) فيها. (قوله: فبقية واماا الدنيا مان خير قوله: إنهما وامان

واالبعديططة، القبليططة الصططلة الروااتططب، بقيططة ذكططر ماططا يتلططو ثططم أي



أن وااحططدة) أي مارتبة في (ص) عليها. (قوله: فجميعها لمواظبته
 مارتبة في كلها الباقية الروااتب
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لكططان وااحططدة مارتبططة - في البقية - أي واهي قال وااحدة. والو
ل الروااتططب علططى يعططود جميعهططا ضططمير أن توهم عبارته إذ أوالى،
التراوايح، الروااتب بقية يتلو ثم البقية. (قوله: فالتراوايح) أي على

التراوايططح يتلططو ثم فيها. (قوله: فالضحى) أي الجماعة لمشرواعية
الططوقت. (قططوله: فركعتططا تعييططن فططي بططالفرض لشططبهها الضططحى،
واالتحيططة الطططواف ركعتططا الضططحى يتلططو ثططم إلططخ) أي الطططواف
واليططس وااحططدة، مارتبططة فططي الثلثططة أن عبططارته واظططاهر واالحرام،

واالتحيططة الحططرام ركعططتي ماططن أفضططل الطططواف ركعتططا بل كذلك،
الحططرام ركعططتي ماططن أفضل التحية واركعتا واجوبهما، في للخلف

قبلططه كالططذي قططال المسططجد. فلططو دخول واهو سببهما لتقدم أيضا
تفيططد الفططاء لكططون أوالى، لكان فالحرام فالتحية الطواف فركعتا

الجميططع يتلو ثم الفضلية. (قوله: فالوضوء) أي في بينها الترتيب
الوضططوء سنة يتلو واهو المطلق، النفل عن الوضوء. واسكت سنة
الصططلة واالنهايططة. (قططوله: فائططدة: أماططا التحفططة فططي بططه صرح كما

العباد: وامان إرشاد في المؤلف إلخ) قال الرغائب ليلة المعروافة
مانططع الماططر والة علططى وايجططب فاعلهططا يططأثم التي المذماوماة البدع

أوال ليلططة العشاءين بين ركعة عشرة اثنتا الرغائب فاعلها: صلة
واصططلة ركعططة، ماائططة شططعبان نصططف ليلة رجب. واصلة مان جمعة

الصطلوات قضططاء بنيطة ركعطة، عشر سبعة رماضان مان جمعة آخر
أوا ركعططات أربططع عاشططوراء يططوم يقضها. واصططلة لم التي الخمس

تغططتر وال باطلططة، فموضططوعة أحاديثهططا أماططا السبوع، أكثر. واصلة
عبططارته: وانص الحياء، في الغزالي ذكرها . وامامن ذكرها. اه بمن
قططال: (ص) أنططه الله رسول عن بإسناد رواي فقد رجب صلة أماا
بيططن فيمططا يصططلي ثططم رجططب، ماططن خميس أوال يصوم أحد مان ماا

ركعططتين كططل بيططن يفصططل ركعططة عشططرة اثنططتي واالعتمططة العشططاء
فططي أنزلناه واإنا مارة الكتابا بفاتحة ركعة كل في يقرأ بتسليمة،

فططرغ فططإذا عشرة، اثنتي أحد الله هو واقل مارات ثلث القدر ليلة



النبي على صل وايقول: اللهم مارة، سبعين علي صلى صلته مان
ماططرة: سططبعين سططجوده، فططي وايقططول يسجد آله. ثم واعلى الماي

وايقططول رأسططه يرفططع واالططرواح. ثططم الملئكططة ربا قططدواس سططبوح
أنططت فإنططك تعلططم، عمططا واتجططاواز واارحططم اغفططر ماططرة: ربا سبعين
قططال ماططا ماثل فيها وايقول أخرى سجدة يسجد العظم. ثم العلي

تقضططى. فإنهططا سجوده، في حاجته يسأل الوالى. ثم السجدة في
جميع له غفر إل الصلة هذه أحد يصلي (ص): ل الله رسول قال

واوارق الجبططال واوازن الرمال واعدد البحر زبد ماثل كانت والو ذنوبه
قد مامن بيته أهل مان سبعمائة في القياماة يوم وايشفع الشجار،
هططذا فططي أواردناهططا واإنمططا ماسططتحبة، صططلة النار. فهططذه استوجب

رتبططة رتبتهططا تبلططغ ل كطان واإن السططنين، بتكططرر تتكرر لنها القسم
الحططاد. نقلهططا الصططلة هططذه لن العيططدين، واصططلة التراوايططح صلة
يسططمحون وال عليهططا يواظبططون بأجمعهم القدس أهل رأيت والكن
فططي يصططلي أن فهططي شططعبان صططلة إيرادها. واأماا فأحببت بتركها

يقططرأ بتسططليمة، ركعططتين كططل ركعة، ماائة مانه عشر الخاماس ليلة
ماطرة. عشطرة إحطدى أحطد اللطه هو قل الفاتحة بعد ركعة كل في
قططل الفاتحططة بعد ركعة كل في يقرأ ركعات عشر صلى شاء واإن
الصطلوات، جملطة فططي ماروايطة أيضطا فهذه مارة، ماائة أحد الله هو

الخيططر، صططلة وايسططمونها الصططلة هططذه يصططلون السططلف كططان
الحسططن عططن جماعططة. وارواي صططلوها واربمططا فيهططا، وايجتمعططون

النططبي أصططحابا ماططن ثلثططون قال: حططدثني أنه الله رحمه البصري
تعططالى اللططه نظططر الليلططة هذه في الصلة هذه صلى مان (ص) أن

أدناهططا حاجططة سططبعين نظططرة بكططل لططه واقضى نظرة، سبعين إليه
فمنهططم فيهططا، العلماء الكردي: وااختلف العلماة . قال المغفرة. اه

بطه يعلططم حططد إلططى الحططديث واصل اجتمعت إذا طرق لها قال مان
بالوضططع، حططديثها علططى حكططم ماططن العمططال. وامانهططم فضططائل في

الكلم الشططارح أفرد كتبه. واقد في الشارح واتبعه النوواي، وامانهم
في جاء فيما واالبيان اليضاح سماه ماستقل تأليف في ذلك على
علططى فيططه الكلم أشططبع شططعبان. واقططد مان واالنصف الرغائب ليلة

الذكار قبيحة) في . (قوله: فبدعة أردته. اه إن مانه فراجعه ذلك،
اللططه. رحمه السلم عبد بن ماحمد أبو الماام الشيخ نصه: ذكر ماا

أقسططام: وااجبططة، خمسططة علططى البططدع أن القواعططد، كتططابه فططي



البططدع أماثلططة واماباحة. قال: واماططن واماستحبة، واماكرواهة، واماحرماة،
 المباحة
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. واقططوله: أعلططم. اه واالعصططر. وااللططه الصططبح عقططب المصافحة
عليهططا خيططف إذا واالشططرائع القططرآن تططدواين أماثلتهططا وااجبططة. ماططن

إجماعططا، وااجططب القططروان ماططن بعططدنا لمططن التبليططغ الضططياع. فططإن
المحططدثات أماثلتهططا إجماعا. واقوله: واماحرماططة. ماططن حرام واإهماله

زخرفططة أماثلتهططا كالمكوس. واقوله: واماكرواهططة. ماططن المظالم مان
بقيام. واقططوله: واماسططتحبة. ماططن الجمعة ليلة واتخصيص المساجد،

واالمططدارس، الربططط وابنططاء بالجماعططة، التراوايح صلة فعل أماثلتها
الوال. واقططوله: واماباحططة. ماططن العصططر فططي يعهططد لططم إحسان واكل

قططوله شرح في المبين، فتح في حجر ابن ذكره. واقال ماا أماثلتها
نصططه: ماططا رد، فهططو مانططه ليس ماا هذا أمارنا في أحدث (ص): مان

أوا سططنة أوا كتابططا واخالف أحدث عنه: ماا الله رضي الشافعي قال
والططم الخيططر ماططن أحططدث واماططا الضططالة، البدعة فهو أثرا أوا إجماعا
البططدع أن المحمودة. واالحاصططل البدعة فهو ذلك مان شيئا يخالف

يلططزم والم مار، ماما شيئا واافق ماا واهي ندبها، على ماتفق الحسنة
كتصطنيف كفايطة، فطرض هطو ماطا شرعي. وامانهطا ماحذوار فعله مان

تعططالى: اللططه رحمططه المصططنف شيخ شاماة أبو الماام العلوم. قال
اليططوم فططي عام كل في يفعل ماا زمااننا في ابتدع ماا أحسن وامان

واإظهططار واالمعططرواف الصططدقات (ص): ماططن ماولططده ليوم الموافق
الفقططراء إلططى الحسططان مان فيه ماا ماع ذلك فإن واالسروار، الزينة
ذلطك، فاعطل قلب في واجللته (ص) واتعظيمه النبي بمحبة يشعر
أرسططله الططذي رسططوله إيجاد مان به مان ماا على تعالى الله واشكر
شططيئا خططالف ماططا واهططي السططيئة، البدع (ص). واأن للعالمين رحمة

تططارة التحريم يوجب ماا إلى تنتهي قد التزاماا، أوا صريحا ذلك مان
الوال واقربططة. فمططن طاعططة أنططه يظططن ماططا واإلططى أخرى، واالكراهة

عليططه كططان ماططا وايخططالفون التصططوف يزعمون جماعة إلى النتماء
المشططهورة الكمططالت واسططائر واالططورع الزهد مان الطريق ماشايخ
لتلططبيس حراماططا، يحرماططون ل إباحيططة أوالئططك ماططن كططثير بططل عنهم،



أوا الكفططرة باسم فهم القبيحة، الشنيعة أحوالهم عليهم الشيطان
ليلططة الصططلة الفقططر. وامانططه أوا التصططوف باسم مانهم أحق الفسق

شططعبان. وامانططه ماططن النصف واليلة رجب، مان جمعة أوال الرغائب
الختطوم ليطالي واالجتمطاع الحرام، المشعر أوا عرفة ليلة الوقوف

يكططن لططم ماططا فيكره عليها، واالخطب المنابر وانصب رماضان، آخر
حططرام أجسططاماهم. فططإنه تتضططام بططأن بالنسططاء الرجال اختلط فيه

سططنة هططو بططل كذلك واليس رجب، صوم البدع وافسق. قيل: وامان
. بحططذف. عليططه. اه الكلم وابسطت الفتاواي في بينته كما فاضلة،

واالمططآبا. واقططد المرجع واإليه بالصوابا أعلم واتعالى سبحانه واالله
واعططونه اللططه بحمططد المباركططة الحاشية مان الوال الجزء تحرير تم

ماططن واالعشططرين التاسططع فططي المبططارك الحد يوم توفيقه، واحسن
علططى واالمططائتين، اللف بعد واتسعين ثمانية عام القعدة ذي شهر

ابططن بكططر أبططي العطططا ذي ربططه ماططن الغفططران راجططي ماؤلفهططا يططد
والوالططديه له الله غفر الشافعي، الدماياطي شطا ماحمد المرحوم

الحططرام، المسططلمين. المشططعر والجميططع والمحططبيه والمشططايخه
واالخطططب المنططابر وانصططب رماضططان، آخر الختوم ليالي واالجتماع

تتضططام بططأن بالنساء الرجال اختلط فيه يكن لم ماا فيكره عليها،
رجططب، صططوم البططدع وافسططق. قيططل: واماططن حططرام أجساماهم. فإنه

وابسطططت الفتاواي في بينته كما فاضلة، سنة هو بل كذلك واليس
بالصططوابا أعلططم واتعططالى سططبحانه . بحذف. وااللططه عليه. اه الكلم
الحاشططية ماططن الوال الجططزء تحرير تم واالمآبا. واقد المرجع واإليه

المبططارك الحططد يططوم تططوفيقه، واحسططن واعونه الله بحمد المباركة
واتسططعين ثمانيططة عام القعدة ذي شهر مان واالعشرين التاسع في
ذي ربططه مان الغفران راجي ماؤلفها يد على واالمائتين، اللف بعد

طا ماحمطد المرحوم ابن بكر أبي العطا الشطافعي، الطدماياطي ش
المسططلمين. والجميططع والمحططبيه والمشططايخه والوالططديه لططه الله غفر

أن عططدنان والططد سيد ماحمد سيدنا بجاه المنان الكريم الله واأرجو
بقربططه، علينا يمن واأن أفسدناه، ماا مانا يصحح واأن رضاه، يرزقنا

علينططا حسططرة أعمالنططا يجعططل ل واأن حبططه، بحقططائق يتحفنططا واأن
الكراماططة. واأن فراديس أعلى في ساداتنا ماع يجعلنا وانداماة. واأن

ل الططدعاء، ماجيب البتداء. فإنه على أعاننا كما التمام على يعيننا
عليه. أماوره جميع في عول مان وال عليه، وااعتمد قصده مان يرد

القيططام ماططن النسططان يشططبع ل ذلططك واعند عزواجل، به الخلو والذة



للصططالحين ذلططك واقططع عنططه. كمططا يكسل أوا يستثقله أن عن فضل
ماططا ماثططل فططي الجنططة أهل كان قائلهم: إن قال حتى الله عباد مان

أربعيططن آخططر: مانططذ طيب. واقططال عيش لفي إنهم بالليل فيه نحن
فططي الليططل آخططر: أهططل الفجر. واقال طلوع إل شئ غمني ماا سنة

الليططل قيططام آخر: لططول لهوهم. واقال في اللهو أهل مان ألذ ليلهم
الطدنيا. واأخبطارهم فطي البقطاء أحببت ماا الله في الخوان وامالقاة

بوضططوء الفجططر مانهططم خلئق صلى ماشهورة. واقد كثيرة ذلك في
اقتططده. فبهداهم الله هدى الذين عنهم. أوالئك الله رضي العشاء،
وابالسططتكثار عليططه وابالمحافظططة الليططل بقيططام اللططه رحمك فعليك

واإذا هونطا الرض على يمشون الذين الرحمن عباد مان واكن مانه،
سططجدا لربهططم يطبيتون واالططذين سطلماا، قطالوا الجططاهلون خطاطبهم

هططذه فططي بهططا اللططه واصفهم التي أواصافهم ببقية واقياماا. وااتصف
فل بالليططل القيططام ماططن الكثير عن عجزت آخرها. واإن إلى اليات
ماططن تيسططر ماططا تعالى: * (فاقرءواا الله قال مانه، القليل عن تعجز

السططلم: عليكططم عليططه الليل. واقططال مان القيام في القرآن) * أي
القططرآن يقططرأ الططذي واأجمططل أحسططن واماططا ركعططة والططو الليل بقيام

مانططه، شططيئا بالليططل قيططاماه فططي ليلططة كططل يقططرأ أن بالغيب الكريم
لططه تكططون حططتى آخططره، إلى القرآن أوال مان التدريج على وايقرأه

أقططل أوا أربعيططن كل في أوا شهر كل في إماا ختمة الليل قيام في
.  واالهمة. اه النشاط حسب على أكثر، أوا ذلك مان
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	فيه. وروي أن رجلا قال بحضرته (ص): تعس الشيطان. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك فإنه يتعاظم عنده - أي عند هذا القول - ولكن قل بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه يصغر حتى يصير أقل من ذبابة. وروي: من أراد أن يحيا سعيدا ويموت شهيدا فليقل عند ابتداء كل شئ بسم الله الرحمن الرحيم - أي كل شئ ذي بال - بدليل الحديث المتقدم. وروي: بسم الله الرحمن الرحيم أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني. قال العلامة الصبان في رسالته على البسملة: لعل وصفها بهذا باعتبار اشتمالها على معاني الفاتحة. اه. وعدد حروف البسملة الرسمية تسعة عشر حرفا، وعدد خزنة النار تسعة عشر خازنا، كما قال الله تعالى: * (عليها تسعة عشر) *. قال ابن مسعود: فمن أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ البسملة، فيجعل الله له بكل حرف منها جنة - بضم الجيم - أي وقاية - من كل واحد منهم، فإنهم يقولونها في كل أفعالهم، فبها قوتهم وبها استضلعوا. وعن علي رضي الله عنه، مرفوعا: ما من كتاب يلقى في الارض وفيه بسم الله الرحمن الرحيم إلا بعث الله ملائكة يحفون عليها بأجنحتهم، حتى يبعث الله وليا من أوليائه يرفعه. فمن رفع كتابا من الارض فيه البسملة رفع الله اسمه في أعلى عليين، وغفر له ولوالديه ببركتها. وروي عنه (ص) أنه قال: من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكان مؤمنا، سبحت معه الجبال، إلا أنه لا يسمع تسبيحها. وروي عنه (ص) أنه قال: إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قالت الجنة: لبيك اللهم وسعديك، إلهي، إن عبدك فلانا قال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم زحزحه عن النار وأدخله الجنة. وروي أن الكتب المنزلة من السماء إلى الارض مائة وأربعة، أنزل على شيث ستون، وعلى إبراهيم ثلاثون، وعلى موسى قبل التوراة عشرة، والتوراة والانجيل والزبور والفرقان. وأن معاني كل الكتب مجموعة في القرآن، ومعانيه مجموعة في الفاتحة ولهذا سميت أم الكتاب ومعانيها مجموعة في البسملة، ومعانيها مجموعة في بائها، ومعناها: بي كان ما كان، وبي يكون ما يكون. والمراد الجمع ولو إجمالا، بطريق الايماء وإنما جمعت الفاتحة جميع معاني القرآن، لان كل ما فيه من الحمد والشكر والثناء فهو مندرج تحت قوله الحمد لله، وكل ما فيه من الخلائق فهو تحت كلمة رب العالمين، وكل ما فيه من الرحمة والعطاء فهو تحت كلمة الرحمن، وكل ما فيه من ذكر العفو والمغفرة فهو تحت كلمة الرحيم، وكل ما فيه من أوصاف القيامة فهو تحت كلمة مالك يوم الدين، وكل ما فيه من بيان الهداية والدعاء والثبات على الاسلام فهو تحت كلمة إهدنا الصراط المستقيم، وكل ما فيه من بيان صفات الصالحين فهو تحت كلمة صراط الذين أنعمت عليهم، وكل ما فيه من الغضب فهو تحت كلمة غير المغضوب عليهم، وكل ما فيه من ذكر الاهواء والبدع فهو تحت كلمة ولا الضالين. ووجه بعضهم كون معاني البسملة في الباء، بأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب، وهذه الباء لما فيها من معنى الالصاق تلصق العبد بجناب الرب. زاد بعضهم: ومعاني الباء في نقطتها، ومعناها: أنا نقطة
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	الوجود، المستمد مني كل موجود. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البسملة فاتحة كل كتاب وفي رواية: بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب. فإن قيل: إن هذه الرواية والتي قبلها يفهمان أن كل كتاب أنزل مشتمل على معاني القرآن، لانه مشتمل على البسملة المشتملة على معاني الفاتحة المشتملة على معاني القرآن، والرواية التي قبلهما تفهم خلاف ذلك، بل تفهم أنها لم توجد في غير القرآن رأسا. فالجواب أن البسملة المفتتح بها كل الكتب المنزلة لم تكن بهذا اللفظ العربي على هذا الترتيب، والمفتتح بها القرآن المجيد، بهذا اللفظ العربي على هذا الترتيب، ويجوز أن يكون لكونها بهذا اللفظ العربي. وهذا الترتيب لها دخل في اشتمالها على معاني القرآن، فلا يلزم حينئذ من اشتمال الكتب عليها بغير هذا اللفظ وهذا الترتيب، اشتمال كل كتاب على معاني القرآن. ولا يرد ما وقع في سورة النمل عن سيدنا سليمان في كتابه لبلقيس من أنها بهذا اللفظ العربي وهذا الترتيب، لان ذلك كان ترجمة عما في كتابه لها. ومما يتعلق بالبسملة من المعاني الدقيقة ما قيل: إن الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم مجد الله. وقيل: الباء بكاء التائبين، والسين سهو الغافلين، والميم مغفرته للمذنبين. وقال بعض الصوفية: الله لاهل الصفاء، الرحمن لاهل الوفاء، الرحيم لاهل الجفاء. والحكمة في أن الله سبحانه وتعالى جعل افتتاح البسملة بالباء دون غيرها من الحروف، وأسقط الالف من اسم، وجعل الباء في مكانها، أن الباء حرف شفوي تنفتح به الشفة ما لا تنفتح بغيره، ولذلك كان أول انفتاح فم الذرة الانسانية في عهد ألست بربكم بالباء في جواب بلى، وأنها مكسورة أبدا. فلما كانت فيها الكسرة، والانكسار في الصورة والمعنى، وجدت شرف العندية من الله تعالى، كما قال: أنا عند المنكسرة قلوبهم بخلاف الالف، فإن فيها ترفعا وتكبرا وتطاولا، فلذلك أسقطت. وخصت التسمية بلفظ الجلالة ولفظ الرحمن، ولفظ الرحيم، ليعلم العارف أن المستحق لان يستعان به في جميع الامور هو المعبود الحقيقي، الذي هو مولى النعم كلها، عاجلها وآجلها، جليلها وحقيرها. فيتوجه العارف بجملته حرصا ومحبة إلى جناب القدس، ويتمسك بحبل التوفيق، ويشتغل سره بذكره والاستمداد به عن غيره. والكلام على البسملة من الاسرار والعجائب واللطائف، لا يدخل تحت حصر. وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. (قوله: الحمد لله) آثره على الشكر اقتداء بالكتاب العزيز، ولقوله (ص): لا يشكر الله من لم يحمده. والحمد معناه اللغوي الثنا بالجميل لاجل جميل اختياري، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. ومعناه العرفي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره. والشكر لغة: هو الحمد العرفي، وعرفا: صرف العبد جيمع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لاجله، أي أن يصرف جميع الاعضاء والمعاني التي أنعم الله عليه بها في الطاعات التي طلب استعمالها فيها، فإن استعملها في أوقات مختلفة سمى شاكرا، أو في وقت واحد سمي شكورا، وهو قليل، لقوله تعالى: * (وقليل من عبادي الشكور) *. وصور ذلك العلامة الشبراملسي بمن حمل جنازة متفكرا في مصنوعات الله، ناظرا لما بين يديه، لئلا يزل بالميت ماشيا برجليه إلى القبر، شاغلا لسانه بالذكر، وأذنيه باستماع ما فيه ثواب، كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقسام الحمد أربعة: حمدان قديمان، وهما حمد الله نفسه، نحو الحمد لله الذي خلق السموات والارض، وحمده بعض عباده، كقوله تعالى في أيوب: * (نعم العبد إنه أواب) *. وحمدان حادثان، وهما حمدنا له تعالى، وحمد بعضنا لبعض. وينقسم الحمد إلى: واجب، كالحمد في الصلاة وفي خطبة الجمعة وإلى مندوب، كالحمد في خطبة النكاح، وفي ابتداء الدعاء، وبعد الاكل
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	والشرب، وفي ابتداء الكتب المصنفة، وفي ابتداء درس المدرسين، وقراءة الطالبين بين يدي المعلمين. وإلى مكروه، كالحمد في الاماكن المستقذرة، كالمجزرة والمزبلة ومحل الحاجة. وإلى حرام، كالحمد عند الفرح بالوقوع في معصية. واعلم أنه جاء في فضل الحمد أحاديث كثيرة، روي عن النبي (ص) أن الله عزوجل يحب أن يحمده. وأخرج الديلمي مرفوعا أن الله يجب الحمد، يحمد به ليثيب حامده، وجعل الحمد لنفسه ذكرا ولعباده ذخرا. وفي البدر المنير، عنه عليه السلام: حمد الله أمان للنعمة من زوالها. وعنه (ص): من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأفضل المحامد أن يقول العبد الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لما ورد أن الله تعالى لما أهبط أبانا آدم إلى الارض قال: يا رب، علمني المكاسب، وعلمني كلمة تجمع لي فيها المحامد. فأوحى الله إليه أن قل ثلاثا، عند كل صباح ومساء، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ولهذا لو حلف إنسان ليحمدن الله بمجامع المحامد بر بذلك. وقال بعض العارفين: الحمد لله ثمانية أحرف، كأبواب الجنة، فمن قالها عن صفاء قلب استحق أن يدخل الجنة من أيها شاء. أي فيخير بينها إكراما له، ولكن لا يختار إلا الذي سبق في علمه أن يدخل منه. (قوله: الفتاح) هو من أسماء الله الحسنى. وهو من صيغ المبالغة، ومعناه: الذي يفتح خزائن الرحمة على أصناف البرية. وقيل: الحاكم بين الخلائق، من الفتح بمعنى الحكم. وقيل: الذي يعينك عند الشدائد وينميك صنوف العوائد. وقيل: الذي فتح على النفوس باب توفيقه، وعلى الاسرار باب تحقيقه. وحظ العبد من هذا الاسم أن يجتهد حتى يفتح على قلبه في كل ساعة بابا من أبواب الغيب والمكاشفات والخيرات والمسرات. ومن قرأه إثر صلاة الفجر إحدى وسبعين مرة ويده على صدره، طهر قلبه وتنور سره ويسر أمره. وفيه سر عظيم لتيسير الرزق وغيره. اه. من شرح أسماء الله الحسنى. (قوله: الجواد) هو السخي، كما في القاموس. ومعناه: الكريم المتفضل على عباده بالنوال قبل السؤال. وفي التحفة ما نصه: الجواد، بالتخفيف، كثير الجود - أي العطاء - واعترض بأنه ليس فيه توقيف، أي وأسماؤه تعالى توقيفية على الاصح. وأجيب عنه بأن فيه مرسلا اعتضد بمسند، بل روى أحمد والترمذي وابن ماجة حديثا طويلا، فيه: بأني جواد ماجد. اه. بحذف. (قوله: المعين على التفقه في الدين إلخ) أي الموفق لمن اختاره من عباده عليه، لقوله عليه السلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والتفقه التفهم شيئا فشيئا، لان الفقه معناه لغة الفهم، كما سيأتي. والدين، ما شرعه الله تعالى من الاحكام على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، سمي دينا لانا ندين له، أي ننقاد. (قوله: وأشهد إلخ) أي أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن لا معبود بحق موجود إلا الله. والشهادة لغة. التحقق بالبصر أو البصيرة، كالمشاهدة. واصطلاحا: قول صادر عن علم بمشاهدة بصر أو بصيرة. ولما كان من شروط الاسلام ترتيب الشهادتين عطف الشهادة الثانية على الاولى فقال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وأتى بالشهادة لحديث: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي مقطوعة البركة أو قليلتها. ولما قيل إنه يطلب من كل بادئ في فن أربعة أمور على سبيل الوجوب الصناعي: البسملة، والحمدلة، والتشهد، والصلاة على النبي (ص). وثلاثة على سبيل الندب الصناعي: تسمية نفسه، وكتابه، والاتيان ببراعة الاستهلال. وفات الشيخ - رحمه الله تعالى - هنا من الامور المندوبة تسمية نفسه. (وقوله: شهادة) مصدر مؤكد لعامله.
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	(وقوله: دار الخلود) هي الجنة. (وقوله: المقام المحمود) هو مقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء، يحمده فيه الاولون والآخرون. (وقوله: صلى الله إلخ) أي اللهم صل عليه وسلم. وأتى بالفعلين بصيغة الماضي رجاء تحقق حصول المسؤول، وإنما صلى وسلم المؤلف في أول كتابه امتثالا لامر الله تعالى في قوله تعالى: * (يأيها الذين آمنوا صلوا) * الآية، ولما قام على ذلك عقلا ونقلا من البرهان. أما نقلا: فقوله تعالى: * (ورفعنا لك ذكرك) *. أي لا أذكر إلا وتذكر معي. وأما عقلا: فلان المصطفى هو الذي علمنا شكر المنعم، وكان سببا في كمال هذا النوع الانساني، فاستوجب قرن شكره بشكر المنعم، عملا بالحديث القدسي: عبدي لم تشكرني، إذا لم تشكر من أجريت النعمة على يديه. ولا شك بأنه (ص) الواسطة العظمى لنا في كل نعمة، بل هو أصل الايجاد لكل مخلوق، كما قال ذو العزة والجلال: لولاك لولاك لما خلقت الافلاك. واعلم أنه جاء في فضل الصلاة على النبي (ص) أحاديث كثيرة، منها قوله (ص): من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وقوله عليه السلام: من سره أن يلقى الله وهو عنه راض، فليكثر من الصلاة علي. وقوله عليه السلام: من أكثر من الصلاة علي في حياته أمر الله جميع مخلوقاته أن يستغفروا له بعد موته. وقال عليه السلام: أكثروا من الصلاة علي، فإنها نور في القبر، ونور على الصراط، ونور في الجنة. وقال عليه السلام: أكثروا من الصلاة علي فإنها تطفئ عضب الجبار، وتوهن كيد الشيطان. وقال عليه السلام: أكثركم صلاة علي أكثركم أزواجا في الجنة. وفي حديث مرفوع: ما جلس قوم فتفرقوا عن غير الصلاة على النبي (ص) إلا تفرقوا عن أنتن من جيفة حمار. قال ابن الجوزي في البستان: فإذا كان المجلس الذي لا يصلى فيه يكون بهذه الحالة فلا غرو أن يتفرق المصلون عليه من مجلسهم عن أطيب من خزانة العطار، وذلك لانه (ص) كان أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين، وكان إذا تكلم امتلا المجلس بأطيب من ريح المسك. وكذلك مجلس يذكر فيه النبي (ص) تنمو منه رائحة طيبة تخترق السموات السبع حتى تنتهي إلى العرش، ويجد كل من خلقه الله ريحها في الارض، غير الانس والجن، فإنهم لو وجدوا تلك الرائحة لاشتغل كل واحد منهم بلذتها عن معيشته. ولا يجد تلك الرائحة ملك أو خلق الله تعالى إلا استغفر لاهل المجلس، ويكتب لهم بعدد هذا الخلق كلهم حسنات، ويرفع لهم بعددهم درجات، سواء كان في المجلس واحد أو مائة ألف، كل واحد يأخذ من هذا الاجر مثل هذا العدد، وما عند الله أكثر. وللصلاة عليه (ص) فوائد لا تحصى، منها: أنها تجلو القلب من الظلمة، وتغني عن الشيخ، وتكون سببا للوصول، وتكثر الرزق، وأن من أكثر منها حرم الله جسده على النار. وينبغي للشخص إذا صلى عليه أن يكون بأكمل الحالات، متطهرا متوضئا مستقبل القبلة، متفكرا في ذاته السنية، لاجل بلوغ النوال والامنية، وأن يرتل الحروف، وأن لا يعجل في الكلمات، كما قال (ص): إذا صليتم علي فأحسنوا الصلاة علي، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض علي. وقولوا: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير، ورسول الرحمة. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه فيه الاولون والآخرون. رواه الديلمي موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه. (قوله: وعلى آله) أتى بذلك امتثالا لخبر: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله. (وقوله: وأصحابه) وجه ندب الاتيان بهم في نحو هذا المقام إلحاقهم بالآل، بقياس الاولى، لانهم أفضل من الآل الذين لا صحبة لهم. والنظر لما فيهم من البضعة الكريمة إنما يقتضي الشرف من حيث الذات، وكلامنا في أكثرية العلوم والمعارف هذا بناء على ما هو المشهور
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	في معنى الآل، أما على ما قد يراد بهم في نحو هذا المقام - كما سيأتي في كلامه - فالاصحاب رضوان الله عليهم أجمعين آل، وكذلك غيرهم، وحينئذ فإفرادهم بالذكر للاعتناء بهم لما خصوا به عن غيرهم من الفضل، دفعا لتوهم إرادة المعنى المشهور للآل هنا. اه كردي. (قوله: الامجاد) جمع ماجد أو مجيد، على غير قياس. والمجد: الشرف والرفعة، وهو وصف لكل من الآل والاصحاب. (قوله: صلاة وسلاما) منصوبان على المفعولية المطلقة بصلى وسلم، وأتى بهما لافادة التقوية والتأكيد. (قوله: أفوز بهما) أي أظفر وأبلغ المقصود بسببهما. (وقوله: يوم المعاد) بفتح الميم، بمعنى المرجع والمصير - كما في المختار - والمراد يوم القيامة. (قوله: وبعد الخ) أي وبعدما تقدم من البسملة والحمدلة والتشهد والصلاة والسلام على النبي (ص) وآله وأصحابه، فأقول لكم هذا إلخ. فهي يؤتى بها عند إرادة الانتقال من نوع من الكلام إلى نوع آخر منه، والكلام عليها مما أفرد بالتأليف فلا حاجة إلى الاطالة. (وقوله: بقرة العين) قال في القاموس: قرت العين تقر بالكسر والفتح قرة، وتضم، وقرورا: بردت وانقطع بكاؤها، أو رأت ما كانت متشوقة إليه. اه بتصرف. وهو هنا كناية عن سرور العين لانه يلزم من برد العين السرور، فهو كناية اصطلاحية. وسماه بهذا الاسم لانه يحصل به سرور وفرح لمن يطلع عليه: (قوله: يبين المراد) أي يظهر المعنى المراد من ألفاظ المتن. وذلك يكون ببيان الفاعل والمفعول ومرجع الضمير ونحو ذلك. (وقوله: ويتمم المفاد) بضم الميم، اسم مفعول، يعني يكمل المعنى المستفاد مما مر، ويحتمل أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الفائدة. ولا يخفى حسن ذكر التبيين في جانب المراد والتتميم في جانب المفاد لاحتياج المراد إلى الكشف والايضاح لخفائه، والمفاد إلى تكميل وتتميم النقص بذكر نحو قيد. (وقوله: بشرح) متعلق بفتح قبل جعله علما، وأما بعده فهو جزء علم فلا يتعلق بشئ، وهذا العلم مركب من تسع كلمات ليس منها الباء الاولى. وكتب الجمل على قول شرح المنهج بفتح الوهاب ما نصه: متعلق بسميته، وهذه الباء ليست من العلم بخلاف الثانية، فإنها منه متعلقة بفتح بالنظر لحاله قبل العلمية، وأما بالنظر لحاله بعدها فليست متعلقة بشئ، وهذا العلم مركب من ست كلمات، والظاهر أنه إسنادي بجعل فتح الوهاب مبتدأ. وقوله بشرح منهج الطلاب خبرا. ويبعد كونه إضافيا أو مزجيا. اه. (وقوله: وأنا أسأل إلخ) قدم المسند إليه قصدا لتقوية الحكم وتأكيده بتكرر الاسناد، وذلك لانه لما مدح تصنيفه بأنه مفيد وأنه يبين المراد إلخ، كان مظنة توهم الاعتماد في حصول النفع عليه، فقوى السؤال دفعا لهذا الايهام، وإن كان بعيدا. وذكر في الاطول من وجوه التقديم أنه يجوز أن يكون للتخصيص إظهارا للوحدة في هذا الدعاء وعدم مشارك له فيه بالتأمين ليستعطف به، فكأنه قال في أثناء السؤال: إلهي أجبني وارحم وحدتي وانفرادي عن الاعوان. اه. انظر السعد وحواشيه. وقوله: (الكريم) من الكرم، وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، على وجه ينبغي، لا لغرض وعلة. وقوله (المنان) من المنة، وهي النعمة مطلقا أو بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجبها. فنعمته تعالى من محض فضله إذ لا يجب عليه لاحد شئ، خلافا لزعم المعتزلة بوجوب الاصح عليه، تعالى الله عن ذلك. وقيل مأخوذ من المن الذي هو تعداد النعم، وهو من الله حسن ليذكر عباده نعمه عليهم فيطيعوه، ومن غيره مذموم لقوله تعالى: * (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى) * واستثنى من ذلك النبي والوالد والشيخ فيجوز لهم المن. (وقوله: أن يعم) المصدر المنسبك من
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	أن، والفعل مفعول ثان لاسأل. وقوله الانتفاع مرفوع على الفاعلية. وقوله للخاصة: اللام زائدة، وما بعدها منصوب على المفعولية. ويحتمل أن يكون فاعل الفعل ضميرا يعود على الله. والانتفاع منصوب بإسقاط الخافض، أي أسأل أن يعم الله بالانتفاع بالشرح المذكور الخاصة والعامة. وفي القاموس: يقال عمهم بالعطية إلخ. اه. والمراد بالخاصة هنا: المنتهون والمتوسطون، وبالعامة: المبتدئون. (قوله: الفردوس في دار الامان) هي الجنة، وهي مشتملة على سبع جنان، أفضلها وأوسطها الفردوس. وجنة المأوى، وجنة الخلد، وجنة النعيم، وجنة عدن، ودار السلام، ودار الجلال، وإلى ما ذكر ذهب ابن عباس. وقيل أربع، ورجحه جماعة، لقوله تعالى: * (ولمن خاف مقام ربه جنتان) * ثم قال: * (ومن دونهما جنتان) *. (وقوله: إنه إلخ) يحتمل أن يكون بفتح الهمزة على حذف لام العلة، ويحتمل أن يكون بكسرها على أنها جملة مستأنفة سيقت لبيان السبب الحامل له على سؤال الله. وقوله: (أكرم كريم وأرحم رحيم)، أي من كل كريم ومن كل رحيم. فحذف من كل اختصارا، وأضيف أفعل إلى ما بعده. وجاز كونه مفردا، مع أن الاصل أن يكون جمعا، لكون أفعل بعض ما يضاف إليه لفهم المعنى وعدم التباس المراد. قوله أي: (أؤلف) هذا بيان لمتعلق الباء، بناء على أنها أصلية، وقدره فعلا مؤخرا خاصا لان ما ذكر هو الاولى في تقدير المتعلق. أما أولوية كونه فعلا فلانه هو الاصل في العمل، وأما أولوية كونه خاصا فلرعاية المقام، لان كل شارع في شئ يضمر في نفسه لفظ ما كانت التسمية مبدأ له، فالكاتب يضمر أكتب، والمؤلف يضمر أؤلف، ولاشعار ما بعد البسملة به فهو قرينة على المحذوف. وأما أولوية كونه مؤخرا فليكون اسمه تعالى مقدما ذكرا فيوافق تقدم مسماه وجودا، وليفيد الاختصاص، لان تقديم المعمول يفيده عند الجمهور. والمعنى: أن البداءة لا تتم إلا بمعونة اسمه تعالى. ففيه رد على من يعتقد أن البداءة كما تكون باسم الله تكون أيضا باسم آلهتهم، وهذا يسمى قصر إفراد. ورد على من يعتقد أنها لا تكون باسم الله وإنما تكون باسم آلهتهم، كالدهرية المنكرين وجوده تعالى، وهذا يسمى قصر قلب. ورد أيضا على المترددين بين أن تكون باسم الله أو باسم آلهتهم، وهذا يسمى قصر تعيين. قال العلامة الصبان: ثم القصر هنا غير حقيقي لتعذر الحقيقي في قصر الصفة على الموصوف، كما هنا. فإن المعنى قصر الابتداء على كونه باسم الله لا يتعداه إلى كونه باسم غيره، وإن ثبت له أوصاف أخر ككونه في ذي بال. (قوله: والاسم مشتق من السمو) أي مأخوذ منه وفرع عنه. وهو العلو، لان مسماه يعلو به ويرتفع عن زاوية الهجران إلى محفل الاعتبار والعرفان، لان محقرات الاشياء ليس شئ منها مما يوضع له اسم خاص بها بل يعبر عنها باسم جنسها أو نوعها. وهذا مذهب البصريين، فأصله عندهم سمو، حذفت لامه تخفيفا، لان الواضع
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	علم أنه يكثر استعماله فخففه، ثم سكنت سينه، وأتى بهمزة الوصل توصلا وعوضا عن اللام المحذوفة. فوزنه حينئذ: أفع، فهو من الاسماء المحذوفة الاعجاز، ويشهد لذلك أنهم اتفقوا على أمور، منها أن تصغير اسم سمى أصله سميو، قلبت الواو ياء وأدغمت الياء الاولى فيها. ومنها أن جمعه أسماء، وأصله أسما وقلبت الواو همزة لتطرفها عقب ألف زائدة. ومنها أن الفعل منه سميت وأسميت وتسميت، وأصلها سموت وأسموت وتسموت، قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة عقب غير ضم. (وقوله: لا من الوسم) وهو العلامة - أي عند البصريين كما علمت، وأما عند الكوفيين فهو مأخوذ منه. أي من فعله، وأصله عندهم: وسم بفتح الواو وسكون السين، فخفف عند أكثرهم بحذف صدره لكثرة الاستعمال وأتى بهمزة الوصل لما مر، فوزنه على هذا أعل، فهو من الاسماء المحذوفة الصدر. ومذهبهم أقل إعلالا، لكن رد بما تقدم من التصغير والجمع. والفعل ولو كان مأخوذا من الوسم لكان تصغيره وسيما وجمعه أوسام، والفعل منه وسمت، وليس كذلك، كما تقدم. قال بعضهم: إن قول البصريين مبني على أن الله تسمى بأسماء من الازل، وقول الكوفيين مبني على أن الاسماء من وضع البشر. والمذهب الاول أصح، وهو مذهب أهل السنة. والثاني مذهب أهل الاعتزال، لانه يقتضي أنه سبحانه كان في الازل بلا أسماء وصفات، فلما خلق الخلق جعلوا له ذلك، فإذا أفناهم بقي بلا أسماء وصفات. ورد هذا البناء العلامة الصبان في رسالة البسملة، فقال: ليس في المذهبين ما يقتضي هذا البناء، وذلك لان جميع الاسماء ألفاظ، والالفاظ غير أزلية، بل هي حادثة باتفاق الجمهور من الفريقين. ولهذا حمل قول من قال أسماء الله قديمة على المسامحة. (قوله: والله علم) أي بالوضع الشخصي على التحقيق، لامسماه معين موجود خارجا. لكن لا يجوز أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم حذرا من إيهام معنى الشخص المستحيل، وهو من قامت به مشخصات، والواضع هو الله تعالى، وقيل البشر. واعترض بأن ذات الله لا تدرك بالعقل فكيف وضع لها العلم ؟. وأجيب بأنه يكفي في الوضع التعقل بوجه ما - كما هنا - فإن الذات أدركت بتعقل صفاتها. (وقوله: الواجب الوجود) بيان وتعيين المسمى وليس معتبرا من المسمى، وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة، وليس كذلك. ومعنى كون واجب الوجود: أنه لا يجوز عليه العدم، فلا يسبقه عدم، ولا يلحقه عدم. وخرج بذلك واجب العدم كالشريك وجائز الوجود والعدم كالممكن. ويلزم من كونه سبحانه وتعالى واجب الوجود أن يكون مستحقا لجميع المحامد، وبعضهم صرح به. (قوله: وأصله إله) أي أصله الاول إله، كإمام، وهو اسم جنس لكل معبود، أي سواء كان بحق أو باطل، ثم بعد تعريفه غلب استعماله في الله المعبود بحق غلبة تقديرية، وهي اختصاص اللفظ بمعنى مع إمكان استعمال في غيره بحسب الوضع، لكن لم يستعمل فيه بالفعل كما هنا، فإن لفظ الاله صالح لان يستعمل في غير الله بحسب الوضع لكن لم يستعمل إلا في الله سبحانه وتعالى. (قوله: ثم عرف بأل) أي فصار الاله، ثم حذفت الهمزة الثانية بعد نقل حركتها إلى اللام فصار أللاه، ثم أدغمت اللام الاولى في الثانية ثم فخمت للتعظيم فصار الله، ففيه خمسة أعمال (قوله: وهو الاسم الاعظم عند الاكثر) واختار النووي رحمه الله أنه الحي القيوم. فإن قيل: إن من شرط الاسم الاعظم أنه إن دعي سبحانه وتعالى به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وهذا ليس كذلك، فقد يدعو كثير به ولا يستجاب دعاؤه ؟ فالجواب أن للدعاء آدابا وشروطا لا يستجاب الدعاء إلا بها، فأولها إصلاح الباطن باللقمة الحلال، لما قيل: الدعاء مفتاح السماء وأسنانه لقمة الحلال. وآخرها الاخلاص وحضور القلب، كما قال تعالى: * (فادعوا الله مخلصين له الدين) * وكما قال لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى إن أردت أن يستجاب لك دعاؤك فصن بطنك من الحرام وجوارحك عن الآثام. وقال سيدي عبد القادر الجيلاني: الله هو الاسم الاعظم، وإنما يستجاب لك إذا قلت الله وليس في قلبك غيره. ولهذا الاسم خواص
	

	[ 17 ]
	وعجائب، منها أن من داوم عليه في خلوة مجردا بأن يقول الله، الله، حتى يغلب عليه منه حال، شاهد عجائب الملكوت، ويقول - بإذن الله - للشئ كن فيكون. وذكر بعضهم أن من كتبه في إناء - بحسب ما يسع الاناء - ورش به وجه المصروع أحرق بإذن الله شيطانه. ومن ذكره سبعين ألف مرة في موضع خال عن الاصوات، لا يسأل الله شيئا إلا أعطيه. ومن قال كل يوم بعد صلاة الصبح هو الله، سبعا وسبعين مرة، رأى بركتها في دينه ودنياه، وشاهد في نفسه أشياء عجيبة. (قوله: ولم يسم به غيره) أي بل سمى نفسه به قبل أن يعرفه لخلقه، ثم أنزله على آدم ليعرفه لهم. ويدل لذلك قوله تعالى: * (هل تعلم له سميا) * أي هل تعلم أن أحدا غير الله تسمى بهذا الاسم ؟. والاستفام للانكار. (وقوله: ولو تعنتا) أي أنه لا يستطيع أحد التسمية به ولو على وجه التعنت، أي التشدد والتعصب. قال في القاموس: عنته تعنيتا، أي شدد عليه، وألزمه ما يصعب عليه أداؤه. ويقال: جاءه متعنتا أي طالبا زلته. انتهى. ويروى أن امرأة سمت ولدها الله فنزلت صاعقة وأحرقته. (قوله: والرحمن الرحيم صفتان إلخ) أي مشبهتان بحسب الوضع. (وقوله: بنيتا) أي اشتقتا للمبالغة، أي لاجل إفادتها بحسب الاستعمال لا بحسب الصيغة والوضع. وبما ذك يندفع ما قيل إن كونهما للمبالغة ينافي كونهما صفتين مشبهتين، لان الصفة المشبهة للدوام وصيغة المبالغة للحدوث والتجدد. ويندفع به أيضا ما قيل إن صيغ المبالغة محصورة في خمسة، ورحمن ليس منها، على أن بعضهم منع الحصر المذكور. والمراد بالمبالغة المبالغة النحوية، وهي قوة المعنى، أو كثرة أفراده، لا البيانية وهي أن تثبت للشئ زيادة على ما يستحقه لانها مستحيلة، إذ جميع أسمائه في نهاية الكمال. (وقوله: من رحم) أي بكسر الحاء بعد نقله من فعل بكسر العين إلى فعل بضمها، أو بعد تنزيله منزلة اللازم، فلا يرد ما يقال إن الصفة المشبة لا تصاغ من المتعدي، ورحم متعد، يقال: رحمك الله. وبعضهم أثبت كونه يستعمل لازما مضموم العين، فيقال رحم كحسن، ومصدره الرحم كالحسن، ومنه قوله تعالى: * (وأقرب رحما) * فعلى هذا لا حاجة للتنزيل والنقل الماريين. (قوله: والرحمن أبلغ من الرحيم) استئناف بياني واقع في جواب سؤال مقدر تقديره: لم قدم الرحمن على الرحيم ؟ ومعنى كونه أبلغ أن مدلوله أعظم وأزيد من مدلول الرحيم. وهو مأخوذ من المبالغة لا من البلاغة، لانها لا يوصف بها لمفرد. (وقوله: لان زيادة البناء إلخ) كما في قطع بالتخفيف وقطع بالتشديد، وكما في كبار وكبار. ومحل هذه القاعدة إذا وجدت شروط ثلاثة أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية، فخرج نحو شره ونهم، لان الصفة الجبلية لا تتفاوت. وأن يتحد اللفظان في النوع، فخرج نحو حذر وحاذر، إذ الاول صفة مشبهة والثاني اسم فاعل. ويتحدا في الاشتقاق، فخرج نحو زمن وزمان، إذ لا اشتقاق فيهما. (وقوله: ولقولهم) أي السلف، ففيه تصريح بأن هذا ليس بحديث. وقال ابن حجر: إنه حديث، والمبالغة فيه لشمول الرحمن للدنيا والآخرة، والرحيم مختص بالآخرة أو الدنيا، فالابلغية بحسب كثرة أفراد المرحومين وقلتها، فهي منظور فيها للحكم. وأما ما جاء في الحديث: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فلا يعارض ما ذكر، لانه يجوز أن تكون الابلغية بالنظر للكيف. اه. بجيرمي بتصرف. وفي حاشية الجمل ما نصه: قوله ولقولهم، لم يقل ولقوله عليه الصلاة والسلام لان كلا مما ذكره غير حديث، لان حاصل الصيغ التي وردت هنا ست صيغتان: منها حديثان، وهما: الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة، والصيغة الثانية: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وأما بقية الصيغ التي من جملتها ما ذكره الشارح فهي غير أحاديث، وهي أربع صيغ: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا،
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	يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يا رحمن الآخرة ورحيم الدنيا، اه حفني. وقوله: التي من جملتها ما ذكره الشارح، غير ظاهر لان الصيغتين في الشرح ليس فيهما / حرف النداء صريحا وإن كان مقدرا، بخلاف الاربعة التي ذكرها. وبهذا الاعتبار تكون الصيغ ثمانية، صيغتان حديثان وست غير أحاديث. اه ع ط. اه. واعلم أن الرحمن معناه: المنعم بجلائل النعم، أي أصولها، كنعمة الوجود بعد العدم، والايمان، والعافية والرزق، والعقل، والسمع، والبصر، وغير ذلك. والرحيم معناه: المنعم بدقائق النعم، أي فروعها، كالجمال، وكثرة المال، وزيادة الايمان، ووفور العقل، وحدة السمع والبصر، وغير ذلك. وإنما جمع بينهما إشارة إلى أنه تعالى، كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة كذلك ينبغي أن يطلب منه النعم الدقيقة. فقد أوحى الله إلى موسى: يا موسى لا تخش مني بخلا أن تسألني حقيرا، اطلب مني الدقة والعلف لشاتك، أما علمت أني خلقت الخردلة فما فوقها، وأني لم أخلق شيئا إلا وقد علمت أن الخلق يحتاجون إليه. فمن سألني مسألة، وهو يعلم أني قادر، أعطي وأمنع، أعطيته مسألته مع المغفرة. والحاصل أن رحمته سبحانه وتعالى عامة على جميع مخلوقاته، فينبغي لكل شخص مريد رحمة الله أن يرحم أخاه. قال كعب الاحبار: مكتوب في الانجيل: يا ابن آدم كما ترحم كذلك ترحم، فكيف ترجو أن يرحمك الله وأنت لا ترحم عباد الله. ومما ينسب لابن حجر رحمه الله تعالى: ارحم هديت جميع الخلق أنك ما رحمت يرحمك الرحمن فاغتنما (وله أيضا): ارحم عباد الله يرحمك الذي عم الخلائق جوده ونواله فالراحمون لهم نصيب وافرمن رحمة الرحمن جل جلاله ولهذين الوصفين خواص كثيرة، فمن خواص الرحمن أن من أكثر من ذكره نظر الله إليه بعين الرحمة، ومن واظب على ذكره ملطوفا به في جميع أحواله. روي عن الخضر عليه السلام: أن من قال بعد عصر الجمعة مستقلا: يا ألله يا رحمن، إلى أن تغيب الشمس، وسأله الله شيئا من أمور الدنيا أو الدين أعطاه إياه. ومن خواص الرحيم أن من كتبه في ورقة إحدى وعشرين مرة وعلقها على صاحب الصداع برئ بإذن الله تعالى. ومن كتبه في كف مصروع، وذكره في أذنه سبع مرات، أفاق من ساعته بإذن الله تعالى. اه شرح أسماء الله الحسنى. (قوله: الحمد لله الذي هدانا إلخ) هذا اعتراف منه بأنه لم يصل إلى هذا التأليف العظيم ذي النفع العميم، الموصل إن شاء الله تعالى إلى الفوز بجنات النعيم، بجهده واستحقاق فعله، فاقتدى بأهل الجنة حيث قالوا ذلك في دار الجزاء اعترافا منهم بأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من حسن تلك العطيات وعظم تلك المراتب العليات بجهدهم واستحقاق فعلهم، بل بمحض فضل الله وكرمه. وما ذكر اقتباس من القرآن، وهو أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من القرآن أو الحديث، لا على أنه منه، ولا يضر فيه التغيير لفظا ومعنى، لان الاشارة في القرآن للنعيم، وهنا للتأليف. بجيرمي بتصرف. ثم إن هداية الله أنواع لا يحصيها عد، لكنها تنحصر في أجناس مرتبة: الاول: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه، كالقوة العقلية - أي العاقلة - والحواس الباطنة، والمشاعر الظاهرة. الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. الثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب. الرابع: أن يكشف لقلوبهم السرائر ويؤتيهم الاشياء كما هي، بالوحي أو الالهام أو المنامات الصادقة، وهذا القسم يختص بالانبياء. (قوله: أي دلنا) اقتصر في تفسير الهداية على الادلة، فشملت الدلالة الموصلة إلى المقصود وغيرها. والاولى لا تسند إلا إليه
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	تعالى، كما في قوله تعالى: * (اهدنا الصراط المستقيم) * وهي المنفية عنه (ص) في قوله: * (إنك لا تهدي من أحببت) *. والثانية تسند إلى النبي (ص)، كما في قوله تعالى: * (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) *. وإلى القرآن، كما في قوله تعالى: * (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) *. وإلى غيرهما. وهي هنا موصلة بالنسبة لما وجد منه، وهو البسملة والحمدلة ونحوهما، وغير موصلة بالنسبة لما سيوجد، وهذا إذا كانت الخطبة متقدمة، فإن كانت متأخرة عن الكتاب فالدلالة موصلة لا غير. والمشهور أن دل يتعدى بعلى، وهدى يتعدى بإلى، فكيف يفسره به ؟ وأجيب بأن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر لا يلزم أن يعدى بما تعدى به ذلك الفعل. (قوله: وما كنا إلخ) الواو للحال أو للاستئناف، وكان فعل ماض لنهتدي، اللام زائدة لتوكيد النفي، والفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. والمعنى: لنهتدي لما عليه من الخير الذي من جملته هذا التأليف، أو لنهتدي لهذا التأليف. ولولا: حرف امتناع لوجود. وأن هدانا الله في تأويل مبتدأ خبره محذوف وجوبا، أي لولا هداية الله لنا موجودة. وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله، أي ما كنا مهتدين. والمعنى: امتنع عدم هدايتنا لوجود هداية الله لنا. اه جمل. (قوله: والحمد هو الوصف بالجميل) أي لغة. وأما عرفا: فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم إلى آخر ما تقدم. (فائدة) اختلف العلماء في الافضل، هل الحمد لله أو لا إله إلا الله ؟ فذهب طائفة إلى الاول، لان في الحمد توحيدا وحمدا، وفي لا إله إلا الله توحيدا فقط. واحتجوا بحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما مرفوعا: من قال لا إله إلا الله كتبت له عشرون حسنة، وحط عنه عشرون سيئة. ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة، وحط عنه ثلاثون سيئة. وذهبت طائفة إلى الثاني، لانها تنفي الكفر، وعنها يسئل الخلق. واحتجوا بقوله (ص): مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وبقوله (ص): أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وبقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأجابوا عما في حديث أبي هريرة بأن العشرين الحسنة التي ذكرت لقائل لا إله إلا الله، وإن كانت أقل عددا من الثلاثين، هي أعظم كيفا. اه ملخصا من حاشية شيخنا، العارف بربه المنان، السيد أحمد بن زيني دحلان، على متن الزبد. (قوله: وهي من الله الرحمة) أي ومن غيره سبحانه وتعالى الدعاء، ودخل في الغير جميع الحيوانات والجمادات، فإنه ورد أنها صلت وسلمت على سيدنا محمد (ص)، كما صرح به العلامة الحلبي في السيرة. وما ذكر من أن الصلاة تختلف باختلاف المصلي هو مذهب الجمهور، ومقابله ما ذهب إليه ابن هشام من أن معنى الصلاة أمر واحد وهو العطف، بفتح العين، ولكنه مختلف باختلاف العاطف. فهو بالنسبة لله الرحمة، وبالنسبة لما سواه تعالى - من الملائكة وغيرهم - الدعاء. وينبني على هذا الخلاف أن الصلاة من قبيل المشترك اللفظي على الاول، والمشترك المعنوي على الثاني. (قوله: أي التسليم) إنما قال ذلك لان السلام من أسمائه تعالى فربما يتوهم أنه المراد، فدفعه بما ذكر فيكون من إطلاق اسم المصدر على المصدر. اه بجيرمي. وفسره بعضهم بقوله: السلام هنا بمعنى الامان والاعظام وطيب التحية اللائقة بذلك المقام. وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى: * (يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) * وخروجا من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر لفظا أو خطا. وشروط كراهة الافراد - عند القائل بها - ثلاثة: أن يكون الافراد منا، فلا يكره ذلك في ثناء الله والملائكة والانبياء، كقوله تعالى: * (إن الله وملائكته يصلون) * ولم يقل ويسلمون. وأن يكون في غير ما ورد فيه الافراد فلا يكره فيما ورد مفردا، كحديث: من قال يوم الجمعة ثمانين مرة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك
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	النبي الامي، غفر له ذنوب ثمانين سنة. وأن يكون لغير داخل الحجرة الشريفة. أما هو فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ولا يكره له الاقتصار. (قوله: لكافة الثقلين الجن والانس) بل وإلى كافة الخلق من ملك وحجر ومدر، بل وإلى نفسه. وقول العلامة الرملي: لم يرسل إلى الملائكة، أي إرسال تكليف، فلا ينافي أنه أرسل إليهم إرسال تشريف. (قوله: المضعف) أي المكرر العين، وهو أبلغ من اسم مفعول الفعل الغير المضعف، وهو محمود. (قوله: بإلهام من الله لجده) أي انه ألهم التسمية بمحمد بسبب أنه تعالى أوقع في قلبه أنه يكثر حمد الخلق له. كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب - وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها -: لم سميت ابنك محمدا، وليس من أسماء آبائك ولا قومك ؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء والارض. وقد حقق الله رجاءه. وينبغي إكرام من اسمه محمد تعظيما له (ص)، ويسن التسمية بهذا الاسم الشريف محبة فيه (ص). وقد ورد في فضل التسمية به عدة أحاديث، أصح ما فيها حديث: من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا باسمي كان هو ومولوده في الجنة. (قوله: أوحي إليه بشرع) أي أعلم به، لان الايحاء الاعلام، سواء كان بإرسال أو بإلهام أو رؤيا منام، فإن رؤيا الانبياء حق. وسواء كان له كتاب أم لا. (قوله: فإن لم يؤمر بالتبليغ فنبي) أي فقط. والحاصل بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان فيمن كان نبيا ورسولا، وهو الذي أمر بالتبليغ. وينفرد النبي فيمن لم يؤمر بالتبليغ ولا ينفرد الرسول، فكل رسول نبي ولا عكس. وإن قلنا بانفراد الرسول في الملائكة كان بينهما العموم والخصوص الوجهي، والتحقيق الاول. (قوله: وصح خبر أن عدد إلخ) الصحيح عدم حصرهم في عدد، لقوله تعالى: * (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) *. واعلم أنه يجب الايمان بهم إجمالا فيمن لم يرد فيه تفصيل، وتفصيلا فيمن ورد فيه التفصيل. والوارد فيه التفصيل منهم خمسة وعشرون، ثمانية عشر مذكورة في قوله تعالى: * (وتلك حجتنا) * الآية، والباقي سبعة مذكورة في بعض السور، وهم آدم وإدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وسيدنا محمد (ص) وعليهم أجمعين. وقد نظمها بعضهم فقال: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا فمن أنكر واحدا منهم بعد أن علمه كفر، بخلاف ما لو سئل عنه ابتداء فقال لا أعرفه فلا يكفر. (قوله: وعلى آله) أعاد العامل فيه ولم يعده مع الصحب، لان الصلاة عليهم ثبتت بالنص، بخلاف الصحب فإنها بالقياس على الآل، وللرد على الشيعة الزاعمين ورود حديث عنه (ص) وهو: لا تفصلوا بيني وبين آلي بعلي. وهو مكذوب عليه. (قوله: أي أقاربه المؤمنين) هو بالمعنى الشامل للمؤمنات، ففيه تغليب. والمراد بالبنين في قوله من بني هاشم ما يشمل البنات، ففيه تغليب أيضا. وهاشم جد النبي (ص)، والمطلب أخو هاشم، وهو جد الامام الشافعي، وأبوهما عبد مناف. وخرج بقوله بني هاشم والمطلب بنو عبد شمس ونوفل، فليسوا من الآل وإن كانوا من أولا عبد مناف، وذلك لانهم كانوا يؤذونه (ص). (قوله: وقيل هم كل مؤمن) أي ولو كان عاصيا، لانه أحوج إلى الدعاء من غيره، لكن تعليله بالخبر الضعيف، وهو آل محمد كل تقي،
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	يفيد تخصيص المؤمن بغير العاصي إلا أن يراد بالتقي التقي عن الشرك، وهو أول مراتب التقوى. (قوله أي في مقام الدعاء ونحوه) المشتهر أن هذا القيل خاص بمقام الدعاء، ومحل الخلاف عند عدم القرينة، والا فسر بما يناسبها. قال العلامة الصبان: وما اشتهر من أن اللائق في مقام الدعاء تفسير الآل بعموم الاتباع، لست أقول بإطلاقه، بل المتجه عندي التفصيل. فإن كان في العبارة ما يستدعي تفسير الآل بأهل بيته حمل عليهم، نحو: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. وما يستدعي تفسير الآل بالاتقياء حمل عليهم، نحو: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذين ملات قلوبهم بأنوارك وكشفت لهم حجب أسرارك. فإن خلت مما ذكر حمل على الاتباع، نحو: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد سكان جنتك وأهل دار كرامتك. (قوله: اسم جمع) أي لاجمع، لان صيغة فعل ليست من أوزان الجموع، وهذا هو التحقيق. وقال الاخفش: إنه جمع لصاحب كركب وراكب. (قوله: بمعنى الصحابي) إنما قال ذلك لان الصاحب هو من طالت عشرته، والصحابي لا يشترط فيه ذلك. ح ل بجيرمي. (قوله: وهو) أي الصحابي. (وقوله: من اجتمع مؤمنا إلخ) أي بعد البعثة في حال حياته اجتماعا متعارفا ببدنه ولو لحظة، ومات على الايمان، سواء روى عنه شيئا أم لا. (قوله: فهذا المؤلف الحاضر ذهنا) فالاشارة إلى الالفاظ المرتبة المجتمعة المستحضرة ذهنا لكن على طريق المجاز لا الحقيقة، لان اسم الاشارة موضوع للمشار إليه المسحوس بحاسة البصر. (قوله: قل لفظة وكثر معناه) ولذلك قال بعضهم: الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. وقد اختلفت عباراتهم في تفسير المختصر مع تقارب المعنى. فقيل: هو رد الكلام إلى قليله مع استيفاء المعنى وتحصيله. وقيل: هو الاقلال بلا إخلال. وقيل: تكثير المعاني مع تقليل المباني. وقيل: حذف الفضول مع استيفاء الاصول، وقيل: تقليل المستكثر وضم المنتشر. (قوله: هو لغة: الفهم) أي مطلقا، لما دق وغيره. وقيل: فهم ما دق. (قوله: واصطلاحا: العلم بالاحكام) المراد بها هنا النسب التامة، كثبوت الوجوب للنية في الوضوء في قولنا: النية في الوضوء واجبة، وثبوت الندب للوتر في قولنا: الوتر مندوب، وهكذا. وخرج بالعلم بها العلم بالذوات، كتصور إنسان فلا يسمى فقها. (وقوله: الشرعية) خرج بها العلم بالاحكام العقلية، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. والشرعية نسبة للشرع بمعنى الشارع، وهو الله تعالى أو النبي (ص). (وقوله: العملية) خرج به العلم بالاحكام الشرعية الاعتقادية، كثبوت الوجوب للقدرة في قولنا: القدرة واجبة لله تعالى، وهكذا بقية الصفات. وهذا يسمى علم الكلام وعلم التوحيد. والمراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل، ولو كان قلبيا كالنية، فالصلاة في قولنا: الصلاة واجبة عمل، وكيفيته - أي صفته - الوجوب، والحكم هو ثبوت الوجوب للصلاة. والنية في قولنا: النية في الوضوء واجبة: عمل قلبي، وكيفيتها الوجوب، والحكم هو ثبوت الوجوب للنية. (وقوله: المكتسب)، خرج به علم الله، وعلم جبريل على القول بأنه غير مكتسب بل ضروري خلقه الله فيه، والحق أن علم جبريل مكتسب يكتسبه من اللوح المحفوظ. (وقوله: من أدلتها) خرج به علم المقلد، فهو مستفاد من قول الغير لا من أدلة الاحكام. (وقوله: التفصيلية) الحق أنه لبيان الواقع لا للاحتراز، وكيفية الاخذ من الادلة التفصيلية أن تقول: أقيموا الصلاة، أمر، والامر للوجوب. ينتج: أقيموا الصلاة للوجوب. ولا تقربوا الزنا: نهي، والنهي للتحريم، ينتج: لا تقربوا الزنا للتحريم، وهكذا. واعلم أنه يتأكد لكل طالب فن قبل شروعه فيه أن يتصوره بوجه ما ولو باسمه، لاستحالة توجه النفس نحو المجهول المطلق، والاحسن أن يتصوره بتعريفه ليكون على بصيرة في طلبه، وأن يعرف موضوعه ليمتاز عن غيره أتم تمييز، وأن يعرف
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	غايته وثمرته وفضله ليخرج عن العبث ويزداد جده. وبقية المبادي العشرة المشهورة، وقد نظمها كلها العلامة الخضري في قوله: مبادي أي علم كان حدوموضوع وغاية مستمد مسائل نسبة واسم وحكم وفضل واضع عشر تعد ونظمها أيضا أبو العلاء المعري في قوله: من رام فنا فليقدم أولاعلما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمدمنه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصرومن يكن يدري جميعها انتصر والشارح - رحمه الله تعالى - ذكر منها أربعة: الحد، والاسم، والاستمداد، والفائدة. وبقي عليه ستة: موضوعه، وحكمه، ومسائله، وواضعه، ونسبته، وفضله. فأما الاول، فهو أفعال المكلفين من حيث عروض الاحكام لها. وأما الثاني، فهو الوجوب العيني أو الكفائي. وأما الثالث، فهو القضايا، كالنية واجبة، والوضوء شرط لصحة الصلاة، ودخول الوقت سبب لها. وأما الرابع، فالائمة المجتهدون. وأما الخامس، فهو المغايرة للعلوم. وأما السادس، فهو فوقانه على سائر العلوم، لقوله (ص): من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقوله (ص): إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال: حلق الذكر. قال عطاء: حلق الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تصلي وكيف تزكي وكيف تحج وكيف تنكح وكيف تطلق، وما أشبه ذلك. والمراد معرفة كيفية الصلاة والزكاة والحج، وذلك يكون بمعرفة أركانها وشروطها ومفسداتها، إذ العبارة بغير معرفة ذلك غير صحيحة، كما قال ابن رسلان: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل وعن ابن عمر رضي الله عنهما: مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة. لقوله (ص): يسير الفقه خير من كثير العبادة. وما أحسن قول بعضهم: عليك بعلم الفقه في الدين إنه سيرفع فاستدركه قبل صعوده فمن نال منه غاية بلغ المنى وصار مجدا في بروج سعوده (وقوله): تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد (وقوله): إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز (وقوله): وخير علوم علم فقه لانه يكون إلى كل العلوم توسلا فإن فقيها واحدا متورعا على ألف ذي زهد تفضل واعتلى
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	(وقوله): والعمر عن تحصيل كل علم يقصر فابدأ منه بالاهم وذلك الفقه فإن منلا غنى في كل حال عنه واعلم أن الآيات والاحاديث الدالة على فضل العلم مطلقا كثيرة شهيرة، فمن الآيات قوله تعالى: * (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) * ومن الاحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الارض، حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الانبياء وإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر وقوله (ص): فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وإن الله وملائكته وأهل السموات والارض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في الماء، ليصلون على معلمي الناس الخير. قال معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم. فإن تعليمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذكراته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله صدقة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير فيما سوى ذلك. ويقال: من ذهب إلى عالم وجلس عنده ولم يقدر على حفظ شئ مما قاله أعطاه الله سبع كرامات، أولها: ينال فضل المتعلمين. وثانيها: ما دام عنده جالسا كان محبوسا عن الذنوب والخطايا. وثالثها: إذا خرج من منزله نزلت عليه الرحمة. ورابعها: إذا جلس عنده نزلت الرحمة على العالم فتصيبه ببركته. وخامسها: تكتب له الحسنات ما دام مستمعا. وسادسها: تحفهم الملائكة بأجنحتهم وهو فيهم. وسابعها: كل قدم يرفعها ويضعها تكون كفارة للذنوب ورفعا للدرجات وزيادة في الحسنات. هذا لمن لم يحفظ شيئا، وأما الذي يحفظ فله أضعاف ذلك مضاعفة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف الله واسترجع من ذنوبه، فينصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله لم يخلق على وجه الارض أكرم من مجلسهم. قال بعضهم: ولو لم يكن لحضور مجلس العلم منفعة سوى النظر إلى وجه العالم لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيه، فكيف وقد أقام النبي (ص) العلماء مقام نفسه فقال: من زار عالما فكأنما زارني، ومن صافح عالما فكأنما صافحني، ومن جالس عالما فكأنما جالسني، ومن جالسني في الدنيا أجلسه الله تعالى معي يوم القيامة في الجنة. وما ورد في فضل العلم والعلماء أكثر من أن يحصى، وفي هذا القدر كفاية، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يمنحنا كمال المتابعة والمحبة لسيدنا محمد سيد الاولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. (قوله: على مذهب الامام) صفة للفقه، أي في الفقه الكائن على مذهب الامام الشافعي. والمذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب، ثم استعمل فيما ذهب إليه الامام من الاحكام مجازا على طريق الاستعارة التصريحية التبعية، وتقريرها أن تقول شبه اختيار الاحكام بمعنى الذهاب، واستعير الذهاب لاختيار الاحكام، واشتق منه مذهب بمعنى أحكام مختارة، ثم صار حقيقة عرفية. (قوله: ابن عبد مناف) فيجتمع الامام الشافعي مع النبي (ص) في عبد مناف، لانه (ص) سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهاشم الذي في نسبه (ص) عم لهاشم الذي في نسب الامام. (قوله: وولد إمامنا رضي الله عنه) أي بغزة التي توفي فيها هاشم جد النبي (ص)، وقيل بعسقلان، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، والموطأ وهو ابن
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	عشر، وتفقه على مسلم بن خالد - مفتي مكة - المعروف بالزنجي لشدة شقرته، فهو من باب أسماء الاضداد، وأذن له في الافتاء وهو ابن خمس عشرة سنة، مع أنه نشأ يتيما في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال. وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها حتى ملا منها خبايا، ثم رحل إلى مالك بالمدينة ولازمه مدة، ثم قدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة فأقام بها سنتين واجتمع عليه علماؤها ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه، وصنف بها كتابه القديم. ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة، ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين فأقام بها، ثم خرج إلى مصر، فلم يزل ناشرا للعلم ملازما للاشتغال بجامعها العتيق. ثم انتقل إلى رحمة الله - وهو قطب الوجود - يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين، ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه. وانتشر علمه في جميع الآفاق وتقدم على الائمة في الخلاف والوفاق، وعليه حمل الحديث المشهور: عالم قريش يملا طباق الارض علما. لان الكثرة والانتشار في جميع الاقطار لم يحصلا في عالم قرشي مثله. قال الائمة ومنهم الامام أحمد: هذا العالم هو الشافعي. وكان رضي الله عنه يقسم الليل على ثلاثة أقسام، ثلث للعلم، وثلث للصلاة، وثلث للنوم. ويختم القرآن في كل يوم مرة، ويختم في رمضان ستين مرة، كل ذلك في الصلاة. وكان رضي الله عنه يقول: ما شبعت منذ ست عشرة سنة، لانه يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وما حلفت بالله في عمري، لاكاذبا ولا صادقا. وسئل رضي الله عنه عن مسألة فسكت، فقيل له: لم لا تجيب ؟ فقال: حتى أعلم، الفضل في سكوتي أو في جوابي. وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة، لا تعرف له كبيرة ولا صغيرة. ومن كلامه رضي الله عنه: أمت مطامعي فأرحت نفسي فإن النفس ما طمعت تهون وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرضي مصون إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون ومن أدعيته رضي الله عنه: اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالجملة، فما نقل عنه نظما ونثرا لا يحصى، وفضائله وأخباره لا تستقصى، وقد أفردت بالتأليف، وفي هذا القدر كفاية. وحيث تبركنا بذكر نبذة من فضائل إمامنا الشافعي رضي الله عنه فلنتبرك بذكر بعض أخبار بقية الائمة الاربعة رضوان الله عليهم أجمعين. فأقول: الامام مالك رضي الله عنه، ولد سنة ثلاث وتسعين من الجهرة، وقيل: تسعين. وهو من أتباع التابعين على الصحيح، وقيل: من التابعين. وأخذ العلم عن سبعمائة شيخ، منهم ثلثمائة من التابعين، وعليه حمل قوله (ص): لا تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد الابل من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علمه. وفي رواية: يوشك أن تضرب أكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. فكانوا يزدحمون على بابه لطلب العلم. وأفتى الناس وعلمهم نحو سبعين سنة بالمدينة. وكان - رضي الله عنه - يرى المصطفى (ص) كل ليلة في النوم. وسئل الامام أبو حنيفة - رضي الله عنه - عن مالك فقال: ما رأيت أعلم بسنة رسول الله (ص) منه. ولم يزل - رضي الله عنه - على حالة مرضية حتى اختاره رب البرية سنة تسع وسبعين ومائة، ودفن بالبقيع، وقبره مشهور. وأما الامام أبو حنيفة رضي الله عنه، فكانت ولادته في عصر الصحابة سنة ثمانية من الهجرة. وكان رضي الله عنه عابدا زاهدا عارفا بالله تعالى. قال حفص بن عبد الرحمن: كان أبو حنيفة رضي الله عنه يحيي الليل بقراءة القرآن في ركعة ثلاثين سنة. وقال السيد بن عمرو: صلى أبو حنيفة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة. ويروى أنه من شدة خوفه سمع قارئا يقرأ في
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	المسجد: * (إذا زلزلت الارض زلزالها) * فلم يزل قابضا على لحيته إلى الفجر وهو يقول: نجزى بمثقال ذرة. فرحمة الله عليه ورضوانه وتوفي - رضي الله عنه - في رجب أو شعبان سنة خمسين ومائة، وفيه قال بعضهم: إن ترد في أبي حنيفة وصفا فالراوة الثقات عنه تشير كان شمسا يضئ بالعلم حقا وهو في الناس بالعلوم الامير كان شيخ الاسلام قدوة خلق الله حقا لما اقتضاه القدير لم يزل وجهه جميلا بهيا خاشعا لا يشوبه تكدير معرضا عن حطام دنيا تلهي كل عقل بحبها مأسور قد تساوى لديه تنزيه نفس عن حطام قليلها والكثير وأما الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فكانت ولادته سنة أربع وستين ومائة. قال إدريس الحداد: كان الامام أحمد صاحب رواية في الحديث، ليس في زمانه مثله، وكان رضي الله عنه زاهدا ورعا عابدا. قال عبد الله، ولده: كان أبي يقرأ في كل ليلة سبع القرآن، ويختم في كل سبعة أيام ختمة، ثم يقوم إلى الصباح، وكان يصلي في كل يوم ثلثمائة ركعة. قال الشافعي رضي الله عنه: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من الامام أحمد، وكان يحيي الليل كله من وقت كونه غلاما، وله في كل يوم ختم. وتوفي رضي الله عنه سنة إحدى وأربعين ومائتين. والحاصل أن فضله وفضل سائر الائمة أشهر من الشمس في رابعة النهار، وقد جمع بعضهم تاريخ ولادتهم وموتهم ومقدار عمرهم في قوله: تاريخ نعمان يكن سيف سطاومالك في قطع جوف ضبطا والشافعي صين ببر ندوأحمد بسبق أمر جعد فاحسب على ترتيب نظم الشعر ميلادهم فموتهم كالعمر فولادة أبي حنفية سنة ثمانين وجمله يكن، ووفاته سنة مائة وخمسين وجمله سيف، وعمره سبعون وجمله سطا. وولادة مالك سنة تعسين وجمله في، ووفاته مائة وتسع وسبعين وجمله قطع، وعمره تسع وثمانون وجمله جوف. وولادة الشافعي سنة مائة وخمسين يوم وفاة أبي حنيفة وجمله صين، ووفاته سنة مائتين وأربع وجمله ببر، وعمره أربع وخمسون وجمله ند. وولادة أحمد سنة أربع وستين ومائة وجمله بسبق، ووفاته سنة إحدى وأربعين ومائتين وجمله أمر، وعمره سبع وسبعون وجمله جعد. رضي الله عنهم وعنا بهم أجمعين. (تنبيه) كل من الائمة الاربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم، ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته، ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء. قال ابن حجر، ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب، ويمتنع التلفيق في مسألة، كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز، ولو بعد العمل، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الائمة دون غيره، فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها. وسيأتي بسط الكلام على التقليد في باب القضاء إن شاء الله تعالى. (قوله: وهذا الشرح) معطوف على ضمير انتخبته الواقع مفعولا. (قوله: لشيخنا إلخ) ولد - رضي الله عنه - سنة تسع وتسعمائة في أواخرها، ومات أبوه وهو صغير فكفله جده، ثم لما مات جده كفله شيخا أبيه العارفان الكاملان شهاب الدين أبو الحمائل وشمس الدين الشناوي، ونقله الثاني من بلده إلى مقام سيدي أحمد البدوي، فقرأ هناك في مبادي العلوم،
	

	[ 26 ]
	ثم نقله إلى الجامع الازهر وعمره أربع عشرة سنة وقرأ فيه على مشايخ كثيرين، منهم شيخ الاسلام زكريا الانصاري. وكان لا يجتمع به إلا ويقول له، أسأل الله أن يفقهك في الدين، وكان رضي الله عنه يقول: قاسيت في الجامع الازهر من الجوع ما لا تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه، بحيث أني جلست فيه نحو أربع سنين ما ذقت اللحم، وقاسيت أيضا من الايذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشد من ذلك. ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: إذا أنت لا ترضى بأدنى معيشة مع الجد في نيل العلا والماثر فبادر إلى كسب الغنى مترقبا عظيم الرزايا وانطماس البصائر وتوفي رضي الله تعالى عنه ثالث عشر رجب سنة أربع وسبعين وتسعمائة، وعمره إذ ذاك خمس وستون. وصلي عليه عند الملتزم الشريف بعد العصر، ودفن بالمعلى. طيب الله ثراه وجعل الجنة مقره ومثواه. وفيه أنشد بعضهم حين رأى الرجال تحمل نعشه: انظر إلى جبل تمشي الانام به وانظر إلى القبر كم يحوي من الشرف وانظر إلى صارم الاسلام منغمدا وانظر إلى درة الاسلام في الصدف (قوله: وشيخي) بصيغة التثنية، معطوف على قوله شيخنا، حذفت منه النون للاضافة. وقوله (مشايخنا) يقرأ بالياء لا بالهمزة لان ياء المفرد ليست مدا زائدا ثالثا، وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد (قوله: شيخ الاسلام) أي شيخ أهل الاسلام، وهو بدل من المضاف قبله. (قوله: المجدد) يحتمل قراءته بصيغة اسم المفعول ويكون صفة للاسلام، والمراد: الاسلام المجدد، أي الذي جدده النبي (ص) وأظهره بعد أن اندرس. ويحتمل قراءته بصيغة اسم الفاعل ويكون صفة لشيخ الاسلام، والمراد أنه رضي الله عنه هو المجدد للدين. (قوله: زكريا الانصاري) بدل مما قبله، وإنما قدم اللقب على الاسم لشهرته به، مثل قوله تعالى: * (إنما المسيح عيسى ابن مريم) * ولد رضي الله عنه سنة ست وعشرين وثمانمائة بسنيكة ونشأ بها، فحفظ القرآن والعمدة ومختصر التبريزي، ثم تحول للقاهرة سنة إحدى وأربعين ومكث بالجامع الازهر، وأخذ عن مشايخ كثيرين. وكان له بر وإيثار لاهل العلم والفقراء ويخير مجالسهم على مجالس الامراء، وكان له تهجد وصبر وترك للقيل والقال، وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه. حتى إنه يحكى أنه جاءه رجل أعمى وقال له ادع الله أن يرد بصري. فدعا له فرد الله بصره من ثاني يوم. ولم يزل رضي الله عنه في ازدياد من الترقي حتى لحق بربه العلي وعمره نحو مائة سنة. فرحمه الله رحمة الابرار وأسكنه جنات تجري من تحتها الانهار وأمدنا بمدده. (قوله: معتمدا) حال من التاء في انتخبته، أي انتخبته من الكتب المعتمدة لهؤلاء حال كوني معتمدا على ما جزم به إلخ. (وقوله: النووي) نسبة لنوى قرية من قرى دمشق، ولد بها رضي الله عنه سنة ثلاثين وستمائة، وتوفي بها سنة ست وسبعين وستمائة، عن نحو ست وأربعين سنة. عد عمره ومؤلفاته فجاء لكل يوم كراس من يوم الولادة، وما أعظمهما منقبة. ولبعضهم في مدحه - رضي الله عنه -: لقيت خيرا يا نوى ووقيت آلام الجوى فلقد نشا بك عالم لله أخلص ما نوى
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	ولما رحل الامام السبكي - رضي الله عنه، مع جلالته - لزيارة الامام في حياته وجده قد توفي فصار يبكي ويمرغ خده في محل جلوسه، ويقول: وفي دار الحديث لطيف معنى إلى بسط لها أصبو وآوي لعلي أن أنال بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي (قوله: والرافعي) نسبة لرافع بن خديج الصحابي رضي الله عنه، كما حكي عن خط الرافعي نفسه. وكنيته أبو القاسم، واسمه عبد الكريم توفي سنة ثلاث أو أربع وعشرين وستمائة عن نيف وستين سنة. وله كرامات، منها: أن شجرة عنب أضاءت له لفقد ما يسرجه وقت التصنيف. (قوله: فمحققو المتأخرين) أي ومعتمدا على ما جزم به محققو المتأخرين، أي كشيخ الاسلام وابن حجر وابن زياد وغيرهم. واعلم أنه سيذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب القضاء أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان، فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الاكثر فالاعلم والاورع. ورأيت في فتاوي المرحوم بكرم الله الشيخ أحمد الدمياطي ما نصه: فإن قلت ما الذي يفتي به من الكتب وما المقدم منها ومن الشراح والحواشي، ككتب ابن حجر والرمليين وشيخ الاسلام والخطيب وابن قاسم والمحلى والزيادي والشبر املسي وابن زياد اليمني والقليوبي والشيخ خضر وغيرهم، فهل كتبهم معتمدة أو لا، وهل يجوز الاخذ بقول كل من المذكورين إذا اختلفوا أو لا ؟ وإذا اختلفت كتب ابن حجر فما الذي يقدم منها ؟ وهل يجوز العلم بالقول الضعيف والافتاء به، والعمل بالقول المرجوح، أو خلاف الاصح، أو خلاف الاوجه، أو خلاف المتجه، أو لا ؟ الجواب - كما يؤخذ من أجوبة العلامة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي، والعمدة عليه -: كل هذه الكتب معتمدة ومعول عليها، لكن مع مراعاة تقديم بعضها على بعض، والاخذ في العمل للنفس يجوز بالكل. وأما الافتاء فيقدم منها عند الاختلاف التحفة والنهاية، فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلا للترجيح، فإن كان أهلا له ففتى بالراجح. ثم بعد ذلك شيخ الاسلام في شرحه الصغير على البهجة، ثم شرح المنهج له، لكن فيه مسائل ضعيفة. فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولا التحفة، ثم فتح الجواد ثم الامداد، ثم الفتاوي وشرح العباب سواء، لكن يقدم عليهما شرح بافضل. وحواشي المتأخرين غالبا موافقة للرملي، فالفتوى بها معتبرة، فإن خالفت التحفة والنهاية فلا يعول عليها. وأعمد أهل الحواشي: الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب، كقول بعضهم: ولو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها صح الوقوف عليها. وليس كما قال. وأما الاقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير، ما لم يشتد ضعفها، ولا يجوز الافتاء ولا الحكم بها. والقول الضعيف - شامل لخلاف الاصح وخلاف المعتمد وخلاف الاوجه وخلاف المتجه. وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا لا يجوز الاخذ به، ومع هذا كله فلا يجوز للمفتي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلم من أهله المتقين له العارفين به. وأما مجرد الاخذ من الكتب من غير أخذ عمن ذكر فلا يجوز، لقوله (ص): إنما العلم بالتعلم. ومع ذلك لا بد من فهم ثاقب ورأي صائب، فعلى من أراد الفتوى أن يعتني بالتعلم غاية الاعتناء. اه. (قوله: تقر) بكسر القاف وفتحها، كما تقدم. (قوله: بالنظر إلى وجهه الكريم) متعلق بتقر. واعلم أن رؤية الباري جل وعلا جائزة عقلا، دنيا وأخرى، لانه سبحانه وتعالى موجود وكل موجود يصح أن يرى. فالباري جل وعلا يصح أن يرى، ولسؤال سيدنا موسى إياها حيث قال: * (أرني أنظر إليك) * فإنها لو كانت مستحيلة ما سألها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجوز على أحد من الانبياء عليهم الصلاة والسلام الجهل بشئ من أحكام
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	الالوهية، خصوص ما يجب وما يجوز وما يستحيل، ولكنها لم تقع فالدنيا إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وواجبة شرعا في الآخرة، للكتاب والسنة والاجماع، أما الكتاب، فآيات كثيرة، منها قوله تعالى: * (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) * أي وجوه يومئذ حسنة مضيئة ناظرة إلى ربها، فالجار والمجرور متعلق بما بعده وهو خبر ثان عن وجوه، ويصح أن يكون ناضرة صفة وناضرة هو الخبر. والمراد بنظر الوجوه نظر العيون التي فيها، بطريق المجاز المرسل، حيث ذكر المحل وأريد الحال فيه. ومنها قوله تعالى: * (على الارائك ينظرون) * ومنها قوله تعالى: * (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) * فإن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، كما قاله جمهور المفسرين. وأما السنة، فأحاديث كثيرة، منها حديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وأما الاجماع فهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة، قال الشيخ السنوسي في شرح الكبرى: أجمع أهل السنة والجماعة قاطبة أن المراد من الآية، أعني قوله: * (وجوه) * الآية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وأجمع الصحابة قاطبة على وقوع الرؤية في الآخرة، وأن الآيات والاحاديث الواردة فيها محمولة على ظواهرها من غير تأويل، كل ذلك كان قبل ظهور أهل البدع. وكان الصحابة والسلف يبتهلون إلى الله تعالى ويسألونه النظر إلى وجهه الكريم، بل ورد ذلك أيضا في بعض أدعية النبي (ص) اه. وقال الامام مالك رضي الله عنه: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لاوليائه حتى رأوه، ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكفار بالحجاب. قال تعالى: * (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) *. وقال الامام الشافعي رضي الله عنه: لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس - يعني نفسه - بأنه يرى ربه في المعاد لما عبده في دار الدنيا. وهذا من كلام المدللين - نفعنا الله بهم - وإلا فالله يستحق العبادة لذاته. ثم إن رؤية الباري جل وعلا بقوة يجعلها الله في خلقه، ولا يشترط فيها مقابلة ولا جهة ولا اتصال أشعة بالمرئي، وإن وجد ذلك في رؤية بعضنا لبعض المعتادة في الدنيا، وغرابة في ذلك لان الله سبحانه وتعالى يدرك بالعقل منزها، فكذا بالبصر، لان كلاهما مخلوق. وإلى ذلك كله أشار العلامة اللقاني في جوهرة التوحيد عند ذكر الجائز في حقه تعالى، بقوله: ومنه أن ينظر بالابصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت وأشار إليه أيضا صاحب بدء الامالي بقوله: يراه المؤمنون بغير كيف وإدراك وضرب من مثال فينسون النعيم إذ رأوه فيا خسران أهل الاعتزال (قوله: بكرة وعشيا) ظرفان متعلقان بالنظر. واعلم أن محل الرؤية الجنة بلا خلاف، وتختلف باختلاف مراتب الناس، فمنهم من يراه في مثل الجمعة والعيد، ومنهم من يراه كل يوم بكرة وعشيا وهم الخواص، ومنهم من لا يزال مستمرا في الشهود، حتى قال أبو يزيد البسطامي: إن لله خواص من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته ساعة لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار وعذابها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وأهلنا وأحبابنا وسائر المسلمين بالنظر إلى وجهه الكريم بجاه نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. (قوله: آمين) اسم فعل بمعنى استجب يا ألله، ويجوز فيه المد والقصر والتشديد وإن كان المشدد يأتي بمعنى قاصدين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
	

	[ 29 ]
	باب الصلاة الباب معناه لغة: فرجعة في ستائر يتوصل منها من داخل إلى خارج. واصطلاحا: اسم لجملة مخصوصة دالة على معان مخصوصة، مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبا. والفصل معناه لغة: الحاجز بين الشيئين. واصطلاحا: اسم لالفاظ مخصوصة مشتملة على فروع ومسائل غالبا. والفرع لغة: ما انبنى على غيره، ويقابله الاصل. واصطلاحا: اسم لالفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبا. والمسألة لغة: السؤال. واصطلاحا: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. والحاصل عندهم لفظ كتاب، وهو لغة: الضم والجمع. واصطلاحا: اسم لجملة مخصوصة مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا. ولفظ باب ولفظ فصل ولفظ فرع ولفظ مسألة، ومعانيها ما ذكر. وعندهم أيضا لفظ تنبيه، ومعناه لغة: الايقاظ. واصطلاحا: عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له إشارة في الكلام السابق بحيث يفهم منه إجمالا. ولفظ خاتمة، وهي لغة: آخر الشئ. واصطلاحا: اسم لالفاظ مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب. ولفظ تتمة: وهي ما تمم به الكتاب أو الباب وهو قريب من معنى الخاتمة. واعلم، رحمك الله تعالى، أن الغرض من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتظام أحوال الخلق في المعاش والمعاد، ولا تنتظم أحوالهم إلا بكمال قواهم الادراكية وقواهم الشهوانية وقواهم الغضبية. فوضعوا لكمال قواهم الادراكية ربع العبادات، ولقواهم الشهوانية البطنية ربع المعاملات، ولقواهم الشهوانية الفرجية ربع النكاح، ولقواهم الشهوانية الغضبية ربع الجنايات، وختموها بالعتق رجاء العتق من النار. وقدموا ربع العبادات لشرفها بتعلقها بالخالق، ثم المعلامات لانها أكثر وقوعا. ورتبوا العبادات على ترتيب حديث: بني الاسلام على خمس... الحديث. وإنما بدأ كتابه بالصلاة - وخالف المتقدمين والمتأخيرين في تقديمهم في كتبهم كتاب الطهارة وما يتعلق بها من وسائلها ومقاصدها - اهتماما بها، إذ هي أهم أحكام الشرع وأفضل عبادات البدن بعد الشهادتين. (قوله: شرعا أقوال وأفعال الخ) واعترض هذا التعريف بأنه غير مانع لدخول سجدتي التلاوة والشكر مع أنهما ليسا من أنواع الصلاة، وغير جامع لخروج صلاة الاخرس والمريض والمربوط على خشبة، فإنها أقوال من غير أفعال في الآخرين، وأفعال من غير أقوال في الاول. وأجيب عن الاول بأن المراد بالافعال المخصوصة ما يشمل الركوع والاعتدال، فيخرجان حينئذ بقيد مخصوصة. وأجيب عن الثاني بأن المراد بقوله: أقوال وأفعال ما يشمل الحكمية، أو يقال: إن صلاة من ذكر نادرة فلا ترد عليه. (قوله: وسميت) أي الاقوال والافعال وقوله: بذلك أي بلفظ الصلاة. (قوله: خمس) وذلك لخبر الصحيحين: فرض الله على أمتي ليلة الاسراء خمسين صلاة، فلم أزل أراجعه
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	وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة، وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. والحكمة في كون المكتوبات سبع عشرة ركعة أن زمن اليقظة من اليوم والليلة سبع عشرة ساعة غالبا، اثنا عشر في النهار، ونحو ثلاث ساعات من الغروب، وساعتين من قبيل الفجر، فجعل لكل ساعة ركعة جبرا لما يقع فيها من التقصير. (قوله: ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد) أي بل كانت متفرقة في الانبياء. فالصبح صلاة آدم، والظهر صلاة داود، والعصر صلاة سليمان، والمغرب صلاة يعقوب، والعشاء صلاة يونس، كما سيذكره الشارح في مبحث أوقات الصلاة عن الرافعي. (قوله: وفرضت ليلة الاسراء) والحكمة في وقوع فرضها تلك الليلة أنه (ص) لما قدس ظاهرا وباطنا، حيث غسل بماء زمزم، وملئ بالايمان والحكمة، ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهر، ناسب ذلك أن تفرض فيها. ولم تكن قبل الاسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الامر به من قيام الليل من غير تحديد. وذهب بعضهم إلى أنها كانت مفروضة، ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي. ونقل الشافعي عن بعض أهل العلم أنها كانت مفروضة ثم نسخت. اه بجيرمي بتصرف. (قوله: لعدم العلم بكيفيتها) أي وأصل الوجوب كان معلقا على العلم بالكيفية. وهنا توجيه آخر لعدم وجوب صبح ذلك اليوم، وهو أن الخمس إنما وجبت على وجه الابتداء بالظهر، أي أنها وجبت من ظهر ذلك اليوم. اه سم بتصرف. (قوله: إنما تجب المكتوبة) شروع في بيان من تجب عليه الصلاة وما يترتب عليه إذا تركها. (قوله: على كل مسلم) أي ولو فيما مضى، فدخل المرتد. (قوله: أي بالغ) سواء كان بالسن، أو بالاحتلام، أو بالحيض. (قوله: فلا تجب على كافر) تفريع على المفهوم، والمنفي إنما هو وجوب المطالبة منا بها في الدنيا، فلا ينافي أنها تجب عليه وجوب عقاب عليها في الدار الآخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر لانه مخاطب بفروع الشريعة، وذلك لتمكنه منها بالاسلام، ولنص: * (لم نك من المصلين) * وإنما لم يجب القضاء عليه إذا أسلم ترغيبا له في الاسلام، ولقوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * (قوله: بلا تعد) قيد في المجنون والمغمى عليه والسكران، وإن كان ظاهر كلامه أنه قيد في الاخير، فإن حصل منهم تعد وجب عليهم قضاؤها، لانهم بتعديهم صاروا في حكم المكلفين، فكأنه توجه عليهم الاداء فوجب القضاء نظرا لذلك. (قوله: بل تجب على مرتد) أي فيلزمه قضاء ما فاته فيها بعد إسلامه تغليظا عليه، ولانه التزمها بالاسلام، فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي. (قوله: ومتعد بسكر) أي أو جنون أو إغماء، لما تقدم آنفا. (قوله: ويقتل إلخ) لخبر الصحيحين أنه (ص) قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام، وحسابهم على الله. واعلم أن الفقهاء اختلفوا في موضع ذكر حكم تارك الصلاة، فمنهم من ذكره عقب فصل المرتد، لمناسبته له من جهة أنه يكون حكمه حكم المرتد إذا تركها جاحدا لوجوبها. ومنهم من ذكره عقب الجنائز، لمناسبته لها من جهة أنه إذا قتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إن كان تركها كسلا. وهذه الامور تذكر في الجنائز. ومنهم من ذكره قبلها، كالنووي في منهاجه، وكشيخ الاسلام في منهجه، ليكون كالخاتمة لكتاب الصلاة. ومنهم من ذكره قبل الاذان، لمناسبة ذكر حكم تركها الذي هو التحريم، بعد ذكر حكم فعلها الذي هو الوجوب. والمؤلف رحمه الله تعالى اختار هذا الاخير لما ذكر.
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	وقوله: أي المسلم أي سواء كان عالما أو جاهلا غير معذور بجهله لكونه بين أظهرنا. (قوله: حدا) أي يقتل حال كون قتله حدا، أي لا كفرا. واستشكل كونه حدا بأن القتل يسقط بالتوبة والحدود لا تسقط بالتوبة. وأجيب بأن المقصود من هذا القتل الحمل على أداء ما توجه عليه من الحق وهو الصلاة، فإذا أداه بأن صلى سقط لحصول المقصود، بخلاف سائر الحدود فإنها وضعت عقوبة على معصية سابقة فلا تسقط بالتوبة. وقوله: بضرب عنقه، أي بنحو السيف. ولا يجوز قتله بغير ذلك، لخبر: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. واعلم أنه إذا قتل من ذكر يكون حكمه حكم المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين. (قوله: أي المكتوبة) ومثل ترك المكتوبة ترك الطهارة لها، لان ترك الطهارة بمنزلة ترك الصلاة. ومثل الطهارة الاركان وسائر الشروط التي لا خلاف فيها أو فيها خلاف واه، بخلاف القوي. فلو ترك النية في الوضوء أو الغسل أو مس الذكر أو لمس المرأة وصلى متعمدا لم يقتل، كما لو ترك فاقد الطهورين الصلاة لان جواز صلاته مختلف فيه. (قوله: عامدا) خرج به ما إذا أخرجها ناسيا فلا يقتل لعذره، ومثل النسيان: ما لو أبدى عذرا في التأخير كشدة برد أو جهل يعذر به أو نحوهما من الاعذار الصحيحة أو الباطلة. (قوله: عن وقت جمع لها) أي فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس، ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر، هذا إن كان لها وقت جمع وإلا فيقتل بخروج وقتها، كالصبح فإنه يقتل فيها بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر، فيطالب بأدائها إن ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن وقتها بأن نقول له عند ضيق الوقت: صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك. وظاهر أن المراد بوقت الجمع في الجمعة ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة لان وقت العصر ليس وقتا لها. (قوله: إن كان كسلا) أي يقتل حدا إن كان إخراجه لها كسلا أي تهاونا وتساهلا بها. وقوله: مع اعتقاد وجوبها سيأتي محترزه. (قوله: إن لم يتب) أي بأن لم يمتثل أمر الامام أو نائبه ولم يصل. وقوله: بعد الاستتابة أي بعد طلب التوبة منه. واختلف فيها، فقيل إنها مندوبة، وقيل إنها واجبة، والمعتمد الاول. ويفرق بينه وبين المرتد، حيث وجبت استتابته بأن تركها فيه يوجب تخليده في النار - إجماعا - بخلاف هذا ويوجد في بعض النسخ الخطية بعد قوله الاستتابة ما نصه: ندبا، وقيل واجبا، وهو الموافق لقوله بعد: وعلى ندب الخ. (قوله: وعلى ندب الاستتابة لا يضمن الخ) قال سم: مفهومه أن يضمنه على الوجوب. ثم نقل عبارة شرح البهجة واستظهر منها عدم الضمان - حتى على القول بالوجوب - لانه استحق القتل، فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس هو مثله. اه. (قوله: ويقتل) أي تارك الصلاة. فالضمير يعود على معلوم من المقام، ويصح عوده على المسلم المتقدم. ووصفه بالاسلام مع الحكم عليه بالكفر بسبب جحده وجوبها باعتبار ما كان. وقوله: كفرا، أي لكفره بجحده وجوبها فقط، لا به مع الترك. إذ الجحد وحده مقتض للكفر لانكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وقوله: إن تركها أي بأن لم يصلها حتى خرج وقتها، أولم يصلها أصلا. (وقوله: جاحدا وجوبها) مثله جحد وجوب ركن مجمع عليه منها، أو فيه خلاف واه. (قوله: فلا يغسل ولا يصلى عليه) أي ولا يدفن في مقابر المسلمين لكونه كافرا. (قوله: ويبادر من مر) أي المسلم المكلف الطاهر. وقوله: بفائت أي بقضائه. (قوله: والذي يظهر أنه) أي من عليه فوائت فاتته بغير عذر.
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	(قوله: ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد له منه) كنحو نوم، أو مؤنة من تلزمه مؤنته، أو فعل واجب آخر مضيق يخشى فوته. (قوله: وأنه يحرم عليه التطوع) أي مع صحته، خلافا للزركشي. (قوله: ويبادر به) أي بالقضاء وقوله: إن فات أي الفائت. (قوله: كنوم لم يتعد به) بخلاف ما إذا تعدى، بأن نام في الوقت وظن عدم الاستيقاظ، أو شك فيه، فلا يكون عذرا. وقوله: ونسيان كذلك أي لم يتعد به، وأما إن تعدى به بأن نشأ عن منهي عنه - كلعب شطرنج مثلا - فلا يكون عذرا. (قوله: ويسن ترتيبه) أي إن فات بعذر، بدليل قوله: بعد، ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وكان عليه أن يذكر هذا القيد هنا كما ذكره فيما بعد. والتقييد بما ذكر هو ما جرى عليه شيخه ابن حجر. واعتمد م ر سنية ترتيب الفوائت مطلقا، فاتت كلها بعذر أو بغيره، أو بعضها بعذر وبعضها بغير عذر. (قوله: وتقديمه) أي ويسن تقديمه، أي الفائت، لحديث الخندق: أنه (ص) صلى يوم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. (قوله: إن فات بعذر) راجع لسنية التقديم، وسيذكر محترزه. وقوله: وإن خشي فوت جماعتها، أي الحاضرة. (قوله: أما إذا خاف فوت الحاضرة إلخ) قال في النهاية: وتعبيره بالفوات يقتضي استحباب الترتيب أيضا إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة لانها لم تفت. وبه جزم في الكفاية، واقتضاه كلام المحرر والتحقيق والروض، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى للخروج من خلاف وجوب الترتيب، إذ هو خلاف في الصحة كما تقدم، وإن قال الاسنوي أن فيه نظرا لما فيه من إخراج بعض الصلاة عن الوقت، وهو ممتنع. والجواب عن ذلك أن محل تحريم إخراج بعضها عن وقتها في غير هذه الصورة. اه. (قوله: بأن يقع بعضها إلخ) صورة فوت الحاضرة بوقوع بعضها وإن قل خارج الوقت. وهو ما جرى عليه ابن حجر، وخلاف ما جرى عليه الرملي كما يعلم من عبارته السابقة. والحاصل: إذا علم لو قدم الفائتة يخرج بعض الحاضرة عن الوقت لزمه تقديم الحاضرة عند ابن حجر، لحرمة إخراج بعضها عن الوقت، واستحب له تقديم الفائتة عند م ر، للخروج من خلاف من أوجب الترتيب. وإذا علم أنه لو قدمها يدرك دون ركعة من الحاضرة في الوقت فباتفاقهما يجب تقديم الحاضرة. (قوله: وإن فقد الترتيب) يفيد فيمن فاته الظهر والعصر بعذر، والمغرب والعشاء بغير عذر، وجوب تقديم الاخيرين عليهما. وهو مخالف لما مشى عليه الرملي من استحباب
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	تقديم الاول فالاول مطلقا. (قوله: لانه سنة والبدار واجب) القائل باستحبابه مطلقا يقول: الترتيب المطلوب لا ينافي البدار لانه مشتغل بالعبادة وغير مقصر، كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي البدار الواجب. (قوله: تنبيه: من مات إلخ) ذكر الشارح هذا المبحث في باب الصوم بأبسط مما هنا، ويحسن أن نذكره هنا تعجيلا للفائدة. ونص عبارته هناك: (فائدة) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. وفي قول - كجمع مجتهدين - أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنه، كالصوم. وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يطعم عن كل صلاة مدا. وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل، واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة، أن للانسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله. اه. وقوله: لم تقض ولم تفد عنه وعند الامام أبي حنيفة رضي الله عنه: تفدى عنه إذا أوصى بها ولا تقضى عنه. ونص عبارة الدر مع الاصل: ولو مات وعليه صلوات فائتة، وأوصى بالكفارة، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر والصوم. وإنما يعطى من ثلث ماله، ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث، ثم وثم حتى يتم. ولو قضاها وارثه بأمره لم يجز لانها عبادة بدنية. اه. وكتب العلامة الشامي ما نصه: قوله: يستقرض وارثه نصف صاع أي أو قيمة ذلك. اه. (قوله: بأن صار يأكل إلخ) هذا أحسن ما قيل في ضابط المميز. وقيل: أن يعرف يمينه من شماله. وقيل: أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. والمراد بمعرفة يمينه من شماله معرفة ما يضره وينفعه. ويوافق التفسير الثاني خبر أبي دواد أنه (ص) سئل: متى يؤمر الصبي بالصلاة ؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله. أي ما يضره مما ينفعه. اه ع ش بتصرف. (قوله: أي يجب على كل من أبويه وإن علا) أي ولو من جهة الام. والوجوب كفائي فيسقط بفعل أحدهما: لانه من الامر بالمعروف، ولذا خوطبت به الام ولا ولاية لها. (قوله: التهديد) أي إن احتيج إليه. اه سم. (قوله: غير مبرح) بكسر الراء المشددة، أي مؤلم. قال ع ش: أي وإن كثر. خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات، أخذا من حديث: غط جبريل للنبي (ص) ثلاث مرات في ابتداء الوحي. اه. ولو لم يفد إلا المبرح تركهما وفاقا لابن عبد السلام، وخلافا لقول البلقيني: يفعل غير المبرح
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	كالحد. اه تحفة. (قوله: وبحث الاذرعي إلخ) عبارة التحفة: نعم، بحث الاذرعي في قن صغير لا يعرف إسلامه أنه لا يؤمر بها، أي وجوبا، لاحتمال كفره، ولا ينهى عنها لعدم تحقق كفره. والاوجه ندب أمره ليألفها بعد البلوغ. واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط. اه. وفي ع ش ما نصه: قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض: إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الاسلام. ومثله في الخطيب على المنهاج. أي ثم إن كان مسلما في نفس الامر صحت صلاته وإلا فلا. وينبغي أيضا أنه لا يصح الاقتداء به. اه. وقوله: وإن أبى القياس ذلك. أي ندب الامر، لانه كافر احتمالا. (قوله: ويجب أيضا على من مر) أي من الابوين والوصي ومالك الرقيق، ومثلهم الملتقط والمودع والمستعير، فالامام فصلحاء المسلمين. (قوله: وتعليمه الواجبات) أي كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وما يتعلق بها من الاركان والشروط. (قوله: ولو سنة كسواك) وخالف في شرح الروض عن المهمات في ذلك فقال: المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه، لانه المضروب على تركه. وذكر نحوه الزركشي. اه. ثم رأيت في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن. اه سم بتصرف. (قوله: وجوب ما مر) أي من الامر والضرب على من مر، أي كل من الابوين، إلخ. (قوله: في ماله) أي الصبي، ولا يجب ذلك على الاب والام. ومعنى أن الوجوب في ماله ثبوتها في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه، فإن بقيت إلى كماله لزمه إخراجها وإن تلف المال. (قوله: ذكر السمعاني إلخ) حاصل ما ذكره أنه يجب على الابوين ما مر، أي من نحو التعليم والضرب للزوجة الصغيرة، فإن فقدا فالوجوب على الزوج. (قوله: وبه إلخ) أي وبوجوب الضرب، ولو في الزوجة الكبيرة، صرح جمال الاسلام البزري، قال في التحفة في فصل التعزيز: وبحث ابن البزري - بكسر الموحدة - أنه يلزمه أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها. وهو متجه حتى في وجوب ضرب المكلفة، لكن لا مطلقا بل إن توقف الفعل عليه ولم يخش أن يترتب عليه مشوش للعشرة يعسر تداركه. اه. (قوله: إن لم يخش نشوزا) قال في شرح العباب: بخلاف ما لو خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه. اه. (قوله: وأطلق الزركشي الندب) أي أنه جرى على ندب ضربها مطلقا
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	خشي نشوزا أم لا. (قوله: وأول واجب إلخ) يعني أن أول ما يجب تعليمه للصبي أن نبينا (ص) إلخ، ويكون ذلك مقدما على الامر بالصلاة. قال في التحفة: يجب تعليمه ما يضطر إلى معرفته من الامور الضرورية التي يكفر جاحدها ويشترك فيها العام والخاص، ومنها أن النبي (ص) بعث بمكة ودفن بالمدينة، كذا اقتصروا عليهما. وكأن وجهه أن إنكار أحدهما كفر، لكن لا ينحصر الامر فيهما. وحينئذ فلا بد أن يذكر له من أوصافه (ص) الظاهرة المتواترة ما يميزه ولو بوجه، ثم ذينك. وأما مجرد الحكم بهما قبل تمييزه بوجه فغير مفيد، فيجب بيان النبوة والرسالة وأن محمدا الذي هو من قريش واسم أبيه كذا واسم أمه كذا وبعث ودفن بكذا نبي الله ورسوله إلى الخلق كافة. ويتعين أيضا ذكر لونه، ثم أمره بها، أي الصلاة ولو قضاء. اه. والحاصل: يجب على الآباء والامهات أن يعلموا أبناءهم جميع ما يجب على المكلف معرفته، كي يرسخ الايمان في قلوبهم ويعتادوا الطاعات، كتعليمهم ما يجب لمولانا عزوجل، وما يستحيل، وما يجوز. وجملة ذلك إحدى وأربعون عقيدة فأولها الوجود، ويستحيل عليه العدم. والثاني القدم، ومعناه لا أول لوجوده، ويستحيل عليه الحدوث. والثالث البقاء، ومعناه الذي لا آخر لوجوده، ويستحيل عليه الفناء. والرابع مخالفته تعالى للحوادث في ذاته وصفاته وأفعاله، ويستحيل عليه المماثلة. والخامس قيامه تعالى بالنفس، ومعناه عدم احتياجه إلى ذات يقوم بها، ولا إلى موجد يوجده، ويستحيل عليه أن لا يكون قائما بنفسه. والسادس الوحدانية، بمعنى أنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، ويستحيل عليه التعدد. والسابع القدرة، ويستحيل عليه العجز. والثامن الارادة، ويستحيل عليه الكراهية. والتاسع العلم، ويستحيل عليه الجهل. والعاشر الحياة، ويستحيل عليه الموت. والحادي عشر السمع، ويستحيل عليه الصمم. والثاني عشر البصر، ويستحيل عليه العمى. والثالث عشر الكلام، ويستحيل عليه البكم. والرابع عشر كونه قادرا، ويستحيل عليه كونه عاجزا. والخامس عشر كونه مريدا، ويستحيل عليه كونه مكرها. والسادس عشر كونه عالما، ويستحيل عليه كونه جاهلا. والسابع عشر كونه حيا، ويستحيل عليه كونه ميتا. والثامن عشر كونه سميعا، ويستحيل عليه كونه أصم. والتاسع عشر كونه بصيرا، ويستحيل عليه كونه أعمى. والعشرون كونه متكلما، ويستحيل عليه كونه أبكم. فهذه أربعون عشرون واجبة، وعشرون مستحيلة، والواحد والاربعون الجائز في حقه تعالى وهو فعل كل ممكن أو تركه. وتعليمهم ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما يستحيل، وما يجوز. وجملة ذلك تسع عقائد. فالواجب: الصدق والامانة، والتبليغ، والفطانة. والمستحيل: الكذب، والخيانة، وكتمان شئ مما أمروا بتبليغه، والبلادة. والجائز في حقهم ما هو من الاعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص مراتبهم العلية، كالاكل والشرب والجماع والمرض الخفيف. فهم عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا وعلما، بعثهم الله وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة، فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده. وتعليمهم أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي الامي العربي القرشي الهاشمي سيدنا محمدا (ص) برسالته إلى كافة الخلق، العرب والعجم والملائكة والانس والجن والجمادات. وأن شريعته نسخت الشرائع، وأن الله فضله على سائر المخلوقات. ومنع صحة التوحيد بقول لا آله إلا الله، إلا إن أضاف الناطق إليه محمد رسول الله. وألزم سبحانه وتعالى الخلق تصديقه في كل ما أخبر به عن الله عن أمور الدنيا والآخرة، وتعليمهم أنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة وتوفي فيها، وأنه أبيض مشرب بحمرة، وأنه أكمل الناس خلقا. وتعليمهم نسبه (ص) من جهة أبيه وأمه. وزاد بعضهم أولاده، لانهم سادات الامة. فلا ينبغي للشخص أن يهملهم، وهم سبعة: ثلاثة ذكور وأربعة إناث، وترتيبهم في الولادة: القاسم وهو أول أولاده (ص)، ثم زينب، ثم رقيه،
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	ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم عبد الله وهو الملقب بالطاهر وبالطيب، وكلهم من سيدتنا خديخة رضي الله عنها، والسابع إبراهيم، وهو من مارية القبطية. وقد نظم بعضهم أسماء هم متوسلا بهم، فقال: يا ربنا بالقاسم ابن محمد فبزينب فرقية فبفاطمة فبأم كلثوم فبعد الله ثم بحق إبراهيم نجي ناظمه فهذه نبذة من العقائد اللازمة، وقد تكفل بها علماء التوحيد، فيجب على من مر تعليم المميز ذلك حتى تكون نشأته على أكمل الايمان، وبالله التوفيق. فصل في شروط الصلاة أي في بيان الشروط المتوقف عليها صحة الصلاة. وهي جمع شرط بسكون الراء، وهو لغة: تعليق أمر مستقبل بمثله، أو إلزام الشئ والتزامه. وبفتحها، العلامة. واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. اه. تحفة. إذا علمت ذلك تعلم أن قول الشارح: الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها ليس معنى لغويا ولا اصطلاحيا له، وإنما هو بيان لما يراد به هنا - أي في الصلاة - وليس هذا من شأن التعاريف. وقوله: وليس منها قيد لاخراج الركن. (قوله: لانها أولى بالتقديم) أي لان الشروط أحق بالتقديم. (قوله: إذ الشرط إلخ) أي فهو مقدم طبعا فناسب أن يقدم وضعا. واعلم أن الشروط قسمان: قسم يعتبر قبل الشروع فيها ويستصحب إلى آخرها، وقسم يعتبر بعد الشروع ويستصحب كترك الافعال وترك الكلام وترك الاكل فقوله: ما يجب تقديمه إلخ هو بالنظر للاول (قوله: شروط الصلاة خمسة) وإنما لم يعد من شروطها الاسلام، والتمييز، والعلم بفرضيتها، وكيفيتها، وتمييز فرائضها من سننها، لانها غير مختصة بالصلاة. وبعضهم عدها وجعل الشروط تسعة. (قوله: الطهارة لغة إلخ) أي بفتح الطاء، وأما بضمها فاسم لبقية الماء. (قوله: النظافة) أي من الاقذار - ولو طاهرة كالمخاط والبصاق - حسية كانت كالانجاس، أو معنوية كالعيوب من الحقد والحسد وغيرهما. (وقوله: والخلوص من الدنس) عطف تفسير (قوله: وشرعا رفع المنع إلخ) اعلم أن الطهارة الشرعية لها
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	وضعان: وضع حقيقي، وهو إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل، وهو زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث. وإن شئت قلت: ارتفاع المنع المترتب على ذلك. ومجازي: وهو إطلاقها على الفعل، كتعريف الشارح فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب. واعلم أنهم قسموها إلى قسمين، عينية وحكمية. فالاولى: هي ما لا تجاوز محل حلول موجبها كغسل الخبث، والثانية: هي ما تجاوز ما ذكر كالوضوء، فإنه يجاوز المحل الذي حل فيه الموجب وهو خروج شئ من أحد السبيلين. ولها وسائل أربع ومقاصد كذلك، فالاول: الماء، والتراب، والحجر، والدابغ. والثانية: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة. وأما الاواني والاجتهاد فهما من وسائل الوسائل فإطلاق الوسيلة عليهما مجاز. (قوله: وهو ما يقع عليه اسم الماء) أي ما يطلق عليه اسم الماء لا مصاحبة قيد لازم، فشمل المتغير كيثرا بما لا يضر، أو بمجاور كعود ودهن وقوله: وإن رشح هذه الغاية للرد على الرافعي حيث قال: نازع فيه عامة الاصحاب، وقالوا يسمونه بخارا ورشحا لا ماء. وفي جعله الرشح من البخار نظر، إذ هو من الماء لا منه. وأجيب: بجعل من للتعليل، ومتعلق رشح محذوف، أي وإن رشح من الماء لاجل البخار وقوله: المغلى بضم الميم وفتح اللام من أغلى، أو بفتح الميم وكسر اللام من غلي. (قوله: أو استهلك فيه الخليط) أي بحيث لا يسلبه اسم الماء. والمستهلك فيه الخليط هو الذي لم يغيره ذلك الخليط لا حسا ولا تقديرا. (قوله: أو قيد) بفتح القاف وسكون الياء على أنه مصدر معطوف على قوله بلا قيد، أو بضم أوله وكسر الياء المشددة على أنه فعل مبني للمجهول معطوف على قوله وإن رشح. قوله: إلا مقيدا) أي بإضافة كماء ورد، أو بصفة كماء دافق، أو بلام العهد كالماء في قوله (ص): نعم. إذا رأت الماء. (قوله: غير مستعمل في فرض طهارة) أي غير مؤدي به ما لا بد منه. فالمراد بالفرض ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه أم لا، عبادة كان أم لا، فشمل ماء وضوء الصبي ولو غير مميز بأن وضأه وليه للطواف فهو مستعمل لانه أدى به ما لا بد منه، وإن كان لا إثم عليه بتركه. وشمل أيضا ماء غسل الكافرة لتحل لحليلها المسلم لانه أدى به ما لا بد منه، وإن لم يكن غسلها عبادة وقوله: من رفع حدث بيان لفرض والمراد برفع الحدث عند مستعمله، فشمل ماء وضوء الحنفي بلا نية لانه استعمل في رفع حدث عنده، وإن لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية. فقوله بعد: ولو من طهر حنفي. إشارة إلى ذلك. وإنما لم يصح اقتداء الشافعي به إذا مس فرجه اعتبارا باعتقاد المأموم لاشتراط الرابطة، أي نية الاقتداء في الصلاة دون الطهارة واحتياطا في البابين. ولذا لا يصح
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	الاقتداء به إذا توضأ بلا نية على الاظهر، مع حكمنا على مائه بالاستعمال، فننظر لمعتقده ونحكم باستعمال الماء، ولمعتقدنا ونحكم بعدم صحة وضوئه لعدم نيته. ولا يخفى ما في ذلك من الاحتياط. وقوله: ولو من طهر إلخ أي ولو كان الاستعمال للماء حصل من طهر حنفي، إلخ. وقوله: أو صبي إلخ أي ولو كان من طهر صبي غير مميز، طهره وليه لاجل أن يطوف به. (قوله: ولو معفوا عنه) أي كقليل دم أجنبي غير مغلظ، أو كثير من نحو براغيث وغير ذلك. (قوله: فعلم) أي من تقييد المستعمل بكونه قليلا. وقوله: أي وبعد فصله عن المحل وذلك لان الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال. واعلم أن شروط الاستعمال أربعة، تعلم من كلامه: قلة الماء واستعماله فيما لا بد منه، وأن ينفصل عن العضو، وعدم نية الاغتراف في محلها وهو في الغسل بعد نيته، وعند مماسة الماء لشئ من بدنه. فلو نوى الغسل من الجنابة ثم وضع كفه في ماء قليل ولم ينو الاغتراف صار مستعملا. وفي الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة غسل اليدين، فلو لم ينو الاغتراف حينئذ صار الماء مستعملا. وفي ع ش ما نصه: (فائدة) لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه، فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه، كمل ء هذا الاناء من الماء، فلا استعمال. وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال ؟ لان الاناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث، كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الاولى من اعتماد التثليث، حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث، أو يصير مستعملا. ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخلافه هناك، فإن اليد دخلت في وقت غسلها. فيه نظر ويتجه الثاني. اه. (قوله: كأن جاوز) مثال للمنفصل حكما وقوله: منكب المتوضئ أي أو جاوز صدر الجنب، كأن تقاذف الماء من رأسه إلى ساقه. (قوله: مما يغلب فيه التقاذف) بيان لنحو الصدر، أي من كل عضو يصل إليه الماء
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	المتقاذف، أي المتطاير، غالبا. (قوله: لو أدخل المتوضئ) أي أو الجنب، بدليل قوله: بعد نية الجنب. ولو قال المتطهر لكان أولى، لشموله الجنب. (قوله: بعد نية الجنب) متعلق بأدخل. (قوله: أو تثليث إلخ) معطوف على نية الجنب، أي أو أدخل يده بعد تثليث إلخ. وقوله: أو بعد الغسلة الاولى معطوف على بعد نية الجنب، والاولى حذف بعد، فيكون معطوفا على تثليث. وقوله: إن قصد الاقتصار عليها أي الاولى قيد في الاخير. وقوله: بلا نية اغتراف متعلق بأدخل أيضا، أي بأن أدخلها بقصد غسلها في الاناء وأطلق. أما إذا نوى الاغتراف، أي قصد إخراج الماء من الاناء ليرفع به الحدث خارجه، فلا يصير الماء مستعملا. ونية الاغتراف محلها قبل مماسة الماء فلا يعتد بها بعدها. (قوله: ولا قصد) عطف على بلا نية اغتراف. (وقوله: لغرض آخر أي غير التطهر به خارج الاناء، بأن قصد بأخذ الماء شربه أو غسل إناء به مثلا. وفي سم ما نصه (قوله: لغرض آخر أي كالشرب، بل قد يقال قصد أخذ الماء لغرض آخر من إفراد نية الاغتراف، لان المراد بها أن يقصد بإدخال يده إخراج الماء أعم من أن يكون لغرض غير التطهر به خارج الاناء أولا، فليتأمل. (قوله: صار مستعملا) جواب له، وإنما صار الماء مستعملا بذلك لانتقال المنع إليه وقوله: بالنسبة لغير يده أي من بقية أعضاء الوضوء بالنسبة للمحدث، أو بقية البدن بالنسبة للجنب. وقوله فله أن يغسل إلخ مرتب على محذوف، أي أما بالنسبة ليده فلا يصير مستعملا، فله أن يغسل إلخ. يعني: له إن لم يتم غسلها أن يغسل بقيتها بما في كفه، لان الماء ما دام مترددا على العضو له حكم التطهير. وقوله: باقي ساعدها في الروض ما نصه: فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه. اه. (قوله: وغير متغير إلخ) معطوف على غير مستعمل. وقوله: بحيث يمنع إلخ تصوير لكون التغير كثيرا. وقوله: بأن تغير أحد صفاته تصوير ثان له أيضا، أو تصوير لمنع إطلاق اسم الماء عليه. (قوله: ولو تقديريا) أي ولو كان التغير حاصلا بالفرض والتقدير لا بالحس، وهو ما يدرك بإحدى الحواس التي هي الشم والذوق والبصر، وذلك بأن يقع في الماء ما يوافقه في جميع صفاته، كماء مستعمل، أو في بعضها كماء ورد منقطع الرائحة وله لون وطعم أو أحدهما ولم يتغير الماء به، فيقدر حينئذ مخالفا وسطا، الطعم طعم الرمان واللون لون العصير والريح ريح اللاذن - بفتح الذال المعجمة - فإذا كان الواقع في الماء قدر رطل مثلا من ماء الورد الذي لا ريح له ولا طعم ولا لون، نقول: لو كان الواقع فيه قدر رطل من ماء الرمان هل يغير طعمه أم لا ؟ فإن قالوا: يغيره. انتفت الطهورية. وإن قالوا لا يغيره. نقول: لو كان الواقع فيه قدر رطل من اللاذن هل يغير ريحه أو لا ؟ فإن قالوا: يغيره. انتفت الطهورية. وإن قالوا: لا يغيره. نقول: لو كان الواقع فيه قدر رطل من عصير العنب هل يغير لونه أو لا ؟ فإن قالوا: يغيره. سلبناه الطهورية. وإن قالوا: لا يغيره، فهو باق على طهوريته. وهذا إذا فقدت الصفات كلها، فإن فقد بعضها ووجد بعضها قدر المفقود، لان الموجود إذا لم يغير فلا معنى لفرضه.
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	واعلم أن التقدير المذكور مندوب لا واجب، فلو هجم شخص واستعمل الماء أ جزأه ذلك. (قوله: أو كان التغير بما على عضو المتطهر) أي بأن كان عليه نحو سدر أو زعفران فتغير الماء به فإنه يضر. وخرج بقوله: بما على عضو. ما إذا أريد تطهير السدر أو نحوه، وتغير الماء قبل وصوله إلى جيمع أجزائه فإنه لا يضر لكونه ضروريا في تطهيره. اه ع ش بالمعنى. (قوله: وإنما يؤثر التغير) أي في طهورية الماء بحيث لا يصح التطهير به، وإن كان طاهرا في نفسه. (قوله: إن كان بخليط) سيأتي محترزه. (قوله: وهو) أي الخليط. (قوله: ما لا يتميز في رأي العين) أي الشئ الذي لا يرى متميزا عن الماء. وقيل: هو الذي لا يمكن فصله. (قوله: وقد غني) بكسر النون، ومضارعه يغنى بفتحها، بمعنى استغنى. (قوله: كزعفران إلخ) تمثيل للخليط الطاهر المستغنى عنه. (قوله: وثمر شجر إلخ) أي وكثمر شجر. ويضر سقوطه في الماء مطلقا، سواء كان بنفسه أو بفعل الفاعل، بدليل تقييده الورق بالطرح، أي بفعل الفاعل. وكما في النهاية، ونصها: ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ما انحل منها، سواء أوقع بنفسه أم بإيقاع، كان على صورة الورق كالورد أم لا. اه. (قوله: وورق طرح) خرج به ما إذا لم يطرح بل تناثر بنفسه فلا يضر وإن تفتت كما سيذكره. وقوله: ثم تفتت خرج به ما إذا لم يتفتت فلا يضر لانه مجاور. والترتيب المستفاد من ثم ليس بقيد بل مثله بالاولى ما إذا تفتت ثم طرح. (قوله: لا تراب) أي لا إن كان التغير بتراب، فإنه لا يضر لموافقته للماء في الطهورية، ولان تغيره به مجرد كدورة. وقوله: وملح ماء أ ولا إن كان التغير بملح ناشئ من الماء، فإنه لا يضر أيضا لكونه منعقدا من الماء، فسومح فيه، بخلاف الجبلي فإنه يضر لكونه غير منعقد من الماء، فهو مستغنى عنه. (قوله: وإن طرحا فيه) أي وإن طرح التراب وملح الماء في الماء فإنه لا يضر. والغاية للرد بالنسبة للتراب وللتعميم بالنسبة للملح. (قوله: ولا يضر تغير إلخ) محترز قوله كثيرا. وقوله: لقلته أي التغير. وقوله: ولو ا حتمالا أي ولو كانت قلة التغير احتمالا لا يقينا فإنه لا يضر، لانا لا نسلب الطهورية بالمحتمل، أي المشكوك فيه. قال في شرح الروض: نعم، لو تغير كثيرا ثم زال بعضه بنفسه أو بماء مطلق، ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر، عملا بالاصل. قاله الاذرعي. اه. (قوله: المجاور وهو ما يتميز للناظر) وقيل إنه ما يمكن فصله. وقيل فيه وفي المخالط: المتبع العرف. وقوله: ولو مطيبين بفتح الياء المشددة، أي حصل الطيب لهما بغيرهما. وقيل: بكسر الياء، أي مطيبين لغيرهما. (قوله: ومنه) أي المجاور البخور. وفي النهاية: ويظهر في الماء المبخر - الذي غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه - عدم سلبه الطهورية، لانا لم نتحقق انحلال الاجزاء والمخالطة، وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة. اه. أي فإن قلنل دخان النجاسة ينجس الماء، قلنا هنا: يسلب الطهورية. وإن قلنا بعدم التنجيس، ثم قلنا بعدم سلبها هنا. لكن المعتمد عدم سلب الطهورية هنا مطلقا. والفرق أن الدخان أجزاء تفصلها النار، وقد اتصلت بالماء فتنجسه ولو مجاورة، إذ لا فرق في تأثير ملاقاة النجس بين المجاور والمخالط. بخلاف البخور فإنه طاهر وهو لا يسلب الطهورية إلا إن كان مخالطا، ولم تتحقق المخالطة. اه ع ش. (قوله: ومنه إلخ) أي ومن المجاور أيضا ماء أغلى فيه نحو بر وتمر فإنه لا يضر بالقيد الذي
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	ذكره. وفي سم ما نصه: قال الشارح في شرح العباب: والحب كالبر والثمر، إن غير وهو بحاله فمجاور، وإن انحل منه شئ فمخالط، فإن طبخ وغير ولم ينحل منه شئ فوجهان. ثم قال: وأوجه الوجهين أنه لا أثر لمجرد الطبخ، بل لا بد من تيقن انحلال شئ منه بحيث يحدث له بسبب ذلك اسم آخر، لانه حينئذ مجاور، التغير به لا يضر، وإن حدث بسببه اسم آخر. فالحاصل أن ما أغلي من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل، إن تيقن انحلال شئ منه فمخالط، وإلا فمجاورر. وإن حدث له بذلك اسم آخر، ما لم ينسلب عنه اطلاقه اسم الماء بالكلية. اه. (قوله: وبقولي غني عنه) أي وخرج بقولي إلخ، فهو معطوف على بقولي الاول. (قوله: كما في مقره) أي موضع قراره، أي الماء، ومنه كما هو ظاهر القرب التي يدهن باطنها بالقطران - وهي جديدة - لاصلاح ما يوضع فيها بعد من الماء، وإن كان من القطران المخالط. وقوله: وممره أي موضع مروره، أي الماء. وفي النهاية ما نصه: وظاهر كلامهم أن المراد بما في المقر والممر ما كان خلقيا في الارض، أو مصنوعا فيها بحيث صار يشبه الخلقي، بخلاف الموضع فيها لا بتلك الحيثية، فإن الماء يستغنى عنه. اه. (قوله: من نحو طين) بيان لما، واندرج تحت نحو النورة والزرنيخ ونحوهما. (قوله: وطحلب) بضم أوله مع ضم ثالثه أو فتحه، شئ أخضر يعلو الماء من طول المكث، ولا يشترط أن يكون بمقر الماء أو ممره، وإن أوهمته عبارة الشارح. وقوله: مفتت أي ما لم يطرح، فإن طرح وصار مخالطا ضر. (قوله: وكالتغير بطول المكث) معطوف على كما في مقره، أي فهو لا يضر لعدم الاستغناء عنه. وعبارته صريحة في أنه من المخالط، لكن الذي لا غنى عنه مع أنه لا من المخالط ولا من المجاور. ولو أخرجه بمخالط لكان له وجه، وذلك لان غير المخالط صادق بالمجاور وبالذي ليس بمجاور ولا مخالط. (قوله: أو بأوراق) معطوف على بطول المكث. وقوله: متناثرة بنفسها أي لا بفعل الفاعل. وهو مفهوم قوله سابقا: طرح. (قوله: أو بنجس) معطوف على بخليط، لكن بقطع النظر عن تقييد التغير فيه بالكثرة. أي وغير متغير بنجس مطلقا، قليلا كان التغير أو كثيرا. (قوله: في صورتي إلخ) قصده بيان أن الغاية راجعة للصورتين، صورة التغير بالطاهر وصورة التغير بالنجس. أي لا فرق في التغير بالطاهر بين أن يكون الماء قليلا أو كثيرا، أو بالنجس كذلك، إلا أنه يشترط في التغير بالاول أن يكون التغير كثيرا كما علمت. (قوله: والقلتان) هما في الاصل الجرتان العظيمتان، فالقلة الجرة العظيمة، سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها أي يرفعها. وهي تسع قربتين ونصفا من قرب الحجاز، والقربة منها لا تزيد على مائة رطل بغدادي. وفي عرف الفقهاء: اسم للماء المعلوم. (قوله: خمسمائة رطل بغدادي) الرطل البغدادي عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وعند الرافعي مائة وثلاثون درهما، وهو خلاف المعتمد. وقوله: تقريبا أي لا تحديدا. فلا يضر نقص رطل أو رطلين - على الاشهر في الروضة -. (قوله: وبالمساحة) أي والقلتان بالمساحة. وهي بكسر الميم الذرع. وقوله: في المربع ذراع إلخ بيان ذلك أن كلا من الطول والعرض والعمق يبسط من جنس الكسر، وهو الربع. فجملة كل واحد خمسة أرباع، ويعبر عنها بأذرع
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	قصيرة، وتضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل خمسة وعشرين، تضرب في خمسة العمق يكون الحاصل مائة وخمسة وعشرين، وكل ربع يسع أربعة أرطال فتضرب في المائة والخمسة والعشرين تبلغ خمسمائة رطل. (قوله: وفي المدور ذراع من سائر الجوانب إلخ) بيان ذلك فيه أن العمق ذراعان بذراع النجار، وهو ذراع وربع بذراع الآدمي، فهما به ذراعان ونصف، وأن العرض ذراع، وإذا كان العرض كذلك، يكون المحيط ثلاثة أذرع وسبعا، لان محيط كل دائرة ثلاثة أمثال عرضها وسبع مثله. وتبسط كلا من العمق والعرض أرباعا، فيكون العمق عشرة أذرع والعرض أربعة، وإذا كان العرض أربعة كان المحيط اثنى عشر وأربعة أسباع، فتضرب نصف العرض في نصف المحيط يكون الخارج اثنى عشرى وأربعة أسباع، ثم تضرب ما ذكر في عشرة العمق يكون الخارج مائة وخمسة وعشرين وخمسة أسباع. لان حاصل ضرب اثنتي عشرة في عشرة بمائة وعشرين، وحاصل ضرب أربعة أسباع في عشرة أربعون سبعا خمسة وثلاثون بخمسة صحيحة - ولا تضر زيادة الاسباع - وكل ربع يسع أربعة أرطال، فتضرب في المائة والخمسة والعشرين يبلغ خمسمائة رطل. (قوله: ولا تنجس قلتا ماء) للخبر الصحيح: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي لم يقبله. كما صرحت به ر واية: لم ينجس. وهي صحيحة أيضا. (قوله: ولو احتمالا) أي ولو كانت القلتان احتمالا لا يقينا، فلا تنجس لان الاصل الطهارة. وقوله: كأن شك إلخ تمثيل له. (قوله: إن تيقنت قلته) غاية للغاية. وقوله قبل أي قبل الشك بأن كان قليلا يقينا ثم زيد عليه، واحتمل بلوغه وعدمه. (قوله: بملاقاة نجس) متعلق بتنجس. (قوله: ما لم يتغير) أي الماء الذي بلغ قلتين. وقوله: به أي بالنجس. فإن تغير به تنجس، ولا فرق في التغير بين أن يكون حسيا أو تقديريا، بأن وقع في الماء نجس يوافقه في صفاته - كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم - فيقدر مخالفا أشد، الطعم طعم الخل واللون لون الحبر والريح ريح المسك. فلو كان الواقع قدر رطل من البول المذكور مثلا، نقدر ونقول: لو كان الواقع قدر رطل من الخل هل يغير طعم الماء أو لا ؟ فإن قالوا: يغيره. حكمنا بنجاسته. وإن قالوا: لا يغيره. نقول: لو كان الواقع قدر رطل من الحبر هل يغير لون الماء أو لا ؟ فإن قالوا: يغيره. حكمنا بنجاسته. وإن قالوا: لا يغيره. نقول: لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه أو لا ؟ فإن قالوا: يغيره. حكمنا بنجاسته. وإن قالوا: لا يغيره. حكمنا بطهارته. وهذا إذا كان الواقع فقدت فيه الاوصاف الثلاثة، فإن فقدت صفة واحدة فرض المخالف المناسب لها فقط، كما تقدم في الطاهر. (قوله: وإن استهلكت النجاسة فيه) يحتمل ارتباط هذه الغاية بقوله: ولا تنجس قلتا ماء بملاقاة نجس إن لم يتغير به، سواء كان النجس الواقع في الماء متميزا عنه، بحيث يرى بأن كان جامدا، أو استهلك فيه بأن كان مائعا، أو امتزج بالماء بحيث صار لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح. ويحتمل ارتباطه بمفهوم قوله: ما لم يتغير، أي فإن تغير به تنجس، سواء استهلكت النجاسة فيه أم لا، والاول أقرب. (قوله: ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير) يعني ولا يجب التباعد من النجس الكائن في ماء كثير حال الاغتراف منه، بل له أن يغترف من حيث شاء، حتى من أقرب موضع إلى النجاسة، كما صرح بذلك في النهاية. قال في الروض: فإن غرف دلوا من ماء قلتين فقط، وفيه نجاسة جامدة لم يغرفها مع الماء، فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين، لا ظاهر لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته. فإن غرفها مع الماء بأن دخلت معه أو قبله في الدلو انعكس الحكم. اه. (قوله: ولو بال في البحر مثلا) أي أو في ماء كثير. (قوله: فارتفعت منه) أي من البحر بسبب البول. وقوله: رغوة هي الزبد الذي يرتفع على وجه الماء. (قوله: فهي) أي الرغوة، نجسة. وقوله: إن تحقق أنها أي الرغوة، من عين النجاسة، أي البول. كأن كانت برائحة البول أو طعمه أو لونه. وقوله: أو من المتغير إلخ أي أو تحقق أنها من الماء المتغير أحد أوصافه بذلك البول. (قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يتحقق أنها من ذلك فلا يحكم عليها بالنجاسة. (قوله: ولو طرحت فيه) أي في البحر مثلا. وقوله: بعرة
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	أي ونحوها من كل نجاسة جامدة. (قوله: فوقعت إلخ) في الكلام حذف، أي فارتفعت من أجل قوة الطرح قطرة منه فوقعت على شئ. وقوله لم تنجسه جواب لو. أي لم تنجس تلك القطرة الشئ الذي وقعت عليه لطهارتها. (قوله: وينجس قليل الماء إلخ) أي لمفهوم الحديث المتقدم، إذ مفهومه أن ما دونهما يحمل الخبث، أي يتأثر به. وقوله: حيث لم يكن واردا أي حيث لم يكن الماء واردا على النجس، فإن كان واردا ففيه تفصيل يأتي. وحاصله: أنه إذا ورد الماء على المحل النجس ولم ينفصل عنه فهو طاهر مطهر. فإن انفصل عنه، ولم يتغير ولم يزد وزنه بعد اعتبار ما يأخذه المحل، وطهر المحل، فهو طاهر غير مطهر. فإن فقد واحد من هذه القيود فهو نجس. (قوله: بوصول نجس إليه) أي إلى الماء القليل، وهو متعلق بينجس، وخرج به ما إذا كان بقرب الماء جيفة مثلا وتغير الماء بها فإنه لا يؤثر. وقوله: يرى بالبصر المعتدل خرج به غير المرئي به، فإنه لا يؤثر. وإن كان بمواضع متفرقة، وكان بحيث لو جمع لرؤي، وكان المجموع قليلا ولو من مغلظ وبفعله عند م ر. وقوله: غير معفو عنه في الماء خرج به المعفو عنه فيه. وهو ما أشار إليه بقوله: لا بوصول ميتة. وقوله: ولو معفوا عنه في الصلاة أي ولو كان النجس الذي لا يعفى عنه في الماء معفوا عنه في الصلاة فإنه يضر، وذلك كقليل دم أجنبي غير مغلظ، أو كثير من نحو براغيث. فإن ما ذكر يعفى عنه إذا كان في نحو ثوب المصلي، ولا يعفى عنه في الماء. (قوله: كغيره) أي كغير الماء وهو مرتبط بقوله: وينجس إلخ. أي وينجس قليل الماء بما ذكر، كما أن غيره من المائعات ينجس به أيضا إلا أنه لا يتقيد بالقلة. وقوله: من رطب ومائع بيان للغير ثم إن كان المراد بالرطب الجامد كان عطف ما بعده عليه للمغايرة. إلا أنه يشكل عليه أن الجامد إنما ينجس ظاهره الملاقي للنجس، لا كله، كما سيأتي، وإن كان المراد به ما يعم المائع كان العطف عليه من عطف الخاص على العام، ويشكل عليه أيضا ما ذكر. وظاهر عبارة الروض تخصيص الرطب بالمائع، ونص عبارته مع شرحه: ودونهما - أي القلتين - قليل فينجس هو ورطب غيره كزيت، وإن كثر بملاقاة نجاسة مؤثرة في التنجس وإن لم يتغير. ثم قال: وخرج بالرطب الجامد الخالي عن رطوبة عند الملاقاة، وبالمؤثرة غيرها مما يأتي. اه. وقوله: وإن كثر أي ينجس غير الماء وإن كان كثيرا. والفرق بينه حيث تنجس مطلقا بوصول النجاسة إليه وبين الماء حيث اختص بالقلة، أن غير الماء ليس في معناه لقوة الماء ومشقة حفظه من النجس، بخلاف غيره. (قوله: لا بوصول ميتة إلخ) أي لا ينجس قليل الماء وغيره من المائعات بوصول ما ذكر للعفو عنه في الماء. وقوله: لا دم لجنسها سائل تعبيره بذلك أولى من تعبير غيره بقوله لا دم لها سائل، إذ العبرة بجنسها لا بها. فلو فرض أن لها دما يسيل وجنسها ليس له ذلك ألحقت به، ولا يضر وقوعها فيه. أو فرض أنها ليس لها دم يسيل وجنسها له ذلك ألحقت به وضر وقوعها. (فائدة) خبر لا في هذا التركيب محذوف تقديره موجود، وسائل صفة ويجوز فيه الرفع على أنه صفة لاسم لا مراعاة له قبل دخولها لانه كان مرفوعا بالابتداء، والنصب على أنه صفة له باعتبار محله، إذ محله نصب بلا، ولا يجوز بناؤه على الفتح لوجود الفاصل بينهما. كما قال ابن مالك: وغير ما يلي وغير المفردلا تبن وانصبه أو الرفع اقصد وقوله: عند شق عضو منها متعلق بسائل، أي: سائل عند شق عضو منها في حياتها أو عند قتلها. ويحرم الشق المذكور أو القتل بالقصد للتعذيب، واختلف فيما شك في سيل دمه وعدمه، فهل يجوز شق عضو منه أو لا ؟ قال بالاول الرملي تبعا للغزالي، لانه لحاجة. وقال بالثاني ابن حجر تبعا لامام الحرمين، لما فيه من التعذيب، وله حكم ما لا يسيل دمه - فيما يظهر من كلامهم - عملا بكون الاصل في الماء الطهارة فلا ننجسه الشك، ويحتمل عدم العفو، لان العفو رخصة فلا يصار إليها إلا
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	بيقين. (قوله: كعقرب ووزغ) تمثيل للميتة التي ليس لجنسها دم سائل. (قوله: إلا إن تغير) استثناء من عدم التنجس بوصول الميتة وقوله: فيحنئذ ينجس أي فحين إذ تغير بها ينجس. والفاء واقعة في جواب الشرط. (قوله: لا سرطان وضفدع) عطف على كقعرب ووزع. وقوله: فينجس بهما أي بالسرطان والضفدع، لان لجنسهما دما سائلا. (قوله: خلافا لجمع) أي قالوا بعدم التنجس بهما. (قوله: ولا بميتة) عطف على لا بوصول ميتة، أي ولا ينجس أيضا بوصول ميتة، إلخ. وقوله: كالعلق بفتحتين، دود الماء. (قوله: ولو طرح فيه ميتة من ذلك) ظاهره عود اسم الاشارة على المذكور من الميتة التي لا دم لجنسها سائل والتي نشؤها من الماء، وهو ما جرى عليه جمع. وجرى الشيخان على أن ما كان نشؤه من الماء لا يضر طرحه مطلقا. وظاهر كلام ابن حجر تأييده. ونص عبارة التحفة: ولا أثر لطرح الحي مطلقا أو الميتة التي نشؤها منه. كما هو ظاهر كلامهما. وفرض كلامهما في حي طرح فيما نشؤه منه ثم مات فيه بدليل كلام التهذيب ممنوع. اه. وظاهر كلام الرملي يؤيد الاول ونص عبارته، وحاصل المعتمد في ذلك كما اقتضاه كلام البهجة منطوقا ومفهوما، واعتمده الوالد رحمه الله وأفتى به، أنها إن طرحت حية لم يضر، سواء كان نشؤها منه أم لا، وسواء أماتت فيه بعد ذلك أم لا، إن لم تغيره. وإن طرحت ميتة ضر، سواء كان نشؤها منه أم لا. وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا، أي حية أو ميتة، فيعفى عنه كما يعفى عما يقع بالريح، وإن كان ميتا ولم يكن نشؤه منه، إن لم يغير، وليس الصبي - ولو غير مميز - والبهيمة كالريح لان لهما اختيارا في الجملة. اه. وكتب ع ش ما نصه: قوله: والبهيمة كالريح قال ابن حجر: وإن كان الطارح غير مكلف لكن من جنسه، وهي تخرج البهيمة لانها ليست من جنس الصبي. وقال سم على المنهج: وفي إلحاق البهيمة بالآدمي تأمل. (قوله: ولا أثر لطرح الحي مطلقا) أي سواء كان نشؤه منه أم لا. (قوله: واختار كثيرون إلخ) مرتبط بقوله وينجس قليل الماء إلخ. (قوله: لا ينجس مطلقا) أي قليلا كان أو كثيرا. قال ابن حجر: وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس، وإلا فالدليل ظاهر في التفصيل. (قوله: والجاري كراكد) أي في جميع ما مر من التفرقة بين القليل والكثير، وأن الاول يتنجس بمجرد الملاقاة. لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها لا مجموع الماء. فإذا كانت الجرية - وهي الدفعة التي بين حافتي النهر - في العرض دون قلتين تنجست بمجرد الملاقاة، ويكون محل تلك الجرية من النهر نجسا ويطهر بالجرية بعدها، وتكون في حكم غسالة النجاسة. هذا في نجاسة تجري بجري الماء، فإن كانت جامدة واقفة فذلك المحل نجس وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان في حوض. وبه يلغز فيقال: ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس، أي لانه ما دام لم يجتمع فهو نجس، وإن طال محل جري الماء. والفرض أن كل جرية أقل من قلتين. (قوله: لا ينجس قليله) أي الجاري لقوته بوروده على النجاسة، فأشبه الماء الذي نطهرها به. وعليه فمقتضاه أن يكون طاهرا لا طهورا. اه نهاية. (قوله: وهو مذهب مالك) أي ما في القديم من جملة ما ذهب إليه الامام مالك. (قوله: قال في المجموع إلخ) هذا مرتبط بقوله فيما تقدم وينجس قليل الماء بوصول نجس، فهو تعميم في النجس، أي سواء كان جامدا أو مائعا. (قوله: والماء القليل إذا تنجس) أي بوقوع نجاسة فيه وقوله: يطهر ببلوغه قلتين أي بانضمام ماء إليه لا بانضمام مائع فلا يطهر، ولو استهلك فيه وقوله: ولو بماء متنجس أي ولو كابلوغه ما ذكر بانضمام ماء متنجس إليه، أي أو بماء مستعمل أو متغير أو بثلج أو برد أذيب. قال في التحفة: ومن بلوغهما به ما لو كان النجس أو الطهور بحفرة أو حوض آخر وفتح بينهما حاجز واتسع بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا، وإن لم تزل كدورة أحدهما ومضى زمن يزول فيه تغير لو كان. وقوله: حيث لا تغير به أي يطهر بما ذكر، حيث لم يوجد فيه تغير لا حسا ولا تقديرا، فإن وجد فيه ذلك لم يطهر. (قوله: والكثير يطهر بزوال تغيره) أي الحسي والتقديري. وقوله: بنفسه
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	أي لا بانضمام شئ إليه، كأن زال بطول المكث. وقوله: أو بماء زيد عليه أي أو زال تغيره بانضمام ماء إليه. أي ولو كان متنجسا أو مستعملا أو غير ذلك، لا إن زال بغير ذلك كمسك وخل وتراب فلا يطهر للشك في أن التغير استتر أو زال، بل الظاهر أنه استتر. وقوله: أو نقص عنه أي أو زال التغير أو بماء نقص عنه. وقوله: وكان الباقي كثيرا قيد في الاخيرة. أي وكان الباقي بعد نقص شئ منه كثيرا، أي يبلغ قلتين. (تتمة) لم يتعرض المؤلف للاجتهاد مع أنه وسيلة للماء، ولنتعرض له تكميلا للفائدة، فنقول: اعلم أنهم ذكروا للاجتهاد شروطا، أحدها: بقاء المشتبهين إلى تمام الاجتهاد. فلو انصب أحدهما أو تلف امتنع الاجتهاد، ويتيمم ويصلي بلا إعادة. ثانيها: أن يتأيد الاجتهاد بأصل الحل، فلا يجتهد في ماء اشتبه ببول وإن كان يتوقع ظهور العلامة، إذ لا أصل للبول في حل المطلوب، وهو التطهير هنا. ثالثها: أن يكون للعلامة فيه مجال، أي مدخل، كالاواني والثياب، فلا يجتهد فيما إذا اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات للنكاح لانه يحتاط له. رابعها: الحصر في المشتبه به، فلو اشتبه إناء نجس بأوان غير محصورة فلا اجتهاد بل يأخذ منها ما شاء إلى أن يبقى عدد محصور - عند ابن حجر - وزاد بعضهم: سعة الوقت. فلو ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم وصلى، والاوجه خلافه. واشترط بعضهم أيضا أن يكون الانآن لواحد، فإن كانا لاثنين، لكل واحد، توضأ كل بإنائه، والاوجه - كما في الاحياء - خلافه عملا بإطلاقهم إذا علمت ذلك. فلو اشتبه ماء طاهر أو تراب كذلك بماء متنجس أو تراب كذلك، أو اشتبه ماء طهور أو تراب كذلك بماء مستعمل أو بمتنجس أو تراب كذلك، اجتهد في المشتبهين جوازا إن قدر على طاهر بيقين، ووجوبا إن لم يقدر على ذلك، واستعمل ما ظنه بالاجتهاد طاهرا أو طهورا، ويسن له قبل الاستعمال أن يريق المظنون نجاسته لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الامر، فإن تركه بلا إراقة وتغير ظنه باجتهاده ثانيا لم يعمل بالثاني من الاجتهادين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه ماء الاول بماء الثاني ويصلي بنجاسة إن لم يغسله. ولا يعمل بالاجتهاد الاول أيضا عند م ر، فلا يصلي بالوضوء الحاصل منه. واعتمد ابن حجر خلافه. أو اشتبه ماء وبول أو ماء وماء ورد فلا يجتهد، بل في الاول يريقهما أو أحدهما، أو يخلط أحدهما أو شيئا منه على الآخر ثم يتيمم ولا إعادة عليه. فلو تيمم قبل ذلك لا يصح تيممه، لان شرط صحته أن لا يتيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة، ويتوضأ بكل مرة في الثاني. ومثل الاجتهاد في الماء والتراب الاجتهاد في الثياب والاطعمة والحيوانات، فلو اشتبه عليه ثوب نجس بثوب طاهر، أو طعام نجس بطعام طاهر، أو اشتبه عليه شاته بشاة غيره، اجتهد في ذلك، فما أداه اجتهاده إلى أنه طاهر أو ملكه، عمل به، وما لا فلا. (قوله: وثانيها) أي وثاني شروط الوضوء. (قوله: على عضو مغسول) أي كالوجه واليدين والرجلين، وخرج به الممسوح كالرأس فلا يشترط فيه الجري. (قوله: فلا يكفي أن يمسه الماء) قال في العباب: ومن ثم لم يجز الغسل بالثلج والبرد إلا إن ذابا وجريا على العضو. (قوله: لانه لا يسمى غسلا) أي لان المس المذكور لا يسمى غسلا، مع أن المأمور به في الآية الشريفة الغسل. قال في النهاية: ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل لانه قد يراد به - أي الغسل - ما يعم النضح. اه. (قوله: وثالثها) أي ثالث شروط الوضوء. (قوله: تغيرا ضارا) بأن يكون كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه كما تقدم. (قوله: كزعفران وصندل) تمثيل للمغير الذي على العضو. (قوله: خلافا لجمع) أي قالوا: يغتفر ما على العضو. (قوله: ورابعها) أي رابع شروط الوضوء. (قوله: حائل) أي جرم كثيف يمنع وصول الماء للبشرة. (قوله: بين الماء
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	والمغسول) مثله الممسوح كما هو ظاهر. (قوله: كنورة إلخ) تمثيل للحائل. (قوله: بخلاف دهن جار) أي بخلاف ما إذا كان على العضو دهن جار فإنه لا يعد حائلا فيصح الوضوء معه، وإن لم يثبت الماء على العضو لان ثبوت الماء ليس بشرط. (قوله: وأثر حبر وحناء) أي وبخلاف أثر حبر وحناء فإنه لا يضر. والمراد بالاثر مجرد اللون بحيث لا يتحصل بالحت مثلا منه شئ. (قوله: أن لا يكون وسخ تحت ظفر) أي من أظفار اليدين أو الرجلين. قال الزيادي: وهذه المسألة مما تعم بها البلوى، فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أو رجليه، فليتفطن لذلك. (قوله: خلافا لجمع) أي قالوا بعدم اشتراط ذلك. (قوله: وأطالوا في ترجيحه) أي مستدلين بأنه (ص) كان يأمر بتقليم الاظفار ورمي ما تحتها ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. قال في شرح العباب: وما في الاحياء - مما نقله الزركشي عن كثيرين، وأطال هو وغيره في ترجيحه، وأنه الصحيح المعروف من المسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين - ضعيف، بل غريب كما أشار إليه الاذرعي اه. (قوله: بشئ مما تحتها) أي سواء كان من الوسخ أو من العجين. (قوله: حيث منع) أي ذلك الشئ - وسخا أو غيره - وقوله: بمحله أي ذلك الشئ. (قوله: وأفتى البغوي في وسخ إلخ) لا يختص هذا بما تحت الاظفار بل يعم سائر البدن وعبارة ابن حجر: وكوسخ تحت الاظفار، خلافا للغزالي، وكغبار على البدن، بخلاف العرق المتجمد عليه لانه كالجزء منه. ومن ثم نقض مسه. اه. (قوله: وهو العرق المتجمد) قضيته وإن لم يصر كالجزء ولم يتأذ بإزالته - وهو ظاهر لكثرة تكرره والمشقة في إزالته - لكن في ابن عبد الحق: نعم، هن صار الجرم المتولد من العرق جزءا من البدن لا يمكن فصله عنه فله حكمه، فلا يمنع صحة الوضوء ولا النقض بمسه. اه ع ش. (قوله: وخامسها) أي وخامس شروط الوضوء. وبقي من الشروط: عدم المنافي من حيض ومس ذكر، وعدم الصارف ويعبر عنه بدوام النية حكما، والاسلام، والتمييز، ومعرفة كيفية الوضوء بأن لا يقصد بفرض معين نفلا، وغسل ما لا يتم الواجب إلا به. وقد عد بعضهم شروط الوضوء خمسة عشر شرطا، ونظمها في قوله: أيا طالبا مني شروط وضوئه فخذها على الترتيب، إذ أنت سامع شروط وضوء عشرة ثم خمسة فخذ عدها والغسل للطهر جامع طهارة أعضاء نقاء وعلمه بكيفية المشروع والعلم نافع وترك مناف في الدوام وصارف عن الرفع والاسلام قد تم سابع وتمييزه واستثن فعل وليه إذا طاف عنه وهو بالمهد راضع ولا حال نحو الشمع والوسخ الذي حوى ظفر والرمص في العين مانع وجري على عضو وإيصال مائه وويل لاعقاب من النار واقع وتخليل ما بين الاصابع واجب إذا لم يصل إلا ما هو قالع وماء طهور والتراب نيابة وبعد دخول الوقت إن فات رافع كتقطير بول ناقض واستحاضة وودي ومذي أو مني يدافع وليس يضر البول من ثقبة علت كجرح على عضو به الدم ناقع ونيته للاغتراف محلها إذا تمت الاولى من الوجه تابع ونية غسل بعدها فانو واغترف وإلا فالاستعمال لا شك واقع
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	وقد صححوا غسلا مع البول إن جرى خلاف وضوء خذه والعلم واسع ووشم بلا كره وعظمة جابرتشق بلا خوف ويكشط مانع (وقوله: كسلس) بكسر اللام على أنه اسم فاعل، وبفتحها على أنه مصدر، ويقدر مضاف، أي ذي سلس. وشمل سلس البول وسلس الريح، فلو توضأ قبل دخول الوقت لم يصح لانه طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت. (قوله: ويشترط له أيضا إلخ) الانسب والاخصر أن يقول بعد قوله دخول وقت لدائم الحدث ولو ظنا، أي سواء كان دخوله يقينا أو كان ظنا، فيما إذا اشتبه عليه الوقت أدخل أم لا، فاجتهد فأداه اجتهاده إلى دخوله. وعبارة المنهج القويم: ودخول الوقت لدائم الحدث أو ظن دخوله. اه. وهي ظاهرة، تأمل. (قوله: فلا يتوضأ) أي دائم الحدث. وقوله: كالمتيمم أي حال كونه كالمتيمم، فإنه يشترط في تيممه دخول الوقت سواء كان دائم الحدث أم لا. (قوله: أو نفل مؤقت) كالكسوفين والعيدين. (قوله: قبل وقت فعله) متعلق بيتوضأ. (قوله: ولصلاة جنازة) أي ولا يتوضأ لصلاة جنازة قبل غسل الميت لان وقتها إنما يدخل بعده. (قوله: وتحية قبل دخول المسجد) أي ولا يتوضأ لصلاة التحية قبل دخول المسجد. (قوله: وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض) أي ولا يتوضأ قبل فعل الفرض لاجل الرواتب، أي بقصد استباحة فعل الرواتب. فلو توضأ لاجل ذلك لم يصح وضوءه أصلا لان وقتها إنما يدخل بعد فعل الفرض. واعلم أن دائم الحدث - كالمتيمم - يستباح له بوضوئه للفرض أن يصلي الفرض وما شاء من النوافل، وإذا علم ذلك فلا ينظر لمفهوم قوله ولا يتوضأ للرواتب قبل الفرض من أنه يتوضأ لها بعده. (قوله: أو تيممان) هو ساقط في بعض نسخ الخط، وهو أولى، لان التيممين يلزمان دائم الحدث والسليم. تأمل. (قوله: أحدهما) أي أحد الوضوأين أو التيممين - على ما في بعض النسخ - يكون للخطبتين لان الخطبة، وإن كانت فرض كفاية هي قائمة مقام ركعتين فالتحقت بفرائض الاعيان (قوله: والآخر بعدهما) أي والوضوء أو التيمم الآخر يكون بعد الخطبتين لاجل صلاة الجمعة. (قوله: ويكفي واحد لهما لغيره) أي غير دائم الحدث، وهو السليم. وصريحه أنه يكفي وضوء واحد أو تيمم واحد للخطبتين والجمعة لغير دائم الحدث، وليس كذلك بالنسبة للتيمم كما علمت، فيتعين حمل قوله واحد على خصوص الوضوء، (قوله: ويجب عليه الوضوء إلخ) أي ويجب على دائم الحدث الوضوء لكل فرض ولو منذورا، فلا يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين، كما أنه لا يجوز أن يجمع بتيمم واحد بينهما. وسيأتي تفصيل ما يستباح للمتيمم من الصلوات وغيرهما بتيممه في بابه، ويقاس عليه دائم الحدث في جميع ما يأتي فيه. (قوله: وكذا غسل الفرج إلخ) أي وكذا يجب على دائم الحدث إلخ. وحاصل ما يجب عليه - سواء كان مستحاضة أو سلسا - أن يغسل فرجه أولا عما فيه من النجاسة، ثم يحشوه بنحو قطنة - إلا إذا تأذى به أو كان صائما - وأن يعصبه بعد الحشو بخرقة إن لم يكفه الحشو لكثرة الدم، ثم يتوضأ أو يتيمم، ويبادر بعده إلى الصلاة، ويفعل هكذا لكل فرض وإن لم تزل العصابة عن محلها. وقوله: التي بفمه أي الفرج. وقوله: والعصابة أي وإبدال العصابة، أي تجديدها. وقوله: وإن لم تزل عن موضعها أي يجب تجديدها، وإن لم تنتقل عن موضعها، وإن لم يظهر الدم مثلا من جوانبها. (قوله: وعلى نحو سلس) أي ويجب على نحو سلس. والمقام للاضمار، فلو قال: - كالذي قبله - وعليه مبادرة، لكان أولى. (وقوله: بالصلاة) أطلقها للاشارة إلى أنه لا فرق بين أن تكون فرضا أو نفلا. (قوله: فلو أخر لمصلحتها إلخ) مقابل لمحذوف تقديره فإن أخر لغير مصلحتها كأكل ضر ذلك
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	واستأنف جميع ما تقدم عند فعل الصلاة، فلو أخر إلخ. (قوله: كانتظار إلخ) أي وكإجابة المؤذن والاجتهاد في القبلة وستر العورة. وقوله: جماعة أي مشروعة لتلك الصلاة بأن تكون صلاتها مما يسن لها الجماعة، وإلا كالمنذورة مثلا مما لا تشرع فيه الجماعة، لا يغتفر التأخير لاجلها. وقوله: وإن أخرت أي الجماعة أو الجمعة، عن أول وقتها، فإنه لا يضر انتظارها. (قوله: وكذهاب إلى مسجد) معطوف على كانتظار. (قوله: لم يضره) جواب لو. (قوله: وفروضه إلخ) لما أنهى الكلام على شروطه شرع يتكلم على فروضه. وقوله: ستة أي فقط، في حق السليم وغيره. قال في التحفة: أربعة منها ثبتت بنص القرآن واثنان بالسنة. (قوله: أحدها نية) هي لغة: القصد. وشرعا: قصد الشئ مقترنا بفعله. واعلم أن الكلام عليها من سبعة أوجه، نظمها بعضهم بقوله: حقيقة، حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن فحقيقتها - لغة وشرعا - ما تقدم، وحكمها الوجوب، ومحلها القلب، وزمنها أول الواجبات، وكيفيتها تختلف بحسب الابواب، وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعمله بالمنوي، وعدم الاتيان بما ينافيها بأن يستصحبها حكما. والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة، كالجلوس مثلا للاعتكاف أو للاستراحة. (قوله: أو أداء فرض وضوء) أي أو نية ذلك، بأن يقول: نويت أداء فرض الوضوء. (قوله: أو رفع حدث) أي أو نية رفع حدث، بأن تقول: نويت رفع الحدث. والمراد رفع حكمه، وهو المنع من الصلاة. وقوله: لغير دائم حدث قيد في الاخير لا غير، وخرج به دائمه فلا ينوي رفع الحدث لان حدثه لا يرتفع. (قوله: حتى في الوضوء المجدد) يعني أنه يأتي بالامور المتقدمة - أعني نية الوضوء أو أداء فرض الوضوء أو نية رفع الحدث - حتى في الوضوء المجدد، قياسا على الصلاة المعادة. وخالف في بعض ذلك الرملي، وعبارته: ومحل الاكتفاء بالامور المتقدمة في غير الوضوء المجدد. أما هو فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة، وإن ذهب الاسنوي إلى الاكتفاء بذلك، كالصلاة المعادة. اه. إذا علمت ذلك تعلم أن الغاية المذكورة للرد بالنسبة لبعضها، وكان الاولى تأخيرها عن جميع ما يأتي من صيغ النية. (قوله: أو الطهارة عنه) أي أو نية الطهارة عن الحدث. فهو معطوف على قوله وضوء. ولو قال: نويت الطهارة، من غير أن يقول عن الحدث لم يكف، لان الطهارة لغة: مطلق النظافة. (قوله: أو الطهارة لنحو الصلاة) أي أو نية الطهارة لنحو الصلاة. وقوله: مما إلخ بيان لنحو الصلاة. والمراد كل عبادة متوقفة على الوضوء، كالطواف ومس المصحف وحمله. (قوله: أو استباحة مفتقر إلى وضوء) أي أو نية استباحة ما يفتقر إلى وضوء، بأن يقول: نويت استباحة الصلاة أو الطواف أو مس المصحف، فيأتي بإفراد هذه الكلية، ويصح أن يأتي بهذه الصيغة الكلية بأن يقول: نويت استباحة مفتقر إلى وضوء. (قوله: ولا تكفي نية إلخ) أي لانه يستبيحه مع الحدث فلم يتضمن قصده قصد رفع الحدث. اه نهاية. وقال ع ش: وصورة ذلك - أي عدم الاكتفاء بالنية المذكورة - أنه ينوي استباحة ذلك، كأن يقول: نويت استباحة القراءة. أما لو نوى الوضوء للقراءة، فقال ابن حجر: إنه - أي الوضوء، لا يبطل إلا إذا نوى التعليق أولا،
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	بخلاف ما إذا لم ينوه إلا بعد ذكره الوضوء، لصحة النية حينئذ، فلا يبطلها ما وقع بعد. اه بتصرف. (قوله: إنما الاعمال بالنيات) أي بنياتها، (فأل) عوض عن الضمير. قال بعضهم: وآثر ذكر الاعمال على ذكر الافعال لان الاول خاص بذوي العقول، بخلاف الثاني فإنه عام فيهم وفي غيرهم. اه. (قوله: أي إنما صحتها) أي صحة الاعمال. والمراد بها: المعتد بها شرعا ليخرج نحو الاكل والشرب، وخروج بعض الاعمال المذكورة عن اعتبار النية فيه كالاذان والخطبة والعتق والوقف ونحو ذلك مما لا يتوقف على نية لدليل آخر. وقوله: لاكمالها أي ليس المراد إنما كمال الاعمال، كما قاله الامام أبو حنيفة، فتصح عنده الوسائل بغير نية، كالوضوء والغسل. (قوله: ويجب قرنها) دخول على المتن. وهو غير ملائم لقوله عند أول إلخ. فلو قال: ويجب وقوعها عند أول إلخ، لكان أنسب، تأمل. وقوله: عند أول إلخ إنما وجب قرنها به لاجل الاعتداد بفعله لا لاجل الاعتداد بالنية، فلا ينافي ما يأتي من أنه لو أتى بها في الاثناء كفى. وإذا سقط غسل وجهه لعلة ولا جبيرة فالاوجه - كما في التحفة - وجوب قرنها بأول مغسول من اليد، فإن سقطتا أيضا فالراس فالرجل، ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله، كما لا تكفي نية الوضوء في محلها عن التيمم لنحو اليد كما هو ظاهر. (قوله: بأثنائه) أي أثناء غسل الوجه. (قوله: كفى) أي أجزأ قرنها به. (قوله: ووجب إعادة غسل ما سبقها) أي إعادة غسل الجزء الذي غسل قبل النية لعدم الاعتداد به. (قوله: ولا يكفي قرنها بما قبله) أي بما قبل غسل الوجه من السنن، كغسل الكفين وكالمضمضة والاستنشاق. ومحل عدم الاكتفاء بقرنها بهما إن لم ينغسل معهما جزء من الوجه، كحمرة الشفتين، وإلا كفاه. وفاته ثواب السنة، كما سيذكره. وقوله: حيث لم يستصحبها أي النية، إلى غسل شئ منه، أي الوجه، فإن استصحبها كفت. (قوله: وما قارنها هو أوله) أي والجزء الذي قارن غسله النية هو أول الغسل ولو كان وسط الوجه أو أسفله. (قوله: فتفوت سنة المضمضة) أي والاستنشاق، وهو تفريع على كون ما قارن النية هو أول الغسل. (وقوله: إن انغسل معها) أي مع المضمضة، أي ومع الاستنشاق كما علمت، وإنما فاتت السنة بذلك لانه يشترط في حصولها تقدمهما على غسل الوجه، ولم يوجد. واعلم أن هذا الجزء الذي انغسل مع المضمضة أو الاستنشاق لا تجب إعادة غسله إن غسله بنية الوجه فقط، أما إذا غسله بنية المضمضة أو الاستنشاق، أو بنيتهما مع الوجه، أو أطلق، وجبت إعادته، وهذا هو المعتمد. وقيل: لا يعيده إلا إن قصد السنة فقط لا إن قصد الوجه فقط، أو قصده والسنة، أو أطلق. والحاصل أن الكلام هنا في ثلاثة مقامات: الاول في الاكتفاء بالنية. الثاني في فوات ثواب المضمضة والاستنشاق. الثالث في إعادة ذلك الجزء، وفيه تفصيل قد علمته. (قوله: فالاولى) أي لاجل أن لا تفوت عليه سنة المضمضة والاستنشاق. وقوله: أن يفرق النية أي أو يدخل الماء في محلهما من أنبوبة حتى لا ينغسل معهما شئ من الوجه. (قوله: حتى لا تفوت إلخ) علة للاولوية. وقوله: من أوله أي من أول غسل الوجه. (وقوله: وفضيلة المضمضة إلخ) أي حتى لا تفوت فضيلة المضمضة أو الاستنشاق، لما علمت من أن شرط حصولها تقدمهما على غسل الوجه. وقوله: مع انغسال الاولى بانغسال، بباء السببية. (قوله: وثانيهما) أي ثاني
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	فروض الوضوء. وقوله: غسل ظاهر وجهه يعني انغساله ولو بفعل غيره بلا إذنه، أو بسقوطه في نحو نهر إن كان ذاكرا للنية فيهما، كما في التحفة. وخرج بظاهر الوجه الباطن منه، كداخل الفم والانف والعين، فلا يجب غسله، وإن وجب في النجاسة لغلظ أمرها. نعم، لو قطع أنفه أو شفته وجب غسل ما باشرته السكين فقط، وكذا لو كشط وجهه فيجب غسل ما ظهر بالكشط لانه صار في حكم الظاهر. (قوله: وهو) أي الوجه، أي حده. وقوله: طولا منصوب على التمييز المحول عن المضاف، والاصل طوله. وكذا يقال في قوله عرضا لانه معطوف على التمييز. (قوله: ما بين منابت إلخ) هي جمع منبت - بفتح الباء - كمقعد. والمراد به ما نبت عليه الشعر بالفعل، لاجل أن يكون لقوله بعد غالبا فائدة وإلا كان ضائعا. وبيان ذلك أنه إن أريد بالمنبت ما نبت عليه الشعر بالفعل يخرج عنه موضع الصلع، ويدخل بقوله غالبا. وإن أريد به ما شأنه النبات عليه يدخل فيه موضع الصلع، فإن من شأنه ذلك. وأما انحسار الشعر فيه فهو لعارض، ويكون قوله غالبا ضائعا، أي لا فائدة فيه. وخرج بإضافة منابت إلى شعر الرأس موضع الغمم، لان الجبهة ليست منبته وإن نبت عليها الشعر. (قوله: وتحت) بالجر، لانه من الظروف المتصرفة، معطوف على منابت. (قوله: بفتح اللام) أي في الاشهر، عكس اللحية فإنها بكسر اللام في الافصح. (قوله: فهو من الوجه) أي المنتهى الذي هو طرف المقبل من لحييه كائن من الوجه. (قوله: دون ما تحته) أي المنتهى، فهو ليس من الوجه. (قوله: والشعر النابت) معطوف على ما تحته، أي ودون الشعر النابت على ما تحته. (قوله: ما بين أذنيه) أي وتديهما، والوتد الهنية الناشزة في مقدم الاذن، وإنما كان حد الطول والعرض ما ذكر لحصول المواجهة به. (قوله: ويجب غسل شعر الوجه) اعلم أن شعور الوجه سبعة عشر، ثلاثة مفردة وهي: اللحية، والعنفقة، والشارب. وأربعة عشر مثناة وهي: العذاران، والعارضان، والسبالان - وهما طرفا الشارب -، والحاجبان، والاهداب الاربعة، وشعر الخدين. (قوله: من هدب) بضم الهاء مع سكون الدال وضمهما وبفتحهما معا، الشعر النابت على أجفان العين. (قوله: وحاجب) وهو الشعر النابت على أعلى العين، سمي بذلك لانه يحجب عن العين شعاع الشمس. (قوله: وشارب) وهو الشعر النابت على الشفة العليا، سمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الانسان فكأنه يشرب معه. (قوله: وعنفقة) بفتح العين، الشعر النابت على الشفة السفلى. (قوله: وهي) أي اللحية. وقوله: ما نبت على الذقن أي الشعر النابت على الذقن، وهو بفتح القاف أفصح من إسكانها. (قوله: وهو) أي الذقن. (وقوله: مجتمع اللحيين) تثنية لحي بفتح اللام، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الاسنان السفلى، يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الاذنين، فهما كقوس معوج. (قوله: وعذار) بالذال المعجمة، وهو أول ما ينبت للامرد غالبا. (قوله: وعارض) وهو الشعر الذي بين اللحية والعذار، سمي بذلك لتعرضه لزوال المرودة. (قوله: وهو) أي العارض. وقوله: ما انحط عنه أي الذي نزل عن العذار. وقوله: إلى اللحية متعلق بمحذوف، أي وانتهى إلى اللحية. (قوله: دون محل التحذيف) وضابطه كما قاله الامام: أن تضع طرف خيط على رأس الاذن - والمراد به الجزء المحاذي لاعلى العذار - قريبا من الوتد، والطرف الثاني على أعلى الجبهة. ويفرض هذا الخيط مستقيما مما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف، وسمي بذلك لان النساء والاشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. (قوله: ودون وتد الاذن) معطوف على دون محل التحذيف، فهو ليس من الوجه. والوتد بكسر التاء والفتح لغة. (قوله: والنزعتين) بفتح الزاي، ويجوز إسكانها، معطوف على وتد. أي ودون النزعتين فهما ليستا من الوجه لانهما في حد تدوير الرأس. وقوله: وهما بياضان يكتنفان الناصية أي يحيطان بها. والناصية:
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	مقدم الرأس حال كونه من أعلى الجبين. (قوله: وموضع الصلع) أي ودونه، فهو ليس من الوجه أيضا: وقوله: وهو أي موضع الصلع. وقوله: ما بينهما أي النزعتين. وعبارة ابن حجر: وهو ما انحسر عنه الشعر من مقدم الرأس. وقوله: إذا انحسر أي زال. (قوله: ويسن غسل إلخ) وذلك كموضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين. (قوله: ويجب غسل ظاهر وباطن إلخ) وفي النهاية ما نصه: وحاصل ذلك - أي ما يجب غسله ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا فقط - أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة - كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى - فيجب غسلها ظاهرا وباطنا، خفت أو كثفت. أو غير نادرة الكثافة - وهي لحية الرجل وعارضاه - فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط، فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه إن تميز، فإن لم يتميز وجب غسل الجميع. فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط، وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت، وجب غسل ظاهرها وباطنها. ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره. اه. (قوله: لا باطن كثيف لحية وعارض) أي لا يجب غسل باطن كثيف لحية وعارض. (قوله: والكثيف ما لم تر، إلخ) هذا عند الفقهاء، وعند غيرهم الثخين، الغليظ، مأخوذ من الكثافة، وهي الثخن والغلظ. (واعلم) أن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة، ولا يقال كثيفة لما فيه من البشاعة، وكان عدد شعرها مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا، بعدد الانبياء، كما في رواية. وقوله: البشرة أي التي تحت الشعر. وقوله: خلاله أي أثنائه. (قوله: ويجب غسل ما لا يتحقق إلخ) وذلك كجزء من الرأس ومن تحت الحنك ومن الاذنين، وجزء فوق الواجب غسله من اليدين والرجلين. (قوله: وثالثها) أي ثالث فروض الوضوء. وقوله: غسل يديه أي انغسالهما ولو بفعل غيره كما مر. (قوله: من كفيه وذراعيه) أي به. لان حقيقة اليد من رؤوس الاصابع إلى المنكب، فدفعه بقوله من كفيه إلخ. اه بجيرمي. (قوله: بكل مرفق) أي مع كل مرفق، وهو مجتمع عظم الساعد والعضد. (قوله: للآية) وهي قوله تعالى: * (وأيديكم إلى المرافق) * أي ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله (ص) أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، ثم اليسرى كذلك إلى آخره، ثم قال: هكذا رأيت ر سول الله (ص) يتوضأ. (قوله: ويجب غسل جميع إلخ) ويجب أيضا إزالة ما عليه من الحائل - كالوسخ المتراكم وغيره - كما مر في شروط الوضوء. (قوله: من شعر) ظاهرا أو باطنا. أي وإن كثف. قال بعضهم: بل وإن طال وخرج عن الحد المعتاد. (قوله: وظفر) أي وجلدة معلقة في محل الفرض، وأصبع زائدة، فيجب غسلهما. ولو توضأ ثم تبين أن الماء لم يصب ظفره فقلمه لم يجزه بل عليه أن يغسل محل القلم ثم يعيد مسح رأسه وغسل رجليه مراعاة للترتيب. ولو كان ذلك في الغسل كفاه غسل محل القلم لانه لا ترتيب فيه. وقوله: وإن طال أي الظفر، ويحتمل أن يعود الضمير على المذكور من الشعر والظفر. (قوله: لو نسي) أي المتوضئ. وقوله: لمعة قال في القاموس: بضم اللام، قطعة من النبت والموضع الذي لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل. اه بالمعنى. (قوله: فانغسلت) أي اللمعة. وقوله: في ثتليث أي للغسل. أي بأن نسيها من الاولى فانغسلت في الثانية أو الثالثة. فيجزئ ذلك لان الثلاث كطهارة واحدة، فلو انغسلت في رابعة لم يجزئ. قال في فتح الجواد: وفارق أي انغسالها في الثانية أو الثالثة انغسالها في الرابعة بأن قصد الثانية أو الثالثة لا ينافي نيته - أي الوضوء - لتضمنها لهما، بخلاف قصد
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	الرابعة في ظنه، فهي كسجدة التلاوة فلا تحسب عن سجدة الصلاة، وهما كسجدة الركعة الثانية تحسب عن الاولى. اه. (قوله: لنسيان له) أي أو انغسلت في وضوء معاد لنسيان للوضوء الاول، بأن أغفلها في وضوء ثم نسي أنه توضأ فأعاده ظانا وجوبه فيجزئ غسلها فيه. وقوله: لا تجديد واحتياط أي لا إن انغسلت في وضوء مجدد أو في وضوء احتياط، بأن تطهر فشك هل أحدث فتوضأ أحتياطا، فلا يجزئ انغسالها فيهما، فيعيدها حيث علم الحال لان النية في المجدد لم تتوجه لرفع الحدث أصلا بل هي صارفة عنه، ونية وضوء الاحتياط غير جازمة مع عدم الضرورة بخلاف ما إذا لم يبين الحال فإنه يجزئه للضرورة. اه فتح الجواد. (قوله: أجزأه) جواب لو، أي أجزأه انغسالها فيما ذكر، ولا يجب عليه أن يجدد غسلها. (قوله: ورابعها) أي رابع فروض الوضوء. وقوله: مسح بعض رأسه أي انمساحه، وإن لم يكن بفعله كما مر في نظيره. ولا تتعين اليد في المسح بل يجوز بخرقة وغيرها، ولو بل يده ووضعها على بعض رأسه ولم يحركها جاز لان ذلك يسمى مسحا، إذ لا يشترط فيه تحريك. ولو كان له رأسان، فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهما، وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز: وجب مسح بعض الاصلي دون الزائد، ولو سامت أو اشتبه: وجب مسح بعض كل منهما. وقوله: كالنزعة بفتح الزاي، ويجوز إسكانها كما مر. (قوله: والبياض الذي وراء الاذن) أي لانه من حدود الرأس أي وكالجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا فإنه يكفي مسحه. (قوله: بشر) بدل من بعض الرأس. وظاهر عدم تقييده بكونه في حد الرأس وتقييده به فيما بعد أنه يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس، كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه. وهو أيضا ظاهر عبارة التحفة والنهاية. وقال ع ش: ينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكور فيما لو خلق له سلعة برأسه أو تدلت. اه. أي فلا يكفي مسح الخارج عن حده من السلعة. (قوله: أو شعر في حده) أي الرأس، بأن لم يخرج عن حده بمده من جهة استرساله، فإن خرج عنه به منها لم يكف المسح على النازل عن حد الرأس ولو بالقوة، كما لو كان متلبدا أو معقوصا، ولو مد لخرج، وإنما أجزأ تقصيره في النسك مطلقا. ولو خرج عن حد الرأس لتعلق فرضه بشعر الرأس وهو صادق بالخارج بخلاف فرض المسح فإنه يتعلق بالرأس، وهو ما ترأس وعلا. والخارج لا يسمى رأسا. (قوله: ولو بعض شعرة واحدة) أي ولو كان الممسوح بعض شعرة واحدة فإنه يكفي. (قوله: للآية) علة لوجوب مسح بعض الرأس، وهي قوله تعالى: * (فامسحوا برؤوسكم) * ووجه دلالتها على الاكتفاء بمسح البعض أن الباء إذا دخلت على متعدد - كما في الآية - تكون للتبعيض، أو على غير متعدد كما في قوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون للالصاق. وإنما وجب التعميم في التيمم - مع أن آيته كهذه الآية - لثبوت ذلك بالسنة، ولانه بدل فاعتبر مبدله، ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه. وروى مسلم أنه (ص) مسح بناصيته وعلى العمامة، فدل ذلك على الاكتفاء بمسح البعض. ولا يقال: إن الناصية متعينة للنص عليها في الحديث. لانا نقول: صد عن ذلك الاجماع. وأيضا فالمسح اسم جنس يصدق بالبعض والكل، ومسح الناصية فرد من أفراده، وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه. (قوله: قال البغوي: ينبغي إلخ) ضعيف، مخالف للاجماع كما علمت. وقوله: أن لا يجزئ أقل من قدر الناصية أي مسح أقل من قدرها. (قوله: وهي) أي الناصية. (قوله: لانه إلخ) علة لعدم الاجزاء. وقوله: لم يمسح أقل منها أي من قدر الناصية. ولم يذكر الضمير لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه. (قوله: وهو) أي عدم إجزاء مسح أقل من الناصية رواية إلخ. (قوله: وخامسها) أي خامس فروض الوضوء. (قوله: غسل رجليه) أي انغسالهما ولو بغير فعله - كما مر - إن لم يكن لابسا للخفين. وينبغي أن يتنبه لما يقع كثيرا أن الشخص يغسل رجليه في محل من الميضأة مثلا - بعد
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	غسل وجهه ويديه ومسح رأسه في محل آخر - بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح، ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء. بخلاف ما إذا ليغفل عن نية الوضوء أو أطلق فإنه لا يضر. (قوله: بكل كعب) الباء بمعنى مع. وقوله: من كل رجل أشار بذلك إلى تعدد الكعب في كل رجل، فإن لكل رجل كعبين، وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم. (قوله: للاية) أي وللاتباع (قوله: أو مسح خفيهما) معطوف على غسل رجليه. وقوله: بشروطه أي المسح على الخفين، وهي لبسهما على طهارة كاملة، وأن يكون الخف طاهرا، وأن يكون قويا يمكن متابعة المشي عليه، وأن يكون ساترا لمحل ما يجب غسله. (قوله: ويجب غسل باطن ثقب وشق) محله ما لم يكن لهما غور في اللحم، فإن كان لهما ذلك لم يجب إلا غسل ما ظهر من الثقب والشق. والثقب بفتح المثلثة - وقيل بضمها - ما كان مستديرا. والشق - بفتح الشين - ما كان مستطيلا. (قوله: لو دخلت شوكة) أو نحوها كإبرة. (قوله: في رجله) أي أو نحوها، كيده أو وجهه. (قوله: وظهر بعضها) أي بعض الشوكة. (قوله: وجب قلعها وغسل محلها) ظاهره أنه متى كان بعض الشوكة ظاهرا اشترط قلعها مطلقا وغسل موضعها. وفصل بعضهم فقال: يجب قلعها إن كان موضعها يبقى مجوفا بعد القلع، وإن كان لا يبقى مجوفا بل يلتحم وينطبق بعده لم يجب قلعها، ويصح وضوءه مع وجودها. لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير، مع بقاء رأسها ظاهرا، لم تصح الصلاة معها وإن صح الوضوء. (قوله: لانه) أي لان محلها صار في حكم الظاهر وهو يجب غسله. (قوله: فإن استترت كلها) محترز قوله وظهر بعضها. وقوله: صارت في حكم الباطن أي وهو لا يجب غسله. وقوله: فيصح وضوؤه أي مع وجودها، وكذا تصح صلاته. (قوله: تنفط) أي بدن المتوضئ، أي ظهر فيه النفط - وهو الجدري - قال في المصباح: يقال نفطت يده نفطا من باب تعب، ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء. الواحدة نفطة ككلمة، والجمع نفط ككلم، وهو الجدري. (قوله: في رجل) حال من مصدر الفعل. قيل: ولو حذف في وجعل ما بعدها فاعلا بالفعل لكان أولى. وقوله: أو غيره أي كيد ووجه. والاولى أو غيرها، بضمير المؤنث للقاعدة: أن ما كان متعددا من الاعضاء يؤنث - كاليد والرجل والعين والاذن -، وما كان غير متعدد كالرأس والانف يذكر غالبا. (قوله: لم يجب غسل باطنه) أي باطن النفط. (قوله: ما لم يتشقق) أي ينفتح ذلك النفط. (قوله: ما لم يرتتق) أي ما لم يلتحم ويلتئم بعد انفتاحه وتشققه، فإن ارتتق لم يجب غسل باطنه. (قوله: تنبيه: ذكروا في الغسل) أي وما ذكروه في الغسل يجري نظيره في الوضوء. فلو انعقدت لحية المتوضئ غير الكثة لم يجب غسل باطنها، وألحق به من ابتلي بنحو طبوع فيها حتى منع من وصول الماء إلى أصولها ولم يمكن إزالته فيعفى عنه، ولا يجب غسل باطنها. (قوله: عقد الشعر) العقد بضم ففتح جمع عقدة. والاضافة من إضافة الصفة للموصوف، أي الشعر المنعقد. (قوله: إذا انعقد بنفسه) أي وإن كثر، كما في التحفة. فإن عقد بفعل فاعل وجب غسل باطنه، ووجب نقضه إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إلا به. قال الكردي: وله أي لابن حجر احتمال في الامداد والايعاب في العفو عما عقده بفعله. وينبغي كما في الايعاب ندب قطع المعقود خروجا من خلاف من أوجبه. اه. (قوله: وألحق بها) أي بعقد الشعر. (قوله: طبوع) بوزن تنور، وهو بيض القمل. (قوله: حتى منع وصول الماء إليها) أي إلى أصول الشعر. (قوله: ولم يمكن إزالته) أي نحو الطبوع. (قوله: بأنه لا يلحق بها) أي بعقد الشعر. (قوله: لكن قال تلميذه شيخنا: والذي إلخ) وقال أيضا: فإن أمكنه حلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له به
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	مثلة لا تحتمل عادة. اه. (قوله: وسادسها) أي سادس فروض الوضوء. (قوله: ترتيب) هو وضع كل شئ في مرتبته ومحله. (قوله: كما ذكر) أي ترتيب كائن كما ذكر في عد الاركان. (قوله: من تقديم إلخ) بيان لما، ولم يذكر النية لانه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه لوجوب اقترانها به. (قوله: للاتباع) تعليل لوجوب الترتيب، وهو فعله (ص) المبين للوضوء المأمور به، فإنه عليه السلام لم يتوضأ إلا مرتبا. وقوله عليه السلام في حجة الوداع، لما قالوا له: أنبدأ بالصفا أو المروة ؟ ابدؤا بما بدأ الله به. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يدل على وجوب الترتيب أنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات في آية الوضوء. وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة، وهي هنا وجوب الترتيب، لا ندبه بقرينة الامر في الخبر، ولان الآية وردت لبيان الوضوء الواجب. ومحل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك حدث أكبر، وإلا سقط الترتيب لاندراج الاصغر في الاكبر. حتى لو اغتسل الجنب إلا أعضاء وضوئه لم يجب عليه ترتيب فيها. ولو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا، ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ، فله تقديم غسل الرجلين وتأخيره وتوسيطه، فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء. وبه يلغز فيقال: لنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضرورة ؟ (قوله: ولو انغمس محدث) أي حدثا أصغر، لانصرافه إليه عند الاطلاق. وقوله: ولو في ماء قليل غاية لمقدر، أي انغمس في ماء مطلق ولو كان قليلا. لكن محل الاكتفاء بالانغماس فيه كما في الكردي فيما إذا نوى المحدث بعد تمام الانغماس رفع الحدث، وإلا ارتفع الحدث عن الوجه فقط إن قارنته النية، وحكم باستعمال الماء. (قوله: بنية معتبرة مما مر) كنية رفع الحدث، أو نية الوضوء، أو فرض الوضوء. (قوله: أجزأه) أي لان الترتيب يحصل في لحظات لطيفة. (قوله: ولو لم يمكث إلخ) الغاية للرد على الرافعي القائل بأنه لا بد للاجزاء من إمكان الترتيب، بأن يغطس ويمكث قدر الترتيب. (قوله: نعم، لو اغتسل بنيته) أي نية رفع الحدث ونحوه مما مر. ومراده الاغتسال بالصب بنحو إبريق فهو مقابل للانغماس وعبارة فتح الجواد: وخرج بالانغماس الاغتسال، فيشترط فيه الترتيب حقيقة. اه. إذا علمت ذلك تعلم أنه لا محل للاستدراك، فلو حذف لفظ نعم وقال: لو إلخ، لكان أولى. (قوله: ولا يضر إلخ) أي فيما إذا انغمس أو اغتسل. (قوله: بل لو كان إلخ) اضراب انتقالي وأفاد به أن النسيان ليس بقيد. (قوله: أعضاءه) أي الوضوء. (قوله: مانع) أي يمنع وصول الماء للعضو. (قوله: أجزأه الغسل) أي من غير ترتيب، لاندراج الحدث الاصغر في الاكبر. وقوله: بنيته أي الغسل. (قوله: ولا يجب تيقن إلخ) أي في الوضوء وفي الغسل. وقوله: عموم الماء أي استيعابه جميع العضو. (قوله: بل يكفي غلبة الظن به) أي بعموم الماء جميع العضو. (قوله: في تطهير عضو) متعلق بشك، ومثله الظرف الذي بعده. (قوله: أو غسله) أي أو قبل الفراغ من غسله. (قوله: طهره) أي طهر ذلك العضو المشكوك فيه. (قوله: وكذا ما بعده) أي وكذلك طهر ما بعده من الاعضاء. (قوله: في الوضوء) أي بالنسبة له، لاشتراط الترتيب فيه بخلاف الغسل، فلا يعيد غسل ما بعد العضو المشكوك فيه لعدم اشتراط الترتيب فيه. (قوله: أو بعد الفراغ) معطوف على قبل الفراغ، أي أو شك بعد الفراغ من طهره. (قوله: لم يؤثر) أي لم يضر شكه بعد الفراغ استصحابا لاصل الطهر فلا نظر لكونه يدخل الصلاة بطهر مشكوك فيه. اه تحفة.
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	(قوله: ولو كان الشك في النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي، وقاسه على الصوم. لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى التي قرأها ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة. وقال: إن الفرق بين الوضوء والصوم واضح. اه. وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر، وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد فراغه ضر، أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة، لان الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها. ويضر بالنسبة لغيرها. حتى لو أراد مس المصحف أو صلاة أخرى امتنع ذلك. م ر ا ه سم بالحرف. (قوله: وقال فيه) أي في شرح المنهاج. (قوله: قياس ما يأتي) أي في باب الصلاة. وعبارته هناك: فرع: شك قبل ركوعه في أصل قراءة الفاتحة لزمه قراءتها، أو في بعضها فلا. اه. (قوله: أنه لو شك إلخ) أن وما بعدها في تأويل مصدر خبر قياس. (قوله: في أصل غسله) يعني شك، هل غسله كله أو تركه ؟. (قوله: أو بعضه) أي أو شك في غسل بعضه. (قوله: لم تلزمه) أي إعادة غسل ذلك البعض. (قوله: فليحمل كلامهم الاول) وهو أنه إذا شك في تطهير عضو قبل الفراغ. إلخ. (قوله: على الشك إلخ) متعلق بيحمل. (قوله: لا بعضه) أي لا الشك في بعضه فإنه لا يؤثر مطلقا، سواء كان الشك وقع فيه بعد الفراغ من الوضوء أم قبله. (قوله: وسن للمتوضئ إلخ) لما أنهى الكلام على شروط الوضوء وفروضه، شرع في بيان سننه، فقال: وسن، إلخ. واعلم أن السنة والتطوع والنفل والمندوب والحسن والمرغب فيه: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهي ألفاظ مترادفه. لكن قال بعضهم: إن الحسن يشمل المباح، إلا أن يقال إنه مختص بمرادفته للسنة في اصطلاح الفقهاء. وسنن الوضوء كثيرة، أورد منها في الرحيمية ستا وستين، والمصنف أورد بعضها. (قوله: ولو بماء مغصوب) أي سن التسمية ولو كان الوضوء بماء مغصوب، ولا ينافي ذلك حرمة الوضوء به لانها لعارض، والمحرم لعارض لا تحرم البسملة في ابتدائه - كما مر أول الكتاب -. (قوله: للاتباع) أي وهو ما رواه النسائي بإسناد جيد عن أنس، قال: طلب أصحاب النبي (ص) وضوءا فلم يجدوا، فقال (ص): هل مع أحد منكم ماء ؟ فأتي بماء فوضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال: توضؤا باسم الله. فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا. وقوله: توضؤا باسم الله. أي قائلين ذلك. اه شرح الروض. (قوله: وأقلها) أي التسمية. (قوله: وتجب) أي التسمية عند أحمد، مستدلا بخبر: لا وضوء لمن لم يسم. ورده الشافعية بضعفه أو حمله على الكامل. (قوله: ويسن قبلها) أي قبل التسمية. (قوله: ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه) أي بصيغة أخرى. وهي التي ذكرها بقوله: قائلا باسم الله أوله وآخره. (قوله: لا بعد فراغه) أي لا يسن الاتيان بها بعد فراغ الوضوء. (قوله: وكذا في نحو الاكل والشرب، إلخ) أي كذلك يأتي بها في الاول، فإن تركها فيه ففي الاثناء، ولا يأتي بها بعد الفراغ. هكذا يستفاد من صنيعه، وهو الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وفتح الجواد. والمعتمد عند شيخ الاسلام وم ر: سنية الاتيان بها بعد فراغ الاكل والشرب، للامر بذلك في حديث الترمذي وغيره. ومحل الاتيان بها في الاثناء في غير ما يكره الكلام فيه كالجماع، وإلا فلا يؤتى بها في أثنائه. (قوله: وبه) أي بكون أول السن التسمية، جزم النووي في المجموع وغير المجموع من كتبه. (قوله: فينوي) أي الوضوء،
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	أو سنن الوضوء وهو الاولى، لئلا تفوته سنية المضمضة والاستنشاق كما مر. (قوله: معها) أي التسمية، فإن قلت: كيف يتصور مقارنة النية للتسمية ؟ مع أن التلفظ بكل منهما سنة ؟ فالجواب: أن المراد أنه ينوي بقلبه حال كونه مسميا بلسانه، ثم بعد التسمية يتلفظ بما نواه. قال في التحفة: وعليه جريت في شرح الارشاد لتشمله بركة التسمية. ويحتمل أنه يتلفظ بها قبلها، كما يتلفظ بها قبل التحرم، ثم يأتي بالبسملة مقارنة للنية القبلية، كما يأتي بتكبير التحرم كذلك. اه. (قوله: وقال جمع متقدمون: إن أولها السواك) وجمع بينهما بأن أول السنن القولية التسمية، وأول السنن الفعلية السواك. وإنما يجعل التعوذ أول السنن لانه ليس مقصودا بالذات. (قوله: تسن التسمية لتلاوة، إلخ) أي ولكل أمر ذي بال - أي شأن - بحيث لا يكون محرما لذاته، ولا مكروها لذاته ولا من سفاسف الامور، وليس ذكرا محضا، ولا جعل الشارع مبدأ له، كما مر معظم ذلك أول الكتاب. (قوله: وذبح) فإن قلت: إن البسملة مشتملة على الرحمة، والذبح ليس من آثارها ؟. أجيب بأنه رحمة بالنسبة للحيوان، لان موته لا بد منه، وهو بهذا الطريق أسهل. (قوله: فغسل الكفين) بالرفع، عطف على تسمية أي. وسن عقب التسمية غسل الكفين، أي انغسالهما، ولو من غير فعل فاعل كما مر. وقوله: معا أي ويسن غسلهما معا، فلا يسن فيهما تيامن. وكان الاولى أن يقول: ومعا. لان المعية سنة مستقلة، وليفيد حصول أصل السنة ولو بالغسل مرتبا، أفاده في فتح الجواد. (قوله: إلى الكوعين) أي مع الكوعين، والكوع هو الذي يلي إبهام اليد، وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل، وقد نظم بعضهم معناهما مع معنى الكرسوع والرسغ، فقال: وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ موسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط قال بعضهم: الغبي هو الذي لا يعرف كوعه من بوعه. (قوله: مع التسمية المقترنة بالنية) أي القلبية، فينوي بقلبه ويبسمل بلسانه مع أول غسل الكفين كما مر. (قوله: وإن توضأ من نحو إبريق) أي يسن الغسل وإن لم يرد إدخالهما في الاناء، كأن صب على كفيه بنحو إبريق، أو تيقن طهرهما، للاتباع. فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل لا كثير قبل غسلهما ثلاثا، لخبر: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الشيخان، إلا قوله: ثلاثا. فمسلم أشار فيما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم، وألحق بالنوم غيره في ذلك. أما إذا تيقن طهرهما فلا يكره غمسهما، ولا يسن غسلهما قبله. (قوله: فسواك) معطوف أيضا على تسمية. أي وسن سواك. وهو لغة: الدلك. وشرعا: استعمال عود أو نحوه، كأشنان في الاسنان وما حولها. والاصل فيه قوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي رواية: لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء. وتعتريه أحكام أربعة: الوجوب فيما إذا توقف عليه زوال النجاسة، أو ريح كريه في نحو جمعة، والحرمة فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه، والكراهة للصائم بعد الزوال، وفيما إذا استعمله طولا في غير اللسان، والندب في كل حال. ولا تعتريه الاباحة لان القاعدة أن ما كان أصله الندب لا تأتي الاباحة فيه. وله فوائد كثيرة، أوصلها بعضهم إلى نيف وسبعين. منها: أنه يطهر الفم، ويرضي الرب، ويبيض الاسنان، ويطيب النكهة، ويسوي الظهر، ويشد اللثة، ويبطئ الشيب، ويصفي الخلقة، ويزكي الفطنة، ويضاعف الاجر، ويسهل النزع، ويذكر الشهادة عند
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	الموت. وإدامته تورث السعة والغنى وتيسر الرزق، وتطيب الفم، وتسكن الصداع، وتذهب جميع ما في الرأس من الاذى والبلغم، وتقوي الاسنان، وتجلي البصر، وتزيد في الحسنات، وتفرح الملائكة وتصافحه لنور وجهه وتشيعه إذا خرج للصلاة، ويعطى الكتاب باليمين، وتذهب الجذام، وتنمي المال والاولاد، وتؤانس الانسان في قبره، ويأتيه ملك الموت عليه السلام عند قبض روحه في صورة حسنة. (قوله: عرضا) أي في عرض الاسنان. ولو قال: وعرضا، لكان أولى، إذ هو سنة مستقلة، لخبر: إذا استكتم فاستاكوا عرضا ويجزئ طولا لكنه يكره. وكيفية الاستياك المسنون أن يبدأ بجانب فمه الايمن فيستوعبه باستعمال السواك في الاسنان العليا ظهرا وبطنا إلى الوسط، ثم السفلى كذلك، ثم الايسر كذلك، ثم يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا. ويسن أن يكون ذلك باليد اليمنى، وأن يجعل الخنصر من أسفله والبنصر والوسطى والسبابة فوقه والابهام أسفل رأسه، ثم يضعه بعد أن يستاك خلف أذنه اليسرى، لخبر فيه، واقتداء بالصحابة. واستحب بعضهم أن يقول في أوله: اللهم بيض به أسناني، وشد به لثاتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. ويكره أن يزيد طول السواك على شبر، لما قيل: إن الشيطان يركب على الزائد. (قوله: ظاهرا وباطنا) أي ظاهر الاسنان وهو ما يلي الشفنين، وباطنها وهو ما يلي الحلق. (قوله: وطولا في اللسان) فيكره عرضا. (قوله: للخبر الصحيح) أي دليل سنية السواك. (قوله: أي أمر إيجاب) دفع به ما يقال إنه قد أمرهم أمر ندب. والحديث يقتضي امتناع الامر. وحاصل الدفع أن الممتنع أمر الايجاب فلا ينافي أنه أمرهم أمر ندب، أي أن الله تعالى خيره بين الامرين فاختار الثاني لمشقة الامة، فجعل الله تعالى الامر في ذلك مفوضا إليه. فلا يرد أن الآمر هو الله تعالى فكيف نسبه (ص) لنفسه. اه شرقاوي. (قوله: بكل خشن) أي طاهر، وفاقا للرملي وخلافا لابن حجر حيث قال: يكفي النجس ولو من مغلظ. ورد بقوله عليه السلام: السواك مطهرة للفم. وهذا منجسة، لكنه أجاب: بأن المراد الطهارة اللغوية، وهي تنقية الاوساخ من الاسنان. وخشن بكسرتين كما قاله الاشموني في شرح قوله: وفعل أولى وفعيل بفعل لكن جوز القاموس فيه فتح الخاء وكسر الشين. اه بجيرمي. (قوله: ولو بنحو خرقة) أي ولو كان الاستياك بنحو خرقة. (قوله: وأشنان) بضم الهمزة، وكسرها لغة، وهو الغاسول أو حبه. (قوله، أفضل من غيره) كخرقة وأشنان. (قوله: وأولاه) أي أولى أنواع العود ذو الريح الطيب. (قوله: وأفضله) أي أفضل ذي الريح الطيب الاراك. والحاصل أن الاستياك بالاراك أفضل، ثم بجريد النخل، ثم الزيتون، ثم ذي الريح الطيب، ثم غيره من بقية العيدان وفي معناه الخرقة. فهذه خمس مراتب، ويجري في كل واحد من الخمسة خمس مراتب، فالجملة خمسة وعشرون، لان أفضل الاراك المندى بالماء، ثم المندى بماء الورد، ثم المندى بالريق، ثم اليابس غير المندى، ثم الرطب بفتح الراء وسكون الطاء، وبعضهم يقدم الرطب على اليابس. وهكذا يقال في الجريد وما بعده. نعم، الخرقة لا يتأتى فيها المرتبة الخامسة، ويستثنى من ذي الريح الطيب عود الريحان فإنه يكره الاستياك به لما قيل من أنه يورث الجذام والعياذ بالله
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	تعالى. (قوله: لا بأصبعه) أي لا تحصل سنية السواك بأصبعه، أي المتصلة عند حجر ومطلقا عند م ر. وخرج بأصبعه أصبع غيره، فإن كانت متصلة أجزأ الاستياك بها عندهما، وإن كانت منفصلة أجزأ عند حجر لا عند م ر، لوجوب مواراتها عنده. (قوله: خلافا لما اختاره النووي) أي في المجموع، من أن أصبعه الخشنة تجزئ. (قوله: وإنما يتأكد السواك) الاولى أن يحذف أداة الحصر ويقول ويسن، ثم يفسره بقوله أي بتأكد لايهام عبارته أنه تقدم منه ذكر لفظ يتأكد، وأن التأكد محصور فيما ذكره مع أنه ليس كذلك. (قوله: ولو لمن لا أسنان له) أي ولو لفاقد الطهورين. (قوله: لكل وضوء) متعلق بيتأكد، وذكره مع علمه إذ الكلام في تعداد سنن الوضوء ليعطف عليه قوله: ولكل صلاة، إذ الواو وما دخلت عليه من المتن. ولو قال: ويسن أيضا لكل صلاة، لكان أولى. (قوله: وإن سلم إلخ) هو وما بعده غاية لسنية السواك لكل صلاة. (قوله: وإن لم يفصل بينهما) أي بين الوضوء والصلاة. (قوله: حيث لم يخش تنجس فمه) يعني يتأكد السواك لكل صلاة حيث لم يخش ما ذكر، وإلا تركه. وفي التحفة ما نصه: ولو عرف من عادته إدماء السواك لفمه استاك بلطف، وإلا تركه. (قوله: وذلك) أي تأكده في كل صلاة. وقوله: لخبر الحميدي بصيغة التصغير. (قوله: ولو تركه) أي السواك. والذي يستفاد من النهاية أنه لا بد أن يكون الترك نسيانا. ونصها: ولو نسيه ثم تذكره تداركه بفعل قليل. اه. وقوله: أولها أي الصلاة (قوله: تداركه أثناءها) أي عند العلامتين ابن حجر والرملي. ولا يقال إن الكف عن الحركات فيها مطلوب لانا نقول محله ما لم يعارضه معارض كما هنا وهو طلب السواك لها، وتداركه فيها ممكن، وكما في دفع المار بين يديه في الصلاة، والتصفيق بشرطه، وجذب من وقف عن يساره إلى يمينه. وخالف الخطيب فقال: لا يتدارك. وعلله بما مر. (قوله: كالتعمم) أي كما أنه يسن تداركه فيها بأفعال خفيفة بحيث لا تكون ثلاث حركات متوالية إذا تركه أولها. (قوله: ويتأكد) أي السواك. وقوله أيضا أي كما يتأكد لكل وضوء ولكل صلاة. وقوله: لتلاوة قرآن إلخ أي عند قراءة قرآن، ويكون قبل التعوذ. (قوله: أو علم شرعي) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص، إذا المراد به التفسير والحديث والفقه، وما تعلق بها من آلاتها كالنحو والصرف. (قوله: أو تغير فم) أي ويتأكد عند تغير فم. وأفهم تعبيره بالفم ندبه لتغير فم من لا سن له، وهو كذلك. وقوله: ريحا أو لونا منصوبان على التمييز المحول عن المضاف، والاصل تغير ريح فم أو لونه. وقوله: بنحو نوم متعلق بتغير ونحوه، كالسكوت وأكل كريه. وقوله: أو أكل كريه معطوف على نحو نوم، من عطف الخاص على العام. والمراد بالشئ الكريه الثوم والبصل وغيرهما. (قوله: أو سن) معطوف على فم، أي أو تغير سن. وقوله: بنحو صفرة متعلق بتغير المقدر. (قوله: أو استيقاظ من نوم) معطوف على لتلاوة قرآن، أي ويتأكد أيضا عند استيقاظه من النوم، أي وإن لم يحصل له تغير به لانه مظنته، لما فيه من السكوت وترك الاكل وعدمه وسرعة خروج الانفاس. ولذلك كان (ص) إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه به. (قوله: وإرادته) الواو بمعنى أو، وكان الاولى التعبير بها، وكذا يقال فيما بعده، أي ويتأكد أيضا
	

	[ 59 ]
	عند إرادة النوم، ومثله الاكل فيتأكد عند إرادته. (قوله: ودخول مسجد) أي ويتأكد أيضا عند دخول مسجد ولو كان خاليا. (قوله: ومنزل) أي ويتأكد لدخول منزل ولو كان لغيره. قال في التحفة: ثم يحتمل أن يقيد بغير الخالي، ويفرق بينه وبين المسجد بأن ملائكته أفضل، فروعوا كما روعوا بكراهة دخوله خاليا لمن أكل كريها، بخلاف غيره، أي المسجد. ويحتمل التسوية، والاول أقرب. اه. (قوله: وفي السحر) أي ويتأكد أيضا في وقت السحر، سواء كان نائما واستيقظ فيه أم لا. (قوله: وعند الاحتضار) أي ويتأكد أيضا عند الاحتضار، أي معاينة سكرات الموت. (قوله: كما دل عليه) أي على تأكده عند الاحتضار خبر الصحيحين. (قوله: ويقال إنه) أي السواك، وهو كالتعليل لتأكده عند الاحتضار، (قوله: وأخذ بعضهم من ذلك) أي من كونه يسهل خروج الروح. (وقوله: تأكده للمريض) أي لانه قد يفجؤه الموت فيسهل عليه خروج الروح. (قوله: وينبغي أن ينوي بالسواك السنة) أي حيث لم يكن في ضمن عبادة، فإن كان في ضمنها كالوضوء لم يحتج لنية لشمول نيتها له. وفي التحفة ما نصه: وينبغي أن ينوي بالسواك السنة كالنسل بالجماع، ويؤخذ منه أن ينبغي بمعنى يتحتم، حتى لو فعل ما تشمله نية ما سن فيه بلا نية السنة لم يثب عليه. اه. (قوله: ويبلع ريقه) بالنصب، عطف على ينوي، أي وينبغي أن يبلع ريقه أول استياكه، أي إلا لعذر. (قوله: وأن لا يمصه) أي وينبغي أيضا أن لا يمص السواك بعد الاستياك. (قوله: ويندب التخليل) أي تخليل الاسنان. ويسن كونه بعود السواك وباليمنى كالسواك ويكره بعود القصب والآس. والتخليل أمان من تسويس الاسنان. ويكره أكل ما خرج من بينها بنحو عود، لا ما خرج بغيره كاللسان. ويندب لمن يصحب الناس التنظف بالسواك ونحوه، والتطيب وحسن الادب. وقوله: من أثر الطعام متعلق بالتخليل. (قوله: والسواك أفضل منه) أي من التخليل. (قوله: خلافا لمن عكس) أي قال إن التخليل أفضل من السواك، للاختلاف في وجوبه. ويرد بأنه موجود في السواك أيضا مع كثرة فوائده التي تزيد على السبعين. (قوله: ولايكره) أي الاستياك - لكنه خلاف الاولى - إلا لتبرك كما فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث استاكت بسواك النبي (ص). وقوله: أذن أي ذلك الغير له في أن يستاك بسواكه. وقوله: أو علم أي أو لم يأذن لكنه علم المستاك رضاه به. (قوله: وإلا حرم) أي وإن لم يأذن ولم يعلم رضاه حرم الاستياك بسواكه. وقوله: كأخذه أي السواك، من ملك الغير فإنه يحرم حيث لم يأذن له ولم يعلم رضاه. وقوله: ما لم تجر عادة أي توجد عادة. وقوله بالاعراض عنه أي عن السواك. فإن جرت عادة بالاعراض عنه لم يحرم أخذه منه. (قوله: ويكره للصائم) أي ولو حكما، فيدخل الممسك. كأن نسي النية ليلا في رمضان فأمسك فهو في حكم الصائم على المعتمد، وإنما كره السواك لاطيبية خلوفه - بضم الخاء، أي ريح فمه - كما في خبر: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أي أكثر
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	ثوابا عند الله من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة، أو إنه عند الملائكة أطيب من ريح المسك عندكم. وأطيبيته تفيد طلب إبقائه. وقوله بعد الزوال إنما اختصت الكراهة بما بعده لان التغير بالصوم إنما يظهر حينئذ. قاله الرافعي بخلافه قبله، فيحال على نوم أو أكل أو نحوهما، ولانه يدل عليه خبر: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا ثم قال: وأما الثانية: فإنهم يمسون وخلوف أفواهم أطيب عند الله من ريح المسك فقيد بالمساء، وهو إنما يكون بعد الزوال. ومحل كراهته بعده إذا سوك الصائم نفسه فإن سوكه غيره بغير إذنه حرم على ذلك الغير لتفويته الفضيلة. (قوله: إن لم يتغير فمه بنحو نوم) فإن تغير به لم يكره، وهو خلاف الاوجه، كما في التحفة، ونصها: ولو أكل بعد الزوال ناسيا مغيرا، أو نام أو انتبه، كره أيضا على الاوجه، لانه لا يمنع تغير الصوم، ففيه إزالة له - ولو ضمنا - وأيضا فقد وجد مقتض هو التغير، ومانع هو الخلوف، والمانع مقدم. إلا أن يقال إن ذلك التغير أذهب تغير الصوم لاضمحلاله فيه وذهابه بالكلية، فيسن السواك لذلك، كما عليه جمع. اه. وقوله: كما عليه جمع أفتى به الشهاب الرملي. اه سم. (قوله: فمضمضة) أي فبعد السواك تسن مضمضة. وقوله: فاستنشاق أي فبعد المضمضة يسن استنشاق. ويعلم من العطف بالفاء المفيدة للترتيب، أن الترتيب بينهما مستحق، أي شرط، في الاعتداد بهما لا مستحب. فلو قدم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند ابن حجر لوقوعه في غير محله، وعند الرملي يحسب ما فعل أولا. (فائدة) الحكمة في ندب غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق معرفة أوصاف الماء - من لون وطعم وريح - هل تغيرت أم لا. وقال بعضهم: شرع غسل الكفين للاكل من موائد الجنة، والمضمضة لكلام رب العالمين، والاستنشاق لشم روائح الجنة، وغسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم، وغسل اليدين للبس السوار في الجنة، ومسح الرأس للبس التاج والاكليل فيها، ومسح الاذنين لسماع كلام رب العالمين، وغسل الرجلين للمشي في الجنة. (قوله: للاتباع) أي وخروجا من خلاف الامام أحمد في قوله بوجوبهما. (قوله: وأقلهما) أي أقل المضمضة والاستنشاق. والمراد: أقل ما تؤدى به السنة ما ذكر. أي: وأما أكملهما فيكون بأن يدير الماء في الفم ثم يمجه - بالنسبة للمضمضة -، وبأن يجذبه بنفسه إلى أعالي أنفه ثم ينثره - بالنسبة للاستنشاق -. (قوله: ولا يشترط في حصول أصل السنة) أي بقطع النظر عن الكمال: (قوله: إدارته) أي الماء، وقوله: في الفم أي في جوانبه: (وقوله: ومجه) أي إخراجه من الفم بعد الادارة. (قوله: ونثره من الانف) أي رميه منه بعد صعوده إلى أعاليه. (قوله: بل تسن) أي المذكورات - الادارة والمج والنثر - والانسب في المقابلة أن يقول أما كمالهما فيشترط فيه ذلك. وقوله: كالمبالغة فيهما أي كسنية المبالغة في المضمضة والاستنشاق. وقوله: لمفطر خرج الصائم فلا يبالغ خشية الافطار، ومن ثم كرهت له. وقوله: للامر بها أي بالمبالغة، في قوله (ص): إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الاسنان واللثاث، وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم. (قوله: ويسن جمعهما) أي الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وضابطه أن يجمع بينهما بغرفة. وفيه ثلاث كيفيات، الاولى: أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف، يتمضمض من كل منهما ثم يستنشق، وهي التي اقتصر عليها الشارح لانها الافضل. الثانية: أن يتمضمض ويستنشق بغرفة، يت مضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها كذلك. الثالثة: أن يتمضمض ويستنشق بغرفة، يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة، وهكذا. وقوله: بثلاث غرف لو قال وبثلاث غرف لكان أولى، ليفيد أن ذلك أفضل من الجمع بينهما بغرفة، أي بالكيفيتين السابقتين. واعلم أن ما ذكر هو الافضل، وإلا فأصل السنة يتأدى بغير الجمع بينهما: ففيه أيضا ثلاث كيفيات، الاولى: أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين، يتمضمض من الاولى ثلاثا ثم يسنتشق من الثانية ثلاثا. الثانية: أن يتمضمض ويستنشق
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	بست غرفات، يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى، وهكذا. الثالثة: أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق كذلك، وهذه أضعفها وأنظفها. (قوله: ومسح كل رأس) أي ويسن مسح كل الرأس، أي حتى الذوائب الخارجة عن حد الرأس، كما في سم، ونص عبارته: وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا. وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك. اه. واعلم أن عندهم مسح جميع الرأس من السنن إنما هو بالنسبة لما زاد على القدر الواجب فلا ينافي وقوع أقل مجزئ منه فرضا، والباقي سنة. لان القاعدة أن ما تمكن تجزئته - كمسح جميع الرأس وتطويل الركوع والسجود - يقع بعضه واجبا وبعضه مندوبا، وما لا تمكن تجزئته - كبعير الزكاة المخرج عما دون الخمسة والعشرين - يقع كله واجبا: قوله: للاتباع) قال في التحفة: إذ هو أكثر ما ورد في صفة وضوئه (ص). اه. (قوله: وخروجا من خلاف مالك وأحمد) أي فإنهما يوجبان مسح كل الرأس. (قوله: فإن اقتصر على البعض) أي فإن أراد الاقتصار على مسح البعض. وقوله: فالاولى أي الافضل أن يكون هو، أي ذلك البعض الناصية. (قوله: والاولى في كيفيته) أي والافضل في صفة المسح. وقوله: أن يضع يديه أي بطون أصابع يديه. (قوله: ملصقا) منصوب على الحال، أي يضع يديه حال كونه ملصقا مسبحته بالاخرى. (قوله: وإبهاميه على صدغيه) أي ويضع إبهاميه على صدغيه. ولو عبر بالباء بدل على كما في التحفة لكان أولى، إذ المعنى عليه وملصقا إبهاميه بصدغيه، فيكون مع ما قبله بيانا لهيئة الوضع على مقدم الرأس كما هو قاعدة الحال. (قوله: ثم يذهب بهما) أي بمسبحتيه، كما صرح به في شرح الروض. وقوله: لقفاه متعلق بيذهب. (قوله: ثم يردهما) أي المسبحتين مع بقية الاصابع. (وقوله: إلى المبدأ) أي المحل الذي بدأ به. وقوله: إن كان له شعر ينقلب قال في التحفة: ليصل الماء لجميعه. ومن ثم كانا مرة واحدة، وفارقا نظيرهما في السعي لان القصد ثم قطع المسافة. (قوله: وإلا فليقتصر على الذهاب) أي وإن لم يكن له شعر ينقلب، بأن لم يكن له شعر أصلا، أو كان ولكن لا ينقلب لنحو صغره أو طوله، فليقتصر على الذهاب ولا يردهما، فإن ردهما لم يحسب ثانية لصيرورة الماء مستعملا لاستعماله فيما لا بد منه وهو غسل البعض الواجب. (قوله: وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة) أي ولم يرد نزعها: أو عسر نزعها وقوله: تمم عليها أي تمم مسح الرأس على العمامة أو نحوها، وإن كان تحتها عرقية كما في النهاية. قال: ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان ونحوه. قال عميرة: الظاهر أن حكمها - أي العمامة - كالرأس من الاستعمال، برفع اليد في المرة الاولى. فلو مسح بعض الرأس ورفع يده ثم أعادها على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعملا بانفصاله عن الرأس، وهذا ظاهر، ولكنه يغفل عنه كثير عند التكميل على العمامة. ثم ذلك القدر الممسوح من الرأس هل يمسح ما يحاذيه من العمامة ؟ ظاهر العبارة: لا. اه. وقوله: ظاهر العبارة: لا أي لانه المفهوم من التكميل وقوله: بعد مسح الناصية أفهم اشتراط كون التكميل بعد مسح الناصية، وهو كذلك. فلو مسح على العمامة أو نحوها أولا ثم مسح الواجب من الرأس لم تحصل السنة. ويشترط أيضا أن لا يكون عاصيا باللبس لذاته، بأن لا يكون عاصيا أصلا أو عاصيا به لا لذاته، كأن كان غاضبا. فإن كان عاصيا به لذاته كأنه يكون محرما فيمتنع عليه التكميل. وأن لا يكون على العمامة نجاسة معفو عنها، كدم براغيث، وإلا امتنع التكميل لما فيه من التضمخ بالنجاسة. (قوله: للاتباع) وهو أنه (ص) توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. رواه مسلم. (قوله: ومسح كل الاذنين) أي ويسن بعد
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	مسح الرأس مسح كل الاذنين. ولو عبر بدل الواو بثم لكان أولى. وقوله: ظاهرا وباطنا. الاول هو ما يلي الرأس، والثاني ما يلي الوجه، لان الاذن كانت مطبوقة كالبيضة، فلهذا كان ما يلي الوجه هو الباطن لانه كان مستورا. اه بجيرمي. (قوله: وصماخيه) أي ويسن مسح صماخيه - بكسر الصاد - وهما خرقا الاذن. وكيفية مسحهما مع الاذنين أن يدخل رأس مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف، ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالاذنين. (قوله: للاتباع) وهو أنه (ص) مسح في وضوئه برأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه. رواه أبو داود بإسناد حسن. (قوله: إذ لم يثبت فيه شئ) أي لم يرد فيه حديث، وأثر ابن عمر: من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة، غير معروف، كما في شرح الروص. (قوله: وحديثه موضوع) وهو: مسح الرقبة أمان من الغل. وهو بضم الغين: طوق حديد يجعل في عنق الاسير، تضم به يداه إلى عنقه. وبكسرها: الحقد. قال تعالى: * (ونزعنا ما في صدورهم من غل) * (قوله: ودلك أعضاء) أي ويسن دلك أعضاء الوضوء، لكن المغسول منها فقط دون الممسوح، كما في الفشني على الزبد. (قوله: وهو) أي الدلك. (وقوله: إمرار اليد) أي مع الدعك. قال في القاموس: دلكه بيده مرسه ودعكه. اه. وقوله: عقب ملاقاتها أي الاعضاء. (قوله: خروجا إلخ) أي ويسن الدلك خروجا من خلاف من أوجبه، وهو الامام مالك رضي الله عنه. أي واحتياطا وتحصيلا للنظافة. (قوله: وتخليل لحية كثة) أي ويسن تخليل لحية كثة. ومحله إذا كان لرجل واضح، أما لحية المرأة والخنثى فيجب تخليلها كلحية الرجل الخفيفة. واختلفوا في لحية المحرم: هل يخللها أو لا ؟ ذهب ابن حجر إلى الاول، لكنه برفق لئلا يتساقط منها شئ. وذهب الرملي إلى الثاني. ومثل اللحية كل شعر يكفي غسل ظاهره. (قوله: والافضل كونه) أي التخليل. وقوله: بأصابع يمناه ويكفي كونه بغير الاصابع رأسا، وبأصابع غير يمناه. وقوله: ومن أسفل أي والافضل كونه من أسفل اللحية، ويكفي كونه من أعلاها. وقوله مع تفريقها أي الاصابع. وقوله: وبغرفة مستقلة أي والافضل كونه بغرفة مستقلة غير غرفة غسل الوجه. (قوله: للاتباع) وهو ما روى الترمذي وصححه: أنه (ص) كان يخلل لحيته الكريمة. وما روى أبو داود: أنه (ص) كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي واختلفوا في محله هل هو قبل غسل الوجه أو بعد الغسلات الثلاث له ؟ أو بعد كل غسلة منه ؟ أقوال في ذلك، ونقل بعضهم عن ابن حجر الاخير. (قوله: ويكره تركه) أي التخليل. (قوله: وتخليل أصابع إلخ) أي ويسن تخليل أصابع إلخ، أي من رجل أو أنثى أو خنثى فلا فرق هنا. ومحل سنيته إن وصل الماء إلى الاصابع من غير تخليل فإن لم يصل الماء إليها - أي إلى باطنها - إلا به - كأن كانت أصابعه ملتفة - وجب، وإن لم يتأت تخليلها لالتحامها حرم فتقها إن خاف محذور تيمم. (قوله: بالتشبيك) أي بأي كيفية وقع. لكن الاولى فيما يظهر في تخليل اليد اليمنى أن يجعل بطن اليسرى على ظهر اليمنى، وفي اليسرى بالعكس، خروجا في فعل العبادة عن صورة العادة في التشبيك، وهذا يفيد طلب تخليل كل يد وحدها. لكن في شرح العباب للشارح في مبحث التيامن: نعم، تخليلهما - أي اليدين - لا تيامن فيه لانه بالتشبيك. اه. وهو ظاهر. اه كردي نقلا عن العناني. (قوله: والرجلين بأي كيفية كان) أي ويسن تخليل أصابع الرجلين بأي كيفية وجد ذلك. (قوله: والافضل أن يخللها) أي أصابع الرجلين. وقوله: من أسفل أي أسفل الرجل. وقوله: بخنصر يده اليسرى متعلق بيخللها. وقيل: بخنصر يده اليمنى. وقيل: هما سواء. والمعتمد الاول. وقوله: مبتدئا حال من فاعل الفعل. (قوله:
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	وإطالة الغرة) أي ويسن إطالة إلخ. وقوله: بأن يغسل إلخ تصوير للاطالة الكاملة. وأما أقلها فهو يحصل بغسل أدنى زيادة على الواجب، كما سيذكره، والغرة نفسها اسم للواجب فقط - كما في التحفة - ومثلها التحجيل. (قوله: وإطالة تحجيل) أي ويسن إطالة تحجيل. (وقوله: بأن يغسل إلخ) تصوير لاقل الاطالة: وأما أكملها فهو ما ذكره بقوله: وغايته إلخ. (قوله: وغايته) أي غاية إطالة التحجيل. وذكر الضمير مع كون المرجع مؤنثا لاكتسابه التذكير من المضاف إليه. (قوله: وذلك لخبر) أي ودليل ذلك، أي استحباب إطالة الغرة والتحجيل، خبر الشيخين إلخ. (قوله: يدعون) أي يسمون أو يعرفون أو ينادون إلى الجنة. (قوله: غرا) جمع أغر، وهو حال، أي ذوي غرة، على ما عدا التفسير الاول، أو مفعول ثان على التفسير الاول. وأصلها بياض بجبهة الفرس فوق الدرهم، شبه به ما يكون لهم من النور. وقوله: محجلين من التحجيل. وأصله بياض في قوائم الفرس، شبه به ما يكون لهم من النور أيضا. (قوله: من آثار الوضوء) في رواية: من إسباغ الوضوء. قال ع ش نقلا عن المناوي: وظاهر قوله من إسباغ الوضوء أن هذه السيما إنما تكون لمن توضأ. وفيه رد لما نقله الفاسي المالكي في شرح الرسالة، أن الغرة والتحجيل لهذه الامة، من توضأ منهم ومن لا. كما يقال لهم أهل القبلة، من صلى منهم ومن لا. (قوله: زاد مسلم: وتحجيله) وعلى الرواية الاولى فالمراد بالغرة ما يشمل التحجيل، أو فيه حذف الواو مع ما عطفت. (قوله: ويحصل أقل الاطالة) أي بالنسبة للغرة والتحجيل. وهذا مكرر بالنسبة للثاني إذ هو قد ذكره بالتصوير. وقوله: وكمالها إلخ مكرر بالنسبة لهما إذ هو قد ذكر ذلك بالتصوير في الاول، وبقوله وغايته إلخ في الثاني. إذا علمت ذلك فالاولى إسقاطه مع ما قبله. نعم، ينبغي أن يذكر أقل الاطالة بالنسبة للغرة عندها. (قوله: وتثليث كل) أي ويسن تثليث كل. وإنما لم يجب لانه (ص) توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. وفي البجيرمي: قال الشوبري: وسئل شيخنا عما لو نذر الوضوء مرتين هل يصح قياسا على إفراد يوم الجمعة بصوم أم لا ؟ فأجاب: لا ينعقد نذره، لانه منهي عنه. اه. وقوله: من مغسول وممسوح بيان للمضاف إليه. وفيه أن المغسول اسم للعضو الذي يغسل، كالوجه واليدين والرجلين. والممسوح اسم لما يمسح، كالرأس والاذنين والجبيرة ونحو العمامة. ولا معنى لتثليث ذلك. وأجيب بأن في الكلام مضافا محذوفا بالنسبة إليهما، ويقدر قبل كل، أي: ويسن تثليث غسل كل أو مسح كل إلخ. والمعتمد أنه لا يسن تثليث مسح الخف لئلا يعيبه. وألحق الزركشي به الجبيرة والعمامة، فلا يسن تثليث مسحهما. وعليه ابن حجر. (قوله: ودلك) معطوف على مغسول، والاولى عطفه مع ما بعده على المضاف الذي قدرته قبل لفظ كل. (قوله: وذكر عقبه) مثله الذي قبله، ولو حذف لفظ عقبه ليشمل ما كان قبله لكان أولى. وفي ع ش ما نصه: (فرع) هل يسن تثليث النية أيضا أو لا ؟ لان النية ثانيا تقطع الاولى فلا فائدة في التثليث ؟ يحرر سم منهج قلت: وقضية قول البهجة: وثلث الكل يقينا ما خلامسحا لخفين..... إلخ
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	يقتضي طلبه، فيكون ما بعد الاولى مؤكدا لها، ويفرق بينه وبين تكرير النية في الصلاة، حيث قالوا: يخرج بالاشفاع ويدخل بالاوتار لانه عهد فعل النية في الوضوء بعد أوله فيما لو فرق النية أو عرض ما يبطلها كالردة، ولم يعهد مثل ذلك في الصلاة. ونقل عن فتاوي م ر ما يوافقه. اه. (قوله: للاتباع في أكثر ذلك) في شرح المنهج: للاتباع في الجميع. أخذا من إطلاق خبر مسلم: أنه (ص) توضأ ثلاثا ثلاثا. ورواه أيضا في الاول مسلم، وفي الثاني - في مسح الرأس - أبودواد، وفي الثالث البيهقي، وفي الخامس - في التشهد - أحمد وابن ماجة. اه. نعم، هو لم يذكر في عبارته السواك، فظهر وجه قول الشارح في أكثر ذلك. ورأيت في الكردي بعد نقله عبارة شرح المنهج ما نصه: وقد بين الشيخ في الامداد ما لم يرد مما قاسوه، فقال: للاتباع في أكثر ذلك، وقياسا في غيره. أعني نحو الدلك والسواك والتسمية. اه. (قوله: مثلا) راجع لليد. (قوله: ولو في ماء قليل) قال في التحفة: وإن لم ينو الاغتراف. على المعتمد لما مر، أنه لا يصير مستعملا بالنسبة لها إلا بالفضل، كبدن جنب انغمس ناويا في ماء قليل. اه. (قوله: إذا حركها مرتين) عبارة غيره: إذا حركها ثلاثا. ويمكن أن يقال مرتين غير المرة الواجبة. ثم إن التحريك إنما هو في الماء الراكد، أما الجاري فيحصل فيه التثليث بمرور ثلاث جريات على العضو. (قوله: كما استظهره شيخنا) عبارته بعد ما نقلته على قوله: ولو في ماء قليل فبحث أنه لو ردد ماء الاولى قبل انفصاله عن نحو اليد عليها لا تحسب ثانية. فيه نظر، وإن أمكن توجيهه بأن القصد منها النظافة والاستظهار، فلا بد من ماء جديد. اه. وإذا علمتها تعلم ما في قوله: كما استظهره شيخنا (قوله: ولا يجزئ تثليث إلخ) أي لان الشرط في حصول التثليث حصول الواجب أولا. قال في التحفة: ولو اقتصر على مسح بعض رأسه وثلثه حصلت له سنة التثليث. كما شمله المتن وغيره. وقولهم: لا يحسب تعدد قبل تمام العضو مفروض في عضو يجب استيعابه بالتطهير. اه. (قوله: ولا بعد تمام الوضوء) أي ولا يجزئ تثليث بعد تمام الوضوء. فلو توضأ مرة مرة إلى تمام غسل الاعضاء، ثم أعاد كذلك ثانيا وثالثا، لم يحصل التثليث. فإن قيل: قد تقرر أنه لو فعل ذلك في المضمضة والاستنشاق حصل له التثليث ؟ أجيب بأن الفم والانف كعضو واحد فجاز ذلك فيهما. قال بعضهم: ومقتضى ما ذكر أنه لو غسل اليمنى من يديه ورجليه مرة ثم اليسرى كذلك، وهكذا في الثانية والثالثة، حصلت فضيلة التثليث، لان اليدين والرجلين كعضو واحد. (قوله: ويكره النقص إلخ) أي لانه (ص) توضأ ثلاثا وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وأما وضوءه (ص) مرة مرة ومرتين مرتين فإنما كان لبيان الجواز. (قوله: كالزيادة عليها) أي ككراهة الزيادة على الثلاث. قال في بداية الهداية: ولا تزد في الغسل على ثلاث مرات، ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة فللموسوسين شيطان يلعب بهم يقال له: الولهان. اه. وفي حاشية الرشيدي على فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد في المعفوات ما نصه: واعلم أن الباب الاعظم الذي دخل منه إبليس على الناس - كما قال السبكي - هو الجهل، فيدخل منه على الجاهل بأمان، وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة. وقد لبس على كثير من المتعبدين لقلة علمهم، لان جمهورهم يشتغل بالتعبد قبل أن يحكم العلم. وقد قال الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل. فأول تلبسه عليهم إيثارهم التعبد على
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	العلم، والعلم أفضل من النوافل. فأراهم أن المقصود من العلم العمل، وما فهموا من العمل إلا عمل الجوارح، وما علموا أن المراد من العمل عمل القلب، وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح، فلما تمكن منهم بترك العلم دخل عليهم في فنون العبادة. فمن ذلك الاستطابة والحدث، فيأمرهم بطول المكث في الخلاء، وذلك يؤذي الكبد، فينبغي أن يكون بقدر الحاجة. ومنهم من يحسن لهم استعمال الماء الكثير، وإنما عليه أن يغسل حتى تزول العين. ومنهم من لبس عليه في وضوئه في النية، فتراه يقول: نويت رفع الحدث، ثم يعيد ذلك مرات كثيرة. وسبب هذا: إما الجهل بالشرع، أو خبل في العقل، لان النية في القلب لا باللفظ، فتكلف اللفظ أمر لا يحتاج إليه. ومنهم من لبس عليه بكثرة استعمال الماء في وضوئه، وذلك يجمع مكروهات أربعا: الاسراف في الماء إذا كان مملوكا أو مباحا، أما إذا كان مسبلا للوضوء فهو حرام. وتضييع العمر الذي لا قيمة له فيما ليس بواجب ولا مستحب. وعدم ركون قلبه إلى الشريعة حيث لم يقنع بما ورد به الشرع. والدخول فيما نهى عنه من الزيادة على الثلاث. وربما أطال الوضوء فيفوت وقت الصلاة أو أول وقتها أو الجماعة، ويقول له الشيطان: أنت في عبادة لا تصح الصلاة إلا بها. ولو تدبر أمره علم أنه في تفريط ومخالفة. فقد حكي عن ابن عقيل أن رجلا لقيه فقال له إني أغسل العضو فأقول ما غسلته، وأكبر فأقول ما كبرت. فقال ابن عقيل: دع الصلاة فإنها لا تجب عليك فقال قوم لابن عقيل: كيف ؟ فقال لهم: قال رسول الله (ص): رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ومن يكبر وهو يقول ما كبرت فهذا مجنون، والمجنون لا تجب عليه الصلاة. اه. (قوله: أي بنية الوضوء) راجع للزيادة. وفي المغني ما نصه: قال ابن دقيق العيد: ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث إذا أتى بها على قصد نية الوضوء أو أطلق، فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره. اه. (قوله: وتحرم) أي الزيادة. وهذا كالتقييد لكراهة الزيادة، أي محل الكراهة في الزيادة ما لم تكن من ماء موقوف، وإلا حرمت لانها غير مأذون فيها. وقوله: على التطهر أي المتطهر، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي أنه موقوف على من يريد أن يتطهر به. (قوله: يأخذ الشاك أثناء الوضوء) سيأتي مقابله. وقوله: في استيعاب أي استيعاب غسل عضوه، أي شك هل كمل غسله أم لا ؟ فيجب تكميله عملا بالاحوط. وتقدم عن الشارح في مبحث الترتيب أنه نقل عن شيخه أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته، أو بعضه لم تلزمه. وإن كان قبل فراغ الوضوء، فتنبه له. (قوله: أو عدد) أي أو الشاك في عدد، كأن شك هل غسل ثلاثا أو اثنين ؟ فيأخذ بالاقل احتياطا ويأتي بثالثة. ولا يقال: ربما تكون رابعة فيكون بدعة، وتركه سنة أهون من ارتكاب بدعة. لانا نقول: محل كونها بدعة إذا تيقن أنها رابعة. (قوله: باليقين) متعلق بيأخذ. (قوله: وجوبا في الواجب) كما إذا شك في الغسلة الاولى أو في استيعابها العضو وقوله: وندبا في المندوب كما إذا شك في الغسلة الثانية أو الثالثة. (قوله: ولو في الماء الموقوف) غاية في الاخذ باليقين. (قوله: وتيامن) أي وسن تيامن. (قوله: في اليدين والرجلين) أي فقط، أما غيرهما فيطهر دفعة واحدة كالكفين والخدين والاذنين. (قوله: ولنحو أقطع) معطوف على محذوف تقديره: وتيامن في اليدين والرجلين لغير نحو أقطع ولنحو أقطع. أي وتيامن لنحو أقطع في كل الاعضاء. وقوله: في جميع أعضاء وضوئه أي إن توضأ بنفسه كما هو ظاهر. اه تحفة. (قوله: وذلك) أي كون التيامن سنة ثابت لانه (ص) إلخ. (قوله: وشأنه كله) أي حاله كله. وعطفه على تطهره من عطف العام على الخاص. (قوله: أي مما هو من باب التكريم) تخصيص لعموم قوله وشأنه كله، أي مما يطلب التيامن في الامور التي ليس فيها إهانة، بل فيها شرف
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	وتكرمة، كالاكل والشرب والاكتحال والتقليم وحلق الرأس والخروج من الخلاء. أما ما فيه إهانة فيطلب له اليسار، كما سيأتي. واختلفوا فيما ليس فيه إهانة ولا تكرمة، هل يطلب فيه التيامن أو لا ؟ وذكر الشنواني أن المعتمد الثاني. وذكر في التحفة أنه يلحق بما فيه تكرمة، أي فيكون باليمين. (قوله: ويكره تركه) أي ترك التيامن. (قوله: ويسن التياسر في ضده) أي ضد ما هو من باب التكريم. (قوله: وهو) أي الضد. (قوله: ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه) أي لكونه أشرف، ولكونه محل السجود، وللاتباع. وقوله: وأطراف يديه ورجليه عبارة بافضل مع شرحه لابن حجر: والبداءة في غسل اليد والرجل - أي كل يد ورجل - بالاصابع إن صب على نفسه، فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب. هذا ما في الروضة، لكن المعتمد ما في المجموع وغيره من أن الاولى البداءة بالاصابع مطلقا. اه. إذا علمت ذلك فالمراد من الاطراف الاصابع. (قوله: وإن صب عليه غيره) غاية في سنية البداءة بغسل ما ذكر، وهي للرد على ما في الروضة. (وقوله: وأخذ الماء إلخ) أي ويسن أخذ الماء ونقله إلى الوجه بكفيه معا. (قوله: ووضع ما يغترف منه) أي الاناء الذي يغترف منه، كقدح. وقوله: عن يمينه متعلق بوضع، وذلك لان الاغتراف منه حينئذ أمكن له. (قوله: وما يصب منه عن يساره) أي ويسن وضع الاناء الذي يصب منه - كإبريق - عن يساره، أي لان الصب حينئذ أمكن له. (قوله: وولاء) أي ويسن ولاء، وهو مصدر وإلى يوالي: إذا تابع بين الشيئين فأكثر. (قوله: بين أفعال وضوء السليم) أي بين الغسلات للاعضاء في وضوء السليم. وهو صادق بصورتين: بالموالاة بين الاعضاء في تطهيرها، وبالموالاة بين غسلات العضو الواحد الثلاث. وتصوير الشارح بقوله: بأن يشرع إلخ، قاصر على الصورة الاولى. وبقي صورة ثالثة مستحبة أيضا وهي: الموالاة بين أجزاء العضو الواحد. (قوله: بأن يشرع إلخ) أي مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان، ويقدر الممسوح مغسولا. وإذا ثلث فالعبرة في موالاة الاعضاء بآخر غسلة. ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها لان حكمها باق. (قوله: للاتباع) علة لسنية الولاء. (قوله: وخروجا من خلاف من أوجبه) وهو الامام مالك، وأوجبها القديم عندنا أيضا مستدلا بخبر أبي دواد: أنه (ص) رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره (ص) أن يعيد الوضوء. وأجابوا عنه بأن الخبر ضعيف مرسل. قال في المغني: ودليل الجديد ما روي: أنه (ص) توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح خفيه وصلى عليها. قال الشافعي: وبينهما تفريق كثير. اه. (قوله: ويجب لسلس) أي ويجب الولاء في الوضوء لسلس، تقليلا للحدث. ويجب أيضا عند ضيق الوقت، لكن لا على سبيل الشرطية. فلو لم يوال حينئذ حرم عليه مع الصحة. (قوله: وتعهد عقب) أي ويسن تعهد عقب، أي تفقده والاعتناء به عند غسله، خصوصا في الشتاء. فقد ورد: ويل للاعقاب من النار. قال النووي: معناه: ويل لاصحاب الاعقاب المقصرين في غسلها. (قوله: وموق) أي وتعهد موق. قال في المختار: هو بالهمز من مأق. (قوله: ولحاظ) أي وتعهد لحاظ، وهو بفتح اللام، وأما بكسرها فهو مصدر لاحظ. (قوله: بسبابتي شقيهما) متعلق بتعهد بالنسبة للموق واللحاظ. ولعل في العبارة قلبا، والاصل: بشق سبابتيه. ثم وجدت في بعض نسخ الخط: بسبابتيه شقيهما. وهي أولى، وعليه يكون شقيهما بدل بعض من كل. (قوله: ومحل ندب تعهدهما) أي الموق واللحاظ. (قوله: رمص) قال في القاموس: الرمص محركة: وسخ أبيض يجتمع في الموق. اه. وقوله:
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	في الموق أي أو اللحاظ، أو المراد بالموق وما يشمله، ومثل الرمص نحو الكحل من كل ما له جرم. (قوله: يمنع إلخ) الجملة صفة لرمص. وقوله: إلى محله أي محل الرمص من الموق أو اللحاظ. (قوله، وإلا) أي بأن كان فيهما ذلك. وقوله: فتعهدهما واجب أي فغسلهما واجب. قال ع ش: ولا تتأتى ذلك إلا بإزالة ما فيهما من الرمص ونحوه، فيجب إزالته، كما تقدم في غسل الوجه. لكن ينبغي أنه لو لم تتأت إزالة ما فيهما - كالكحل ونحوه - إلا بضرر أنه يعفى عنه حيث استعمل الكحل لعذر كمرض أو للتزيين ولم يغلب على ظنه إضرار إزالته. اه. (قوله: يكره للضرر) أي إن توهم الضرر، فإن تحققه حرم. (قوله: وإنما يغسل) أي باطن العين. وقوله: لغلظ أمر النجاسة أي بدليل أنها تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهيد. (قوله: واستقبال القبلة) أي ويسن استقبالها. قال الكردي: فإن اشتبهت عليه تحرى ندبا، كما في الايعاب. اه وقوله: في كل وضوئه قال ابن حجر: حتى في الذكر بعده لانها أشرف الجهات. اه. (قوله: وترك تكلم) أي ويسن ترك تكلم. (قوله: في أثناء وضوئه) أي في خلال وضوئه. وعبارة المنهج القويم: وأن لا يتكلم في جميع وضوئه. اه. قال الكردي: قال في الايعاب: حتى في الذكر بعده. (قوله: بلا حاجة) أي بلا احتياج للكلام، أما معها كأمر بمعروف ونهي عن منكر فلا يتركه، بل قد يجب الكلام، كما إذا رأى نحو أعمى يقع في بئر. (قوله: بغير ذكر) متعلق بتكلم، أي ويسن ترك التكلم بغير ذكر، أما الذكر فلا يسن ترك التكلم به. قوله: ولا يكره سلام عليه) أي ولا يكره على غير المتوضئ أن يسلم عليه. (قوله: ولا منه) أي ولا يكره صدور السلام منه ابتداء. وقوله: ولا رده أي ولا يكره على المتوضئ رد السلام إذا سلم عليه. وفي ع ش ما نصه: سئل شيخ الاسلام: هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء وليس له الرد أو لا ؟. فأجاب: بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد. اه. وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه، لان من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحي من الاطلاع عليه فلا تليق مخاطبته حينئذ. اه. (قوله: وترك تنشيف) أي ويسن ترك تنشيف - وهو أخذ الماء بنحو خرقة - وذلك لانه يزيل أثر العبادة فهو خلاف السنة لانه (ص) رد منديلا جئ به إليه لاجل ذلك عقب الغسل من الجنابة. (وقوله: بلا عذر) أما بالعذر، كبرد أو خشية التصاق نجس به أو لتيمم عقبه، فلا يسن تركه بل يتأكد فعله. اه تحفة. وقال الرملي: بل يجب إذا خشي وقوع النجس عليه ولا يجد ما يغسله به. اه. (قوله: والشهادتان عقبه) أي ويسن الشهادتان عقبه، أي الوضوء. (قوله: بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا) أي فيما يظهر، نظير سنة الوضوء الآتية. ثم رأيت بعضهم قال: ويقول فورا قبل أن يتكلم. اه. ولعله بيان للاكمل. اه تحفة. (قوله: فيقول) أي المتوضئ. وقوله: مستقبلا إلخ أي حال كونه مستقبلا للقبلة، أي بصدره كما في الصلاة. وقوله: رافعا يديه أي كهئية الداعي، حتى عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله. ولا يقيم السبابة خلافا لما يفعله ضعفة الطلبة. وقوله: وبصره إلى السماء أي ورافعا بصره إلى السماء. وقوله: ولو أعمى غاية في رفع البصر. أي فيسن رفع محل بصره إلى السماء كما يسن إمرار الموسى على الرأس الذي لا شعر به. (قوله: فتحت له أبواب الجنة) أي إكراما له. وإلا فمعلوم أنه لا يدخل إلا من واحد، وهو ما سبق في علمه تعالى دخول منه. ع ش. (قوله: سبحانك) مصدر جعل علما للتسبيح، وهو براءة الله من السوء، أي اعتقاد تنزيهه عما
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	لا يليق بجلاله. اه تحفة. (قوله: وبحمدك) الواو إما عاطفة جملة أي وسبحتك حالة كوني متلبسا بحمدك، أو زائدة. والجار والمجرور حال من فاعل الفعل النائب عنه المصدر. (قوله: كتب) أي هذا اللفظ ليبقى ثوابه. قال ع ش: ويتجدد ذلك بتعدد الوضوء لان الفضل لا حجر عليه. فإذا قالها ثلاثا عقب الوضوء كتب عليه ثلاث مرات وما ذلك على الله بعزيز. اه بجيرمي. (قوله: في رق) هو بفتح الراء. وقال في القاموس: وتكسر: جلد رقيق يكتب فيه. اه. (قوله: لم يتطرق إليه إبطال) قال الكردي: لعل فيه من الفوائد أن قائل ذلك يحفظ عن الردة، إذ هي التي تبطل العمل أو ثوابه بعد ثبوته. اه. (قوله: ويقرأ إنا أنزلناه ثلاثا) لما أخرجه الديملي، أن من قرأها في أثر وضوئه مرة واحدة كان من الصديقين، ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء، ومن قرأها ثلاثا حشر مع الانبياء. وقوله: كذلك أي مستقبلا للقبلة. وقوله: بلا رفع يد أي وبصر. ويسن بعد قراءة السورة المذكورة: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك في رزقي، ولا تفتني بما زويت عني. اه ع ش. (قوله: وأما دعاء الاعضاء، إلخ) وهو أن يقول عند غسل كفيه: اللهم احفظ يدي عن معاصيك. وعند المضمضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وعند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة. وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعند غسل يده اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار. وعند مسح الاذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعند غسل رجليه: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدم. (قوله: فلا أصل له) أي في الصحة، وإلا فقد روي عنه (ص) من طرق ضعيفة في تاريخ ابن حبان وغيره، ومثله يعمل به في فضائل الاعمال. (فائدة) قال القيصري: ينبغي للمتطهر أن ينوي مع غسل كفيه تطهيرهما من تناول ما يبعده عن الله تعالى، ونفضهما مما يشغله عنه. وبالمضمضة تطهير الفم من تلويث اللسان بالاقوال الخبيثة. وبالاستنشاق إخراج استرواح روائح محبوبة. وبتخليل الشعر حله من أيدي ما يهلكه ويهبطه من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. وبغسل وجهه تطهيره من توجهه إلى اتباع الهوى، ومن طلب الجاه المذموم وتخشعه لغير الله. وبتطهيره الانف تطهيره من الانفة والكبر. وبغسل العين التطهر من التطلع إلى المكروهات والنظر لغير الله بنفع أو ضر. وبغسل اليدين تطهيرهما من تناول ما يبعده عن الله. وبمسح الرأس زوال الترأس والرياسة الموجبة للكبر، وبغسل القدمين تطهيرهما من المسارعة إلى المخالفات واتباع الهوى، وحل قيود العجز عن المسارعة في ميادين الطاعة المبلغة إلى الفوز برضا الكبير المتعال. وبما ذكر يصلح الجسد للوقوف بين يدي الله تعالى الملك القدوس. (قوله: وقال: حسن) أي من جهة المعنى. وقوله: غريب أي من جهة النقل، وهو ما انفرد بروايته راو واحد. كما قال في البيقونية:
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	وقل غريب ما روى راو فقط قال في شرحها: وسمي بذلك لانفراد راويه عن غيره، كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه. (قوله: وشربه) أي ويسن شر به. وقوله: من فضل وضوئه بفتح الواو: اسم للماء الذي توضأ به. (قوله: ويسن رش إزاره) أي أو سراويله. وقوله: به أي بفضل وضوئه. (قوله: أي إن توهم حصول مقذر له) أي يسن ذلك إن توهم حصول مقذر له، كرشاش تطاير إليه، دفعا للوسواس. ولذلك قالوا: يسن للمتوضئ الجلوس بمحل لا يناله فيه رشاش من الماء. قال الشرقاوي: لانه مستقذر غالبا، ولانه ربما أورث الوسواس. اه. (قوله: وعليه) أي وعلى توهم حصول مقذر له. وقوله: به أي بفضل وضوئه، وهو متعلق برش. قوله: وركعتان بعد الوضوء أي وتسن ركعتان بعده، لما روي: أنه (ص) دخل الجنة فرأى بلالا فيها فقال له: بم سبقتني إلى الجنة ؟ فقال بلال: لا أعرف شيئا، إلا أني لا أحدث وضوءا إلا أصلي عقبه ركعتين وسيأتي إن شاء الله في فصل في صلاة النفل مزيد بسط في الكلام عليهما. (قوله: أي بحيث تنسبان إليه عرفا) تقييد للبعدية، أي أن محل الاعتداد بهما وحصول الثواب عليهما إذا صليا بعده أن ينسبا إلى ذلك الوضوء في العرف. (قوله: فتفوتان) أي ركعتا الوضوء. وقوله: بطول الفصل أي بين الوضوء وبينهما. قال في التحفة في باب صلاة النفل: وهو أوجه. ويدل له قول الروضة: ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه. اه. (قوله: وعند بعضهم بالاعراض) أي تفوتان بقصد الاعراض عنهما، ولو لم يطل الفصل. (قوله: وبعضهم بجفاف الاعضاء) أي وعند بعضهم تفوتان بجفاف أعضاء الوضوء. فمتى لم تجف أعضاؤه له أن يصليهما، ولو طال الفصل. (قوله: وقيل: بالحدث) أي تفوتان به. فمتى لم يحدث له أن يصليهما، ولو طال الفصل عرفا. (قوله: يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو بالماء الغصوب، ومع الحرمة يصح الوضوء. (قوله: وكذا بماء جهل حاله) أي وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل للشرب أو للتطهر. وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف. قال: ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب. ثم قال: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ؟. فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز. وقال: إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره. اه. (قوله: وكذا حمل شئ إلخ) أي وكذلك يحرم نقل شئ من الماء المسبل للتطهر أو للشرب إلى غير محله، ولو للشرب كما علمت. (قوله: وليقتصر إلخ) كالتقييد لما تقدم من المضمضة والاستنشاق والاتيان بسائر السنن. (قوله: على غسل أو مسح)
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	يقرآن بالتنوين. (قوله: فلا يجوز تثليث) أي في غسل الاعضاء. (قوله: ولا إتيان سائر السنن) أي ولا يجوز الاتيان بسائر السنن، أي الفعلية: كالمضمضة والاستنشاق، والقولية: كالاذكار الواردة، قبله أو بعده، لكن محل هذا بالنسبة لضيق الوقت فقط. (قوله: لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه) أي بأن لم يدركها رأسا، أو بعضها، في الوقت. فضيق الوقت عن إدراكها كلها فيه صادق بصورتين. والحاصل المراد أنه ثلث، أو أتى بالسنن كلها، لخرج جزء من الصلاة عن وقتها، فيجب عليه حينئذ ترك التثليث وترك الاتيان بالسنن. (قوله: لكن أفتى إلخ) أي لكن يشكل على ما ذكره هنا إفتاء البغوي نفسه في الصلاة بأنه يأتي بجميع سننها ولو خرج جزء منها عن وقتها بسبب ذلك، بل ولو لم يدرك ركعة فيه. وقوله: وقد يفرق إلخ أي بفرق بين ما هنا وبين ما ذكره هناك، بأنه هنا لم يشتغل بالمقصود، وهناك اشتغل بالمقصود الذي هو الصلاة، فاغتفر الاخراج هناك ولم يغتفر هنا. (قوله: كما لو مد في القراءة) أي كما لو طول في قراءة السورة بحيث خرج الوقت وهو لم يدرك ركعة فيه فإنه لا يحرم. (قوله: أو قلة ماء) معطوف على ضيق وقت. وقوله: بحيث لا يكفي إلا الفرض تصوير لقلة ماء. (قوله: إن ثلث) قيد لعدم كفايته. (قوله: أو أتى السنن) أي بالسنن التي تحتاج إلى ماء، كمضمضة واستناق ومسح الاذنين وغير ذلك. (قوله: أو احتاج إلخ) أي أو كان معه ماء يكفيه لذلك مع التثليث والاتيان بالسنن، إلا أنه يحتاج إلى الفاضل على الفرض لعطش حيوان محترم. (قوله: حرم) جواب لو. (قوله: وكذا يقال في الغسل) أي مثل ما قيل في الوضوء يقال في الغسل. أي فليقتصر فيه على الواجب عند ضيق الوقت، أو قلة الماء، أو الاحتياج إلى الفاضل لعطش محترم. فلو خالف حرم عليه ذلك. (قوله: وندبا على الواجب) أي وليقتصر ندبا على الواجب، فهو معطوف على حتما. (قوله: بترك السنن) متعلق بيقتصر المقدر. والباء للتصوير، أي ويتصور الاقتصار على ذلك بترك السنن. (قوله: لادراك جماعة) قال في شرح العباب: إنها أولى من سائر سنن الوضوء. كما جزم به في التحقيق. اه كردي. (قوله: نعم، إلخ) تقييد لندب الاقتصار على الواجب بترك السنن، فكأنه قال: ومحله ما لم تكن السنة قيل بوجوبها، فإن كانت كذلك قدمت على الجماعة. (قوله: نظير ما مر من ندب تقديم إلخ) أي لانه قيل بوجوبه. فهذا هو الجامع بين ما هنا وبين ما مر، والله سبحانه وتعالى أعلم. (قوله: تتمة) أي في بيان أسباب التيمم وكيفيته وهي أركانه، وبيان آلته وهي التراب. وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل، وإنما ذكر عقب الوضوء لانه بدل عنه. والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * الآية. وخبر مسلم: جعلت لنا الارض كلها مسجدا وتربتها طهورا. ومعناه في اللغة القصد، يقال تيممت فلانا أي قصدته. ومنه قوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * ومنه قول الشاعر: تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب وفي الشرع إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، وله أسباب وشروط وأركان ومبطلات وسنن.
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	وذكر الشارح الاسباب والاركان وبعض الشروط إجمالا، ولا بد من بيان ذلك تفصيلا، فيقال: أما الاسباب فشيآن: فقد الماء حسا بأن لم يجده أصلا، أو شرعا بأن وجده مسبلا للشرب أو وجده بأكثر من ثمن مثله. وخوف محذور من استعمال الماء، بأن يكون به مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو، أو يخاف زيادة مدة المرض، أو يخاف الشين الفاحش من تغير لون ونحول في عضو ظاهر. وفي الحقيقة هذا الثاني يرجع للفقد الشرعي. وأما الشروط فعشرة: أن يكون بتراب على أي لون كان. وأن يكون طاهرا، فلا يصح بمتنجس. وأن لا يكون مستعملا في حدث أو خبث. وقد جمع الشارح هذين الشرطين بقوله: طهور وأن لا يخالطه دقيق ونحوه. وأن يقصده بالنقل لآية: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي اقصدوه بالنقل. فلو فقد النقل كأن سفته عليه الريح فردده لم يكفه. وأن يمسح وجهه ويديه بنقلتين يحصل بكل منهما استيعاب محله. وأن يزيل النجاسة أولا. وأن يجتهد في القبلة قبل التيمم، فلو تيمم قبل الاجتهاد فيها لم يصح على الاوجه. وأن يقع التيمم بعد دخول الوقت. وأن يتيمم لكل فرض عيني ولو نذرا. وأما الاركان فأربعة: نية استباحة مفتقر إلى التيمم، كصلاة وطواف ومس مصحف. فلا يكفي نية رفع الحدث لان التيمم لا يرفعه، ولا نية فرض التيمم. قال بعضهم: محله ما لم يضفه لنحو صلاة، ومسح وجهه، ومسح يده، والترتيب. وعد بعضهم النقل من الاركان، فتكون خمسة. وأما مبطلاته، فكل ما أبطل الوضوء، وسيأتي بيانه قريبا. ويزاد على ذلك: توهم وجود الماء إن كان قبل الصلاة، ووجوده فيها إن كانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم، فإن كانت مما يسقط فرضها به فلا تبطل. والردة - والعياذ بالله - وأما سننه: فجميع سنن الوضوء مما يمكن مجيئه هنا إلا التثليث. ويزاد عليها: نزع الخاتم في الضربة الاولى، وأما الثانية فواجب. وتخفيف التراب من كفيه، وتفريق أصابعه في كل ضربة. وأن لا يرفع يده على العضو حتى يتم مسحه. (قوله: لفقد ماء) أي حسا أو شرعا. ومن الاول ما إذا حال بينه وبين الماء سبع، لان المراد بالحسي تعذ الوصول للماء. واستعماله في الحس، كذا في التحفة. قال سم: واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي. اه. ومحل جواز التيمم عند الفقد: إذا طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه وتردد إن احتاج إلى التردد فلم يجده، أو تيقن فقد الماء. ولا يحتاج عند التيقن إلى ما ذكر لانه عبث لا فائدة فيه. وقوله: أو خوف محذور أي كمرض أو زيادته، أو إتلاف عضو أو منفعته. (قوله: بتراب) أي ولو كان مغصويا لكنه يحرم كتراب المسجد. وخرج بالتراب غيره كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف، ومختلط بدقيق ونحوه. وقوله: طهور خرج به المتنجس والمستعمل. وفي البجيرمي ما نصه: قال الحكيم الترمذي: إنما جعل التراب طهورا لهذه الامة لان الارض لما أحست بمولده (ص) انبسطت وتمددت وتطاولت وأزهرت وأينعت، وافتخرت على السماء وسائر المخلوقات بأنه نبي خلق مني، وعلى ظهري تأتيه كرامة الله، وعلى بقاعي سجد بجبهته، وفي بطني مدفنه. فلما جرت رداء فخرها بذلك جعل ترابها طهورا لامته. فالتيمم هدية من الله تعالى لهذه الامة خاصة لتدوم لهم الطهارة في جميع الاحوال والازمان. اه. (قوله: له غبار) خرج به ما لا غبار له كتراب مندى. وأما الرمل فإن كان له غبار وكان لا يلصق بالعضو صح التيمم به، وإلا فلا. (قوله: وأركانه) أي التيمم. (قوله: نية استباحة الصلاة) أي ونحوها مما يفتقر إلى طهارة، كطواف وسجود تلاوة وحمل مصحف. ويصح أن يأتي بالنية العامة كأن يقول:
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	نويت استباحة مفتقر إلى طهر. وقوله: مقرونة بنقل التراب المراد بالنقل تحويل التراب إلى العضو الذي يريده ولو من الهواء. ويجب استدامة هذه النية إلى مسح شئ من الوجه، فلو عزبت قبل مسح منه بطلت لانه المقصود، وما قبله وسيلة وإن كان ركنا. فعلم من كلامهم بطلانه بعزوبها فيما بين النقل المعتد به والمسح، وهو كذلك، وإن نقل جمع عن أبي خلف الطبري الصحة واعتمده. اه تحفة. وقوله: وإن نقل جمع إلخ اعتمده في النهاية، ونصها: قال في المهمات: والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما - أي عند النقل وعند المسح - وإن عزبت بينهما. واستشهد له بكلام لابي خلف الطبري، وهو المعتمد. والتعبير بالاستدامة - كما قاله الوالد - جرى على الغالب لان الزمن يسير لا تعزب فيه النية غالبا. اه. (قوله: ومسح إلخ) بالرفع، عطف على نية. أي ومن الاركان مسح وجهه ثم يديه، أي إيصال التراب إليهما ولو بخرقة. ومن الوجه ظاهر لحيته المسترسل والمقبل من أنفه على شفته. وينبغي التفطن لهذا ونحوه، فإنه كثيرا يغفل عنه. ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر، بل ولا يندب ولو خفيفا، لما فيه من المشقة بخلاف الماء. (قوله، ولو تيقن ماء) المراد بالتيقن هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم حصول الماء عقلا. وقوله: فانتظاره أفضل أي من تعجيل التيمم، لان التقديم مستحب. والوضوء من حيث الجملة فرض فثوابه أكثر. وقوله: وإلا أي وإن لم يتقين وجوده فتعجيل التيمم أفضل، لان فضيلة أول الوقت محققة بخلاف فضيلة الوضوء. (قوله: وإذا امتنع استعماله) أي حرم شرعا استعماله، أي الماء، بأن علم أنه يضره بإخبار طبيب عدل بذلك، أو علمه هو بالطب. (قوله: وجب تيمم) أي لئلا يخلو محل العلة عن الطهارة، فهو بدل عن طهارته. (قوله: وغسل صحيح) بالاضافة، وذلك الخبر: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويجب أن يتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه، ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه. (قوله: ومسح كل الساتر) أي بدلا عما أخذه من الصحيح، ومن ثم لو لم يأخذ شيئا أو أخذ شيئا وغسله لم يجب مسحه على المعتمد. اه شوبري. ولا يجزئه مسح بعض الساتر لانه أبيح لضرورة العجز عن الاصل، فيجب فيه التعميم، كالمسح في التيمم. والساتر كجبيرة، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم، وكلصوق ومرهم وعصابة. وقوله: الضار نزعه أي بأن يلحقه في نزعه ضرر كمرض أو تلف عضو أو منفعة. أما إذا أمكن نزعه من غير ضرر يلحقه فيجب. قال في التحفة: ويظهر أن محله إن أمكن غسل الجرح، أو أخذت بعض الصحيح، أو كانت بمحل التيمم وأمكن مسح العليل بالتراب، وإلا فلا فائدة في نزعه. اه. وقوله: بماء متعلق بمسح، وخرج به التراب فلا يمسح به لانه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل، بخلاف الماء فإنه يؤثر من ورائه في نحو مسح الخف. اه نهاية. واعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمم وجبت إعادة الصلاة مطلقا لنقص البدل والمبدل جيمعا، وإن كان في غير أعضاء التيمم فإن أخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الاعادة، سواء وضعه على حدث أو وضعه على طهر. وكذا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على حدث، وإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم تجب الاعادة، سواء وضعه على حدث أو على طهر. وكذا لا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على طهر. وقد نظم بعضهم ذلك فقال: ولا تعدو الستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدرها فأعدو مطلقا وهو بوجه أو يد (قوله: ولا ترتيب بينهما لجنب) أي بين التيمم وغسل الصحيح، وذلك لان بدنه كالعضو الواحد. ومثل الجنب الحائض والنفساء، فالجنب في كلامه إنما هو مثال لا قيد، أي فله أن يتيمم أولا عن العليل ثم يغسل الصحيح، وله أن يغسل أولا الصحيح من بدنه ثم يتيمم عن العليل، لكن الاولى تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب. وخرج بالجنب
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	المحدث حدثا أصغر فلا يتيمم إلا وقت غسل العليل لاشتراط الترتيب في طهارته، فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيمما عملا بقضية الترتيب. فإذا كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه. ولا ترتيب بين التيمم عن عليله وغسل صحيحه، فله أن يتيمم أولا عن العليل ثم يغسل الصحيح من ذلك العضو، وهو الاولى، ليزيل الماء أثر التراب كما تقدم. وله أن يغسل صحيح ذلك العضو أولا ثم يتيمم عن عليله. (قوله: أو عضوين) معطوف على قوله في عضو. أي أو امتنع استعماله في عضوين. وقوله: فتيممان أي يجبان عليه. ومثل ذلك ما إذا امتنع استعماله في ثلاثة أعضاء فإنه يجب عليه ثلاثة تيممات، هكذا. والحاصل أن التيمم يتعدد بعدد الاعضاء إن وجب فيها الترتيب ولم تعمها الجراحة، فإن امتنع استعمال الماء في عضوين وجب تيممان، أو ثلاثة فثلاث، أو في أربعة وعمت الجراحة الرأس فأربع. فإن بقي من الرأس جزء سليم وجب مسحه مع ثلاثة تيممات. فإن وجدت الجراحة في الاعضاء التي لا ترتيب فيها كاليدين والرجلين لم يجب تعدده، بل يندب فقط. وإن عمت الجراحة جميع الاعضاء أجزأ عنها تيمم واحد. واعلم أن هذا في المحدث، وأما نحو الجنب فيكفيه تيمم واحد ولو وجدت الجراحة في جميع الاعضاء. (قوله: ولا يصلي به) أي بالتيمم. وقوله: إلا فرضا واحدا أي إذا نوى استباحة الفرض، وأما إذا نوى استباحة النفل فلا يصلي غيره. والحاصل المراتب ثلاث: المرتبة الاولى: فرض الصلاة ولو منذورة، وفرض الطواف كذلك، وخطبة الجمعة لانها منزلة منزلة ركعتين فهي كصلاتها عند الرملي. المرتبة الثانية: نفل الصلاة، ونفل الطواف، وصلاة الجنازة لانها وإن كانت فرض كفاية فالاصح أنها كالنفل: المرتبة الثالثة: ما عدا ذلك، كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن ومس المصحف وتمكين الحليل. فإذا نوى واحد من المرتبة الاولى استباح واحدا منها، ولو غير ما نواه استباح معه جميع الثانية والثالثة. وإذا نوى واحدا من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شئ من الاولى. وإذا نوى شيئا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الاولى والثانية. (قوله: ونواقضه. إلخ) أخر المصنف النواقض عن الوضوء نظرا إلى أن الوضوء يوجد أولا ثم تطرأ عليه. وبعض الفقهاء قدمها عليها نظرا إلى أن الانسان يولد محدثا، أي في حكم المحدث، بمعنى أنه يولد غير متطهر. واعترض التعبير بالنواقص بأن النقض إزالة الشئ من أصله. تقول: نقضت الجدار، إذا أزلته من أصله. فيقتضي التعبير بالنواقض أنها تزيل الوضوء من أصله فيلزم بطلان الصلاة الواقعة به. وأجيب بأن المراد بها الاسباب التي ينتهي بها الطهر، وهي الاحداث. فتفسير الشارح لها بالاسباب إشارة لدفع هذا الاعتراض، لكن يعكر عليه إضافة الاسباب لها فإنها تقتضي المغايرة، إلا أن تجعل الاضافة بيانية. ولو قال: أي الاسباب التي يبطل بها الوضوء لكان أولى. (قوله: أربعة) أي فقط. وهي ثابتة بالادلة. وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها غيرها. (قوله: أحدها) أي الاربعة. (قوله: خروج شئ) خرج الدخول فلا ينقض. ولو رأى على ذكره بللا لم ينتقض وضوءه إن احتمل طروه من خارج، فإن لم يحتمل ذلك انتقض. كما لو خرجت منه رطوبة وشك أنها من الظاهر أو الباطن فإنها لا تنقض، كما نص عليه ابن حجر في شرح الارشاد الكبير. (قوله: غير منيه) أي مني الشخص نفسه وحده الخارج أول مرة، أما هو فلا ينقض، كأن احتلم متوضئ وهو ممكن مقعدته لانه أوجب أعظم الامرين وهو الغسل. أما لو خرج منه مني غيره. ولو مع منيه. أو مني نفسه وحده ثانيا، بأن أدخله في قصبة ذكر ثم خرج منه، فينتقض وضوءه. (قوله: عينا كان إلخ) تعميم في الشئ الخارج. وبقي عليه تعميمات أخر، وهي: سواء خرج طوعا أو كرها، عمدا أو سهوا. (قوله: معتادا) المراد به ما يكثر وقوعه بأن يخرج على العادة. والنادر بخلافه، وهو ما لا يكثر وقوعه بأن يخرج على خلاف العادة. (قوله: كدم باسور) أي داخل الدبر، فلو خرج الباسور ثم توضأ ثم خرج منه دم فلا نقض. وكذا لو خرج من الباسور النابت خارج الدبر. وقوله: أو غيره أي غير دم الباسور. كمقعدة المزحور إذا خرجت، فلو توضأ حال
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	خروجها ثم أدخلها لم ينتقض، وإن اتكأ عليها بقطنة حتى دخلت، ولو انفصل على تلك القطنة شئ منها لخروجه حال خروجها. اه تحفة. (قوله: انفصل) أي ذلك الخارج كله من أحد السبيلين. وقوله: أو لا أي أو لم يفصل كله، بأن انفصل بعضه وبقي بعضه، فإنه ينقض. ومحله في غير ولد ظهر بعضه واستتر بعضه فإنه لا يحكم بالنقض به لاحتمال أن يخرج جميع الولد فيجب الغسل. (قوله: كدودة أخرجت رأسها) تمثيل لقوله أو لا: ومثلها باسور خرج من الدبر أو زاد خروجه كما سيذكره. (قوله: ثم رجعت) عبارة فتح الجواد: وإن رجعت. اه. وهي تفيد أن الرجوع ليس بقيد. (قوله: من أحد إلخ) متعلق بخروج. وقوله: سبيلي المتوضئ هما القبل والدبر. وسميا بذلك لان كلا منهما سبيل، أي طريق لخروج الخارج منه. ولو أبدل المتوضئ بالشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب وضوء، كالمولود فإنه يقال له محدث من حين الولادة مع أنه لم يسبق منه طهر. ولعله قيد بذلك نظرا للناقض بالفعل. وقوله: الحي خرج به الميت، فلا تنتقض طهارته بخروج شئ منه، وإنما تجب إزالة النجاسة عنه فقط. وكان عليه أن يزيد في كلامه الواضح ليخرج الخنثى المشكل، فإنه إن خرج من فرجيه جميعا نقض لتحقق الخروج من الاصلي، وإلا فلا. (قوله دبرا كان) أي ذلك الاحد الذي خرج منه الخارج. وقوله: أو قبلا معطوف على دبرا، ولا فرق بين أن يتعدد كل منهما، كأن وجد له دبران أصليان، أو أحدهما أصلي والآخر زائد، واشتبه أو تميز وسامت أو لم يتعدد. (قوله: ولو كان، إلخ) غاية في النقض بخروج ما ذكر. (قوله: نابتا داخل الدبر) تصريح بما علم من قوله الخارج، أي من الدبر، فإنه يفهم أنه كان داخلا ثم خرج. (قوله: فخرج) أي كله. وقوله: أو زاد خروجه أي بأن خرج منه قبل الوضوء شئ ثم بعده زاد خروجه، فإنه ينقض الوضوء (قوله: لكن أفتى، إلخ) استدراك على الغاية. (قوله: بل بالخارج منه) أي بل أفتى بالنقض بالشئ الذي خرج من الباسور. وقوله: كالدم تمثيل للخارج منه. (قوله: بالنادر) أي بالخارج، إذا كان خروجه على سبيل الندور. (قوله: وثانيها) أي ثاني نواقض الوضوء. (قوله: زوال عقل) هو صفة يميز بها بين الحسن والقبيح. وقيل: غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. ومحله القلب، وله شعاع متصل بالدماغ. وهو أفضل من العلم لانه منبعه وأسه، والعلم يجري منه مجرى النور من الشمس والرؤية من العين. وقيل: العلم أفضل منه لاستلزامه له، ولان الله يوصف بالعلم لا بالعقل. ولذلك قال بعض الاكابر حاكيا لذلك عن لسان حالهما. علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا فالعلم قال: أنا أحرزت غايته والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا وقوله: أي تمييزا إنما فسره به لانه هو الذي يزيله السكر والمرض، والاغماء بخلافه. بمعنى الصفة الغريزية فإنه لا يزيله ذلك، وإنما يزيله الجنون فقط. (قوله: بسكر) متعلق بزوال، وهو خبل في العقل مع طرب واختلال نطق. وقوله: أو جنون هو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الاعضاء. وقوله: أو إغماء هو مرض يزيل الشعور مع فتور الاعضاء ومنه ما يقع في الحمام، وإن قل فينقض الوضوء، فليتنبه له فإنه يغفل عنه كثير من الناس. وقوله: أو نوم هو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبة الابخرة الصاعدة من المعدة. وقال الغزالي: الجنون يزيل العقل، والاغماء يغمره، والنوم يستره. واستثنى من النوم نوم الانبياء فلا نقض به، وكذا بإغمائهم، وهو جائز عليهم لانه مرض، لكنه ليس كالاغماء الذي يحصل لآحاد الناس، وإنما هو من غلبة الاوجاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب، لانه إذا حفظت قلوبهم من النوم الذي هو أخف من الاغماء، كما ورد في حديث: تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا فمن الاغماء
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	أولى لشدة منافاته للتعلق بالرب سبحانه وتعالى. وأما الجنون فلا يجوز عليهم لانه نقص. (قوله: للخبر الصحيح) هو دليل للانتقاض بزوال العقل بالنوم، وأما غيره من السكر والجنون والاغماء فيقاس عليه قياسا أولويا. (قوله: فمن نام فليتوضأ) أول الحديث: العينان وكاء السه فمن نام... إلخ. قال في شرح المنهج: وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذي هو مظنة لخروج شئ من الدبر. كما أشعر بها - أي بالمظنة - الخبر، إذ السه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شئ لا يشعر به، والعينان كناية عن اليقظة. اه. وقوله: والعينان إلخ معناه أن اليقظة للدبر كالوكاء للوعاء يحفظ ما فيه. (قوله: وخرج بزوال العقل النعاس) هو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ فتغطي العين ولا تصل إلى القلب، فإن وصلت إليه كان نوما. (قوله: وأوائل نشوة السكر) أي أوائل مقدمات السكر. وهي بالواو على الافصح. بخلاف نشأة الصبا فإنها بالهمزة لا غير. (قوله: فلا نقض بهما) أي بالنعاس وأوائل نشوة السكر، وذلك لبقاء نوع من التمييز معهما. (قوله: كما إذا شك إلخ) أي فإنه لا نقض به. وقوله: أو نعس قال في شرح الروض: بفتح العين. (قوله: وإن لم يفهمه) الواو للحال، وإن زائدة. أي: والحال أنه لم يفهمه. ولو جعلت للغاية لافادت أنه لا فرق بين أن يفهمه أم لا، ولا يصح ذلك لانه إذا فهمه يكون يقظان لا غير. (قوله: لا زواله بنوم إلخ) أي لا يكون زوال العقل بنوم من ذكر ناقضا للوضوء لامن خروج شئ حينئذ من دبره. ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لانه نادر، ولقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله (ص) ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن. رواه مسلم. وفي رواية لابي دواد: ينامون حتى تخفق رؤوسهم الارض. وحمل على نوم الممكن جمعا بين الاخبار. (قوله: قاعد) قال سم: التقييد بالقاعدة الذي زاده. قد يرد عليه أن القائم قد يكون ممكنا، كما لو انتصب وفرج بين رجليه. وألصق المخرج بشئ مرتفع إلى حد المخرج، ولا يتجه إلا أن هذا تمكن مانع من النقض فينبغي الاطلاق، ولعل التقييد بالنظر للغالب. اه ع ش. (قوله: ممكن) أي ولو احتمالا. وخرج به ما لو نام قاعدا غير متمكن، أو نام قائما، أو نام على قفاه، ولو متمكنا بأن ألصق مقعد بمقره. (قوله: أي ألييه) بفتح الهمزة تثنية ألية، وحذفت التاء في التثنية، وهو تفسير للمقعد. (قوله: من مقره) متعلق بممكن. والمراد به ما يشمل الارض وغيرها. (قوله: وإن استند) أي الممكن. وهو غاية لعدم الانتقاض بزوال العقل بنوم من ذكر. وقوله: لما لو زال سقط أي لشئ، كعمود، لو زال ذلك الشئ لسقط ذلك المستند إليه. (قوله: أو احتبى) عطف على استند، فهو غاية ثانية. والاحتباء ضم ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها. (قوله: وليس، إلخ) مرتبط بالمتن. أي: ولا ينقض الوضوء زوال العقل بنوم الممكن بشرط أن لا يكون بين مقعده ومقره تجاف - أي تباعد - فإن كان بينهما ذلك انتقض وضوءه ما لم يخش بقطنة. (قوله: انتبه بعد زوال أليته) أي يقينا، بدليل ما بعد. (قوله: لا وضوء شاك، إلخ) أي لا ينتقض وضوء شخص شك هل كان عند النوم ممكنا مقعدته أم لا ؟ أو شك هل زالت أليته من مقرها قبل أن يستيقظ من نومه أم بعده ؟. (قوله: وتيقن الرؤيا) مبتدأ خبره لا أثر له. وكتب سم على قول التحفة وتيقن الرؤيا إلخ، ما نصه: هو صريح في أنه يتصور تيقن الرؤيا من غير تذكر نوم ولا شك فيه، وهو محل وقفة قوية، وكيف يتيقن الرؤيا التي هي من آثار النوم ولا يشك فيه ؟ فإن قيل: لانه يحتمل أنها ليست رؤيا بل حديث نفس مثلا. قلنا: فلم يوجد تيقن الرؤيا مع أن الفرض تيقنها ؟ وقد يقال: المتجه أنه إن تيقن رؤيا لا تكون إلا مع النوم وجب الانتقاض بها. وإن لم يتيقنها، كأن وجد ما يحتمل أنها رؤيا النوم التي لا توجد إلا معه، وأنها غير ذلك. فلا نقض للشك، والكلام كله حيث لا تمكين، وإلا فلا نقض مطلقا. (قوله: بخلافه مع الشك فيه) أي بخلاف تيقن الرؤيا مع الشك في النوم فإنه يؤثر، وذلك لان الرؤيا من علامات
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	النوم فهي مرجحة لاحد طرفي الشك وهو النوم. (قوله: وثالثها) أي وثالث نواقض الوضوء. (قوله: مس فرج إلخ) الاضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. أي أن يمس الشخص فرج إلخ. ولا فرق فيه بين أن يكون عمدا أو سهوا. ومثل المس الانمساس، كأن وضع شخص ذكره في كف شخص آخر. وقوله: آدمي أي واضح، سواء كان الماس مشكلا أم لا. فإن كان الممسوس غير واضح وكان الماس واضحا، فإن كان ذكرا ومس منه مثل ما له فينتقض وضوءه، لانه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد لمسها. وكذلك إذا كان أنثى ومست منه مثل ما لها فينتقض وضوءها، لانه إن كان المشكل أنثى فقد مست فرجه، وإن كان ذكرا فقد لمسته. بخلاف ما إذا مسا منه غير ما لهما فلا نقض، لاحتمال أن يكون عضوا زائدا. وإن كان الماس مشكلا والممسوس كذلك فلا نقض إلا بمس الفرجين معا، كما إذا مس فرجي نفسه. وقد صرح بذلك كله في الروض وشرحه، ونصهما: وإن مس مشكل فرجي مشكل أو فرجي مشكلين، أي آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر، أو فرجي نفسه، انتقض وضوءه لا بمس أحدهما فقط لاحتمال زيادته. وإن مس رجل ذكر خنثى، أو مست امرأة فرجه، لا عكسه، انتقض الماس، أي وضوءه. لانه إن كان مثله فقد انتقض وضوءه بالمس وإلا فباللمس. بخلاف عكسه بأن مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره، لاحتمال زيادته. ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه، ولكل أن يصلي. وفائدة الانتقاض لاحدهما لا بعينه أنه إذا اقتدت به امرأة في صلاة لا تقتدي بالآخر. اه بحذف. (قوله: أو محل قطعه) أي أو مس محل قطع الفرج، والمراد به ما باشرته السكين بالقطع، وهو شامل لفرج المرأة والدبر. وخصه بعضهم بالذكر، وقال: لا ينقض محل فرج المرأة ومحل الدبر. (قوله: ولو لميت أو صغير) أي ينقض مس الفرج ولو كان الفرج لميت أو صغير. والصغير شامل للجنين والسقط حيث تحقق كون الممسوس فرجا. (قوله: قبلا كان الفرج إلخ) أي وسواء كان من نفسه أم لا، أصليا كان أو زائدا، اشتبه به أو كان عاملا أو على سمت الاصلي. وتعرف أصالة الذكر بالبول به، فإن بال بهما على السواء فهما أصليان. وقوله: متصلا أي بمحله. وقوله: أو مقطوعا محله حيث يسمى فرجا، فلو لم يسم بذلك كأن قطع الذكر ودق حتى خرج عن كونه يسمى ذكرا فإنه لا ينقض، كما صرح به في النهاية. (قوله: إلا ما قطع في الختان) أي كالقلفة وبظر المرأة، فلا ينقض. (قوله: والناقض من الدبر ملتقى المنفذ) أي وهو حلقة الدبر الكائنة على المنفذ كفم الكيس، لا ما فوقه ولا ما تحته. (قوله: ومن قبل المرأة ملتقى شفريها) بضم الشين، وهما طرفا الفرج. وقوله: على المنفذ أي المحيطين به إحاطة الشفتين بالفم، دون ما عدا ذلك. فلا نقض بمس موضع ختانها من حيث أنه مس، لان الناقض من ملتقى الشفرين ما كان على المنفذ خاصة لا جميع ملتقى الشفرين، وموضع الختان مرتفع عن محاذاة المنفذ. وخالف الجمال الرملي في ذلك، وذكر ما يفيد أن جميع ملتقى شفريها ناقض لا ما هو على المنفذ فقط. اه كردي بتصرف. (قوله: لا ما وراءهما) أي لا ما عداهما، أي ما عدا ملتقى المنفذ من الدبر كباطن الاليتين وما عدا ملتقى المنفذ من الفرج كمحل الختان. وعود الضمير على ما ذكر أولى، وإن كان ظاهر عبارته - بدليل المثال - رجوعه للشفرين فقط. (قوله: نعم، يندب إلخ) استدراك صوري على قوله لا ما وراءهما. بين به أنه وان لم ينتقض الوضوء بمس ما وراءهما - الشامل للعانة ونحوها مما ذكره - يسن الوضوء له. إلا أن قوله بعد: ولمس صغيرة
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	إلخ، لا يظهر الاستدراك بالنسبة إليه. وعبارة فتح الجواد بعد قوله: لا ما وراءهما: نعم، يسن الوضوء من مس نحو العانة وباطن الالية. اه. والاستدراك فيها ظاهر. واعلم أن الامور التي يستحب الوضوء لها كثيرة تبلغ ثمانية وسبعين. وعد الشارح بعضها. قال العلامة الكردي: وقفت على منظومة للعراقي فيما سن له الوضوء، وهي: ويندب للمرء الوضوء فخذ لدي * * مواضع تأتي وهي ذات تعدد قراءة قرآن سماع رواية * * ودرس لعلم والدخول لمسجد وذكر وسعي مع وقوف معرف * * زيارة خير العالمين محمد وبعضهم عد القبور جميعها * * وخطبة غير الجمعة اضمم لما بدي ونوم وتأذين وغسل جنابة * * إقامة أيضا والعبادة فاعدد وإن جنبا يختار أكلا ونومه * * وشربا وعودا للجماع المجدد ومن بعد فصد أو حجامة حاجم * * وقئ وحمل الميت واللمس باليد له أو لخنثى أو لمس لفرجه * * ومس ولمس فيه خلف كأمرد وأكل جزور غيبة ونميمة * * وفحش وقذف قول زور مجرد وقهقهة تأتي المصلي وقصنا * * لشاربنا والكذب والغضب الردي وإنما استحب الوضوء لهذه الامور للخروج من الخلاف في معظمها، ولتكفير الخطايا في نحو الغيبة من كل كلام قبيح، ولاطفاء الغضب فيه. وينوي في جميع ذلك رفع الحدث أو فرض الوضوء، أو غيرهما من النيات المعتبرة في الوضوء كما مر. ولا يصح بنية السبب، كنويت الوضوء لقراءة القرآن، كما تقدم. وإدامة الوضوء سنة، ولها فوائد، منها: سعة الرزق، ومحبة الحفظة، والتحصن، والحفظ من المعاصي. (قوله: من مس نحو العانة) هي محل الشعر. والشعر يقال له: شعرة، كذا قيل. وسيأتي عن الرحماني في الاغسال المسنونة أن العانة اسم للشعر الذي فوق الذكر وحول قبل الانثى، وهو المشهور الموافق لما في عبارات الفقهاء من حلق العانة ومن نبات العانة. اه بجيرمي. ولعل المراد بنحو العانة الشعر النابت فوق الدبر. (قوله: وباطن الالية) بفتح الهمزة، المراد به ما انطبق عند القيام مما يلي حلقه الدبر. (قوله: والانثيين) نقل عن بعض المالكية أنه ينقض مسهما، وعليه فالوضوء للخروج من الخلاف. (قوله: وشعر نبت فوق ذكر) لا حاجة إليه على تفسير العانة بما مر عن الرحماني. (قوله: وأصل فخذ) أي مبدأ فخذ، فهو من الفخذ. وإنما سن الوضوء للخروج من الخلاف، كما في التحفة، ونصها: وخبر: من مس ذكره أو رفغيه - أي بضم الراء وبالفاء والمعجمة: أصل فخذيه - فليتوضأ موضوع، وإنما هو من قول عروة. وحينئذ يسن الوضوء من ذلك خروجا من الخلاف. اه. (قوله: ولمس صغيرة) أي لا تشتهي عرفا. أما التي تشتهي فيجب الوضوء بلمسها بلا خلاف. (قوله: وأمرد) أي ولمس أمرد. أطلقه - كالتحفة - ولم يقيده بكونه حسنا، وقيده في الايعاب وشرحي الارشاد بذلك. وكذلك النووي في التحقيق وزوائد الروضة. ويفهم مما ذكرته في الاصل أن الحسن يسن الوضوء من لمسه مطلقا، وغيره يسن إن كان بشهوة. اه كردي. (قوله: وغضب) أي يندب عند غضب. ولو لله، ولو كان متوضئا، وهو ثوران دم القلب عند إرادة الانتقام، وسببه هجوم ما تكرهه النفس ممن دونها، بخلاف الحزن، فإنه ثورانه عند هجوم ما تكرهه ممن فوقها. والاول يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه، بخلاف الثاني، ولذا يقتل دون الاول. وإنما يسن الوضوء عنده لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. فإن غضب أحدكم فليتوضأ. وهذه حكمة أصل المشروعية، وهي لا تطرد فلا
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	يضر تخلفها فيما إذا كان الغضب له تعالى. أفاده ش ق. (قوله: وحمل ميت) أي ويسن الوضوء من حمله، لخبر: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الترمذي وحسنه. وظاهر أن الوضوء يسن بعد حمله فقط، وليس كذلك بل يسن أيضا قبل الحمل ليكون على طهارة. وأول بعضهم الحديث بقوله: ومن حمله، أي أراد حمله أو فرغ منه. (قوله: ومسه) أي الميت. (قوله: وخرج بآدمي) على حذف مضاف، أي فرج آدمي. وقوله: فرج البهيمة أي فقط، وأما فرج الجني فينقض مسه إذا تحقق مس فرجه، سواء قلنا لا تحل مناكحتهم أم لا، لحرمته بوجوب الستر عليه وتحريم النظر إليه كالآدمي. (قوله: إذ لا يشتهى) أي ليس من شأنه أن يشتهى. (قوله: ومن ثم) أي ومن أجل أنه لا يشتهى جاز النظر إليه، أي إلى فرج البهيمة. ومحله إن لم ينظر إليه بشهوة وإلا حرم كما هو ظاهر. (قوله: ببطن كف) متعلق بمس، وإنما سميت كفا لانها تكف الاذى عن البدن. ولو خلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع، ولا ينافية ما ذكروه في الوضوء من أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قدر، لان التقدير ثم ضروري بخلافه هنا، لان المدار على ما هو مظنة الشهوة، وعند عدم الكف لا مظنة، فلا حاجة إلى التقدير. كما في ع ش. (قوله: لقوله (ص) إلخ) أي ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. والافضاء بها لغة: المس ببطن الكف. ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غيره، ولهذا لا يتعدى النقض إليه. (قوله: هو بطن الراحتين) سميت بذلك لان الشخص يرتاح عند الاتكاء عليها. (قوله: وبطن الاصابع) في الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر: سئل عمن انقلبت بواطن أصابعه إلى ظهر الكف فهل العبرة بما سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر اليد ؟ فأجاب بقوله: بحث بعضهم أنه لا ينقض باطنها لانه ظهر الكف، ولا ظاهرها لان العبرة بالباطن. وقال الشوبري: ينقض الباطن، نظرا لاصله. اه بجيرمي. (قوله: والمنحرف إليهما) أي إلى بطن الكف وبطن الاصابع. (قوله: عند انطباقهما) أي وضع بطن إحدى الكفين على بطن الاخرى. وصورة الوضع في الابهامين أن يضع باطن إحداهما على باطن الاخرى مع قلبهما. (قوله: مع يسير تحامل) قيد به ليكثر الجزء الناقض من جهة رأس الاصابع ويقل غيره. ومحله في غير الابهامين، أما هما فلا بد من التحامل الكثير، أو قلبهما بالصورة السابقة، ليقل الجزء غير الناقض فيهما ويكثر الناقض. (قوله: دون رؤوس الاصابع) أي فلا نقض بها. فلو هرش ذكره بها فلا نقض لخروجها عن سمت الكف. (قوله: وما بينها) أي ودون الذي بين الاصابع. وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض، لا خصوص النقر. (قوله: وحرف الكف) أي ودون حرف الكف، وهو ما لا يستتر عند انطباق ما تقدم، وهو شامل لحرف الراحة وحروف الاصابع. (قوله: ورابعها) أي رابع نواقض الوضوء. (قوله: تلاقي بشرتي إلخ) ذكر للتلاقي الناقض أربعة قيود لا بد منها: تلاقي البشرة، وكونه بين ذكر وأنثى، وكونه مع الكبر، وعدم المحرمية بينهما. وخرج بالاول الشعر والسن والظفر. وأما إذا كان حائل على البشرة كثوب ولو رقيقا. وخرج بالثاني ما إذا لم يكن بين ذكر وأنثى، كأن يكون التلاقي بين رجلين، أو امرأتين، أو خنثيين، أو خنثى ورجل، أو خنثى وامرأة. وخرج بالثالث ما إذا لم يوجد كبر في أحدهما، بأن لم يبلغ حد الشهوة. وخرج بالرابع ما إذا كان هناك محرمية، ولو احتمالا. فلا نقض في جميع ما ذكر. وقوله: ذكر أي واضح مشتهى طبعا يقينا لذوات الطباع السليمة، ولو صبيا وممسوحا. وقوله: وأنثى أي واضحة مشتهاة طبعا يقينا لذوي الطباع السليمة، أي ولو كانت صغيرة أيضا. (قوله: ولو بلا شهوة) أي ولو كان التلاقي بلا شهوة. أي ولو سهوا فإنه ينقض. (قوله: وإن كان أحدهما مكرها) أي أو خصيا أو ممسوحا، أو كان التلاقي بعضو أشل. (قوله: أو ميتا) قال في التحفة: قال
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	بعضهم: أو جنيا. وإنما يتجه إن جوزنا نكاحهم. اه. (قوله، لكن لا ينقض إلخ) أفاد به أن النقض خاص بالحي اللامس. (قوله: والمراد بالبشرة إلخ) عبارة التحفة: والبشرة ظاهر الجلد. وألحق بها نحو لحم الاسنان واللسان، وهو متجه، خلافا لابن عجيل. أي لا باطن العين - فيما يظهر - لانه ليس مظنة للذة اللمس، بخلاف ما ذكر فإنه مظنة لذلك، ألا ترى أن نحو لسان الحليلة يلتذ بمصه وبمسه، كما صح عنه (ص) في لسان عائشة رضي الله عنها، ولا كذلك باطن العين. وبه يرد قول جمع بنقضه. اه. (قوله: قال شيخنا: وغير باطن العين) خالف في ذلك الجمال الرملي، فجعله ملحقا بالبشرة فينقض لمسه. قال الشرقاوي: وكذا باطن الانف. اه. (قوله: وذلك) أي كون تلاقي بشرتي من ذكر ناقضا. (قوله، لقوله تعالى إلخ) أي ولانه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بالمتطهر. (قوله: أي لمستم) كما قرئ به، لا جامعتم، كما قال به الامام أبو حنيفة، لانه خلاف الظاهر. واللمس معناه الجس باليد وبغيرها. واعلم أن اللمس يخالف المس في أمور، منها: أن اللمس لا يكون إلا بين شخصين، والمس لا يشترط فيه ذلك. ومنها: أن اللمس شرطه اختلاف النوع، والمس لا يشترط فيه ذلك. ومنها: أن اللمس يكون بأي موضع من البشرة، بباطن الكف ومنها أن اللمس يكون في أي موضع من البشرة والمس لا يكون إلا في الفرج خاصة ومنها: أنه في اللمس ينتقض وضوء اللامس والملموس، وفي المس يختص بالماس من حيث المس. (قوله: ولو شك إلخ) أفاد به اشتراط تيقن التقاء البشرتين. (قوله: كما لو وقعت يده إلخ) أي فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. (قوله: أو شك هل لمس إلخ) الاولى ذكره بعد قوله: لا مع محرمية، إلخ. (قوله: وقال شيخنا في شرح العباب إلخ) قال ع ش: والمعتمد خلافه، فلا نقض بإخبار العدل بشئ مما ذكر. اه. أي لان خبر العدل يفيد الظن، ولا يرتفع يقين طهر وحدث بظن ضده، كما سيأتي. اه بجيرمي. (قوله: بكبر فيهما) أي مع كبر. فالباء بمعنى مع، ويجوز أن تكون للملابسة أي حال كون التلاقي ملتبسا بكبر، والمراد بالكبر بلوغهما حد الشهوة، وإن انتفت لهرم أو نحوه، اكتفاء بمظنتها. ولا بد وأن يكون يقينا، فلو شك هل هي كبيرة أو صغيرة فلا نقض. (قوله: لاكتفاء مظنة الشهوة) أي لانتفاء المحل الذي يظن فيه وجود الشهوة. قال في القاموس: مظنة الشئ بكسر الظاء: موضع يظن فيه وجود الشئ. اه. وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة. (قوله: والمراد بذي الصغر إلخ) يعلم منه بيان ذي الكبر وقد عرفته. وقوله: من لا يشتهي عرفا أي عند أرباب الطباع السليمة، ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار. وقوله، غالبا أي من لا يشتهى في الغالب عند ذوي الطباع السليمة. (قوله: مع محرمية بينهما بنسب إلخ) خرج بذلك المحرمية الحاصلة بلعان أو وطئ شبهة، كأم الموطوءة بشبهة وبنتها. أو اختلاف دين كمجوسية، فإن الوضوء ينتقض مع وجودها. قوله: أو مصاهرة أي توجب التحريم على التأبيد كأم الزوجة، بخلاف ما إذا كانت توجب التحريم لا على التأبيد كأخت زوجته، فإن الوضوء ينتقض بلمسها. (قوله: بأجنبيات محصورات) في حاشية
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	الكردي ما نصه: في مبحث الاجتهاد من الايعاب -: أن نحو الالف غير محصورات ونحو العشرين مما سهل عده بالنظر محصور وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن، وما وقع فيه الشك استفتى القلب. اه. وقوله: وكذا بغير محصورات على الاوجه أي وكذلك لا ينتقض وضوءه إذا اشتبهت محرمه بأجنبيات غير محصورات ولمس واحدة منهن. وقال الزركشي: إن اختلطت بغير محصورات انتقض لجواز النكاح، أو بمحصورات فلا. اه. (قوله: ولا يرتفع يقين إلخ) قال البجيرمي: ليس المراد هنا باليقين حقيقته، إذ مع ظن الضد لا يقين. اللهم إلا أن يقال إنه يقين باعتبار ما كان. أو يقدر مضاف، أي ولا يرتفع استصحاب يقين طهر، أي حكمه. وعبارة الشمس الشوبري: ليس المراد هنا باليقين حقيقته، إذ مع ظن الضد لا يقين. قال في الامداد: ليس المراد باليقين في كلامهم هنا اليقين الجازم، لاستحالته مع الظن، بل مع الشك والتوهم في متعلقه. بل المراد أن ما كان يقينا لا يترك حكمه بالشك بعده استصحابا، له لان الاصل فيما ثبت الدوام والاستمرار. اه. وقوله: وضوء لو قال - كما في المنهج -: طهر، لكان أولى، ليشمل الغسل والتيمم. وقوله: أو حدث أي أو يقين حدث. قوله: بظن ضده متعلق بيرتفع، الضمير فيه يعود على الاحد الدائر بين الطهر والحدث. (قوله: ولا بالشك فيه) أي في الضد. وقوله: المفهوم بالاولى أي لانه إذا كان اليقين لا يرتفع بالظن الذي هو التردد مع رجحان لاحد الطرفين. فعدم ارتفاعه بالشك الذي هو التردد مع استواء الطرفين أولى. (قوله: فيأخذ باليقين) أي وهو الوضوء في الاولى، والحدث في الثانية. وذلك لنهيه (ص) الشاك في الحدث عن أن يخرج من المسجد - أي الصلاة - إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. (وقوله: استصحابا له) أي لليقين. (تنبيه) محل ما تقدم إذا تيقن أحدهما فقط، فإن تيقنهما معا، كأن وجد منه حدث وطهر بعد الفجر مثلا، ففيه تفصيل. حاصله أننا ننظر إلى ما كان قبلهما، كقبل الفجر مثلا، فإن علم أنه كان محدثا قبلهما فهو الآن متطهر، سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا، لانه تيقن الطهر وشك فيما يرفعه وهو الحدث، والاصل عدمه. وإن علم أنه كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد. لانه تيقن الحدث وشك فيما يرفعه، وهو الطهر المتأخر عنه، والاصل عدمه. فإن لم يعتده فهو الآن متطهر، لان الظاهر تأخيره طهره عن حدثه. فإن لم يعلم ما قبلهما فيجب عليه الطهر إن اعتاد تجديده، لتعارض الاحتمالين من غير مرجح، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر. فإن لم يعتد تجديده عمل بالطهر. والاحسن أن يحدث هذا الشخص ويتوضأ لتكون طهارته عن يقين. (قوله: خاتمة) أي في بيان ما يحرم بالحدث الاصغر والاكبر. (قوله: يحرم بالحدث صلاة) أي ولو نفلا، لقوله (ص): لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا في غير دائم الحدث - وقد تقدم حكمه - وغير فاقد الطهورين. أما هو فيصلي لحرمة الوقت ويعيده. (قوله: وطواف) أي بسائر أنواعه، لانه في معنى الصلاة. فقد روى الحاكم خبر: الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. اه نهاية. (قوله:
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	وسجود) أي لتلاوة أو شكر، لانه في معنى الصلاة أيضا. (قوله: وحمل مصحف) أي لقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * أي المتطهرون. وهو خبر بمعنى النهي وقوله (ص): لا يمسن المصحف إلا طاهر. وقيس الحمل على المس. (قوله: وما كتب لدرس قرآن) خرج ما كتب لغيره كالتمائم، وما على النقد إذ لم يكتب للدراسة، وهو لا يكون قرآنا إلا بالقصد. قال في التحفة: وظاهر عطف هذا على المصحف، أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد تبرك، وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه، فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم، وإن لم يقصد به شئ نظر للقرينة فيما يظهر، إلخ. اه. (قوله: ولو بعض آية) قال في التحفة: ينبغي أن يكون جملة مفيدة. اه. (قوله: كلوح) أي مما يكتب فيه عادة. فلو كبر عادة كباب كبير جاز مس الخالي من القرآن منه، ولا يحرم مس ما محي، بحيث لا يقرأ إلا بكبير مشقة. (قوله: والعبرة في قصد إلخ) مرتبط بقوله: وما كتب لدرس. وعبارة التحفة: وظاهر قولهم كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة. إلخ. اه. (قوله: بحالة الكتابة) متعلق بمحذوف خبر العبرة. وفي الكردي ما نصه: وفي فتاوى الجمال الرملي: كتب تميمة ثم جعلها للدراسة، أو عكسه، هل يعتبر القصد الاول أو الطارئ ؟ أجاب بأنه يعتبر الاصل، لا القصد الطارئ. اه. وفي حواشي المحلي للقليوبي: ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة، وعكسه. اه. وقوله: وبالكتاب إلخ أي والعبرة بقصد الكاتب، سواء كتب لنفسه أو لغيره، إذا كان تبرعا. وقوله: وإلا فأمره أي وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره. (قوله: لا حمله) أي لا يحرم حمله مع متاع، إلخ. (قوله: والمصحف غير مقصود بالحمل) أي والحال أن المصحف غير مقصود بالحمل، أي وحده أو مع غيره. بأن كان المقصود به المتاع وحده أو لم يقصد به شئ. فظاهر كلامه أنه يحل في حالتين، وهما: إذا قصد المتاع وحده، أو أطلق. ويحرم في حالتين، وهما إذا قصد المصحف وحده، أو شرك. وهو أيضا ظاهر كلام المنهج وشرحه. والذي جرى عليه ابن حجر على ما هو ظاهر التحفة: أنه يحرم في ثلاثة أحوال، وهي: ما إذا قصد المصحف وحده، أو شرك، أو أطلق. ويحل في حالة واحدة، وهي: ما إذا قصد المتاع وحده. والذي جرى عليه م ر أنه يحل في ثلاثة، وهي: ما إذا قصد المتاع وحده، أو شرك، أو أطلق. ويحرم في حالة واحدة، وهي: ما إذا قصد المصحف وحده. (قوله: ومس ورقه) أي ويحرم مس ورقه. ولا يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيه كلام الله تعالى، ولاخفاء أنه يتناول الاوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض، وحينئذ فما فائدة ذكر الورق هنا ؟ وقد يقال: فائدة ذلك الاشارة إلى أنه لا فرق بين أن يمس الجملة أو بعض الاجزاء المتصلة أو المنفصلة، فهو من ذكر الجزء بعد الكل. اه جمل بتصرف. (قوله: أو نحو ظرف) بالجر، عطف على ورقه. أي ويحرم مس نحو ظرف كخريطة وصندوق، لكن بشرط أن يكون معدا له وحده، وأن يكون
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	المصحف فيه. فإن انتفى ذلك حل حمله ومسه. قال في التحفة: وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له، بين كونه على حجمه أو لا، وإن لم يعمثله له عادة. اه. قال الحلبي في حواشي المنهج: وعليه يحرم مس الخزائن المعدودة لوضع المصاحف فيها ولو كبرت جدا. وبه قال شيخنا العلقمي وشيخنا الرملي. اه. وفي التحفة: ومثله - أي الصندوق - كرسي وضع عليه. اه. وفي الكردي: وتردد في الايعاب في إلحاق الكرسي بالمتاع أو بظرفه، ثم ترجى أقربية إلحاقه بالظرف. اه. وفي البجيرمي: والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه، والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف. اه. وأما جلد المصحف فيحرم مسه إن كان متصلا به - عند حجر - وعند م ر: يحرم مطلقا، متصلا كان أو منفصلا، لكن بشرط أن لا تنقطع نسبته عنه ولا تنقطع عنه وإلا إن اتصل بغيره. وفي ع ش: وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك الاول فيحرم مسه. أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت فلا يحرم مس الجلد. اه. (قوله: وهو) أي المصحف فيه: أي في نحو الظرف. (قوله: لا قلب ورقه بعود) أي لا يحرم قلب ورقه بعود، لانه ليس حملا ولا في معناه. وقوله: إذا لم ينفصل - أي الورق - عليه، أي على العود. قال العلامة الكردي: الذي يظهر من كلامهم أن الورقة المثبتة لا يضر قلبها بنحو العود مطلقا، وغير المثبتة لا يضر قلبها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف. اه. (قوله: ولا مع تفسير) أي ولا يحرم حمل المصحف مع تفسيره ولا مسه. قال البجيرمي نقلا عن الشوبري: هل وإن قصد القرآن وحده ؟ ظاهر إطلاقهم نعم. اه. وقوله: زاد أي على المصحف، يقينا. أما إذا كان التفسير أقل، أو مساويا أو مشكوكا في قلته وكثرته، فلا يحل. وإنما لم يحرم المساوي والمشكوك في كثرته وقلته في باب الحرير لانه أوسع بابا، بدليل أنه يحل للنساء وللرجال في بعض الاوقات. هذا ما جرى عليه م ر. وجرى ابن حجر على حله مع الشك في الاكثرية أو المساواة، وقال: لعدم تحقق المانع، وهو الاستواء. ومن ثم حل نظير ذلك في الضبة والحرير. وجرى شارحنا على قوله، فلذلك قال: ولو احتمالا. وفي حاشية الكردي ما نصه: رأيت في فتاوى الجمال الرملي أنه سئل عن تفسير الجلالين، هل هو مساو للقرآن أو قرآنه أكثر ؟ فأجاب بأن شخصا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدهما، فوجدهما على السواء إلى سورة كذا، ومن أو اخر القرآن فوجد التفسير أكثر حروفا، فعلم أنه يحل حمله مع الحدث على هذا. اه. وقال بعضهم: الورع عدم حمل تفسير الجلالين، لانه وإن كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابه حرفين أو أكثر. اه. وفي حاشية الكردي أيضا، قال الشارح في حاشيته على فتح الجواد: ليس منه - أي التفسير - مصحف حشي من تفسير أو تفاسير، وإن ملئت حواشيه وأجنابه وما بين سطوره، لانه لا يسمى تفسيرا بوجه بل اسم المصحف باق له مع ذلك. وغاية ما يقال مصحف محشي. اه. واعلم أن العبرة في الكثرة والقلة بالخط العثماني في المصحف وبقاعدة الخط في التفسير. والمنظور إليه جملة القرآن والتفسير في الحمل. وأما في المس فالمنظور إليه موضع وضع يده، فإن كان فيه التفسير أكثر حل وإلا حرم. (قوله: ولا يمنع صبي إلخ) أي لا يمنعه وليه أو معلمه من حمل ومس نحو مصحف، كلوحه. لانه يحتاج إلى الدراسة، وتكليفه استصحاب الطهارة أمر تعظم فيه المشقة. كتب ع ش ما نصه: قوله: وأن الصبي المحدث لا يمنع
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	إلخ أي بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوهما مع الحدث. والفرق أن زمن الدرس يطول غالبا، في تكليف الصبيان إدامة الطهارة مشقة تؤدي إلى ترك الحفظ في ذلك، بخلاف الصلاة ونحوها. نعم، نظير المسألة ما إذا قرأ للتعبد لا للدراسة بأن كان حافظا أو كان يتعاطى مقدرا لا يحصل به الحفظ في العادة. وفي الرافعي ما يقتضي التحريم، فتفطن لذلك فإنه مهم. في سم: والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة فيه نظرا وإن كان حافظا عن ظهر قلب إذا أفادت القراءة فيه نظرا فائدة ما في مقصوده، كالاستظهار على حفظه وتقويته حتى بعد فراغ مدة حفظه، إذا أثر ذلك في ترشيح حفظه. اه. وقد يقول: لا تنافي لامكان حمل ما في الرافعي على إرادة التعبد المحض. وما نقله سم على ما إذا تعلق بقراءته فيه غرض يعود إلى الحفظ، كما أشعر به قوله كالاستظهار. (فائدة) وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره، وركب عليه. هل يجوز أم لا ؟ فأجبت عنه بأن الظاهر أن يقال في ذلك إن كان على وجه يعد ازدراء به، كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة، أو كان ملاقيا لاعلى الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج، وعد ذلك ازدراء له. ككون الفخذ صار موضوعا عليه، حرم، وإلا فلا. اه. وقوله: ولو جنيا الغاية للرد. وقوله: حمل ومس مضافان إلى ما بعدهما. وهما منصوبان بإسقاط الخافض. (قوله: لحاجة، إلخ) متعلق بحمل ومس، وإضافتها إلى ما بعدها للبيان. (قوله: ووسيلتهما) أي التعلم والدرس. وقوله: كحمله إلخ تمثيل للوسيلة. (قوله: والاتيان به) أي بنحو المصحف. وقوله: ليعلمه منه أي ليعلمه المعلم منه. ويجب على المعلم الطهارة، ولا يجوز له حمله ومسه من غيرها. نعم، أفتى الحافظ ابن حجر بأنه يسامح لمؤدب الاطفال الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة في مس الالواح لما فيه من المشقة، لكن يتيمم لانه أسهل من الوضوء. اه. (قوله: ويحرم تمكين غير المميز) أي على الولي أو المعلم لئلا ينتهكه. قال الكردي: قال في الايعاب: نعم، يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي، للامن من أنه ينتهكه حينئذ. قال في المجموع: ولا تمكن الصبيان من محو الالواح بالاقذار. ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق. وبه صرح ابن العماد. اه. وقوله: من نحو مصحف أي من حمل أو مس نحو مصحف من كل ما كتب لدرس قرآن كلوح. (قوله: ولو بعض آية) غاية لنحو المصحف. (قوله: وكتابته بالعجمية) بالرفع، معطوف على تمكين. أي ويحرم كتابته بالعجمية. ورأيت في فتاوى العلامة ابن حجر أنه سئل هل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته ؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قضية ما في المجموع عن الاصحاب التحريم، وذلك لانه قال: وأما ما نقل عن سلمان رضي الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن، فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية. فأجاب عنه أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها. اه. فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية، وإلا لم يحتاجوا إلى الجواب عنه بما ذكر. فإن قلت: ليس هو جوابا عن الكتابة بل عن القراءة بالعجمية المرتبة على الكتابة بها. فلا دليل لكم فيه ؟ قلت: بل هو جواب عن الامرين. وزعم أن القراءة بالعجمية مرتبة على الكتابة بها ممنوع بإطلاقه. فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية، وعكسه. فلا تلازم بينهما كما هو واضح. وإذا لم يكن بينهما تلازم كان الجواب عما فعله سلمان رضي الله عنه بذلك ظاهرا فيما
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	قلناه. على أن مما يصرح به أيضا أن مالكا رضي الله عنه سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء ؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الاولى. أي التي كتبها الامام، وهو المصحف العثماني. قال أبو عمرو: ولا مخالف له في ذلك من علماء الائمة. وقال بعضهم: الذي ذهب إليه مالك هو الحق، إذ هو فيه بقاء الحالة الاولى إلى أن يتعلمها الآخرون، وفي خلافها تجهيل آخر الامة أولهم. وإذا وقع الاجماع - كما ترى - على منع ما أحدث اليوم من مثل كتابه الربو بالالف - مع أنه موافق للفظ الهجاء - فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى. وأيضا ففي كتابته بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد، بل بما يوهم عدم الاعجاز بل الركاكة، لان الالفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف، ونحو ذلك مما يخل بالنظم وتشويش الفهم. وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الاعجاز. اه بحذف. (قوله: وضع نحو درهم) بالرفع، معطوف أيضا على تمكين. أي ويحرم وضع نحو درهم. وقوله: في مكتوبه أي فيما كتب فيه مصحف، أي قرآن، كله أو بعضه. وعبارة النهاية: ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم. اه. قال ع ش: أي وغيرها من كل معظم. كما ذكره ابن حجر في باب الاستنجاء. ومن المعظم ما يقع في المكاتبات ونحوها، مما فيه اسم الله أو اسم رسوله مثلا، فيحرم إهانته بوضع نحو دراهم فيه. اه (قوله: وعلم شرعي) بالجر، عطف على ضمير مكتوبه. أي ويحرم أيضا وضع نحو درهم في مكتوب علم شرعي، أي ما كتب فيه علم شرعي كالتفسير والحديث والفقه. ولو قال: كغيره وكل معظم، لكان أولى. إذ عبارته تقتضي أنه إذا وضع في مكتوب غير العلم الشرعي من بقية العلوم كالنحو والصرف لا يحرم ولو كان فيه معظم، وليس كذلك. (قوله: وكذا جعله بين أوراقه) أي وكذا يحرم جعل نحو درهم بين أوراق المصحف وفيه أن هذا يغني عنه. قوله أولا: ووضع نحو درهم في مكتوبه، إذ هو صادق بما وضع بين أوراقه المكتوب فيها المصحف، وبما وضع في ورقة مكتوب فيها ذلك. ويمكن أن يقال إنه من ذكر الخاص بعد العام. (قوله: خلافا لشيخنا) راجع لما بعد كذا، وفيه أنه لم يذكره في التحفة ولا في شرح الارشاد الصغير ولا في غيره من كتبه التي بأيدينا حتى يسند الخلاف إليه. وعبارة التحفة: ووضع نحو درهم في مكتوبه به، وجعله وقاية، ولو لما فيه قرآن فيما يظهر. ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا، وليس كما زعم. اه. وعبارة شرح الارشاد، وجعل نحو درهم في ورقة كتب فيها معظم. اه. بل قوله: وضع نحو درهم في مكتوبه صادق بما إذا وضعه بين ورقات كما مر تأمل. (قوله: وتمزيقه) معطوف على تمكين أيضا. أي ويحرم تمزيق المصحف لانه ازدراء به. وقوله: عبثا أي لا لقصد صيانته. وعبارة فتاوي ابن حجر تفيد أن المعتمد حرمة التمزيق مطلقا، ونصها: سئل رضي الله عنه عمن وجد ورقة ملقاة في طريق فيها اسم الله تعالى، ما الذي يفعل بها ؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قال ابن عبد السلام: الاولى غسلها، لان وضعها في الجدار تعرض لسقوطها والاستهانة بها. وقيل: تجعل في حائط. وقيل: يفرق حروفها ويلقيها. ذكره الزركشي. فأما كلام ابن عبد السلام فهو متجه، لكن مقتضى كلامه حرمة جعلها في حائط والذي يتجه خلافه، وأن الغسل أفضل فقط. وأما التمزيق، فقد ذكر الحليمي في منهاجه أنه لا يجوز تمزيق ورقة فيها اسم الله أو اسم رسوله، لما فيه من تفريق الحروف وتفريق الكلمة، وفي ذلك ازدراء بالمكتوب. فالوجه الثالث شاذ إذ لا ينبغي أن يعول عليه. (قوله: وبلع ما كتب عليه) أي ويحرم بلع ما كتب عليه قران، لملاقاته للنجاسة. وقال سم: لا يقال إن الملاقاة في الباطن لا تنجس، لانا نقول فيه امتهان وإن لم ينجس. كما لو وضع القرآن على نجس جاف، يحرم مع أنه لا ينجس. وقال في النهاية: وإنما جوزنا أكله لانه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة. اه. ومثله في التحفة، وزاد فيها: ولا تضر ملاقاته للريق لانه ما دام بمعدنه غير مستقذر، ومن ثم جاز مصه من الحليلة. اه. (قوله: لا شرب محوه) أي لا يحرم شرب ما محي من القرآن. وعبارة المغني: ولا يكره كتب شئ من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم. اه. (قوله: ومد الرجل) بالرفع عطف على تمكين أيضا. أي ويحرم مد الرجل لما فيه من الازدراء به. وقال في المغني: ويحرم الوطئ على الفراش أو خشب نقش بالقرآن - كما في الانوار -
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	أو بشئ من أسمائه تعالى. وقوله: ما لم تكن أي المصحف، على مرتفع فإن كان كذلك فلا يحرم. (قوله: ويسن القيام له) أي للمصحف. قال في التحفة: صح أنه (ص) قام للتوراة، وكأنه لعلمه بعدم تبديلها. اه. وقال سم: ينبغي، ولتفسير حيث حرم مسه وحمله. اه. (قوله: كالعالم) أي كما يسن القيام للعالم. وقوله: بل أولى أي بل القيام للمصحف أولى من القيام للعالم. (قوله: ويكره حرق ما كتب عليه) أي ما كتب القرآن عليه، وعبارة المغني: ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره. كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف. اه. (قوله: فغسله أولى منه) أي فلا يكره ذلك، ولكن غسله أولى من حرقه. (قوله: ويحرم بالجنابة إلخ) أي زيادة على ما حرم بالحدث. وقوله: المكث خرج به مجرد المرور فلا يحرم، كأن يدخل من باب ويخرج من آخر. قال تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) *. (قوله: وقراءة قرآن) أي ويحرم قراءة قرآن. وقوله: بقصده أي القرآن، أي وحده أو مع غيره. وخرج بذلك ما إذا لم يقصده. كما ذكر بأن قصد ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ ولم يقصد معها القراءة لم يحرم. وكذا إن أطلق، كأن جرى به لسانه بلا قصد شئ. والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما. وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم، لانه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد. ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن، كسورة الاخلاص. واستثنى من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة، وقراءة آية في خطبة جمعة، فإنها تجب عليه لضرورة توقف صحة الصلاة عليها. وقوله: ولو بعض آية قال في بشرى الكريم ولو حرفا منه وحيث لم يقرأ منه جملة مفيدة يأثم على قصده المعصية وشروعه فيها لا لكونه قارئا. اه. وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ويقرأ - بكسر الهمزة - على النهي، وبضمها على النفي. فهو خبر على الثاني بمعنى النهي. (قوله: بحيث يسمع نفسه) قيد لحرمة القراءة. أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، حيث لا عارض من نحو لغط. فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه - ويسمى همسا - فلا تحرم. (قوله: ولو صبيا) غاية للحرمة. أي تحرم القراءة ولو من صبي. وقوله: خلافا لما أفتى به النووي أي من عدم حرمة قراءة الصبي الجنب، ووافقه كثيرون. قال في بشرى الكريم: ويشترط كونها من مسلم مكلف، فلا يمنع الكافر منها إن لم يكن معاندا ورجي إسلامه، ولا الصبي، ولا المجنون. اه. (قوله: بنحو حيض) معطوف على بالجنابة. أي ويحرم بنحو حيض من نفاس. (قوله، لا بخروج طلق) أي لا يحرم بخروج دم طلق. لانه ليس حيضا، لانه الدم الخارج لا مع الطلق، وليس نفاسا لانه الدم الخارج بعد فراغ الرحم فهو دم فساد. وإنما قدرت لفظ دم لان الطلق هو الوجع الناشئ من الولادة أو الصوت المصاحب لها. (قوله: صلاة إلخ) فاعل يحرم المقدر. ويحرم بنحو الحيض أيضا العبور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب، مع الكراهة ومباشرة ما بين سرتها وركبتها. والطلاق فيه إذا كانت موطوءة. (قوله: ويجب قضاؤه) أي الصوم، لخبر عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أي للمشقة في قضائها لانها تكثر، ولم يبن أمرها على التأخير ولو بعذر بخلاف الصوم. (قوله: بل يحرم قضاؤها) أي الصلاة. ولا يصح عند ابن حجر، ويكره قضاؤها عند الرملي. فعليه يصح وتنعقد الصلاة نفلا مطلقا من غير ثواب. (قوله: والطهارة الثانية) أي الطهارة عن
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	الجنابة. وهو قسيم قوله في أول باب شروط الصلاة: فالاولى - أي الطهارة - عن الحدث الوضوء. (قوله: هو) أي الغسل. (قوله: سيلان الماء) أي إسالته، أو ذو سيلان. وإنما احتجنا لما ذكر لان الغسل في اللغة فعل الفاعل، والسيلان ليس بفعله بل هو أثره. إلا أن يقال: إنه يستعمل لغة في الاثر أيضا. وقوله: على الشئ أي سواء كان بدنا أم غيره. بنية أم لا. (قوله: وشرعا) عطف على لغة. (قوله: سيلانه) أي الماء. ولا حاجة هنا إلى ما تقدم لان العبرة هنا بوصول الماء ولو بغير فعل الفاعل. (قوله: بالنية) أي ولو كانت مندوبة، فيدخل غسل الميت. (قوله: ولا يجب فورا) أي ولا يجب الغسل على الفور. والمراد أصالة فلا يرد، ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض فإنه يجب فورا، لا لذاته بل لايقاع الصلاة في وقتها. (قوله: وإن عصى بسببه) غاية في عدم وجوبه على الفور أي لا يجب الغسل فورا وإن عصى بسبب الغسل كأن زنى، وذلك لانقضاء المعصية بالفراغ من الزنا. وقوله: بخلاف نجس عصى بسببه أي كأن تضمخ به عمدا فإنه يجب غسله فورا لبقاء العصيان به ما دام باقيا، فوجب إزالته. وهذا هو الفارق بينه وبين ما قبله. (قوله: والاشهر في كلام الفقهاء ضم غينه) أي للفرق بينه وبين غسل النجاسة، كما في البجيرمي. وقوله: لكن الفتح أفصح أي لغة. لان فعله من باب ضرب. قال ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى إلخ. (قوله: وبضمها مشترك إلخ) لم يظهر التئامه بما قبله، فلو قال: وهو على الثاني اسم للفعل، وعلى الاول مشترك بين الفعل والماء، لكان أنسب وأخصر. وعبارة التحفة: وهو بفتح الغين: مصدر غسل، واسم مصدر لاغتسل. وبضمها: مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به. وبكسرها: اسم لما يغسل به من سدر ونحوه. والفتح في المصدر واسمه أشهر من الضم وأفصح لغة. وقيل عكسه، والضم أشهر في كلام الفقهاء. اه. (قوله: وموجبة) بكسر الجيم، أي سببه. وأما الموجب بفتحها فهو المسبب الذي هو الغسل. وقدم الموجب هنا على الفرض عكس ما مر في الوضوء، لان الغسل لا يوجد إلا بعد تقدم سببه، بخلاف الوضوء فإنه قد يوجد بدون تقدم ذلك ولو في صورة نادرة، كما إذا نزل الولد من بطن أمه ولم يصدر منه ناقض وأراد وليه الطواف به فإنه يجب عليه أن يوضئه مع أنه ليس محدثا وإنما هو في حكم المحدث. أفاده ش ق. (قوله: أربعة) فإن قلت لا مطابقة بين المبتدأ والخبر إذ الاول مفرد والثاني متعدد. أجيب بأن المبتدأ مفرد مضاف فيعم، فهو متعدد تقديرا. فكأنه قال: موجباته أربعة. (قوله: أحدها) أي الاربعة. (قوله: خروج منيه) أي بروز مني نفسه وانفصاله إلى ظاهر الحشفة وظاهر فرج البكر وإلى محل الاستنجاء في فرج الثيب - وهو ما يظهر عند جلوسها على قدميها - سواء كان خروجه من طريقه المعتاد، ولو لم يستحكم بأن خرج لعلة، أو من غير طريقه المعتاد كأن خرج من صلب الرجل وترائب المرأة بشرط أن لا يكون مستحكما أي لا لعلة، إذا كان المعتاد انسداده عارضا، فإن كان أصليا فلا يشترط فيه ذلك. وخرج بمني نفسه مني غيره، كأن وطئت المرأة في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فلا يجب عليها إعادة الغسل. أو وطئت في قبلها ولم يكن لها شهوة كصغيرة، أو كان لها شهوة ولم تقضها كنائمة، فكذلك لا إعادة عليها. وقوله: أولا خرج به ما لو استدخله بعد خروجه ثم خرج ثانيا، فلا غسل. واعلم أن خروج المني موجب للغسل، سواء كان بدخول حشفة أم لا. ودخول الحشفة موجب له، سواء حصل مني أم لا. فبينهما عموم وخصوص وجهي. (قوله: ويعرف) أي المني، وإن خرج على لون الدم. (قوله: بأحد خواصه الثلاث) أي علاماته التي لا توجد في
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	غيره. (قوله: من تلذذ بخروجه) أي وإن لم يتدفق لقلته. وهو بيان للمضاف، وهو أحد، بدليل تعبيره في المعاطيف بأو. ويصح جعله بيانا للمضاف إليه وتكون أو بمعنى الواو. (قوله: أو تدفق) هو خروجه بدفعات، وإن لم يتلذ به ولا كان له ريح. (قوله: أو ريح عجين) أي أو كون ريحه كريح العجين، أي أو طلع النخل. وقوله: رطبا قيد في الريح. أي ويعرف المني بكون ريحه كما ذكر حال كون المني رطبا. وقوله: وبياض معطوف على عجين. أي أو ريح بياض بيض. وقوله: جافا قيد في كون ريحه كبياض البيض. أي ويعرف المني بذلك حال كونه جافا. (قوله: فإن فقدت هذه الخواص) أي لا غيرها، كالثخن والبياض في مني الرجل، والرقة والصفرة في مني المرأة، فلا عبرة به لان ذلك غالب لا دائم. (قوله: نعم، لو شك) كالتقييد لعدم وجوب الغسل عند فقد الخواص. فكأنه قال: ومحله عند تيقن أنه ليس بمني، فإن شك فيه فهو بالخيار. (قوله: تخير ولو بالتشهي) أي لا بالاجتهاد، وذلك لانه إذا أتى بأحدهما صار شاكا في الآخر، ولا إيجاب مع الشك. وقوله: فإن شاء إلخ وله أن يرجع عما اختاره أولا إذا اشتهت نفسه واحدا منهما غيره. (قوله: ولو رأى منيا مجففا) الذي في التحفة: محققا. وهو الصواب. وقوله: في نحو ثوبه أي كفراش نام فيه وحده، أو مع من لا يمكن كونه منه. (قوله: لزمه الغسل) أي وإن لم يتذكر احتلاما. (قوله: وإعادة كل صلاة) أي ولزمه إعادة كل صلاة. وقوله: تيقنها بعده أي تيقن أنه صلاها بعد ذلك المني الذي رآه في نحو ثوبه. فإن لم يتيقن ذلك ندب له إعادة ما احتمل أنه صلاها بعده. وعبارة النهاية: ويندب له إعادة ما احتمل أنه - أي المني - فيها. كما لو نام مع من يمكن كونه منه ولو نادرا كالصبي بعد تسع، فإنه يندب لهما الغسل. اه. وقوله: ما لم يحتمل عادة كونه من غيره فإن احتمل ذلك، كأن نام مع من يمكن كونه منه، فلا يلزمه الغسل ولا إعادة الصلاة. (قوله: وثانيها) أي الاربعة. (قوله: دخول حشفة) وهي رأس الذكر - أي من واضح أصلي أو شبيه به - لخبر الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أي إذا تحاذيا. وإنما يتحاذيان بدخول الحشفة في الفرج. إذ الختان محل القطع، وهو في الرجل ما دون حزة الحشفة، وفي المرأة محل الجلدة المستعلية فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذكر. ثم إن ذكر الختانين جري على الغالب، بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة فيه لانه جماع في فرج. وخرج بقولنا من واضح ما إذا كانت من خنثى مشكل، فلا غسل بإيلاج ذكره عليه ولا على المولج فيه، لاحتمال أن يكون أنثى والذكر سلعة زائدة فيه وإيلاج السلعة لا يوجب الغسل على المولج ولا على المولج فيه. (قوله: أو قدرها) أي أو دخول قدر الحشفة. وقوله: من فاقدها أي من مقطوع الحشفة. وهو قيد لا بد منه. وخرج به ما لو أدخل قدرها مع وجودها، كأن ثنى ذكره وأدخله فإنه لا يؤثر، كذا في التحفة، ونصها: ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة، لم يؤثر، وإلا أثر على الاوجه. اه. (قوله: ولو كانت إلخ) تعميم في الحشفة، والغسل إنما هو على المولج فيه، لا على الميت والبهيمة وصاحب الذكر المقطوع. (قوله: قبلا أو دبرا) أي لان الفرج مأخوذ من الانفرج، فيشمل الدبر كالقبل، سواء كان فرج آدمي أو جني أو فرج ميت أو بهيمة، ولو لم تشته كسمكة، وإن لم يحصل انتشار ولا إنزال، ولو ناسيا أو مكرها أو بحائل كثيف، لا فرج خنثى لاحتمال زيادته. نعم، وإن أولج وأولج فيه تحققت جنابته. والميت والبهيمة لا غسل عليهما لعدم تكليفهما، وإنما وجب غسل الميت بالموت إكراما له. اه. بشرى الكريم. (قوله: ولو لبهيمة) غاية في الفرج المولج فيه. (قوله: ولا يعاد غسله) أي الميت. (قوله: لانقطاع تكليفه) أي بالموت. (قوله: ثالثها: حيض) قد أفرد الفقهاء الكلام على الحيض والنفاس والاستحاضة في باب مستقل، والاصل فيه قوله تعالى: * (ويسئلونك عن المحيض) * وخبر
	

	[ 88 ]
	الصحيحين: هذا شئ كتبه الله على بنات آدم. (قوله: أي انقطاعه) يفيد هذا التفسير أن الموجب للغسل انقطاع الحيض لا هو نفسه، وليس كذلك، بل هو الموجب، والانقطاع شرط فيه، وعبارة شرح المنهج: ويعتبر فيه وفيما يأتي - أي من النفاس والولادة - الانقطاع، والقيام للصلاة. اه. بزيادة. وكتب البجيرمي قوله: ويعتبر فيه أي في كونه موجبا للغسل. فهو كغيره سبب للغسل بهذين الشرطين. والاصح أن الانقطاع شرط للصحة، والقيام للصلاة شرط للفورية. اه. (قوله: وهو دم إلخ) هذا معناه شرعا، وأما لغة فهو السيلان. يقال: حاض الوادي: إذا سال. وقوله: يخرج من أقصى رحم المرأة أي يخرج من عرق فمه في أقصى رحم المرأة. والرحم وعاء الولد، وهو جلدة على صورة الجرة المقلوبة، فبابه الضيق من جهة الفرج وواسعه أعلاه، ويسمى بأم الاولاد. اه. بجيرمي. وقوله: في أوقات مخصوصه لو قال في وقت مخصوص لكان أولى، لانه ليس له إلا وقت واحد وهو كونه بعد البلوغ، وقال بعضهم: لعل المراد بالاوقات أقله وغالبه وأكثره. (وقوله: أقل سنه) أي سن صاحبه، أي أقل زمن يوجد فيه الحيض. وقوله: تسع سنين قمرية أي هلالية، لان السنة الهلالية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه، بخلاف العددية فإنها ثلثمائة وستون لا تنقص ولا تزيد، والشمسية ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلثمائة جزء من اليوم. اه. ع ش. (قوله: أي استكمالها) أي التسع سنين. وقوله: نعم، إن رأته إلخ استدراك على اشتراط الاستكمال. وأفاد به أن المراد الاستكمال التقريبي. (قوله: بدون ستة عشر يوما) أي بما لا يسع حيضا وطهرا، فإن رأته بما يسعهما فليس بحيض بل هو دم فساد. (قوله: وأقله) أي الحيض. وقوله: يوم وليلة أي قدرهما مع اتصال الحيض، وهو أربع وعشرون ساعة. والمراد بالاتصال أن يكون نحو القطنة بحيث لو أدخل تلوث، وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسله في الاستنجاء. (قوله: وأكثره) أي الحيض. وقوله: خمسة عشر يوما أي بلياليها، وإن لم يتصل، لكن بشرط أن تكون أوقات الدماء مجموعها أربع وعشرون ساعة فإن لم يبلغ مجموعها ما ذكر كان دم فساد، وهو مع نقاء تخلله حيض، لانه حينئذ يشبه الفترة بين دفعات الدم فينسحب عليه حكم الحيض. وهذا القول يسمى قول السحب وهو المعتمد، ومقابله النقاء طهر ويسمى قول اللقط والتلفيق، فعلى هذا القول تصلي وتصوم في وقت النقاء (قوله: كأقل طهر بين الحيضتين) أي فإنه خمسة عشر يوما بلياليها، وذلك لان الشهر لا يخلو عن حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. وخرج ببين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك. قال ع ش: بل يجوز أن لا يكون بينهما طهر أصلا، كأن يتصل أحدهما بالآخر. (قوله: ويحرم به) أي بالحيض. وقوله: ما يحرم بالجنابة قد تقدم التصريح به فهو مكرر معه. فكان الاولى أن يقول: ويحرم به زيادة على ما مر مباشرة، إلخ. (قوله: ومباشرة ما بين سرتها وركبتها) أي ويحرم ذلك، سواء كان بوطئ أو بغير وطئ، وسواء كان بشهوة أو بغيرها. واعلم أنه يحرم على المرأة أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته. (قوله: وقيل: لا يحرم غير الوطئ) أي من بقية الاستمتاعات، ولو بما بين السرة والركبة. ويسن لمن وطئ في أول الدم وقوته التصدق بدينار، وفي آخر الدم وضعفه التصدق بنصفه، لخبر: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض، إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود والحاكم وصححه. قال في شرح الروض: وكالوطئ في آخر الدم الوطئ بعد انقطاعه إلى الطهر، ذكره في المجموع. اه. (قوله: واختاره) أي القيل المذكور. (قوله: لخبر مسلم إلخ) دليل للقيل المذكور الذي اختاره النووي: (قوله: اصنعوا كل شئ إلا النكاح) وجه الاستدلال به أن لفظه عام شامل لسائر أنواع الاستمتاع، حتى فيما تحت الازار - أي ما بين سرتها وركبتها - غير الوطئ في الفرج. والمانعون
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	قالوا: إنه عام خصص بمفهوم ما صح عن النبي (ص) لما سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال: ما فوق الازار. وذلك المفهوم هو منع الاستمتاع بما تحت الازار، فيكون التقدير: اصنعوا كل شئ أي مما فوق الازار. وإنما منع الاستمتاع بما تحت الازار عندهم لانه يدعو إلى الجماع، لان من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. (قوله: حل لها قبل الغسل صوم) أي لان سبب تحريمه خصوص الحيض، وإلا لحرم على الجنب. اه تحفة. ويحل أيضا طلاقها لزوال مقتضى التحريم وهو تطويل العدة. (قوله: لا وطئ) أي أما هو فيحرم، لقوله تعالى: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * وقد قرئ بالتشديد والتخفيف. أما قراءة التشديد فهي صريحة فيما ذكر، وأما التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال - كما قال به ابن عباس وجماعة، لقرينة قوله تعالى: * (فإذا تطهرن) * - فواضح، وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرطا آخر وهو قوله تعالى: * (فإذا تطهرن) * فلا بد منهما معا. اه إقناع. (قوله: خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي) أي من حل الوطئ أيضا بالانقطاع. (قوله: ورابعها) أي الاربعة التي هي موجبات الغسل. وقوله: نفاس قال الشوبري: لا يقال لا حاجة إليه مع الولادة لانه يستغنى بها عنه، لانا نقول: لا تلازم. لانها إذا اغتسلت من الولادة ثم طرأ الدم قبل خمسة عشر يوما فهذا الدم يجب له الغسل، ولا يغني عنه ما تقدم. تأمل. اه. (قوله: أي انقطاعه) يأتي فيه ما تقدم، فلا تغفل. (قوله: وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم) أي وقبل مضي خمسة عشر يوما من الولادة، وإلا فهو حيض، ولا نفاس لها أصلا. وإذا لم يتصل الدم بالولادة فابتداؤه من رؤية الدم، وعليه فزمن النقاء لا نفاس فيه، فيلزمها فيه أحكام الطاهرات، لكنه محسوب من الستين. كذا قال البلقيني. قال ابن حجر في شرح العباب: ورد بأن حسبان النقاء من الستين من غير جعله نفاسا فيه تدافع. اه. وقيل: إن ابتداء النفاس من الولادة لا من الدم، وعليه فزمن النقاء من النفاس. وفي البجيرمي ما نصه: والحاصل أن الاقوال ثلاثة: ابتداؤه من الولادة عددا وحكما. الثاني: ابتداؤه من خروج الدم عددا وحكما. الثالث: ابتداؤه من الخروج من حيث أحكام النفاس، وأما العدد فمحسوب من الولادة. وهذه الاقوال فيما إذا تأخر خروجه عن الولد وكان بينهما نقاء، وأما إذا خرج الدم عقب الولادة فلا خلاف فيه. وينبني على الاقوال أنه على الاول يحرم التمتع بها في زمن النقاء، ولا يلزمها قضاء الصلاة. وأما على الثاني فيجوز التمتع بها في مدة النقاء، ويجب عليها قضاء، ويجب عليها قضاء الصلوات في مدة النقاء، وكذا على الثالث. اه. (قوله: وأقله) أي النفاس. وقوله: لحظة في عبارة: مجة. أي دفعة من الدم، وهي لا تكون إلا في اللحظة. وفي عبارة: لا حد لاقله. أي لا يتقدر بقدر بل ما وجد منه عقب الولادة يكون نفاسا ولو قليلا، ولا يوجد أقل من مجة. فمؤدى العبارات الثلاث واحد. (قوله: وغالبه أربعون يوما) أي بلياليها، سواء تقدمت على الايام كأن طرقتها الولادة عند الغروب، أو تأخرت كأن طرقتها الولادة عند طلوع الفجر، أو تلفقت كأن طرقتها في نصف الليل. (قوله: وأكثره ستون يوما) أي بلياليها على ما مر. واعلم أنه قد أبدى أبو سهل الصعلوكي معنى لطيفا في كون أكثر النفاس ستين يوما، وهو أن الدم يجتمع في الرحم مدة تخلق الحمل وقبل نفخ الروح فيه أربعين يوما نطفة، ثم مثلها علقة، ثم مثلها مضغة، فتلك أربعة أشهر. وأكثر الحيض خمسة عشر يوما في كل شهر، فالجملة ستون يوما. وأما بعد نفخ الروح فيه فيتغذى بالدم من سرته لان فمه لا ينتفخ ما دام في بطن أمه كما قيل، فلا يجتمع في الرحم دم من حين نفخ الروح فيه، وأنت خبير بأن ذلك لا يظهر إلا بالنسبة لمن كان حيضها خمسة عشر يوما، إلا أنها حكمة لا يلزم اطرادها.
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	(قوله: ويحرم به) أي بالنفاس. ويأتي فيه ما تقدم في قوله: ويحرم به ما يحرم بالجنابة. وقوله: ما يحرم بالحيض حتى الطلاق إجماعا، لانه دم حيض يجتمع قبل نفخ الروح كما مر. (قوله: ويجب الغسل أيضا بولادة) أي بانفصال جميع الولد. قال سم: الوجه فيما لو خرج بعضه ثم رجع لا يجب الغسل بل يجب الوضوء. اه. وإنما وجب الغسل مما ذكر لانه مني منعقد. وقوله: ولو بلا بلل الغاية للرد على من قال إنها حينئذ لا توجب الغسل متمسكا بقوله (ص): إنما الماء من الماء. (قوله: وإلقاء علقة ومضغة) معطوف على مدخول الباء فهو في حيز الغاية، أي ولو كانت بإلقاء علقة ومضغة. وعبارة التحفة: ولو لعلقة ومضغة. قال القوابل: إنهما أصل آدمي. اه. (قوله: وبموت) معطوف على بولادة. أي ويجب الغسل أيضا بموت مسلم. قال الكردي: ولو لسقط بلغ أربعة أشهر وإن لم تظهر فيه أمارة الحياة، لان أحد حدود الموت يشمله وهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة. اه. وقوله: غير شهيد أما هو فيحرم غسله كما سيذكره في الجنائز. (تتمة) لم يتعرض المؤلف للاستحاضة وأحكامها بالخصوص. وحاصل ذلك أن الاستحاضة هي الدم الخارج في غير أوقات الحيض والنفاس، بأن خرج قبل تسع سنين أو بعدها، ونقص عن قدر يوم وليلة، وبأن زاد على خمسة عشر يوما بلياليها، أو أتى قبل تمام أقل الطهر، أو مع الطلق، ولم يتصل بحيض قبله. وهي حدث دائم فلا تمنع شيئا مما يمتنع بالحيض، من نحو صلاة ووطئ، ولو مع جريان الدم. وإذا أرادت المستحاضة أن تصلي يجب عليها أن تغسل فرجها من النجاسة، ثم تحشوه بنحو قطنة - وجوبا - دفعا للنجاسة أو تحفيفا لها، فإن لم يكفها الحشو تعصب بعده بخرقة مشقوقة الطرفين على كيفية التلجم المشهور، ولا يضر بعد ذلك خروج الدم إلا إن قصرت في الشد. ثم بعد ما ذكر تتوضأ، ثم عقب ذلك تصلي. ويجب إعادة جميع ذلك لكل فرض عيني ولو نذرا. واعلم أنه يجب على النساء تعلم ما يحتجن إليه من هذا الباب وغيره. فإن كان نحو زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فليسأل لها ويخبرها أو تخرج لتعلم ذلك، وليس لها الخروج لغير تعلم واجب من نحو حضور مجلس ذكر إلا برضاه وبمحرم معها إن خرجت عن البلد. (قوله: وفرضه أي الغسل) و (قوله: شيآن) يأتي فيه ما تقدم في قوله: وموجبه أربعة. وكونه شيئين مبني على طريقة النووي رضي الله عنه من أن إزالة النجاسة ليست فرضا، وهي الراجحة. أما على طريقة الرافعي من أنها فرض فيكون ثلاثة أشياء، وهي مرجوحة. (قوله: أحدهما) أي الشيئين. (قوله: أي رفع حكمه) أي المذكور من الجنابة والحيض وهو المنع من نحو الصلاة - وأفاد بهذا التفسير أنه يحتاج إلى تقدير مضاف بين المضاف والمضاف إليه في قوله: رفع الجنابة ورفع الحيض، ومحل الاحتياج إليه بالنسبة للاول إن أريد بالجنابة الاسباب - كالتقاء الختانين وإنزال المني - لانها لا ترتفع، فإن أريد بها الامر الاعتباري القائم بالبدن الذي يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، أو أريد بها المنع نفسه، فلا يحتاج لتقديره. (قوله: أو نية إلخ) بالرفع عطف على نية الاولى، ومثل نية أداء فرض الغسل نية الغسل المفروض أو الغسل الواجب. (قوله: أو رفع حدث) بالجر، معطوف على أداء فرض الغسل. أي أو نية رفع الحدث، أي بغير تقييده بالاكبر. وينصرف إليه بقرينة كونه عليه، أو بتقيده به. (قوله: أو الطهارة عنه) أي أو نية الطهارة عن الحدث. أي أو الطهارة للصلاة، ولا يكفي نية الطهارة فقط. ولو نوى المحدث غير ما عليه، كأن نوى الجنب رفع حدث الحيض أو بالعكس، فإن كان غالطا صح، والمراد بالغلط هنا اعتقاد أن ما عليه هو الذي نواه، على خلاف ما في الواقع. وليس المراد بالغلط سبق لسانه إلى غير ما أراد أن ينطق به، إذ مجرد سبق اللسان لا أثر له لان الاعتبار بما في القلب. وإن كان متعمدا لم يصح لتلاعبه. (قوله: أو أداء الغسل) أي أو نية أداء الغسل. قال ع ش: فإن قلت: أي فرق بين أداء
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	الغسل والغسل فقط ؟ لانه إن أريد بالاداء معناه الشرعي، وهو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لا يصح، لان الغسل لا وقت له مقدر شرعا ؟ وإن أريد معناه اللغوي، وهو الفعل، ساوى نية الغسل ؟ ويجاب: بأن الاداء لا يستعمل إلا في العبادة. اه بجيرمي. (قوله: لا الغسل فقط) أي لا يكفي نية الغسل فقط، وذلك لانه يكون عادة وعبادة، وبه فارق الوضوء. قال البجيرمي نقلا عن البرماوي وق ل: وقد يكون مندوبا فلا ينصرف للواجب إلا بالنص عليه، لانه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة - العادي كالتنظيف، والندب كالعيد، والوجوب كالجناية - احتاج إلى التعيين، بخلاف الوضوء فليس له إلا سبب واحد وهو الحدث. فلم يحتج إلى التعيين لانه لا يكون عادة أصلا ولا مندوبا لسبب، وليست الصلاة بعد الوضوء سببا للتجديد وإنما هي مجوزة له فقط لا جالبة له، ولذلك لم تصح إضافته إليها. اه. (قوله: ويجب أن تكون النية) دخول على المتن. وأفاد أن مقرونة يقرأ بالنصب خبرا لتكون مقدرة، ولا يتعين ذلك بل يصح أن يكون منصوبا على الحال. وقوله: مقرونة بأوله أي الغسل. ويندب أن يقدمها مع السنن المتقدمة كالسواك والبسملة وغسل الكفين ليثاب عليها. لكن إن اقترنت النية المعتبرة بما يقع غسله فرضا فاته ثواب السنن المذكورة وكفته هذه النية. فالاحسن حينئذ أن يفرق النية بأن يقول عند هذه السنن: نويت سنن الغسل. لثياب عليها. ثم ينوي النية المعتبرة عند غسل الواجب غسله، كما في الوضوء. (قوله: فلو نوى) أي الجنب أو الحائض ونحوه. وقوله بعد غسل جزء أي من بدنه. (قوله: وجب إعادة غسله) أي ذلك الجزء الذي لم تقترن النية به، وذلك لعدم الاعتداد به قبل النية. فعلم أن وجوب قرنها بأوله إنما هو للاعتداد به لا لصحة النية، لانها لا تصح وإن لم تقترن بأول الغسل، لكن تجب إعادته. (قوله: لم يحتج إلى إعادة النية) أي لعدم اشتراط الموالاة فيه، بل هي سنة فقط. كما صرح به في المنهاج في باب التيمم. (قوله: وثانيهما) أي الشيئين. (قوله: تعميم ظاهر بدن) فلو لم يصل الماء إليه لحائل - كشمع أو وسخ تحت الاظفار - لم يكف الغسل، وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله. ولا يجب هنا غسل ما بعده معه لان بدن الجنب كله كعضو واحد، بخلاف الوضوء كما تقدم. وإنما وجب تعميمه لما صح من قوله (ص): أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. ولان الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل. (قوله: حتى الاظفار) بالجر، عطف على ظاهر. وقوله: وما تحتها أي وحتى ما تحت الاظفار فيجب غسله. وقد تقدم الكلام على ما تحت الاظفار من الاوساخ فارجع إليه إن شئت. (قوله: والشعر) أي وحتى الشعر، وهو معطوف على الاظفار المعطوفة على ظاهر البدن لا على البدن، وإلا لزم تسلط لفظ ظاهر على جميع المعاطيف وانحل. المعنى: حتى ظاهر الاظفار وظاهر ما تحتها وظاهر الشعر ظاهرا وباطنا، ولا يخفى ما فيه، تأمل. (قوله: وإن كثف) أي الشعر. وإنما وجب غسل الكثيف هنا ظاهرا وباطنا، بخلافه في الوضوء، لقلة المشقة هنا بسبب عدم تكرره لكل صلاة، وكثرتها في الوضوء لتكرره لكل صلاة. والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه ليصل الماء إلى باطنه، فإن وصل من غير نقض لم يجب نقضه. (قوله: وما ظهر إلخ) أي وحتى ما ظهر إلخ. فهو معطوف على الاظفار أيضا. وقوله: من نحو منبت شعرة لعل نحو ذلك هو منبت ظفر أزيل. (قوله: زالت) أي الشعرة. وقوله: قبل غسلها فإن زالت بعده لا يجب غسله. (قوله: وصماخ) أي وما ظهر من صماخ للاذنين، فهو معطوف على نحو. (قوله: وفرج امرأة) أي وما ظهر من فرج امرأة، بكر أو ثيب. قال الكردي: وما يبدو من فرج البكر دون ما يبدو من فرج الثيب، فيختلف الوجوب في الثيب والبكر. اه. وقوله: عند جلوسها متعلق بظهر المقدر. (قوله: وشقوق) أي وما ظهر من شقوق - أي في البدن -
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	ولا غور لها. وعبارة النهاية: وما يبدو من شقوق البدن التي لا غور لها. اه. (قوله: وباطن جدري) أي وحتى باطن جدري، فهو بالجر معطوف على مدخول حتى وقوله: انفتح رأسه خرج به ما إذا لم ينفتح فلا يجب شقه وغسل باطنه. (قوله: لا باطن قرحة) بالجر، عطف على باطن جدري. أي فلا يجب تعميمه بالماء. (قوله: وارتفع قشرها) أي عن البشرة. وقوله: لم يظهر شئ مما تحته أي القشر من باطن القرحة. والظاهر أن هذا القيد وما قبله لا مفهوم لهما بل هما لبيان الواقع، وذلك لانهما لازمان للبرء. تأمل. (قوله: ويحرم فتق الملتحم) أي من أصابع اليدين والرجلين، لانه ليس من ظاهر البدن. وعبارة النهاية في مبحث سنن الوضوء: ولو كانت أصابعه ملتفة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل ونحوه وجب، أو ملتحمة حرم فتقها لانه تعذيب بلا ضرورة. أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من العلة انتهت. ولو أخر هذه المسألة عن قوله: وما تحت قلفة، لكان أولى، لتتصل المعاطيف، ولايهام عبارته أن وما تحت معطوف على فاعل يحرم. (قوله: وما تحت قلفة) أي وحتى ما تحت قلفة من الاقلف، فهو معطوف على مدخول حتى. وإنما وجب غسله لانه ظاهر حكما وإن لم يظهر حسا، لانها مستحقة الازالة. ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها. ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها، وإلا وجبت إزالتها. فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين. وهذا التفصيل في الحي، وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لان ذلك يعد إزراء به، ويدفن بلا صلاة، على المعتمد عند الرملي، وعند ابن حجر ييمم عما تحتها ويصلى عليه للضرورة. (قوله: لا باطن شعر) الاولى تقديمه وذكره بعد قوله: وإن كثف، إذا هو مستثنى منه. ولو جعل من المتن لكان ظاهرا. ومثل الشعر المنعقد باطن فم وأنف وعين وفرج وشعر نبت في العين والانف، فلا يجب غسله. وقوله: انعقد بنفسه فإن عقده هو لا يعفى عنه مطلقا، قل أو كثر. وقال بعضهم: يعفى عن القليل منه. (قوله: ولا يجب مضمضة واستنشاق) أي لان محلهما ليس من الظاهر، وإن انكشف باطن الفم والانف بقطع ساترهما. ويغني عن هذا قوله الآتي: فبعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق. وقوله: بل يكره تركهما أي خروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه. (قوله: بماء طهور) متعلق بتعميم. (قوله: ومر) أي في شروط الوضوء. وعبارته هناك. وثالثها: أن لا يكون عليه - أي على العضو - مغير للماء تغيرا ضارا، كزعفران وصندل. خلافا لجمع. اه. (قوله: ويكفي ظن عمومه) أي ويكفي في الغسل ظن وصول الماء إلى جميع البشرة والشعر. (قوله: على البشرة والشعر) الاولى حذف على، إذ المصدر يتعدى بنفسه كفعله. يقال: عمك الماء. (قوله: وإن لم يتيقنه) أي العموم. ولا معنى لهذه الغاية بعد قوله: ويكفي ظن إلخ. (قوله: فلا يجب تيقن عمومه) مفرع على قوله: ويكفي إلخ. (قوله: بل يكفي غلبة إلخ) هو عين المفرع عليه، فالاولى حذفه. وقوله: به أي بعموم الماء. وقوله: فيه أي في الغسل. وقوله: كالوضوء أي كما أنه يكفي غلبة ظن العموم فيه كما مر. (قوله: وسن إلخ) لما تكلم على الفرائض شرع يتكلم على السنن. (قوله: للغسل الواجب) أي كغسل الجنابة والحيض والنفاس والولادة. وقوله: والمندوب أي كغسل الجمعة والعيدين. (قوله: تسمية) نائب فاعل سن، ولا بد أن يقصد بها الذكر وحده، أو يطلق إن كان محدثا حدثا أكبر. فإن قصد القراءة وحدها أو مع الذكر حرم، ولا بد أن تكون مقرونة بالنية القلبية ليثاب عليها من حيث الغسل. وقوله: أوله أي أول الغسل. وقد ذكر الشارح في الوضوء خلافا في كون أول السنن التسمية أو السواك، وقد تقدم الجمع بينهما بأن من قال بالاول مراده أول السنن القولية، ومن قال بالثاني مراده الفعلية. (قوله: وإزالة قذر) أي وسن إزالة قذر، أي تقديمها على الغسل. قال ش ق: ومحل كون تقديم غسله من سنن الغسل إذا كانت النجاسة غير
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	مغلظة وكانت حكمية، أي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح. أو عينية، بأن يدرك لها واحد مما ذكر، وكانت تزول بغسلة واحدة. أما العينية التي لا تزول بذلك فإزالتها قبل الغسل شرط، فلا يصح مع بقائها لحيلولتها بين العضو والماء. وأما المغلظة فغسلها بغير تتريب أو معه قبل استيفاء السبع لا يرفع الحدث - كما في شرح الرملي - فلو كان على بدن الجنب نجاسة مغلظة فغسلها ستا ثم انغمس في ماء كدر كالنيل ناويا رفع الحدث ارتفعت جنابته. اه. (قوله: طاهر) بدل من قذر. (قوله: كمني ومخاط) تمثيل للطاهر. (قوله: ونجس) الواو بمعنى أو، وهو معطوف على طاهر. (قوله: كمذي) تمثيل للنجس، ومثله الودي. (قوله: وإن كفى إلخ) غاية لسنية إزالة القذر، أي سن إزالة القذر وإن كفى لهما - أي للحدث والقذر - غسلة واحدة. قال العلامة الكردي: وهذا هو الراجح في المذهب، لكن يشترط في الطاهر أن لا يغير الماء تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، وأن لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته من البشرة. وفي النجاسة العينية أن تزول النجاسة بغسلة، وأن يكون الماء الذي هو دون القلتين واردا على المتنجس، وأن لا تتغير الغسالة ولو تغيرا يسيرا، وأن لا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول ويعطيه من الوسخ. فإن انتفى شرط من ذلك حكم ببقاء الحدث كالخبث. فعلم أن المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد تسبيعها مع التتريب. قال في الايعاب: فلو انغمس بدون تتريب في نهر ألف مرة مثلا لم يرتفع حدثه. وبه يلغز فيقال: جنب انغمس في ماء طهور ألف مرة بنية رفع الجنابة وليس ببدنه مانع حسي ولم يطهر. اه. (قوله: وأن يبول إلخ) أي وسن أن يبول إلخ. وقوله: قبل أن يغتسل متعلق بيبول. وقوله: ليخرج ما بقي أي من المني. وقوله: بمجراه أي البول. وذلك لانه لو لم يبل قبله لربما خرج منه بعد الغسل فيجب عليه إعادة. (قوله: فبعد إزالة القذر إلخ) أي فبعد إزالة القذر سن مضمضة واستنشاق، وهما سنتان مستقلتان غير المشتمل عليهما الوضوء. (قوله: ثم وضوء كاملا) أي ثم سن وضوء كاملا. (قوله: رواه) أي الاتباع الشيخان، أي البخاري ومسلم. (قوله: ويسن له) أي المغتسل. وقوله: استصحابه أي الوضوء. وقوله إلى الفراغ أي من الغسل. (وقوله: حتى لو أحدث) أي قبل أن يغتسل. قوله: سن له إعادته أي الوضوء. وهذا ما جرى عليه ابن حجر. وجرى م ر على سنية الاعادة، وعبارته: ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته. كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا، فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء لان تلك النية بطلت بالحدث. اه. قال ش ق: ويمكن الجمع بينهما بأن مراد الرملي أنه لا تطلب إعادته من حيث كونه من سنن الغسل المأمور بها، فلا ينافي طلب إعادته من حيث الخروج من الخلاف، وهو مراد ابن حجر اه. وعلى ما جرى عليه م ر ألغز السيوطي فيه فقال: قل للفقيه وللمفيد * * ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ * * قد جاء بالامر السديد لا ينقضون وضوءه * * مهما تغوط أو يزيد ووضوءه لم ينتقض * * إلا بإيلاج جديد أجابه بعضهم في قوله: يا مبدئ اللغز السديد * * يا واحد العصر الفريد هذا الوضوء هو الذي * * للغسل سن كما تفيد وهو الذي لم ينتقض إلا بإيلاج جديد (قوله: وزعم المحاملي) مبتدأ خبره ضعيف. وقوله: اختصاصه أي الوضوء بالغسل الواجب، وعبارة ابن
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	قاسم: قال في شرح العباب: وقضية كلامهم أن الوضوء إنما يكون سنة في الغسل الواجب. به صرح أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي. ولو قيل بندبه - كغيره من سائر السنن التي ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضا - لم يبعد. ثم رأيت المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال. اه. (قوله: والافضل عدم تأخير غسل قدميه) هذا لا يلائم قوله: ثم وضوء كاملا. إذ كماله إنما يكون بعدم تأخير غسل قدميه. والاولى في المقابلة أن يقول كما في المنهاج. وفي قول: يؤخر غسل قدميه. (قوله: وإن ثبت تأخيرهما) أي القدمين، أي غسلهما. وقوله: في البخاري فقد روي فيه أنه (ص) توضأ وضوءه للصلاة غير غسل قدميه. (قوله: ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده) في البجيرمي ما نصه: لو اغتسل ثم أراد أن يتوضأ، فهل ينوي بالوضوء الفريضة لانه لم يتوضأ قبله ؟ أو ينوي به السنة لان وضوءه اندرج في الغسل ؟. الجواب: أنه إن أراد الخروج من الخلاف نوى به الفريضة، وإلا نوى به السنة، فيقول: نويت سنة الوضوء للغسل. وكذا يقول إذا قدمه، إن تجردت جنابته عن الحدث وإلا فنية معتبرة. اه. ابن شرف اه. (قوله: لكن الافضل تقديمه) أي الوضوء على الغسل. (قوله: ويكره تركه) أي الوضوء، خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج، كما سيذكره. (قوله: وينوي به سنة الغسل) قال في التحفة: أي أو الوضوء كما هو ظاهر. (قوله: إن تجردت جنابته) أي انفردت عنه، كأن نظر فأمنى أو تفكر فأمنى. وقوله: وإلا أي وإن لم تتجرد عنه بل اجتمعت معه كما هو الغالب. نوى به رفع الحدث. وظاهر هذا أنه ينوي ما ذكر وإن أخر الوضوء عن الغسل، وهو كذلك إن أراد الخروج من الخلاف، وإلا نوى به سنة الغسل كما مر قريبا. وفي بشرى الكريم ما نصه: وينوي به رفع الحدث الاصغر، وإن تجردت جنابته عنه وإن أخره عن الغسل، خروجا من خلاف القائل بعدم اندراج الاصغر في الاكبر، ومن خلاف القائل: إن خروج المني ينقض الوضوء. وينبغي لمن يغتسل من نحو إبريق. قرن النية بغسل محل الاستنجاء، إذ قد يغفل عنه فلا يتم طهره، وإن ذكره احتاج إلى لف خرقة على يده وفيها كلفة، أو إلى المس فينتقض وضوءه. فإذا قرنها به يصير على الكف حدث أصغر دون الاكبر، فيحتاج إلى غسلها بنية الوضوء. فالاولى أن ينوي رفع الحدث عن محل الاستنجاء فقط ليسلم من ذلك. اه بزيادة. وهذه المسألة تسمى بالدقيقة ودقيقة الدقيقة. فالدقيقة: النية عند محل غسل الاستنجاء، ودقيقة الدقيقة: بقاء الحدث الاصغر على كفه. والمخلص من ذلك أن يقيد النية بالقبل والدبر، كأن يقول: نويت رفع الحدث عن هذين المحلين. فيبقى حدث يده ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنه. (قوله: خروجا إلخ) أي ينوي رفع الحدث الاصغر، خروجا من خلاف موجب الوضوء. وقوله: بعدم الاندراج أي اندراج الحدث الاصغر في الاكبر. (قوله: لزمه الوضوء) أي عند إرادة نحو الصلاة، كما هو ظاهر. (قوله: فتعهد معاطف) أي ثم بعد الوضوء سن تعهد معاطفه، وهي ما فيه انعطاف والتواء، كطيات بطن وكإبط وأذن. ويتأكد التعهد في الاذن فيأخذ كفا من ماء ويضع الاذن عليه برفق. قال في التحفة: وإنما لم يجب ذلك حيث ظن وصوله إليها لان التعميم الواجب يكتفي فيه بغلبة الظن. اه. (قوله: والموق) المراد به ما يشمل اللحاظ، وهو ما يلي الاذن. وعبارة بعضهم: وموق ولحاظ. اه. (قوله: وتعهد إلخ) بالرفع، عطف على تعهد معاطف. وقوله: أصول شعر أي منابت شعر. وعبارة المنهج القويم مع الاصل وتخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة، بأن يدخل أصابعه العشرة في الماء ثم في الشعر ليشرب بها أصوله. والمحرم في ذلك كغيره، لكن يتحرى الرفق خشية الانتتاف. (قوله: ثم غسل إلخ) أي ثم بعد تعهد ما ذكر سن غسل رأس بإفاضة الماء. (قوله: بعد تخليله)
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	أي الرأس، أي شعره، كما هو ظاهر. ولا حاجة إليه بعد قوله: وتعهد أصول شعر. إذ هو صادق بشعر الرأس وغيره. وتعلم البعدية من تعبيره بثم، تأمل. (قوله: ولا تيامن فيه) أي في الرأس. ومحله إن كان ما يفيضه يكفي كل الرأس، وإلا بدأ بالايمن، كما في النهاية، ونصها: وظاهر كلامه أنه لا يسن في الرأس البداءة بالايمن. وبه صرح ابن عبد السلام واعتمده الزركشي وهو ظاهر. إن كان ما يفيضه يكفي كل الرأس وإلا بدأ بالايمن كما يبدأ به الاقطع وفاعل التخليل. اه. وقوله: لغير أقطع أي أما هو فيسن له التيامن فيه. (قوله: ثم غسل شق أيمن) أي فيبدأ أولا بالجهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا، فيفيض الماء عليها من قدام ثم من خلف، ثم يغسل الجهة اليسرى كذلك. وهذا في غسل الحي، وأما في غسل الميت فيغسل شقه الايمن من قدام ثم الايسر كذلك، ثم يحرفه ويغسل شقه الايمن من خلف ثم الايسر كذلك، لانه أسهل على الميت والغاسل. (قوله: ودلك لما تصله يده) أي وسن دلك لذلك. قال البجيرمي: يقتضي هذا أن ما لم تصله يده لا يسن دلكه، وليس كذلك، بل يسن له أن يستعين بعود ونحوه: اه. (قوله: خروجا إلخ) علة لسنية الدلك، بقطع النظر عن قوله لما تصله يده. وذلك لان الموجب له يوجبه في جميع البدن. وقوله: من خلاف من أوجبه هو الامام مالك رضي الله عنه، قال في التحفة: دليلنا - أي على عدم الوجوب - أن الآية والخبر ليس فيهما تعرض له، مع أن اسم الغسل شرعا ولغة لا يفتقر إليه. اه. (قوله: وتثليث) أي وسن تثليث. وقوله: لغسل جيمع البدن إلخ فيغسل رأسه أولا ثلاثا، ثم شقه الايمن ثلاثا من قدام ومن خلف، ثم الايسر كذلك، ويدلك ثلاثا، ويخلل ثلاثا. (قوله: ويحصل) أي التثليث. وقوله: في راكد أي في الغسل في ماء راكد. (قوله: بتحرك) متعلق بيحصل. (قوله: وإن لم ينقل إلخ) غاية لحصول التثليث بما ذكر. وقوله: على الاوجه أي من اضطراب فيه بين الاسنوي والمتعقبين لكلامه، لان كل حركة توجب مماسة ماء لبدنه غير الماء الذي قبله. ولم ينظر لهذه الغيرية المقتضية للانفصال المقتضى للاستعمال، لان المدار في الانفصال المقتضي له على انفصال البدن عنه عرفا، وما هنا ليس كذلك، وكأن الفرق أنه يغتفر في حصول سنة التثليث ما لا يغتفر في حصول الاستعمال لانه إفساد للماء فلا يكفي فيه الامور الاعتبارية. وقد مر فيمن أدخل يده بلا نية اغتراف أن له أن يحركها ثلاثا ويحصل له سنة التثليث. اه تحفة. (قوله: واستقبال) أي وسن للغسل استقبال للقبلة. (قوله: وموالاة) أي وسن موالاة. قال في التحفة بتفصيلها السابق. اه وهو أنها سنة في حق السليم وواجبة في غيره. (قوله: وترك تكلم) أي وسن للمغتسل ترك تكلم. وقوله: بلا حاجة أما بها فلا يسن تركه، كما مر في الوضوء. (قوله: وتنشيف) بالجر، عطف على تكلم. أي وسن ترك تنشيف. وقوله: بلا عذر أما به فلا يسن تركه، كما مر أيضا. (قوله: وتسن الشهادتان المتقدمتان) وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقوله: مع ما معهما أي مع ما ذكر معهما هناك، وهو أن يزيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وأن يقرأ * (إنا أنزلناه) * وأن يقول ذلك كله ثلاثا مستقبلا للقبلة، رافعا يديه وبصره إلى السماء، ولو أعمى. وقوله: عقب الغسل متعلق بتسن. (قوله: وإن لا يغتسل لجنابة إلخ) عبارة المغني: وأن لا يغتسل في الماء الراكد ولو كثر، أو بئر معينة - كما في المجموع - بل يكره ذلك لخبر مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب. فقيل لابي هريرة: الراوي للحديث كيف يفعل ؟ قال: يتناوله تناولا. قال في المجموع: قال في البيان: والوضوء فيه كالغسل، وهو محمول - كما قاله شيخنا - على وضوء الجنب، وإنما كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ذلك الماء، أو لشبهه بالمضاف إلى شئ لازم كماء الورد، فيقال: ماء عرق أو وسخ. وينبغي أن يكون ذلك في
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	غير المستبحر. اه. (قوله: في ماء راكد) متعلق بيغتسل. (قوله: لم يستبحر) أي يصر كثيرا كالبحر. (قوله: كنابع إلخ) يحتمل أن الكاف لتمثيل الماء الراكد الذي يسن عدم الاغتسال فيه، ويحتمل أنها للتنظير بناء على أن المراد بالماء الراكد غير الجاري وغير النابع، وعلى كل يسن عدم الاغتسال فيه. وقوله: غير جار صفة لنابع. (قوله: لو اغتسل لجنابة) أي أو حيض أو نفاس. وقوله: ونحو جمعة أي مع نحو جمعة، كعيد وكسوف واستسقاء. وقوله: بنيتهما أي الجناية ونحو الجمعة. وقوله: حصلا أي حصل غسلهما، كما لو نوى الفرض وتحية المسجد. (قوله: وإن كان الافضل إلخ) غاية للحصول. وقوله: إفراد كل بغسل قال ع ش: قال في البحر: والاكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة، ذكره أصحابنا. اه عميرة. اه. (قوله: أو لاحدهما) أي أو اغتسل لاحدهما فقط، كأن نوى الجنابة أو الجمعة. وقوله: حصل فقط أي عملا بما نواه. وإنما لم يندرج النفل في الفرض لانه مقصود، فأشبه سنة الظهر مع فرضه. (قوله: ولو أحدث) أي حدثا أصغر. وقوله: ثم أجنب أي أو أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث معا. (قوله: كفى غسل واحد) أي عن الحدث والجنابة. قال في النهاية: وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة، وأن الاصغر يضمحل معه، أي لا يبقى له حكم، فلذا عبر المصنف بقوله: كفى. اه. (قوله: وإن لم ينو معه) أي الغسل، وهو غاية للاكتفاء به. قال ع ش: بل لو نفاه لم ينتف. اه. (قوله: ولا رتب أعضاءه) أي وإن لم يرتب أعضاء الوضوء، فهو غاية ثانية. (قوله: بعد انقطاع دمهما) أي الحائض والنفساء. (قوله: غسل فرج) نائب فاعل يسن. وقوله: ووضوء أي إن وجد الماء، وإلا تيمم. وهذا الوضوء كوضوء التجديد والوضوء لنحو القراءة، فلا بد فيه من نية معتبرة. أفاده في التحفة. (قوله: لنوم إلخ) متعلق بكل من غسل فرج وضوء. وقوله: وشرب أي وجماع ثان أراده. قال في التحفة: وينبغي أن يلحق بهذه الاربعة إرادة الذكر، أخذا من تيممه (ص) لرد سلام من سلم عليه جنبا. اه. (قوله: ويكره فعل شئ من ذلك) أي من النوم والاكل والشرب. وقوله: بلا وضوء ظاهره أنه يكره ذلك ولو مع غسل الفرج، وليس كذلك، بل يكفي غسل الفرج في حصول أصل السنة، كما في التحفة. ونصها: ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكل أو شرب، وإلا كره. اه. (قوله: وينبغي أن لا يزيلوا إلخ) قال في الاحياء. لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا. ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها. اه. وقوله: ويقال إن كل شعرة إلخ قال ع ش: فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك. وينبغي أن محل ذلك حيث قصر، كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل، وإلا فلا، كأن فاجأه الموت. اه. (قوله: لان ذلك) أي المذكور من الشعر أو الظفر أو الدم المزال حال الجنابة، أو الحيض أو النفاس. وقوله: يرد في الآخرة جنبا قال ق ل: وفي عود نحو الدم نظر، وكذا في غيره، لان العائد هو الاجزاء التي مات عليها. اه. (قوله: وجاز) أي للمغتسل. وقوله: تكشف أي عدم ستر عورته. (قوله: في خلوة) أي في محل خال عن الذين يحرم عليهم نظر عورة المغتسل والذين يجوز لهم نظرها. (قوله: أو بحضرة إلخ) أي أو ليس في خلوة ولكن بحضرة من يجوز له أن ينظر إلى عورة المغتسل. وقوله: كزوجة وأمة تمثيل لمن يجوز له ذلك. (قوله: والستر) أي في الخلوة، أو بحضرة من يجوز له
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	النظر. وقوله: أفضل أي لقوله (ص) لبهز بن حكيم: احفظ عورتك من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليا ؟. قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فإن قيل: الله سبحانه وتعالى لا يحجب عنه شئ، فما فائدة الستر له ؟ أجيب: بأن يرى متأدبا بين يدي خالقه ورازقه. اه. مغني. ويسن لمن اغتسل عاريا أن يقول: باسم الله الذي لا إله إلا هو. لان ذلك ستر عن أعين الجن. قال في التحفة: قال بعض الحفاظ: وأن يخط من يغتسل في فلاة ولم يجد ما يستتر به خطأ كالدائرة، ثم يسمي الله ويغتسل فيها، وأن لا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة، وأن لا يدخل الماء إلا بمئزره فإن أراد إلقاءه فبعد أن يستر الماء عورته. اه. (قوله: وحرم) أي التكشف. وقوله: إن كان ثم أي في محل الغسل. وقوله: من يحرم نظره إليها أي إلى عورته. ولا فرق في حرمة ذلك حينئذ بين أن يغضوا أبصارهم أم لا. ولا يكفي قوله لهم غضوا أبصاركم. خلافا لمن قيدها بما إذا لم يغضوا أبصارهم. (قوله: كما حرم) أي التكشف في الخلوة. وقوله: بلا حاجة، هي كالغسل وتبرد وصيانة ثوب من الدنس. (قوله: وحل) أي التكشف. وقوله: فيها أي الخلوة. وقوله: لادنى غرض أي لاقل حاجة، وهي ما تقدم. وقوله: كما يأتي أي في مبحث ستر العورة. وعبارته هناك: فرع: يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره، حتى في الخلوة. لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره، ويحوز كشفها في الخلوة - ولو من المسجد - لادنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس، والغبار عند كنس البيت، وكغسل. اه. (تتمة) لم يتعرض المصنف لمكروهات الغسل وشروطه، فمكروهاته هي مكروهات الوضوء، كالزيادة على الثلاث، والاسراف في الماء، وشروطه هي شروط الوضوء، كعدم المنافي وعدم الحائل، إلى غير ذلك. ولا يسن تجديد الغسل لانه لم ينقل ولما فيه من المشقة، بخلاف الوضوء. ويباح للرجال دخول الحمام، ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم النظر إليه، وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليها. فقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه. ويكره دخوله للنساء بلا عذر، لان أمرهن مبني على المبالغة في الستر، ولما في خروجهن من الفتنة والشر، وقد ورد: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله. وينبغي لداخله أن يقصد التطهير والتنظيف لا التنزه والتنعم، وأن يتذكر بحرارته حرارة جهنم.. أعاذنا الله من النار، ووفقنا لمتابعة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. (قوله: وثانيها) - مقابل قوله أول الباب أحدها - طهارة عن حدث وجنابة. (قوله أي: ثاني شروط الصلاة) لو حذف لفظ ثاني وجعل ما بعده تفسيرا للضمير لكان أخصر. (قوله: طهارة بدن) هو مرادف للجسم والجسد. وقيل: إن البدن اسم لاعلى الشخص خاصة، أو الرأس والاطراف خاصة، وعلى هذا فالاولى التعبير بالجسم. اه. ش ق. (قوله: ومنه) أي من البدن الذي تجب طهارته داخل الفم، فلو أكل متنجسا لم تصح صلاته ما لم يغسل فمه. وقوله: والانف والعين أي والاذن، وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة لغلظ النجاسة. (قوله: وملبوس) أي وطهارة ملبوس، كثوب ونحوه. (قوله: وغيره) أي غير ملبوس كمنديل. (قوله: من كل محمول) بيان للغير، أي أو ملاق للمحمول. وقوله: له أي للمصلي. (قوله: وإن لم يتحرك) أي المحمول. وقوله: بحركته أي المصلي، وذلك كطرف ذيله أو كمه أو عمامته الطويل. وفارق صحة سجوده على ما لم يتحرك بحركته بأن اجتناب النجاسة فيها شرع للتعظيم، وهذا ينافيه. والمطلوب في السجود الاستقرار على غيره، والمقصود حاصل بذلك. (قوله: ومكان يصلى فيه) أي وطهارة مكان يصلى فيه، ويستثنى منه ما لو كثر ذرق الطيور فيه، فإنه يعفى عنه في الفرش والارض بشروط ثلاثة: أن لا يتعمد الوقوف عليه، وأن لا تكون رطوبة، وأن يشق الاحتراز عنه. (قوله: عن نجس) متعلق بطهارة. وقوله: غير معفو عنه اعلم أن النجس من حيث هو ينقسم أربعة أقسام: قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء، كروث وبول. وقسم يعفى عنه فيهما، كما لا يدركه الطرف. وقسم يعفى عنه في
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	الثوب دو ن الماء، كقليل الدم. وفرق الروياني بينهما بأن الماء يمكن صونه بخلاف الثوب، وبأن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء. وقسم يعفى عنه في الماء دون الثوب، كميتة لا دم لها سائل، وزبل الفيران التي في بيوت الا خلية. (قوله: فلا تصح إلخ) مفرع على مفهوم قوله: طهارة بدون إلخ. وقوله: معه أي النجس المذكور في البدن والملبوس والمكان. (قوله: ولو ناسيا أو جاهلا) غاية لعدم صحة الصلاة معه، أي لا تصح معه، ولو كان مع النسيان أو الجهل. وذلك لان الطهر عن النجس من قبيل الشروط، وهي من باب خطاب الوضع الذي لا يؤثر فيه الجهل أو النسيان. قاله ابن حجر. (قوله: بوجوده أو بكونه مبطلا) تنازعه كل من ناسيا أو جاهلا، والباء فيهما زائدة. فلو صلى بنجس لم يعلمه أو علمه، ونسي ثم تذكر، وجبت الاعادة لكل صلاة صلاها متيقنا فعلها مع ذلك النجس، بخلاف ما احتمل حدوثه بعده. (قوله: لقوله تعالى إلخ) دليل لاشتراط الطهارة عن النجس. وقوله: * (وثيابك فطهر) *) أي على القول بأن معناها الطهارة عن النجاسة، وإنما يتم الاستدلال به للطهارة في البدن بطريق القياس. اه بجيرمي. (قوله: ولخبر الشيخين) هو قوله (ص): إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ووجه الاستدلال به أن فيه الامر باجتناب النجس، وهو لا يجب بغير تضمخ في غير الصلاة، فوجب فيها. والامر بالشئ يفيد النهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي فسادها. (قوله: ولا يضر) أي في صحة صلاته، لانه غير حامل ولا ملاق للنجس. وقيل: يضر، لانه منسوب إليه لكونه مكان صلاته، فتعين طهارته كالذي يلاقيه. وقوله: محاذاة نجس أي أو متنجس. وقوله: لبدنه أي أو محموله. (قوله: لكن تكره) أي الصلاة. وقوله: مع محاذاته أي النجس. (قوله: كاستقبال إلخ) مثال للمحاذاة التي تكره الصلاة معها. وقوله: نجس أو متنجس أي كائنين أمامه في جهة القبلة. قال في النهاية: وشمل كلامه ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة. قال بعضهم: وعموم كلامهم يتناول السقف، ولا قائل به. ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا، والكراهة حينئذ ظاهرة. وتارة لا، فلا كراهة. وعلم من ذلك كراهة صلاته بإزاء متنجس في إحدى جهاته إن قرب منه بحيث ينسب إليه، لا مطلقا كما هو ظاهر. اه. (قوله: والسقف كذلك) أي إذا كان نجسا أو متنجسا تكره محاذاته، لكن مع القرب منه لا مع البعد عنه بحيث لا يعد محاذيا له عرفا. (قوله: ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة) أي إذا كان لحاجة، بدليل التقييد بعد بقوله: ومحله إلخ، كأن بال ولم يجد شيئا يستنجي به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بها، وكمن ينزح الا خلية ونحوها، وكمن يذبح البهائم، وكمن احتاج إليه للتداوي كشرب بول الابل لذلك، كما أمر (ص) به العرنيين. فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابه، لان ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه. (قوله: ومحله) أي محل عدم وجوب اجتنابه. (قوله: في غير التضمخ به) أي التلطخ بالنجس عمدا. (قوله: أو ثوب) قال في التحفة: على تناقض فيه. اه. (قوله: فهو) أي التضمخ، والفاء للتعليل. وقوله: بلا حاجة أما معها فلا يحرم، وقد علمتها. (قوله: وهو) أي النجس. وقوله: شرعا إلخ وأما لغة: فهو كل مستقذر، ولو معنويا كالكبر والعجب، أو طاهرا كالمخاط والمني. (قوله: مستقذر إلخ) عرفه بعضهم بقوله: هو كل عين حرم تناولها على الاطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن
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	أو عقل. وقوله: على الاطلاق: خرج به ما يباح قليله ويحرم كثيره، كالبنج والافيون والحشيشة وجوزة الطيب، فهو طاهر. وقوله: حالة الاختيار: هو للادخال لا للاخراج، لان الاضطرار إنما أباح تناولها ولم يخرجها من النجاسة. وقوله مع سهولة التمييز: هو للادخال أيضا، لان دون الفاكهة والجبن ونحوهما نجس وإن أبيح تناوله، لعسر تمييزه. وقوله: لا لحرمتها: أي تعظيمها، خرج به لحم الآدمي فإنه طاهر، وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لحرمته. وقوله: ولا لاستقذارها: خرج به نحو المخالط فإنه طاهر أيضا، وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لاستقذاره. وقوله: ولا لضررها في بدن أو عقل: خرج به ما ضر بالبدن كالسميات، أو العقل كالافيون والزعفران، فإنه طاهر وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لضرره. ونفي الاستقذار في هذا التعريف لا ينافي ثبوته في تعريف الشارح لان المنفي الاستقذار اللغوي، والمثبت الاستقذار الشرعي. على أن قولهم: لا لاستقذارها. لا يقتضي أنها ليست مستقذرة، بل إن حرمة تناولها ليست لاجل استقذارها وإن كان ثابتا. (قوله: يمنع صحة الصلاة) اعترض بأن هذا حكم، وهو لا يجوز دخوله في الحد لانه يؤدي إلى الدور لتوقف معرفة المعرف - وهو النجس - على معرفة الحكم - وهو المنع من صحة الصلاة ؟. وأجيب: بأنه رسم لا حد، والممنوع أخذ الحكم في الحدود. قال في السلم: وعندهم من جملة المردودأن دخل الاحكام في الحدود (قوله: حيث لا مرخص) أي موجود، وهذا القيد للادخال، فيدخل المستنجي بالحجر فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامته، ومع ذلك محكوم على هذا الاثر بالتنجس إلا أنه عفي عنه. ويدخل أيضا فاقد الطهورين إذا كان عليه نجاسة، فإنه يصلي لحرمة الوقت ولكن عليه الاعادة. (قوله: فهو) أي النجس، والفاء فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر، فكأن سائلا سأل عن النجس ما هو ؟ فقال: هو إلخ. (قوله: كروث وبول) أي لما رواه البخاري: إنه (ص) لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس والركس: النجس. وللامر بصب الماء على البول في خبر الاعرابي الذي بال في المسجد. وقيس به سائر الابوال واستثني من ذلك فضلات النبي (ص) فهي طاهرة، كما جزم به البغوي، وصححه القاضي وغيره. وقال ابن الرفعة: إنه الحق الذي أعتقده وألقى الله به. قال الزركشي: وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الانبياء، والحصاة التي تخرج عقب البول إن تيقن انعقادها منه فهي نجسة وإلا فمتنجسة. (قوله: ولو كانا) أي الروث والبول، والغاية للرد. وقوله: من طائر أي مأكول، لما علمت أن الغاية للرد وهي لا تكون إلا فيه، لانه إذا كان غير مأكول فلا خلاف فيه، وقد صرح بالقيد المذكور في النهاية. (قوله: أو من مأكول) من ذكر العام بعد الخاص، إذ الطائر والسمك والجراد من المأكول. ولو لم يذكر الغاية السابقة واستغنى بهذا لكان أولى وأخصر. تأمل. (قوله: قال الاصطخري إلخ) هذا مقابل الاصح. (قوله: إنهما) أي الروث والبول. وهو بكسر الهمزة مقول القول. (قوله: فإن كان صلبا إلخ) أي فإن كان الحب الذي راثته أو قاءته صلبا، أي جامدا صحيحا. وعبارة النهاية: نعم، لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية، بحيث لو زرع نبت، كان متنجسا لا نجسا. ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا لم يبق فيه تلك القوة، ومن أطلق كونه متنجسا على بقائها فيه، كما في نظيره من الروث. اه. (قوله: ولم يبينوا) أي الفقهاء. وقوله: حكم غير الحب أي كالبيض واللوز والجوز ونحو ذلك، إذا قاءته البهيمة أو راثته. قال في النهاية: وقياسه - أي الحب - في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا. اه. (قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد. واعلم أن قوله: ولو راثت، إلى قوله: وإلا فمتنجس. عبارة فتح الجواد: خلافا لما يوهمه صنيعه.
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	(قوله: والذي يظهر أنه) أي غير الحب. (قوله: إن تغير عن حاله قبل البلع) أي تغير عن صفته الكائنة قبل البلع. (قوله: فنجس) أي فهو نجس. (قوله: وإلا فمتنجس) أي وإن لم يتغير عن حاله فهو متنجس كالحب. (قوله: العفو عن بول إلخ) يعني أنه إذا بالت البقر على الحب حال دياستها عليه يعفى عن بولها للضرورة. (قوله: وعن الجويني تشديد النكير) أي ونقل عن الجويني أنه شدد في النكير، أي أنكر إنكارا شديدا على البحث عن بول بقر الدياسة على الحب. وهو مؤيد لما في المجموع. وقوله: وتطهيره بالجر، عطف على البحث وضميره يعود على الحب الذي فيه بول ما ذكر. أي وتشديد النكير على تطهير الحب عن بول ما ذكر، وذلك لما فيه من المشقة. (قوله: إذا وقع) أي البعر، في مائع، أي ماء أو غيره. (قوله: وعمت البلوى به) أي بوقوعه في المائع. (قوله: وأما ما يوجد إلخ) لم يذكر مقابلا لاما، فكان الاولى إسقاطها. وقوله: كالرغوة الجار والمجرور حال من ما، أي حال كون الذي يوجد على الورق كائنا كالرغوة في البياض. وقوله: فنجس انظر هل هو معفو عنه أم لا ؟. ومقتضى قوله الآتي أو بين أوراق شجر النارجيل الاول. (قوله: بل هو نبات في البحر) قال في التحفة: فما تحقق منه أنه مبلوع متنجس لانه متجمد غليظ لا يستحيل. (قوله: ومذي) بالجر عطف على روث. (قوله: للامر بغسل الذكر منه) أي في خبر الشيخين في قصة سيدنا علي رضي الله عنه لما قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي (ص) لقرب ابنته مني، فأخبرت المغيرة، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. (قوله: وهو) أي المذي. وقوله: ماء أبيض أو أصفر رقيق قال ابن الصلاح: إنه يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا، وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء منه في الرجال، خصوصا عند هيجانهن. (قوله: وودي) بالجر أيضا، عطف على روث. (قوله: بمهملة) قال في التحفة: ويجوز إعجامها. اه. (قوله: عقب البول) أي حيث استمسكت الطبيعة. (قوله: أو عند حمل شئ ثقيل) أي أو يخرج عند حمل شئ ثقيل. (قوله: ودم) بالجر أيضا، عطف على روث، فهو نجس ولو سال من سمك وكبد وطحال، لقوله تعالى: * (أو دما مسفوحا) * أي سائلا. ولخبر: فاغسلي عنك الدم وصلي. وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال فهما طاهران. قال ع ش: وإن سحقا وصارا كالدم. اه. (قوله: حتى ما بقي على نحو عظم) أي حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنه نجس. وقيل: إنه طاهر. وهو قضية كلام النووي في المجموع، وجرى عليه السبكي. ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله (ص) تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره. والمعتمد الاول لانه دم مسفوح، ولا ينافيه ما تقدم من السنة، لانه محمول على العفو عنه، ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة. (قوله: لكنه) أي ما بقي على نحو عظم. وقوله: معفو عنه أي في الاكل، وإن اختلط بماء الطبخ وغيره وكان واردا على الماء. نعم، إن لاقاه ماء لغسله اشترط زوال أوصافه قبل وضعه في القدر، فما يفعله الجزارون الآن من صب الماء على المذبح لازالة الدم عنه مضر لعدم إزالة الاوصاف. وقال ابن العماد في منظومته: والدم في اللحم معفو كذا نقلوا فقبل غسل فلا بأس بطبخته وشيخ شيراز لم يسمح بما نقلوا بل عد من واجب تطهير لحمته
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	(قوله: واستثنوا منه) أي من الدم. (قوله: الكبد والطحال) أي لخبر الصحيحين: أحلت لنا ميتتان ودمان. السمك والجراد، والكبد والطحال. (قوله: والمسك) أي واستثنوا المسك، فإنه طاهر لخبر مسلم: المسك أطيب الطيب. وقوله: ولو من ميت أي ولو انفصل من ظبي ميت، وهذا بخلاف فأرته، فإنها إن انفصلت من ميت فهي نجسة، وإن انفصلت من حي فهي طاهرة. والتفصيل المذكور بين المسك وفأرته هو ما جرى عليه ابن حجر. وجرى شيخ الاسلام في شرح الروض على أنه لا فرق بينهما، بل إن انفصلا في حال الحياة فهما طاهران وإلا فنجسان. ونص عبارته وظاهر كلامه - كالاصل - أن المسك طاهر مطلقا، وجرى عليه الزركشي والاوجه أنه كالانفحة جريا على الاصل في أن المبان من الميتة النجسة نجس. اه. ووافقه م ر على ذلك. (قوله: إن انعقد) أي المسك، وتجسد. (قوله: والعلقة) أي واستثنوا العلقة، وهي دم غليظ استحالت عن المني. وقوله: والمضغة وهي لحمة صغيرة استحالت عن العلقة. (قوله: ولبنا) أي واستثنوا لبنا فهو طاهر، ومحله إذا كان من مأكول أو من آدمي، فإن كان من غيره فهو نجس. (قوله: ودم بيضة) أي واستثنوا دم بيضة. وقوله: لم تفسد أي لم تصر مذرة بحيث لا تصلح للتفرخ، فإن فسدت فهو نجس. وعبارة النهاية: ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة، وإلا فلا. وقوله وإلا فلا، قال ع ش: من ذلك: البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كبس ذكر، فإنه إذا صار دما كان نجسا لانه لا يأتي منه حيوان. اه ابن حجر بالمعنى. اه. وعبارة المغني: ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صححه المصنف في تنقيحه هنا، وصحح في شروط الصلاة منه. وفي التحقيق وغيره أنها نجسة. قال شيخنا: وهو ظاهر على القول بنجاسة مني غير الآدمي، وأما على غيره فالاوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا. والاول على خلافه. (فائدة) يقال مذرت البيضة - بالذال المعجمة - إذا والاول على خلافه فست. وفي الحديث: شر النساء المذرة الوذرة. أي الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع. اه. والاستثناء في هذه المذكورات متصل، إذ الكبد والطحال دمان تجمد، أو المسك دم استحال طيبا، والعلقة والمضغة أصلهما، وهو المني دم مستحيل، واللبن أصله دم. وإنما حكم عليها بالطهارة لان الاستحالة تقتضي التطهر كالتخلل. (قوله: وقيح) بالجر، عطف على روث، فهو نجس. (قوله: لانه دم مستحيل) لك أن تقول: كونه كذلك لا يقتضي نجاسته، بدليل المني واللبن. إلا أن يجاب بأن المراد مستحيل إلى فساد لا إلى صلاح. فتأمل. سم بجيرمي. (قوله: وصديد) بالجر، عطف على قيح أو على روث، فهو نجس. (قوله: وهو) أي الصديد: ماء رقيق، أي ليس بثخين. (قوله: وكذا ماء إلخ) أي ومثل الصديد ماء جرح، وماء جدري، وماء نفط. وقوله: إن تغير أي هو نجس إن تغير. (قوله: وإلا) أي وإن لم يتغير. وقوله: فماؤها طاهر الاولى: فهو طاهر، لان المقام للاضمار. وعبارة شرح الروض: فإن لم يتغير ماء القرح فطاهر كالعرق، خلافا للرافعي. اه. (قوله: وقئ معدة) بالجر، عطف على روث، فهو نجس. ويستثنى منه الغسل بناء على أنه يخرج من فم النحل، وقيل: يخرج من دبرها، وعليه فهو مستثنى من الروث. وقيل: يخرج من ثقتين تحت جناحها، وعليه فلا استثناء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللبن، وهو من غير المأكول نجس. (قوله: وإن لم يتغير) أي وإن لم يخرج القئ متغيرا. (قوله: ولو ماء) أي ولو كان ماء. ولو فوق قلتين خلافا للاسنوي. حيث ادعى أن الماء دون القلتين يكون متنجسا لا نجسا يطهر بالمكاثرة، قياسا على الحب. بجيرمي. (قوله: قبل الوصول إليها) أي المعدة. (قوله: خلافا
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	للقفال) أي القائل بأن ما رجع من الطعام قبل وصوله للمعدة متنجس. وجرى الجمال الرملي في النهاية على أن ما جاوز مخرج الباطن - وهو الحاء المهملة - نجس وإن لم يصل إلى المعدة. (قوله: وأفتى شيخنا أن الصبي إلخ) عبارة فتاويه: وسئل رضي الله عنه: هل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس بقئ أو ابتلاع نجاسة أم لا ؟ فأجاب رضي الله عنه: ويعفى عن فم الصغير وإن تحققت نجاسته. كما صرح به ابن الصلاح فقال: يعفى عما اتصل به شئ من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها. وألحق بها غيرها من أفواه المجانين. وجزم به الزركشي. ويؤيد ذلك نقل المحب الطبري عن ابن الصباغ، واعتمد أنه يعفى عن جرة البعير فلا تنجس ما شربت منه، ويعفى عما يتطاير من ريقه المتنجس، وألحق به فم ما يجتر من ولد البقر والضأن إذا التقم أخلاف أمه، لمشقة الاحتراز عنه، سيما في حق المخالط لها. ويؤيده ما في المجموع عن الشيخ أبي منصور أنه يعفى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة له. والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. وإذا تأملت الجواب المذكور تجد فيه أنه لا فرق في العفو عن فم الصبي بين ثدي أمه الداخل في فيه وغيره من المقبل له، والمماس له، وليس فيه تخصيص بالثدي المذكور. وسينقل الشارح عن ابن الصلاح ما يفيد العموم. فهو موافق لجواب الفتاوي المذكور. ويمكن أن يقال إن لشيخه فتوى غير هذه لم تقيد في الفتاوي. (قوله: عفي إلخ) أي فلها أن تصلي به ولا تغسله. وقوله: عن ثدي أمه هو صادق بغير الحلمة. لكن قوله: الداخل في فيه يخصصه بها، إذ هي التي تدخل ففم الصبي لا غير. (قوله: لا عن مقبله) هو بضم الميم وفتح القاف وتشديد الباء. وقوله: أو مماسة من عطف العام على الخاص. فلو قبل فم الصبي المبتلى بتتابع القئ، أو مسه، ولو من غير تقبيل، لا يعفى عنه فيجب غسله. ونقل سم عن م ر أنه لو تنجس فم الصبي الصغير بنحو القئ، ولم يغب وتمكن من تطهيره، بل استمر معلوم التنجس، عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه، كالتقام ثدي أمه فلا يجب عليها غسله، وكتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم. اه. (قوله: وكمرة) الاولى حذف الكاف لانه معطوف على قئ معدة، أو على روث. وهي بكسر الميم وتشديد الراء: ما في المرارة، أي الجلدة. وخرج بما فيها نفسها فإنها متنجسة تطهر بالغسل فيجوز أكلها إن كانت من حيوان مأكول كالكرش - بفتح الكاف وكسر الراء: (قوله: ولبن غير مأكول) ولو من أتان، خلافا للاصطخري. وفارق منيه وبيضه بأنهما أصل حيوان طاهر فكانا طاهرين مثله، واللبن مرباه، والاصل أقوى من المربى. وخرج به المأكول لحمه فإنه طاهر، لقوله تعالى: * (لبنا خالصا سائغا للشاربين) *. وقوله: إلا الآدمي أي فلبنه طاهر ولو من صغير ذكر ميت، لقوله تعالى: * (ولقد كرمنا بني آدم) * ولا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا، ولانه أولى بالطهارة من المني. (قوله: وجرة نحو بعير) وهي بكسر الجيم، ما يخرجه البعير ونحوه ليجتر عليه، أي ليأكله ثانيا. وأما قلة البعير - وهي ما يخرجه من جانب فمه - فطاهرة لانها من اللسان. (قوله: أما المني فطاهر) الاولى: والمني طاهر، بحذف أما والفاء لعدم ذكر المقابل. والمجمل وهو طاهر من كل حيوان ما عدا الكلب والخنزير والمتولد منهما، أما مني الآدمي فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله (ص) ثم يصلي فيه. وأما مني غيره،
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	فلانه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الادمي. ومحل طهارة المني. إن كان رأس الذكر والفرج الذي خرج منه المني طاهرا، وإلا كان متنجسا وحرم الجماع، كالمستنجي بالحجر إذا خرج منه مني فإنه يكون متنجسا، وكما إذا خرج منه مذي - كما هو الغالب من سبقه للمني - فإنه يتنجس به. نعم، يعفى عمن ابتلي به بالنسبة للجماع، كما صرح به البجيرمي في باب النجاسة. (قوله: خلافا للمالك) عبارة البجيرمي: وقال الامام أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني من الآدمي. وقال الشافعي وأحمد إنه طاهر. زاد الشافعي: وكذا مني كل حيوان طاهر. وأما حكم التنزه عنه فيجب غسله عند مالك رطبا ويابسا. وعند أبي حنيفة يغسل رطبا ويفرك يابسا كما ورد. اه. (قوله: وكذا بلغم غير معدة) أي فهو طاهر مثل المني بخلاف بلغم المعدة فإنه نجس. (وقوله: من رأس أو صدر) بيان لغير المعدة. (قوله: وماء سائل إلخ) أي وكذا مثل المني ماء سائل فهو طاهر. وقوله: من فم نائم هو ليس بقيد بل للغالب. (قوله: ولو نتنا أو أصفر) أي ولو كان الماء السائل خرج نتنا أي له رائحة، أو خرج أصفر. (وقوله: ما لم يتحقق أنه من معدة) بأن تحقق أنه من غيرها، أو شك فيه هل هو من المعدة أو غيرها ؟. لكن الاولى غسل ما يحتمل أنه منها. فإن تحقق أنه منها فهو نجس. وقوله: إلا ممن ابتلي به المراد بالابتلاء أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنه. وقوله: فيعفى عنه أي في الثوب وغيره، ومثله من ابتلي بالقئ، فيعفى عنه في الثوب والبدن، كما في النهاية. وقد ذكر ابن العماد ثلاثة أقوال فيما سال من فم النائم وهي: قيل: إنه طاهر مطلقا. وقيل: إنه نجس مطلقا. والثالث: التفصيل بين الخارج من المعدة والخارج من الفم. وذكر أيضا ثلاثة أقوال في علامة الخارج من المعدة أو الفم، فقال: ومن إذا نام سال الماء من فمه مع التغير نجس في تتمته قال الجويني ما من بطنه نجس وطاهر ما جرى من ماء لهوته ونص كاف متى ما صفرة وجدت فإنه قد جرى من ماء معدته وقيل ما بطنه إن نام لازمه بأن يرى سائلا مع طول نومته والماء من لهوة بالعكس آيته من بله شفة جفت بريقته وبعضهم إن ينم والرأس مرتفع على الوساد فذا طاهر كريقته وأنكر الطب كون البطن ترسله بو ليث الجنفي أفتى بطهرته وقد رأى عكسه تنجيسه المزني فبلغم عنده رجس كقيئته من دام هذا به مع قولنا نجس في حقه قد عفوا عنه كبثرته (قوله: ورطوبة فرج) معطوف على بلغم. أي فهي طاهرة أيضا، سواء خرجت من آدمي أو من حيوان طاهر غيره.
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	(قوله: على الاصح) مقابله أنها نجسة. (قوله: وهي) أي رطوبة الفرج الطاهرة على الاصح. (قوله: متردد بين المذي والعرق) أي ليس مذيا محضا ولا عرقا كذلك. (قوله: الذي لا يجب غسله) خالف في ذلك الجمال الرملي، وقال: إنها إن خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة، لانها حينئذ رطوبة جوفية. وحاصل ما ذكره الشارح فيها أنها ثلاثة أقسام: طاهرة قطعا، وهي ما تخرج مما يجب غسله في الاستنجاء، وهو ما يظهر عند جلوسها. ونجسة قطعا، وهي ما تخرج من وراء باطن الفرج، وهو ما لا يصله ذكر المجامع. وطاهرة على الاصح، وهي ما تخرج مما لا يجب غسله ويصله ذكر المجامع. وهذا التفصيل هو ملخص ما في التحفة. وقال العلامة الكردي: أطلق في شرحي الارشاد نجاسة ما تحقق خروجه من الباطن، وفي شرح العباب بعد كلام طويل. والحاصل أن الاوجه ما دل عليه كلام المجموع: أنها متى خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة. اه. وفي سم ما نصه: قال - أي في شرح العباب - وتردد ابن العماد في طهارة القصة البيضاء، وهي التي تخرج عقب انقطاع الحيض. والظاهر أنه إن تحقق خروجها من باطن الفرج، أو أنها نحو دم متجمد، فنجسة وإلا فطاهرة. اه. وقوله: وتردد ابن العماد. قال في نظمه للمعفوات: ترية لدماء الحيض معقبة في طهرها نظر تسمى بقصته قال في شرحه: وينبغي أن يقال إن قلنا بنجاسة رطوبة الفرج فهي نجسة، أو بطهارته فوجهان أصحهما طهارتها. قال أحمد بن حنبل: سألت الشافعي رضي الله عنه عن القصة البيضاء فقال: هو شئ يتبع دم الحيض، فإذا رأته فهو طاهر. (قوله: فإنه طاهر قطعا) قال في التحفة: القطع فيه وفيما بعده، ذكره الامام واعترض بأن المنقول جريان الخلاف في الكل. اه. (قوله: ككل خارج من الباطن) أي فإنه نجس، ما عدا البيض والولد فإنهما طاهران، كما سيصرح به قريبا. (قوله: وكالماء الخارج مع الولد) أي فإنه نجس. وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام. وعبارة التحفة فيها إسقاط حرف العطف، وهو أولى، وعليه فيكون مثالا للخارج من الباطن. (قوله: ولا فرق بين انفصالها وعدمه) أي لا فرق في التفصيل المذكور بين انفصال رطوبة الفرج وعدمه. فالانفصال ليس شرطا في الحكم عليها بأنها نجسة، وعدمه ليس شرطا في الحكم عليها بالطهارة، خلافا لبعضهم. (قوله: قال بعضهم) مقابل المعتمد. (قوله: فلو انفصلت) أي وإذا لم تنفصل فهي طاهرة. وقوله: أنها نجسة قال سم: لانها ليس لها قوة على الانفصال إلا إذا خرجت من الباطن فتكون نجسة. اه. (قوله: ولا يجب غسل ذكر المجامع إلخ) أي من رطوبة الفرج، سواء كانت طاهرة أو نجسة، لانها على الثاني يعفى عنها فلا تنجس ما ذكر، ولا تنجس أيضا مني المرأة. قال ابن العماد: رطوبة الفرج من يحكي نجاستها قد قال في ولد يعفى وبيضته (قوله: وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور) أي فهي نجسة معفو عنها، والمراد بها ما يخرج من دم ونحوه. (قوله: وكذا بيض) معطوف على قوله وكذا بلغم. أي فهو طاهر مثل المني. وقوله: غير مأكول أي من حيوان طاهر. وعبارة الروض وشرحه: والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول، وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلب، وبزر قز، ومني غير الكلب والخنزير، طاهرة. وخرج بما ذكر بيض الميتة غير المتصلب ومني الكلب وما بعده، وشمل إطلاقه البيض إذا استحال دما. اه بحذف. (قوله: ويحل أكله) قال في التحفة: ما لم يعلم ضرره. (قوله: وشعر مأكول وريشه) معطوف على بيض. أي فهما طاهران. وقوله: إذا أبين أي أزيل كل منهما في حياته. أي أو بعد تذكيته، سواء كان بالجز أو بالتناثر. (قوله:
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	وقياسه) أي الشعر ونحوه. وقوله: أن العظم كذلك أي فإذا شك فيه، هل هو من المأكول المذكى أو من غيره فهو طاهر وإن كان مرميا، لجريان العادة برمي العظم الطاهر. (قوله: وبيض الميتة إلخ) الانسب تقديم هذا وذكره بعد قوله وكذا بيض إلخ. (قوله: وسؤر) بالهمزة، وتقلب واوا، بقية الشرب من ماء أو مائع، وهو مبتدأ خبره طاهر الثاني. وقوله: حيوان طاهر احترز به عن سؤر الحيوان النجس، وهو الكلب والخنزير، فإنه نج س. (قوله: فلو تنجس فمه) أي الحيوان الطاهر. قال الكردي في شرح العباب: الفم مثال، فمثله غيره من أجزائه. بل الوجه أن نحو يد الآدمي كذلك، ولا نظر لامكان سؤاله ولا لكونه مما يعتاد الوضوء أم لا، خلافا للزركشي إلخ. وعبر في التحفة بقوله: ولو تنجس آدمي أو حيوان طاهر. اه. (قوله: ثم ولغ) بفتح اللام وكسرها، وبفتحها في المضارع والمصدر، ولغا ولوغا. ويقال: أولفه صاحبه. والولوغ أخذ الماء بطرف اللسان لا بغيره من بقية الجوارح، ويكون للكلب والسباع كالهرة، ولا يكون لشئ من الطيور إلا الذباب - بموحدتين - ويقال: لحس الكلب الاناء إذا كان فارغا، فإن كان فيه شئ قيل: ولغ. وبين الولوغ والشرب عموم وخصوص مطلق، فكل ولوغ شرب ولا عكس، إذ الولوغ خاص باللسان من الكلب والسباع والذباب - كما مر - بخلاف الشرب. ويقال: ولغ الكلب شرابنا وفي شرابنا، فيتعدى بنفسه وبحرف الجر. اه ش ق. (قوله: أو مائع) أي وإن كثر. (قوله: فإن كان إلخ) جواب لو. أي ففي ذلك تفصيل. فإن كان ولوغه فيما ذكر بعد غيبة يحتمل فيها عادة طهارة فمه بولوغه في ماء كثير لم ينجسه، وإلا نجسه. (قوله: أو جار) قد تقدم أن حكم الجاري كحكم الراكد في القلة والكثرة، وإذا كان كذلك فلا بد من تقييده بكونه كثيرا أيضا. والاولى إسقاطه لاندراجه فيما قبله. (قوله: لم ينجسه) أي مع حكمنا بنجاسة فمه، لان الاصل نجاسته وطهارة الماء. وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرجح. (قوله: ولو هرا) أي ولو كان الذي ولغ فيما ذكر هرا فإنه لا ينجسه. والغاية للرد. قال في التحفة: والنزاع في الهرة بأن ما تأخذه بلسانها قليل لا يطهر فمها، يرده أنه تكرر الاخذ به عند شربها فينجذب إلى جوانب فمها ويطهر جميعه. (قوله: وإلا نجسه) أي وإن لم يكن ولوغه فيما ذكر بعد غيبة يمكن فيها ذلك، بأن لم تغب أصلا أو غابت غيبة لا يمكن فيها ذلك، نجسه. وإلى ذلك كله أشار ابن العماد بقوله: قليل دخ وشعر والغبار وما بفم قط أتى من بعد غيبته وشربه ممكن من ما جرى بقوى أو راكد رامه في حد كثرته إن هرة أكلت من كلبة وغدت فاشرط لها غيبة والما بكدرته
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	تتمة كقطاط إن يغب سبع وفي البسيط رأى تقييد خلطته كالهر إن أكل المجنون ثم أتى من بعد غيب على أحوال جنته دجاجة خليت ترعى نجاستها في غالب مثلوا أيضا بوزته قولان للاصبحي فيها إذا وردت على الطعام نشا من خوف ضيعته وعندنا إن تغب من بعد ما أكلت نجاسة فلها أحكام قطته فم الطيور كذا وابن الصلاح رأى فم الصبي كذا عفوا بريقته من أجل ذا قبلة في الفم ما منعت قطعا وما نجسوا بزا برضعته وقوله. مما جرى: أي من ماء جار بقوة. وقوله تقييد خلطته: أي الحيوان بالناس، فلا يعفى عنده عن السبع ونحوه لانتفاء مخالطته. وقوله: للاصبحي: أي للامام مالك بن أنس الاصبحي. وقوله: وعندنا إن تغب إلخ: هذا ضعيف، والمعتمد العفو مطلقا وإن لم تغب أصلا، لانه يشق الاحتراز عنه. وقوله: فم الطيور كذا: أي كفم الدجاجة أيضا. والمعتمد العفو مطلقا. نص على ذلك كله الشيخ الجمل في حواشيه على شرح النظم المذكور. (قوله: إنه يعفى عن يسير - عرفا - من شعر نجس) ويعفى أيضا عن كثيره في حق القصاص والراكب لمشقة الاحتراز عنه. (قوله: من غير مغلظ) أما هو فلا يعفى عنه منه وإن احتاج إلى ركوبه لغلظ أمره وندرة وقوع مثله. اه ع ش. (قوله: ومن دخان نجاسة) معطوف على قوله من شعر نجس. أي: ويعفى عن يسير - عرفا - من دخان النجاسة، وهو المتصاعد منها بواسطة نار، ولو من بخور يوضع على نحو سرجين. ومنه ما جرت به العادة في الحمامات، فهو نجس لانه من أجزاء النجاسة تفصله النار منها لقوتها. ويعفى عن يسيره بشرط أن لا توجد رطوبة في المحل وأن لا يكون بفعله، وإلا فلا يعفى مطلقا لتنزيلهم الدخان منزلة العين. وخرج بدخان النجاسة بخارها، وهو المتصاعد منها لا بواسطة نار، فهو طاهر. ومنه الريح الخارج من الكنف أو من الدبر فهو طاهر، فلو ملا منه قربة حملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته. (قوله: وعما على رجل ذباب) أي ويعفى عن النجس الذي على رجل الذباب في الماء وغيره. فهو معطوف على قوله: عن يسير عرفا. (وقوله: وإن رؤي) أي يعفى عنه مطلقا سواء رؤي أم لم ير. فإن قيل: كيف يتصور العلم به وهو لم ير ؟ أجيب بأنه يمكن تصويره بما إذا عفى الذباب على نجس رطب ثم وقع على شئ فإنه لا ينجس. ويمكن تصويره أيضا بما إذا رآه قوي البصر، والمنفي رؤية البصر المعتدل. (قوله: وما على منفذ غير آدمي) أي ويعفى عما على منفذه من النجاسة فإذا وقع في الماء لا ينجسه، بخلاف ما على منفذ الآدمي فإنه لا يعفى عنه. (قوله: وذرق طير) أي ويعفى عن ذرق طير بالنسبة للمكان فقط بالشروط المارة. قال ابن العماد في منظومته: وروث طير على حصر المساجد ما في العفو عنه خلاف من مشقته كذا النواوي وابن العيد قد نقلا إطباقهم كأبي إسحاق قدوته قال النواوي لا إن عامدا وطئت أي في الطواف لساع في نسيكته
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	(قوله: وما على فمه) أي ويعفى عما على فم الطير من النجاسة إذا نزل في الماء وشرب منه. (قوله: وروث ما نشؤه من الماء) أي ويعفى عن روث ما نشؤه من الماء كالعلق. (قوله: أو بين أوراق إلخ) أي ويعفى عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل، أي ونحوها من بقية الاشجار. (قوله: حيث يعسر) متعلق بيعفى المقدر، أي ويعفى عنه حيث يعسر إلخ. وقوله: عنه أي عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل. (قوله: وكذا ما تلقيه إلخ) أي وكذا يعفى عما تلقيه الفيران إلخ. وعبارة البجيرمي: (فرع) ما تلقيه الفئران في بيوت الا خلية يرجع فيه للعرف، فما عده العرف قليلا عفي عنه، وما لا فلا ومحله، إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء وإلا فلا عفو، وإذا شككنا في أنه من الفئران أو من غيرهم، فالاصل إلقاء الفئران. والفئران بالهمز، كما في القاموس. اه. (قوله: ويؤيده) أي ما قاله جمع. وقوله: بحث الفزاري أي المار. (قوله: وشرط ذلك كله) أي وشرط العفو في ذلك كله، من الشعر النجس وما بعده. وقوله: إذا كان في الماء فإن كان في غيره شرط أن لا يكون بفعله أن لا يكون ثم رطوبة كما مر. وقوله: أن لا يغير أي وأن يكون من غير مغلظ، وأن لا يكون بفعله فيما يتصور فيه ذلك. (قوله: والزباد طاهر) قال في التحفة: هو لبن مأكول بحري - كما في الحاوي - ريحه كالمسك وبياضه بياض اللبن، فهو طاهر. أو عرق سنور بري - كما هو المعروف المشاهد - وهو كذلك عندنا. اه. (قوله: ويعفى عن قليل شعره) أي الزباد. وهذا على أنه عرق سنور بري، وأما على أنه لبن مأكول بحري فهو طاهر. (قوله: كذا أطلقوه) أي العفو عن قليل الشعر. (وقوله: ولم يبينوا إلخ) بيان للاطلاق. (قوله: أن المراد) أي بقليل الشعر المعفو عنه. (قوله: القليل في المأخوذ) أي الشعر القليل الكائن في الزباد الذي يؤخذ لاستعماله. (قوله: أو في الاناء) أي أو المراد القليل في إناء الزباد الذي يؤخذ ذلك الزباد. منه. (قوله: والذي يتجه الاول) أي أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال. وقوله: إن كان أي الزباد، جامدا. (قوله: لان العبرة فيه) أي في الجامد. وقوله: بمحل النجاسة أي كائنة بمحل النجاسة فقط. بدليل الحديث الوارد في الفأرة الواقعة في إناء السمن حيث قال عليه السلام: ألقوها وما حولها. (قوله: فإن كثرت) أي النجاسة. وهو مفرع على كون العبرة في الجامد بمحل النجاسة أعم من أن تكون الشعر أو غيره. وقوله: في محل واحد أي من الجامد. (قوله: لم يعف عنه) أي عن ذلك المحل الذي كثرت النجاسة فيه. (قوله: وإلا عفي) أي وإن لم تكثر فيه عفي عنه. (قوله: بخلاف المائع) أي الزباد المائع. وهو مقابل قوله: إن كان جامدا. (قوله: فإن جميعه) أي جميع أجزاء المائع كالشئ الواحد. (قوله: فإن قل الشعر فيه) أي في المائع. وقوله: عفي عنه أي عن ذلك المائع الذي فيه الشعر القليل فيجوز استعماله. (قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يقل الشعر فيه فلا يعفى عنه. (قوله: ولا نظر للمأخوذ) أي فقط، بل النظر لجميع ما في الاناء. وقوله: حينئذ أي حين إذ كان مائعا. (قوله: يعفى عن جرة البعير) هي بكسر الجيم: ما تخرجه الابل من كرشها فتجتره. وهي في الاصل نفس المعدة، ثم توسعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة. كذا قاله الازهري. وقوله: ونحوه أي نحو البعير، من كل ما يجتر من الحيوانات. (قوله: فلا ينجس ما شرب منه) أي مع الحكم بنجاسة فمه بالجرة. قال في النهاية: ويعفى عما تطاير من ريقه
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	المتنجس. (قوله: وألحق به) أي بالبعير، ولا حاجة إليه بعد قوله: ونحوه. إذ المراد به كل ما يجتر، فيشمل ولد البقر والضأن وغيره. (قوله: إذا التقم أخلاف أمه) أي ثدي أمه. ومثله إذا التقم غير ثدي أمه، كما في النهاية. (قوله: وقال ابن الصلاح إلخ) قد علمت أن هذا موافق للفتوى المارة فلا تغفل. (قوله: مع تحقق نجاستها) أي الافواه، بقئ ونحوه. (قوله: وألحق غيره) أي غير ابن الصلاح. (وقوله: بهم) أي بالصبيان. أي بأفواههم. ولو قال بها - بضمير المؤنث العائد على الافواه - كسابقه لكان أولى. (وقوله: أفواه المجانين) أي إذا تحقق نجاستها، فيعفى عما اتصل بها. (قوله: وجزم به) أي بالالحاق المذكور. (قوله: وكميتة) معطوف على قوله: كروث. وهي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية، فيدخل ما مات حتف أنفه من مأكول وغيره، وما ذكي من غير المأكول، وما ذكي منه مع فقد بعض الشروط. قال تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. اه فشني. (قوله: ولو نحو ذباب) أي ولو كانت الميتة نحو ذباب. والغاية للرد. وقوله: مما إلخ بيان لنحو. وقوله: لا نفس له سائلة أي لا دم له سائل عند شق عضو منه، وذلك كنمل وعقرب وزنبور - وهو الدبور - ووزغ وقمل وبرغوث. (قوله: بطهارته) أي ما لا نفس له سائلة. (قوله: لعدم الدم المتعفن) أي وإنما حكم بطهارته لعدم وجود المتعفن فيها. (قوله: كمالك وأبي حنيفة) أي فإنهما قائلان بطهارة ما لا نفس له سائلة، فالقفال موافق لهما. (قوله: فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها) تصريح بما علم من عطف قوله وكميتة على كروث، ولو حذفه ما ضره. (قوله: وكذا شعرها وعظمها وقرنها) الضمائر تعود على الميتة. أي فهي نجسة، لانها أجزاؤها، إذ كل منها تحله الحياة فتتبعها نجاسة وطهارة. (قوله: خلافا لابي حنيفة، إذا لم يكن عليها دسم) مفاد عبارته أنه رضي الله عنه يقول بطهارتها إذا لم يكن عليها دسم، فإن كان عليها ذلك فهي نجسة. والدسم طاهر فيما عدا الشعر. (قوله: إذا حمل المصلي ميتة ذباب) أي فهي نجسة معفو عنها بالشرط الذي ذكره. (وقوله: يشق الاحتراز عنه) أي عن الذباب، بأن كثر جدا في ذلك المحل الذي صلى فيه. وتقدم في مبحث الماء المطلق أنه لا ينجس بوقوع ميتة لا دم لها سائل إلا إن تغير، ولا بما كان نشؤه من الماء. (قوله: غير بشر) إن أعرب صفة لميتة احتيج إلى تقدير مضاف، أي غير ميتة بشر إلخ. وإن أعرب مضافا إليه لم يحتج إلى ذلك. والاول هو الذي يظهر من حل الشارح. قال ش ق: وكالبشر الجن والملك، بناء على الصحيح من أن كلا منهما أجسام لها ميتة، فهي طاهرة. أما الجن: فلتكليفهم بشرعنا، وإن لم نعلم تفصيل أحكامهم. وأما الملائكة: فلشرفهم. اه. (قوله: لحل تناول الاخيرين) أي السمك والجراد، لقوله (ص): أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال. وقوله (ص) في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتة. ولا يحل إلا الطاهر. والمراد بالسمك كل ما لا يعيش في البر من حيوان البحر. قال العمريطي في نظم التحرير: وكل ما في البحر من حي يحل وإن طفا أو مات أو فيه قتل فإن يعش في البر أيضا فامنع كالسرطان مطلقا والضفدع وقوله: وإن طفا: أي علا. اه بجيرمي.
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	(قوله: وأما الآدمي إلخ) المناسب لما قبله أن يقول: ولقوله تعالى: * (ولقد كرمنا بني آدم) * في الاول. (قوله: ولقد كرمنا بني آدم) قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأن جعلهم يأكلون بالايدي وغيرهم يأكل بفيه من الارض. وقيل: بالعقل. وقيل: بالنطق والتمييز والفهم. وقيل: باعتدال القامة. وقيل: بحسن الصورة. وقيل: الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقيل: بتسليطهم على جميع ما في الارض وتسخيره لهم. وقيل: بحسن تدبيرهم أمر المعاش. اه. (قوله: وقضية التكريم إلخ) سواء في ذلك المسلم وغيره. وأما قوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * فالمراد به نجاسة الاعتقاد، أي إنما اعتقاد المشركين كالنجاسة في وجوب الاجتناب. وأما قوله (ص): لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا فجرى على الغالب. أي لانه كان (ص) عند ذكر الاحكام لا يذكر إلا المسلمين في الغالب، وإن كان الكفار قد يشاركونهم في الحكم. وعند الامام مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما: ميتة الآدمي نجسة إلا الانبياء والشهداء، وتطهر بالغسل. (قوله: وغير صيد) بالجر، عطف على غير بشر. وقوله لم تدرك ذكاته أي بأن مات بالجارحة أو بالضغطة، فهو طاهر لان ذكاته بذلك. ففي الصحيحين: إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه ومثل الصيد البعير الناد الميت بالسهم لان ذلك ذكاة شرعية له. وخرج بذلك ما إذا أدركت ذكاته فلم يذك فإنه نجس. وقوله: وجنين مذكاة معطوف على صيد. أي فهو طاهر، لقوله (ص): ذكاة الجنين ذكاة أمه. وقوله: مات بذكاتها خرج به ما إذا لم يمت بذكاتها بأن خرج حيا حياة مستقرة ثم مات من غير ذبح فهو نجس. (قوله: ويحل أكل دود مأكول) أي كدود التفاح وسائر الفواكه ودود الخل، فميتته وإن كانت نجسة لكنها لا تنجس ما ذكر، لعسر الاحتراز عنه. وحل أكله لعسر تمييزه. (قوله: ولا يجب غسل نحو الفم منه) أي لانه لا يتنجس به. (قوله: لا يجوز أكل إلخ) مفعول نقل، أي: نقل هذا اللفظ. وقوله: أي من المستقذرات بيان لما. (قوله: وظاهره) أي ظاهر ما نقله في الجواهر. وقوله: لا فرق أي في عدم الجواز. وقوله: بين كبيره أي السمك. (قوله: لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير إلخ) وألحق في الروضة الجراد بذلك. وقوله: مع ما في جوفه قال البجيرمي: وإن كان الاصح نجاسته. (قوله: وكمسكر) معطوف أيضا على كروث. وانظر ما فائدة إعادة الكاف فيه وفيما قبله وفيما بعده، ثم ظهر أنه لما كان النجس أنواعا، كل نوع غير الآخر - فما خرج من الجوف كالروث والبول نوع، والميتة نوع، والمسكر نوع - ناسب أن يفصل كل نوع عن الآخر بحرف الجر. (قوله: فدخلت القطرة من المسكر) أي في المسكر. فمن بمعنى في. قال ابن قاسم: في هذا التفريع نظر لان القطرة لا تصلح للاسكار، فكان الوجه أن يزاد عقب قوله صالح للاسكار قوله ولو بانضمامه لمثله. أو يقول: مسكر ولو باعتبار نوعه. اه. (قوله: مائع) صفة لمسكر. وفي الوصف به إشارة إلى أن المراد بالمسكر هنا المغطي للعقل لا ذو الشدة المطربة، وإلا لم يحتج للوصف المذكور لان ما فيه شدة مطربة
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	لا يكون إلا مائعا. وفي البجيرمي نقلا عن م ر ما نصه: العبرة بكونه مائعا أو جامدا بحالة الاسكار، فالجامد حال إسكاره طاهر، والمائع حال إسكاره نجس وإن كان في أصله جامدا. اه. (قوله: وهي المتخذة إلخ) أي أن الخمر هي المتخذة من عصير العنب، وهذا باعتبار حقيقتها اللغوية. وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها، لخبر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. (قوله: ونبيذ) أي وكبوظة حيث وجد فيها شدة مطربة. (قوله: وهو) أي النبيذ. (وقوله: المتخذ من غيره) أي غير العنب كالزبيب. (قوله: وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش) أي والافيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران، فهذه كلها طاهرة لانها جامدة، وإن كان يحرم تناول القدر المسكر منها. (قوله: وتطهر خمر إلخ) أي فهو مستثنى من قولهم ولا يطهر نجس العين. وإنما طهرت بالتخلل لان علة النجاسة والتحريم الاسكار، وقد زال، ولحل اتخاذ الخل - إجماعا - هو مسبوق بالتخمر غالبا. فلو لم يطهر لتعذر حله وحرم اتخاذه. وقد يصير العصير خلا من غير أن يسبقه تخمر في ثلاث صور. إحداها: أن يصب في الدن المعتق بالخل فينقلب خلا. ثانيتها: أن يصب عليه خل أكثر منه، أو مساو له، فيصير الجميع خلا. ثالثتها: أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويملا الدن منه ويطين رأسه. (قوله: من غير مصاحبة عين أجنبية لها) تفسير لتخللها بنفسها. فلو أتى بأي التفسيرية لكان أوضح. وخرج بذلك ما إذا تخللت بمصاحبتها فلا تطهر - لان من استعجل بشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه - غالبا، سواء كانت لها دخل في التخلل كبصل وخبز حار، أم لا كحصاة. ولا فرق بين ما قبل التخمر وما بعده، ولا بين أن تكون العين طاهرة أو نجسة. نعم، إن كانت طاهرة ونزعت منها قبل التخلل طهرت، أما النجسة فلا وإن نزعت قبل التخلل، لان النجس يقبل التنجيس، واحترز بالاجنبية عن غيرها فيعفى عنه ولا تنجس به، كحبات العناقيد. قال العلامة الكردي: يعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول، وفاقا لحجر وخلافا لشيخ الاسلام وم ر والخطيب. اه. (قوله: وإن لم تؤثر إلخ) غاية للعين المشترط عدم مصاحبتها للخمر. (قوله: ويتبعها في الطهارة الدن) أي ويتبع الخمر المتخللة في الطهارة إناؤها لئلا يعود عليها بالتنجيس فلا يكون لنا خل متخذ من خمر طاهر. أو بحث في ذلك بأن كان يكفي أن يعفى عنه للضرورة، لانه لا وجه لطهارة الدن فإنه لا يؤثر فيه الاستحالة كما لا يخفى. (قوله: وإن تشرب) أي يطهر الدن تبعا وإن تشرب من الخمر. (قوله: أو غلبت إلخ) أي ويطهر أيضا وإن غلت الخمر في الدن وارتفعت إلى رأس الدن بسبب الغليان، ويحكم بطهارة ما ارتفعت إليه من رأس الدن وغطائه حينئذ. (قوله: فلا تطهر) أي الخمر. والمناسب لما قبله: فلا يطهر الدن ولا تطهر هي أيضا لاتصالها بالمرتفع النجس، لان من العين المضرة ما تلوث من دنها فوقها بغير غليانها، فيعود عليها بالتنجيس إذا تخللت. وقوله: وإن غمر غاية لعدم الطهارة. أي لا تطهر وإن غمر المرتفع بخمر أخرى، بأن زيد عليه. وقوله: كما جزم به شيخنا أي في فتح الجواد. واعتمد في المغني الطهارة إذا غمر المرتفع بخمر أخرى مطلقا، سواء غمر قبل الجفاف أو بعده. ونص عبارته: ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن إذ لا ضرورة، ولا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس. فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه، خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف. اه. (قوله: والذي اعتمده إلخ) اعتمده في النهاية أيضا، وقال إن والده اعتمده. (قوله: ثم قال) أي ابن زياد. (قوله: لو صب خمر في إناء) الصب
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	ليس بقيد بل مثله ما لو تخمر العصير في إنائه. (قوله: ثم أخرجت) أي الخمر. وقوله: منه أي من إنائه. (قوله: وصب فيه) أي في الاناء الذي أخرجت الخمر منه. (قوله: بعد جفاف الاناء) مفاده أنه إن صب فيه قبل جفافه طهرت، وهو كذلك. نظير ما لو صب على الخمر خمر أخرى من غير ارتفاع للاولى فإنها تطهر بالتخلل، كما نص عليه سم. (قوله: لم تطهر) أي الخمرة المصبوبة إذا تخللت لتنجسها بظرفها. وقوله: وإن تخللت إلخ أي لا تطهر الخمر التي صبها في إناء الخمر وإن تخللت بعد نقلها من ذلك الاناء إلى إناء آخر طاهر، وذلك لانها قد تنجست بالاناء الاول، لان النجس يقبل التنجيس. (قوله: والدليل على كون الخمر خلا) أي على صيرورته خلافا. فالكون هنا مصدر كان بمعنى صار، إذ هي تستعمل فيه كثيرا. قال تعالى: * (فكانت هباء منبثا) * أي صارت كذلك. (قوله: الحموضة) خبر الدليل. (قوله: وإن لم توجد نهاية الحموضة) أي شدتها. وهو غاية لكون الحموضة دليلا على صيرورة الخمر خلا. (قوله: وإن قذفت بالزبد) أي رمت الخمر بالزبد - وهو بفحتين - كالرغوة. وهو غاية ثانية كذلك أيضا. (قوله: ويطهر جلد نجس بالموت) هو مستثنى أيضا من قولهم: ولا يطهر نجس العين. والحاصل: لا يطهر شئ من نجس العين، لا بالغسل ولا بالاستحالة. لكن يستثنى من هذا شيئان لا ثالث لهما في الحقيقة، للنص عليهما ولعموم الاحتياج بل الاضطرار إليهما، وهما: الخمر إذا تخللت بنفسها. والجلد النجس بالموت إذا دبغ، وإنما طهر بالدباغ للاخبار الصحيحة في ذلك، كخبر: إذا دبغ الاهاب فقد طهر. فيجوز حينئذ بيعه، وكذا أكله عند م ر إن كان من مأكول. وخرج بالجلد الشعر. نعم، يطهر قليله تبعا له عند حجر، ويعفى عنه عند الرملي. ثم هو بعد الاندباغ كثوب متنجس، فلا بد لنحو الصلاة فيه أو عليه من تطهيره. وقوله: بالموت خرج به جلد المغلظ، فإنه نجس قبل الموت فلا يطهر بالدباغ. (قوله: باندباغ) متعلق بيطهر. وقوله: نقاه أي من الرطوبات المعفنة له. وإنما تحصل التنقية المذكورة بحريف ولو نجسا، وهو ما يلذع اللسان بحرافته، كقرظ وشب - بالموحدة - وشث - بالمثلثة - وذرق طير. للخبر الحسن: يطهرها - أي الميتة - الماء. والقرظ فلا يكفي بنحو شمس وتراب وملح وإن طاب ريحه، لانها لا تزيل رطوباته المعفنة، لعود العفونة بنفعه في الماء. (قوله: بحيث لا يعود إليه إلخ) هذه الحيثية للتقييد. أي نقاه تنقية كائنة، بحيث لو نقع في الماء بعد اندباغه لا يعود إليه نتن. والمراد: لا يعود له ذلك عن قرب، أما لو عاد إليه بعد مدة طويلة فلا يضر. لان الاشياء الصلبة إذا مكثت في الماء مدة طويلة ربما حصل لها العفونة. والنتن مصدر سماعي لنتن، كظرف وسهل، وأما مصدره القياسي فهو نتانة ونتونة، عملا بقول ابن مالك: فعولة فعالة لفعلا (وقوله: ولا فساد) عطف تفسير، أو عام على خاص. وقال ق ل: عطف مرادف. اه بجيرمي. (قوله: وككلب) أي ولو معلما، لخبر مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة. ولا حدث على الاناء ولا تكرمة، فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه، وهو أطيب أجزائه فبقيتها أولى. اه إقناع. وقوله: وخنزير أي لانه أسوأ حالا من الكلب، إذ لا ينتفع به بحال ولا يقتنى، ولندب قتله من غير ضرر. بل قيل: يجب. واعتمده حجر في باب اللباس. (قوله: وفرع كل منهما مع الآخر) صادق بما تولد من
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	كلب وخنزيرة، وما تولد من خنزير وكلبة. وعلى كل هو داخل إما في الكلب وإما في الخنزير فلزم التكرار في كلامه. فلو قال وفرع كل منهما مع غيره وحذف لفظ مع الآخر ولفظ أو، لكان أولى. لسلامته من التكرار. فتفطن. (قوله: أو مع غيره) أي وفرع كل منهما مع غير الآخر، ولو كان آدميا. تغليبا للنجس، وذلك لان الفرع يتبع أخس أبويه في النجاسة. وتحريم الذبيحة والمناكحة وتحريم الاكل وامتناع التضحية وعدم وجوب الزكاة، ويتبع أشرفهما في ثلاثة أشياء: الدين، وإيجاب البدل، وعقد الجزية. وأخفهما في نحو الزكاة والاضحية في متولد بين إبل وبقر مثلا، وأغلظهما في جزاء الصيد. ويمكن إدخال هذا في أشرفهما. ويتبع الاب في النسب وتوابعه، كاستحقاق سهم ذوي القربى، والحرية إذا كان من أمته أو أمة ولده أو ممن غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة أو أمته. ويتبع الام في الملك، فالولد المتولد بين مملوكين لمالك الام. وكما لو نزا بهيم على بهيمة فالولد لمالك الام وقد جمع السيوطي رحمه الله تعالى بعض أفراد هذه المذكورات بقوله: يتبع الفرع في انتساب أباه والام في الرق والحرية والزكاة الاخف والدين الاعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخس الاصلين رجسا وذبحا ونكاحا والاكل والاضحية وقوله: يتبع الفرع في انتساب أباه: أي وتوابعه. وقوله: والام في الرق والحرية: أي ويتبع الام في شيئين، في الرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة، إلا في الصور المارة. وفي الحرية، إذا كان أبوه رقيقا وأمه حرة. وقوله: والزكاة الاخف: أي ويتبع في وجوب الزكاة أخفهما. فلو تولد بين بقر وإبل زكى زكاة البقر لانه أخف، لانها لا تزكى إلا إذا بلغت ثلاثين. ولو تولد بين زكوي وغيره، كظبي وشاة، فلا زكاة اعتبارا بالاخف. وقوله: والدين لا على: أي ويتبع في الدين أعلاهما. فلو تولد بين مسلم وكافرة فهو مسلم، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقوله: وجزاء: أي ويتبع الذي اشتد - أي عظم - منهما في وجوب الجزاء. فلو تولد بين مأكول بري وحشي وغيره وأتلفه المحرم ضمنه. وقوله: ودية: يقرأ بتشديد الياء للوزن. أي: ويتبع الذي اشتد في الدية. فلو تولد بين كتابي ومجوسي وقتله شخص فديته دية الكتابي. ومثل الدية في ذلك الغرة. وقوله: وأخس الاصلين رجسا: أي ويتبع أخسهما في النجاسة، كما هنا. وقوله: وذبحا: أي ويتبع أخسهما في الذبح. فلو تولد بين من تحل ذبيحته ككتابي ومن لا تحل ذبيحته كوثني، لم تحل ذبيحته. وقوله: ونكاحا: أي ويتبع أخسهما في النكاح. فلو تولد بين من تحل مناكحته ككتابي ومن لا تحل مناكحته كوثني لم تحل مناكحته. وقوله: والاكل: أي ويتبع أخسهما في الاكل، فلو تولد بين مأكول وغيره لم يحل أكله. وقوله: والاضحية: أي ويتبع أخسهما في الاضحية، فلو تولد بين ما يضحى به وما لا يضحى به، لم تجز التضحية به، ومثلها العقيقة. (قوله: ودود ميتتهما) أي الكلب والخنزير وقوله: طاهر لا يشكل بما مر من أن المتولد منهما نجس، لانا نمنع أنه متولد من ميتتهما وإنما تولد فيهما، كدود الخل لا يتولد من نفس الخل وإنما يتولد فيه. وفرق بين المتولد منهما والمتولد فيهما. (قوله: وكذا نسج عنكبوت) أي ومثل دود ميتتهما نسج عنكبوت، فهو طاهر على المشهور. وعلله في التحفة بأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك - أي الذباب -
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	وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فيها. وأتى بواحد من هذه الثلاثة. (قوله: وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته) أي نسج العنكبوت. وهذا خلاف المشهور. (قوله: وما يخرج إلخ) مطعوف على نسج العنكبوت. أي ومثل دود ميتتهما ما يخرج من جلد نحو حية - مما يسمى بثوب الثعبان - فهو طاهر. ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره قوله كالعرق. (قوله: كالعرق) الكاف للتنظير في طهارة كل. (قوله: قال شيخنا إلخ) عبارته: وأفتى بعضهم فيما يخرج من جلد نحو حية أو عقرب في حياتها بطهارته كالعرق. وفيه نظر لبعد تشبيهه بالعرق، بل الاقرب أنه نجس، لانه جزء متجسد منفصل من حي، فهو كميتته. اه. (قوله: وقال أيضا) عبارة التحفة: وقضية ما تقرر من الحكم بتبعية أخس أبويه، أن الآدمي المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ في سائر أحكامه، وهو واضح في النجاسة ونحوها وبحث طهارته، نظرا لصورته بعيد من كلامهم، بخلافه في التكليف لان مناطه العقل ولا ينافيه نجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة إليه، بل وإلى غيره، نظير ما يأتي في الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالته، فيدخل المسجد ويماس الناس - ولو مع الرطوبة - ويؤمهم لانه لا تلزمه إعادة إلخ. اه. إذا علمت ذلك فلعل العبارة التي نقلها عن شيخه في غير التحفة من بقية كتبه. (قوله: لو نزا) أي علا. وقوله: كلب أو خنزير إلخ مثله العكس، وهو ما إذا نزى آدمي على كلبة أو خنزيرة. (قوله: كان الولد نجسا) قال البجيرمي: والمعتمد عند م ر أنه طاهر، فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطبا، ويؤمهم. ولا تحل مناكحته، رجلا كان أو امرأة، لان في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله. ويقتل بالحر، لا عكسه. ويتسرى ويزوج أمته لا عتيقته. اه. وفي حاشية الكردي: وأفتى م ر بطهارته حيث كان على صورة الآدمي. كما ذكره سم في حواشي المنهج. فإن كان على صورة الكلب، قال سم في حواشي التحفة: ينبغي نجاسته، وأن لا يكلف، وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي، إذ هو بصورة الكلب، والاصل عدم آدميته. اه. وما تقرر كله: إذا نزا كلب أو خنزير على آدمية والعكس، فإن نزا مأكول على مأكولة فولدت ولدا على صورة الآدمي فإنه طاهر مأكول، فلو حفظ القرآن وعمل خطيبا وصلى بنا عيد الاضحى جاز أن يضحى به بعد ذلك. وبه يلغز فيقال: لنا خطيب صلى بنا العيد الاكبر وضحينا به. (قوله: ومع ذلك) أي مع كونه نجسا. وقوله: وغيرها أي غير الصلاة من بقية العبادات. (قوله: وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته) الذي يظهر أن ما واقعة على جزء من أجزائه. ويضطر - يقرأ مبنيا للمجهول - والمعنى: يعفى عن جزئه الذي يحتاج الغير إلى لمسه، وذلك الغير كأمته التي تسراها عند خوف العنت بناء على جواز التسري عند ذلك. وعليه يكون أخص مما في التحفة، فإن الذي فيها - كما يعلم من عبارته السابقة - أنه يعفى عنه مطلقا بالنسبة لنفسه ولغيره المحتاج إلى لمسه وغيره. (قوله: ودخوله المسجد) أي ويجوز دخوله المسجد وقوله: حيث لا رطوبة قيد في الدخول. ولم يقيد به في التحفة كما يعلم من عبارته المارة أيضا. وقوله: للجماعة متعلق بدخ ول. وقوله: ونحوها أي نحو الجماعة، كالطواف والاعتكاف. (قوله: ويطهر متنجس إلخ) شروع في بيان كيفية غسل النجاسة، وهي على قسمين: عينية: وهي التي يدرك لها عين أو صفة من طعم أو لون أو ريح. وحكمية: وهي التي لا يدركها لها عين ولا وصف، سواء كان عدم الادراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف، أم لا لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف. (قوله: بغسل) متعلق بيطهر
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	وقوله: مزيل لصفاتها أي بعد إزالة عينها. فإن توقفت الازالة على نحو صابون وجب إن وجده بثمن مثله فاضلا عما يعتبر في التيمم. (قوله: من طعم إلخ) بيان لصفاتها. (قوله: ولا يضر) أي في الحكم بطهر المحل حقيقة. وقوله: بقاء لون أو ريح خرج بذلك بقاء الطعم فإنه يضر ولا يعفى عنه، إلا إن تعذر إزالته فيعفى عنه ما دام متعذرا، فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا. وضابط التعذر أن لا يزال إلا بالقطع. فإن قدر بعد ذلك على زواله وجب ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد، وإلا فلا معنى للعفو. (قوله: عسر زواله) أي المذكور من اللون أو الريح، وذلك كلون الصبغ بأن صفت غسالته ولم يبق إلا أثر محض، وكريح الخمر للمشقة. وضابط التعسر أن لا يزول بالحت بالماء ثلاث مرات، فمتى حته بالماء ثلاث مرات ولم يزل طهر المحل، فإذا قدر على زواله بعد ذلك لم يجب لان المحل طاهر. (قوله: ولو من مغلظ) أي ولو كان اللون أو الريح من نجس مغلظ، وهو غاية لعدم ضرر بقائه. (قوله: فإن بقيا) أي اللون والريح. والمراد بقيا في محل واحد من نجاسة واحدة، بخلاف ما لو بقيا في محلين أو محال، أو من نجاستين وعسر زوالهما فإنه لا يضر. وقوله: لم يطهر أي ذلك المحل، لقوة دلالتهما حينئذ على بقاء العين، وندرة العجز عنهما، فيجب زوالهما، إلا إن تعذر، كما مر في بقاء الطعم. والمناسب لقوله ولا يضر أن، يقول هنا ضر بدل لم يطهر. (قوله: ومتنجس إلخ) بالرفع، معطوف على متنجس بعينية إلخ، من عطف المفردات. فعليه يكون قوله يجري معطوفا على بغسل المتعلق بيطهر، فيكون هو كذلك متعلقا به. أي ويطهر بجري الماء عليه - أي سيلانه عليه - ولو من غير فعل فاعل كالمطر. قال في الزبد: يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية (قوله: وإن كان) أي المتنجس بحكمية. والاولى جعل إن غاية. وقوله بعد: فيطهر: تفريع على المفهوم. وعبارة التحفة: ومن ذلك سكين سقيت نجسا، وحب نقع في بول ولحم طبخ به فيطهر إلخ. اه. وقوله: طبخ ظاهره أنه صفة لكل من حبا ولحما. والطبخ ليس بقيد، بل مثله بالاولى نقعه في نجس، كما هو ظاهر وقوله: بنجس أي زال جرمه ووصفه، وإلا صار من المتنجس بالعينية، ولا يكفي فيه جري الماء فقط. (قوله: فيطهر باطنها) قال سم: أي حتى لو حملها في الصلاة لم يضر. اه. (قوله: كسيف إلخ) الكاف للتنظير، أي فيطهر باطنه بصب الماء على ظاهره. فإن قيل: لم اكتفى بغسل ظاهر السكين ولم يكتف بذلك في الآجر إذا نقع بنجس ؟. أجيب بأنه إنما لم يكتف بذلك في الآجر لان الانتفاع به متأت من غير ملابسة له، فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه، بخلاف السكين. وقال في التحفة: وفارق نحو السكين لبنا عجن بمائع نجس ثم حرق فإنه لا يطهر باطنه بالغسل إلا إذا دق وصار ترابا أو نقع حتى وصل الماء لباطنه، بتيسير رده إلى التراب وتأثير نقعه فيه، بخلاف تلك فإن في رد أجزاء بعضها حتى تصير كالتراب مشقة تامة وضياع مال. وبعضها لا يؤثر فيه النقع وإن طال. نعم، نص الشافعي رضي الله عنه على العفو عما عجن من الخزف بنجس، أي يضطر إليه فيه. واعتمده كثيرون، وألحقوا به الآجر المعجون به. اه. وقال في المغني: واللبن - بكسر الموحدة - إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر، وإن طبخ بأن صار آجرا، لوجود عين النجاسة. وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل، وكذا باطنه إن نقع في الماء، ولو مطبوخا، إن كان رخوا يصله الماء كالعجين، أو مدقوقا بحيث يصير ترابا. اه. (قوله: ويشترط في طهر المحل إلخ) أي بشرط أن لا يكون جرم النجاسة موجودا في نحو الثوب وإلا فيتنجس الماء بمجرد وروده على المحل. اه بجيرمي. (قوله: على المحل المتنجس) المقام للاضمار، فكان الاولى أن يقول: عليه. (قوله: فإن ورد متنجس إلخ) الاخصر أن يقول: وإلا تنجس. وقوله: تنجس أي الماء القليل. (قوله: وإن لم يتغير) أي الماء.
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	(قوله: فلا يطهر غيره) مفرع على تنجسه. يعني إذا تنجس فلا يطهر غيره، فيبقى حينئذ المحل على نجاسته. (قوله: وفارق الوارد) أي على النجاسة حيث لم يتنجس. وقوله: غيره أي غير الوارد حيث تنجس. وقوله: بقوته أي الوارد لكونه عاملا، أي دافعا للنجاسة بسبب وروده عليها، بخلاف ما إذا كان المتنجس واردا عليه فيضعف بسبب قلته مع كونه مورودا عن أن يدفع التنجس عن نفسه وعن غيره بالاولى. (قوله: فلو تنجس فمه إلخ) تفريع على كونه الشرط في طهر المحل الورود. فمتى ما وجد طهر المحل ولم ينجس، وبأخذ الماء ووضعه في فمه يتحقق الورود. (قوله: وإن لم يعلها عليه) أي يكفي وصول الماء إلى فمه، وإن لم يجعل يده مرتفعه على فمه بحيث ينزل الماء منحدرا فيه. ويعل مجزوم بحذف الياء، فهو بضم الاول وكسر اللام. (قوله: ما في حد الظاهر منه) أي من الفم ومخرج الخاء منه. (قوله: ولو بالادارة) غاية لمقدر: أي: ويكفي وصوله إليه ولو بالادارة، ولو مكث الماء مدة في فمه ثم أداره لم يضر عند حجر، لانه لا يتنجس بالملاقاة، فلا يضر تأخير الادارة عنها. وفي ع ش ما نصه: لو تنجس فمه بدم اللثة، أو بما يخرج بسبب الجشاء، فتفله ثم تمضمض وأدار الماء في فمه بحيث عمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته. فتنبه له فإنه دقيق. هذا وبقي ما لو كانت تدمى لثته من بعض المآكل بتشويشها على لحم الاسنان دون بعض، فهل يعفى عنه فيما تدمى به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لا، لامكان الاستغناء عنه بتناول البعض الذي لا يحصل منه دمي اللثة ؟ فيه نظر. والظاهر الثاني، لانه ليس مما تعم البلوى به حينئذ، وبتقدير وقوعه يمكن تطهير فمه منه وإن حصل له مشقة، لندرة ذلك في الجملة. اه. (قوله: كصب ماء إلخ) أي فإنه يكفي في طهارته. وهو مرتبط بقوله: كفى أخذ الماء إلخ، أو بما قدرته. وفي النهاية ما نصه: فلو طهر إناء أدار الماء على جوانبه. وقضية كلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة منه، وهو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيه، أما لو كانت مائعة باقية فيه لم يطهر ما دام عينها مغمورا بالماء. اه. (قوله: ولا يجوز له ابتلاع شئ قبل تطهير فمه) شامل للريق على العادة ومحتمل، ويحتمل المسامحة به للمشقة وكونه من معدن خلقته. اه سم. وفي البجيرمي ما نصه: قوله: ولا يبلع طعاما ولا شرابا - أي غير الماء - لانه يكفي في غسل نجاسة الفم. اه. (قوله: حتي بالغرغرة) غاية لعدم جواز الابتلاع. أي يجوز لمن تنجس فمه ابتلاع شئ ولو بالغرغرة، وهي في اللغة: ترديد الماء في الحلق، كما في القاموس. وفائدة الغاية دفع ما يتوهم من أنه إذا تنجس فمه وصب مائع في حلقه من غير أن يمس جوانب فمه يجوز ذلك، تأمل. (قوله: لو أصاب الارض نحو بول) أي كخمر. والاولى أن يقول: ولو أصاب موضعا من الارض نحو بول فصب عليه. بالضمير، ليرتبط الجواب - وهو طهر - بالشرط. (قوله: وجف) أي نحو البول. والظاهر أن الجفاف ليس بقيد، بل الشرط أن لا يكون عين البول باقيا لم تتشربه الارض، بدليل قوله بعد: وإذا كانت الارض لم تتشرب إلخ. (قوله: فصب على موضعه) أي موضع نحو البول من الارض. وقوله: فغمره أي عم موضع البول الماء وستره. قال في المصباح: غمرته أغمره أي سترته أستره. (قوله: طهر) أي ذلك الموضع من الارض، وهو جواب لو. (قوله: ولو لم ينضب) بضم الضاد، من باب قعد. كما في المصباح. وفاعله ضمير يعود على الماء. وقوله - أي يغور - تفسير له قبل دخول الجازم، وإلا لقال يغر بالجزم. (قوله: سواء كانت إلخ) تعميم لطهارة الموضع بالصب المذكور. (قوله: وإذا كانت الارض إلخ) مقابل قوله وجف. وقد علمت ما فيه. (قوله: لم تتشرب ما تنجست به) أي بأن كان نحو البول باقيا بعينه. (قوله: فلا بد من إزالة العين) أي عين نحو البول. وقوله: قبل صب الماء إلخ فلو صب الماء عليه قبل إزالته لم يطهر، كما يعلم مما سيأتي أن شرط طهارة المحل طهارة
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	الغسالة، وهي لا تطهر إذا زاد وزنها. ومعلوم أنه إذا كان عين نحو البول باقيا زاد وزنها. (قوله: كما لو كانت) أي عين النجاسة، في إناء فلا بد من إزالتها منه، ثم يصب الماء فيه. وقولهم: الاناء المتنجس إذا وضع فيه ماء وأدير في جوانبه يطهر كله، محله ما لم تكن عين النجاسة فيه ولو مائعة، كما مر. (قوله: ولو كانت النجاسة جامدة) مقابل قوله: نحو بول. (قوله: لم يطهر) أي المحل الذي فيه التراب المختلط. (قوله: كالمختلط إلخ) الكاف للتنظير، أي نظير التراب المختلط بنحو صديد من عذرة الموتى. والمراد بالصديد: المتجمد. فإنه هو لا يطهر بالماء، أما إذا كان مائعا فيكون حكمه كالبول وقد علمته. (قوله: بإفاضة الماء) متعلق بيطهر. (قوله: بل لا بد) أي في طهارة المحل الذي فيه التراب المختلط من إزالته قبل إفاضة الماء عليه. (قوله: وأفتى بعضهم في مصحف) قال ع ش: هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أم لا ؟ فيه نظر، والاقرب الاول. اه. (قوله: بغير معفو عنه) فإن كان معفوا عنه لا يجب غسله. (قوله: بوجوب غسله) متعلق بأفتى. (قوله: وإن أدى) أي غسله، إلى تلفه أي المصحف. (قوله: وإن كان) أي المصحف ليتيم فإنه يجب غسله. قال ع ش: والعامل له الولي، وهل للاجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم ؟ بل وفي غيره، لان ذلك من إزالة المنكر أو لا ؟ فيه نظر، والاقرب عدم الجواز، لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه. اه. (قوله: ويتعين فرضه) أي فرض وجوب غسله. (قوله: بخلاف ما إذا كانت) أي النجاسة. (وقوله: في نحو الجلد) ومنه ما بين السطور. اه. ع ش. وقوله: والحواشي أي أطراف مكتوب القرآن التي لا كتابة فيها. (قوله: غسالة المتنجس إلخ) لما بين ما يطهر به المتنجس بنجاسة عينية أو حكمية شرع في بيان حكم غسالته إذا انفصلت. وحاصل الكلام عليها أنها إن كانت قليلة يحكم عليها بالطهارة بقيود ثلاثة: طهر المحل، وعدم تغيرها، وعدم زيادة وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر. فإن فقد واحد من الثلاثة، بأن لم يطهر المحل، أو طهر ولكن كانت متغيرة، أو لم تكن متغيرة ولكن زاد وزنها بعد ما ذكر، فهي نجسة كالمحل، لان البلل الباقي في المحل بعض الغسالة المنفصلة والماء القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة. وإن كانت كثيرة يحكم عليها بالطهارة بقيد واحد وهو عدم التغير، فإن كانت متغيرة فهي نجسة. (قوله: ولو معفوا عنه) منصوب بنزع الخافض. أي ولو كان تنجسه بنجس معفو عنه. ولو صرح بالخافض لكان أولى. وقوله: كدم قليل أي من نفسه أو من غيره، وهو مثال للمعفو عنه. وقوله: إن انفصلت أي عن المحل الذي غسل بها. أما إذا لم تنفصل فهي طاهرة مطلقا، لان الماء ما دام في المحل المغسول له حكم الطاهر المطهر حتى ينفصل عنه بلا خلاف. (قوله: وقد زالت العين إلخ) مكرر مع قوله الآتي وقد طهر المحل، وذلك لان طهارته بزوال عينها وصفاتها، فالاولى الاقتصار على أحدهما. وقد اقتصر على الثاني في المنهج والمنهاج وغيرهما. وقوله: ولم تتغير أي الغسالة. فإن تغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهي نجسة. وقوله: ولم يزد وزنها بعد اعتبار إلخ أي كأن كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل، وكان مقدار ما يتشربه المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجه من الوسخ نصف أوقية، وكانت بعد الغسل رطلا إلا نصف أوقية، فإنه حينئذ لم يزد وزنها. فإن كانت بعد الغسل بها رطلا كاملا فهي نجسة، لانه زاد وزنها بعد اعبتار ما ذكر. (قوله: من الماء) بيان لما. وقوله والماء معطوف على الثوب. أي وما يأخذه الماء من وسخ المغسول الطاهر. (قوله: وقد طهر المحل) بأن لم يبق فيه
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	شئ من أوصاف النجاسة. وقد علمت ما فيه فلا تغفل. (قوله: طاهرة) خبر المبتدأ. وهي مع كونها طاهرة غير مطهرة لازالتها للخبث، وما أزيل به الخبث غير مطهر ولو كان معفوا عنه. (قوله: ويظهر الاكتفاء فيهما) أي فيما يأخذه الثوب من الماء وما يأخذه الماء من الوسخ. وفي حاشية السيد عمر على التحفة ما نصه: قوله فيهما يحتمل عوده لعدم التغير وعدم الزيادة، وللمأخوذ والمعطى، والثاني أقرب. اه. وقوله: بالظن أي ظن مقدار ما يأخذه إلخ. ولا يشترط فيه اليقين. (قوله: إذا وقع في طعام جامد) خرج به المائع، فإنه يتعذر تطهيره ولو كان دهنا. وقال في النهاية: ة وقيل: يطهر الدهر بغسله بأن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها، بحيث يظن وصوله لجميعه، ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله، فإذا خرج الماء سد. ومحل الخلاف إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول، وإلا لم يطهر، بلا خلاف. اه. (قوله: ألقيت وما حولها) أي لانه (ص) سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وفي رواية للخطابي: فأريقوه. فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال. اه. شرح المنهج. (قوله: لا يتراد على قرب) أي لا يرجع بعضه على بعض، بحيث لا يمتلئ محل المأخوذ على قرب، والمائع بضده وهو الذي يتراد بحيث يمتلئ محل المأخوذ على قرب. (قوله: فرع: إذا تنجس إلخ) المناسب ذكر هذا الفرع في مبحث الماء المطلق. (قوله: القليل) بالرفع، صفة لماء. وهو ما كان دون قلتين كما مر. (قوله: بملاقاة نجس) متعلق بتنجس. (قوله: لم يطهر بالنزح أي بنزح الماء منه، بل يطهر بالتكثير. (قوله: بل ينبغي) أي يجب وقوله: أن لا ينزح قال في شرح الروض: لانه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا، وقد يتنجس جدران البئر أيضا بالنزح. اه. (قوله: ليكثر الماء) أي فيطهر به حينئذ كما علمت. وقوله: بنبع أي نبع الماء من عين في قعر البئر. وقوله: أو صب ماء أي أجنبي. وقوله: فيه أي في البئر. (قوله: أو الكثير إلخ) العطف فيه من عطف المفردات، فالكثير معطوف على القليل، وبتغير معطوف على بملاقاة نجس، ولم يطهر معطوف على لم يطهر الاول. والمعنى: إذا تنجس ماء البئر الكثير بتغير بالنجس لم يطهر إلا بزوال التغير. (قوله: فإن بقيت فيه) أي في الكثير. وقوله: نجاسة أي تفتتت وتحللت أجزاؤها في الماء، لانه لا يتعذر استعماله إلا حينئذ. وعبارة الروض: وإن كثر الماء وتمعط فيه فأرة. قال في شرحه مثلا: وعبارة الاصل: وتفتت فيه شئ نجس كفأرة تمعط شعرها. اه. وقوله: كشعر فأرة تمثيل للنجاسة. (وقوله: ولم يتغير) أي والحال أنه لم يتغير ببقاء النجاسة فيه أصلا، أو تغير وزال تغيره. (قوله: فطهور) خبر لمبتدأ محذوف، أي فهو طهور. والجملة جواب الشرط، أي فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقوله: تعذر استعماله أي باغتراف شئ منه بدلو أو نحوها. اه. شرح الروض. وبه يندفع ما يقال: إن تعذر الاستعمال ينافي كونه طهورا. وحاصل الدفع أن المراد بالاستعمال المتعذر الاستعمال بالاغتراف فقط، وهو لا ينافي أنه يجوز استعماله بغير الاغتراف، كأن يغطس المحدث فيه ناويا رفع الحدث الاصغر أو الاكبر فإن حدثه يرتفع به. (قوله: إذ لا يخلو منه) أي من الشعر، والاولى منها - أي النجاسة - وهو علة لتعذر الاستعمال. أي وإنما تعذر ذلك لانه إذا نزح منه بدلو فلا يخلو من وجود الشعر فيه فيتنجس ما في الدلوبه، لما تقدم من أنه إن غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة فإن ليغرفها معه فباطن الدلو طاهر، فإن غرفها مع الماء كان نجسا. (قوله: فلينزح كله) أي ليخرج الشعر كله معه. وهذا إن أمكن، فإن لم يمكن نزح كله بأن كانت العين فوارة، نزح ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه. أفاده في شرح الروض. (قوله: لم يضر) أي في الاستعمال. قال في شرح الروض: وبهذا علم أن المراد
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	بالتعذر فيما مر التعسر. اه. (قوله: وإن ظنه) أي ظن وجود شئ من شعر فيما اغترفه. (قوله: عملا بتقديم الاصل) وهو هنا عدم وجود شئ من الشعر فيما اغترفه. وقوله: على الظاهر أي الغالب. وهو هنا وجود ذلك. (قوله: ولا يطهر متنجس إلخ) شروع في كيفية غسل النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير. وقد تقدم بيان كيفية غسل النجاسة المتوسطة، ولم يبين كيفية غسل النجاسة المخففة، وهي بول الصبي الذي لم يتناول قبل مضي حولين غير لبن للتغذي وبيانها أنه يكفي في غسله النضح، بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان، وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس: أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله (ص) في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. (قوله: بنحو كلب) متعلق بمتنجس، ونحو الكلب الخنزير. (قوله: إلا بسبع غسلات) الاستثناء مفرغ، والجار والمجرور متعلق بيطهر. (قوله: بعد زوال العين) الظرف متعلق بمحذوف صفة لسبع، أي لسبع معتبرة بعد زوال العين. ومقتضى هذا أن الغسلة أو الغسلات التي تزال العين بها لا تحسب من السبع. ومقتضى قوله: فمزيلها مرة واحدة خلافه. (قوله: ولو بمرات) أي تعتبر السبع بعد زوال عين النجاسة، ولو كانت العين لا تزول إلا بغسلات. (قوله: فمزيلها) أي العين. (قوله: مرة واحدة) أي يحسب مرة واحدة، ولو لم تزل إلا بست غسلات. وإنما حسب العدد المأمور به في الاستنجاء قبل زوال العين لانه محل تخفيف، وما هنا محل تغليظ، فلا يقاس هذا بذلك. (قوله: إحداهن) أي إحدى السبع، ولو السابعة. كما يدل له رواية: أخراهن بالتراب. والاولى أولى كما يدل له رواية: أولاهن بالتراب. واختار التعبير بإحداهن للاشارة إلى جوازه في أي واحدة، كما يدل له رواية: إحداهن بالتراب. وأما رواية: وعفروه الثامنة بالتراب. فمعناه: أن التراب يكون بمنزلة الثامنة، مع كونه مع الماء في السابعة. (فائدة) عبر بإحداهن بضمير الجماعة ولم يعبر بإحداها بضمير الواحدة، جريا على القاعدة من أن ما لا يعقل إن كان مسماه عشرة فما دونها فالافصح فيه المطابقة، وإن كان فوق ذلك فالاصح الافراد. وقد اجتمعا في قوله تعالى: * (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) * فأفرد في قوله: * (منها) * لرجوعه للاثني عشر، وجمع في قوله: * (فلا تظلموا فيهن) * لرجوعه للاربعة. (قوله: بتراب تيمم) أي بتراب يصح به التيمم، بأن يكون طاهرا لم يستعمل في. حدث ولا في خبث. (قوله: ممزوج بالماء) أي مخلوط به سواء أمزجهما قبل صبهما عليه، وهو الاولى خروجا من الخلاف، أم سبق وضع الماء أو التراب. وإن كان المحل رطبا لانه وارد كالماء. وقولهم: لا يكفي ذره عليه ولا مسحه أو دلكه به: المراد بمجرده. اه تحفة. قال الكردي: وأفتى الشهاب الرملي بأنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه. وظاهره يخالف ما في التحفة. اه بتصرف. (قوله: بأن يكدر الماء إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف، صفة لتراب. أي تراب كائن بأن يكدر إلخ. فهو قيد ثان. وعبارة شرح المنهج: والواجب من التراب ما يكدر الماء. اه. ويحتمل أن يكون تصويرا للمزج المجزئ، أي ممزوج مزجا مصورا بأن يكدر الماء. (قوله: حتى يظهر أثره) أي التراب، فيه - أي الماء - وقوله: ويصل، أي التراب. بواسطته، أي الماء. (قوله: ويكفي في الراكد) الجار والمجرور متعلق بتحريكه، والضمير يعود على المحل المتنجس. يعني: يكفي عن السبع غسلات تحريك المحل المتنجس في الماء الراكد سبع مرات، أي - مع تعكيره بالطين - في واحدة. ويحتمل أن يكون الجار والمجرور متعلقا بمقدر واقع فاعلا للفعل، والاسم الظاهر معطوف عليه على حذف العاطف، أي: ويكفي غمسه في الماء الراكد وتحريكه سبع مرات. وهذا وإن كان فيه تكلف هو
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	المناسب للمعطوف، أعني قوله: وفي الجاري، إلخ. والموافق لعبارة غيره. ونص عبارة فتح الجواد: ويكفي عنها غمسه في ماء كثير مع تحريكه سبعا، أو مرور سبع جريات عليه. اه. فلو غمسه فيه ولم يحركه يحسب مرة واحدة. (قوله: قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى) فإن قلت: ما الفرق بينه وبين تحريك اليد بالحك في الصلاة ؟ حيث يحسب فيه الذهاب والعود مرة واحدة ؟ فالجواب أن المدار ثم على العرف في التحريك، وهو يعد الذهاب والعود مرة. وهنا على جري الماء، والحاصل في العود غير الحاصل في الذهاب. (قوله: وفي الجاري) معطوف على الراكد. وقوله: مرور سبع جريات معطوف على تحريكه. والمناسب هنا في التقدير الاحتمال الثاني المار كما علمت، أي: ويكفي عن السبع غمس المحل المتنجس في الجاري ومرور سبع جريات عليه. ويشترط فيه أن يكون كدرا كماء النيل في أيام زيادته وماء السيل المتترب. (قوله: ولا تتريب في أرض ترابية) أي لا يجب التراب في تطهير أرض ترابية تنجست بنجاسة كلبية، إذ لا معنى لتتريب التراب. لكن لو أصاب نحو ثوب شئ من ذلك وجب تتريبه مع التسبيع، ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيه. وهي أنه لا معنى لتتريب التراب ولو أصابة شئ من غسلات غير الارض الترابية غسل بقدر ما بقي من الغسلات. فإن كان من الاولى وجب غسلها ستا، وإن كان من الثانية وجب خمسا، وهكذا مع التتريب إن لم يكن ترب، وإلا فلا تتريب. فلو جمعت الغسلات كلها في نحو طست ثم تطاير منها شئ إلى نحو ثوب وجب غسله ستا لاحتمال أن المتطاير من الاولى، فإن لم يكن ترب في الاولى وجب التتريب، وإلا فلا. (قوله: لو مس) أي شخص. وقوله: كلبا أي ونحوه كخنزير. (قوله: لم تنجس يده) قال البجيرمي: وينبغي تقييده بما إذا عد الماء حائلا، بخلاف ما لو قبض بيده على نحو رجل الكلب داخل الماء قبضا شديدا بحيث لا يبقى بينه وبينه ماء فلا يتجه إلا التنجيس. اه. قال سم: توهم بعضهم من ذلك - أي من عدم التنجيس بالمماسة داخل ماء كثير - صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير، وهو خطأ، لانه ماس للنجاسة قطعا. وغاية الامر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس، ومس النجاسة بالصلاة مبطل لها وإن لم ينجس، كما لو مس نجاسة جافة. وتوهم بعض الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لا ينتقض وضوءه، وهو خطأ، لانه ماس قطعا. اه. (قوله: من ماء) أي محل ماء كإناء، فهو على ماء حذف مضاف يدل عليه قوله بعد: ولم يعلم إلخ. وعبارة المغني: ولو أدخل رأسه في إناء فيه ماء قليل فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاستة، أو رطبا فكذا في أصح الوجهين، عملا بالاصل. ورطوبته يحتمل أنها من لعابه. اه. وقوله: ولم يعلم مماسته أي فم الكلب له، أي للماء. وقوله: لم ينجس أي الماء مطلقا. سواء خرج فمه رطبا أو يابسا، عملا بالاصل. (قوله: الكلب الطاهر) مثله الخنزير عند مالك، ورواية عن أبي حنيفة، كما في الاقناع. (قوله: ولا ينجس الماء القليل) معطوف على مقول القول، أي وقالا إنه لا ينجس (قوله: بولوغه) هو أن يدخل لسانه في المائع ويحركه. والشراب أعم منه، فكل ولوغ شرب ولا عكس. اه سم. (قوله: وإنما يجب إلخ) معطوف أيضا على المقول. أي وقال: إنما يجب إلخ. وهو كالجواب عما يرد عليهما من أنه إذا كان طاهرا فلاي شئ يجب غسل الاناء إذا ولغ فيه ؟ وحاصل الجواب أنه وجب ذلك تعبدا، لا لنجاسته. (قوله: ويعفى إلخ) شروع فيما يعفى عنه من النجاسات. قال البجيرمي: حاصل مسائل الدم والقيح بالنظر للعفو وعدمه أنها ثلاثة أقسام. الاول: ما لا يعفى عنه مطلقا، أي قليلا أو كثيرا، وهو المغلظ. وما تعدى بتضمخه، وما اختلط بأجنبي ليس من جنسه. والثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره،
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	وهو الدم الاجنبي والقيح الاجنبي إذا لم يكن من مغلظ ولم يتعد بتضمخه. والثالث: الدم والقيح غير الاجنبيين، كدم الدماميل والقروح والبثرات، ومواضع الفصد والحجامة، بعد سده بنحو قطنة فيعفى عن كثيره كما يعفى عن قليله، وإن انتشر للحجامة، ما لم يكن بفعله ولم يجاوز محله، وإلا عفي عن قليله. اه. وقوله: ما لم يكن بفعله منه. ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليكون سببا في فتحه وإخراج ما فيه، فيعفى عن قليله دون كثيره. وقوله: أو يجاوز محله. قال سم العبادي: المراد بمحله محل خروجه، وما انتشر إلى ما يغلب فيه التقاذف، كمن الركبة إلى قصبة الرجل فيعفى عنه حينئذ إذا لاقى ثوبه مثلا في هذه الحالة. اه. (قوله: عن دم نحو برغوث) الاضافة فيه لادنى ملابسة، لانه ليس له دم في نفسه وإنما دمه رشحات يمصها من بدن الانسان ثم يمجها. (قوله: مما لا نفس إلخ) بيان لنحو. أي من كل ما لا دم له يسيل (قوله: كبعوض إلخ) تمثيل لما لا نفس له سائلة. (قوله: لا عن جلده) أي لا يعفى عن جلد نحو البرغوث في بدن وثوب، ولو بمكة ونحوها أيام ابتلائهم بالذباب. وأفتى بالعفو عنه الحافظ ابن حجر حينئذ، وإليه أشار ابن العماد في منظومته بقوله: ودم قمل كذا البرغوث منه عفواعن القليل ولم يسمح بجلدته فإنها نجست بالموت ما عذروامن حملها ناسكا صلى بصحبته وينبغي عند جهل الحمل معذرة لناسك عم في أثواب لبسته وذلك لانه يشق على الانسان تفتيش ثيابه كل ساعة. (قوله: ودم نحو دمل) أي ويعفى عن دم نحو دمل. وقوله: كبثرة تمثيل لنحو الدمل، وهي خراج صغير. (قوله: وعن قيحه وصديده) أي يعفى عن قيح نحو الدمل وصديده، وهو ماء رقيق مختلط بدم أو دم مختلط بقيح. (قوله: وإن كثر الدم) أي أو القيح أو الصديد بالنسبة لنحو الدمل. وقوله: فيهما أي في نحو البرغوث ونحو الدمل. (قوله: وانتشر بعرق) أي وإن انتشر الدم وجاوز البدن إلى الثوب. وقوله: بعرق، أي: أو نحوه. (قوله: أو فحش الاول إلخ) أي وإن كثر الاول - وهو دم نحو البرغوث - جدا بحيث طبق الثوب الملبوس، أي ملاه وعمه. وأفهم قوله الاول أن الثاني - وهو دم نحو الدمل - لا يعفى عنه إذا كان كذلك. (قوله: بغير فعله) قيد في الكثير. أي ويعفى عن كثيره حال كونه حاصلا له بغير فعله، ويقيد أيضا بأن لا يجاوز محله، فإن جاوزه عفي عن قليله فقط. وأما عدم اختلاطه بأجنبي فهو قيد للقليل والكثير، فإن خالطه ذلك لم يعف عن شئ منه أصلا. نعم، إن كان ذلك الاجنبي الطارئ من جنس الخارج لم يضر اختلاطه به. وقد ألغز بعضهم في هذا فقال: حي الفقيه الشافعي وقل له ما ذلك الحكم الذي يستغرب نجس عفي عنه ولو خالطه نجس طرا فالعفو باق يصحب وإذا طرا بدل النجاسة طاهرلا عفو يا أهل الذكاء تعجبوا وأجابه بعضهم بقوله: حييت إذ حييتنا وسألتنا مستغربا من حيث لا يستغرب العفو في نجس عراه مثله من جنسه لا مطلقا فستوعبوا والشئ ليس يصان عن أمثاله لكنه للاجنبي يجنب وأراك قد أطلقت ما قد قيدواوهو العجيب وفهم ذاك الاعجب ويستثنى من الاجنبي ماء الطهارة، فإنه يعفى عنه إذا لم يتعمد وضعه عليها وإلا فلا يعفى عن شئ منه. قال الخطيب: وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه، أو من الطعام حال أكله، أو جعله على جرحه دواء،
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	لقوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * اه. وقال الرشيدي: ويلحق أيضا بماء الطهارة ماء الطيب كماء الورد، لان الطيب مقصود شرعا، خصوصا في الاوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة، بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكر. اه. (قوله: فإن كثر بفعله) مفهوم قوله بغير فعله. (قوله: قصدا) خرج ما إذا لم يكن على سبيل القصد، بأن قتل نحو برغوث ناسيا، أو نام في نحو ثوبه وقتله في حال نومه بتقلبه عليه، وكثر الدم فيه فإنه يعفى عنه. لكن محله إن احتاج النوم في نحو الثوب، وإلا التحق بالعمد. صرح به في النهاية، ونصها: ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفة السنة من العري عند النوم. ذكره ابن العماد بحثا، وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه. اه. (قوله: أو حمل) انظر هو معطوف على أي من الافعال المتقدمة، لا جائز أن يكون معطوفا على قتل ولا عصر لانه يصير تمثيلا لما كثر بفعله وهو لا يصح لانه ليس من أفراده كما هو ظاهر، ولا جائز أن يكون معطوفا على كثر لانه ليس هنا ما يتفرع عليه ويمكن أن يكون معطوفا عليه. ويلاحظ في الكلام قيد محذوف، أي: وإن كثر بغير فعله بالنسبة لملبوسه ولو للتجمل. فيكون قوله فإن كثر بفعله مفهوم القيد الاول. وقوله: أو حمل ثوبا إلخ مفهوم القيد الثاني الملاحظ، تأمل. وعبارة شرح المنهج: والعفو عن الكثير في المذكورات مقيد باللبس لما قال في التحقيق: لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه، إن كثر دمه ضر وإلا فلا. اه. (قوله: أو زاد على ملبوسه) أي أو لبس شيئا زائدا على ملبوسه وفيه دم نحو برغوث فإنه لا يعفى عنه لانه حينئذ كحمله. وعبارة المغني: ومثله حمل ما لو كان زائدا على تمام لباسه - كما قاله القاضي - لانه غير مضطر إليه. قال في المهمات: ومقتضاه منع زيادة الكم على الاصابع، ولبس ثوب آخر لا لغرض من تجمل ونحوه. اه. وهذا ظاهر في الثاني دون الاول. اه. وقال سم: قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون الآخر أنه يجوز له لبس الاول والصلاة فيه وإن استغنى عنه بالثاني، لان منعه من لبس الاول مما يشق، ولانه لا يشترط في العفو أن يضطر إلى نحو اللبس، وإلا لم تصح صلاة من حمل ثوب براغيث وإن قل دمه، ولان كلامهم صريح في أنه لا يجب عليه غسل الدم إذا قدر عليه وإذا صحت الصلاة في ثوب البراغيث مع إمكان غسله فلتصح فيه مع القدرة على ثوب آخر لا دم فيه، فليتأمل. اه. (قوله: لا لغرض) أي زاد عليه لغير سبب. وقوله: كتجمل تمثيل للغرض ومثل التجمل الخوف من نحو شدة برد. (قوله: فلا يعفى إلا عن القليل) أي من دم نحو برغوث ودم نحو دمل. وهذا جواب فإن كثر. (قوله: وإن اقتضى كلام الروضة إلخ) أي فهو لا يعتد به. (قوله: ومحل العفو هنا) أي في دم نحو البرغوث ودم نحو الدماميل. وقوله: وفيما يأتي أي من الدم الاجنبي ودم نحو الحيض والرعاف. (قوله: بالنسبة للصلاة) أي ونحوها كالطواف، فلو صلى أو طاف به صحت صلاته وطوافه. (قوله: لا لنحو ماء قليل) أي لا يعفى عنه بالنسبة لنحو ماء قليل كمائع. (قوله: فينجس) أي الماء به، أي بما ذكر من دم نحو برغوث ونحوه مما مر. أي أنه لو وقع المتلوث بدم نحو برغوث مثلا في ماء قليل أو مائع تنجس ذلك به فلم يعف عنه بالنسبة إليه. وقوله: وإن قل أي ما ذكر من دم نحو برغوث ونحوه مما مر. (قوله: ولا أثر لملاقاة البدن له) أي لما تقدم من الدم الذي يعفى عنه. وقوله: رطبا حال من البدن أي في حال كون البدن رطبا. وفي المغني ما نصه: واحتلف فيما لو لبس ثوبا فيه دم براغيث وبدنه رطب، فقال المتولي: يجوز. وقال الشيخ أبو علي: لا يجوز، لانه لا ضرورة إلى تلويث بدنه وبه جزم المحب الطبري تفقها. ويمكن حمل الكلام الاول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أو غسل مطلوب، لمشقة الاحتراز عنه، كما لو كانت بعرق. والثاني على غير ذلك، كما علم مما مر. اه. (قوله: ولا يكلف) أي من يريد لبس ثوب فيه ما مر. قال في فتح
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	الجواد خلافا لابن العماد. اه. (قوله: وعن قليل نحو دم غيره) أي ويعفى عن قليل نحو دم غير نفسه. واندرج - أي تحت - نحو القيح والصديد. وإنما عفي عن ذلك لان جنس الدم مما يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة، وإنما لم يقولوا بالعفو عن قليل نحو البول لغير السلس - مع أن الابتلاء به أكثر - لانه أقذر، وله محل مخصوص، فسهل الاحتراز عنه، بخلاف نحو الدم فيهما. أفاده في التحفة. (قوله: أي أجنبي) تفسير للمضاف وهو غير. (قوله: غير مغلظ) منصوب على الحال من نحو دم، أي حال كونه غير مغلظ. وفي بعض نسخ الخط: من غير مغلظ. بزيادة من الجارة، والكل صحيح، لان الدم الخارج من مغلظ كالكلب والخنزير يوصف بالتغليظ. ويصح أن يكون بالجرصفة لاجنبي، والاول أولى، وخرج به الدم المغلظ فلا يعفى عن شئ منه لغلظه. (قوله: بخلاف كثيره) أي بخلاف كثير نحو دم غيره فلا يعفى عنه. (قوله: ومنه) أي من الاجنبي. وقوله: دم انفصل من بدنه ثم أصابه أي ثم عاد إليه، فيعفى عن قليله دون كثيره. قال الكردي: ومثل ذلك أيضا ما جاوز محله من دم الفصد والحجامة. اه. (قوله: وعن قليل نحو دم حيض إلخ) أي ويعفى عن قليل ذلك. قال في التحفة: وإن مضغته بريقها، أي أذهبته به، لقبح منظره. اه. (قوله: ورعاف) أي ويعفى عن قليل دم رعاف. (قوله: كما في المجموع) مرتبط بدم نحو الحيض والرعاف. (قوله: ويقاس بهما) أي بدم نحو الحيض والرعاف. (قوله: دم سائر المنافذ) أي دم خارج من سائر المنافذ كالعين والانف والاذنين. (قوله: إلا الخارج من معدن النجاسة) أي فلا يعفى عنه أصلا. وفي التحفة ما نصه: فعلم أن العفو عن قليل دم جميع المنافذ هو المنقول الذي عليه الاصحاب. ومحل العفو عن قليل دم الفرجين إذا لم يخرج من معدن النجاسة، كالمثانة ومحل الغائط. ولا تضر ملاقاته لمجراها في نحو الدم الخارج من باطن الذكر لانها ضرورية. اه. (قوله: والمرجع في القلة والكثرة العرف) أي فما عده العرف قليلا فهو قليل، وما عده كثيرا فهو كثير. وقيل: الكثير ما بلغ حدا يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان. وقيل: إنه ما زاد على الدينار. وقيل: إنه قدر الكف فصاعدا. وقيل: ما زاد عليه. وقيل: إن الدرهم البغلي، أي قدره. وقيل: ما زاد عليه. وقيل: ما زاد على الظفر. اه شرح منظومة ابن العماد. (قوله: وما شك في كثرته) أي ما شك هل هو كثير فلا يعفى عنه ؟ أو قليل فيعفى عنه ؟ وقوله: له حكم القليل أي فيعفى عنه، لان الاصل في هذه النجاسات العفو، إلا إذا تيقنا الكثرة. (قوله: ولو تفرق النجس) أي الذي يعفى عن قليله. وقوله: في محال أي في مواضع من نحو ثوبه. (قوله: ولو جمع) أي النجس، في موضع واحد. وقوله: كثر أي عد كثيرا. (قوله: كان إلخ) جواب لو الاولى. وقوله: له حكم القليل أي فيعفى عنه، وهو الراجح عند م ر. قال سم: وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب، فيما لو تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها، أنه لا يعفى عنها على ما تقدم، لان العفو في الدم أكثر، والعفو عنه أوسع من العفو عن غير الدم من النجاسة كما هو ظاهر. ولهذا عفي عما يدركه الطرف هنا لا ثم. اه. (قوله: والكثير إلخ) أي وله حكم الكثير إلخ، فلا يعفى عنه. (قوله: ويعفى عن دم نحو فصد وحجم) الاولى حذف لفظ نحو، لان ما يصح اندراجه فيه من دم نحو جرح قد صرح به فيما قبله، قال في التحفة. وتناقض كلام المصنف في دم الفصد والحجامة، والمعتمد حمل قوله بعدم الفو على ما إذا جاوز محله، وهو ما ينسب عادة إلى الثوب أو محل آخر، فلا يعفى إلا عن قليله لانه بفعله، وإنما لم ينظر لكونه بفعله عند عدم المجاوزة لان الضرورة هنا أقوى منها في قتل نحو البرغوث وعصر البثرة. اه. (قوله: بمحلهما) الجار والمجرور صفة لما قبله، أي كائنين بمحلهما. ولو أخره عن الغاية لكان أولى لانه قيد فيها. والمراد بمحلهما ما يغلب السيلان إليه عادة وما حاذاه من الثوب، فإن جاوزه عفي عن المجاوز وإن قل. اه. شوبري. فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير
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	المجاوز وجب غسل الجميع، وإن تقطع أو انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط. اه شيخنا عشماوي. اه بجيرمي. وفي حاشية الكردي ما نصه: قال الشهاب عميرة: الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج واستقر فيه، كنظيره من البول والغائط في الاستنجاء بالحجر. وحينئذ فلو سال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر، ولو انفصل من موضع يغلب فيه تقاذف الدماء فيحتمل العفو كنظيره من الماء المستعمل. أما لو انتقل من البدن وعاد إليه فقد صرح الاذرعي بأنه كالاجنبي. اه. ولو أصاب الثوب مما يحاذي الجرح فلا إشكال في العفو. فلو سال في الثوب وقت الاصابة من غير انفصال في أجزاء الثوب فالظاهر أنه كالبدن. اه. (قوله: لثته) نائب فاعل أدمى. وهو بتثليث اللام: ما حول الاسنان. وقيل: هي اللحم المغروز فيه الاسنان. (قوله: قبل غسل الفم) متعلق بتصح. (قوله: إذا لم يبتلع ريقه فيها) أي في الصلاة، وخرج بذلك ما إذا ابتلع ريقه فيها فلا تصح صلاته لانه مخالط للدم. (قوله: معفو عنه بالنسبة إلى الريق أي فيعفى عن اختلاط الدم بالريق، ولا يعد أجنبيا بالنسبة له لانه ضروري. (قوله: ولو رعف قبل الصلاة إلخ) فإن رعف فيها ولم يصبه منه إلا القليل لم يقطعها وإن كثر نزوله على منفصل عنه، فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها، ولو جمعة. خلافا لمن وهم فيه. اه تحفة. (قوله: ودام) أي رعافه. (قوله: فإن رجا إلخ) أي ففيه تفصيل، فإن رجا إلخ. وقوله: انقطاعه أي الرعاف. (قوله: والوقت متسع) أي بأن يبقى منه بعد الانقطاع ما يسع الصلاة كاملة. (قوله: انتظره) أي الانقطاع، ويصلي بعده (قوله: وإلا تحفظ) أي وإن لم يرج انقطاعه والوقت متسع تحفظ كالسلس، بأن يغسل محل الدم من أنفه، ثم يحشوه بنحو قطنة ويعصبه بخرقة إن احتاج إليه. (قوله: خلافا) منصوب على الحال، أي حال كون ما ذكر من عدم الانتظار مخالفا لمن زعم انتظاره، أي الانقطاع. وقوله: وإن خرج الوقت غاية للانتظار. (قوله: كما تؤخر إلخ) الكاف للتنظير، وهو راجع لمن زعم الانتظار. أي إن هذا الزاعم ما ذكر يقيس مسألة الرعاف على مسألة النجاسة، وهي أنه إذا تنجس ثوبه يؤخر الصلاة إلى أن يغسل ثوبه ولو خرج الوقت. (قوله: ويفرق) أي بين مسألة الرعاف ومسألة النجاسة. وقوله: بقدرة هذا أي الذي تنجس ثوبه. (قوله: فلزمته) أي الازالة، ولو خرج الوقت. (قوله: بخلافه) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من اسم الاشارة، أو خبر لمبتدأ محذوف، والضمير يعود على من رعف المعلوم من السياق. أي حال كون هذا الذي تنجس ثوبه متلبسا بمخالفة من رعف، أو هذا الذي تنجس ثوبه متلبس بمخالفته. وذلك لان من رعف ليس له قدرة على إزالة الرعاف فلذلك لم يلزمه إنتظار انقطاعه، ولزمته الصلاة مع التحفظ. وقوله: في مسألتنا أي مسألة الرعاف. (قوله: وعن قليل طين) معطوف على عن دم إلخ. أي ويعفى عن قليل طين إلخ في الثوب والبدن، وإن انتشر بعرق أو نحوه مما يحتاج إليه دون المكان إذ لا يعم الابتلاء به فيه. وخرج بقليل ما ذكر كثيره، فلا يعفى عنه كدم الاجنبي. وضابط القليل هنا هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة على شئ، أو كبوة على وجهه، أو قلة تحفظ وإن كثر عرفا. والكثير هو الذي ينسب صاحبه إلى ذلك. وقوله: محل مرور هو أولى من قول غيره شارع، إذ المدار على محل المرور سواء كان شارعا أو غيره. وقوله: متيقن نجاسته صفة لطين. وفي التحفة: ومثل التيقن إخبار عدل رواية به. اه. وخرج بالمتيقن نجاسته: غيره، وهو مظنونها أو المشكوك فيها، فيحكم عليه بالطهارة عملا بالاصل. (قوله: ولو بمغلظ) أي ولو كانت النجاسة بمغلظ، أي من مغلظ، وهو الكلب والخنزير. وعبارة شرح الروض: قال الزركشي: وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو مختلطا بنجاسة كلب أو نحوه، وهو المتجه، لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب، لان الشوارع معدن النجاسات. اه. (قوله: للمشقة) علة للعفو عن الطين المذكور. وعبارة المغني: إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم، وكثير منهم لا يملك أكثر من ثوب. فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم. (قوله: ما لم تبق) ما مصدرية ظرفية مرتبطة بيعفى المقدر قبل قوله: وعن قليل طين إلخ.
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	وقوله: عينها أي النجاسة. وقوله: متميزة أي ظاهرة منفصلة عن الطين، غير مستهلكة فيه. (قوله: ويختلف ذلك) أي المعفو عنه. وقوله: بالوقت أي فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف. وقوله: ومحله أي محل ذلك المعفو عنه. وقوله: من الثوب والبدن بيان للمحل، أي فيعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى في الكم واليد. (قوله: وإذا تعين عين النجاسة) أي وإذا تميزت عين النجاسة إلخ. وهذا محترز قوله: ما لم تبق عينها متميزة. والاولى التعبير بفاء التفريع. (قوله: ولو مواطئ) جمع موطئ، أي ولو كان الطريق محل وطئ الكلاب، أي مرورها. ولم تذكر هذه الغاية في التحفة وفتح الجواد والنهاية والاسنى وغيرها، فالاولى إسقاطها إذ لا معنى لتخصيص الكلاب بالذكر، وأيضا الغاية الثانية تغني عنها. (قوله: فلا يعفى عنها إلخ) وإلى ذلك أشار ابن العماد بقوله: وليس يعفى عن الارواث إن بقيت أعيانها قاله في نص روضته للعقل فيها مجال عند كثرتها والقول في مسجد قاض بيسرته أي بالعفو عنه. (قوله: وإن عمت الطريق) أي بحيث يشق الاحتراز عن المشي في غير محلها. وفي النهاية: نعم، إن عمتها. فللزركشي احتمال بالعفو، وميل كلامه إلى اعتماده. كما لو عم الجراد أرض الحرم. اه. (قوله: وأفتى شيخنا إلخ) عبارة الفتاوي: سئل عن الشارع الذي لم يكن فيه طين وفيه سرجين وعذرة الآدميين وزبل الكلاب، هل يعفى - إذا حصل المطر - عما يصيب الثوب والرجل منه ؟ فأجاب بقوله: يعفى عما ذكر في الشارع مما يتعسر الاحتراز عنه لكونه عم جميع الطريق. ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ. اه. (قوله: قاعدة مهمة) قد أشار إليها ابن العماد في منظومته فقال: تقديم أصل على ذي حالة غلبت قال القرافي لنا حكم برخصته أحسن به نظرا واترك سؤالك لا تشغل به عمرا تشقى بضيعته ما عارض الاصل فيه غالب أبدا فتركه ورع دعه لريبته وما استوى عندنا فيه ترددنا أو كان في ظننا ترجيع طهرته فتركه بدعة والبحث عنه رأوا ضلالة تركها أولى لبدعته إن التنطع داء لا دواء له إلا بتركك إياه برمته (قوله: وهي) أي القاعدة. (قوله: أن ما أصله الطهارة إلخ) أي أن الشئ الذي أصله الطهارة ولم تتيقن نجاسته، بل غلب على الظن نجاسته كطين الشارع المار وكما سيأتي من الامثلة. (قوله: فيه قولان) أي فيما أصله إلخ. أي في الحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة قولان. وقوله: معروفان أي مشهوران. وقوله: بقولي مثنى حذفت منه النون لاضافته إلى ما بعده. وقوله: أو الغالب أي بدل الظاهر، فالقول الثاني مشهور بالظاهر وبالغالب. (قوله: أرجحهما) أي القولين، أنه طاهر. (قوله: عملا بالاصل) محل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها، وإلا عمل بالغالب. فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير، وشك في سبب تغيره هل هو البول ؟ أو نحو طول المكث ؟ حكم بتنجسه عملا بالظاهر، لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل، مع أن الاصل عدم غيره. كذا في شرح الروض والمغني. (قوله: لانه) أي
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	الاصل. (وقوله: أضبط من الغالب) أي أكثر ضبطا منه. وقوله: المختلف بالاحوال أي أحوال الناس. فقد يكون غالبا باعتبار حال شخص ونادرا باعتبار حال شخص آخر. وقوله: والازمان أي فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرا. (قوله: وذلك) أي ما كان الاصل فيه الطهارة وغلب على الظن تنجسه. (قوله: كثياب خمار) أي من يصنع الخمر أو يتعاطاه وهو مدمن له، ومثل ثيابه أوانيه. (قوله: وحائض وصبيان) أي ومجانين وجزارين، فيحكم على ثيابهم بالطهارة على الارجح عملا بالاصل. (قوله: وأواني متدينين بالنجاسة) أي أواني مشركين متدينين باستعمال النجاسة، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا. (قوله: وورق يغلب نثره على نجس) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الاوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس. فقال: لا يحكم بنجاستها، أي عملا بالاصل. (قوله: ولعاب صبي) في القاموس: اللعاب كغراب، ما سال من الفم. اه. أي فهو طاهر بالنسبة للام وغيرها، وإن كان يحتمل اختلاطه بقيئه النجس عملا بالاصل، ولعموم البلوى به. ومثله لعاب الدواب وعرقها فهما طاهران. (قوله: وجوخ إلخ) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير ؟ فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة. اه. (قوله: وجبن شامي إلخ) أي فهو طاهر عملا بالاصل. (قوله: بإنفحة الخنزير) قال في المصباح: الانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها. ونقل عن الجوهري أنها هي الكرش. ونقل عن التهذيب أنها لا تكون إلا لكل ذي كرش، وهو شئ يستخرج من بطنه أصفر، يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع، فإذا رعى قيل استكرش، أي صارت إنفحته كرشا. اه. (قوله: وقد جاءه (ص) إلخ) تأييد لكونه يعمل بالاصل بالنسبة للجبن، ويقاس عليه غيره مما مر. (قوله: جبنة) بضم الجيم وسكون الباء وفتح النون. وقوله: من عندهم أي أهل الشام. (قوله: فأكل منها) أي من الجبنة. (قوله: ولم يسأل) أي النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: عن ذلك أي عن كونه عمل بإنفحة الخنزير. (قوله: ذكره شيخنا في شرح المنهاج) أي ذكر معظم ما في هذه القاعدة ونص عبارته. وخرج بالمتيقن نجاسته مظنونها منه، أي طين الشارع، ومن نحو ثياب خمار وقصاب وكافر متدين باستعمال النجاسة، وسائر ما تغلب النجاسة في نوعه فكله طاهر للاصل. نعم، يندب غسل ما قرب احتمال نحاسته. وقولهم: من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد، محمول على غير ذلك. اه. وقد ذكر هذه القاعدة وغيرها في الانوار، ولنسق لك عبارته تكميلا للفائدة، ونصها: فصل: إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يزال إلا باليقين، فلو كان معه إناء من الماء أو الخل أو لبن المأكول أو دهنه فشك في تنجسه، أو من العصير فشك في تخمره، لم يحرم التناول. ولو شك في حيض زوجته أو تطليقه لها لم يحرم الاستمتاع. ولو شك أنه لبن مأكول أو لحم مأكول أو غيره، أو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أن ذابخها مسلم أو مجوسي، أو نباتا وشك أنه سم قاتل أم لا، حرم التناول، ولو أخبر فاسق أو كتابي بأنه ذكاها قبل. وإذا تعارض أصل وظاهر فالعمل بالاصل. فثياب مدمني الخمر وأوانيهم، وثياب القصابين والخفافين والصبيان والمجانين الذين لا يحترزون عن النجاسات، وطين الشوارع والمقابر المنبوشة، والحبوبات المدوسة بالثيران، وماء الموازيب، وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة - كمجوس الهند يغتسلون ببول البقر - واليهود والنصارى المنهمكين في الخمر والتلوث بالخنزير، وكل ما الغالب في مثله النجاسة طاهرة ما لم يتحقق النجاسة، بشرط أن تكون غلبة الظن مستندة إلى الغالب لا غير. فلو رأى بهيمة تبول في ماء كثير، وهو بعيد فجاءه ووجده متغيرا وشك أنه كان بالبول أم بغيره فهو نجس. ومن القسم الاول حكم الاموال في زماننا، لان الاصل فيها الحل والظاهر غلبة الحرام. ذكره الغزالي وغيره. اه. وقوله طاهرة خبر عن قوله فثياب مدمني الخمر. وقوله ومن القسم الاول لعله الثاني، وهو ما تعارض فيه أصل وظاهر.
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	وفي المغني ما نصه: (فائدة) قال القاضي حسين: إن مبنى الفقه على أربع قواعد: اليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير. زاد بعضهم: والامور بمقاصدها، أي أنها إنما تقبل بنياتها. ونظمها بعضهم فقال: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا والشك لا ترفع به متيقنا والنية اخلص إن قصدت أمورا وقال ابن عبد السلام: يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. وقال السبكي: بل إلى اعتبار المصالح فقط لان درء المفاسد من جملتها. اه. (قوله: ويعفى عن محل استجماره) أي عن أثر محله، وكذا ما يلاقيه من الثوب. ع ش. والعفو عنه في حقه فقط، فلو قبض على بدن مصل أو على ثوبه بطلت صلاته، وبالنسبة للصلاة فقط، فلو أصاب ماء قليلا نجسه. (قوله: وعن ونيم ذباب) أي روثه، ومثله بوله. والذباب مفرد، وقيل: جمع ذبابة، بالباء لا بالنون، لانه لم يسمع، وجمعه ذبان كغربان، وأذبة كأغربة. قال بعضهم: الذباب مركب من ذب آب، أي طرد رجع، لانه كلما طرد رجع. ولا يعيش أكثر من أربعين يوما، وكله في النار لتعذيب أهلها لا لتعذيبه. وكان لا يقع على جسده (ص) ولا على ثيابه، وهو أجهل الخلق، لانه يلقي نفسه على ما فيه هلاكه، واسمه أبو حمزة. اه. والمراد به ما يشمل النحل والقمل والبق. قال ابن العماد. كذا الونيم إذا قلت إصابته أو عم عنى فخذ حكما بحكمته من الذباب أو الزنبور مثلهما بول الفراش كذا أرواث نحلته فالكل يسمى ذبابا في اللسان كذا في جاحظ نقله فاحكم بقوته (قوله: وبول وروث) يقرآن من غير تنوين لاضافتهما إلى خفاش، وهو بضم الخاء وفتح الفاء المشددة، الوطواط. (قوله: في المكان) أي مكان المصلي، وهو متعلق بيعفى. (قوله: وكذا الثوب والبدن) أي وكذا يعفى عما ذكر فيهما. (قوله: وإن كثرت) غاية للعفو، وضميره المستتر عائد على ونيم الذباب وبول وروث الخفاش. أي أنه لا فرق في ذلك بين كثيره وقليله، ومثله أيضا لا فرق بين رطبه ويابسه. كما في التحفة. (قوله: لعسر الاحتراز عنها) علة العفو، أي ويعفى عما ذكر لانه مما يشق الاحتراز عنه لكونه مما تعم به البلوى. (قوله: ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور) ذكر شرطين للعفو وهما الجفاف وعموم البلوى، وبقي أن لا يتعمد المشي عليه كما مر. وعبارة التحفة: ويستثنى من المكان ذرق الطيور فيعفى عنه فيه أرضه وكذا فراشه على الاوجه، إن كان جافا ولم يتعمد ملامسته. ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله إلا في الثوب مطلقا على المعتمد. اه. (قوله: وقضية كلام المجموع إلخ) ضعيف. وقوله: العفو عنه أي عن ذرق الطيور. وقوله: أيضا أي كما يعفى عنه في المكان. (قوله: ولا يعفى عن بعر الفأر) أي بالنسبة للمكان والثوب والبدن. فلا ينافي ما مر من أنه يعفى عنه بالنسبة لحياض الا خلية. (قوله: بالعفو عنه) إن كان المراد في الثوب وما عطف عليه فالامر ظاهر، وإن كان المراد في المائع فهو أمر معلوم مذكور غير مرة. والمتبادر من عبارته الاول فانظره. (قوله: كعمومها) أي عمت عموما كعمومها في ذرق
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	الطيور، وذلك بأن يشق الاحتراز عنه. (قوله: ولا تصح صلاة إلخ) إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى ما ذكر في الصلاة. وقوله: من حمل مستجمر أي مستنجيا بالحجر. قال ع ش: ومثل الحمل ما لو تعلق المستجمر بالمصلي أو المصلي بالمستجمر، فإنه تبطل صلاته، ووجه البطلان فيهما اتصال المصلي بما هو متصل بالنجاسة. ويؤخذ منه أن المستنجي بالماء إذا أمسك مصليا مستجمرا بطلت صلاة المستجمر لان بعض بدنه متصل بيد المستنجي بالماء ويده متصلة ببدن المصلي المستجمر بالحجر، فصدق عليه أنه متصل بمتصل نجس، وهو نفسه لا ضرورة لاتصاله به. اه. (قوله: أو حيوانا إلخ) أي أو حمل حيوانا بمنفذه نجس. ومثل الحمل ما مر آنفا. (قوله: أو مذكى إلخ) أي أو حمل حيوانا مذكى، أي زالت حياته بذكاة شرعية. وقوله: غسل مذبحه أي محل الذبح من نحو الحلق. وقوله: دون جوفه أي لم يغسل. (قوله: أو ميتا طاهرا) أي أو حمل ميتا طاهرا. وإنما بطلت صلاته لحمله لما في جوفه من النجاسة، وإنما لم تبطل إذا حمل حيوانا حيا لان للحياة أثرا في دفع النجاسة. (قوله: كآدمي وسمك) أي وجراد، وهي أمثلة للميت الطاهر. (قوله: لم يغسل باطنه) أي الميت الطاهر. فإن غسل باطنه بأن شق - وهو بالنسبة للآدمي حرام إلا فيما استثني لما فيه من انتهاك حرمته - لم تبطل الصلاة بحمله. (قوله: أو بيضة مذرة) أي أو حمل بيضة مذره، أي بأن أيس من مجئ فرخ منها. وقوله: في باطنها دم وإنما بطلت الصلاة بحملها لنجاسة الدم الذي فيها، لما صرح به فيما مر من أنه طاهر إذا لم يفسد. ومفهومه أنها إن فسدت كان نجسا. (قوله: ولا صلاة قابض إلخ) أي ولا تصح صلاة قابض، أي أو شاد أو حامل ولو بلا قبض، ولا شدة طرف متصل بنجس. وحاصل المعتمد في هذه المسألة - كما في الكردي -: أنه إن وضع طرف الحبل بغير شد على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة متنجسة، أو على شئ طاهر متصل بنجس كساجور كلب، لم يضر ذلك مطلقا. أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا. وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجز بجره ضر وإلا فلا. وخرج بقابض وما بعده ما لو جعله المصلي تحت قدمه فلا يضر وإن تحرك بحركته، كما لو صلى على بساط مفروش على نجس، أو بعضه الذي لا يماسه نجس. (تتمة) تجب إزالة الوشم - وهو غرز الجلد بالابرة - إلى أن يدمى، ثم يذر عليه نحو نيلة فيخضر لحمله نجاسة هذا إن لم يخف محذورا من محذورات التيمم السابقة في بابه، أما إذا خاف فلا تلزمه الازالة مطلقا. وقال البجيرمي: إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا، وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الازالة مطلقا وإلا فإن خاف من إزالته محذور تيمم لم تجب وإلا وجبت، ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه. ثم قال: وأما حكم كي الحمصة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها، وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة، وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها. فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته. اه. (قوله: لزمه إعلامه) أي لان الامر بالمعروف لا يتوقف على العصيان. قال ابن عبد السلام: وأفتى به الحناطي، كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب المنع. اه. نهاية. (قوله: وكذا يلزمه تعليم إلخ) أي كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلا فعينا. نعم، إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد. اه تحفة. (قوله: في رأي مقلد) بفتح اللام،
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	أي إمامه. (قوله: تتمة) أي في بيان أحكام الاستنجاء. وفي آداب داخل الخلاء. (قوله: يجب الاستنجاء) أي في حق غير الانبياء لان فضلاتهم طاهرة، ووجوبه لا على الفور بل عند إرادة القيام إلى الصلاة مثلا. وقد يندب الاستنجاء كما إذا خرج منه غير ملوث كدود أو بعر، وقد يكره كالاستنجاء من الريح، وقد يحرم كالاستنجاء بالمطعوم، وقد يباح كما إذا عرق المحل فاستنجى لازالة ذلك العرق. وخالف في هذا بعضهم. واعلم أن أركان الاستنحاء أربعة: مستنج، وهو الشخص. ومستنجى منه، وهو الخارج الملوث. ومستنجى فيه، وهو القبل والدبر. ومستنجى به، وهو الماء أو الحجر. (قوله: من كل خارج) أي من الفرج، ولو نادرا كدم. ويستثنى المني فلا يجب الاستنجاء منه لانه طاهر. وقوله، ملوث أي ولو قليلا يعفى عنه بعد الحجر. لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ويكفي فيه الحجر وإن لم يزل منه شيئا. وقد يقال: ما فائدته ؟ اللهم إلا أن يقال نظير إمرار الموسى على رأس الاقرع. اه رحماني بجيرمي. (قوله: بماء) متعلق بالاستنجاء. وإنما جاز الاستنجاء به مع أنه مطعوم لان الماء فيه قوة دفع، بخلاف غيره من المائعات. اه ع ش. وشمل الماء ماء زمزم فيجزئ إجماعا، والمعتمد أنه خلاف الاولى. ومشى في العباب على التحريم مع الاجزاء. وأهل مكة يمتنعون من استعماله في الاستنجاء، ويشنعون التشنيع البليغ على من يفعل ذلك، ومقصودهم بهذا مزيد تعظيمها. ويلحق به ما نبع من أصابعه (ص) وماء الكوثر. اه بجيرمي. (قوله: ويكفي فيه) أي في الاستنجاء بالماء. (وقوله: غلبة ظن زوال النجاسة) علامة ذلك ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر، وأما الانثى فبالعكس. (قوله: ولا يسن حينئذ) أي حين إذ غلب على الظن زوال النجاسة. وقوله: شم يده نائب فاعل يسن. فلو شم من يده رائحة النجاسة لم يحكم ببقاء النجاسة على المحل، وإن حكمنا على يده بالنجاسة، فيغسل يده فقط. قال في التحفة: إلا أن يشمها من الملاقي للمحل، فإنه دليل على نجاستهما كما هو ظاهر، اه. وقوله: من الملاقي للمحل: أي وهو باطن الاصبع الذي مس محل النجاسة. وقوله دليل على نجاستهما: أي المحل والملاقي له، فيجب غسلهما. (قوله: وينبغي) أي ويطلب وجوبا. وفي البجيرمي ما نصه: وينبغي - أي وجوبا للمرأة والرجل - الاسترخاء، لئلا يبقى أثر النجاسة في تضاعيف شرج المقعدة، وكذا أثر البول في تضاعيف باطن الشفرين. اه. (وقوله: شرج) بفتحتين، مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق. اه كردي. (قوله: أو بثلاث مسحات) معطوف على بماء. وأو هنا مانعة خلو فتجوز الجمع، بل هو أفضل. وهذا شروع في بيان الاستنجاء بغير الماء، وهو رخصة من خصائصنا. واعلم أنه يشترط فيه من حيث كونه بغير الماء أربعة شروط: أن يكون بجامد، فلا يكفي المائع كماء الورد والخل. وأن يكون بطاهر، فلا يكفي النجس كالبعر والمتنجس. وأن يكون بقالع لعين النجاسة، فلا يكفي نحو الفحم الرخو والتراب المتناثر ونحو القصب الاملس ما لم يشق، وإلا أجزأ. وأن يكون بغير محترم، فلا يكفي المحترم كمطعوم الآدميين كالخبز ما لم يحرق، وكمطعوم الجن كالعظم. ويشترط فيه من حيث الخارج ستة شروط: أن يخرج الملوث من فرج، وأن لا يجف، وأن لا يجاوز صفحة في الغائط - وهي ما ينضم من الاليين عند القيام - وحشفة في البول - وهي ما فوق الختان -. وأن لا ينقطع، وأن لا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، وأن لا يطرأ عليه أجنبي. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين الماء، ويشترط فيه من حيث الاستعمال ثلاثة شروط: أن يمسح ثلاثا ولو بأطراف حجر واحد، وأن يعم المحل كل مرة، وأن ينقي المحل. فإن لم ينق بالثلاث وجبت الزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. وعدها بعضهم اثني عشر، وأسقط من شروط الخارج الستة عدم التقطع. ونظمها بقوله: واشرط إذا استنجيت بالاحجار اثنين مع عشر بلا إنكار بطاهر وقالع لا محترم مع النقاء والرطوبة انعدم ولا يجف خارج لا ينتقل لا أجنبي يطرا يجاوز المحل
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	وثلث المسح وفرج أصلي وهكذا نظافة المحل وذكر الشارح رحمه الله تعالى منها خمسة وهي: تثليث المسح، وتعميم المحل في كل مرة، وتنقيته، وأن يكون المستنجى به جامدا، وأن يكون قالعا. فتنبه. (قوله: تعم المحل في كل مرة) أي ليصدق ويتحقق تثليث المسح. واعلم أن كيفيته الكاملة أن يبدأ بالاول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى الذي بدأ منه. ثم بالثاني من مقدم الصفحة اليسرى كذلك. ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة معا. وكيفية في الذكر - كما قاله الشيخان - أن يمسحه على ثلاثة مواضع من الحجر. والاولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل، وبالحجر أن يقدم الدبر لانه أسرع جفافا. (قوله: مع تنقية) أي للمحل، والانقاء أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف، فإن لم ينقه بالثلاث وجب إنقاء بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا ما مر. (قوله: بجامد) متعلق بمحذوف، صفة لمسحات. أي مسحات كائنات بجامد. وخرج به الرطب، ومنه المائع فلا يجزئ الاستنجاء به. وقوله: قالع أي لعين النجاسة. قال في النهاية ولو كان حريرا للرجال. كما قال ابن العماد بإباحته لهم كالضبة الجائزة، وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء. وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة. اه. (قوله: ويندب لداخل الخلاء) أي ولو لحاجة أخرى غير قضاء الحاجة، كوضع متاع فيه أو أخذه منه. والخلاء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة. قال الترمذي: سمي باسم شيطان فيه يقال له خلاء، وأورد فيه حديثا. وقيل: لانه يتخلى فيه، أي يتبرز. وجمعه أخلية، كرداء وأردية. ويسمى أيضا المرفق والكنيف والمرحاض، وهو ليس بقيد بل المدار على الوصول لمحل قضاء الحاجة ولو بصحراء. ودناءة الموضع فيها قبل قضاء الحاجة تحصل بمجرد قصد قضائها فيه، كالخلاء الجديد قبل أن يقضي فيه أحد. قال في التحفة: وفيما له دهليز طويل يقدمها عند بابه ووصوله لمحل جلوسه. اه. وقوله: أن يقدم يساره أي أو بدلها، وذلك لما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. (قوله: ويمينه لانصرافه) أي ويندب لمن دخل الخلاء وأراد الانصراف منه أن يقدم يمينه عند انصرافه. (قوله: بعكس المسجد) خبر لمبتدأ محذوف، أي وهذا ملتبس بعكس المسجد، أي فيقدم يمينه عند دخوله ويساره عند خروجه، وذلك لان كل ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار، لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره. والاوجه فيما لا تكرمة فيه ولا استقذار كالبيوت أنه يكون كالمسجد. وفي النهاية. ولو خرج من مستقذر لمستقذر أو من مسجد لمسجد فالعبرة بما بدأ به في الاوجه. اه. أي ففي الصورة الاولى يقدم اليمنى عند الخروج لانه بدأ باليسار، وفي الثانية يقدم اليسرى عنده لانه بدأ باليمنى. وصرح في التحفة في الصورة الثانية بأنه يتخير، أي بين تقديم اليمنى أو اليسرى. وصرح فيها أيضا بأن الاوجه في شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد مراعاة الاشرف، أي فيقدم اليمنى عند دخوله الكعبة وعند خروجه منها إلى المسجد يقدم اليسرى. وصرح في النهاية بأن الاوجه مراعاتهما معا، فيقدم يمينه دخولا وخروجا. (قوله: وينحي إلخ) أي ويندب له أن ينحي - أي يزيل منه - الشئ الذي كتب عليه معظم. وذلك لما صح: أنه (ص) كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان نقشه محمد رسول الله، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وفي المغني ما نصه: وهذا الادب مستحب. قال ابن الصلاح: وليتهم قالوا بوجوبه. قال الاذرعي: والمتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة، إجلالا له وتكريما. اه. قال الاسنوي: وكلام محاسن الشريعة تحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله في اليسار حال الاستنجاء وهو ظاهر إذا أفضى ذلك إلى تنجسه. اه ملخصا. وينبغي حمل كلام الاذرعي على ما إذا خيف عليه التنجيس. اه. (قوله: من قرآن إلخ) بيان للمعظم. وقوله: ولو مشتركا أي ولو كان اللفظ الدال على المعظم مشتركا، أي يطلق على غيره بطريق الاشتراك، كالعزيز فهو يطلق على الله تعالى وعلى من ولي
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	مصر، وكأحمد فهو يطلق على النبي (ص) وعلى غيره. (قوله: إن قصد به) أي بذلك المشترك، معظم. قال في النهاية: أو قامت قرينة قوية على أنه المراد به. والاوجه أن العبرة بقصد كاتبه لنفسه أو لغيره متبرعا، وإلا فالمكتوب له. اه. وخرج بذلك ما إذا اقصد به غيره أو أطلق، فلا كراهة. (قوله: ويسكت إلخ) أي ويندب أن لا يتكلم حال خروج الخارج مطلقا، ذكرا كان أو غيره، للنهي عن التحدث على الغائط. فلو عطس حمد بقلبه فقط - كالمجامع - ويثاب عليه، وليس لنا ذكر قلبي يثاب عليه إلا هذا، فلو خالف وجهر به وسمعه اخر لا يطلب منه تشميته لعدم طلب الحمد فيه لفظا، فإن تكلم ولم يسمع نفسه فلا كراهة. وفي حاشية الجمل ما نصه: هل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا ؟ فيه نظر، والاقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة، وهي دفع من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل. اه. وقد يجب الكلام فيما إذا خاف وقوع محذور على غيره، كمن رأى أعمى يريد أن يسقط في بئر أو رأى حية تقصده، فيجب أن ينبهه تحذيرا له من الضرر. (قوله: وفي غير حال الخروج إلخ) أي ويندب في غير هذه الحالة أن لا يتكلم بذكر وقرآن فقط، فإن تكلم بغيرهما فلا كراهة. وفي البجيرمي ما نصه: قوله: حال قضاء الحاجة ليس بقيد، فالمعتمد الكراهة حال قضاء حاجته وقبله وبعده لان الآداب للمحل. وإن كان قضية كلام الشيخين ما مشى عليه الشارح. شوبري. اه. (قوله: ويبعد) أي ويندب أن يبعد عن الناس - ولو في البول - إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح. وقوله: ويستتر أي ويندب أن يستتر عن أعين الناس، لما صح من قوله (ص): من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. ويحصل الستر بمرتفع قدر ثلثي ذراع وقد قرب منه ثلاثه أذرع فأقل، ولو براحلته ونحو ذيله. اه شرح الرملي. (قوله: وأن لا يقضي حاجته إلخ) ويندب أن لا يقضي حاجته - بولا كانت أو غائطا - في ماء مباح راكد، للنهي عن البول في حديث مسلم، ومثله الغائط بل أولى، والنهي في ذلك للكراهة، وإن كان الماء قليلا لامكان طهره بالكثرة. وفي الليل أشد كراهة، لان الماء بالليل مأوى الجن. ويشترط في المباح أن لا يكون مسبلا ولا موقوفا، فإن كان كذلك حرم ذلك فيه. ومثل المباح المملوك له. ومثل الموقوف المملوك لغيره. وخرج بالراكد الجاري، فلا يكره ذلك في كثيره لقوته ويكره في القليل منه، كما في المغنى. ومثل البول والغائط البصاق والمخاط ونحوهما من كل ما يستقذر وتعافه الناس. وقوله: ما لم يستبحر مرتبط بمحذوف تقديره فإن فعل ذلك فيه كره ما لم يستبحر. وصرح بهذا المحذوف في التحفة. وكتب سم: قوله: ما لم يستبحر، قال في شرح العباب: فلا كراهة في قضاء الحاجة فيه نهارا ولا خلاف الاولى كما هو ظاهر، ويحتمل أن يقال لا حرمة أيضا إن كان مسبلا أو مملوكا للغير، ويحتمل خلافه. اه. وقوله: نهارا أي لا ليلا، فإنه يكره فيه لما ورد أن الماء ليلا مأوى الجن، والاستعاذة مع التسمية لا تدفع شر عتاتهم. (فائدة) يندب أن يتخذ له إناء ليبول فيه ليلا، لخبر: كان للنبي (ص) قدح من عيدان - بفتح العين - النخل الطوال. لان دخول الحشوش ليلا يخشى منه. (قوله: ومتحدث) أي ويندب أن لا يقضي حاجته في متحدث، وهو بفتح الدال مكان التحدث. اه. شرح المنهج. وقال في التحفة: هو محل اجتماع الناس في الشمس شتاء، والظل صيفا. والمراد به هنا كل محل يقصد لغرض كمعيشة أو مقيل، فيكره ذلك إن اجتمعوا لجائز وإلا فلا. اه. وقوله: وإلا فلا. أي وإن لم يجتمعوا لجائز، بأن كان لحرام كغيبة ونميمة
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	أو مكروه، فلا يكره قضاء الحاجة فيه حينئذ بل يندب في الحرام. وقال بعضهم: بل قد يجب إن أفضى إلى منع المعصية. اه. (قوله: غير مملوك لاحد) أي من الناس غيره بأن كان مملوك له أو مباحا، فإن كان مملوكا لغيره حرم حيث علم أنه لم يرض بذلك أو لم يأذن له. (قوله: وطريق) أي ويندب أن لا يقضي حاجته في طريق - أي مسلوك - للناس، وذلك لقوله (ص): اتقوا اللعانين. قالوا: اوما اللعانان يا رسول الله ؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أي اتقوا سبب لعنهما كثيرا وهو التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، ولما تسببا في لعن الناس لهما كثيرا نسب إليهما بصيغة المبالغة، وإلا فهما ملعونان كثيرا من الناس لا لعانان. ولخبر أبي داود بإسناد جيد: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. والملاعن: مواضع اللعن، والموارد: طرق الماء. والتخلي: التغوط، وكذا البراز، وهو بكسر الباء على المختار، وقيس بالغائط البول. وخرج بالمسلوك المهجور فلا كراهة فيه. (فائدة) لو زلق أحد في الطريق بسبب الحاجة التي قضاها فيه فتلف لم يضمن الفاعل وإن غطاه بتراب أو نحوه، لانه لم يحدث في التالف فعلا، وما فعله جائز له. والفرق بينه وبين ما قالوه من الضمان بإلقاء القمامات وقشور البطيخ في الطريق أن وجود الغائط في الطريق إنما هو عن ضرورة قامت بفاعله بخلاف القمامات. أفاده البجيرمي. (قوله: وقيل: يحرم التغوط فيها) أي في الطريق، لما فيه من إيذاء المسلمين. قال الكردي: وصوب هذا القول الاذرعي وأطال في الانتصار له. وقال في الايعاب: وهو متجه من حيث الدليل لكن المنقول الكراهة. اه. (قوله: وتحت مثمر) أي ويندب أن لا يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة، صيانة للثمرة عن التلويث عند الوقوع فتعافها النفس. ولم يحرموه لان التنجس غير متيقن. والمراد بالتحتية ما تصل إليه الثمرة الساقطة غالبا، والمراد بالمثمرة ما شأنها أن تثمر، ولا يشترط أن تكون مثمرة بالفعل وإن كان ظاهر العبارة يفيد ذلك. (قوله: بملكه) الباء بمعنى في، والجار والمجرور صفة لمثمر، أي مثمر كائن في ملكه، أي أرض مملوكة له، سواء كان المثمر مملوكا له أم لا، ومثل المملوكة له المباحة. وعبارة البجيرمي: وهذا في شجرة في ملكه، أو بأرض مباحة أو مملوكة وأذن مالكها أو علم رضاه، وإلا حرم. فلو كانت له والثمرة لغيره اتجه عدم الحرمة. اه شوبري. ويكره من جهة الثمرة. اه. (قوله: أو مملوك) معطوف على ملكه. أي أو في محل مملوك للغير. وقوله: علم رضا مالكه أي أو أذن له في ذلك. وقوله: وإلا حرم أي وإن لم يعلم رضاه بقضاء الحاجة في ملكه حرم. (قوله: ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها) أي ويندب عدم استقباله عين القبلة وعدم استدبارها. فإن استقبلها أو استدبرها كره ذلك، أي إن كان في غير معد وكان هناك ساتر، فإن لم يكن ساتر حرم، كما نص عليه الشارح. فإن كان في معد فلا حرمة ولا كراهة وإن لم يكن هناك ساتر. والحاصل لهما ثلاثة أحوال: الكراهة، والحرمة، وعدمهما. (قوله: ويحرمان) أي الاستقبال والاستدبار. قال البجيرمي: لا يخفى أن المراد بالاستدبار كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه، بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج. وأنه إذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها، وإن كان الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج، لان كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها. اه. (قوله: في غير المعد) أي لقضاء الحاجة. قال سم: ولا يبعد أن يصير معدا بقضاء الحاجة فيه. أي وإن لم يكن في بنيان. اه. (قوله: وحيث لا ساتر) أي يبلغ ارتفاعه ثلثي ذراع فأكثر، وقد دنا منه قاضي الحاجة ثلاثة أذرع فأقل، بذراع الآدمي المعتدل. ونفي الساتر كما ذكر صادق بأن لا يوجد أصلا، أو وجد وكان ارتفاعه أقل من ثلثي ذراع، أو بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. فإن وجد الساتر كما ذكر فلا حرمة، بل يكره كما علمت. واختلف م ر وحجر في اشتراط عرض الساتر بحيث يستر بدن قاضي الحاجة، فقال به الاول وقال بعدمه الثاني، فيكفي عنده نحو العنزة. ثم إن ظاهر كلامهم تعين كون الساتر يبلغ ارتفاعه ثلثي ذراع فأكثر، ولعله للغالب. فلو كفاه دون الثلثين كأن كان صغيرا اكتفى به أو احتاج إلى زيادة على الثلثين وجبت. ولو بال أو تغوط قائما فلا بد أن يكون ساترا من قدمه إلى سرته لان هذا حريم العورة. (قوله: فلو استقبلها إلخ) لا يظهر هذا التفريع إلا أن يكون لمحذوف ملاحظ عند قوله ولا يستقبل
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	عين القبلة ولا يستدبرها، وتقديره بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط. ثم يرجع ضمير يحرمان إلى الاستقبال والاستدبار المقيدين بما ذكر. وتوضيحه أن تقول: ويحرم الاستقبال والاستدبار بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط، ولو عدم ذلك بالصدر. فلو استقبل القبلة بصدره وحول فرجه عنها ثم بال لم يضر ذلك، بخلاف ما لو عكس ذلك بأن استقبلها بفرجه وحول صدره عنها فإن ذلك يضر. (قوله: ولا يستاك) أي ويندب أن لا يستاك حال قضاء الحاجة، أي لانه يورث النسيان، كما نص عليه في شرح العباب. (قوله: ولا يبزق في بوله) أي ويندب أن لا يبزق في بوله فإنه يخاف منه آفة، كما نقله الاذرعي، ونقل غيره عن الحكيم الترمذي أنه يتولد منه الوسواس وصفرة الاسنان. اه كردي. (قوله: وأن يقول عند دخوله) أي عند إرادة دخول بيت الخلاء في المعد لقضاء الحاجة، أو عند وصوله للمحل الذي أراد الجلوس فيه في الصحراء. وعبارة التحفة: أي وصوله قضاء الحاجة أو لبابه، وإن بعد محل الجلوس عنه، ولو لحاجة أخرى. فإن أغفل ذلك حتى دخل قاله بقلبه. اه. (قوله: اللهم إلخ) في المنهاج وغيره زيادة لفظ بسم الله قبله. وقال في التحفة: ولا يزيد الرحمن الرحيم، وإنما قدم التعوذ عليها عند القراءة لانها من جملتها. وعن ابن كج أنه إن قصد باسم الله القرآن حرم، وهو مبني على حرمة قراءة القرآن في الخلاء. وهو ضعيف. اه. وقوله: إني أعوذ بك إلخ أي أعتصم وألتجئ بك يا ألله في أن تدفع عني شر الشياطين. وقوله: من الخبث بضم الخاء والباء وتسكن، جمع خبيث. والخبائث جمع خبيثة. والمراد بالاول ذكران الشياطين وبالثاني إناثهم. وزاد في العباب: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. (قوله: والخروج) أي وأن يقول عند الخروج، أي من بيت الخلاء. وفي حواشي المحلى للقليوبي قوله: خروجه، أي بعد تمامه وإن بعد، كدهليز طويل كما مر. اه. (قوله: غفرانك) أي اغفر لي غفرانك، أو أطلب غفرانك. فهو منصوب على أنه مفعول مطلق على الاول، وعلى أنه مفعول به على الثاني، وعلى كل العامل فيه مقدر. ويسن أن يكرره وما بعده ثلاثا، كما في الدعاء عقب الوضوء. وإنما سن سؤاله المغفرة عند انصرافه لتركه ذكر الله تعالى في تلك الحالة، أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله التي أنعمها عليه، التي من جملتها أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه، وهكذا ينبغي لكل من حصلت له غفلة عن العبادة طلب المغفرة. وأشار إلى ذلك (ص) بقوله: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة. فإن الغرض منه إرشاد الامة لكثرة استغفارهم عند غفلتهم. فإن قيل: كيف يندب له سؤال المغفرة تداركا لما تركه من ذكر الله تعالى في تلك الحالة، مع أن تركه ما ذكر مستحب ؟. ويجاب بأنه لامانع من ذلك. فقد أوجب الشارع التدارك على من أوجب عليه الترك وأثابه عليه، كالحائض في ترك الصوم. لان ملحظ طلب التدارك كثرة الثواب، والانسان مطلوب منه ذلك. وقوله: الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني وزاد بعضهم: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته، ودفع عني أذاه. قال القليوبي: وما ذكر إنما هو لقاضي الحاجة، وأما غيره فيقول ما يناسبه. اه. (قوله: وبعد الاستنجاء إلخ) أي ويقول بعد الاستنجاء: اللهم إلخ، لمناسبة الحال. (قوله: من النفاق) أي في الاعتقاد والاعمال. (قوله: لو شك بعد الاستنجاء إلخ) عبارة التحفة: ولو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره، أو هل مسح ثنتين أو ثلاثا ؟ لم تلزمه إعادته، كما لو شك بعد الوضوء أو سلام الصلاة في ترك فرض. ذكره البغوي. اه. (تتمة) يسن الاستنجاء باليسار للاتباع، فيكره باليمنى. وقيل: يحرم للنهي عنه. وإذا احتاج إلى اليدين في الاستنجاء بالحجر جعل الحجر في يمينه وأخذ ذكره بيساره ثم يحركها وحدها. ويسن الاعتماد على الاصبع الوسطى في الدبر إذا استنجى بالماء لانه أمكن. وتقديم الماء فيمن يستنجي به للقبل، إذ لو قدم الدبر خشي عود النجاسة إليه، وتقديم الدبر لمن يستنجي
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	بالحجر لانه يجف قبل القبل، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، ودلك يده التي استنجى بها بالارض أو نحوها ثم يغسلها بعد ذلك، ونضح فرجه وإزار من داخله بالماء. ويسن أن يستبرئ من البول بنحو تنحنح ونتر ذكر بلطف، إلى أن يظن أنه لم يبق بمجرى الذكر ما يخاف خروجه، ويختلف باختلاف الناس. وقيل: يجب ويسن أن لا يستنجي بماء في محله بل ينتقل عنه لئلا يعود الرشاش فينجسه، إلا في الا خلية المعدة لقضاء الحاجة. ويسن أن لا يأكل ولا يشرب، وأن يضع رداء، وأن يجلس على مرتفع، وأن لا يبول قائما، وأن لا يستقبل الشمس ولا القمر، وأن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس ولا حافيا، ولا يعبث ولا ينظر إلى الخارج إلا لمصلحة كرؤية الحجر في الاستنجاء هل قلع شيئا أو لا، وأن يكشف ثوبه شيئا فشيئا إلا لعذر، وأن يسدل ثوبه كذلك عند انتصابه. (فائدة) من أكثر من الكلام خشي عليه من الجان، ومن أدام نظره إلى ما يخرج منه ابتلي بصفرة الاسنان، ومن امتخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالصمم، ومن أكل عند قضائها ابتلي بالفقر، ومن أكثر من التلفت ابتلي بالوسوسة. والله أعلم. (قوله: وثالثها) أي ثالث شروط الصلاة. (قوله: ستر إلخ) قال في النهاية: وحكمة وجوب الستر فيها ما جرت به عادة مريد التمثل بين يدي كبير من التجمل بالستر والتطهير، والمصلي يريد التمثل بين يدي ملك الملوك، والتجمل له بذلك أولى. ويجب سترها في غير الصلاة أيضا، لما صح من قوله (ص): لا تمشوا عراة. وقوله: الله أحق أن يستحيا منه. اه. (قوله: ولو صبيا) أشار بهذه الغاية إلى أن المراد بالرجل ما قابل المرأة، فيدخل فيه الصبي. (قوله: وأمة) معطوف على رجل، أي وستر أمة. (قوله: ولو مكاتبة وأم ولد) غاية في الامة، وهي للتعميم. ومثلهما المدبرة والمبعضة. (قوله: ما بين سرة وركبة) ما إسم موصول مفعول ستر، أي يجب أن يستر الرجل والامة ما بين السرة والركبة لما روي عنه (ص) أنه قال: عورة المؤمن ما بين سرته وركبته. ولخبر البيهقي: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر الامة إلى عورته. والعورة ما بين السرة والركبة. وألحق بالرجل الامة في ذلك بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة. وقيل: إن عورة الامة كالحرة إلا رأسها، فهو ليس بعورة فيها وإن كان عورة في الحرة. (قوله: لهما) أي للرجل والامة. (قوله: ولو خاليا) أي ولو كان منهما في محل خال عن الناس، قال في النهاية: وفائدة الستر في الخلوة - مع أن الله تعالى لا يحجبه شئ فيرى المستور كما يرى المكشوف - أنه يرى الاول متأدبا والثاني تاركا للادب. (قوله: في ظلمة) لو قال كغيره أو في ظلمة لكان أولى. (قوله: للخبر الصحيح) هو دليل لوجوب مطلق الستر لا لكون العورة ما بين السرة والركبة. (قوله: أي بالغ) هو تفسير مراد للحائض، واندفع به ما يرد على ظاهر الحديث من أن صلاة الحائض لا تقبل مطلقا بخمار وبدونه كما هو معلوم. وحاصل الدفع أن المراد بها هنا البالغة لا من كان في زمن الحيض. وفي النهاية: وظاهر أن غير البالغة كالبالغة، لكنه قيد بها جريا على الغالب. اه. أي من أن الصلاة لا تكون غالبا إلا من البالغات. اه ع ش. (قوله: ويجب ستر إلخ) كالاستدراك من مفهوم قوله ما بين سرة وركبة وهو أن نفس السرة والركبة لا يجب سترهما. فكأنه قال: أما نفس السرة والركبة فلا يجب سترهما لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق الستر للعورة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (قوله: وستر حرة) معطوف على ستر رجل. (قوله: ولو صغيرة) أي مميزة أو غيرها. (قوله: غير وجه وكفين) مفعول ستر، أي يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها، وذلك لقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال ابن عباس وعائشة: هو الوجه والكفان. ولانهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الاحرام، ولان الحاجة تدعو إلى إبرازهما.
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	واعلم أن للحرة أربع عورات: فعند الاجانب جميع البدن. وعند المحارم والخلوة ما بين السرة والركبة، وعند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة، وفي الصلاح جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. (قوله: ظهرهما وبطنهما) بدل من كفين. وقوله: إلى الكوعين متعلق بمحذوف، أي وحد الكفين كائن إلى الكوعين. (قوله: بما لا يصف لونا) متعلق بستر العورة بالنسبة للرجل والامة والحرة، أي يجب ستر العورة بما - أي بجرم - يمنع إدراك لونها لمعتدل البصر عادة، فلا يكفي ما لا يمنع ذلك كزجاج وقف فيه ومهلهل النسج، ولا يكفي الستر بالالوان كالاصباغ التي لا جرم لها، لانها ليست بجرم. وقوله: في مجلس التخاطب قال ع ش: هو يقتضي أن ما منع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لادراك لون بشرته لا يضر. وهو ظاهر قريب. (قوله: كذا ضبطه) أي الساتر المعلوم من السياق. وقوله: بذلك أي بما لا يصف لون البشرة في خصوص مجلس التخاطب. (قوله: ويكفي ما يحكي لحجم الاعضاء) أي ويكفي جرم يدرك الناس منه قدر الاعضاء كسراويل ضيقة. وقوله: لكنه خلاف الاولى أي للرجل، وأما المرأة والخنثى فيكره لهما. (قوله: ويجب الستر من الاعلى إلخ) هذا في غير القدم بالنسبة للحرة، أما هي فيجب سترها حتى من أسفلها، إذ باطن القدم عورة كما علمت. نعم، يكفي ستره بالارض لكونها تمنع إدراكه، فلا تكلف لبس نحو خف. فلو رؤي في حال سجودها، أو وقفت على نحو سرير مخرق بحيث يظهر من أخراقه، ضر ذلك، فتنبه له. (قوله: لا من الاسفل) أي فلو رؤيت من ذيله، كأن كان بعلو والرائي بسفل لم يضر. أو رؤيت حال سجوده فكذلك لا يضر، كما في حجر. (قوله: إن قدر إلخ) قيد في اشتراط ستر العورة. (قوله: أما العاجز إلخ) مقابل قوله إن قدر. وصورة العجز أن لا يجد ما يستر به عورته أصلا، أو وجده متنجسا ولم يقدر على ماء يطهره، أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب يفرشه على النجاسة، فيصلي عاريا في هذه الصور الثلاثة ولا إعادة عليه، ولا يلزمه قبول هبة الثوب للمنة على الاصح، ويلزمه قبول عاريته لضعف المنة، فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على الستر، بل يجب عليه سؤال الاعارة ممن ظن منه الرضا بها، ويحرم عليه أخذ ثوب غيره منه قهرا، لكن تصح الصلاة مع الحرمة. (قوله: ولو مع وجود ساتر متنجس) أي يصلي عاريا من غير إعادة ولو وجد ثوبا متنجسا ولم يجد ماء يغسله به. (قوله: لا من أمكنه تطهيره) أي لا يصلي عاريا مع وجود متنجس يمكنه تطهيره، بل يجب عليه تطهيره ثم يصلي فيه، ولو خرجت الصلاة عن وقتها. (قوله: ولو قدر) أي المصلي، رجلا أو غيره. (قوله: لزمه الستر بما وجد) أي لانه ميسوره وهو لا يسقط بالمعسور. (قوله: وقدم السوأتين) أي سترهما، وهما القبل والدبر، سميا بذلك لان كشفهما يسوء صاحبهما، وإنما وجب تقديمهما لفحشهما وللاتفاق على أنهما عورة. (قوله: فالقبل) أي ما تقدم من وجوب سترهما إن وجد ما يكفيهما معا، فإن وجد ما يكفي أحدهما قدم القبل وجوبا لانه متوجه به للقبلة أو بدلها، كما لو صلى صوب مقصده في نافلة السفر، ولان الدبر مستتر غالبا بالاليتين. وقوله: فالدبر عبارة المنهاج: فإن وجد كافي سوأتيه تعين لهما، أو أحدهما فقبله. وقيل: دبره. وقيل: يتخير. اه. فلعل في العبارة سقطا من النساخ وأصلها. وقيل: الدبر. ولا يصح إبقاء عبارته على ظاهرها لان مفاد الترتيب المستفاد من الفاء أنه إذا لم يجد ما يكفي القبل قدم الدبر، ولا معنى له. لان ما لا يكفي القبل لا يكفي الدبر بالاولى. تأمل. (قوله: ولا يصلي عاريا إلخ) أي ولا يصلي حال كونه عاريا مع وجود ثوب حرير، بل يصلي حال كونه لابسا له. ولا يلزمه قطع ما زاد على ستر العورة، ويقدم على المتنجس في الصلاة، ويقدم المتنجس عليه في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب. (قوله: لانه يباح
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	للحاجة) أي لان لبس الحرير جوز للحاجة، أي ومن الحاجة ستر العورة للصلاة. (قوله: ويلزم التطيين) أي يجب عليه إذا فقد الثوب أن يستر عورته بطين، أي أو حشيش أو ورق أو ماء كدر أو ماء صاف متراكم بخضرة، أمكنه الركوع والسجود فيه. قال البجيرمي: ويجوز بالطين مع وجود الثوب على المعتمد. وهل يجب تقديم التطيين على الثوب الحرير أو لا ؟ فيه نظر. وقد يقال: إن أزرى بالمتطين أو لم يندفع عنه به أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه، وإلا وجب. اه. (قوله: أو نحوه) معطوف على التطيين، أي ويلزم التطيين، أي ستر العورة بطين أو نحوه، كسترها بحشيش ونحوه مما مر. (قوله: ويجوز لمكتس اقتداء بعار) أي لعدم وجوب الاعادة عليه. (قوله: وليس للعاري غصب الثوب) أي لا يجوز أن يأخذ الثوب قهرا من مالكه، فلو أخذه وصلى به صحت صلاته مع الحرمة، كما مر. (قوله: أن يلبس أحسن ثيابه) أي ويحافظ على ما يتجمل به عادة ولو أكثر من اثنين، لظاهر قوله تعالى: * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) * ولقوله (ص): إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق أن يزين له. (قوله: ويرتدي) أي ويتزر أو يتسرول. قال الدميري في تاريخ أصبهان، عن مالك بن عتاهية: أن النبي (ص) قال: إن الارض تستغفر للمصلي بالسراويل. اه ع ش. ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة أو نقش لانه ربما شغله عن صلاته. وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة، إلا أن تكون بحضرة أجنبي لا يحترز عن نظره لها فلا يجوز لها رفع النقاب. (قوله: إن كان ثم سترة) أي التي يسن للمصلي أن يتوجه إليها، وهي جدار أو عصا مغروزة أو سارية، كما سيأتي. (قوله: وإلا جعله مصلى) أي وإن لم تكن هناك سترة جعل ما يرتدي به مصلى أو سجادة يصلي عليها. (قوله: يجب هذا الستر) أي للعورة مطلقا، بقطع النظر عن كونها ما بين السرة والركبة أو ما عدا الوجه والكفين، إذ العورة في غير الصلاة ليست كالعورة في الصلاة، كما علم مما مر، وكما يدل عليه الاستثناء الآتي. وإنما وجب ذلك لخبر: لا تمشوا عراة. رواه مسلم. ولقوله (ص) لجرهد: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه الترمذي وحسنه. ولما مر عن م ر. (قوله: ولو بثوب نجس أو حرير) غاية في وجوب الستر. وقوله: لم يجد غيره أي غير الحرير. فإن وجد غيره - ولو متنجسا - حرم عليه لبسه كما علمت. (قوله: حتى في الخلوة) أي يجب الستر ولو كان في الخلوة. وقد مر عن م ر فائدة الستر فيها. (قوله: لكن الواجب فيها) أي في الخلوة. ودفع بهذا الاستدراك ما يتوهم من قوله يجب هذا الستر، وهو أن المراد الستر المتقدم ذكره، وهو ستر ما بين السرة والركبة في الرجل والامة وما عدا الوجه والكفين في الحرة. (قوله: وما بين سرة وركبة غيره) أي غير الرجل من الحرة والامة فهي هنا ملحقة بالحرة لا بالرجل. (قوله: ويجوز كشفها) أي العورة. (قوله: ولو من المسجد) من بمعنى في. أي ولو كانت الخلوة تحصل في المسجد بأن يخلو عن الناس في بعض الاوقات فيجوز كشفها فيه. (قوله: لادنى غرض) أي لاقل سبب. وهو متعلق بيجوز. وعبارة النهاية: فإن دعت حاجة إلى كشفها لاغتسال أو نحوه جاز، بل صرح صاحب الذخائر بجواز كشفها في الخلوة لادنى غرض، ولا يشترط حصول الحاجة. وعد من الاغراض: كشفها لتبريد. وصيانة الثوب عن الادناس، والغبار عند كنس البيت ونحوه. اه. (قوله: كتبريد) تمثيل للغرض. (قوله: وصيانة ثوب) قيده حجر بثوب التجمل. أقول: وله وجه ظاهر. اه ع ش.
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	(فائدة) يجوز له أن ينظر إلى عورته في غير الصلاة، ولكن يكره ذلك من غير حاجة. أما في الصلاة فلا يجوز. فلو رأى عورة نفسه في صلاته - من كمه أو من طوق قميصه - بطلت صلاته. (قوله: ورابعها) أي رابع شروط الصلاة. (قوله: معرفة دخول وقت) المراد بالمعرفة هنا مطلق الادراك، ليصح جعلها شاملة لليقين والظن، وإلا فحقيقتها الادراك الجازم وهو لا يشمل الظن. وقوله: يقينا حال. أي حال كون تلك المعرفة - أي الادراك - يقينا. ويحصل اليقين بعلم نفسه، أو بأخذه بقول ثقة يخبر عن علم، وبغير ذلك. وقوله: أو ظنا أي ناشئا عن اجتهاد، بأن اجتهد لنحو غيم. (قوله: فمن صلى بدونها) أي بدون المعرفة المذكورة. وقوله: لم تصح صلاته أي إن كان قادرا، وإلا صلى لحرمة الوقت. اه شوبري. (قوله: وإن وقعت في الوقت) أي وإن اتفق وقوع صلاته في الوقت فلا تصح لتقصيره. قال ح ل: إلا إن كانت عليه فائتة ولم يلاحظ صاحبة الوقت فإنها تصح وتقع عن الفائتة. اه. (قوله: لان الاعتبار إلخ) علة لعدم صحتها من غير معرفة. (قوله: بما في ظن المكلف) أي اعتقاده. وقوله: وبما في نفس الامر أي مع ما في نفس الامر. فلو اعتقد دخول الوقت وتبين أنه صلى في غير الوقت لم تصح صلاته. (قوله: وفي العقود بما في نفس الامر) أي فلو باع عبدا لغيره ثم تبين أنه ملكه عند البيع، بأن مات مورثه وانتقل الملك إليه، صح بيعه. (تتمة) اعلم أن من جهل الوقت - لنحو غيم - ولم يمكنه معرفته أخذ - وجوبا - بخبر ثقة يخبر عن علم، وكإخبار أذان الثقة العارف بالمواقيت في الصحو، وامتنع عليه الاجتهاد حينئذ لوجود النص، فإن أمكنه معرفة الوقت تخير بين الاخذ بخبر الثقة وتحصيل العلم بنفسه، فهما في مرتبة واحدة. فإن لم يجد من ذكر، أو لم يسمع الاذان المذكور، اجتهد إن قدر، بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك، من كل ما يظن به دخول الوقت كخياطة وكصياح ديك. ومعنى الاجتهاد بهذه الامور كما قال ع ش: أنه يجعلها علامة يجتهد بها. كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أو لا ؟ وهل صرخ الديك قبل عادته أو لا ؟ وهكذا. فإن لم يقدر على الاجتهاد قلد ثقة عارفا، ولو كانت معرفته بالاجتهاد. قال الكردي: وحاصل الرتب ست. إحداها: إمكان معرفة يقين الوقت. ثانيتها: وجود من يخبر عن علم. ثالثتها: رتبة دون الاخبار عن علم وفوق الاجتهاد، وهي المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم. رابعتها: إمكان الاجتهاد من البصير. خامستها: إمكانه من الاعمى. سادستها: عدم إمكان الاجتهاد من الاعمى والبصير، فصاحب الاولى يخير بينها وبين الثانية إن وجدت الثانية، وإلا فبينها وبين الثالثة إن وجدت أيضا، وإلا فبينها وبين الرابعة. وصاحب الثانية لا يجوز له العدول، إلى ما دونها. وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد. وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد. وصاحب الخامسة يخير بينها وبين السادسة، وصاحبها يقلد ثقة عارفا. ثم قال: فحرر ذلك فإني لم أقف على من حققه كذلك. اه بتصرف. ثم إنه إذا صلى في صورة الاجتهاد بظن دخول الوقت، فإن تبين له مطابقته للواقع فذاك، أو أنها وقعت بعد الوقت صحت قضاء، أو لم يتبين له شئ مضت على الصحة ظاهرا. فإن تيقن وقوع صلاته قبل الوقت وقعت له نفلا مطلقا لعذره، ولم تقع له عن الصلاة التي نواها، ووجب قضاؤها إن علم بعد الوقت في الاظهر، فإن علم في الوقت وجب إعادتها فيه اتفاقا. (قوله: فوقت ظهر) الفاء للفصيحة، أي إذا أردت بيان الوقت الذي تجب معرفته فأقول لك وقت الظهر إلخ. وبدأ بالظهر لانها أول صلاة ظهرت، ولبدء الله بها في قوله: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * أي زوالها. ولكونها أول صلاة علمها جبريل للنبي (ص).
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	(فائدة) قد بين إمامنا الشافعي رضي الله عنه أوقات الصلاة نظما، على حسب ما سيذكره المؤلف، فقال: إذا ما رأيت الظل قد زال وقته فصل صلاة الظهر في الوقت تسعد وقم قامة بعد الزوال فإنه أوان صلاة العصر وقت مجدد وصل صلاة للغروب بعيد ما ترى الشمس يا هذا تغيب وتفقد وصل صلاة للاخير بعيد ما ترى الشفق الاعلى يغيب ويفقد ولا تنظرن نحو البياض فإنه يدوم زمانا في السماء ويبعد وإن شئت فيها فانتظر بصلاتها إلى ثلث ليل وهو بالحق يعهد وحقق فإن الفجر فجران عندنا وميزهما حقا فأنت المقلد فأول طلوع منهما يبد شاهقاكما ذنب السرحان في الجو يصعد فذاك كذوب ثم آخر صادق تراه منيرا ضوؤه يتوقد وصل صلاة الفجر عند ابتسامه تنال به الفردوس والله يشهد فلا خير فيمن كان للوقت جاهلا وليس له وقت به يتعبد فذاك من المولى بعيد ومطرد كذا وجهه يوم القيامة أسود (قوله: من زوال الشمس) أي وقت زوالها. والزوال ميل الشمس عن وسط السماء بالنظر لما يظهر لنا لا بالنظر لنفس الامر، أي لما في علم الله لوجود الزوال فيه قبل ظهوره لنا بكثير. فقد قالوا إن الفلك الاعظم المحرك لغيره يتحرك في قدر النطق بحرف أربعة وعشرين فرسخا. وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك بلا عمامة غير منتعل، أو شاخص تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل، فما زال ينقص فهو قبل الزوال، وإن وقف بحيث لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء، وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت. (قوله: إلى مصير إلخ) متعلق بما تعلق به الخبر، أو متعلق بمحذوف: أي ويمتد إلى وقت مصير إلخ. وهو اسم مفعول من صار الناقصة، وظل شئ اسمها ومثله خبرها. والغاية هنا غير داخلة في المغيا، فهي جارية على القاعدة من أنها إن كانت بإلى لا تدخل وإن كانت بحتى دخلت. فوقت المصير من العصر لا من الظهر، ولا ينافيه حديث جبريل بالنسبة لليوم الثاني وهو أنه صلى الظهر حين كان ظله مثله، لان المراد: فرغ منها حينئذ. (قوله: إن وجد) أي ظل الاستواء. وقد ينعدم في بعض البلدان كمكة وصنعاء في بعض الايام. (قوله: وسميت) أي الصلاة المعلومة من السياق، بذلك. أي بلفظ الظهر. وقوله: لانها أول صلاة ظهرت أي في الاسلام. وانظر وقت ظهورها ولعله يوم ليلة الاسراء، فالمراد ظهور وجوبها. ح ل بجيرمي. وقيل: لانها ظاهرة وسط النهار. وقيل: لانها تفعل وقت الظهيرة. ولا مانع من مراعاة جميع ذلك. وللظهر ستة أوقات: وقت فضيلة: وهو أول الوقت بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة، ويصيلها مع راتبتها، ويأكل لقيمات. ووقت اختيار: وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة، وإن دخل معه، إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيكون مساويا لوقت الجواز الآتى. وقيل: يستمر إلى ربعه أو نصفه. ووقت جواز: إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. ووقت حرمة: إلى أن يبقى ما لا يسعها. ووقت ضرورة: وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر. ووقت عذر: وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير. (قوله: فوقت عصر) ولها سبعة أوقات. وقت فضيلة: أول الوقت. ووقت اختيار: وهو وقت الفضيلة، ويستمر إلى مصير الظل مثلين بعد ظل الاستواء. ووقت جواز بلا كراهة: إلى الاصفرار، ثم بها إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. ووقت حرمة: إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. ووقت ضرورة: وهو آخر الوقت بحيث تزول الموانع والباقي منه قدر التكبيرة فأكثر، فتجب هي وما قبلها لانها تجمع معها. ووقت عذر: وهو وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم. (قوله: من آخر وقت الظهر) أي ابتداء العصر من آخر وقت الظهر، أي من ملاصق آخر وقت الظهر. فلا بد من تقدير مضاف لان
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	آخر وقت الظهر ليس أول وقت العصر، وذلك الملاصق هو مصير ظل الشئ مثله غير الاستواء. قال في النهاية: ولا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر. وأما قول الشافعي: فإذا جاوز ظل الشئ مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر. فليس مخالفا لذلك بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها وهي منه. اه. وقوله: وهي: أي الزيادة. وقوله: منه: أي من العصر. (قوله: إلى غروب إلخ) أي إلى تمام غروب إلخ. فالغاية جارية على القاعدة لا وقت التمام ليس من وقت العصر، والمراد غروب ما ذكر غروبا لم تعد بعده، فلو عادت تبين أن وقت العصر باق، وإن كان قد فعله تبين أنه أداء. ويلغز بذلك فيقال: رجل أحرم بصلاة العصر قضاء عالما بفوات الوقت فوقعت أداء ؟ ويجب إعادة المغرب لمن كان فعلها. ويدل لما ذكر ما وقع لسيدنا علي رضي الله عنه كما رواه أحمد في مسنده - من أنه (ص) نام في حجره حتى غابت فكره أن يوقظه ففاتته صلاة العصر، فلما استيقظ ذكر ذلك له (ص) فقال: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فردها عليه. فرجعت الشمس حتى صلى العصر. وقوله: جميع قرص شمس فلو غرب بعضه دون بعض لم يخرج وقت العصر، بخلاف وقت الصبح فإنه يخرج بطلوع البعض، إلحاقا لما يظهر بما ظهر في الموضعين. (قوله: فوقت مغرب إلخ) ولها خمسة أوقات. وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة: أول الوقت. ووقت جواز بكراهة: إلى أن يبقى ما يسعها. ووقت حرمة إلى أن يبقى ما لا يسعها. ووقت ضرورة: لمن زالت منه الموانع. ووقت عذر: وقت العشاء لمن يجمع. (قوله: من الغروب) أي تمامه، لما علمت من أن وقت العصر ينتهي بتمامه. والغروب: البعد. يقال: غرب - من باب دخل - إذا بعد. ويعرف بزوال الشمس من رؤوس الجبال والاشجار، وظهور الظلام من جهة المشرق. ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ثم سافر إلى بلد أخرى فوجدها لم تغرب فيها وجبت الاعادة. وقوله: إلى مغيب الشفق الاحمر أي وينتهي وقت المغرب بمغيب ما ذكر، لخبر مسلم: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. والمراد الاحمر، لانه المنصرف إليه الاسم عند الاطلاق، وإطلاقه على الابيض أو الاصفر مجاز لعلاقة المجاورة. وهذا هو القول القديم لامامنا رضي الله عنه، وهو المعتمد. وأما الجديد فينقضي بمضي قدر الوضوء وستر العورة والاذان والاقامة ومضي خمس ركعات. وقال في التحفة والنهاية: إن القول الاول جديد، لان الشافعي رضي الله عنه علق القول به في الاملاء على صحة الحديث، وقد صحت فيه أحاديث من غير معارض. (قوله: فوقت عشاء من مغيب الشفق) أي الاحمر - لما علمت - لا ما بعده من الاصفر والابيض. ولها سبعة أوقات كالعصر: وقت فضيلة بمقدار ما يسعها وما يتعلق بها. ووقت اختيار إلى ثلث الليل. ووقت جواز بلا كراهة إلى الفجر الكاذب. ووقت جواز بكراهة، وهو ما بعد الفجر الاول حتى يبقى من الوقت ما يسعها. ووقت حرمة إلى أن يبقى ما لا يسعها. ووقت ضرورة، وهو وقت زوال المانع. ووقت عذر، وهو وقت المغرب لمن يجمع جمع تقديم. (قوله: وينبغي ندب تأخيرها) أي العشاء، لزوال الاصفر والابيض، أي إلى أن يزول كل منهما. وهذا لا ينافي قوله الآتي: يندب تعجيل الصلاة ولو عشاء، لان المراد تعجيلها بعد زوال الاصفر والابيض كما هو ظاهر. (قوله: خروجا من خلاف من أوجب ذلك) أي التأخير لزوال ذلك. وعبارة المغني مع الاصل: والعشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق الاحمر لما سبق لا ما بعده من الاصفر ثم الابيض، خلافا للامام في الاول وللمزني في الثاني. اه. قوله: ويمتد أي وقت العشاء. (وقوله: إلى طلوع فجر صادق) أي لحديث: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى. رواه مسلم. ولا ترد الصبح فإن وقتها لا يمتد إلى دخول وقت الظهر لانها خرجت بدليل، فبقي الحديث على مقتضاه في غيرها. (قوله: فوقت صبح إلخ) ولها ستة أوقات. وقت فضيلة أول الوقت. ووقت اختيار يبقى إلى الاسفار. ووقت جواز بلا كراهة يبقى
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	إلى طلوع الحمرة التي تظهر قبل الشمس. ووقت جواز بكراهة إلى أن يبقي من الوقت ما يسعها. ووقت تحريم إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. ووقت ضرورة لمن زالت منه الموانع. (قوله: من طلوع الفجر الصادق) أي ابتداؤه من طلوع الفجر الصادق، وهو المنتشر ضوؤه معترضا بنواحي السماء. وقوله: لا الكاذب وهو ما يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذنب السرحان - أي الذنب - ثم تعقبه ظلمة. وشبه بذنب السرحان لطوله. وقيل: لان الضوء يكون في الاعلى دون الاسفل، كما أن الشعر على أعلى ذنب السرحان دون أسفله. وما أحسن قول بعضهم: وكاذب الفجر يبدو قبل صادقه وأول الغيث قطر ثم ينسكب فمثل ذلك ود العاشقين هوى بالمزح يبدو وبالادمان يلتهب قوله: إلى طلوع بعض الشمس) أي ويمتد وقتها إلى طلوع ذلك، لحديث مسلم: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وإنما خرج الوقت بطلوع بعض الشمس لما مر، ولان وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر، فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس. (قوله: والعصر هي الصلاة الوسطى) وقيل: إنها هي الصبح، لقوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) * إذ لا قنوت إلا في الصبح. ولخبر مسلم: قالت عائشة رضي الله عنها لمن يكتب لها مصحفا: اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ثم قالت: سمعتها من رسول الله (ص). إذ العطف يقتضي التغاير. (قوله: لصحة الحديث به) أي بأن العصر هو الصلاة الوسطى. ولفظه: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار مذهبا له. ولا يقال في المسألة قولان. ويدل له أيضا قراءة عائشة رضي الله عنها - وإن كانت شاذة -: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. (قوله: كما استظهره) أي الترتيب المذكور. (قوله: وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء) أي على جماعة بقية الصلوات، حتى العصر. (قوله: لانها) أي الجماعة. وقوله: فيهما أي في الصبح والعشاء، أشق. قال سم: لا يقال: المعنى الذي أوجب أنها فيهما أشق موجود في أصل فعلهما لان هذا ممنوع، لان المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال الجماعات، وأصل فعلهما لا يقتضي ذلك الذهاب. اه. (قوله: قال الرافعي إلخ) قد نظم ذلك بعضهم فقال: لآدم صبح والعشاء ليونس وظهر لدواد وعصر لنجله ومغرب يعقوب كذا شرح مسند لعبد الكريم فاشكرن لفضيله وتخصيص كل بصلاة في وقت من هذه الاوقات لعله لكونه قبلت فيه توبته، أو حصلت فيه نعمة. وحكمة كون الصبح ركعتين بقاء كسل النوم. وحكمة كون كل من الظهر والعصر أربعا توفر النشاط عندهما. وحكمة كون المغرب ثلاثا الاشارة إلى أنها وتر النهار. وحكمة كون العشاء أربعا جبر نقص الليل عن النهار، إذ فيه فرضان وفي النهار ثلاثة. (قوله: تجب بأول الوقت) أي بأول وقته المحدود شرعا. وقوله: وجوبا موسعا أي موسعا فيه، فلا يجب فعل الصلاة بأول الوقت على الفور. (قوله: فله التأخير عن أوله) مفرع على ما يقتضيه ما قبله. (قوله: إلى وقت يسعها) مرتبط بقوله وجوبا موسعا، أي ويستمر ذلك إلى أن يبقى من الوقت قدر يسعها بأخف ممكن، فيضيق حينئذ فتجب الصلاة فورا.
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	ويصح أن يكون مرتبطا بقوله: فله التأخير ويقدر للاول نظيره. وقوله: بشرط إلخ مرتبط بقوله: فله التأخير إلخ. ولو أخر قوله فله التأخير إلخ عن قوله إلى وقت يسعها، لكان أولى وأنسب. وقوله: أن يعزم على فعلها فيه أي في الوقت، وحينئذ لا يأثم لو مات قبل فعلها ولو بعد إمكانه، بخلاف ما إذا لم يعزم على فعلها فإنه يأثم حينئذ. والعزم المذكور خاص، وهو أحد قسمي العزم الواجب. والثاني العزم العام، وهو أن يعزم الشخص عند بلوغه على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن لم يعزم على ذلك عصى. ويصح تداركه لمن فاته ذلك ككثير من الناس. ولا يخفى أن العزم هو القصد والتصميم على الفعل، وهو أحد مراتب القصد المنظومة في قول بعضهم: مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاخذ قد وقعا قوله: ولو أدرك في الوقت ركعة) أي كاملة، بأن فرغ من السجدة الثانية قبل خروج الوقت. (قوله: لا دونها) يغني عنه قوله: وإلا فقضاء. فالاولى إسقاطه. وقوله: فالكل أداء أي لخبر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أي مؤداة. (قوله: وإلا فقضاء) أي وإن لم يدرك ركعة من الوقت بأن أدرك دونها فهي قضاء، سواء أخر لعذر أم لا. والفرق بينه وبين من أدرك ركعة: اشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة، إذ غالب ما بعدها تكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها، بخلاف ما دون الركعة. وفي سم ما نصه: ونقل الزركشي كالقمولي عن الاصحاب: أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الاداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة. وقال الامام: لا وجه لنية الاداء إذا علم أن الوقت لا يسعها، بل لا يصح. واستوجه في شرح العباب حمل كلام الامام على ما إذا نوى الاداء الشرعي، وكلام الاصحاب على ما إذا لم ينوه. والصواب ما قاله الامام، وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي. اه. (قوله: ويأثم إلخ) أي بلا خلاف كما يعلم من كلام المجموع، أن من قال بخلاف ذلك لا يعتد به. اه. تحفة. (قوله: نعم، ولو شرع إلخ) استدراك من قوله: ويأثم بإخراج بعضها. (قوله: وقد بقي ما يسعها) وفي الكردي ما نصه: قال في الامداد بأن كان يسع أقل ما يجزئ من أركانها بالنسبة إلى الوسط من فعل نفسه. اه. (قوله: جاز له بلا كراهة أن يطولها) أي لانه استغرق الوقت بالعبادة. ولذلك روي عن الصديق رضي الله عنه أنه طول بهم في صلاة الصبح، فقيل له بعد أن فرغ: كادت الشمس أن تطلع فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وهذه صورة المد الجائز، ومع ذلك فالاولى تركه. ثم إن أدرك ركعة فالكل أداء وإلا فقضاء لا إثم فيه. (قوله: وإن لم يوقع منها ركعة فيه) أي في الوقت، لكن يجب القطع عند ضيق وقت الاخرى، فإن استمر لم تبطل صلاته، لان الحرمة لامر خارج. اه كردي. (قوله: فإن لم يبق من الوقت ما يسعها) أي فإن شرع فيها ولم يبق من الوقت ما يسعها، وهو محترز قوله: وقد بقي من الوقت ما يسعها. وقوله: أو كانت جمعة محترز قوله: في غير الجمعة. (قوله: ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة) يعني لو بقي من الوقت ما يسع الاركان فقط فلا يسن الاقتصار عليها بل الافضل له أن يأتي بسننها معها ولو خرج بعضها عن الوقت. وهذه الصورة غير صورة المد الجائز. ولعل المراد بالسنن غير دعاء الافتتاح وإلا لنافاه ما سيأتي في مبحث الفاتحة من أنه يسن بشرط أن يأمن فوت الوقت وإلا تركه. (قوله: يندب تعجيل صلاة إلخ) أي لقوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات) * ومن المحافظة عليها تعجيلها. ولقوله تعالى:
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	* (فاستبقوا الخيرات) * قال البيضاوي: أي فابتدروها انتهازا للفرصة، وحيازة لفضل السبق المتقدم، ولقوله تعالى: * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) * والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة. ولخبر ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي (ص) أي الاعمال أفضل ؟ قال: الصلاة لاول وقتها. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله. قال إمامنا: رضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين. قال في التحفة: ويحصل - أي التعجيل - باشتغاله بأسبابه عقب دخوله، ولا يكلف العجلة على خلاف العادة، ويغتفر له مع ذلك نحو شغل خفيف وكلام قصير وأكل لقم توفر خشوعه، وتقديم سنة راتبة. بل لو قدمها - أعني الاسباب - قبل الوقت وأخر بقدرها من أوله حصل سنة التعجيل، على ما في الذخائر. اه. (قوله: ولو عشاء) الغاية للرد على القائل بسن تأخيرها، متمسكا بخبر الصحيصحين: كان رسول الله (ص) يستحب أن يؤخر العشاء. وأجيب عنه بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي (ص)، وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة تقتضي التأخير. (قوله: لاول وقتها) متعلق بتعجيل. (قوله: وتأخيرها عن أوله إلخ) أي ويندب تأخيرها عن أول الوقت لما ذكر، أي ولرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الاولى، ولمن تيقن وجود الماء أو السترة آخر الوقت، ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع، ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواتها لو أخرها. والحاصل محل استحباب التعجيل ما لم يعارضه معارض، فإن عارضه - وذلك في نحو أربعين صورة - فلا يكون مطلوبا. (قوله: أثناءه) أي الوقت. (قوله: وإن فحش التأخير) غاية للندب. (قوله: ما لم يضق الوقت) قيد في ندب التأخير، أي محل ندبه مدة عدم ضيق الوقت، فإن ضاق بأن بقي منه ما لا يسع الصلاة كاملة فلا يندب بل يحرم. (قوله: ولظنها) معطوف على قوله: لتيقن. أي ويندب تأخيرها لظن الجماعة. وقوله: إذا لم يفحش أي التأخير، فإن فحش لا يندب. (قوله: لا لشك فيها) أي لا يندب تأخيرها عند الشك في الجماعة مطلقا، أي سواء فحش التأخير أو لا، (قوله: ويؤخر المحرم) أي بالحج، كما يدل عليه السياق. أما المحرم بالعمرة فلا يؤخر الصلاة لها لانها لا تفوت. نعم، إن نذرها في وقت معين كانت كالحج فيؤخر الصلاة لها عند خوف فوتها عند م ر، تبعا لوالده. وجرى ابن حجر على عدم الفرق بين المنذورة وغيرها، وفرق بين الحج والعمرة بأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة لا تفوت بفوات ذلك الوقت. (قوله: لو صلاها متمكنا) أي على الهيئة المعتادة، بأن تكون تامة الاركان والشروط. وسيذكر مقابله. (قوله، لان قضاءه) أي الحج وهو علة لوجوب تأخير الصلاة، أي وتقديم الحج. (قوله: والصلاة تؤخر إلخ) الاولى والاخصر أن يقول: بخلاف الصلاة فإن قضاءها هين. وعبارة النهاية: وعلى الاول - أي على الاصح - يؤخر وقت الصلاة وجوبا. ويحصل الوقوف كما صوبه المصنف، خلافا للرافعي، لان قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هين، وقد عهد تأخيرها بما هو أسهل من مشقة الحج، كتأخيرها للجمع. (قوله: ولا يصليها صلاة شدة الخوف) هي أن يصليها كيف أمكن، راكبا وماشيا ومستقبلا وغير مستقبل. وعبارة المنهاج مع شرح الرملي: والاصح منعه - أي هذا النوع، وهو صلاة شدة الخوف - لمحرم خاف فوت الحج، أي لو قصد المحرم عرفات ليلا وبقي من وقت الحج مقدار إن صلاها فيه على الارض فاته الوقوف، وإن سار فيه إلى عرفات فاتته العشاء، لم يجز له أن يصلي صلاة الخوف. اه. (قوله: ويؤخر) أي الصلاة مطلقا، عشاء كانت أو غيرها. وعبارة النهاية: وألحق بعضهم بالمحرم
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	فيما مر: المشتغل بإنقاذ غريق، أو دفع صائل عن نفس أو مال، أو صلاة على ميت خيف انفجاره. اه. (قوله: يكره النوم بعد دخول وقت صلاة) أي عشاء كانت أو غيرها. وفي سم ما نصه: قال الاسنوي: سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت. ولقائل أن يقول: ينبغي أن يكره أيضا قبله، وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق، أي مخافة استمراره إلى خروج الوقت. اه. وفي القوت قال ابن الصلاح: كراهة النوم تعم سائر الاوقات. وكأن مراده بعد دخول الوقت، كما يشعر به كلامهم في العشاء. ويحتمل أن يكره بعد المغرب، وإن لم يدخل وقت العشاء، لخوف الاستغراق أو التكاسل. وكذا قبيل المغرب، لا سيما على الجديد. ويظهر تحريمه بعد الغروب على الجديد. اه. (قوله: حيث ظن إلخ) متعلق بيكره. وعبارة التحفة: ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له، ولم يمكنه دفعه، أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهارتها، وإحرم ولو قبل دخول الوقت. على ما قاله كثيرون. ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها. اه. وفي سم أن حرمة النوم قبل الجمعة هو قياس وجوب السعي على بعيد الدار. قال: وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل الوقت، وحرم عليه النوم المفوت لذلك السعي الواجب. اه. (قوله: لعادة) متعلق بظن، أي أن ظنه للاستيقاظ حاصل لان عادته أنه إذا نام في الوقت يستيقظ قبل خروجه. (قوله: أو لايقاظ غيره) أي غير النائم. وقوله: له أي للنائم. (قوله: وإلا حرم) أي وإن لم يظن الاستيقاظ - لما ذكر - حرم النوم. وقوله: الذي لم يغلب فإن غلب لا يحرم ولا يكره أيضا. كما صرح به في النهاية، ونصها: ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة. اه. (وقوله: في الوقت) متعلق بالنوم. (تنبيه) يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله، فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت، وجب. وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين، حيث قرب منهم بحيث يعد عرفا أنه سوء أدب، أو في الصف الاول أو محارب المسجد، أو على سطح لا حاجز له، أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وإن كان صلى الصبح، لان الارض تصيح - أي ترفع صوتها - إلى الله من نومة عالم حينئذ. أو بعد صلاة العصر، أو خاليا في بيت وحده، فإنه مكروه. أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء، أو نام رجل أو امرأة منبطحا على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله تعالى. ويسن إيقاظ غيره لصلاة الليل وللتسحر، ومن نام وفي يده غمر - بفتحتين - أي ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه. والحكمة في طلب إيقاظه حينئذ أن الشيطان يأتي للغمر، وربما آذى صاحبه. وإنما خص اليد لما ورد في الحديث: من نام وفي يده غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. والوضح: البرص. أفاده جمل. (قوله: فرع يكره تحريما) أي كراهة تحريم. وقيل: تنزيها. وعلى كل لا تنعقد الصلاة وذلك لان النهي إذا رجع لذات العبادة أو لازمها اقتضى الفساد، سواء كان للتحريم أو للتنزيه، ويأثم فاعلها. ولو قلنا بأن الكراهة للتنزيه من
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	حيث التلبس بعبادة فاسدة. ويأثم أيضا من حيث إيقاعها في وقت الكراهة، على القول بأن الكراهة للتحريم، بخلافه على القول بأنها للتنزيه. فهذا هو المترتب على الخلاف. والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه، أن الاولى تقتضي الاثم، والثانية لا تقتضيه. وإنما أثم هنا حتى على القول بأنها للتنزيه لما مر. والفرق بين كراهة التحريم والحرام، مع أن كلا يقتضي الاثم: أن كراهة التحريم ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل، والحرام ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل، من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. والاصل في النهي ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله (ص) ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. ثم إن الكراهة تتعلق بالفعل في وقتين: بعد أداء الصبح، وبعد أداء العصر. وتتعلق بالزمن من غير نظر إلى الفعل في ثلاثة أو قات: عند الاستواء في غير يوم الجمعة ولو لمن يحضرها، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الاصفرار حتى تغرب. والمؤلف رحمه الله تعالى أسقط من هذه الثلاثة اثنين وأدرجهما في الاولين المتعلقين بالفعل، لانه جعل ما بعد الصبح إلى الارتفاع وقتا واحدا، وما بعد العصر إلى الغروب كذلك. وفيه نظر، لان من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس، أو لم يصل العصر حتى غربت الشمس، تكره له الصلاة. ثم إن كراهة الصلاة في هذه الاوقات قيل: تعبدي، وقيل، معقول المعنى. وإلى الاول جنح ابن عبد السلام، وإلى الثاني جنح ابن حجر في التحفة. فانظرها إن شئت. (قوله: لا سبب لها) أي أصلا، لا متقدم ولا متأخر ولا مقارن. (قوله: كالنفل المطلق) أي الذي لم يتقيد بوقت. (قوله: ومنه) أي من النفل المطلق. (قوله: أو لها إلخ) أي أو صلاة لها سبب متأخر. (قوله: كركعتي استخارة وإحرام) أي فسببهما - وهو الاستخارة والاحرام - متأخر عن الصلاة. (قوله: بعد أداء) متعلق بيكره. (قوله: حتى ترتفع) أي ويستمر التحريم إلى أن ترتفع الشمس. (قوله: كرمح) أي تقريبا. والرمح من رماح العرب طوله سبعة أذرع، والتقريب فيه أن ينقص قدر ذراع مثلا. (قوله: وعصر) معطوف على صبح. (قوله: حتى تغرب) أي ويستمر التحريم حتى تغرب الشمس. (قوله: وعند استواء) معطوف على بعد أداء صبح. أي وتكره تحريما عند استواء، وهو وقت لطيف لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس، إلا أن التحريم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح حينئذ. وقوله: غير يوم الجمعة أما استواء يوم الجمعة فتصح الصلاة عنده وإن لم يحضرها، لخبر أبي داود وغيره. (قوله: لا ما له سبب متقدم) ما اسم موصول واقعة على صلاة ومعطوفة على نائب فاعل يكره، أي لا تكره صلاة لها سبب متقدم. قال ابن رسلان: أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم واعلم أنه اختلف في التقدم والتأخر، فقيل: هما بالنسبة إلى الصلاة. وقيل: بالنسبة للوقت المكروه. وأظهرهما الاول كما قال الاسنوي، وعليه جرى ابن الرفعة. وعليه لا يتأتى السبب المقارن للصلاة لانه متقدم أبدا، بخلافه على الثاني فأنه يتأتى. والشارح رحمه الله تعالى جرى على الاول أيضا، ولذلك لم يذكر السبب المقارن، وعد صلاة الكسوف من الذي سببه متقدم. وبعضهم أثبت السبب المقارن مطلقا، وقال: المراد المقارنة ولو دواما، فصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء سببهما - وهو تغير الشمس أو القمر أو الحاجة إلى السقي - وإن كان متقدما على الصلاة هو مقارن لها دواما. (قوله: كركعتي وضوء إلخ) أمثلة لما له سبب متقدم. وبيان ذلك أن ركعتي الوضوء سببهما الوضوء وهو متقدم، وركعتي الطواف سببهما الطواف وهو متقدم، وركعتي تحية المسجد سببهما دخول المسجد وهو متقدم، وركعتي الكسوف سببهما كسوف الشمس أو القمر وهو متقدم على ما فيه، وصلاة الجنازة سببها طهر الميت وهو متقدم، والفائتة سببها التذكر وهو متقدم. وانظر ما سبب الصلاة المعادة المتقدم، فإن كان الجماعة فيرد عليه أنها سبب مقارن، وأيضا هي شرط في الاعادة
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	لا سبب. وإن كان إرادة تحصيل الثواب، أو رد عليه أن النفل المطلق كذلك، فيكون مما له سبب متقدم، مع أنهم جعلوه مما لا سبب له أصلا. (قوله: وطواف) معطوف على وضوء، أي وكركعتي طواف. وقوله: وتحية أي وكركعتي تحية للمسجد، فهو معطوف على وضوء. وقوله: وكسوف أي وكركعتي كسوف، فهو معطوف أيضا على وضوء. وقوله: وصلاة جنازة معطوف على كركعتي وضوء، ولو أعاد الكاف فيه لكان أولى. وقوله: وإعادة مع جماعة معطوف على ركعتي أيضا، ولو أعاد الكاف فيه لكان أولى كالذي قبله. وقوله: ولو إماما وتجب نية الامامة كما سيأتي في شروط المعادة. وقوله: كفائتة إلخ معطوف على كركعتي أيضا. (قوله: لم يقصد تأخيرها) ضميره يعود على الفائتة بدليل تعليله، ولولاه لصح رجوعه للمذكورات قبله من ركعتي الوضوء والتحية وصلاة الجنازة والمعادة والفائتة. (قوله: ليقضيها) أي الفائتة، وهو متعلق بتأخيرها. وقوله: فيه أي في الوقت المكروه. (قوله: أو يداوم عليه) ظاهره أنه معطوف على ليقضيها، والمعنى: لم يقصد تأخيرها إلى الوقت المكروه لاجل أن يقضيها، أو لاجل أن يداوم عليه - أي القضاء - ويجعله كأنه ورد، فإن قصد ذلك لا تصح فيه ولا تنعقد. ومقتضى العطف على ما ذكر أنه إذا صلى الفائتة في الوقت المكروه وداوم عليها من غير قصد صحت صلاته، وليس كذلك كما يدل عليه عبارة النهاية، ونصها: وليس لمن قضى في وقت الكراهة أن يداوم عليها ويجعلها وردا، أي لان ذلك من خصوصياته (ص)، فقد داوم (ص) على قضاء ركعتي الظهر لما فاتتاه. اه. ووجه الخصوصية - كما في التحفة -: حرمة المداومة فيها على أمته وإباحتها له (ص)، كما يصرح به كلام المجموع، أو ندبها له، على ما نقله الزركشي. ويحتمل أنه معطوف على يقصد، فيكون مجزوما، والمعنى عليه: ويجوز قضاء فائتة في الوقت المكروه ما لم يداوم عليه، فإن داوم عليه لم يصح سواء قصد تأخيرها لذلك أم لا. وعبارة فتح الجواد تقتضي هذا الاحتمال، ونصها - بعد كلام -: فإن قصد تأخير الفائتة للوقت المكروه ليقضيها فيه، أو داوم عليها، أو دخل فيه بنية التحية فقط، لم تنعقد، لانه حينئذ مراغم للشرع بالكلية. اه. (قوله: فلو تحرى إلخ) انظر هو مفهوم أي شئ قبله ؟ فإن قلت: هو مفهوم قوله: لم يقصد تأخيرها للوقت إلخ. فلا يصح، لان قوله المذكور راجع لخصوص الفائتة كما علمت، وهذا راجع لجميع ما قبله. ثم ظهر أنه مفهوم قيد ملاحظ عند قوله: لا ما له سبب متقدم تقديره: لم يتحره. ويدل عليه عبارة التحفة، ونصها مع الاصل: إلا لسبب لم يتحره متقدم أو مقارن. ثم قال: أما إذا تحرى إلخ انتهى. إذا علمت ذلك ففي عبارة الشارح ترك التصريح بمفهوم قيد مذكور والتصريح بمفهوم قيد مهجور. ولا يخفى ما فيه، فلو اقتصر على قوله: لم يقصد تأخيرها إليه، وزاد بعده: فإن قصد ذلك لم تنعقد ويأثم به، لكان أولى وأخصر. تأمل. (قوله: أيضا فلو تحرى إلخ) بخلاف ما إذا لم يتحر أصلا. وإن وقعت فيه أو تحراه، لا من حيث كونه مكروها بل لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لاجل كثرة المصلين عليها فإنها حينئذ تجوز وتنعقد في ذلك الوقت المكروه. (قوله: غير صاحبة الوقت) أما هي فلا يحرم تأخيرها، كأن أخر العصر ليوقعها وقت الاصفرار. (قوله: فتحرم مطلقا) أي بسبب أو بغيره، وذلك للاخبار الصحيحة كخبر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. (قوله: يجب قضاؤها فورا) أي بأن فاتته لغير عذر. (قوله: لانه معاند للشرع) تعليل للحرمة. قال في التحفة: وهو مشكل بتكفيرهم من قيل له: قص أظفارك. فقال: لا أفعله، رغبة عن السنة. فإذا اقتضت الرغبة عن السنة التكفير فأولى هذه المعاندة والمراغمة. ويجاب بتعين حمل هذا على أن المراد أنه يشبه المراغمة والمعاندة لا أنه موجود فيه حقيقتهما. اه. (تنبيه) محل حرمة الصلاة في الاوقات المذكورة في غير بقعة من بقاع حرم مكة المسجد وغيره مما حرم صيده، للخبر الصحيح: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. ولزيادة فضلها، فلا يحرم المقيم بها من استكثار الصلاة فيها، ولان الطواف صلاة بالنص، واتفقوا على جوازه، فالصلاة مثله. ولا يقال إن الخبر
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	السابق مخصوص بسنة الطواف، وهي مما سببها متقدم، لانا نقول: جاء في رواية صحيحة: لا تمنعوا أحدا صلى من غير ذكر الطواف فلتحمل الصلاة في الرواية الاولى على مطلق صلاة سنة طواف وغيرها. (قوله: وخامسها) أي شروط الصلاة. (قوله: استقبال عين القبلة) أي لقوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) *. والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها. وقد ورد أنه (ص) قال للمسئ صلاته - وهو خلاد بن رافع الزرقي الانصاري -: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. رواه الشيخان. ورويا أنه (ص) ركع ركعتين قبل الكعبة - أي وجهها - وقال: هذه القبلة. مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا، ويجب الاستقبال يقينا في القرب وظنا في البعد. ومن أمكنه علمها ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بقول غيره، ومن ذلك قدرة الاعمى على مس حيطة المحراب حيث سهل عليه، فلا يكفي العمل بقول غيره ولا باجتهاده، فإن لم يمكنه اعتمد ثقة يخبر عن علم، كقوله: أنا شاهدت الكعبة هكذا. وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره. وفي معناه رؤية بيت الابرة المعروف، ومحاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير فلا يجوز الاجتهاد فيها جهة بل يجوز يمنة أو يسرة. ولا يجوز فيما ثبت أنه (ص) صلى إليه، فإن فقد ما ذكر اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل الاول. ومن علامتها القطب المعروف، ويختلف باختلاف الاقاليم. ففي مصر يجعله المصلي خلف أذنه اليسرى، وفي العراق يجعله خلف أذنه اليمنى، وفي اليمن قبالته مما يلي جانبه الايسر، وفي الشام وراءه. ومن علاماتها أيضا الشمس والقمر والريح. ويجب تعلمها حيث لم يكن هناك عارف سفرا وحضرا. فإن عجز عن الاجتهاد كأعمى البصر أو البصيرة قلد مجتهدا. فتلخص أن مراتب القبلة أربعة: العلم بالنفس، وإخبار الثقة عن علم، والاجتهاد، وتقليد المجتهد. (قوله: أي الكعبة) عبارة المغنى: والقبلة في اللغة: الجهة. والمراد هنا: الكعبة. ولو عبر لها لكان أولى، لانها القبلة المأمور بها. ولكن القبلة صارت في الشرع حقيقة الكعبة لا يفهم منها غيرها. وسميت قبلة لان المصلي يقابلها، وكعبة لارتفاعها. وقيل: لاستدارتها. اه. وليس من الكعبة الحجر والشاذروان، لان ثبوتهما منها ظني، وهو لا يكتفى به في القبلة. وفي الخادم: ليس المراد بالعين الجدار، بل أمر اصطلاحي. أي وهو سمت البيت وهواؤه إلى السماء والارض السابعة، والمعتبر مسامتتها عرفا لا حقيقة. اه تحفة. (قوله: بالصدر) متعلق باستقبال، أي يشترط الاستقبال بالصدر. وهو حقيقة في الواقف والجالس، وحكما في الراكع والساجد. قال في التحفة: والمراد بالصدر: جميع عرض البدن. فلو استقبل طرفها فخرج شئ من العرض عن محاذاته لم تصح، بخلاف استقبال الركن، لانه مستقبل بجميع العرض لمجموع الجهتين، ومن ثم لو كان إماما امتنع التقدم عليه في كل منهما. اه. ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعا، وبالوجه والاخمصين لمن كان مستلقيا. (قوله: فلا يكفي استقبال جهتها) أي للخبر الصحيح: أنه (ص) صلى ركعتين في وجهها وقال: هذه القبلة. وأما خبر: ما بين المشرق والمغرب قبلة فمحمول على أهل المدينة ومن داناهم. (قوله: إلا في حق العاجز عنه، إلخ) استثناء من اشتراط الاستقبال، والعجز عنه يكون بمرض أو ربط على خشبة، فيصلي المريض أو المربوط ويعيد لندرة عذره. فلو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غيرها قائما وجب الاول، لان فرض القبلة آكد من فرض القيام، بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر. (قوله: وفي صلاة شدة خوف) أي في قتال مباح، كقتال المسلمين للكفار، وقتال أهل العدل للبغاة، وما ألحق به، كهرب من حريق وسيل وسبع وحية. قال في النهاية: ومن الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة ويخاف فوت الوقت، فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالايماء. اه. (قوله: فيصلي) أي من اشتد عليه الخوف. وقوله: كيف أمكنه أي على أي حال أمكنه الصلاة
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	عليه، وهو مجمل. وقوله: ماشيا إلخ تفصيل له. (قوله: كهارب إلخ) تمثيل لمن اشتد عليه الخوف وقوله: من حريق إلخ أي لم يمكنه المنع والتخلص بشئ منه. (قوله: ومن دائن إلخ) أي وكهارب من دائن، فيجوز له أن يصلي كيف أمكن بشرط أن يكون معسرا وخاف من الحبس. (قوله: وإلا في نفل إلخ) أي ولو مؤقتا. وخرج بالنفل الفرض - ولو منذورا - وصلاة جنازة، فلا يجوز ترك الاستقبال فيه. فلو صلى الفرض على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض جاز، وإن لم تكن معقولة، وإلا فلا يجوز. وقوله: سفر خرج به الحضر، فلا يجوز فيه ترك الاستقبال، وإن احتاج إلى التردد كما في السفر لعدم وروده. والحكمة في التخفيف على المسافر، أن الناس يحتاجون إلى الاسفار، فلو شرط فيها الاستقبال في النافلة لادى إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشهم. وقوله: مباح سيأتي محترزه. (قوله: لقاصد محل معين) المراد به المعلوم من حيث المسافة، بأن يقصد قطع مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا، كالشام أو الصعيد، لا خصوص محل معين كدمشق مثلا. فتعين المحل ليس بشرط، بل الشرط أن يقصد قطع المسافة المذكورة. اه. بجيرمي. (قوله: فيجوز النفل راكبا) أي لحديث جابر، قال: كان رسول الله (ص) يصلي على راحلته حيث توجهت به - أي في جهة مقصده - فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري. وقوله: وماشيا أي قياسا على الراكب، بل أولى. وقوله: فيه أي في السفر (قوله: ولو قصيرا) أي ولو كان السفر قصيرا، وهو غاية لجواز النفل فيه راكبا وماشيا، فلا يشترط طوله قياسا على ترك الجمعة، ولعموم الحاجة مع المسامحة في النفل. (قوله: نعم يشترط إلخ) استدراك من الغاية دفع به ما يتوهم من أنه يكتفى بمحل يسمع منه النداء. وقوله: لا يسمع متعلقه محذوف، أي منها. وقوله: من بلده متعلق بالنداء، وضميره يعود إليه أو إلى المسافر. (قوله: بشروطه) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من النداء، والضمير يعود عليه. أي حالة كونه متلبسا بشروطه، وهي: أن يكون النداء من شخص صيت يؤذن كعادته في علو الصوت وهو واقف بمستو ولو تقديرا مع سكون الريح والصوت من طرف يليهم. وقوله: المقررة في الجمعة أي فإنهم قرروا فيها أنها تلزم المقيمين وتلزم من بلغهم النداء بالشروط المذكورة، وإلا فلا تلزمهم. ويحتمل على بعد أنه متعلق بقوله فيجوز، والضمير يعود على السفر الذي يجوز الترخص فيه بالقصر والجمع، لان جميع ما هو شرط هناك شرط إلا طول السفر. وقوله: في الجمعة أي في باب الجمعة. وذلك لان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شروط القصر والجمع في تتمة آخر باب الجمعة فيها ما ذكر هنا، وهو شرطان: كونه مباحا، وقصده محلا معينا. ومنها: مجاوزة نحو السور، ودوام السفر. فلو وصلت سفينته دار الاقامة أثناء الصلاة لزمه أن يتمها للقبلة. ودوام السير، فلو نزل في أثناء الصلاة عن راحلته لزمه ذلك أيضا. وأن يكون سفره لغرض صحيح، فلا يجوز ترك القبلة لمن سافر لمجرد رؤية البلاد على الاصح. (قوله: ويجب على ماش إلخ) أي ويجب على متنفل صلى ماشيا. فهو مرتبط بمفهوم قوله: وإلا في نفل إلخ. (قوله: إتمام ركوع وسجود) قال الشرقاوي: والاوجه أن يكفيه الايماء حيث كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء وثلج، لما في الاتمام من المشقة الظاهرة وتلويث بدنه وثيابه بالطين ونحوه. اه. (قوله: لسهولة ذلك) أي إتمام ما ذكر. (قوله: وعلى راكب إيماء بهما) أي بالركوع والسجود، ومحل ذلك إن كان راكبا فيما لا يسهل فيه إتمام ذلك. والحاصل أن في الراكب تفصيلا، وهو أنه إن كان راكبا في مرقد - كهودج ومحارة - أو في سفينة، أتم وجوبا ركوعه وسجوده وسائر الاركان، أو بعضها إن عجز عن الباقي، واستقبل وجوبا لسهولة ذلك عليه. ومحل ذلك في غير مسير السفينة، أما هو وهو من له دخل في سيرها فلا يلزمه التوجه في جميع صلاته، ولا إتمام الاركان، بل في التحرم فقط إن سهل، وإن لم يكن راكبا في مرقد ولا في سفينة. فإن كان راكبا فيما لا يسهل فيه الاستقبال في جميع الصلاة، وإتمام الاركان استقبل في إحرامه فقط إن سهل عليه، بأن كانت
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	الدابة غير صعبة ولا مقطورة، وإلا لم يلزمه في الاحرام أيضا. اه. ملخصا من شرح ابن حجر على متن بافضل. (قوله: واستقبال) معطوف على قوله إتمام، أي ويجب على ماش استقبال. (قوله: فيهما) أي في الركوع والسجود. (قوله: وفي تحرم إلخ) الحاصل أنه يستقبل في أربعة أشياء: الاحرام، والركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين. (قوله: فلا يمشي إلخ) مفرع على وجوب إتمام الركوع والسجود فقط: وقوله: إلا في القيام إلخ أي لا يمشي في شئ من الاركان إلا في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه. والحاصل: يمشي في أربع كما يستقبل في أربع. فإن قلت: إن قيام الاعتدال ركن قصير، فلم جوزتم فيه المشي دون الجلوس بين السجدتين ؟ أجيب بأن مشي القائم سهل، فسقط عنه التوجه ليمشي فيه بقدر ذكره المسنون، ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام، وهو غير جائز، فلزمه التوجه فيه. (قوله: ويحرم إلخ) مرتب على قيد محذوف ملاحظ عند قوله: ويجوز النفل راكبا وماشيا وهو إلى صوب مقصده، ولو صرح به كغيره لكان أولى، ولعله سقط من النساخ. ومع الحرمة تبطل صلاته بالانحراف المذكور لان جهة مقصده صارت بمنزلة القبلة. (قوله: عامدا عالما مختارا) قال في المغنى: وكذا لو انحرف لنسيان أو خطأ طريق أو جماح دابة، إن طال الزمن، وإلا فلا. ولكن يسجد للسهو لان عمد ذلك مبطل، وفعل الدابة منسوب إليه. ولو انحرفت الدابة بنفسها من غير جماح، وهو غافل عنها ذاكرا للصلاة، ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل، وإلا فوجهان. ولو أحرفه غيره قهرا بطلت وإن عاد عن قرب، لندرته. اه بتصرف. (قوله: إلا إلى القبلة) أي إلا إذا انحرف إلى القبلة فلا يحرم وإن كانت خلف ظهره، لانها الاصل. فله الرجوع إليها وإن تضمن استقبال غير المقصد. (قوله: ويشترط) أي لصحة التنفل راكبا وماشيا. (قوله: ترك فعل كثير) أي بأن يكون ثلاث حركات متوالية فأكثر، وقد يقال: هذا معلوم من مبطلات الصلاة الآتية فلا حاجة إلى ذكره هنا، وقد يجاب بأنه ذكر هنا لدفع توهم أنه يغتفر هنا. (قوله: كعدو) هو الجري. وقوله: وتحريك رجل أي من فوق الدابة، ويعبر عنه بالركض. وقوله: بلا حاجة مرتبط بكل من العدو والتحريك. أي أن محل بطلان الصلاة بهما إذا كانا لغير حاجة، فإن كانا لحاجة فلا بطلان. وعبارة شرح الرملي: وله الركض للدابة، والعدو لحاجة السفر لخوف تخلفه عن الرفقة أو غيرها، كتعلقه بصيد يريد إمساكه، على المعتمد. اه. (قوله: وترك تعمد إلخ) أي ويشترط ترك تعمد. وقوله: وطئ نجس خرج إيطاء الدابة، لكن إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما ربط بها، كما في مسألة الساجور. اه سم. (قوله: ولو يابسا) أي ولو كان النجس يابسا فإنه يشترط ترك تعمد الوطئ عليه. وهذه الغاية - كالتي بعدها - راجعة لاشتراط ترك تعمد ما ذكر. (قوله: وإن عم الطريق) عبارة الروض وشرحه: أو وطئها عامدا ولو يابسة فتبطل صلاته، وإن لم يجد مصرفا - أي معدلا - عن النجاسة. اه. (قوله: ولا يضر وطئ يابس) أي ولا معفو عنه، كما في شرح الروض، قال: كذرق طير عمت به البلوى. اه. وقضية ذلك أنه لا يضر وطئ الرطبة المعفو عنها نسيانا. وفي شرح م ر خلافه. اه. سم (قوله: ولا يكلفب ماش التحفظ عنه) أي النجس، لانه يختل به خشوعه. اه تحفة. (قوله: ويجب الاستقبال إلخ) أي وإتمام جميع الاركان كما تقدم. (وقوله: غير ملاح) الملاح: من له دخل في تسيير السفينة، وإن لم يكن من المعدين ولا رأس الملاحين. قال في النهاية: وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها مسير المرقد، ولم أره لغيره. اه. (قوله: واعلم أيضا أنه إلخ) مرتبط بقول المصنف أول الكتاب: شروط الصلاة خمسة. وقوله أيضا: أي كما يشترط لها الشروط الخمسة المارة، وهي: الطهارة عن الحدث والجنابة، والطهارة عن النجس، وستر العورة، ومعرفة دخول الوقت، واستقبال القبلة. (قوله: العلم بفرضية الصلاة) أي بأن الصلاة فرض
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	عليه. (قوله: فلو جهل فرضية أصل الصلاة) أي جهل أن الصلاة مطلقا فرض عليه. (قوله: أو صلاته) بالجر، عطف على أصل. أي أو جهل فرضية خصوص الصلاة التي شرع فيها، كالظهر، لا الصلاة مطلقا. (قوله: وتمييز فروضها من سننها) أي ويشترط أيضا أن يميز ويدرك فروضها وسننها. فلو اعتقد في فرض من فروضها أنه سنة، بطلت صلاته. (قوله: نعم إلخ) استدراك على اشتراط التمييز. وقوله: العامي المراد به من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي. وقيل: المراد به أيضا من لم يميز فرائض صلاته من سننها، والعالم من يميز ذلك. (قوله: الكل) أي كل الصلاة، ومثله ما لو اعتقد البعض ولم يميز - كما في شرح المنهج -. (قوله: أو سنة فلا) أي أو اعتقد أن الكل سنة، فلا تصح. (قوله: والعلم بكيفيتها) أي ويشترط العلم بكيفية الصلاة، أي هيئتها. وفيه أن هذا الشرط هو عين الشرطين السابقين، إذ هيئة الصلاة عبارة عن أركانها الاربعة عشر وآدابها. وهو إذا عرف الفرضية وميز الفروض من السنن فقد أدرك الكيفية. ولذلك اقتصر في المنهج على العلم بالكيفية، وقال في شرحه: بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها. اه. (قوله: إن شاء الله تعالى) إنما قال ذلك امتثالا لقوله تعالى: * (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) * والسبب في ذلك أن الانسان إذا قال سأفعل كذا، لم يبعد أن يموت قبل فعله، ولم يبعد أيضا أنه يعوقه عنه - لو بقي حيا - عائق، وحينئذ يصير كاذبا فيما وعد به. فطلب أن يقول إن شاء الله، حتى إذا تعذر الوفاء بذلك الوعد لم يصر كاذبا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي (ص) قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لاطوفن الليلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعين امرأة، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله عزوجل فرسانا أجمعون. والله سبحانه وتعالى أعلم. (فصل في صفة الصلاة) المراد بالصفة: الكيفية. أي الهيئة الحاصلة للصلاة، لا معناها الحقيقي، وهو ما كان زائدا على الشئ كالبياض، لان ما سيذكره من الواجب والمندوب هو ذات الصلاة. وهي تنقسم إلى واجب ومندوب. والاول لا يخلو إما أن يكون داخلا في الماهية ويسمى ركنا، أو خارجا عنها ويسمى شرطا. والثاني لا يخلو إما أن يجبر بالسجود ويسمى بعضا، أو لا ويسمى هيئة. وشبهت الصلاة بالانسان، فالركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والهيئات كشعره. (قوله: أركان الصلاة) أي أجزاؤها التي تتركب منها حقيقتها. وقوله: أي فروضها أفاد به أن الاركان والفروض بمعنى واحد، وإنما عبر هنا بالاركان وفي الوضوء بالفروض إشارة إلى أنه لا يجوز تفريق أفعال الصلاة، بخلاف الوضوء. (قوله: أربعة عشر بجعل إلخ) الاكثرون على أنها ثلاثة عشر، بجعل الطمأنينة في محالها الاربعة الآتية هيئة تابعة لها. ويؤيده جعلهم لها في التقدم والتأخر على الامام مع نحو الركوع ركنا واحدا. وقيل: إنها سبعة عشر بعد الطمأنينة في محالها الاربعة أركانا. والاركان المذكورة ثلاثة أقسام: قلبي: وهو النية. وقولي: وهو خمسة: التكبير،
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	والفاتحة، والتشهد، والصلاة على النبي (ص) بعده، والسلام. وفعلي: وهو سبعة: القيام، والركوع، والاعتدال، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والجلوس في التشهد الاخير، والترتيب. (قوله: أحدها) أي أحد الاركان. نية، لانها واجبة في بعض الصلاة. وهو أولها، لا في جميعها. فكانت ركنا كالتكبير والركوع. وقيل: هي شرط، لانها عبارة عن قصد فعل الصلاة، فتكون خارج الصلاة. ولهذا قال الغزالي: هي بالشرط أشبه. وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية مع مقارنة مانع من نجاسة أو استدبار مثلا، وتمت النية وقد زال المانع، فإن قيل: هي شرط صحة، أو ركن فلا، كذا قيل والاوجه عدم صحتها مطلقا. (قوله: وهي القصد بالقلب) هذا معنى النية لغة، أما شرعا فهو قصد الشئ مقترنا بفعله، أي قصد الشئ الذي يريد فعله حال كون ذلك القصد مقترنا بفعل ذلك الشئ. (قوله: لخبر إلخ) أي ولقوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * قال الماوردي: الاخلاص في كلامهم هو النية، وللاجماع على اعتبار النية في الصلاة. (قوله: فيجب فيها إلخ) اعلم أن الصلاة على ثلاثة أقسام: فرض، ونفل مقيد بوقت أو سبب، ونفل مطلق وما ألحق به مما يندرج في غيره. فالاول يشترط فيه ثلاثة أمور: نية الفعل، والتعيين صبحا أو غيره، ونية الفرضية. وقد نظمها بعضهم فقال: يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية والثاني يشترط فيه اثنان: نية الفعل، والتعيين، والثالث يشرط فيه واحد: وهو قصد الفعل. وقد أفاد المؤلف ذلك بقوله: فيجب فيها إلخ. وقوله: قصد فعلها أي أيقاعها. فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها لانه هو المطلوب. (قوله: أي الصلاة) هي هنا ما عدا النية، وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى، فيلزم التسلسل. وجوز بعضهم تعلقها بنفسها كالعلم فإنه يتعلق بنفسه، فيعلم سبحانه وتعالى بعلمه أن له علما. (قوله: لتتميز عن بقية الافعال) أي يجب قصد فعلها لاجل أن تتميز عن بقية الافعال التي لا تحتاج إلى نية، أو لنية غير الصلاة. أفاده كردي. (قوله: وتعيينها) بالرفع، عطف على قصد فعلها. أي ويجب تعيين الصلاة. وقوله: من ظهر من بمعنى الباء، متعلقة بتعيينها. أي يجب تعيينها بالظهر أو العصر مثلا. ولا يصح أن تكون بيانية لتعيين لانه فعل الفاعل، وهو غير البيان. تأمل. (قوله: لتتميز عن غيرها) أي يجب التعيين لاجل أن تتميز عن غيرها من بقية الصلوات. (قوله: فلا يكفي إلخ) تفريع على مفهوم وجوب التعين. وقوله: نية فرض الوقت أي المطلق الصادق بكل الاوقات. (قوله: ولو كانت إلخ) غاية في وجوب ما ذكر من قصد الفعل والتعيين. وهي للتعميم، أي يجب ما ذكر في الصلاة مطلقا، سواء كانت فرضا أو نفلا غير مطلق، وهو المقيد بوقت أو سبب. (قوله: كالرواتب) المراد بها سنن الصلوات الخمس، القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة. (قوله: والسنن المؤقتة) معطوف على الرواتب، وهو يفيد أن الرواتب ليست من السنن المؤقتة، وليس كذلك. ويمكن أن يقال إنه من عطف العام على الخاص، إذ السنن المؤقتة صادقة بالرواتب وبغيرها، كالضحى والعيدين. (قوله: أو ذات السبب) معطوف على المؤقتة، أي أو السنن ذات السبب كالكسوفين والاستسقاء. قال في النهاية: ويسنثنى من ذي السبب تحية المسجد، وركعتا الوضوء والاحرام والاستخارة والطواف، وصلاة الحاجة، وسنة الزوال، وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء، والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر، والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته، لحصول المقصود بكل صلاة. والتحقيق في هذا المقام عدم الاستثناء، لان هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد، وإنما هو نفل مطلق حصل به
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	مقصود ذلك المقيد. اه بحذف. وكتب ع ش ما نصه: قوله: حصل به مقصود ذلك: كشعل البقعة في حق داخل المسجد، وإيقاع صلاة بعد الوضوء في حق المتوضئ. وأشار بقوله المقصود إلى أن المطلوب نفسه لم يحصل، فلا يقال صلى تحية المسجد مثلا، وإنما يقال صلى صلاة حصل بها المقصود من تحية المسجد. اه. وعبارة ابن حجر تفيد الاستثناء، ونصها: نعم، ما تندرج في غيرها لا يجب تعيينها بالنسبة لسقوط طلبها بل لحيازة ثوابها، كتحية مسجد وسنة إحرام واستخارة ووضوء وطواف. (قوله: بالاضافة إلى ما يعينها) عبارة التحفة: وتعيينها إما بما اشتهر به كالتراويح والضحى والوتر، سواء الواحدة والزائدة عليها. أو بالاضافة، كعيد الفطر وخسوف القمر، وسنة الظهر القبلية - وإن قدمها - أو البعدية. وكذا كل ما له راتبة قبلية وبعدية، ولا نظر إلى أن البعدية لم يدخل وقتها، كما لا نظر لذلك في العيد إذ الاضحى أو الفطر المحترز عنه لم يدخل وقته. اه. (قوله: كسنة الظهر) تمثيل للرواتب. (قوله: القبلية أو البعدية) هو محل التعيين، ولا ينافيه قوله بالاضافة، لان المراد بها اللغوية، وهي النسبة والتعلق. (قوله: وإن لم يؤخر القبلية) أي عن الفرض. والغاية للرد على بعض المتأخرين حيث قال: إن لم يكن صلى الفرض لا يحتاج لنية القبلية لان البعدية لم يدخل وقتها، فلا يشتبه ما نواه بغيره. قال في النهاية، مع زيادة من ع ش: ووجه - أي اشتراط - التعيين ولو قبل الفرض بأن تعيينها إنما يحصل بذلك، أي بتعيين القبلية والبعدية، لاشتراكهما في الاسم والوقت، كما يجب تعيين الظهر لئلا يلتبس بالعصر، وكما يجب تعيين عيد الفطر لئلا يلتبس بالاضحى، ولان الوقت لا يعين. اه. (قوله: ومثلها) أي الظهر. وقوله: كل صلاة إلخ أي كالمغرب والعشاء، لان لكل قبلية وبعدية، فيجب فيهما التعيين بالقبلية والبعدية، بخلاف الصبح والعصر فإنهما ليس لهما إلا قبلية فلا يجب فيها التعيين. (قوله: وكعيد) معطوف على كسنة الظهر، وهو وما عطف عليه تمثيل للسنن المؤقتة. وقوله: الاضحى أو الاكبر هو محل التعيين، ومثله ما بعده. (قوله: فلا يكفي صلاة العيد) أي لعدم التعيين. قال في النهاية: وما بحثه ابن عبد السلام من أنه ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب التعرض لكونه فطرا أو نحرا، لانهما مستويان في جميع الصفات، فيلتحق بالكفارة. رد بأن الصلاة آكد، فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا يجوز تقديمها على وقت وجوبها، بخلاف الكفارة. (قوله: والوتر) معطوف على عيد الاضحى. وقد علمت من عبارة التحفة المارة أن هذا وما بعده من القسم الذي حصل التعيين فيه بما اشتهر لا بالاضافة. خلافا لما هو صريح كلام الشارح. (قوله: سواء الواحدة والزائدة عليها) أي لا فرق في كون التعين في صلاة الوتر ليتحقق بما اشتهر، وهو الوتر بين الواحدة والزائدة عليها. (قوله: ويكفي نية الوتر) عبارة المغنى: الوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء، فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر، وإن فصل نوى بالواحدة الوتر. ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته، وهي أولى، أو ركعتين من الوتر على الاصح. قال الاسنوي: ومحل ذلك إذا نوى عددا، فإن لم ينو فهل يلغو لايهامه أو يصح. ويحمل على ركعة لانه المتيقن أو ثلاث لانها أفضل كنية الصلاة، فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة، لان الوتر له غاية فحملت حالة الاطلاق عليها بخلاف الصلاة ؟ فيه نظر. اه. والظاهر - كما قال شيخنا - أنه يصح، ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة وترا. اه. وقوله: من غير عدد أي من غير تقييد بعدد كثلاث فأكثر. (قوله: ويحمل على ما يريده) أي من الركعة إلى إحدى عشرة، حال كون ذلك بالوتر لا بالشفع. (قوله: ولا يكفي فيه) أي في الوتر. وقوله: نية سنة العشاء أي لعدم التعيين، لما علمت أنه صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء. نعم، إن قال: نويت وتر سنة العشاء، صح لحصول التعيين. (قوله: والتراويح والضحى) معطوفان على عيد الاضحى أيضا. (قوله: وكاستسقاء) معطوف على قوله: كسنة الظهر. وهو وما عطف عليه
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	تمثيل لذات السبب. (قوله: أما النفل المطلق) محترز قوله: غير مطلق. (قوله: كما في ركعتي التحية إلخ) الكاف للتنظير لا للتمثيل للنفل المطلق. أي يكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة، كما يكفي ذلك في ركعتي التحية إلخ. وقد مر ما يؤيده ذلك. (قوله: وكذا صلاة الاوابين) أي ومثل ركعتي التحية صلاة الاوابين، فلا يحتاج إلى تعيين. وهي - كما سيأتي - عشرون ركعة بين المغرب والعشاء. ورويت: ستا، وأربعا، وركعتين، وهما الاقل. (قوله: والذي جزم به شيخنا في فتاويه) عبارتها بعد كلام طويل: بل ينوي بهما سنة الغفلة أو سنة صلاة الاوابين، فإن أطلق وقعتا نافلة مطلقة فلا يثاب عليهما إلا من حيث مطلق الصلاة دون خصوصها. اه. (قوله: أنه لا بد فيها) أي في صلاة الاوابين. أي في حصول خصوص ثوابها. (وقوله: كالضحى) ليس في عبارة الفتاوي، لكن تشبيه صلاة الاوابين بها له وجه، وذلك لان كلا منهما من السنن المؤقتة، بخلاف تشبيهها بتحية المسجد فليس له وجه، لان تحية المسجد من ذات السبب وصلاة الاوابين من المؤقتة كما علمت. (قوله: وتجب نية فرض) أي ملاحظته وقصده. فيلاحظ ويقصد كون الصلاة فرضا. قال السيوطي في الاشباه والنظائر: العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام: ما يشترط فيه بلا خلاف، وهو الكفارات. وما لا يشترط فيه بلا خلاف، وهو الحج والعمرة والجماعات. وما يشترط فيه على الاصح، وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة. وما لا يشترط فيه على الاصح وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها والخطبة. اه. (قوله: ولو كفاية أو نذرا) غاية أولى لوجوب نية الفرض. أي تجب نية الفرض، ولو كان فرض كفاية أو كان نذرا. (قوله: وإن كان الناوي صبيا) غاية ثانية لوجوب ما ذكر. وخالف الجمال الرملي واعتمد عدم اشتراط نية الفرضية في حقه، وعلله بوقوع صلاته نفلا، فكيف ينوي الفرضية ؟ واعتمد ابن حجر الاشتراط، وقال: المراد بالفرض في حقه صورته، أو حقيقته في الاصل لا في حقه. ويؤيد ذلك أنه لا بد من القيام في صلاته وإن كانت نفلا. (قوله: ليتميز عن النفل) تعليل لوجوب نية الفرض. قال الكردي: أي لان قصد الفعل والتعيين من حيث هو موجود - إن في النفل - فزيد في الفرض نية الفرضية ليحصل له تمييز عن النفل ورتبة. اه. (قوله: كأصلي فرض الظهر) أي كأن يقصد بقلبه ذلك وإن لم ينطق به. وهذا المثال جامع للثلاثة: قصد الفعل، والتعيين، ونية الفرضية. ومثله أصلي الظهر فرضا. (قوله: أو فرض الجمعة) أي: أو كأصلي فرض الجمعة. (قوله: وإن أدرك الامام في تشهدها) أي ينوي فرض الجمعة وإن أدرك الامام في التشهد، ويتمها حينئذ ظهرا. وفيه اللغز المشهور وهو: نوى ولا صلى، وصلى ولا نوى. أي: نوى الجمعة ولا صلاها، وصلى الظهر ولا نواها. (قوله: وسن في النية إضافة إلى الله تعالى) أي استحضارها في ذهنه. والمراد بها الاضافة اللغوية، وهي الاسناد. أي يسن أن يسند ما نواه إلى الله تعالى، أي يلاحظ ذلك. وإنما لم تجب الاضافة لانها في الواقع لا تكون إلا لله تعالى. (قوله: وليتحقق معنى الاخلاص) تعليل ثان لسنية الاضافة. وجعله في المغني تعليلا لوجوب الاضافة، وعبارته: وقيل: تجب ليتحقق معنى الاخلاص. ومثله في النهاية، والكل صحيح لان تحقق معنى الاخلاص، كما يصلح أن يكون تعليلا لوجوبها يصلح أن يكون تعليلا لسنيتها. والاخلاص كما ورد في الخبر: العمل لله وحده. والكامل منه إفراد الحق تعالى في الطاعة بالقصد. ومراتبه ثلاث: عليا، وهي أن يعمل لله وحده امتثالا لامره وقياما بحق عبوديته. ووسطى، وهي أن يعمل لثواب الآخرة. ودنيا، وهي أن يعمل للاكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها. وما عدا ذلك رياء وإن تفاوتت أفراده. قال الشيخ زين الدين - جد المؤلف - في هداية الاذكياء:
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	أخلص وذا أن لا تريد بطاعة * * إلا التقرب من إلهك ذي الكلا قال الغزالي: وعلامة الاخلاص أن يكون الخاطر يألف العمل في الخلوة كما يألفه في الملا، ولا يكون حضور الغير هو السبب في حضور الخاطر، كما لا يكون حضور البهيمة سببا في ذلك. فما دام يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو خارج عن صفوة الاخلاص، مدنس الباطن بالشرك الخفي من الرياء، وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وقد ورد في الاخلاص آيات كثيرة وأحاديث شهيرة، فمن الآيات قوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * ومن الاحاديث ما رواه الدارقطني: أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له. وابن المبارك: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. رزقنا الله الاخلاص والنجاة حين لا مناص، وجعلنا من عباده الصالحين، بجاه سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين. آمين. (قوله: وتعرض لاداء أو قضاء) أي وسن تعرض لذلك، ولو في النفل، لتمتاز عن غيرها. (قوله: ولا يجب) أي التعرض. وقوله: وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة أي أو للمقضية. وتنصرف حينئذ للمؤداة أو للسابقة من المقضيات. أفاده في التحفة. قال سم: لو أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك، ولم ينو أداء ولا قضاء، وعليه فائتة، ونوى ما يصلح للاداء والقضاء ولم يتعرض لواحد منهما، فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها ؟ أو يقع عن الفائتة ؟ فيه نظر. وقد يرجح الاول أن الوقت للاعادة، وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الاعادة. اه. (قوله: خلافا لما اعتمده الاذرعي) أي من وجوب التعرض إذا كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة، لاجل التميز. (قوله: وإلا صح صحة الاداء بنية القضاء) كأن قال: نويت أصلي فرض الظهر قضاء، ظانا خروج الوقت مثلا فتبين بعد الصلاة بقاؤه، فتصح صلاته وتقع أداء. (قوله: وعكسه) وهو صحة القضاء بنية الاداء، كأن قال: أصلي فرض الظهر أداء، ظانا بقاء الوقت فتبين خروجه، فتصح صلاته وتقع قضاء. (قوله: إن عذر بنحو غيم) كأن ظن خروج وقتها فنواها قضاء فتبين بقاؤه، أو ظن بقاءه فنواها أداء فتبين خروجه، فعلى كل تصح الصلاة. ومثله ما إذا قصد المعنى اللغوي، إذ كل يطلق على الآخر لغة، تقول: قضيت الدين وأديته، بمعنى واحد. قال الله تعالى: * (فإذا قضيتم مناسككم) * أي أديتم إياها. قال في التحفة: وأخذ البارزي من هذا أن من مكث بمحل عشرين سنة يصلي الصبح لظنه دخول وقته ثم بان خطؤه، لم يلزمه إلا قضاء واحدة، لان صلاة كل يوم تقع عما قبله إذ لا يشترط نية القضاء. (قوله: وإلا بطلت) أي وإن لم يعذر بما ذكر. أي ولم يقصد المعنى اللغوي، بأن نوى الاداء عن القضاء وعكسه عامدا عالما، لم تصح صلاته لتلاعبه. (قوله: وتعرض لاستقبال وعدد ركعات) أي وسن تعرض لما ذكر، كأن يقول: أصلي فرض الظهر أربع ركعات مستقبلا لله تعالى. (قوله: للخروج من خلاف إلخ) أي ولتمتاز عن غيرها بالنسبة لعدد الركعات. فإن عين عددا أو أخطأ فيه عمدا بطلت لانه نوى غير الواقع. (قوله: وسن نطق بمنوي) أي ولا يجب، فلو نوى الظهر بقلبه وجرى على لسانه العصر لم يضر، إذ العبرة بما في القلب. (قوله: ليساعد اللسان القلب) أي ولانه أبعد من الوسواس. وقوله: وخروجا من خلاف من أوجبه أي النطق بالمنوي. قال ع ش: هنا وفي سائر ما يعتبر فيه النية. اه. (قوله: ولو شك إلخ) سيصرح بهذه المسألة في باب مبطلات الصلاة. وقوله: هل أتى بكمال النية أي بتمامها. أي شك هل كمل النية ؟ أي أتى بجميع أجزائها من القصد والتعيين ونية الفرضية ؟ أم لا ؟ ومثله ما لو شك في أصل النية،
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	هل أتى بها أم لا ؟ (قوله: أو هل نوى ظهرا أو عصرا) أي أو شك هل نوى ذلك أم لا ؟ وفيه أن الشك فيما ذكر مما يندرج تحت الشك في كمال النية، فلا حاجة إليه. إلا أن يقال إنه من ذكر الخاص بعد العام. (قوله: فإن ذكر) أي تذكر. وهو جواب لو. وقوله: بعد طول زمان أي عرفا. قال ع ش: وطوله بأن يسع ركنا، وقصره بأن لا يسعه. كأن خطر له خاطر وزال سريعا. اه. (قوله: أو بعد إتيانه بركن) أي أو ذكر بعد ذلك. وقوله: ولو قوليا أي لا فرق في الركن بين أن يكون فعليا كالاعتدال، أو قوليا كالفاتحة. وبعض الركن القولي ككله إن طال زمن الشك، كما سيصرح به هناك أيضا. (قوله: أو قبلهما فلا) أي أو ذكر قبل طول الزمن أو إتيانه بركن، فلا تبطل صلاته. واعلم أن الصلاة تبطل بالتلفظ بالمشيئة في النية، أو بنيتها إن قصد التعليق أو أطلق للمنافاة، وبنية الخروج من الصلاة وبالتردد فيه. ولا تبطل بنية الصلاة ودفع الغريم، أو حصول دينار فيما إذا قيل له: صل ولك دينار. بخلاف نية فرض ونفل لا يندرج فيه، للتشريك بين عبادتين مقصودتين. (قوله: وثانيها) أي ثاني أركان الصلاة. (قوله: تكبير تحرم) قال البجيرمي: وفي البحر وجه أنها - أي تكبيرة الاحرام - شرط لانه لا يدخل إلا بعد تمامها، فليست داخل الماهية. ثم أجاب بأنه بفراغه منها يتبين دخوله في الصلاة من أولها. (قوله: للخبر المتفق عليه: إذا قمت إلى الصلاة فكبر). تمامه: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الشيخان. وورد أيضا: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. (قوله: سمي بذلك) أي سمي التكبير بتكبير التحرم. (قوله: به) أي بتكبير التحرم. (قوله: ما كان حلالا له) أي للمصلي. وقوله: قبله أي قبل تكبير التحرم. وقوله: من مفسدات الصلاة بيان لما، وهي كالاكل والشرب والكلام ونحو ذلك مما يأتي. (قوله: وجعل) أي تكبير التحرم. (قوله: معناه) أي التكبير، وهو اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكبرياء والعظمة. (وقوله: الدال) من دلالة الكل على بعض أجزائه. (قوله: من تهيأ لخدمته) الموصول واقع على الباري سبحانه، والضمير المستتر في الفعل عائد على المصلي، والضمير المضاف إليه عائد على الموصول وهو الرابط. (قوله: حتى تتم إلخ) الاظهر أن حتى تفريعية والفعل بعدها مرفوع. أي فتتم له الهيبة والخشوع. (قوله: ومن ثم إلخ) أي من أجل أنه إنما جعل فاتحة الصلاة ليستحضر إلخ. وقوله: زيد في تكراره أي التكبير. (قوله: ليدوم استصحاب ذينك) أي الهيبة والخشوع، إذ لا روح ولا كمال للصلاة بدونهما. (قوله: مقرونا به) منصوب على الحال من تكبير المخصص بالاضافة. وقوله: النية نائب فاعله، والمراد بها النية المشتملة على جميع ما يعتبر فيها، من قصد الفعل أو والتعيين، أو والفرضية والقصر في حق المسافر، والامامة والمأمومية في الجملة. وذلك بأن يستحضر قبيل التكبير في ذهنه ذات الصلاة تفصيلا، وما يجب التعرض له من صفاتها، ثم يقصد فعل ذلك المعلوم، ويجعل قصده مقارنا للتكبير من ابتدائه إلى انتهائه. وما ذكر هو الاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية. ونازع في هذا إمام الحرمين وقال أنه لا تحويه القدرة البشرية. واختار الاكتفاء بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية، وذلك بأن يستحضر في ذهنه هيئة الصلاة إجمالا مع ما يجب التعرض له مما مر، ويقرنه بجزء من التكبير. قال العلامة البجيرمي: وهو المعتمد. كما قرره شيخنا ح ف، وهو عن شيخه الخليفي، وهو عن شيخه الشيخ منصور الطوخي، وهو عن شيخه الشوبري، وهو عن شيخه الرملي الصغير، وهو عن شيخ الاسلام. قال: وكان الشيخ الطوخي يقول: هو مذهب
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	الشافعي. قال بعضهم: واحذر أن يستفزك الشيطان بشؤم الوسواس، فإذا عرض لك بطلب المحال أو ما ليس في طوقك له قوة بحال فمل عما قالوه للتسهيل الذي قال به الغزالي وإمامه الجليل، واختاره في المجموع والتنقيح، وذلك لقوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * اه. وما أحسن قول ابن العماد في منظومته: ولم يجعل الله في ذا الدين من حرج * * لطفا وجودا على أحيا خليقته وما التنطع إلا نزغة وردت * * من مكر إبليس فاحذر سوء فتنته إن تستمع قوله فيما يوسوسه * * أو نصح رأي له ترجع بخيبته القصد خير وخير الامر أوسطه * * دع التعمق واحذر داء نكبته (قوله: لان التكبير إلخ) تعليل لوجوب اقتران النية بالتكبير. (وقوله: أول أركان الصلاة) يرد عليه أن أولها هو النية لا التكبير. ولو قال: لانه أول أعمال الصلاة الظاهرة لكان أولى. (قوله: فتجب مقارنتها إلخ) لا حاجة إليه إذ هو عين المعلل. (قوله: بل لا بد) بل هنا للانتقال لا للابطال. (قوله: فيها) أي في النية، وهو متعلق بمعتبر. وقوله: مما مر أي من قصد الفعل والتعيين والفرضية. وقوله: وغيره أي غير ما مر. (قوله: كالقصر إلخ) تمثيل للغير. (قوله: في الجمعة) قيد في الامامية والمأمومية، ومثل الجمعة المعادة والمنذورة جماعة، كما في الكردي. (قوله: في غيرها) أي الجمعة. (قوله: مع ابتدائه) الظرف متعلق بيستحضر، والضمير يعود على التكبير. (قوله: ثم يستمر) معطوف على يستحضر، فالفعل منصوب. (قوله: لذلك كله) أي لذلك المستحضر في ذهنه، ولا يكفي التوزيع بأن يبتدئ ذلك مع ابتدائه وينهيه مع انتهائه، لما يلزم عليه من خلو معظم التكبير عن تمام النية. (قوله: يكفي قرنها بأوله) أي التكبير، لان استصحابها دواما لا يجب ذكرا. ورد بأن الانعقاد يحتاط له. اه تحفة. (قوله: عند العوام) أي لا عند الخواص، فإنهم رضي الله عنهم يوسع لهم الزمان، فلهم قدرة على الاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية. وفي البجيرمي ما نصه: قوله: عند العوام، هل هو متعلق بالاكتفاء ؟ أي يكفي للعوام المقارنة العرفية ؟ أو بالعرفية، أي العرفية عند العوام ؟ وحينئذ ما المراد بهم ؟ وقد أسقط هذه الكلمة في شرح المنهج. فليحرر. شوبري. أقول: الظاهر أنه يصح تعلقه بكل منهما. وعلى الاول فالمراد بالعوام العاميون، وعلى الثاني فالمراد بهم عامة الناس، والثاني هو المعتمد. فليتأمل. مدابغي على التحرير. اه. (قوله: بحيث يعد مستحضرا للصلاة) مرتبط بمحذوف تقديره: ويكفي الاستحضار العرفي أيضا بحيث إلخ. فالحيثية بيان للاستحضار العرفي لا للمقارنة العرفية. لان المقارنة العرفية معناها أن يوجد اقترانها عند أي جزء، ولا يضر عزوبها بعد. والاستحضار الحقيقي أن يستحضر جميع الاركان تفصيلا. والمقارنة الحقيقية أن يستحضر الاركان من أول التكبيرة إلى آخرها كما مر. (قوله: إنه الحق) أي ما اختاره الامام هو الحق، أي الصواب الذي لا يجوز غيره. ومقتضاه عدم الاكتفاء بالاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية مطلقا وليس مرادا. (قوله: في الوسواس المذموم) هو ناشئ من خبل في العقل أو جهل في الدين. فإن قلت هذا مناف لقول بعضهم أن الوسوسة لا تكون إلا للكاملين. قلت: لا منافاة، لان الاول محمول على من يسترسل في الوسواس حتى يكاد لا تتم له عبادة، والثاني محمول على من يجاهد الشيطان في وسوسته ليثاب الثواب الكامل.
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	قال جرير بن عبيدة العدوي: شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة، فقال: إنما مثل ذلك البيت الذي تمر فيه اللصوص فإن كان فيه شئ عالجوه وإلا مضوا وتركوه. يعني أن القلب إذا اشتغل بذكر الله تعالى لا يبقى للشيطان عليه سبيل، ولكنه يكثر فيه الوسوسة وقت فتوره عن الذكر ليلهيه عن ذكر الله. فالعبد مبتلى بالشيطان على كل حال لا يفارقه ولكنه يخنس إذا ذكر الله تعالى. قال قيس بن الحجاج: قال لي شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجزور، وأنا اليوم مثل العصفور. فقلت: لم ذلك ؟ قال: لانك تذيبني بكتاب الله تعالى. وقال عثمان بن العاصي رضي الله عنه: يا رسول الله الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. فقال: ذلك شيطان يقال له خنزب، إذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فمن كثرت وسوسته في الصلاة فليستعذ بالله من الشيطان، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شيطان الوسوسة خنزب ثلاث مرات، فإن الله يذهبه. وكان الاستاذ أبو الحسن الشاذلي يعلم أصحابه ما يدفع الوسواس والخواطر الرديئة، فكان يقول لهم: من أحس بذلك فليضع يده اليمنى على صدره ويقول: سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال، سبع مرات. ثم يقول: إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويقول ذلك المصلي قبل الاحرام. وفي الخبر: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاستعيذوا بالله منه، فإنه يأتي إلى المتوضئ فيقول له: ما أسبغت وضوءك، ما غسلت وجهك، ما مسحت رأسك، ويذكره بأشياء يكون فعلها. فمن نابه شئ من ذلك فليستعذ بالله من الولهان، فإن الله يصرفه عنه. وقال بعض العلماء: يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء والصلاة وشبههما، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس - أي تأخر -. ويعيد لا إله إلا الله لانه رأس الذكر. وقال السيد الجليل أحمد بن الجوزي أبي الحواري: شكوت إلى أبي سليمان الداراني - رضي الله عنه - الوسوسة فقال: إذا أردت أن ينقطع عنك، فأي وقت أحسست فافرح، فإذا فرحت به انقطع عنك. فإنه ليس شئ أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن، فإذا اغتممت به زادك. قال الشيخ محيي الدين النووي: وهذا ما قاله بعض العلماء أن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه، فإن اللص لا يقصد بيتا خرابا. اه. بجيرمي بتصرف. (قوله: ويتعين فيه) أي في التكبير، لانه المأثور من فعله عليه الصلاة والسلام، مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. أي علمتموني. وقوله: على القادر أي على النطق بالتكبير بالعربية. وخرج به العاجز عما ذكر فإنه يترجم وجوبا بأي لغة شاء. ولا يعدل عنه لذكر أو غيره، ويحب تعلمه لنفسه ونحو طفله، ولو بالسفر وإن طال، إن قدر. ويؤخر الصلاة عن أول الوقت للتعلم إن رجاه حتى لا يبقى إلا ما يسعها بمقدماتها، فحينئذ يجب فعلها بحسب حاله، ولا يعيد إلا فيما فرط في تعلمه. واعلم أنه يشترط لتكبيرة الاحرام عشرون شرطا، نظمها بعضهم فقال: شروط لتكبير سماعك أن تقم * * وبالعربي تقديمك الله أولا ونطق بأكبر لا تمد لهمزة * * كباء بلا تشديدها وكذا الولا على الالفات السبع في الله لا تزد كواو ولا تبدل لحرف تأصلا دخول لوقت واقتران بنية * * وفي قدوة أخر وللقبلة اجعلا وصارفا اعدم واقطعن همز أكبر * * لقد كملت عشرون تعدادها انجلا وقوله في النظم: لا تمد لهمزة. أي من الله وأكبر، فتحته شرطان. وقوله كواو، أي قبل لفظ الجلالة أو بعده، وقبل أكبر، فتحته شرطان أيضا. (قوله: لفظ) فاعل يتعين، وهو مضاف لجملة الله أكبر. (قوله: للاتباع) وهو ما مر. (قوله: أو الله الاكبر) معطوف على الله أكبر. ولو قال: ويكفي الله الاكبر لكان أولى. وعبارة المغنى مع الاصل: ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم - أي اسم التكبير - كالله الاكبر بزيادة الالف واللام، لانه لفظ يدل على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التعظيم، وهو الاشعار بالتخصيص. وكذا لا يضر الله أكبر وأجل، والله الجليل أكبر، في الاصح. وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يطل بها الفصل، كقوله الله عزوجل أكبر، لبقاء النظم والمعنى، بخلاف ما لو تخلل غير صفاته تعالى
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	كقوله: الله هو الاكبر أو طالت صفاته كالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر. اه بحذف. (قوله: ولا يكفي أكبر الله) أي بتقديم الخبر على المبتدأ. فإن أتى بلفظ أكبر ثانيا. كأن قال: أكبر الله أكبر، فإن قصد عند لفظ الجلالة الابتداء صح، وإلا فلا. (قوله: ولا الله كبير) أي ولا يكفي الله كبير، لفوات معنى التفضيل وهو التعظيم. وقوله: أو أعظم أي ولا يكفي الله أعظم، لانه لا يسمى تكبيرا. (قوله: ولا الرحمن أكبر) أي ولا يكفي الرحمن أكبر، لفوات لفظ الجلالة، ولا يكفي بالاولى الرحمن أجل أو أعظم، لفوات اللفظين. (قوله: ويضر إخلال بحرف) المراد بالاخلال عدم الاتيان به على ما ينبغي، بأن لم يأت به أصلا، أو أتى به من غير مخرجه، وهذا في غير الالثغ، أما هو فلا يضر في حقه. قال في النهاية: فإن قيل: لم اختص انعقادها بلفظ التكبير دون لفظ التعظيم ؟. قلنا: إنما اختص به لان لفظه يدل على القدم والتعظيم على وجه المبالغة، ولهذا قال (ص): سبحان الله نصف الميزان، والحمد لله تملا الميزان، والله أكبر مل ء ما بين السموات والارض. وقال (ص) - حكاية عن الله عزوجل -: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني في شئ منهما قصمته ولا أبالي. استعار للكبرياء الرداء وللعظمة الازار، والرداء أشرف من الازار. اه. (قوله: وزيادة إلخ) أي ويضر زيادة، فهو معطوف على إخلال. وخرج ب قوله: يغير المعنى ما لا يغيره، كالله الاكبر. فزيادة أل فيه لا تغير المعنى بل تقويه بإفادة الحصر كما مر. وكذا لا يضر ما مر من الله الجليل أكبر، أو الله عزوجل أكبر، لبقاء النظم والمعنى. (قوله: كمد همزة الله) هو وما بعده تمثيل لزيادة الحرف الذي يغير المعنى، وذلك لانه يصير به استفهاما. (قوله: وكألف بعد الباء) أي فهو يغير المعنى أيضا لانه يصير بذلك جمع كبر - بفتح أوله - وهو طبل له وجه واحد. (قوله: وزيادة واو قبل الجلالة) بالرفع، معطوف على إخلال، وبالجر معطوف على مد. ولو حذف لفظ زيادة - كما حذفها من الذي قبلها - لكان أولى، وذلك بأن يقول: والله أكبر، فيضر لافادة الواو العطف، ولم يتقدم هنا ما يعطف عليه. (قوله: وتخليل واو ساكنة) بالرفع، معطوف على إخلال. وهذا مما يؤيد الاحتمال الاول فيما قبله. وعبارة التحفة: يضر زيادة واو ساكنة لانه يصير جمع لاه، أو متحركة بين الكلمتين كمتحركة قبلهما. اه. (قوله: وكذا زيادة مد إلخ) أي وكذا يضر زيادة مد الالف الكائنة بين اللام والهاء إلى حد لا يقول به أحد من القراء. قال ع ش: وغاية مقدار ما نقل عنهم - على ما نقله ابن حجر - سبع ألفات، وتقدر كل ألف بحركتين، وهو على التقريب. اه. (قوله: بين كلمتيه) أي التكبير. (قوله: وهي) أي الوقفة اليسيرة. وقوله: سكتة التنفس قال في التحفة: وبحث الاذرعي أنه لا يضر ما زاد عليها لنحو عي. اه. (قوله: ولا ضم الراء) أي ولا يضر ضم الراء من أكبر. وأما ما روي التكبير جزم فلا أصل له، وبفرض صحته فمعناه عدم التردد فيه. فلا يصح مع التعليق. (قوله: لو كبر مرات) المراد بالجمع ما فوق الواحد، فيصدق بالاثنين فأكثر. (قوله: ناويا الافتتاح بكل) أي بكل مرة. (قوله: دخل فيها) أي في الصلاة. (قوله: لانه لما دخل بالاولى إلخ) تأمل هذه العلة فإنها عين المعلل أو فرد من أفراده. فلو قال - كما في شرح الروض -: لان من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة بطلت صلاته، أو اقتصر على العلة الثانية. وأظهر ضمير بها كأن قال: لان نية الافتتاح بالثانية إلخ لكان أولى. (قوله: لان نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الاولى) أي ويصير ذلك صارفا عن الدخول بها لضعفها عن تحصيل أمرين: الخروج والدخول معا. فيخرج بالاشفاع لذلك. هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا، وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير. وفي
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	النهاية ما نصه: ولو شك في أنه أحرم أو لا، فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد، لانا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر، فلا تنعقد الصلاة مع الشك. وهذا من الفروع النفيسة. ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر، فهل يجوز له الاقتداء به، حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الاولى ؟ أو يمنتع لان الاصل عدم قطعه للنية الاولى ؟ يحتمل أن يكون على الخلاف. فيما لو تنحنح في أثناء صلاته، فإنه يحمله على السهو، ولا يقطع الصلاة في الاصح. اه. (قوله: فإن إلخ) مفهوم قوله ناويا الافتتاح بكل. وقوله: لم ينو ذلك أي الافتتاح بكل تكبيره، بأن نوى الافتتاح بالاولى فقط، وما عداها لم ينو به شيئا. (قوله: ولا تخلل مبطل) الواو للحال، أي والحال أنه لم يتخلل بين التكبيرات مبطل للصلاة. فإن تخلل ذلك لم يكن ما بعد الاولى ذكرا بل هو تكبير التحرم والاولى باطلة. (قوله: كإعادة إلخ) تمثيل للمبطل. واندرج تحت الكاف ما مر من نية الخروج أو الافتتاح بين كل تكبيرتين. (قوله: فما بعد الاولى) أي من الثانية والثالثة، وهكذا. وقوله: ذكر لا يؤثر أي لا يضر في صحة الصلاة. (قوله: ويجب إسماعه) المصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف الفاعل. وقوله: أي التكبير أي جميع حروفه. وقوله: نفسه مفعول ثان لاسماع. (قوله: إن كان صحيح السمع) قيد لاشتراط الاسماع، وخرج به ما إذا لم يكن صحيح السمع، بأن كان أصم، فلا يجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يرفع صوته بقدر ما يسمعه لو كان صحيح السمع. وقوله: ولا عارض أي مانع من الاسماع موجود، فلو كان هناك عارض لم يجب عليه الاسماع ولكن يجب عليه ما مر. (وقوله: من نحو لغط) بيان للعارض، واللغط ارتفاع الاصوات. (قوله: كسائر ركن قولي) الكاف للتنظير، أي مثل باقي الاركان القولية، فإنه يجب فيها الاسماع. وكان الاولى التعبير بصيغة الجمع لا بالمفرد لانه نكرة في سياق الاثبات، وهي لا تعم حينئذ. وقوله: من الفاتحة إلخ بيان للمضاف أو المضاف إليه. (قوله: المندوب القولي) أي كالسورة والتشهد الاول والتسبيحات، وغير ذلك. (قوله: لحصول السنة) متعلق بيعتبر، أي يعتبر ذلك لاجل حصول السنة، فلو لم يسمعه نفسه لا تحصل له السنة. (قوله: وسن جزم رائه) أي ولا يجب، ومن قال به فقد غلط. (قوله: خروجا من خلاف من أوجبه) متمسكا بالحديث المار، وقد علمت ما مر فيه. (قوله: وجهر به) أي وسن جهر بالتكبير. وقوله: لامام وكذا مبلغ احتيج إليه، لكن إن نويا الذكر أو والاسماع وإلا بطلت صلاتهما. وخرج بالامام والمبلغ غيرهما، كالمنفرد والمأموم، فلا يجهران به بل يأتيان به سرا. (قوله: ورفع كفيه) أي وسن رفع كفيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه (ص) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. قال في النهاية: وحكمته - كما قال الشافعي رضي الله عنه - إعظام إجلال الله تعالى، ورجاء ثوابه، والاقتداء بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ووجه الاعظام ما تضمنه الجمع بين ما يمكنه من انعقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته، والترجمة عنه باللسان، وإظهار ما يمكن إظهاره به من الاركان. وقيل: للاشارة إلى توحيده. وقيل: ليراه من لا يسمع تكبيره فيقتدي به. وقيل: إشارة إلى طرح ما سوى الله والاقبال بكله على صلاته. (قوله: أو إحداهما) أي أو رفع إحدى كفيه. وقوله: إن تعسر رفع الاخرى أي بشلل ونحوه. (قوله: بكشف) كان الاولى أن يقول وكونهما مكشوفتين، لانه سنة مستقلة. ومثله يقال في قوله: ومع تفريق أصابعهما، وقوله: حذو منكبيه. لان كل واحد منهما سنة مستقلة. (قوله: أي مع كشفهما) أشار به إلى أن الباء بمعنى مع. (قوله: ويكره خلافه) ضميره راجع للكشف لانه أقرب مذكور، ويحتمل رجوعه للمذكور من الرفع والكشف وهو أولى. ويكره أيضا ترك التفريق وترك كل سنة طلبت منه. (قوله: ومع تفريق) معطوف على قوله: مع كشفهما. وقوله: أصابعهما أي الكفين. وقوله: تفريقا وسطا أي ليكون لكل عضو استقلال بالعبادة. ويسن عند م ر أن يميل أطرافهما نحو القبلة، ولا يسن عند حجر. (قوله: حذو) ظرف متعلق بمحذوف حال من
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	رفع، أي حال كونه منهيا حذاء منكبيه. وقوله: أي مقابل تفسير لحذو. (وقوله: منكبيه) المنكب مجمع عظم العضد والكتف. والعضد ما بين المرفق إلى الكتف. (قوله: بحيث إلخ) تصوير لكونه حذو منكبيه. وعبارة الخطيب: قال النووي في شرح مسلم: معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه، إلخ. وقوله: أطراف أصابعه فاعل تحاذي، والمراد بها غير الابهامين من بقية الاصابع. وقوله: أعلى أذنيه مفعوله. (قوله: وإبهاماه إلخ) أي ويحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه، أي ما لان منهما. (قوله: وراحتاه منكبيه) أي وتحاذي راحتاه - أي ظهرهما - منكبيه. (قوله: للاتباع) دليل لسنية الرفع حذو منكبيه، وهو ما رواه ابن عمر: أنه (ص) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. (قوله: وهذه الكيفية) أي الرفع حذو منكبيه بحيث يحاذي إلخ، مع الكشف وتفريق الاصابع. قوله: بأن يقرنه به تصوير لكون الرفع مع قيوده مصاحبا لجميع التكبير. والضمير الاول البارز يعود على الرفع، والضمير في به للتكبير. وقوله: ابتداء راجع للرفع والتكبير. أي ويقرن ابتداء الرفع بابتداء التكبير. وقوله: وينهيهما أي الرفع والتكبير معا. بأن يفرغ منهما جميعا. واستحباب انتهائهما معا هو المعتمد. وقيل: لا ندب في الانتهاء معا، بل إن فرغ منهما معا فذاك، أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الآخر. (قوله: ومع ركوع) معطوف على مع تحرم، أي وتسن هذه الكيفية أيضا مع ركوع. لكن هنا لا يسن انتهاء التكبير مع انتهاء الرفع، بل يسن مد التكبير إلى تمام الانحناء، كما في التحفة. (قوله: للاتباع الوارد من طرق كثيرة) دليل لكونها تسن مع الركوع. وعبارة التحفة: كما صح عنه (ص) من طرق كثيرة، ونقله البخاري عن سبعة عشر صحابيا، وغيره عن أضعاف ذلك. بل لم يصح عن واحد منهم عدم الرفع، ومن ثم أوجبه بعض أصحابنا. اه. (قوله: ورفع منه) بالجر، معطوف على تحرم، أي وتسن هذه الكيفية مع رفع من الركوع للاعتدال. والاكمل أن يكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء رفع رأسه، ويستمر إلى انتهائه ثم يرسلهما. (قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الاول، أي انتصابه منه. وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الاول ؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع ؟ والظاهر الثاني، وإن كان ظاهر عبارته الاول، لانه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما. تأمل. (قوله: للاتباع فيهما) أي في الرفع من الركوع والرفع من التشهد الاول. (قوله: ووضعهما إلخ) بالرفع، معطوف على جزم رائه، أي وسن وضع الكفين. (قوله: تحت صدره وفوق سرته) أي مائلا إلى جهة يساره، لان القلب فيها. والحكمة في وضعهما كذلك أن يكونا على أشرف الاعضاء، وهو القلب، لحفظ الايمان فيه، فإن من احتفظ على شئ جمع يديه عليه. اه ش ق. (قوله: للاتباع) وهو ما رواه ابن خزيمة في صحيحه، عن وائل بن حجر، أنه قال: صليت مع النبي (ص) فوضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره. قوله: آخذا بيمينه حال من فاعل وضع المحذوف، أي وضع المصلي كفيه تحت صدره إلخ، حال كونه آخذا بيمينه - أي ببطنها - كوع يساره - أي وبعض ساعدها. وبعض رسغها - وهذا هو الافضل. وقيل: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد. والحكمة في ذلك تسكين اليدين. وقيل: حفظ الايمان في قلبه، على العادة فيمن أراد حفظ شئ نفيس. والكوع - كما تقدم -: هو العظم الذي يلي أصل إبهام اليد. والكرسوع: هو الذي يلي الخنصر. والرسغ: هو ما بينهما. (قوله: وردهما) أي الكفين، بعد رفعهما. وقوله: إلى تحت الصدر متعلق برد. (قوله: أولى من إرسالهما إلخ) أي لما في ذلك من زيادة الحركة. قال في شرح الروض: بل صرح البغوي بكراهة الارسال، لكنه محمول على من لم يأمن العبث. وقوله: ثم استئناق هو بالجر معطوف على إرسالهما. (قوله: ينبغي أن ينظر إلخ)
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	أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجود. اه ع ش. (وقوله: قبل الرفع) أي رفع يديه حذو منكبيه. وقوله: والتكبير أي تكبير التحرم. ويسن للمصلي أن ينظر موضع سجوده في جميع صلاته لانه أقرب للخشوع. واستثنى الماوردي الكعبة فقال إنه ينظر إليها. وهو ضعيف، والمعتمد عدم الاستثناء. ويسن للاعمى ومن في ظلمة أن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده. (قوله: وثالثها) أي ثالث أركان الصلاة. (قوله: قيام قادر) هو أفضل الاركان لاشتماله على أفضل الاذكار وهو القرآن، ثم السجود لحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم الركوع، ثم باقي الاركان. ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر، ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الاخرى وأن يلصق قدميه. اه بجيرمي. وقوله: عليه متعلق بقادر،. وضميره يعود على القيام. (قوله: بنفسه) متعلق بقادر أيضا. (قوله: أو بغيره) أي من معين، ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة، أو عكازة. (قوله: في فرض) متعلق بقيام. وخرج به النفل، وسيصرح به. (قوله: ولو منذورا) أي ولو كان ذلك الفرض منذورا أو معادا فيجب فيه القيام. (قوله: ويحصل القيام بنصب فقار ظهره) أي لان اسم القيام لا يوجد إلا معه، فلا يضر إطراق الرأس بل يسن. (قوله: التي هي مفاصله) أي الظهر. (قوله: ولو باستناد إلخ) أي يحصل القيام بما ذكر ولو مع استناد المصلي لشئ لو زال ذلك الشئ المستند إليه لسقط المصلي، بخلاف ما لو كان بحيث يرفع قدميه إن شاء، فلا يصح، لانه لا يسمى قائما بل هو معلق نفسه حينئذ. فقوله: بحيث الحيثية للتقييد، وفاعل زال يعود على الشئ، وفاعل سقط يعود على المصلي. (قوله: ويكره الاستناد) أي المذكور. وحمل حيث لا ضرورة إليه. (قوله: بانحناء) معطوف على بنصب، أي لا يحصل القيام بانحناء إلخ. ولا يحصل أيضا إن مال على جنبه بحيث يخرج عن سنن القيام. وقوله: إن كان أقرب إلى أقل الركوع خرج به ما إذا كان أقرب إلى القيام، أو استوى الامران، فلا يضر. وقوله: إن لم يعجز عن تمام الانتصاب أي لكبر أو مرض أو غير ذلك. فإن عجز عنه لذلك، فعل ما أمكنه وجوبا. (قوله: ولعاجز إلخ) مفهوم قوله: قادر عليه. (قوله: بأن لحقه إلخ) تصوير للمشقة. وقوله: به أي بالقيام. وقوله: بحيث لا تحتمل عادة تصوير لشدة المشقة. (قوله: وضبطها الامام إلخ) عبارة النهاية: قال الرافعي: ولا نعني بالعجز - أي عن القيام - عدم الامكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق، أو زيادة المرض، أو لحوق مشقة شديدة، أو دوران الرأس في حق راكب السفينة، كما تقدم بعض ذلك. قال في زيادة الروضة: الذي اختاره الامام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة شديدة تذهب خشوعه. لكنه قال في المجموع: أن المذهب خلافه. اه. وأجاب الوالد - رحمه الله تعالى - بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة. اه. (قوله: صلاة قاعدا) مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبله. وإذا صلى كما ذكر فلا إعادة عليه. (قوله: كراكب سفينة خاف إلخ) تمثيل للعاجز عن القيام. أي فيصلي قاعدا وإن أمكنه الصلاة قائما على الارض. كما في الكفاية. ولعل محله إذا شق الخروج إلى الارض أو فوت مصلحة السفر. اه سم. (قوله: وسلس) بكسر اللام، اسم فاعل، أي فله، بل عليه - كما في الانوار - أن يصلي قاعدا، لكن بالشرط الذي ذكره. ومثل السلس من بعينه ماء وقال له الطبيب إن صليت مستلقيا أمكنت مداواتك، فإن له ترك القيام - على الاصح - من غير إعادة. (قوله: وينحني القاعد) أي العاجز عن القيام، ومثله
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	المتنفل قاعدا. وقوله: بحيث تحاذي إلخ تصوير للانحناء. أي ينحني انحناء مصورا بحالة هي أن تحاذي إلخ. وهذا أقل الركوع، وأما أكمله فهو أن تحاذي جبهته موضع سجوده. (قوله: يجوز لمريض) فاعل الفعل قوله بعد: الصلاة معهم. (قوله: أمكنه القيام) أي في جميع الصلاة. وقوله: لو انفرد أي لو صلى منفردا. (قوله: لا: إن صلى إلخ) أي لا يمكنه القيام إن صلى في جماعة، لا إن جلس في بعضها. (قوله: الصلاة معهم) أي مع الجماعة. (قوله: مع الجلوس في بعضها) إنما جوز لاجل تحصيل فضيلة الجماعة. قال في التحفة: وكأن وجهه أن عذره اقتضى مسامحته بتحصيل الفضائل، فاندفع قول جمع: لا يجوز له ذلك لان القيام آكد من الجماعة. اه. وقوله: بتحصيل أي بسبب تحصيل الفضائل، أي لاجلها. فجوز له القعود في بعض الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة. اه ع ش. (قوله: وإن كان الافضل الانفراد) أي ليأتي بها كلها من قيام. (قوله: وكذا إلخ) أي ومثل المريض المذكور الشخص الذي إذا قرأ إلخ. وعبارة التحفة: ومن ثم لو كان إذا قرأ الفاتحة فقط إلخ. (قوله: أو والسورة) أي أو قرأ الفاتحة والسورة معا. وقوله: قعد فيها أي السورة. (قوله: جاز له قراءتها) أي السورة. قال سم فيه: حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا، فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة، ثم قام للركوع. وهكذا. اه. (قوله: وإن كان الافضل تركها) أي السورة. (قوله: الافتراش) هو أن يجلس الشخص على كعب اليسرى، جاعلا ظهرها للارض، وينصب قدمه اليمنى ويضع بالارض أطراف أصابعها لجهة القبلة. وإنما كان أفضل لانه قعود عبادة، ولانه قعود لا يعقبه سلام. قوله: ثم التربع هو أن يجلس على وركيه، ويضع رجله اليمنى تحت فخذه الايسر ورجله اليسرى تحت فخذه الايمن. وفي القاموس: تربع في جلوسه: خلاف جثى وأقعى. اه. وقوله: ثم التورك هو كالافتراش، إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالارض. (قوله: فإن عجز إلخ) الاصل في ذلك خبر البخاري: أنه (ص) قال لعمران بن حصين رضي الله عنهما وعنا بهما - وكانت به بواسير -: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. (قوله: على جنبه) أي الا يمن، بدليل ما سيصرح به من أنه على الايسر مكروه. (قوله: مستقبلا) حال من فاعل صلى. وقوله: بوجهه لا يرد ما مر من أنه بالصدر، لان محله في القائم أو القاعد. وقال في التحفة: وفي وجوب استقبالها بالوجه هنا، دون القيام والقعود، نظر، وقياسهما عدم وجوبه، إذ لا فارق بينهما لامكان الاستقبال بالمقدم دونه، وتسميته مع ذلك مستقبلا في الكل بمقدم بدنه. اه. (قوله: ومقدم بدنه) المراد به الصدر. (قوله: ويكره) أي الاضطجاع. وقوله: بلا عذر فإن وجد عذر لم يمكنه من الاضطجاع على الايمن اضطجع على الايسر، بلا كراهة. (قوله: فمستلقيا) معطوف على مضجطعا، أي فإن عجز عن
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	الصلاة مضطجعا صلى مستلقيا على ظهره. (قوله: وأخمصاه) هو بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها، وبتثليث الهمزة أيضا: وهما المنخفض من القدمين، وهو بيان للافضل، فلا يضر إخراجهما عنها - أي القبلة - لانه لا يمنع اسم الاستلقاء. اه بجيرمي. (قوله: ويجب أن يضع إلخ) قال في التحفة. إلا أن يكون داخل الكعبة، وهي مسقوفة أو بأعلاها ما يصح استقباله، أي فلا يجب أن يضع ذلك. وله في داخلها أن يصلي منكبا على وجهه ولو مع قدرته على الاستلقاء فيما يظهر، لاستواء الكيفيتين في حقه حينئذ، وإن كان الاستلقاء أولى. اه بزيادة. (قوله: وأن يومئ إلى صوب القبلة) أي ويجب أن يومئ برأسه إلى جهة القبلة. وقوله: راجعا وساجدا الاولى للركوع والسجود لان الايماء بالرأس لهما، تأمل. (قوله: وبالسجود إلخ) أي والايماء بالسجود أخفض، فهو متعلق بمحذوف واقع مبتدأ خبره أخفض. (قوله: إن عجز عنهما) أي يجب أن يومئ إن عجز عن الاتيان بالركوع والسجود. وعبارة التحفة: ثم إن أطاق الركوع والسجود أتى بهما، وإلا أومأ لهما برأسه. ويقرب جبهته من الارض ما أمكنه، ويجعل السجود أخفض. (قوله: أومأ بأجفانه) ولا يجب فيه إيماء للسجود أخفض، بخلافه فيما مر، لظهور التمييز بينهما في الايماء بالرأس دون الطرف. (قوله: فإن عجز) أي عن الايماء بالاجفان. وعبارة النهاية: ثم إن عجز عن الايماء بطرفه صلى بقلبه، بأن يجري أركانها وسننها على قلبه، قولية كانت أو فعلية، إن عجز عن النطق أيضا بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لانه الممكن، ولا إعادة عليه. والقول بندرته ممنوع. اه. (قوله: أجرى أفعال الصلاة على قلبه) أي وأقوالها إن عجز عن النطق، كما علمت. (قوله: فلا تسقط عنه إلخ) وعن الامام أبي حنيفة ومالك: أنه إن عجز عن الايماء برأسه سقطت عنه الصلاة. قال الامام مالك: فلا يعيد بعد ذلك. اه بجيرمي. (قوله: وإنما أخروا القيام إلخ) عبارة المغني: فإن قيل لم أخر القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم عليهما ؟ أجيب بأنهما ركنان في الصلاة مطلقا، وهو ركن في الفرضية فقط، فلذا قدما عليه. اه. (قوله: عن سابقيه) هما النية وتكبيره الاحرام. وقوله: مع تقدمه أي القيام. (قوله: لانهما) أي سابقيه. (قوله: وهو) أي القيام. وقوله: ركن في الفريضة أي فانحطت رتبته عنهما. (قوله: كمتنفل) الكاف للتنظير، أي إن العاجز عن القيام كمصلي النافلة. (قوله: فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا) أي ولو نحو عيد، وذلك لخبر البخاري: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما - أي مضطجعا - فله نصف أجر القاعد. وللاجماع، ولان النفل يكثر، فاشتراط القيام فيه يؤدي إلى الحرج أو الترك. ومحل نقصان أجر القاعد والمضطجع: عند القدرة، وإلا لم ينقص من أجرهما شئ. وفي غير نبينا (ص)، إذ من خصائصه أن تطوعه غير قائم كهو قائما لانه مأمون الكسل. (قوله: ومضطجعا) والافضل أن يكون على شقه الايمن، فإن اضطجع على الايسر جاز، مع الكراهة حيث لا عذر، كما مر. وقيل: لا يصح النفل من اضطجاع لما فيه من انمحاق صورة الصلاة. (قوله: ويلزم المضطجع إلخ) وقيل: يومئ بهما. (قوله: أما مستلقيا) أي أما التنفل حال كونه مستلقيا على ظهره. (قوله: فلا يصح) أي الاستلقاء، وإن أتم ركوعه وسجوده، لعدم وروده. (قوله: وفي المجموع إلخ) قال في النهاية: ولو أراد عشرين ركعة قاعدا وعشرا قائما ففيه احتمالان في الجواهر. وأفتى بعضهم بأن العشرين أفضل لما فيها من زيادة الركوع وغيره. ويحتمل خلافه
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	لانها أكمل. وظاهر الحديث الاستواء، والمعتمد - كما أفتى به الوالد رحمه الله - تفضيل العشر من قيام عليها لانها أشق. فقد قال الزركشي في قواعده: صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود. ويؤيده حديث: أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام. وصورة المسألة ما إذا استوى الزمان، كما هو ظاهر. اه. وكتب ع ش ما نصه. قوله: من قيام عليها: أي على العشرين من قعود، أما لو كانت الكل من قيام، واستوى زمن العشر والعشرين، فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات، مع اشتراك الكل في القيام. اه. (قوله: وفي الروضة: تطويل السجود أفضل) أي لحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. (قوله: ورابعها) أي رابع أركان الصلاة. (قوله: قراءة فاتحة) أي في الفرض والنفل، للمنفرد وغيره، في السرية والجهرية، حفظا أو تلقينا أو نظرا في مصحف. وقوله: في قيامها أي أو بدله، وهو القعود. (قوله: لخبر الشيخين) دليل لوجوب القراءة. (قوله: لا صلاة) أي صحيحة، لان نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال. وروي أيضا: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. (قوله: أي في كل ركعة) وهذا يعلم من خبر المسئ صلاته، في قوله عليه السلام له: إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اصنع ذلك في كل ركعة. (قوله: إلا ركعة مسبوق) أي حقيقة أو حكما. كبطء القراءة أو الحركة، ومن زحم عن السجود، أو أنسي أنه في الصلاة، أو شك بعد ركوع إمامه وقبل ركوعه في قراءة الفاتحة وتخلف لقراءتها، فإنه يغتفر له ثلاثة أركان طويلة. فإذا قرأها ولم يسبق بأكثر من ذلك، ومشى على نظم صلاته، ثم قام فوجد الامام راكعا أو هاويا للركوع، ركع معه، وسقطت عنه الفاتحة. وكون ما ذكر في معنى المسبوق إذا فسر بالذي لم يدرك مع الامام زمنا يسع الفاتحة في الركعة الاولى، وأما إذا فسر بمن لم يدرك مع الامام زمنا يسع الفاتحة في أي ركعة فتكون هذه الصورة منه حقيقية. اه بجيرمي بتصرف. (قوله: فلا تجب عليه فيها) أي لا تجب الفاتحة عليه في الركعة التي سبق فيها أي أنه لا يستقر وجوبها عليه لتحمل الامام لها عنه، وإلا فهي وجبت عليه ثم سقطت عنه. (قوله: حيث لم يدرك إلخ) الاولى أن يقول: وهو الذي لم يدرك إلخ. لان ما ذكره هو ضابط المسبوق لا قيده، كما تفيده الحيثية. وقوله: من قيام الامام متعلق بيدرك. (قوله: ولو في كل الركعات) غاية لقوله: فلا تجب عليه إلخ. أي لا تجب الفاتحة عليه إذا سبق، ولو سبق في كل الركعات. ويحتمل أنه غاية لقوله: لم يدرك زمنا إلخ. أي لم يدرك ذلك ولو في كل الركعات. والاول أظهر. (قوله: لسبقه إلخ) علة لتصور عدم وجوبها عليه في كل الركعات. وإضافة سبق إلى الضمير من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل إن أعيد الضمير للمأموم، أي لسبق الامام إياه بالفاتحة. أو من إضافة المصدر لفاعله إن أعيد للامام، ويقدر له مفعول يعود على المأموم. وقوله: في الاولى أي الركعة الاولى. (قوله: وتخلف المأموم) أي ولتخلف المأموم، أي في غير الاولى. وقوله: عنه أي عن إمامه. (وقوله: بزحمة) أي بسبب زحمة عن السجد، وهو متعلق بتخلف. (قوله: أو نسيان) أي للصلاة أو للقراءة، كما يدل عليه إطلاقه. أي فيتخلف لقراءتها ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة كما تقدم. (قوله: فلم يقم من السجود) أي بعد أن جرى على نظم صلاة نفسه. وقوله: في كل مما بعدها أي الاولى. (قوله: المتطهر) خرج به المحدث فليس أهلا للتحمل. فلو تبين للمسبوق أن الامام كان محدثا قبل القدوة يجب عليه أن يأتي بركعة. وقوله: في غير الركعة الزائدة خرج به ما إذا تبين للمسبوق أن الركعة التي اقتدى به فيها زائدة، فإنه لا تسقط عنه الفاتحة ويجب أن يأتي بركعة. (قوله: ولو تأخر مسبوق ولم يشتغل بسنة) أي كدعاء الافتتاح، فإن اشتغل بها فسيأتي للشارح بيان حكمه في باب صلاة الجماعة. وحاصله أنه يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما
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	قرأه من السنة، فإن قرأه وأدرك الامام في الركوع فقد أدرك الركعة، فإن لم يدركه فيه فاتته الركعة ولا يركع، لانه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود وإلا بطلت صلاته. (قوله: لغت ركعته) أي لان شرط عدم إلغائها إدراكه في الركوع. (قوله: مع بسملة) متعلق بمحذوف، صفة لفاتحة. أي قراءة فاتحة كائنة مع البسملة. والمصاحبة فيه من مصاحبة الكل لبعض أجزائه، بناء على ما مر ذكره من أنها آية. (قوله: فإنها آية منها) أي حكما لا اعتقادا، فلا يجب اعتقاد كونها آية منها، وكذا من غيرها، بل لو جحد ذلك لا يكفر. وأما اعتقاد كونها من القرآن من حيث هو فواجب يكفر جاحده. (قوله: لانه (ص) إلخ) وصح أيضا قوله (ص): إذا قرأتم بالفاتحة فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وصح أيضا عن أنس: بينا النبي (ص) ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. إلى آخرها. (قوله: وكذا من كل سورة) أي وكذلك هي آية من كل سورة، لحديث أنس المار، ولان الصحابة أجمعوا على إثباتها في المصحف بخطه في أوائل السور سوى براءة. فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لكونه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا. ولو كانت للفصل لاثبتت أول براءة ولم تثبت أول الفاتحة. وقوله: غير براءة أما هي فليست البسملة آية منها. وتكره أولها. وتسن أثناءها، عند م ر. وعند حجر تحرم أولها وتكره أثناءها. أي لان المقام لا يناسب الرحمة لانها نزلت بالسيف. (قوله: مع تشديدات) معطوف على مع بسملة. أي وقراءة فاتحة كائنة مع تشديدات أي مع مراعاتها والاتيان بها. وقوله: فيها أي في الفاتحة المشتملة على البسملة. ولو قال فيهما بضمير التثنية العائد على الفاتحة والبسملة لكان أولى، لفصله فيما سبق البسملة منها، فيوهم عود الضمير على الفاتحة دون البسملة، وليس كذلك. وكذا يقال فيما بعد. وإنما وجب مراعاته لانه هيئات لحروفها المشددة، فوجوبها شامل لهيئاتها. (قوله: وهي) أي التشديدات. وقوله: أربع عشرة في البسملة منها ثلاث، وفي السورة إحدى عشرة. (قوله: لان الحرف المشدد إلخ) علة لمقدر، أي فتجب عليه رعايتها وعدم الاخلال بشئ منها، لان الحرف المشدد بحرفين. وعبارة التحفة: لانه حرفان أولهما ساكن. وقوله: فإذا خفف أي الحرف المشدد. وقوله: بطل منها أي من الفاتحة، حرف. أي وبطلت صلاته إن غير المعنى وعلم وتعمد، كتخفيف إياك، كما سيأتي قريبا. واعلم أن واجبات الفاتحة عشرة: الاول: جميع آياتها. الثاني: وقوعها كلها في القيام إن وجب. الثالث: عدم الصارف. فلو نوى بها نحو ولى وجبت إعادتها، بخلاف ما لو شرك. الرابع: أن تكون قراءتها بحيث يسمع جميع حر وفها. لو لم يكن مانع. الخامس: كونها بالعربية، فلا يعدل عنها. السادس: مراعاة التشديدات، فلو خفف مشددا من الاربع عشرة لم تصح قراءته لتلك الكلمة. السابع: رعاية حروفها، فلو أسقط منها حرفا، ولو همزة قطع، وجبت إعادة الكلمة التي هو منها وما بعدها قبل طول الفصل وركوع وإلا بطلت صلاته. الثامن: عدم اللحن المغير للمعنى. التاسع: الموالاة في الفاتحة، وكذا في التشهد. العاشر: ترتيب الفاتحة، بأن يأتي بها على نظمها المعروف. فلو قدم كلمة أو آية، نظر، فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فقراءته. (قوله: ومع رعاية حروف) أي بأن يأتي بها كلها، ويخرج كل حرف من مخرجه. (قوله: وهي) أي الحروف، أي عددها. (قوله: على قراءة إلخ) أي وعلى إسقاط التشديدات. وقوله: مائة وواحد وأربعون حرفا قال في التحفة: تنبيه. ما ذكر من أن حروفها بدون تشديداتها وبقراءة ملك بلا ألف، مائة وواحد وأربعون، هو ما جرى عليه الاسنوي وغيره. وهو مبني على أن ما حذف رسما لا يحسب في العد. وبيانه أن الحروف الملفوظ بها ولو في حالة كألفات الوصل مائة وسبعة
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	وأربعون. وقد اتفق الرسم على حذف ست ألفات: ألف اسم، وألف بعد لا م الجلالة مرتين، وبعد ميم الرحمن مرتين، وبعد عين العالمين. فالباقي ما ذكره الاسنوي، وخالفه شيخنا في شرح البهجة الصغير فقال - بعد ذكر أنها مائة وواحد وأربعون -: هذا ما ذكره الاسنوي وغيره، وتبعهم في الاصل. والحق أنها مائة وثمانية وثلاثون، بالابتداء بألفات الوصل. اه. وكأنه نظر إلى أن ألف صراط في الموضعين والالف بعد ضاد الضالين محذوفة رسما. لكن هذا قول ضعيف إلخ. اه. (قوله: وهي مع تشديداتها) أي ومع قراءة ملك بدون ألف. (قوله: ومخارجها) أي ومع رعاية مخارجها: وذلك بأن يخرج كل حرف من مخرجه. ولا حاجة إلى ذكر هذا للاستغناء عنه برعاية الحروف إذ هي تستلزمه، فلذلك أسقطه في المنهاج والمنهج والروض. نعم، ذكره في الارشارد لكن مع إسقاط رعاية الحروف. والحاصل أن أحدهما يغني عن الآخر. (قوله: فلو أبدل قادر إلخ) مفرع على مفهوم رعاية الحروف ومخارجها. (قوله: أو من أمكنه) أي أو عاجز أمكنه. (قوله: حرف بآخر) مفعول أبدل، وذلك كأن أبدل ذال الذين بالدال المهملة، أو بدل السين من نستعين بالثاء المثلثة. (قوله: ولو ضادا بظاء) الغاية للرد على من قال بصحة ذلك لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس لقرب المخرج. (قوله: أو لحن إلخ) هو في حيز التفريع وليس هناك ما يتفرع عليه، ولعله مفرع على قيد ملاحظ في المتن تقديره: ومع الاحتراز عن اللحن. (قوله: يغير المعنى) المراد به نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر، كضم تاء أنعمت أو كسرها، أو نقلها إلى ما ليس له معنى كالدين بالدال بدل الذال. وخرج به ما لا يغير كالعالمون بدل العالمين، والحمد لله بضم الهاء، ونعبد بفتح الدال وكسر الباء والنون، وكالصراط بضم الصاد، فلا تبطل الصلاة بذلك مع القدرة والعلم والتعمد. وخالف بعضهم في المثال الاول وحكم بالبطلان مع التعمد. وعليه فيفرق بينه وبين غيره بأنه صار كلمة أجنبية وفيه إبدال حرف بآخر. (قوله: لا ضمها) أي الكاف، فإنه لا يغير المعنى. (قوله: فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه) كل من اسم الاشارة والضمير يعود على المذكور من الابدال واللحن. وقوله: بطلت صلاته ظاهره مطلقا، ولو لم يتغير المعنى في صورة الابدال. وفي فتح الجواد تقييد بطلان الصلاة بالمغير، ونص عبارته: فإن خفف القادر، أو العاجز المقصر، مشددا أو أبدل حرفا بآخر، كضاد بظاء وذال الذين المعجمة بالمهملة، خلافا للزركشي ومن تبعه، أو لحن لحنا يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها، فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته في المغير للمعنى، وقراءته في الابدال الذي لم يغير. اه. (قوله: وإلا فقراءته) أي وإن يعلم ولم يتعمد ذلك فتبطل قراءته، أي لتلك الكلمة. وفي ع ش ما نصه: فرع: حيث بطلت القراءة دون الصلاة فمتى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صلاته كما هو ظاهر، فليتأمل. سم على منهج. اه. (قوله: نعم، إن أعاده) أي ما قرأه باللحن أو الابدال. وتأمل هذا الاستدراك فإنه لا محل له هنا، فالاولى التعبير بفاء التفريع بدل أداة الاستدراك. وعبارة التحفة: وإلا فقراءته لتلك فلا يبني عليها إلا إن قصر الفصل، ويسجد للسهو فيما إذا تغير المعنى بما سها به مثلا، لان ما أبطل عمده يسجد لسهوه. اه. وقوله: كمل عليها أي تمم الفاتحة بانيا على قراءته المعادة على الصواب. والحاصل: أنه إذا بطل ما قرأه وأعاده على الصواب، فإن كان قبل طول الفصل بأن تذكر أو علم حالا وأعاده حالا، يجوز أن يبني عليه، ويكمل الفاتحة، ولا يجب عليه استئنافها من أولها، وإلا فيجب عليه لفقد الموالاة الواجبة. (قوله: أما عاجز إلخ) هو مقابل قوله: قادر، مع قوله: أمكنه التعلم. وقوله: مطلقا أي سواء كان متعمدا عالما أم لا. ويشكل عليه أنه لا يظهر الوصف بالتعمد وضده إلا إذا كان قادرا على الصواب فخالف وتعمد غير الصواب. وفي
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	التحفة: أما عاجز فيجزئه قطعا. ومثله في النهاية. وهو أولى، تأمل. (قوله: وكذا لاحن إلخ) أي وكذا لا تبطل قراءة لاحن فيها لحنا لا يغير المعنى. وهذا مقابل قوله: لحنا يغير المعنى. (قوله: لكنه إن تعمد) أي اللحن. وقوله: حرم أي اللحن. (قوله: وإلا كره) أي وإن لم يتعمده لم يحرم بل يكره، وفي الكراهة مع عدم التعمد نظر. (قوله: ووقع خلاف إلخ) عبارة فتح الجواد: ووقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الهمد لله بالهاء، وفي النطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف. والوجه أن فيه تفصيلا يصرح به قول المجموع عن الجويني وأقره، لو أخرج بعض الحروف من غير مخرجه كنستعين بتاء تشبه الدال، والصراط لا بصاد محضة ولا بسين محضة بينهما، فإن كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته، وإن أمكنه وجب وتلزمه إعادة كل الصلاة في زمن التفريط. اه. ويجري هذا التفصيل في سائر أنواع الابدال. انتهت. (قوله: بالبطلان فيهما) أي ببطلان الصلاة في النطق بالهمد لله بالهاء، وبالقاف المترددة. (قوله: لكن جزم بالصحة في الثانية) وهي النطق بالقاف المترددة لكن مع الكراهة، كما في النهاية. ووجه الصحة أن ذلك ليس بإبدال حرف بآخر بل هي قاف غير خالصة. وقوله: وفي الاولى وهي النطق بالهمد لله. (قوله: كأن قرأ ال رحمن بفك الادغام) قال في التحفة: ولا نظر لكون أل لما ظهرت خلفت الشدة فلم يحذف شيئا لان ظهورها لحن فلم يمكن قيامه مقامها. اه. (قوله: وإلا) نفي لمجموع قوله: عامدا عالما. أي وإن انتفى كونه عامدا عالما بأن كان ناسيا جاهلا معناه، أو متعمدا جاهلا، أو عالما غير متعمد، فهو صادق بثلاث صور. (قوله: كفر) قال سم: ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخلاف من اعتقد خلافه وقصد الكذب، فليراجع. اه. (قوله: لانه ضوء الشمس) أي لان معناه بالتخفيف ما ذكر. (قوله: سجد للسهو) أي لان ما أبطل عمده يسن السجود لسهوه. (قوله: ولو شدد مخففا) أي حرفا مخففا، كأن نطق بكاف إياك مشددة صح ذلك الحرف الذي شدده، أي أجزأه لكن مع الاساءة. وعبارة النهاية: ولو شدد مخففا أساء وأجزأه، كما ذكره الماوردي. اه. (قوله: كوقفة لطيفة) أي فإن الكلمة تصح معها وتجزئه ويحرم تعمدها. وفي فتح الجواد ما نصه: وفي المجموع عن الجويني: تحرم وقفة لطيفة بين السين والتاء من نستعين، وبه يعلم أنه يلزم قارئ الفاتحة وغيرها الاتيان بما أجمع القراء على وجوبه، من مد وإدغام وغيرهما. اه. قال الكردي: ووجه ذلك أن الحرف ينقطع عن الحرف بذلك، والكلمة عن الكلمة، والكلمة الواحدة لا تحتمل القطع والفصل والوقف في أثنائها، وإنما القدر الجائز من الترتيل أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى الذي بعده متصلا بلا وقفة. اه. (قوله: ومع رعاية موالاة) أي للاتباع، مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. (قوله: بأن يأتي إلخ) تصوير لرعاية الموالاة. وقوله: على الولاء أي التتابع. (قوله: بأن لا يفصل إلخ) تصوير للولاء. وقوله: بين شئ منها أي من الفاتحة. وقوله: وما بعده أي بعد ذلك الشئ. (قوله: بأكثر من سكتة التنفس أو العي) أما إذا كان بقدرهما فلا يضر، ومثلهما غلبة سعال وعطاس وإن طال. (قوله: فيعيد إلخ) مفرع على مفهوم رعاية الموالاة. (قوله: بتخلل ذكر أجنبي) لو اقتصر على أجنبي لكان أولى ليشمل الاجنبي من غير الذكر، وليظهر قوله في المقابل وسجود. (قوله: لا يتعلق بالصلاة) تفسير للاجنبي. وقوله: فيها أي الفاتحة، وهو متعلق بتخلل. (قوله: وإن قل) أي الذكر. وهو غاية لوجوب الاعادة بتخلل الذكر
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	المذكور. (قوله: كبعض إلخ) تمثيل للذكر الذي قل. (قوله: من غيرها) أي الفاتحة. أما إذا كان منها فسيأتي بيانه قريبا. (قوله: وكحمد عاطس) أي قوله: الحمد لله في أثناء الفاتحة، فإنه يقطعها ويجب عليه إعادتها. (قوله: وإن سن إلخ) يعني أن حمد العاطس يقطع الموالاة، وإن كان يسن الحمد في الصلاة كما يسن خارجها. (قوله: لاشعاره) أي تحلل الذكر، وهو علة للاعادة. وعبارة الرملي: لان ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها فكان مشعرا بالاعراض. اه. (قوله: لا يعيد الفاتحة إلخ) مقابل قوله: بتخلل ذكر أجنبي. لكن لا يظهر التقابل بالنسبة للسجود لانه ليس من الذكر. (قوله: لتلاوة إمامه) متعلق بسجود. (قوله: معه) أي مع إمامه، وهو متعلق بسجود أيضا. وخرج به ما إذا لم يسجد إمامه لها فلا يسجد هو، وإلا بطلت صلاته. (قوله: لقراءة إمامه الفاتحة) هو راجع للتأمين. (وقوله: أو آية السجدة) راجع لسجود التلاوة: (وقوله: أو الآية إلخ) راجع للباقي. (وقوله: التي يسن فيها ما ذكر) أي سؤال الرحمة، إلخ. والآية التي يسن فيها سؤال الرحمة مثل قوله تعالى: * (ويغفر لكم والله غفور رحيم) * فيسأل الرحمة بقوله: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والتي يسن فيها الاستعاذة من العذاب مثل قوله: * (ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) * فيسأل الاستعاذة بقوله: رب إني أعوذ بك من العذاب. والتي يسن فيها قوله: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، قوله تعالى: * (أليس الله بأحكم الحاكمين) *. (قوله: لكل إلخ) متعلق بيسن. أي يسن ما ذكر في آية الرحمة أو العذاب لكل من القارئ والسامع، حال كون كل منهما مأموما أو غير مأموم. والتصريح بما ذكر هنا يفيد أن سجود التلاوة والتأمين لا يسنان لكل ممن ذكر، وليس كذلك، بل يسنان له أيضا. نعم، نقل البجيرمي عن ع ش أنه لا يسن التأمين لغير قراءة نفسه أو إمامه، سواء كان في الصلاة أو خارجها. فلو حذف ما ذكر أو عمم لكان أولى. وقوله: في صلاة وخارجها الواو بمعنى أو، أي حال كون كل منهما في صلاة أو خارجها. ولا حاجة إلى هذا بعد قوله: أو غيره. أي المأموم، لانه صادق بالامام والمنفرد وغيرهما، ولا يكون الغير إلا خارج الصلاة. تأمل. (قوله: فلو قرأ المصلي إلخ) الاولى تقديمه على قوله: لا يعيد الفاتحة إلخ، لانه تفريع على قوله: فيعيد بتخلل ذكر أجنبي، إذ الصلاة عليه (ص) حينئذ - على ما جرى عليه الشارح - من الذكر الاجنبي. (قوله: أو سمع) أي المصلي. ولو قدم هذا الفعل على المصلي لاغنى عن تكرر لفظ آية. (قوله: لم تندب الصلاة عليه) أي النبي (ص)، وعليه فتقطع الموالاة. وفي العباب ما نصه: لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد (ص) ندب له الصلاة عليه في الاقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم، لا: اللهم صل على محمد. للخلاف في بطلان الصلاة بنقل ركن قولي. اه. ونقله سم عنه، وسلطان عن الانوار، وأقراه. اه. بشرى الكريم. وعبارة الانوار: قال العجلي في شرحه: وإذا قرأ آية فيها اسم محمد (ص) استحب أن يصلي عليه. وفي فتاوى صاحب الروضة أنه لا يصلي عليه. والاول أقرب. اه. وعلى ندبها لا تقطع الموالاة إذ هي من قبيل سؤال الرحمة عند سماع آيتها، كما في ع ش، ونص عبارته: قوله: وسؤاله رحمة واستعاذة من عذاب، ومنه الصلاة على النبي (ص) عند قراءة ما فيه اسمه فيما يظهر بناء على استحباب ذلك. اه. (قوله: ولا بفتح عليه) أي لا يعيد الفاتحة بفتحه على إمامه. والمراد بفتحه عليه تلقينه الذي توقف فيه. (قوله: إذا توقف فيها) أي إذا تردد الامام في القراءة، ولو غير الفاتحة. وهذا قيد خرج به ما إذا لم يتوقف ففتح عليه فتنقطع الموالاة. اه بجيرمي. (قوله: بقصد القراءة) الجار والمجرور متعلق بفتح. وقوله: ولو مع
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	الفتح أي لا فرق في قصد القراءة بين أن يقصدها وحدها أو يقصدها مع الفتح. وخرج به ما إذا قصد الفتح فقط أو أطلق، فإنه يبطل الصلاة. (قوله: ومحله) أي الفتح عليه عند توقفه إن سكت - أي الامام - وذلك لان معنى الفتح تلقين الآية التي توقف فيها فلا يرد عليه ما دام يرددها. وقوله: وإلا أي وإلا يسكت بأن كان يرددها فلا يفتح عليه، فإن فتح عليه حينئذ قطع الموالاة ووجبت إعادة الفاتحة، لانه غير مطلوب حينئذ. (قوله: وتقديم إلخ) مبتدأ خبره جملة يقطعها. (قوله: قبل الفتح) أي قبل أن يفتح على إمامه. (قوله: يقطعها) أي الموالاة. وقوله: لانه حينئذ أي لان قول سبحان الله حين إذ قدم على الفتح بمعنى تنبه، أي يفيد هذا المعنى، ولا بد أن يقصد الذكر أو والتنبيه وإلا بطلت صلاته، كما تقدم في الفتح. (قوله: ويعيد الفاتحة بتخلل إلخ) لو قدم هذا وذكره بعد قوله بتخلل ذكر أجنبي لكان أولى. وقوله: طال أي عرفا. ومثل الطويل القصير إن قصد به قطع القراءة، لاقتران الفعل بنية القطع. قال ابن رسلان: وبالسكوت انقطعت إن كثرا أو قل مع قصد لقطع ما قرا (قوله: بحيث زاد إلخ) تصوير للسكوت الطويل. (قوله: بلا عذر فيهما) أي في تخلل الذكر الاجنبي وتخلل السكوت الطويل. (قوله: من جهل وسهو) بيان للعذر، ومثلهما العي أو تذكر آية، لكن هذان خاصان بالسكوت الطويل. وكان الاولى له زيادتهما لانه سيذكر الثاني في التفريع. (قوله: فلو كان إلخ) تفريع على مفهوم بلا عذر. وقوله: تخلل اسم كان. وقوله: سهوا، خبرها. (قوله: أو كان السكوت لتذكر آية) عبارة المغنى: ويستثنى ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر. كما قاله القاضي وغيره. اه. (قوله: لم يضر) جواب لو، أي فلا يقطع الموالاة. (قوله: كما لو كرر آية منها) أي من الفاتحة، فإنه لا يضر. وقوله: في محلها صفة لآية، أي كرر آية موصوفة بكونها في محلها. ومراده بذلك أنه كرر الآية التي انتهت قراءته إليها، كأن وصل إلى قوله: * (اهدنا الصراط المستقيم) * وصار يكررها. وعبارة فتح الجواد: ولا يؤثر تكرير آية منها إن كرر ما هو فيه أو ما قبله واستصحب، فيبني على الاوجه. اه. (قوله: أو عاد إلخ) مفهوم قوله: في محلها. وفصل فيه بين أن يكون قد استمر فلا يضر، أو لم يستمر فيضر. (قوله: واستمر) أي على القراءة من الموضع الذي عاد إليه إلى تمام السورة، بخلاف ما إذا لم يستمر بأن وصل إلى * (أنعمت عليهم) * فقرأ * (مالك يوم الدين) * فقط، ثم رجع إلى ما انتهى إليه أولا فإنه يضر، ويستأنف الفاتحة من أولها. وفي البجيرمي ما نصه: قال في التتمة: إذا ردد آية من الفاتحة، فإن ردد الآية التي هو في تلاوتها وتلا الباقي فالقراءة صحيحة، وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ من تلاوتها، مثل أن وصل إلى قوله: * (صراط الذين أنعمت عليهم) * فعاد إلى قوله: * (مالك يوم الدين) * إن أعاد القراءة من الموضع الذي عاد إليه على الوجه المذكور كانت القراءة محسوبة، وإن أعاد قراءة هذه الآية ثم عاد إلى الموضع الذي انتهى إليه لم تحسب له القراءة وعليه الاستنئاف. (قوله: لو شك في أثناء الفاتحة) أي بأن قرأ نصف الفاتحة ثم شك في أنه هل بسمل أم لا ؟. وقوله: فأتمها أي الفاتحة، ولم يقرأ البسملة. وقوله: أعاد كلها على الاوجه أي أعاد الفاتحة كلها لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار كأنه أجنبي. اه تحفة. وخالف الاسنوي وقال: يجب عليه إعادة ما قرأه على الشك فقط لاستئنافها. وجزم به في المغني،
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	وعبارته: ولو قرأ نصف الفاتحة مثلا وشك هل أتى بالبسملة ؟ ثم ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها، أعاما قرأه بعد الشك فقط. كما قاله البغوي واعتمده شيخي، خلافا لابن سريج القائل بوجوب الاستئناف. اه. (قوله: ولا أثر لشك) أي لا ضرر فيه. (قوله: من الفاتحة) متعلق بمحذوف، صفة لحرف وما بعده. (قوله: أو آية الخ) أي أو شك في ترك آية أو أكثر. وقوله: منها أي من الفاتحة. (قوله: بعد تمامها) متعلق بشك. (قوله: لان الظاهر إلخ) قال في النهاية: ولان الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنه للمشقة، فاكتفي فيها بغلبة الظن. اه. وقوله: حينئذ أي حين إذ وقع الشك بعد تمامها. وقوله: مضيها أي الفاتحة. وقوله: تامة حال من المضاف إليه. (قوله: واستأنف) أي الفاتحة من أولها، لكن محله - كما هو ظاهر - إن طال زمن الشك، أو وقع الشك في ترك حرف مبهم. فإن وقع الشك في ترك حرف معين ولم يطل زمنه أعاده فقط وبنى عليه. (قوله: إن شك فيه) أي في ترك حرف أو آية. وقوله: قبله متعلق بشك. (قوله: كما لو شك هل قرأها أو لا) أي كما لو شك في أصل قراءتها فإنه يجب عليه الاتيان بها. (قوله: لان الاصل عدم قراءتها) لا يظهر علة إلا لقوله كما لو شك إلخ، إلا أن يقال المراد عدم قراءتها كلا أو بعضا، فيظهر أن تكون علة لما قبله أيضا. تأمل. (قوله: وكالفاتحة في ذلك) أي في التفصيل المذكور بين أن يكون الشك في أصل الركن أو في صفة من صفاته. وإذا كان في صفة فلا يخلو إما أن يكون قبل التمام فيؤثر، أو بعده فلا يؤثر. وقوله: سائر الاركان أي فيقال فيها - إن وقع الشك في صفة من صفاتها بعدم تمام الركن -: لا يؤثر، وإن وقع قبل التمام أثر. وأتى بها كما لو شك في أصلها. وخالف الجمال الرملي في النهاية في بقية الاركان غير التشهد، ونص عبارته: والاوجه إلحاق التشهد بها في ذلك قبل تمامها - كما قاله الزركشي - لا سائر الاركان فيما يظهر. اه. وقوله: لا سائر الاركان أي فيضر الشك عنده في صفتها مطلقا قبل الفراغ منها وبعده، ويجب عليه إعادتها. (قوله: فلو شك في أصل السجود إلخ) تفريع على كون سائر الاركان كالفاتحة. (قوله: أو بعده) أي أو شك بعد السجود. وقوله: في نحو وضع اليد أي من سائر الاعضاء السبعة. وقوله: لم يلزمه شئ أي لا يجب عليه الاعادة. (قوله: ولو قرأها) أي الفاتحة، حال كونه غافلا. وقوله: ففطن أي انتبه من غفلته. وقوله: ولم يتيقن قراءتها أي عن قرب. فإن تيقن عن قرب قراءتها لا يلزمه الاستئناف. (قوله: ويجب الترتيب إلخ) فلو تركه بأن قدم كلمة أو آية، نظر، فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فقراءته، وإن لم يغير المعنى ولم يبطله، لم يعتد بما قدمه مطلقا، وكذا بما أخره، إن قصد به عند الشروع فيه التكميل على ما قدمه. وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق، كمل عليه إن لم يطل الفصل. قال الكردي: والحاصل أنه تارة يبني. وتارة يستأنف، وتارة تبطل صلاته. فيبني في صورتين: إذا سها بتأخير النصف الاول، ولم يطل الفصل بين فراغه من النصف الاول وشروعه في النصف الثاني. وفيما إذا تعمد تأخير النصف الاول ولم يقصد التكميل به على النصف الثاني الذي بدأ به أولا، ولم يطل الفصل عمدا بين فراغه وإرادة التكميل عليه، ولم يغير المعنى. ويستأنف الفاتحة إن انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة، وتبطل صلاته إن تعمد وغير المعنى. اه. (قوله: بأن يأتي إلخ) تصوير للترتيب. (قوله: لا في التشهد إلخ) أي لا يجب الترتيب في التشهد، بل يجوز عدمه. وقوله: ما لم يخل فاعله ضمير يعود على معلوم من المقام، أي ما لم يخل عدم الترتيب بالمعنى. فإن أخل به، كأن قدم جزء الجملة على جزء آخر منها، بأن قال أن لا إله أشهد إلا الله، وجب الترتيب وبطلت صلاته بتعمد تركه. وعبارة التحفة: ولا يجب الترتيب بشرط أن لا يغير معناه، وإلا بطلت
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	صلاته إن تعمده. اه. (قوله: لكن يشترط فيه) أي التشهد. والاولى حذف أداة الاستدراك إذ لا محل له هنا، إلا أن يقال أتى به لدفع ما عسى أن يقال. كما أنه لا يشترط الترتيب، كذلك لا تشترط الموالاة ورعاية التشديدات، إلخ. (قوله: ومن جهل جميع الفاتحة إلخ) عبارة التحفة مع الاصل، فإن جهل الفاتحة كلها - بأن عجز عنها في الوقت، لنحو ضيقة أو بلادة أو عدم معلم أو مصحف، ولو عارية أو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة - فسبع آيات يأتي بها إلخ. اه. (قوله: ولا قراءتها) أي ولم يمكنه قراءتها. وقوله: في نحو مصحف أي كلوح. (قوله: لزمه قراءة سبع آيات) أي إن أحسنها. وذلك لان هذا العدد مراعى فيها بنص قوله تعالى: * (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) * فراعيناه في بدلها. نعم، تسن ثامنة لتحصل السورة. (وقوله: ولو متفرقة) أي ليست على ترتيب المصحف. والغاية للرد على الرافعي القائل باشتراط التوالي فيها، أي كونها على ترتيب المصحف إن أمكن. (قوله: لا ينقص حروفها) أي السبع الآيات. قال ع ش: وينبغي الاكتفاء بظنه في كون ما أتى به قدر حروف الفاتحة، كما اكتفي به في كون وقوفه قدرها لمشقة عدد ما يأتي به من الحروف، بل قد يتعذر على كثير. اه. (قوله: وهي) أي حروف الفاتحة إلخ، ولا حاجة إلى هذا لعلمه مما سبق. (قوله: ولو قدر على بعض الفاتحة كرره) محل هذا إن لم يحسن للباقي بدلا، فإن أحسنه أتى بما قدر عليه من الفاتحة في محله، ويبدل الباقي من القرآن. فإن كان أول الفاتحة قدمه على البدل، أو الآخر قدم البدل عليه، أو بينهما قدم من البدل بقدر ما لم يحسنه، ثم يأتي بما يحسنه من الفاتحة ثم يبدل الباقي. وعبارة الروض وشرحه: ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها الآخر بدلا أتى ببدل البعض الآخر في موضعه، فيجب الترتيب بين ما يعرفه منها والبدل، حتى يقدم بدل النصف الاول على الثاني. ولو عرف مع الذكر آية من غيرها - أي الفاتحة - ولم يعرف شيئا منها، أتى بها ثم أتى بالذكر. اه. (قوله: وإن لم يقدر على بدل إلخ) أي فإن عجز عن بدل الفاتحة من القرآن لزمه قراءة سبعة أنواع من ذكر، ليقوم كل نوع مكان كل آية، ولما في صحيح ابن حبان - وإن ضعف -: أن رجلا جاء إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزيني من القرآن - وفي لفظ الدارقطني: ما يجزيني في صلاتي - قال: قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشار فيه إلى السبعة بذكر خمسة منها، ولعله لم يذكر له الآخرين لان الظاهر حفظه للبسملة وشئ من الدعاء. اه تحفة. وقوله: كذلك أي لا ينقص حروفه عن حروف الفاتحة. قال في بشرى الكريم: ومثال السبعة الانواع من الذكر: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه خمسة أنواع. وما شاء الله كان نوع، وما لم يشأ لم يكن نوع. فهذه سبعة أنواع. لكن حروفها لم تبلغ قدر الفاتحة، فيزيد ما يبلغ قدرها ولو بتكريرها. اه. (قوله: فوقوف بقدرها) أي فإن لم يقدر على الذكر أيضا لزمه وقوف بقدر الفاتحة، أي بالنسبة للوسط المعتدل في ظنه. وذلك لان القراءة والوقوف كانا واجبين، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر. ويسن له الوقوف بقدر السورة. (قوله: وسن إلخ) لما فرغ من شروط الفاتحة شرع يتكلم على سننها، وهي أربع: اثنان قبلها، وهما دعاء الافتتاح والتعوذ. واثنان بعدها، وهما التأمين والسورة. (قوله: بعد تحرم) إنما آثر التعبير ببعد، على التعبير بعقب، للتنبيه على أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح. (قوله: بفرض أو نفل) متعلق بتحرم. (قوله: ما عدا صلاة الجنازة) أي فلا يسن لها ذلك طالبا للتخفيف. قال ابن العماد: ويتجه فيما لو صلى على غائب أو قبر أن يأتي بالافتتاح، لانتفاء المعنى الذي شرع له التخفيف، وقياسه أن يأتي بالسورة أيضا. ويحتمل خلافه فيهما نظرا للاصل. اه شرح الروض. (قوله: افتتاح) نائب فاعل سن.
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	(قوله: أي دعاؤه) أفاد به أن في الكلام حذف مضاف تقديره ما ذكر، والمراد دعاء يفتتح به الصلاة. وقال الاجهوري في تسميته: دعاء تجوز، لان الدعاء طلب وهذا لا طلب فيه، وإنما هو إخبار. فسمي دعاء باعتبار أنه يجازى عليه كما يجازى على الدعاء. اه. وقال الحفناوي: سمي دعاء باعتبار آخره، وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلخ. (قوله: إن أمن فوت الوقت) أي بحث لو اشتغل بدعاء الافتتاح لا تخرج الصلاة عن وقتها، فإن خاف فوت الوقت لو اشتغل به تركه. والحاصل أن دعاء الافتتاح إنما يسن بشروط خمسة مصرح بها كلها في كلامه: أن يكون في غير صلاة الجنازة، وأن لا يخاف فوت وقت الاداء، وأن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة، وأن لا يدرك الامام في غير القيام فلو أدركه في الاعتدال لم يفتتح - كما في شرح الرملي - وأن لا يشرع المصلي مطلقا في التعوذ أو القراءة. (قوله: وغلب على ظن إلخ) فإن لم يغلب على ظنه ما ذكر تركه. (قوله: ما لم يشرع إلخ) أي سن الافتتاح مدة عدم شروع في تعوذ أو قراءة. فإن شرع في ذلك فات عليه، فلا يندب له العود إليه لفوات محله. (قوله: أو يجلس إلخ) معطوف على يشرع. أي وما لم يجلس مأموم مع إمامه. فإن جلس معه، بأن كان مسبوقا وأدركه في التشهد فلا يسن الاتيان به إذا قام وأراد قراءة الفاتحة. (قوله: وإن أمن مع تأمينه) أي يسن الافتتاح له وإن أمن مع تأمين إمامه، بأن فرغ الامام من الفاتحة عقب تحرمه فأمن معه، فهو غاية لسنيه الاتيان به. وقوله: وإن خاف - أي المأموم - فوت سورة، غاية ثانية لها أيضا. (قوله: حيث تسن) أالسورة له، بأن كان لا يسمع قراءة إمامه. وأتى بهذا القيد لتظهر الغاية، وذلك لانه حيث لم تسن له السورة فلا يقال في حقه وإن خاف فوتها. (قوله: لان إدراك الافتتاح إلخ) علة لسنية الافتتاح مع خوفه فوات السورة. أي يسن له ذلك وإن خاف فواتها، لان إدراك الافتتاح أمر محقق، وفوات السورة أمر موهوم، ولا يترك المحقق لاجل الموهوم. (قوله: وقد لا يقع) أي فوات السورة. (قوله: وورد فيه) أي في دعاء الافتتاح. (قوله: وهو: وجهت وجهي) أي أقبلت بوجهي، وقيل: أي قصدت بعبادتي. وقوله: أي ذاتي تفسير لوجهي. فالمراد منه الذات على طريق المجاز المرسل من ذكر الجزء وإرادة الكل، وإنما كنى عنها بالوجه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون كله وجها مقبلا على ربه، لا يلتفت لغيره في جزء منها - أي الصلاة - ويجتهد في تحصيل الصدق خوفا من الكذب في هذا المقام. وقوله: للذي فطر السموات والارض أي أبدعهما على غير مثال سبق. وقوله: مسلما أي منقادا إلى الاوامر والنواهي. (قوله: ونسكي) أي عبادتي. فهو من عطف العام على الخاص. وقوله: ومحياي ومماتي أي إحيائي وإماتتي. (قوله: وأنا من المسلمين) في رواية للبيهقي: وأنا أول المسلمين، كما هو نظم القرآن. وكان (ص) يقول بما فيها تارة لانه أول مسلمي هذه الامة، ولا يقولها غيره إلا إن قصد التلاوة. (قوله: ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامه) خرج به ما إذا لم يسمع فلا يسن له الاسراع به، لكن إن غلب على ظنه أنه يدرك
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	الامام في الركوع إذا لم يسرع به، كما هو ظاهر. (قوله: الاسراع) نائب فاعل يسن. وقوله: به أي بدعاء الافتتاح. (قوله وإمام محصورين) أي جماعة محصورين. قال البجيرمي: والمراد بالمحصورين من لا يصلي وراءه غيرهم ولو ألفا، كما قاله شيخنا. اه. وعليه، فكان الاولى ذكر قوله بعد: ولم يطرأ غيرهم، بعد قوله: محصورين. ويكون كالتفسير له. (قوله: غير أرقاء ولا نساء متزوجات) أي ولا مستأجرين أجارة عين على عمل ناجز، فإن كانوا أرقاء أو نساء أو متزوجات أو مستأجرين اشترط إذن السيد والزوج والمستأجر. (قوله: رضوا بالتطويل لفظا) أي عند ابن حجر. وعند م ر: لفظا، أو سكوتا إذا علم رضاهم. (قوله: وإن قل حضوره) أي الغير. وعبارة الرملي: وقل حضوره. وهي تفيد التقييد، وعبارة المؤلف تفيد التعميم. (قوله: ولم يكن المسجد مطروقا) فإن كان مطروقا ندب له الاقتصار على ما مر. وكذلك إذا فقد قيد من القيود السابقة. (قوله: ما ورد إلخ) مفعول يزيد. (قوله: ومنه) أي مما ورد. (قوله: اللهم نقني من خطاياك) أي طهرني منها بأن تزيلها عني. وقوله: كما ينقى الثوب أي يطهر. (قوله: والثلج والبرد) أي بعد إذابتهما وصيرورتهما ماء. وأتى بهما بعد الماء تأكيدا للطهارة ومبالغة فيها. (قوله: وتكبير صلاة عيد) الاولى أن يقول: ومثله تكبير صلاة عيد إن أتى به، وذلك لان عبارته توهم أنه تقدم منه التصريح به. (قوله: يسن تعوذ) اعلم أن التعوذ بعد دعاء الافتتاح سنة بالاتفاق، وهو مقدمة للقراءة. قال الله تعالى: * (فإذا قرأت القرآفاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) * معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ. واللفظ المختار في التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الاول. وروينا في سنن أبي دواد والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرها، أن النبي (ص) قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. وفي رواية: أعوذ بالله السيمع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وجاء في تفسيره في الحديث، أن همزه الموتة، وهي الجنون. ونفخه الكبر. ونفثه الشعر. اه من أذكار النووي. ومن لطائف الاستعاذة أن قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إقرار من العبد بالعجز والضعف، واعتراف بقدرة الباري عز وجل، وأنه الغني القادر على دفع جميع المضرات والآفات. واعتراف أيضا بأن الشيطان عدو مبين. ففي الاستعاذة التجاء إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجر، وأنه لا يقدر على دفعه عن العبد إلا الله تعالى. (قوله: ولو في صلاة الجنازة) غاية لسنية التعوذ. وسن فيها دون الافتتاح لقصره فلا يفوت به التخفيف المطلوب فيها. (قوله: سرا ولو في الجهرية) أي يسن قراءته بالسر ولو كانت الصلاة جهرية. (قوله: وإن جلس مع إمامه) أي فيما إذا اقتدى به وهو في التشهد فإنه يجلس معه، ومع ذلك إذا قام وأراد أن يقرأ الفاتحة سن له التعوذ، ولا يسقط عنه، بخلاف دعاء الافتتاح فإنه يسقط عنه بالجلوس كما تقدم. (قوله: كل ركعة) منصوب بإسقاط الخافض، أي في كل ركعة، وهو متعلق بتعوذ. (قوله: ما لم يشرع في قراءة) أي وما لم يضق الوقت بحيث يخرج بعض الصلاة عنه لو أتى به، وما لم
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	يغلب على ظنه عدم إدراك الفاتحة قبل ركوع الامام. فإن شرع في قراءة ولو البسملة، أو ضاق الوقت، أو غلب على ظنه عدم إدراك الفاتحة، لم يسن التعوذ. (قوله: ولو سهوا) أي ولو كان شروعه سهوا فإنه لا يسن التعوذ. وكتب ع ش ما نصه: قوله: ولو سهوا: خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت، وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة الامام حيث طال الفصل باستماعه لقراءة إمامه، بخلاف ما لو قصر الفصل فلا يأتي به. وكذا يعيده لو سجد مع إمامه للتلاوة. اه. (قوله: وهو في الاولى آكد) أي التعوذ في الركعة الاولى آكد للاتفاق عليها. قال النووي في الاذكا: واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الاولى بالاتفاق، فإن لم يتعوذ في الاولى أتى به في الثانية، فإن لم يفعل ففيما بعدها. فلو تعوذ في الاولى هل يستحب في الثانية ؟ فيه وجهان لاصحابنا، أصحهما أنه يستحب، لكنه في الاولى آكد. اه. (قوله: ويكره تركه) أي التعوذ في الاولى وفي غيرها. (قوله: ويسن وقف على رأس إلخ) وذلك لما صح: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية يقول: * (بسم الله الرحمن الرحيم) * ثم يقف، * (الحمد لله رب العالمين) * ثم يقف، * (الرحمن الرحيم) * ثم يقف. (قوله: حتى على آخر البسملة) غاية لسنية الوقف على ما ذكر، وهي للرد. وقوله: خلافا لجمع أي قائلين إنه يسن وصل البسملة بالحمدلة، للامام وغيره. وتعجب منه في التحفة، للحديث السابق. (قوله: منها) متعلق بمحذوف، صفة لآية. أي آية كائنة من الفاتحة. (قوله: وإن تعلقت) أي الآية. وهي غاية لسنية الوقف على ما ذكر. والمراد بالتعلق التعلق المعنوي، وهو مطلق الارتباط. والآية التي لها تعلق بما بعدها هي: * (اهدنا الصراط المستقيم) * فإن ما بعدها بيان للصراط المستقيم منها. (قوله: للاتباع) هو ما مر. (قوله: لانه ليس بوقف) أي لتعلقه بما بعده. (قوله: ولا منتهى آية) أي رأسها. وخرج به مثل * (أهدنا الصراط المستقيم) * فإنه وإن كانت متعلقا بما بعده - كما علمت - إلا أنه رأس آية. (قوله: فإن وقف على هذا) أي على * (أنعمت عليهم) * (قوله: لم يسن الاعادة من أول الآية) أي من قوله: * (صراط الذين) * إلخ. وعبارة ع ش: فلو وقف عليه لم يضر في صلاته، والاولى عدم إعادة ما وقف عليه والابتداء بما بعده. لان ذلك وإن لم يحسن في عرف القراء إلا أن تركه يؤدي إلى تكرير بعض الركن القولي، وهو مبطل في قول، فتركه أولى، خروجا من الخلاف. اه. (قوله: ويسن تأمين) أي لقارئها في الصلاة وخارجها. واختص بالفاتحة لشرفها واشتمالها على دعاء فناسب أن يسأل الله إجابته. (قوله: والمد) أي أو القصر. وحكي التشديد مع القصر أو المد، ومعناها حينئذ: قاصدين. فتبطل الصلاة ما لم يرد قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب من قصدك، فلا تبطل، لتضمنه الدعاء. ولو لم يقصد شيئا أصلا بطلت، كما صرح به في التحفة. (قوله: وحسن زيادة رب العالمين) أي بعد آمين لقارئها أيضا. وعبارة الروض: ويستحب لقارئها أن يقول آمين، وحسن أن يزيد رب العالمين. (قوله: عقبها) ظرف متعلق بتأمين. (قوله: ولو خارج الصلاة) غاية لقوله: ويسن تأمين. قوله: بعد سكتة لطيفة أي بقدر سبحان الله، وهو متعلق بتأمين أيضا. ولا يقال إن بين قوله: عقبها، وقوله: بعد سكتة لطيفة، تنافيا ظاهرا، لانا نقول: المراد بالعقب أن لا يتخلل بينهما لفظ غير: رب اغفر لي. ويقال: إن تعقيب كل شئ بحسبه، كما في م ر. واشتراط عدم تخلل اللفظ لا ينافي سن تخلل السكتة المذكورة. (قوله: ما لم يتلفظ بشئ) ما مصدرية لفظية متعلقة بتأمين، أي يسن تأمين مدة عدم تلفظه بشئ، وهذا هو معنى قوله عقبها بناء على المراد السابق. فلو اقتصر
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	أحدهما لكان أولى. (قوله: سوى رب اغفر لي) أي أنه يستثنى من التلفظ بشئ التلفظ برب اغفر لي، فإنه لا يضر للخبر الحسن: أنه (ص) قال عقب * (ولا الضالين) *: رب اغفر لي. وقال ع ش: وينبغي أنه لو زاد على ذلك: ولوالدي ولجميع المسلمين. لم يضر أيضا. اه. وانظر هل الذي يقول ما ذكر القارئ فقط ؟ أو كل من القارئ والسامع ؟ والذي يظهر لي الاول، بدليل قوله في الحديث المار قال عقب: * (ولا الضالين) * أي قال عقب قراءته * (ولا الضالين) *، فليراجع. (قوله: ويسن الجهر به) أي بالتأمين. وقوله: في الجهرية إلخ الحاصل أن المصلي مطلقا - مأموما أو غيره - يجهر به إن طلب منه الجهر، ويسر به إن طلب منه الاسرار. أمام الامام فلخبر: أنه (ص) كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال: آمين يمد بها صوته. وأما المأموم فلما رواه ابن حبان عن عطاء قال: أدركت مائتين من الصحابة إذا قال الامام * (ولا الضالين) * رفعوا أصواتهم بآمين. وصح عنه أن الزبير أمن من ورائه، حتى أن للمسجد للجة - وهي بالفتح والتشديد - اختلاط الاصوات. وأما المنفرد فبالقياس على المأموم. (قوله: وسن لمأموم في الجهرية) أي المشروع فيها الجهر، وخرج بها السرية فلا يؤمن معه فيها. (قوله: إن سمع قراءته) أي قراءة إمامه. قال في بشرى الكريم: ولو سمع جملة مفيدة من قراءة إمامه كفى. اه. (قوله: لخبر الشيخين إلخ) أي وخبرهما أيضا: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. (فائدة) روي عن عائشة رضي الله عنها - مرفوعا -: حسدنا اليهود على القبلة التي هدينا إليها وضلوا عنها، وعلى الجمعة، وعلى قولنا خلف الامام آمين. (قوله: أي أراد التأمين) إنما فسر بما ذكر لتحقق المصاحبة. ويوضحه خبر الشيخين: إذا قال الامام * (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * فقولوا: آمين. وفسره بعضهم بقوله: أي إذا دخل وقت التأمين فأمنوا، وهو أحسن، ليشمل ما إذا لم يؤمن الامام بالفعل أو أخره عن وقته المشروع فيه، فإنه يسن للمأموم التأمين في الحالتين. (قوله: فإنه من وافق إلخ) أي ومعلوم من حديث آخر أن الملائكة تؤمن مع تأمين الامام، فيكون التعليل منتجا للمدعي. قال الجمال الرملي: والمراد: الموافقة في الزمن. وقيل: في الصفات، من الاخلاص وغيره. والمراد بالملائكة: الحفظة. وقيل غيرهم، لخبر: فوافق قوله قول أهل السماء. وأجاب الاول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء. ولو قيل: بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب. اه. (قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه) أي من الصغائر. وإن قال ابن السبكي في الاشباه والنظائر أنه يشمل الصغائر والكبائر. اه م ر. (قوله: وليس لنا ما يسن إلخ) أي وليس لنا في الصلاة فعل أو قول تطلب فيه المقارنة إلا هذا، أي التأمين. وفي المغني: قال في المجموع: ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد. أو فرغ قبله - قال البغوي - ينتظره. والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة. اه. (قوله: وإذا لم يتفق له) أي للمأموم. وقوله: موافقته أي الامام في التأمين. (قوله: أمن) أي المأموم. وقوله: عقب تأمينه أي الامام. ويؤخذ من قوله: عقب، أنه لو طال الفصل لا يؤمن. (قوله: وإن أخر إمامه) إن شرطية، وجوابها أمن إلخ. ومفعول الفعل محذوف، أي التأمين. وأما المذكور فهو نائب فاعل المسنون. وقوله: أمن المأموم جهرا أي قبله، ولا
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	ينتظره اعتبارا بالمشروع. ومثله إذا لم يؤمن الامام أصلا فيؤمن المأموم ولا يتركه. (قوله بمعنى استجب) سينه ليست للطلب. وإنما هي مؤكدة، ومعناها: أجب. اه شها ب على البيضاوي. (فائدة) في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة في آمين، من أحسنها قول وهب بن منبه: آمين أربعة أحرف، يخلق الله تعالى من كل حرف لملكا يقول: اللهم اغفر لمن يقول آمين. اه خطيب. (قوله: ويسكن) أي لفظ آمين. وقوله: عند الوقف خرج به عند الوصل بما بعده فيفتح. (قوله: يسن للامام أن يسكت) أي بعد آمين. والمراد بالسكوت عدم الجهر لا السكوت عن القراءة، وإن كان هو ظاهر العبارة، إذ المطلوب من الامام الاشتغال بالذكر والقراءة لا حقيقة السكوت. وقوله: في الجهرية خرج به السرية فلا يسكت فيها. (قوله: إن علم إلخ) قيد في سنية السكوت. أي يسن السكوت إن علم الامام أن المأموم يقرأ الفاتحة في هذه السكتة، فإن علم أنه لا يقرؤها فيها لم يسن له السكوت. (قوله: وأن يشتغل إلخ) أي ويسن أن يشتغل الامام إلخ. (قوله: أو قراءة) أي سرا. قوله: وهي أولى أي والقراءة أولى من الدعاء. (قوله: وحينئذ فيظهر إلخ) أي حين إذا اشتغل بالقراءة فيظهر مراعاة الترتيب والموالاة بين القراءة المشتغل بهاسرا وبين ما يقرؤه جهرا بعد هذه القراءة، وذلك لان السنة القراءة على ترتيب المصحف وموالاته. قال ع ش: أي فيقرأ مثلا بعض السورة التي يريد قراءتها سرا في زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا. وفي الركعة الثانية يقرأ مما يلي السورة التي قرأها في الاولى سرا قدر زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا. اه. (قوله: يسن سكتة لطيفة إلخ) عد من السكتات المطلوبة خمسا وبقي عليه واحدة، وهي ما بين الفاتحة وآمين، وقد مرت. فجملة السكتات ست. (قوله: وبين آخرها) أي السورة. (قوله: وبينه وبين التعوذ) أي وبين دعاء الافتتاح والتعوذ. (قوله: وبينه) أي التعوذ. (قوله: وسن آية) أي في سرية وجهرية، لامام ومنفرد، كمأموم لم يسمع في غير صلاة فاقد الطهورين إذا كان جنبا أو نحوه لحرمتها عليه، وصلاة الجنازة لكراهتها فيها، وذلك للاخبار الصحيحة في ذلك، ولم تجب للحديث الصحيح: أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها عوضا منها. اه تحفة. (قوله: والاولى ثلاث) أي ثلاث آيات. قال الكردي: علله في المغنى وغيره بقوله: لاجل أن يكون قدر أقصر سورة. اه. وهذا لا يوافق المعتمد أن البسملة آية من كل سورة، إلا لقالوا: الاولى أربع آيات. فحرره. اه. (قوله: ويسن لمن قرأها) أي الآية. والبسملة نائب فاعل يسن. (قوله: نص عليه) أي على سنيتها أثناء السورة. (قوله: ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة) أي ولو حفظ غيرها. وقوله في الركعتين أي الاوليين. (قوله: وبإعادة الفاتحة) أي ويحصل أصل السنة بإعادة الفاتحة. (قوله: إن لم يحفظ غيرها) أي غير الفاتحة. فإن حفظ غيرها لا يحصل أصل السنة بإعادتها لان الشئ الواحد لا يؤدي به فرضا ونفلا، ولئلا يشبه تكرير الركن. وكتب سم ما نصه: قوله: غيرها: هو شامل للذكر والدعاء فلينظر. اه. (قوله: وبقراءة البسملة) أي ويحصل أصل السنة بقراءة البسملة. (قوله: لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة) فإن
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	كان بقصد ذلك لم تحصل به السنة، بل تبطل به الصلاة إن قلنا بأن تكرير بعض الركن القولي مبطل. اه ع ش. قال الكردي: وقياس ما تقدم في البسملة، أنه لو قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يقصد الذي في الفاتحة، ويحصل له بذلك أصل السنة، وهو ظاهر. اه. (قوله: وسورة كاملة) مبتدأ خبره أفضل من بعض طويلة. (قوله: حيث لم يرد البعض) أي عن النبي (ص). ويرد يقرأ بفتح الياء وكسر الراء، من الورود. وقوله: كما في التراويح. تمثيل لما ورد فيه البعض، وذلك لان السنة فيها القيام بجميع القرآن. ومثلها سنة الصبح، فإنه ورد فيها قراءة آية البقرة وآية آل عمران. (قوله: أفضل) أي من حيث الاتباع الذي قد يربو ثوابه على زيادة الحروف، نظير صلاة ظهر يوم النحر للحاج بمنى دون مسجد مكة في حق من نزل إليه لطواف الافاضة، إذ الاتباع. ثم يربو على زيادة المضاعفة. ولان الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع، بخلافهما في بعض السورة، فإنهما قد يخفيان. (قوله: وإن طال) أي وإن كان بعض السورة أطول من السورة فإنها أفضل. قال سم: المعتمد أنه إنما هي أفضل من قدرها من طويلة. اه م ر. (قوله: ويكره تركها) أي الآية. ومحله في غير صلاة الجنازة لكراهتها فيها، وفي غير صلاة فاقد الطهورين إذا كان جنبا لحرمتها عليه كما مر. (قوله: وخرج ببعدها) أي وخرج بقراءة الآية بعد الفاتحة. وقوله: ما لو قدمها أي في الآية. وقوله: عليها أي الفاتحة. (قوله: فلا تحسب) أي الآية المقدمة، لانه خلاف ما ورد في السنة. ويعيدها بعدها إأراد تحصيل السنة. (قوله: بل يكره ذلك) أي التقديم. (قوله: وينبغي) ظاهر قوله بعد: ومقتضى كلام إلخ، أن المراد من الانبغاء الاستحباب، ومقتضاه صحة صلاته إذا قرأ ولحن لحنا يغير المعنى. وفيه نظر، إذ هو حينئذ كلام أجنبي، وهو مبطل للصلاة مع التعمد والعلم، كما هو مقتضى قوله الآتي: لانه يتكلم بما ليس بقرآن. وصريح التحفة ونصها: متى خفف مشددا، أو لحن، أو أبدل حرفا بآخر ولم يكن الابدال قراءة شاذة، أو ترك الترتيب - سواء كان في الفاتحة أو في السورة - فإن غير المعنى وعلم وتعمد بطلت صلاته، وإلا فقراءته لتلك الكلمة. اه بتصرف. (قوله: من يلحن) فاعل يقرأ. وقوله: فيه أي في غير الفاتحة من السورة. (قوله: وإن عجز عن التعلم) أي ينبغي عدم القراءة، ولو كان عاجزا عن التعلم لبلادته أو لكبر سنه. (قوله: لانه) أي القارئ مع اللحن. وهو تعليل لقوله: ينبغي إلخ. (قوله: بما ليس بقرآن) أي لان الملحون ليس بقرآن. (قوله: بلا ضرورة) متعلق بيتكلم. أي يتكلم بذلك من غير احتياج إليه. (قوله: وترك السورة جائز) كالتعليل لعدم ضرورة. فكأنه قال: وإنما لم تكن هناك ضرورة إليه لان ترك السورة جائز من أصله. (قوله: ومقتضى كلام الامام) وهو أيضا مقتضى كلام ابن حجر كما علمت. وقوله: الحرمة أي حرمة قراءة غير الفاتحة على من يلحن فيه لحنا يغير المعنى. (قوله: وتسن) أي الآية. (قوله: في الركعتين الاوليين) أي ولو من متنفل أحرم بأكثر من ركعتين، وذلك للاتباع في المكتوبات، وقيس بها غيرها. (قوله: ولا تسن في الاخيرتين) أي في الرباعية، ولا في الاخيرة في الثلاثية. وأما قراءته (ص) لها في غير الاوليين فهي لبيان الجواز. (قوله: بأن لم يدرك الاوليين مع إمامه) تصوير للمسبوق، وأفاد به أن المراد به ما ذكر لا من لا يدرك مع الامام زمنا يسع الفاتحة. (قوله: فيقرؤها) أي الآية. وقوله: فمن باقي صلاته أي في الثالثة والرابعة. ونقل عن شرح العباب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب. ح ل. أي بأن أدرك الامام في الثالثة ولم يتمكن من قراءة السورة معه فيها، وتركها في ثانيته أيضا، فإنه يسن له قراءة سورتين في ثالثته. كما قالوا في صبح يوم الجمعة: لو ترك * (الم تنزيل) * في الاولى فإنه يسن له قراءتها مع * (هل أتى) * في الثانية. اه
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	بجيرمي. (قوله: إذا تداركه) أي وقت تدارك الباقي. فإذا مجردة عن الشرطية. (قوله: ولم يكن قرأها فيما أدركه) الواو للحال، وهو قيد لقوله فيقرؤها. فإن قرأها فيه - بأن كان سريع القراءة والامام بطيئها - فلا يقرؤها في باقي صلاته. وفي شرح المهذب أن المدار على إمكان القراءة وعدمها، فمتى أمكنت القراءة ولم يقرأ، لا يقرأ في الباقي، لانه مقصر بترك القراءة. وفي كلام الشهاب عميرة: لو تركها عمدا في الاوليين فالظاهر تداركها في الاخيرتين. واعتمد ح ف كلام شرح المهذب، وهو الذي اقتصر عليه زي. اه بجيرمي بتصرف. (قوله: ما لم تسقط عنه) مرتبط بيقرؤها. فيقرأ الآية مدة عدم سقوطها عنه، فإن سقطت عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه فلا يقرؤها في باقي صلاته. ولو قال: ولم تسقط عنه، عطفا على ولم يكن إلخ، لكان أولى. (قوله: لان الامام إذا تحمل إلخ) تعليل لاشتراط عدم سقوطها عنه. ونظر فيه الشيخ عميرة بأن الامام لا تسن له السورة في الاخيرتين فكيف يتحملها عن المأموم ؟ وأجاب ح ل: بأن سقوطها عنه لسقوط متبوعها، وهو الفاتحة، لا لتحمل الامام لها عنه. وهذا الجواب واضح في سقوطها في الاولى التي سبق فيها. وما صورة سقوطها في الركعتين الاوليين معا ؟ وصورها بعضهم بما إذا اقتدى بالامام في الثالثة وكان مسبوقا - أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة - للوسط المعتدل - ثم ركع مع إمامه، ثم حصل له عذر - كزحمة مثلا - ثم تمكن من السجود فسجد. وقام من سجوده فوجد الامام راكعا، فيجب عليه أن يركع معه وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين، فكذلك تسقط عنه السورة تبعا. اه بجيرمي ملخصا. (قوله: ويسن أن يطول إلخ) أي للاتباع، ولان النشاط فيها أكثر، فخفف في غيرها حذرا من الملل. (قوله: ما لم يرد نص بتطويل الثانية) وذلك كما في مسألة الزحام، فإنه يسن للامام تطويل الثانية ليلحقه منتظر السجود، وكما في سبح وهل أتاك، في صلاة الجمعة والعيد، وكما في صلاة ذات الرقاع للامام، فيستحب له التخفيف في الاولى والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية. (قوله: وأن يقرأ إلخ) أي ويسن أن يقرأ. (قوله: على ترتيب المصحف) أي بأن يقرأ الفلق ثم قل أعوذ برب الناس، فلو عكس كان خلاف الاولى. وقوله: وعلى التوالي قال ع ش: فلو تركه، كأن قرأ في الاولى الهمزة والثانية لايلاف قريش، كان خلاف الاولى، مع أنه على ترتيب المصحف. ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التروايح من قراءة ألهاكم ثم سورة الاخلاص إلخ، خلاف الاولى أيضا لترك الموالاة وتكرير سورة الاخلاص. اه. (قوله: ما لم تكن التي تليها أطول) فإن كانت أطول كالانفال وبراءة لم يكن تركه خلاف الاولى، لئلا تطول الثانية على الاولى، وهو خلاف السنة. (قوله: وإلا قرب الاول) أي فيقرأ الفلق. وقال البجيرمي: المعتمد أنه يقرأ في الثانية بعض سورة الفلق أقل من سورة الاخلاص، جمعا بين الترتيب وتطويل الاولى على الثانية. (قوله: وإنما تسن قراءة الآية) دخول على المتن. (قوله: وغير مأموم سمع قراءة إمامه) أما هو فلا يقرأ بل يستمع لقراءة إمامه، لقوله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) * الآية. وقوله (ص): إذا كنتم خلفي فلا تقرؤا إلا بأم القرآن. حسن صحيح. والاستماع مستحب. وقيل: واجب. وجزم به الفارقي في فوائد المهذب. اه مغني. (قوله: في الجهرية) متعلق بسمع، ومقتضاه أنه إذا سمع قراءة إمامه في السرية بأن جهر بها، قرأ ولا يستمع. وهو ما صححه في الشرح الصغير اعتبارا بالمشروع. لكن الذي في الروضة - اقتضاء والمجموع تصريحا - اعتبار فعل الامام، فعليه لا يقرأ بل يستمع. أفاده في التحفة: (قوله: فتكره له) أي للمأموم، وذلك للنهي عن قراءتها خلفه. (قوله: وقيل تحرم) قال في التحفة: واختير إن آذى غيره. اه. (قوله: أما مأموم إلخ) مفهوم قوله: سمع إلخ. وقوله: لم يسمعها أو سمع صوتا
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	لا يميز حروفه أي لبعده، أو لكونه به صمم وإن قرب. (قوله: لكن يسن له) أي للمأموم المذكور. ولا محل لهذا الاستدراك هنا لان شرطه تقديم كلام يوهم ثبوت شئ أو نفيه، ولا إيهام في الكلام المتقدم، إذ هو في قراءة الآية بعد الفاتحة والاستدراك في قراءة الفاتحة. فلو حذف أداة الاستدراك وقدم ما بعده وذكره في الفرع الذي قبيل الفائدة، بأن يقول: ويسن للمأموم الذي لم يسمع قراءة إمامه الفاتحة تأخير إلخ، لكان أولى. تأمل. (قوله: كما في أوليي السرية) أي كما يسن له في أوليي السرية. وقوله: تأخير نائب فاعل يسن. (قوله: إن ظن إدراكها) أي الفاتحة. فلو ظن أو علم أنه لا يمكنه قراءة الفاتحة بعد تأمينه مع إمامه سن له أن يقرأها معه. ولا يجب، كما في بشرى الكريم. (قوله: وحينئذ يشتغل) أي حين إذ أخر فاتحته عن فاتحة الامام يشتغل بالدعاء مدة قراءة الامام الفاتحة. وقوله: لا القراءة أي لا يشتغل بقراءة قرآن غير الفاتحة، قال في التحفة: لكراهة تقديم السورة على الفاتحة. اه. (قوله: يكره الشروع فيها) أي في الفاتحة. وقوله: قبله أي الامام. (قوله: للخلاف في الاعتداد بها) أي بالفاتحة. وقوله: حينئذ أي حين إذ شرع فيها قبله. وظاهره عدم الاعتداد بها إذا شرع قبله، ولو تأخر فراغ فاتحته عن الامام. فانظره. (قوله: ولجريان قول بالبطلان) أي بطلان الصلاة. وظاهره البطلان ولو أعادها بعد. وهو خلاف ما في المنهاج، ونصه مع التحفة: ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد صلاته، أو بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الامام فيه لم يضره، ويجزئه الاتيان به في غير محله من غير فحش مخالفة. وقيل: تجب إعادته مع فعل الامام أو بعده، وهو الاولى. فإن لم يعده بطلت لان فعله مترتب على فعله فلا يعتد بما يسبقه به. ويسن مراعاة هذا الخلاف، بل يسن ولو في أوليي السرية تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الامام إن ظن أنه يقرأ السورة. اه. وسيأتي للشارح في مبحث القدوة نظير ما فيهما، ونص عبارته هناك: وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد، بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الامام فيه، لم يضر. وقيل: تجب الاعادة مع فعل الامام أو بعده، وهو أولى. فعليه: إن لم يعده بطلت، ويسن مراعاة هذا الخلاف. اه. (قوله: يسن إلخ) نائب الفاعل أن يشتغل إلخ. (قوله: في الثالثة أو الرابعة) أي في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة. (قوله: أو من التشهد) معطوف على من الفاتحة. (قوله: قبل الامام) متعلق بفرغ. (قوله: أن يشتغل بدعاء) قال سم: الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الاول قبل الامام، أنه يسن له الاتيان بالصلاة على الآل وتوابعها. اه. وقوله: فيهما أي في الثالثة أو الرابعة، وفي التشهد الاول. (قوله: أو قراءة) أي أو يشتغل بقراءة. وقوله: في الاولى أي الثالثة أو الرابعة بعد الفراغ من فاتحتها. وقوله: وهي أولى أي القراءة فيها أولى من الدعاء. (قوله: ويسن للحاضر) سواء كان منفردا أو إماما لمحصورين وغيرهم، لان ما ورد يأتي به وإن طال ولم يرضوا به. وخرج بالحاضر المسافر، وسيذكر ما يسن قراءته له. وقوله: سورة الجمعة والمنافقون أي لما صح عنه (ص) أنه كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة بالجمعة والمنافقون، وفي مغربها بالكافرون والاخلاص. (وقوله: وفي صبحها إلخ) أي ويسن في صبحها ما ذكر. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي (ص) يقرأ في الفجر يوم الجمعة: * (الم تنزيل) * في الركعة الاولى، وفي الركعة الثانية: * (هل أتى) * وتسن المداومة عليهما. والقول بأنه يترك ذلك في بعض الاحيان - لئلا يعتقد العامة وجوبه - مخالف للوارد، ويلزم عليه ترك أكثر السنن. وقوله: إذا اتسع الوقت فإن ضاق الوقت أتى بسورتين قصيرتين، كما سيذكره. وقوله:
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	الم تنزيل بضم اللام - على الحكاية - نائب فاعل يسن المقدر. (قوله: وفي مغربها إلخ) أي ويسن في مغرب الجمعة الكافرون والاخلاص. (قوله: ويسن قراءتهما) أي الكافرون والاخلاص. (وقوله: للمسافر) قال في التحفة لحديث فيه، وإن كان ضعيفا. وورد أيضا أنه (ص) صلى في صبح السفر بالمعوذتين. وعليه فيصير المسافر مخيرا بين ما في الحديثين، بل قضية كون الحديث الثاني أقوى، وإيثارهم التخفيف للمسافر في سائر قراءته، أن المعوذتين أولى. اه. وكتب ع ش ما نصه، قوله: للمسافر، هو شامل لما لو كان سائرا أو نازلا ليس متهيئا في وقت الصلاة للسير ولا متوقعا له. ولو قيل: إذا كان نازلا كما ذكر، لا يطلب منه خصوص هاتين السورتين لاطمئنانه في نفسه. لم يبعد. اه. (قوله: وفي ركعتي الفجر) أي ويسن قراءتهما في ركعتي الفجر، أي سنته. وسيذكر الشارح في فصل صلاة النفل أنه ورد أيضا * (ألم نشرح) * و * (وألم تر) *. وقوله: والمغرب إلخ أي وركعتي المغرب. إلخ (قوله: للاتباع في الكل) دليل لسنيتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر، وفي ركعتي الفجر وما عطف عليه. (تنبيه) يسن قراءة قصار المفصل في المغرب، وطواله في الصبح، وقريب من الطوال في الظهر وأوساطه في العصر والعشاء. والحكمة فيما ذكر: أن وقت الصبح طويل وصلاته ركعتان، فناسب تطويلها. ووقت المغرب ضيق فناسب فيه القصار. وأوقات الظهر والعصر والعشاء طويلة، ولكن الصلوات طويلة أيضا، فلما تعارضا رتب عليه التوسط في غير الظهر وفيها قريب من الطوال. واختلف في طواله وأوساطه، فقال ابن معن: من الحجرات إلى عم. ومنها إلى والضحى أوساطه، ومنها إلى آخر القرآن قصاره. وجرى عليه المحلى، وم ر في شرح البهجة ووالده في شرح البهجة ووالده في شرح الزبد، واقتصر عليه في التحفة لكن مع التبري منه، فقال: على ما اشتهر. وإلا صح أن طواله كقاف والمرسلات، وأوساطه كالجمعة، وقصاره كالعصر والاخلاص. وفي البجيرمي ما نصه: وعبارة بعضهم تعرف الطوال من غيرها بالمقايسة، فالحديد وقد سمع مثلا طوال، والطور مثلا قريب من الطوال، ومن تبارك إلى الضحى أوساطه، ومن الضحى إلى آخره قصاره. اه. (قوله: لو ترك إحدى المعينتين) أي إحدى السورتين المعينتين بالنص. (قوله: أتى بهما) أي بالمعينتين معا، وإن كان يلزم عليه تطويل الثانية على الاولى. فإذا ترك في الركعة الاولى السجدة أتى بها، وبهل أتى في الركعة الثانية، لئلا تخلو صلاته عنهما. (قوله: أو قرأ في الاولى إلخ) أي كأن قرأ فيها هل أتى، فيقرأ حينئذ في الثانية السجدة، لما مر. (قوله: قطعها) أي غير المعينة. وقوله: وقرأ المعينة أي محافظة على الوارد. (قوله: وعند ضيق وقت) متعلق بأفضل بعده. وقوله: سورتان قصيرتان أفضل هذا عن ابن حجر، وعند م ر بعضهما أفضل، وعبارته: ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها، قرأ ما أمكن منها ولو آية السجدة، وكذا في الاخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى، فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة. قاله الفارقي وغيره، وهو المعتمد وإن نوزع فيه. انتهت. (قوله: خلافا للفارقي) عبارة المغني: قال الفارقي: ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن، ولو آية السجدة وبعض هل أتى على الانسان. اه. (قوله: إلا إحدى المعينتين) أي كسبح مثلا. (قوله: قرأها) أي إحدى المعينتين. (قوله: ويبدل الاخرى) أي كهل أتاك. (قوله: وإن فاته الولاء) أي كأن كان يحفظ بدل هل أتاك، والشمس، قرأها. (قوله: مثلا) مرتبط بصبح الجمعة. أي وكأن اقتدى به في ثانية صلاة
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	الجمعة وسمع قراءة الامام هل أتاك فإنه يقرأ في ثانية نفسه سبح. (قوله: فيقرأ في ثانيته) أي الركعة الثانية له. (قوله: إذا قام) أي للثانية. (قوله: الم تنزيل) مفعول يقرأ. (قوله: كما أفتى به) أي بالمذكور من قراءة الم تنزيل في ثانيته إذا قام بعد سلام الامام. (قوله: وتبعه شيخنا في فتاويه) عبارته: سئل عمن اقتدى به في ثانية صبح الجمعة، هل يقرأ إذا قام لثانيته ألم تنزيل ؟ أو هل أتى ؟ أو غيرهما ؟ فأجاب بقوله: يؤخذ حكم هذا من قولهم: لو ترك سورة الجمعة أو سبح في أولى الجمعة عمدا أو سهوا أو جهلا، وقرأ بدلها المنافقين أو الغاشية، قرأ الجمعة أو سبح في الثانية، ولا يعيد المنافقين أو الغاشية كي لا تخلو صلاته عنهما. ولا نظر لتطويل الثانية على الاولى، لان محله فيما لم يرد الشرع بخلافه كما هنا، إذ المنافقون والغاشية أطول من الجمعة وسبح. اه. فقضية هذا أنه إن قرأ في أولاه - التي مع الامام بأن لم يسمع قراءته - هل أتى، قرأ في ثانيته ألم تنزيل، ولا يعيد هل أتى، ولو سمع قراءة الامام في أولاه - أعني المأموم - فهو كقراءته. فإن كان الامام قرأ هل أتى قرأ المأموم في ثانيته ألم تنزيل، وإن كان قرأ غيرها قرأ المأموم ألم تنزيل وهل أتى لان قراءة الامام التي يسمعها المأموم بمنزلة قراءته. فإن أدركه في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ ألم تنزيل وهل أتى في الثانية، أخذا من قولهم كيلا تخلو صلاته عنهما. هذا ما يظهر من كلامهم. اه بحذف. (قوله: لكن قضية كلامه في شرح المنهاج إلخ) عبارته: فإن ترك ألم في الاولى أتى بهما في الثانية، أو قرأ هل أتى في الاولى قرأ ألم في الثانية، لئلا تخلو صلاته عنهما، انتهت. وإذا تأملت علته مع قولهم أن السامع كالقارئ، وجدت قضية كلامه، هو ما أفتى به الكمال الرداد وتبعه فيه ابن حجر في فتاويه، من أنه يقرأ في ثانيته السجدة، لان سماعه لقراءة الامام هل أتى بمنزلة قراءته إياها، فيبقى عليه قراءة السجدة، فيقرؤها في ثانيته إذا قام، لئلا تخلو صلاته عنهما. تأمل. (قوله: وإذا قرأ الامام غيرها) أي غير هل أتى في الثانية. (قوله: قرأهما) أي السجدة وهل أتى في ثانيته، لعدم سماعهما من الامام حتى يكون بمنزلة القراءة. (قوله: وإن أدرك الامام في ركوع إلخ) تأمل هذا مع ما سبق من أن محل تداركه للسورة في باقي صلاته إذا لم تسقط عنه الفاتحة، لان الامام إذا تحمل الفاتحة فالسورة أولى، وإذا أدركه في الركوع فقد سقطت عنه الفاتحة، فمقتضاه أن السورة كذلك. ولا يقرأ إلا سورة الركعة الثانية إذا تداركها. (قوله: كما أفتى به شيخنا) قد علمته. (قوله: يسن الجهر) أي ولو خاف الرياء. قال ع ش: والحكمة في الجهر في موضعه: أنه لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه طلبا للذة مناجاة العبد لربه، وخص بالاوليين لنشاط المصلي فيهما. والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس، طلب فيه الاسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة. وألحق الصبح بالصلاة الليلية لان وقته ليس محلا للشواغل. (قوله: في صبح) متعلق بالجهر. (قوله: وأوليي العشاءين) أي ويسن الجهر في الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء، دون الركعة الثالثة من المغرب والاخيرتين من العشاء، فإنه يسر فيها. فإن قيل: هلا طلب الجهر فيها لانها من الصلاة الليلية ؟. أجيب: بأن ذلك رحمة لضعفاء الامة، لان تجلي الله على قلوبهم بالعظمة يزداد شيئا فشيئا فيكون في آخر الصلاة أثقل منه في أولها، ولذلك خفف في آخرها ما لم يخفف في أولها. ولو ترك الجهر في أولتي ما ذكر لم يتداركه في الباقي، لان السنة فيه الاسرار. ففي الجهر تغيير صفته، بخلاف ما لو ترك السورة في الاوليين يتداركها في الباقي لعدم تغيير صفته. (قوله: وفيما يقضي بين إلخ) أي ولو كانت الصلاة سرية. وأما فيما يقتضي بعد طلوع الشمس فيسر فيه، ولو كانت جهرية. وذلك لان العبرة بوقت القضاء لا الاداء على المعتمد. إلا في صلاة العيدين فإنه يجهر بها مطلقا عملا بأصل أن القضاء يحكى الاداء، ولان الشرع ورد بالجهر فيها في محل الاسرار، فيستصحب. (قوله: وفي
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	العيدين) أي ويسن الجهر في صلاة العيدين. (قوله: قال شيخنا: ولو قضاء) أي يجهر في صلاة العيدين ولو كانت قضاء، لما علمت آنفا. (قوله: والتراويح) أي ويسن الجهر في التراويح. (قوله: ووتر رمضان) أو يسن الجهر في وتر رمضان، ولو لمنفرد، وإن لم يأت بالتروايح. (قوله: وخسوف القمر) أي ويسن الجهر في خسوف القمر، بخلاف كسوف الشمس فيسن الاسرار فيها. ويسن الجهر أيضا في صلاة الاستسقاء، سواء كانت ليلا أو نهارا، وفي ركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح. (قوله: ويكره للمأموم إلخ) مفهوم قوله: لغير مأموم. (قوله: للنهي عنه) أي عن الجهر خلف الامام. (قوله: ولا يجهر مصل وغيره) أي كقارئ وواعظ ومدرس. (قوله: إن شوش على نحو نائم أو مصل) لفظ نحو، مسلط على المعطوف والمعطوف عليه، ونحو الثاني، الطائف والقارئ والواعظ والمدرس. وانظر ما نحو النائم. ويمكن أن يقال نحوه المتفكر في آلاء الله وعظمته، بجامع الاستغراق في كل. وقوله: فيكره أي التشويش على من ذكر. وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض، وليس كذلك لان ما طلب فيه الجهر - كالعشاء - لا يترك فيه الجهر لما ذكر، لانه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض. أفاده ع ش. (قوله: مطلقا) أي سواء شوش عليه أو لا. (قوله: لان المسجد إلخ) هذه العلة تخصص المنع من الجهر مطلقا بما إذا كان المصلي يصلي في المسجد لا في غيره. (قوله: ويتوسط بين الجهر والاسرار) أي إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل، ولم يخف رياء، فإن شوش أو خاف رياء أسر. واختلفوا في تفسير التوسط فقيل: هو أن يجهر تارة ويسر أخرى، وهو الاحسن. وقال بعضهم: حد الجهر أن يسمع من يليه، والاسرار أن يسمع نفسه، والتوسط يعرف بالمقايسة بينهما. كما أشار إليه قوله تعالى: * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) *. (واعلم) أن محل ما ذكر من الجهر والتوسط في حق الرجل، أما المرأة والخنثى فيسران إن كان هناك أجنبي، وإلا كانا كالرجل، فيجهران ويتوسطان، ويكون جهرهما دون جهر الرجل. (قوله: تكبير في كل خفض) أي لركوع أو سجود. وقوله: ورفع أي من السجود، أو من التشهد الاول. والحاصل: يسن كل ركعة خمس تكبيرات. قال ناصر الدين: الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يصحب النية إلى آخر الصلاة. فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. اه. (قوله: لا في رفع من ركوع) أي لا يسن التكبير في رفع رأسه من الركوع، ولو لثاني قيام كسوف. (قوله: بل يرفع منه) أي من الركوع. (قوله: قائلا سمع الله لمن حمده) أي حال كونه قائلا ذلك، ويكون عند ابتداء الرفع من الركوع. وأما عند انتصابه فيسن ربنا لك الحمد. والسبب في سن سمع الله لمن حمده: أن الصديق رضي الله عنه ما فاتته صلاة خلف رسول الله (ص) قط، فجاء يوما وقت صلاة العصر فظن أنه فاتته مع رسول الله (ص)، فاغتم بذلك وهرول ودخل المسجد فوجده (ص) مكبرا في الركوع، فقال: الحمد لله. وكبر خلفه (ص). فنزل جبريل والنبي (ص) في الركوع، فقال يا محمد، سمع الله لمن حمده. وفي رواية: اجعلوها في صلاتكم. فقال:
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	عند الرفع من الركوع، - وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع به - فصارت سنة من ذلك الوقت ببركة الصديق رضي الله عنه. اه بجيرمي. (قوله: وسن مده) أي مد لام لفظ الجلالة فيه، للاتباع، ولئلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر. وقوله: أي التكبير تفسير للضمير. ومثله: سمع الله لمن حمده. فيمده إلى الانتصاب. ولو قال أي الذكر لشملها. (قوله: إلى المنتقل إليه) أي إلى الركن الذي ينتقل الشخص إليه. (قوله: وإن فصل بجلسة الاستراحة) أي يسن المد إلى ما ذكر، وإن فصل بين الركن المنتقل عنه والركن المنتقل إليه بجلسة الاستراحة. قال الكردي: وفي الاسنى والمغني: لا نظر إلى طول المد. وكذلك أطلق الشارح في شروح العباب والارشاد، وشيخ الاسلام في شرح البهجة، والشهاب الرملي في شرح الزبد، وسم العبادي في شرح أبي شجاع. قال في التحفة: لكن بحيث لا يتجاوز سبع ألفات إلخ، فيحمل ذلك الاطلاق على هذا التقييد. (قوله: كالتحرم) أي كما يسن جهر في التكبير للتحرم. (قوله: لامام) متعلق بجهر، أي سن جهر به لامام. (قوله: وكذا مبلغ) أي ويسن جهر لمبلغ أيضا كالامام. فاسم الفاعل يقرأ بالجر عطف على إمام، والجار والمجرور قبله حال منه مقدمة عليه. ويصح قراءته بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر، والجار والمجرور خبر مقدم. (وقوله: احتيج إليه) أي إلى المبلغ. بأن لم يسمع المأمومون صوت الامام. (قوله: لكن إلخ) كالتقييد لسنية الجهر به للامام والمبلغ. وقوله: إن نوى الذكر أي فقط. وقوله: أو والاسماع أي أو نوى الذكر مع الاسماع. (قوله: وإلا) أي بأن نوى الاسماع فقط، أو لم ينو شيئا. وقوله: بطلت صلاته لان عروض القرينة أخرجه عن موضوع الذكر إلى أن صيره من قبيل كلام الناس. (قوله: قال بعضهم إلخ) من كلام شيخه في شرح المنهاج، خلافا لما توهمه العبارة. ونص كلامه: بل قال بعضهم أن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الائمة الاربعة حيث بلغ المأمومين صوت الامام، لان السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه. ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه، خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز. اه. (قوله: أي الجهر به) أي بالتكبير. وقوله: لغيره أي الامام. وقوله: من منفرد بيان للغير. وقوله: ومأموم أي غير مبلغ احتيج إليه، كما علم مما مر. (قوله: وخامسها) أي خامس أركان الصلاة. وقوله: ركوع أي لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا اركعوا) * الآية، ولخبر المسئ صلاته. وهو لغة: الانحناء. وشرعا: انحناء خاص، وهو ما ذكره بقوله: بانحناء بحيث إلخ. وقيل: معناه لغة: الخضوع. وهو من خصائص هذه الامة، فإن الامم السابقة لم يكن في صلاتهم ركوع. وأما قوله تعالى: * (واركعي مع الراكعين) * فمعناه: صلي مع المصلين. من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. كذا قيل. ونظر فيه بأنه إذا لم يكن في صلاتهم ركوع فكيف يقال بأنه من إطلاق الجزء وإرادة الكل مع أنه لم يكن الركوع جزءا من صلاتهم ؟ فالاحسن التأويل بأن المراد: اخضعي مع الخاضعين، كما هو المعنى اللغوي على القول الثاني. (قوله: بانحناء) أي ويتحقق الركوع بانحناء، أي خالص عن الانخناس، وهو أن يخفض عجيزته ويرفع أعلاه ويقدم صدره، وإلا بطلت وقوله: بحيث تنال إلخ أي يقينا. قال في النهاية: فلو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمته إعادة الركوع لان الاصل عدمه. اه. (قوله: وهما) أي الراحتان. (قوله: من الكفين) بيان لما. (قوله: فلا يكفي) تفريع على تعريف الراحتين بما ذكر. قال في المغني: وظاهر تعبيره بالراحة - وهي بطن الكف - أنه
	

	[ 182 ]
	لا يكتفي بالاصابع. وهو كذلك، وإن كان مقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها. اه. وقوله: ركبتيه مفعول تنال. (قوله: لو أراد وضعهما) أي الراحتين. وقوله: عليهما أي الركبتين. وجواب لو محذوف، أي لوصلتا. وأتى بذلك لئلا يتوهم أنه لا بد من وضعهما بالفعل. (قوله: عند اعتدال الخلقة) متعلق بتنال، أي تنال مع كونه معتدل الخلقة، فإن لم يكن معتدل الخلقة، كأن كان قصير اليدين أو طويلهما، قدر معتدلا. وعبارة التحفة: فلا نظر لبلوغ راحتي طويل اليدين، ولا أصابع معتدلهما، وإن نظر فيه الاسنوي، ولا لعدم بلوغ راحتي القصير. اه. (قوله: هذا) أي انحناؤه بحيث إلخ. هو أقل الركوع: أي وأما أكمله فما ذكره بعد بقوله: وسن في الركوع تسوية إلخ. (قوله: وسن في الركوع إلخ) بيان لاكمل الركوع، وكان الانسب للشارح أن يقول بعده: وهذا أكمل الركوع. (قوله: تسوية ظهر وعنق) أي ورأس. والاضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل، أي تسوية الراكع ظهره وعنقه ورأسه، سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، وهذا في ركوع القائم. أما القاعد فأقل الركوع في حقه محاذاة جبهته ما أمام ركبتيه، وأكمله محاذاتها محل سجوده. وقوله: بأن يمدهما تصوير للتسوية وبيان لضابطها. وقوله: كالصفيحة الواحدة أي كاللوح الواحد الذي لا اعوجاج فيه. (قوله: وأخذ ركبتيه) أي وسن أخذ ركبتيه، أي قبضهما بالفعل، للاتباع. والاقطع يرسل يديه إن كان مقطوعهما، أو يرسل إحداهما إن كان مقطوع واحدة. ومثل الاقطع قصير اليدين. (قوله: مع نصبهما) أي الركبتين، ويلزم من نصبهما نصب ساقيه وفخذيه. قال البجيرمي: والظاهر أن في تعبيره بنصب الركبتين تسمحا لان الركبة لا تتصف بالانتصاب وإنما يتصف به الفخذ والساق، لان الركبة موصل طرفي الفخذ والساق. اه. (قوله: وتفريقهما) أي قدر شبر. (قوله: بكفيه) متعلق بأخذ. (قوله: مع كشفهما) أي الكفين. (قوله: وتفرقة أصابعهما) أي لجهة القبلة لانها أشرف الجهات. قال ابن النقيب: ولم أفهم معناه. قال الولي العراقي: احترز بذلك عن أن يوجه أصابعه إلى غير جهة القبلة من يمنة أو يسرة. اه مغنى. وقوله: تفريقا وسطا قال ع ش: واعتبر في التفريق كونه وسطا لئلا يخرج بعض الاصابع عن القبلة. اه. (قوله: وقول سبحان) أي وسن في الركوع قول إلخ. وقوله: العظيم أي الكامل ذاتا وصفات. وأما الجليل: فهو الكامل صفات. والكبير: الكامل ذاتا. قاله الفخر الرازي. وقوله: وبحمده أي وسبحته حال كوني متلبسا بحمده. فالواو للعطف أو زائدة. (قوله: وأقل التسبيح فيه) أي الركوع. يعني أن أصل السنة فيه يحصل بمرة. وأدنى الكمال ثلاث، ثم خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة وهو الاكمل للمنفرد وإمام محصورين بشرطهم. أما إمام غيرهم فلا يزيد على الثلاث، أي يكره له ذلك للتخفيف على المقتدين. كذا في شرح الرملي (قوله: ويزيد من مر) أي المنفرد، وإمام محصورين بشرطهم. (قوله: لك ركعت إلخ) قدم الظرف في الثلاث الاول لان فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معه غيره، وأخره في قوله: خشع لك، لان الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره حتى يرد عليهم فيها. اه ع ش. (قوله: خشع إلخ) قال البجيرمي: يقول ذلك وإن لم يكن متصفا بذلك لانه متعبد به. وفاقا ل م ر. وقال حجر: ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك وإلا يكن لئلا يكون كاذبا ما لم يرد أنه بصورة من هو كذلك. اه. (قوله: ومخي) في المصباح: المخ: الودك الذي في العظم. وخالص كل شئ مخه. وقد يسمى الدماغ مخا. اه. (قوله: وما استقلت به) أي حملته. وهو من ذكر الكل بعد الجزء. وقوله: قدمى مفرد مضاف لا مثنى، وإلقال قدماي. ولا يقال إن الالف تقلب ياء عند هذيل، فهو مثنى والياء مشددة، لانا نقول ذاك خاص بالمقصور عندهم. كما قال ابن مالك.
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	وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن وقوله: أي جميع جسدي بيان لما هو مراد من قوله: وما استقلت به قدمي. وقوله: لله رب العالمين بدل من قوله: لك. أو خبر عن ما في قوله: وما استقلت. وهو أولى، لما يلزم على الاول من إبدال الظاهر من الضمير من غير إفادة إحاطة أو بعض أو اشتمال، وهو لا يصح. كما قال في الخلاصة: ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا (قوله: ويسن فيه وفي السجود إلخ) قال ع ش: وينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء لانه أنسب بالتسبيح، وأن يقوله ثلاثا. اه. (قوله: ولو اقتصر إلخ) أي ولو أراد الاقتصار على واحد منهما فالتسبيح أولى. (قوله: وثلاث تسبيحات) مبتدأ خبره أفضل. (قوله: مع اللهم إلخ) أي مع الاتيان بما ذكر. وقوله: أفضل من زيادة إلخ أي لان فيه جمعا بين سنتين، بخلاف ما لو اقتصر على الاكمل. (قوله: والمبالغة إلخ) أي وتكره المبالغة في خفض رأسه عن ظهره، وهذا مفهوم التسوية المارة. وقوله: فيه أي في الركوع. (قوله: ويسن لذكر أن يجافي مرفقيه إلخ) أي أن يرفع مرفقيه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وذلك للاتباع. ويستثنى العاري فالافضل له الضم. (قوله: ولغيره إلخ) أي ويسن لغيره - أي الذكر - من امرأة وخنثى: الضم، وذلك لانه أستر لها وأحوط له. (قوله: يجب أن لا يقصد بالهوي للركوع غيره) أي غير الركوع، بأن يهوي بقصد الركوع وحده أو مع غيره، أو لا بقصد شئ. (قوله: فلو هوي لسجود تلاوة) أي أو لقتل نحو حية. (قوله: فلما بلغ) أي وصل حد الركوع ولو أقله. (قوله: جعله ركوعا) أي قصد أن يجعل هذا الحد الذي انتهى إليه عن الركوع الواجب عليه. (قوله: لم يكف) جواب لو، أي لم يغن عن الركوع لوجود الصارف. واختلف فيما لو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها، فظن المأموم أنه هوي لسجدة التلاوة فهوى لذلك معه، فرآه لم يسجد فوقف عن السجود. فقال الجمال الرملي: الاقرب أنه يحسب له هذا عن الركوع، ويغتفر ذلك للمتابعة. وقال ابن حجر: رجح شيخنا زكريا أنه يعود للقيام ثم يركع. وهو أوجه. اه. (قوله: بل يلزمه إلخ) إضراب انتقالي لا إبطالي. وقوله: أن ينتصب أي أن يرجع لما كان عليه من قيام أو جلوس. (قوله: كنظيره) أي الركوع. أي فيشترط فيه ما اشترط في الركوع من أنه لا يقصد به غيره. وقوله: من الاعتدال إلخ بيان لذلك النظير، أي فلو رفع رأسه من الركوع فزعا من شئ، لم يكف عن الاعتدال لوجود الصارف، أو سقط من الاعتدال على وجهه لم يكف عن السجود لما ذكر. أو رفع رأسه من السجود فزعا من شئ لم يكف عن الجلوس لما ذكر أيضا. (قوله: ولو شك غير مأموم) أي من إمام ومنفرد، أما المأموم فإنه يأتي بعد سلام الامام بركعة ولا يعود له، كما سيذكره فيما إذا شك في إتمام الاعتدال. (قوله: وهو ساجد) أي شك في حال سجوده. (قوله: هل ركع) أي أو لا. (قوله: لزمه الانتصاب فورا) فإن مكث ليتذكر بطلت صلاته. كما يأتي في نظيره في الاعتدال. (قوله: ثم الركوع) أي ثم بعد الانتصاب يلزمه الركوع. (قوله: ولا يجوز له القيام راكعا) أي
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	لا يجوز له أن ينتصب إلى حد الركوع فقط. قال في التحفة: وإنما لم يحسب هويه عن الركوع لانه صرف هويه المستحق للركوع إلى أجنبي عنه في الجملة، إذ لا يلزم من السجود من قيام وجود هوى الركوع. اه بتصرف. (قوله: وسادسها) أي أركان الصلاة. (قوله: اعتدال) أي لقوله (ص): ثم ارفع حتى تعتدل قائما. (قوله: ولو في نفل، على المعتمد) مقابله يقول: لا يجب الاعتدال في النافلة. ومثله فيها الجلوس بين السجدتين. (قوله: ويتحقق) أي الاعتدال شرعا بما ذكر، أما لغة: فهو الاستقامة والمماثلة ونحوهما. (قوله: بأن يعود إلخ) تصوير لعوده لبدء وقوله: لما كان عليه قبل ركوعه يؤخذ منه أنه لو صلى نفلا قاعدا مع القدرة، فركع وهو قائم واعتدل وهو جالس، لم يكف لانه لم يعد لما كان عليه قبل. (قوله: قائما كان أو قاعدا) الاولى أن يقول بدله: من قيام أو قعود. ويكون بيانا لما. (قوله: ولو شك في إتمامه) أي الاعتدال، أي بأن شك بعد السجود هل اطمأن فيه أم لا ؟ فيجب عليه حينئذ العود. حالا. (قوله: والمأموم إلخ) محترز قوله غير المأموم. (قوله: أي تقبل منه حمده) فالمراد سمعه سماع قبول لا رد، ويكون بمعنى الدعاء، كأنه قيل: اللهم تقبل حمدنا. فاندفع ما يقال إن سماع الله مقطوع به فلا فائدة في الاخبار به. اه بجيرمي. (وقوله: والجهر به) أي ويسن الجهر بسمع الله لمن حمده، لكن بالشرط السابق، وهو نية الذكر وحده أو مع الاسماع. (قوله: ومبلغ) أي احتيج إليه، كما مر. (قوله: لانه) أي ما ذكر من سمع الله إلخ. وقوله: ذكر انتقال أي وهو يسن فيه الجهر لمن ذكر. (قوله: وأن يقول إلخ) أي ويسن أن يقول بعد انتصاب: ربنا لك الحمد. وهو أفضل الصيغ. ويندب أن يزيد: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لما روي عن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي وراء النبي (ص)، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم آنفا ؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وفي رواية: يتسابق إليها ثلاثون ملكا يكتبون ثوابها لقائلها. (قوله: ومل ء ما شئت من شئ بعد) أي ومل ء شئ شئت أن تملاه بعد السموات والارض، أي غيرهما. وقوله: كالكرسي والعرش تمثيل له. وقد ورد أن: السموات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وكذا كل سماء بالنسبة للاخرى. (قوله: ومل ء بالرفع صفة) أي للحمد. يصح أن يكون خبر مبتدأ محذوف. وقوله: ومل ء بالنصب حال أي من الحمد أيضا. وفيه أنه معرفة، والحال لا تكون إلا نكرة غالبا. وأيضا مل ء مصدر، ومجيئه حالا سماعي. (قوله: أي مالئا) التفسير به على أنه حال وعلى أنه صفة، يقال: مالئ بالرفع. (قوله: بتقدير كونه حسما) هذا جواب عما يقال: الحمد من المعاني، فكيف يكون مالئا للسموات والارض ؟ وحاصل الجواب أنه يقدر كونه جسما. قال القليوبي: أي من نور. كما أن السيآت تقدر جسما من ظلمة. ولا بد من ذلك التقدير على أنه صفة أيضا. اه. والمعنى عليه: نثني عليك ثناء لو كان مجسما لملا السموات والارض وما بعدهما. (قوله: وأن يزيد من مر) أي المنفرد وإمام قوم محصورين. (قوله: أهل الثناء والمجد) أي يا أهل المدح والعظمة، فهو منصوب على النداء. ويصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي أنت أهل الثناء والمجد. (قوله: أحق ما قال العبد) هو مبتدأ خبره قوله: لا مانع لما أعطيت. وجملة: وكلنا لك عبد، اعتراضية. قال في النهاية: ويحتمل، كما قاله ابن الصلاح، كون أحق خبرا لما قبله وهو ربنا
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	لك الحمد إلخ. أي هذا الكلام أحق إلخ. يعني أنه خبر لمبتدأ محذوف يدل عليه ما قبله. (قوله: لا مانع) بترك التنوين فيه، وفي معطي بعده، مع أنهما من قبيل الشبيه بالمضاف لانهما عاملان فيما بعدهما، وهو مشكل على مذهب البصريين الموجبين تنوين الشبيه بالمضاف. وقد يجاب بمنع عملهما فيما بعدهما ويقدر له عامل. أي لا مانع يمنع لما أعطيت، ولا معطي يعطي لما منعت. واللام فيهما زائدة للتقوية، وعليه يكونان مبنيان على الفتح. والمعنى على كل: أنه لا أحد يمنع الشئ الذي أعطيته يا الله لاحد من عبيدك، ولا أحد يعطي الشئ الذي منعته من أحد من عبيدك. - وهذا مقتبس من قوله تعالى: * (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) *. وينبغي للعبد أن لا يحجبه المنع والعطاء عن مولاه، لقول ابن عطاء رضي الله عنه: ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. أي ربما أعطاك شيئا من الدنيا ولذتها فمنعك التوفيق بطاعته والاقبال عليه والفهم عنه، وربما منعك من الاول فأعطاك الثاني. (قوله: ولا ينفع ذا الجد) بفتح الجيم في الموضعين، بمعنى الغنى والحظ أو النسب. وقوله: منك أي عندك. وقوله: الجد فاعل ينفع. والمعنى: لا ينفع صاحب الغنى أو الحظ أو النسب ذلك، وإنما ينفعه عندك رضاك عنه. وروي بالكسر فيهما، بمعنى الاجتهاد. وقيل: إن فاعل ينفع ضمير مستتر يعود على العطاء المفهوم من معطي، وذا الجد منادى حذف منه ياء النداء، ومنك الجد مبتدأ أو خبر. والمعنى عليه: ولا ينفع عطاؤه لو أعطى كما لا يضر منعه يا صاحب الجد، أي الغنى، الجد كائن منك لا من غيرك. (قوله: وسن قنوت بصبح) أي لما صح أنه (ص) ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. والقنوت لغة: الدعاء بخير أو شر. وشرعا: ذكر مخصوص مشتمل على دعاء وثناء. (قوله: أي في اعتدال إلخ) أفاد به أن الباء بمعنى في، وأن في الكلام حذفا تقديره ما ذكر. وإنما اختص القنوت بالصبح لشرفها، مع قصرها، فكانت بالزيادة أليق، ولانها خاتمة الصلوات التي صلاها جبريل بالنبي (ص) عند البيت، والدعاء يستحب في الخواتيم. وإنما اختص باعتداله لما صح - من أكثر الطرق - أنه (ص) فعله للنازلة بعد الركوع، فقسنا عليه هذا. وجاء بسند حسن أن أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - كانوا يفعلونه بعد الركوع. فلو قنت شافعي قبله لم يجزه ويسجد للسهو. (قوله: بعد الذكر الراتب) متعلق بقنوت أو بسن. (قوله: وهو إلى من شئ بعد) أي الذكر الراتب من سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إلى من شئ بعد، ففي الكلام حذف معلوم من المقام. قال الكردي: واعتمد هذا في التحفة وشرحي الارشاد، واعتمد في الايعاب أنه لا يزيد على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وقال الجمال الرملي في النهاية: يمكن حمل الاول على المنفرد وإمام من مر، والثاني على خلافه. اه. وبه يجمع بين الكلامين. اه. (قوله: واعتدال إلخ) معطوف على بصبح، أي وسن قنوت في اعتدال إلخ. وقوله: آخره بلا تنوين مضاف لوتر، وهو أيضا مضاف إلى نصف. وقوله: أخير صفة للنصف. (وقوله: من مضان) صفة ثانية له، أو متعلق بأخير. (قوله: للاتباع) راجع لقنوت الصبح وما بعده. (قوله: ويكره) أي القنوت. (قوله: كبقية السنة) أي ككراهته في اعتدال آخر الوتر بقية السنة، ولا يحرم وإن طال. ولا تبطل به الصلاة عند ابن حجر. (قوله: وبسائر مكتوبة) أي وسن أيضا القنوت في باقي المكتوبات، لما صح أنه (ص) قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة. ويقاس بالعدو غيره. (قوله: في اعتدال الركعة الاخيرة) متعلق بقنوت مقدرا. (قوله: ولو مسبوقا) غاية لسنيته في الركعة الاخيرة. وقوله: قنت مع إمامه صفة لمسبوقا. (قوله: لنازلة) أي لرفعها، ولو لغير من نزلت به، فيسن لاهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به. اه
	

	[ 186 ]
	بجيرمي. (قوله: ولو واحدا) غاية لمقدر، أي أو بعضهم ولو كان واحدا. وعبارة المنهج القويم: نزلت بالمسلمين أو بعضهم. اه. (قوله: كأسر العالم أو الشجاع) تمثيل للمتعدي نفعه الذي نزلت به النازلة. (قوله: وذلك) أي سنية قنوت النازلة. وقوله للاتباع هو ما مر قريبا. (قوله: وسواء فيها) أي النازلة. (قوله: ولو من عدو مسلم) غاية لمقدر، أي من كل عدو ولو من عدو مسلم. (قوله: والقحط) هو احتباس المطر، والوباء هو كثرة الموت من غير طاعون، وبعضهم فسره به. (قوله: وخرج بالمكتوبة النفل) أي وصلاة الجنازة. (قوله: ولو عيدا) أي ولو كان النفل عيدا، أي ونحوه من كل ما تسن فيه الجماعة. (قوله: فلا يسن) أي قنوت النازلة. أي: ولا يكره، كما نص عليه في التحفة، ونصها: أما غير المكتوبات، فالجنازة يكره فيها مطلقا لبنائها على التخفيف، والمنذورة والنافلة التي تسن فيها الجماعة وغيرهما لا يسن فيها، ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره، وإلا كره. وقول جمع: يحرم، وتبطل في النازلة. ضعيف، وكذا قول بعضهم: تبطل إن أطال. لاطلاقهم كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة، المقتضى أنه لا فرق بين طويله وقصيره. (قوله: رافعا يديه) حال من محذوف معلوم من المقام وهو القانت. أي حال كونه رافعا يديه - أي إلى جهة السماء - مكشوفتين. (قوله: ولو حال الثناء) غاية لسنية رفع يديه حذو منكبيه، أي يسن رفعهما ولو في حال إتيانه بالثناء، وهو قوله: فإنك تقتضي إلخ. (قوله: للاتباع) دليل لسنية رفع اليدين. (قوله: وحيث دعا إلخ) حيث ظرف متعلق بجعل بعده. وقوله: لتحصيل شئ متعلق بدعا، واللام فيه بمعنى الباء، أي طلب من الله تحصيل شئ. والمراد بالشئ ما كان خيرا. وقوله: كدفع بلاء إلخ يحتمل أنه تنظير، ويحتمل أنه تمثيل للشئ الذي طلب تحصيله. وقوله: في بقية عمره أي في المستقبل. (قوله جعل بطن إلخ) أي سن له ذلك. (قوله: أو لرفع بلاء وقع به) اللام بمعنى الباء أيضا، أي وحيث طلب من الله رفع بلاء حل به بالفعل. وقوله: جعل ظهرهما إليها أي يسن له ذلك. وقضيته أنه يجعل ظهرهما إلى السماء عند قوله: وقنا شر ما قضيت. وهو كذلك عند الجمال الرملي، وأفتى والده بأنه لا يسن ذلك لان الحركة في الصلاة ليست مطلوبة. ورد بأن محله فيما لم يرد، وقد ورد ما ذكر. والحكمة في جعل ظهرهما إليها عند ذلك أن القاصد دفع شئ يدفعه بظهور يديه، بخلاف القاصد حصول شئ فإنه يحصله ببطونهما. (قوله: ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء) مثله في فتح الجواد، وزاد فيه: ولا يسن مسح الوجه وغيره بعد القنوت. بل قال جمع: يكره مسح نحو الصدر. ولعل ما ذكر من كراهة الرفع له في غير خطبة الاستسقاء، أماهي فقد صرحوا بسنية ذلك له. (قوله: بنحو إلخ) متعلق بقنوت. (قوله: اللهم اهدني) أي دلني دلالة موصولة إلى المقصود. وقوله: وعافني أي من محن الدنيا والآخرة، فيمن عافيته من ذلك. وقوله: وتولني أي قربني إليك، أو انصرني في جميع أحوالي، فيمن توليته، أي قربته أو نصرته. (قوله: أي معهم) أشار به إلى أن في - الداخلة على الافعال الثلاثة - بمعنى مع، ويحتمل أنها باقية على معناها وتجعل متعلقة بمحذوف. والتقدير: اهدني يا الله واجعلني مندرجا فيمن هديت، وكذا يقال في الاثنين بعده. (قوله: لا ندرج في سلكهم) أي لادخل في طريقتهم (قوله: وبارك لي فيما أعطيت) أي أنزل يا الله البركة - وهي الخير الالهي - فيما أعطيته لي. وفي هنا على حقيقتها. (قوله: وقني شر ما قضيت) أي القضاء أو المقضي، فما على الاول مصدرية، وعلى الثاني موصولة. والمراد: قني أي احفظني مما يترتب على القضاء أو المقضي من الشر الذي هو السخط والتضجر. وإلا فالقضاء بمعنى الارادة الازلية، والمقضي الذي تعلقت إرادة الله بوجوده لا يمكن الوقاية منهما. ولذلك قال بعض العارفين: اللهم لا نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد فيما تريد.
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	واعلم أنه يجب الرضا بالقضاء مطلقا، لانه حسن بكل حال. وأما المقضي فإن كان واجبا أو مندوبا فكذلك، وإن كان مباحا أبيح، وإن كان حراما أو مكروها حرم، وإن كان من ملائمات النفوس أو منفراتها سن الرضا به. اه بشرى الكريم بتصرف. (قوله: فإنك تقضي ولا يقضى عليك) أي تحكم على جميع الخلق ولا يحكم أحد عليك. وهذا أول الثناء، وما تقدم كله دعاء. وقوله: وإنه لا يذل بفتح الياء وكسر الذال، وفي رواية: بضم الياء وفتح الذال، والمعنى: لا يحصل لمن واليته ذل من أحد. اه بجيرمي بتصرف. ومفاده جريان الوجهين في يعز. (قوله: ولا يعز من عاديت) أي لا تحصل عزة لمن عاديته وأبعدته عن رحمتك وغضبت عليه. (فائدة) سئل السيوطي: هگل هو بكسر العين أو فتحها أو ضمها ؟ فأجاب بقوله: هو بكسر العين مع فتح الياء، بلا خلاف بين العلماء من أهل الحديث واللغة والتصريف. قال: وألفت في ذلك مؤلفا. قال: وقلت في آخره نظما: يا قارئا كتب الآداب كن يقظا وحرر الفرق في الافعال تحريرا عز المضاعف يأتي في مضارعه تثليث عين بفرق جاء مشهورا فما كقل وضد الذل مع عظم كذا كرمت علينا جاء مكسورا وما كعز علينا الحال أي صعبت فافتح مضارعه إن كنت نحريرا وهذه الخمسة الافعال لازمة واضمم مضارع فعل ليس مقصورا عززت زيدا بمعنى قد غلبت كذا أعنته فكلا ذا جاء مأثورا وقل إذا كنت في ذكر القنوت ولا يعز يا رب من عاديت مكسورا واشكر لاهل علوم الشرع أن شرحوا لك الصواب وأبدوا فيه تذكيرا (قوله: تباركت ربنا وتعاليت) أي تزايد خيرك وبرك، وارتفعت عما لا يليق بك. (قوله: فلك الحمد على ما قضيت) أي على قضائك، فالحمد عليه ثناء بجميل أو على مقضيك ومنه جميل كالعافية والخصب والطاعة. والحمد عليه ظاهر لانه ثناء بجميل ومنه غير جميل كالآلام والمعاصي. والحمد عليه غير ظاهر ؟ ويجاب بأن جميع مقضياته بالنظر إليه سبحانه وتعالى جميلة وحسنة قطعا لانه لا يصدر عنه إلا الجميل، وإنما يكون شرا بإضافته إلينا. (قوله: أستغفرك وأتوب إليك) أي أطلب منك يا الله غفران الذنوب والتوبة منها. (قوله: وتسن آخره الصلاة إلخ) أي حتى لجمع بين هذا القنوت وقنوت سيدنا عمر جعلها آخرهما لا أولا ولا وسطا. ولا يشكل على التأخير قوله (ص): لا تجعلوني كقدح الراكب، إجعلوني في أول كل دعاء وآخره. لانه محمول على غير الوارد، وما هنا من الوارد. وقوله: كقدح الراكب، أي لا تجعلوني خلف ظهوركم لا تذكروني إلا عند حاجتكم، كما أن الراكب لا يتذكر قدحه الذي خلف ظهره إلا عند عطشه. (قوله: ولا تسن) أي الصلاة وما عطف عليها. والاولى: ولا يسنان، بضمير التثنية العائد على الصلاة والسلام. وقوله: أوله أي القنوت. (قوله: ويزيد فيه) أي القنوت. وقوله: من مر أي المنفرد وإمام محصورين بشرطهم. (قوله: قنوت عمر) مفعول يزيد. (قوله: وهو) أي قنوت عمر. (قوله: اللهم إنا نستعينك إلخ) السين والتاء في الافعال الثلاثة للطلب. والمعنى: نطلب منك يا الله العون والمغفرة والهداية. (وقوله: ونؤمن بك) أي نصدق. وقوله: ونتوكل أي نعتمد ونظهر العجز لك. وقوله: ونثني عليك الخير كله أي الثناء الخير، فيكون مفعولا مطلقا، أو بالخير
	

	[ 188 ]
	فيكون منصوبا بنزع الخافض. والمراد إنشاء الثناء على الله بقدر الاستطاعة، لان الشخص لا يقدر أيثني عليه بكل خير تفصيلا. وقوله: نشكرك المراد بالشكر ضد الكفر بدليل المقابلة. وقوله: ولا نكفرك أي لا نجحدك نعمتك بعدم الشكر عليها. وقوله: ونخلع أي نترك. فعطف ما بعده عليه للتفسير. وفي التعبير به إشارة إلى أن الكافر كالنعل التي تخلع من الرجلين. وقوله: من يفجرك أي يخالفك بالمعاصي. وقوله: وإليك نسعى أي إلى طاعتك نسعى. وقوله: ونحفد بضم النون وفتحها مع كسر الفاء، وفسره بقوله: أي نسرع. قال سم: سئل الجلال السيوطي عن قوله فيه: ونحفد. هل هو بالمهملة أو بالمعجمة ؟ فأجاب بقوله: هو بالمهملة. وألفت في ذلك كتابا إلخ. اه. وقوله: إن عذابك الجد أي الحق. (قوله: بالكفار) متعلق بما بعده. (وقوله: ملحق) بكسر الحاء، أي لاحق. أو فتحها على معنى أن الله يلحقه بهم. وبقي من قنوت سيدنا عمر: اللهم عذب الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الايمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق واجعلنا منهم. (قوله: المذكور أولا) أي وهو: اللهم اهدني إلخ. (قوله: ثابتا) أي واردا عن النبي (ص). أي بخلاف قنوت سيدنا عمر، فإنه من مخترعاته وليس ثابتا عنه (ص)، (قوله: قدم) أي القنوت المذكور أولا. وقوله: على هذا أي على قنوت سيدنا عمر رضي الله عنه. (قوله: فمن ثم) أي ومن أجل ثبوت الاول دون الثاني. (قوله: لو أراد أحدهما) أي قنوت النبي أو قنوت عمر. (قوله: اقتصر على الاول) أي قنوت النبي (ص). (قوله: ولا يتعين) أي للقنوت المطلوب منه. وقوله: كلمات القنوت أي السابقة. ومحل عدم تعينها ما لم يشرع فيها، وإلا تعينت لاداء القنوت. ويسجد للسهو لترك شئ منها أو لابدال كلمة بأخرى. كما سيأتي في فصل سجود السهو. (قوله: فيجزئ عنها) أي عن كلمات القنوت السابقة. (قوله: آية تضمنت دعاء) أي وثناء، كما سيذكره، وذلك كقوله تعالى: * (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) * (قوله: إن قصده) أي الدعاء وحده، بخلاف ما إذا لم يقصده فلا يجزئ، بل يكره الاتيان بالآية مع قصد القرآن وذلك لكراهة القراءة في غير القيام. (قوله: وكذا دعاء محض) أي وكذلك يجزئ عن كلمات القنوت دعاء محض. وفي سم ما نصه: قال في العباب: وتحصل سنة القنوت بكل دعاء. قال في شرحه: ولو بغير مأثور. كما في المجموع عن الماوردي. قال الاذرعي: وفي إطلاقه نظر، ويظهر أنه لا يكفي الدعاء المحض، ولا سيما بأمور الدنيا فقط، بل لا بد من تمجيد ودعاء. اه. والاوجه الاول، فيكفي الدعاء فقط، لكن بأمور الآخرة أو أمور الدنيا. اه ما في شرح العباب. وقد وافق الاذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء، وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضا في الآية. اه. وفي النهاية: ويشترط في بدله أن يكون دعاء وثناء. كما قاله البرهان البجوري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى: (قوله: قال شيخنا: والذي إلخ) عبارته بعد قول الاصل: وشرع القنوت في سائر المكتوبات النازلة. قال بعضهم: وليس المراد به هنا ما مر في الصبح، لانه لم يرد في النازلة، وإنما الوارد الدعاء برفعها فهو المراد هنا. قال: ولا يجمع بينه وبين الدعاء برفعها لئلا يطول الاعتدال، وهو
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	مبطل. اه. وظاهر المتن وغيره خلاف ذلك، بل هو صريح، إذ المعرفة إذا أعيدت بلفظها كانت عين الاولى غالبا. وقوله: وهو مبطل خلاف المنقول، فقد قال القاضي: لو طول القنوت المشروع زائدا على العادة كره، وفي البطلان احتمالان. وقطع المتولي وغيره بعدمه، لان المحل محل الذكر والدعاء. ثم قال: إذا تقرر هذا فالذي يتجه أنه يأتي يقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة، له فإن كانت جدبا دعا ببعض ما ورد في أدعية الاستسقاء. اه. (قوله: وجهر به، أي القنوت) لا فرق فيه بين قنوت الصبح وغيره، من قنوت النازلة وقنوت آخر الوتر من نصف رمضان. (قوله: إمام) فاعل جهر. (قوله: ولو في السرية) أي يجهر به مطلقا، في الصلاة الجهرية والسرية - كما في قنوت النازلة - في الظهر والعصر. ويجهر به أيضا في المؤداة والمقضية. (قوله: لا مأموم) أي لا يجهر به مأموم. وقوله: لم يسمعه أي قنوت إمامه. (قوله: ومنفرد) أي ولا يجهر به منفرد. (قوله: فيسران) أي المأموم الذي لم يسمع والمنفرد، وهو مفرع على مفهوم ما قبله. وقوله: مطلقا أي سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كان في قنوت الصبح أو في غيره. وذكرته من التعميم، هو مقتضى كلام الشارح وكلام شيخه في التحفة أيضا، لكن صرح في النهاية بأنه يسن الجهر بقنوت النازلة مطلقا للامام والمنفرد، ولو سرية. وقال: كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. وفرق ع ش بينه وبين قنوت الصبح بشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل، فطلب الجهر إظهارا لتلك الشدة. (قوله: وأمن) بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة، فعل ماض فاعله ما بعده. قال في الروض وشرحه: ويؤمن المأموم للدعاء كما كانت الصحابة يؤمنون خلف النبي (ص) في ذلك. رواه أبو داود بإسناد حسن صحيح، ويجهر به كما في تأمين القراءة. اه. (قوله: للدعاء) متعلق بأمن. وسيذكر مقابله بقوله: أما الثناء. وقوله: منه أي من القنوت. (قوله: ومن الدعاء) أي لا من الثناء. وقوله: الصلاة على النبي (ص) إذ معناها طلب زيادة الرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو دعاء. (قوله: فيؤمن لها) أي للصلاة عليه. وقوله: على الاوجه أي المعتمد عند حجر وم ر. قال في التحفة: وقول الشارح: يشارك - أي يصلي على النبي - مع الامام وإن كانت دعاء، للخبر الصحيح: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي. يرد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الاليق بالمأموم لانه تابع للداعي، فناسبه التأمين على دعائه، قياسا على بقية القنوت. اه بزيادة. وفي الكردي ما نصه: وفي شرح البهجة للجمال الرملي: ويتخير في الصلاة على النبي (ص) بين إتيانه بها وبين تأمينه، ولو جمع بينهما فهو أحب. اه. وهذا فيه العمل بالرأيين، فلعله أولى. اه. (قوله: أما الثناء) مقابل قوله: للدعاء، كما علمت. (قوله: وهو) أي الثناء. وقوله: فإنك تقضي إلى آخره. ظاهره دخول نستغفرك ونتوب إليك في الثناء، فانظره. (قوله: فيقول سرا) أي أو يقول: أشهد، أو: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو نحو ذلك، أو يستمع. والاول أولى. اه شرح بافضل لحجر. (قوله: أما مأموم إلخ) مقابل قوله: مأموم سمع. وقوله: لم يسمعه إلخ أي لاسرار إمامه، أو لنحو بعد أو صمم. (قوله: للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء) أي في خبر الترمذي وهو: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. (قوله: فيقول الامام إلخ) مفرع على مفهوم كراهة التخصيص. (قوله: بلفظ الجمع) متعلق بيقول، والمراد: اللفظ الدال على جماعة كنا، فإنها تدل على متعدد كما تدل على المعظم نفسه، وليس المراد الجمع الاصطلاحي كما هو ظاهر. (قوله: وقضيته) أي النهي المذكور. وقوله: كذلك أي يكره التخصيص فيها. (قوله: ويتعين حمله) أي النهي. وقوله: على ما لم يرد إلخ أي على غير الوارد عنه (ص) بلفظ الافراد إذا كان إماما، أما الوارد فيه الافراد كرب اغفر لي وارحمني إلخ وكاللهم نقني اللهم اغسلني - الدعاء المعروف - إذا كثر
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	في الصلاة فلا يكره. وقوله: وهو إمام الواو للحال، والضمير يعود عليه (ص). وقوله: بلفظ الافراد متعلق بيرد. (قوله: وهو كثير) أي الوارد بالافراد كثير. (قوله: قال بعض الحفاظ: إن أدعيته كلها) أي إن أدعية النبي (ص) كلها بلفظ الافراد، والمراد غير القنوت، بدليل العلة بعده. وقد صرح به في بشرى الكريم. (قوله: ومن ثم إلخ) أي ومن أجل أن أدعيته كلها وردت بلفظ الافراد - على ما قاله بعض الحفاظ - جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت، جمعا بين كلامهم وبين خبر الترمذي المتقدم. وفرق هذا البعض بين القنوت وغيره، بأن كل المصلين مأمورون بالدعاء إلا في القنوت فإن المأموم مأمور بالتأمين فقط. قال الكردي: وقد ورد الجمع في القنوت في رواية صحيحة للبيهقي حملت على الامام. اه. وفي التحفة ما نصه: والذي يتجه ويجتمع به كلامهم والخبر، أنه حيث اخترع دعوة كره الافراد، وهذا هو محمل النهي، وحيث أتى بمأثورا تبع لفظه. اه. (قوله: وسابعها) أي سابع أركان الصلاة. (قوله: سجود إلخ) أي للكتاب والسنة وإجماع الائمة. وكرر دون غيره لانه أبلغ في التواضع، ولانه لما ترقى فقام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة أذن له في الجلوس، فسجد ثانيا شكرا على استخلاصه إياه، ولان الشارع لما أمر بالدعاء فيه وأخبر بأنه حقيق بالاجابة سجد ثانيا شكرا على إجابته تعالى لما طلبه، كما هو المعتاد فيمن سأل ملكا شيئا فأجابه. ذكر ذلك القفال. وجعل المصنف السجدتين ركنا واحدا، هو ما صححه في البيان. والموافق لما يأتي في مبحث التقدم والتأخر أنهما ركنان، وهو ما صححه في البسيط. اه تحفة. وقال الجمال الرملي: إنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين، كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الاربعة ركنا واحدا لذلك. اه. قال ع ش: فإن قلت: يخالف هذا عدهما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة ومسألة التقدم والتأخر. قلت: لا مخالفة، لان المدار ثم على ما يظهر به فحش المخالفة، وهي تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة، فعدا ركنين ثم، والمدار على الاتحاد في الصورة فعدا ركنا واحدا. اه. والسجود لغة: التطامن والميل. وقيل: الخضوع والتذلل. وشرعا: مباشرة بعض جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها. ولا بد لصحته من شروط سبعة: الطمأنينة، وأن لا يقصد به غيره، وأن تستقر الاعضاء كلها دفعة واحدة، والتحامل على الجبهة، والتنكيس، وكشف الجبهة، وأن لا يسجد على متصل يتحرك بحركته. (قوله: كل ركعة) منصوب بإسقاط الخافض، أي في كل ركعة. (قوله: على غير محمول) متعلق بسجود. وقوله: له أي للمصلي. (قوله: وإن تحرك) أي غير المحمول له. والغاية للتعميم، أي يسجد على غير محمول له. ولا فرق فيه بين أن يتحرك بحركته أو لا. (قوله: ولو نحو سرير) لو قال: كنحو سرير، تمثيلا لغيره المحمول المتحرك بحركته لكان أولى لانه لا معنى للغاية. (قوله: لانه ليس بمحمول له) تعليل لمحذوف، أي وإنما اكتفى بالسجود على نحو السرير المتحرك بحركته لانه ليس بمحمول له. والمؤثر إنما هو المحمول له. (قوله: كما إذا سجد إلخ) أي فلا يضر لانه في حكم المنفصل. (قوله: على محمول يتحرك بحركته) أي بالفعل لا بالقوة، كما في التحفة. ووافقها الخطيب في المغني فقال: لو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته، ولو صلى من قيام لتحرك، لم يضر. وقال: إنه لم ير من تعرض له. والجمال الرملي خالف فقال: لو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما، لم يجزه السجود عليه لانه كالجزء منه. كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى. (قوله: فلا يصح) أي السجود، لانه كالجزء منه، وكل ما كان كذلك ضر. (قوله: فإن سجد عليه إلخ)
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	مرتب على عدم صحته، والانسب والاخصر أن يقول بعد قوله: فلا يصح، وتبطل الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه، وإلا أعاد السجود فقط. (قوله: بطلت الصلاة) في ع ش ما نصه: لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته، حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل، وحصل السجود. فتأمل. اه سم على المنهج. وينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه، فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود، قياسا على ما إذا عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع، فإنها تبطل بمجرد ذلك لانه شروع في المبطل. ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعه. اه. (قوله: ويصح) أي السجود. وقوله: على يد غيره أي لانها غير محمولة له. (قوله: وعلى نحو منديل بيده) أي ويصح السجود على نحو منديل كائن بيده. وفي البجيرمي ما نصه: قال ع ش: سواء ربطه بيده أم لا. اه. لكن قال بعض مشايخنا أن الربط يضر لانه أشد اتصالا من وضع شاله على كتفه. واعتمد شيخنا ح ف الاول، لانه وإن ربطه بيده لا يراد به الدوام كالملبوس. اه. وخرج بكونه بيده ما إذا كان على عمامته أو على عنقه فإنه يضر السجود عليه. كما في النهاية، ونصها: ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده - كما في المجموع - ويفارق ما مر - أي طرف كمه أو عمامته - بأن اتصال الثياب به نسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدتها، بخلاف هذا، وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على عاتقه، لانه ملبوس له بخلاف ما في يده، فإنه كالمنفصل. اه. (قوله: لانه في حكم المنفصل) تعليل لصحة السجود على نحو منديل. (قوله: ولو سجد على شئ) أي كورق. وقوله: فالتصق بجبهته قال ع ش: ومنه التراب، حيث منع مباشرة جميع الجبهة محل السجود. (قوله: صح) أي السجود. (قوله: ووجب إزالته للسجود الثاني) فلو لم يزله لم يصح. وفي ع ش ما نصه: فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق، فعن القاضي: أنه إن رآه بعد السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة وجوز أن التصاقه فيما قبلها أخذ بالاسوأ، فإن جوز أنه في السجدة الاولى من الركعة الاولى قدر أنه فيها، ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة، أو فيما قبله قدره فيليكون الحاصل له ركعة بغير سجود، أو بعد فراغ الصلاة. فإن احتمل طروه بعد فالاصل مضيها على الصحة، وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالاسوأ كما تقدم، وإلا استأنف. اه سم. أي وإن احتمل أنه التصق في السجدة الاخيرة لم يعد شيئا. اه. (قوله: مع تنكيس) متعلق بمحذوف، صفة لسجود. أي سجود كائن مع تنكيس. ولو لم يتمكن منه إلا بوضع نحو وسادة وجب إن حصل منه التنكيس، وإلا سن ولا يجب لعدم حصول مقصود السجود حينئذ. اه نهاية. (قوله: بأن ترتفع إلخ) تصوير للتنكيس. (قوله: على رأسه ومنكبيه) قضيته أنه لا يشترط الارتفاع على اليدين. لكن في التحفة ما نصه: (تنبيه) اليدان من الاعالي كما علم من حد الاسافل، وحينئذ فيجب رفعها على اليدين أيضا. اه. (قوله: فلو انعكس) أي بأن ارتفع رأسه ومنكباه على عجيزته وما حولها. وقوله: أو تساويا أي العجيزة وما عطف عليها، والرأس وما عطف عليه. (قوله: لم يجزئه) أي في الانعكاس قطعا، وفي المساواة على الاصح. اه ع ش. قال الجمال الرملي: نعم، لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الاعادة، لندرته. اه. (قوله: نعم، إن كان إلخ) استدراك على عدم الاجزاء. وهو يفيد تقييد ما في المتن بالقادر. وقوله: لا يمكنه معها أي مع العلة. وقوله: إلا كذلك أي منعكسا أو متساويا. (قوله: أجزأه) أي ولا إعادة عليه وإن شفي بعد ذلك. وينبغي أن مراده بقوله: لا يمكنه، أن يكون فيه مشقة شديدة، وإن لم تبح التيمم، أخذا مما تقدم في العصابة. اه ع ش. (قوله: بوضع جبهته) متعلق بسجود، والباء فيه للتصوير، ولا بد من تقدير متعلق له أي على ما مر. ولو قدم هذا وما بعده على قوله: على غير محمول، لاستغنى عن تقديره. قال ابن العربي: لما جعل الله لنا الارض ذلولا نمشي في مناكبها، فهي تحت أقدامنا نطؤها وهو غاية الذلة، أمرنا الله أن نضع
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	أشرف ما عندنا وهو الوجه، وأن نمرغه عليها، جبرا لانكسارها بوضع الشريف عليها الذي هو وجه العبد، فانجبر كسرها. ولذا كان العبد أقرب في حالة السجود من سائر أحوال الصلاة. اه. (قوله: بكشف) متعلق بمحذوف حال من بعض، أي حال كون ذلك البعض متلبسا بكشفه. واعتبر كشف الجبهة دون بقية الاعضاء لسهولته فيها دون البقية، ولحصول مقصود السجود - وهو غاية التواضع - بكشفها، ولحديث خباب بن الارت: شكونا إلى رسول الله (ص) حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يزل شكوانا. فلو لم تجب مباشرة المصلي بالجبهة لارشدهم إلى سترها. (قوله: أي مع كشف) أفاد به أن الباء بمعنى مع. (قوله: فإن كان عليها) أي على بعض الجبهة. وأنث الضمير - مع أن مرجعه مذكر - لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه، وهذا مفهوم قوله بكشف. (قوله: كعصابة) مثال للحائل. (قوله: لم يصح) أي السجود. (قوله: إلا أن يكون) أي الحائل. (وقوله: لجراحة) أي لاجلها. (قوله: وشق عليه إزالته) أي الحائل. (قوله: مشقة شديدة) قال البجيرمي: ويظهر ضبطها بما يبيح ترك القيام وإن لم تبح التيمم. قاله في الامداد. وفي التحفة: تقييدها بما يبيح التيمم. شوبري. اه. (قوله: فيصح) أي السجود، ولا إعادة عليه إلا إن كان تحته نجس غير معفو عنه. اه ح ل. (قوله: ومع تحامل) معطوف على بكشف. والمناسب أن يقول: وبتحامل، بالباء وإن كانت بمعنى مع، وذلك لخبر: إذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقرا. (قوله: بجبهته فقط) أي فلا يجب بغيرها من بقية الاعضاء، كما سيصرح به. خلافا لشيخ الاسلام في شرح منهجه حيث قال بوجوب التحامل في الجميع. (قوله: على مصلاه) أي محل سجوده. (قوله: بأن يناله إلخ) تصوير للتحامل. ومعنى الثقل: أن يكون يتحامل بحيث لو فرض أنه سجد على قطن أو نحوه لا نوك. (قوله: خلافا للامام) أي القائل بعدم وجوب التحامل. وعبارة شرح الروض: واكتفى الامام بإرخاء رأسه، قال بل هو أقرب إلى هيئة التواضع من تكلف التحامل. اه. (قوله: ووضع بعض ركبتيه) معطوف على وضع بعض جبهته، وذلك لخبر الشيخين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. قال في فتح الجواد: واكتفى ببعض كل وإن كره، لصدق اسم السجود به. اه. (قوله: وبعض بطن كفيه) معطوف هو وما بعده على وضع بعض جبهته أيضا. (قوله: من الراحة إلخ) بيان لبطن كفيه. (قوله: دون ما عدا ذلك) مرتبط بجميع ما قبله، خلافا لما يوهمه ظاهر العبارة من رجوعه للاخير فقط. أي أن الواجب وضع بعض الجبهة وبعض الركبتين وبعض بطن الكفين وبعض بطن أصابع القدمين دون غيرها من بقية الرأس، وحرف الكف وأطراف الاصابع والجبين والانف والخد. (قوله: ولو قطعت أصابع إلخ) عبارة النهاية: ولو تعذر شئ من هذه الاعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه. فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه، ولا وضع رجل قطعت أصابعها، لفوات محل الفرض. اه. (قوله: من بطنهما) أي القدمين. (قوله: لم يجب) أي وضع شئ من بطنهما، لفوات محل الفرض كما علمت. (قوله: كما اقتضاه أي عدم الوجوب. (قوله: ولا يجب التحامل عليها) أي على هذه الاعضاء، غير الجبهة. وعبارة التحفة: ولا يجب التحامل عليها، بل يسن - كما تصرح به عبارة التحقيق والمجموع والروضة - بخلاف الجبهة، لانها المقصود الاعظم، كما يجب كشفها والايماء بها وتقريبها من الارض عند تعذر وضعها، دون البقية. اه. (قوله: ككشف غير الركبتين) أي كما أنه يسن كشف غير الركبتين، وأما الركبتان فيكره كشفهما لانه يفضي إلى كشف العورة. (قوله: ووضع أنف) أي على محل سجوده مكشوفا. (قوله: بل يتأكد) اضراب انتقالي. (قوله: لخبر صحيح) دليل
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	لسنية وضع الانف، وهذا الخبر رواه أبو داود. قال في المغني: وإنما لم يجب وضع الانف كالجبهة، مع أن خبر: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاهره الوجوب، للاخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة. قالوا: وتحمل أخبار الانف على الندب. (قوله: ومن ثم إلخ) أي ومن أجل ورود خبر صحيح فيه اختير وجوبه. (قوله: ويسن وضع الركبتين أولا) أي قبل وضع الكفين والجبهة، والسنية فيه وفيما بعده من حيث الترتيب، فلا ينافي أن وضع هذه الاعضاء واجب. (قوله: متفرقين) حال من الركبتين. وينبغي أن يكون ذلك في الرجل غير العاري. اه بجيرمي. (قوله: قدر شبر) صفة لمصدر محذوف، أي تفريقا قد شبر، أو حال من مصدر الوصف، أي حال كون ذلك التفريق قدر شبر. والمراد بالشبر: الوسط المعتدل. (قوله: ثم كفيه) أي ثم وضع كفيه. (قوله: حذو منكبيه) حال من الكفين، أي حال كونهما محاذيين لمنكبيه. أو ظرف لغو متعلق بوضع، أي وضع كفيه في محل محاذ لمنكبيه. (قوله: رافعا ذراعيه) حال من فاعل المصدر المقدر، أي ثم وضع الساجد كفيه حال كونه رافعا إلخ. (قوله: وناشرا) أي لا قابضا. وقوله: مضمومة أي لا مفرجة. (قوله: ثم جبهته وأنفه) بالجر، عطف على كفيه. أي ثم وضع جبهته وأنفه. وقوله: معا خالف الغزالي في المعية المذكورة وقال: هما كعضو واحد يقدم أيهما شاء. (قوله: وتفريق قدميه) معطوف على وضع، أي ويسن تفريق قدميه قدر شبر. وقوله: ونصبهما أي القدمين. (قوله: موجها أصابعهما) أي حال كونه موجها أصابعهما، أي ظهورهما، للقبلة. (قوله: وإبرازهما) أي ويسن إبراز القدمين. أي إخراجهما من ذيله. قال البجيرمي: هو واضح في غير المرأة والخنثى لان ذلك مبطل لصلاتهما. اه. (قوله: ويسن فتح عينيه حالة السجود) الذي صرحوا به أنه يسن إدامة النظر إلى موضع سجوده في جميع صلاته، وعللوه بأن جمع النظر في موضع أقرب إلى الخشوع. وأنه يكره تغميض عينيه وعللوه بأن اليهود تفعله، وأنه لم ينقل فعله عن النبي (ص) ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذا تقرر هذا تعلم أن قوله حالة السجود ليس بقيد بل مثله جميع الصلاة. (قوله: ويكره مخالفة الترتيب المذكور) أي من وضع الركبتين ثم الكفين ثم الجبهة والانف. وخالف المالكية في الاولين فقالوا: يضع يديه أولا ثم ركبتيه. نص عليه ش ق. (قوله: وقول سبحان ربي الاعلى) أي وسن أن يقول في سجوده: سبحان إلخ. لما صح عن عقبة بن عامر أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال (ص): اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت: سبح اسم ربك الاعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. قال الخطيب: والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع، والاعلى بالسجود - كما في المهمات -: أن الاعلى أفعل تفضيل، والسجود في غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الاعضاء على مواطئ الاقدام، ولهذا كان أفضل من الركوع، فجعل الابلغ مع الابلغ. اه. وقوله: فجعل الابلغ، وهو الاعلى. مع الابلغ، وهو السجود. ومن الحكمة أيضا للتخصيص أنه لما ورد: أقرب ما يكون إلخ. فربما يتوهم قرب المسافة، فسن فيه سبحان ربي الاعلى ليكون أبلغ في التنزيه عن قرب المسافة. وفي البجيرمي ما نصه: قال البرماوي: ومن دوام على ترك التسبيح في الركوع والسجود سقطت شهادته. ومذهب الامام أحمد أن من تركه عامدا بطلت صلاته، فإن كان ناسيا جبر بسجود السهو. اه. (قوله: ويزيد من مر) أي المنفرد وإمام محصورين بشرطهم. (قوله: اللهم إلخ) مفعول يزيد. (قوله: لك سجدت) قدم الجار والمجرور لافادة الاختصاص. ولو قال: سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته. وكذا لو قال: سجد الفاني للباقي. لم يضر على المعتمد، لان المقصود به الثناء على الله، خلافا لمن قال بالضرر لانه خبر. قال ع ش: ومحل عدم الضرر إذا قصد به الثناء. اه بجيرمي بتصرف. (قوله: وبك آمنت) أي آمنت وصدقت وأذعنت بك يا الله لا بغيرك.
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	(قوله: ولك أسلمت) أي انقدت لك يا الله، أو فوضت أمري إليك لا إلى غيرك. (قوله: سجد وجهي) أي وكل بدني. وخص الوجه بالذكر لانه أشرف أعضاء الساجد، وفيه بهاؤه وتعظيمه، فإذا خضع وجهه فقد خضع باقي جوارحه. أو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، على طريق المجاز المرسل. (قوله: للذي خلقه) أي أوجده من العدم وصوره على هذه الصورة العجيبة، بأن جعل له فما وعينين وأنفا وأذنين ورأسا ويدين وبطنا ورجلين، إلى غير ذلك. وحينئذ فعطف التصوير على الخلق مغاير. (قوله: وشق سمعه وبصره) أي منفذهما، إذ السمع والبصر من المعاني لا يتصور فيهما شق. ويسن أن يزيد بعده: بحوله وقوته. (قوله: تبارك الله) أي تعالى الله في صفاته وأفعاله، وتكاثر خيره. فالتبرك: العلو والنماء. وقوله: أحسن الخالقين أي المصورين. وإلا فالخلق: وهو الاخراج من العدم إلى الوجود، لا يشاركه فيه أحد. وأفعل التفضيل ليس على بابه، لان المصورين ليس فيهم حسن من حيث تصويرهم، لانهم يعذبون عليه. (قوله: ويسن إكثار الدعاء فيه) أي في السجود، لخبر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. (قوله: ومما ورد فيه) أي السجود. (قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك) أي أعتصم وألتجئ برضاك من حلول سخطك بي. والمراد: أستعين برضاك على دفع ذلك. (قوله: وبمعافاتك من عقوبتك) أي وأعوذ بمعافاتك أو عفوك من حلول عقوبتك بي. والمراد: أستعين بذلك على دفع غضبك. اه ع ش. (قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) أنت توكيد للكاف فيكون في محل جر، عملا بقول ابن مالك: ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل والكاف بمعنى مثل، وهي صفة لثناء. وما مصدرية مؤولة مع مدخولها بمصدر. والمعنى: لا أقدر على إحصاء ثناء عليك مثل ثنائك على نفسك، وإذا كان لا يقدر على إحصائه فلا يطيقه. وكتب بعضهم: لا أحصى ثناء عليك: أي لا أطيق ثناء، أو لا أضبط ثناء عليك، فلا يطيقه. وكتب بعضهم: لا أحصى ثناء عليك: أي لا أطيق ثناء، أو لا أضبط ثناء عليك، بمعنى لا أقدر على ثناء عليك. والتنوين للتنويع، أي نوعا مخصوصا من الثناء، وهو الذي يليق بك. وما - في كما - مصدرية، أي كثنائك على نفسك. أو موصولة، أي ثناء مثل الذي أثنيت به على نفسك في كونه قطعيا تفصيليا غير متناه. أو موصوفة، أي مثل ثناء أثنيت به. اه. (قوله: دقة وجله) بكسر الدال والجيم، أي دقيقه وجليله. أي حقيره وعظيمه. وهو كالتأكيد لما قبله، وإلا فقوله كله يشمل جميع ذلك، ومثله يقال فيما بعده. (قوله: قال في الروضة: تطويل السجود إلخ) قد نص على هذا قبيل الرابع من الاركان فهو مكرر معه، فالاولى الاقتصار على أحدهما. (قوله: وثامنها: جلوس) أي ثامن الاركان جلوس، لخبر المسئ صلاته. وأقل الجلوس أن يستوي جالسا، وأكمله أن يأتي فيه بالدعاء المشروع فيه، وهو: رب اغفر لي إلخ. (قوله: ولو في نفل) غاية في وجوب الجلوس، وهي للرد. وقوله: على المعتمد مقابله يقول: لا يجب في النفل. وقال أبو حنيفة: يكفي أن يرفع رأسه من الارض أدنى رفع كحد السيف. لكن في الصحيحين: أنه (ص) كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا. ففيه رد على أبي حنيفة رضي الله عنه. (قوله: ويجب أن لا يقصد برفعه إلخ) أي أن لا يقصد برفع رأسه من السجود غير الجلوس، بأن يقصد الجلوس
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	ولو مع غيره، أو يطلق كما تقدم. (قوله: فلو رفع إلخ) مفرع على مفهوم ما قبله، أي فلو قصد غير الجلوس بأن رفع رأسه فزعا إلخ لم يجز عنه، بيجب عليه العود إلى السجود ثم يرفع رأسه للجلوس. (قوله: فزعا) يجوز فيه فتح الزاي على أنه مفعول لاجله، ويجوز كسرها على أنه حال. اه م ر. وقال في التحفة: إن الفتح هو المتعين، فإن المضر الرفع لاجل الفزع وحده، لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لاجله. اه. (قوله: ولا يضر إدامة إلخ) المناسب ذكر هذا بعد قوله: واضعا كفيه على فخذيه. (قوله: إلى السجدة الثانية) مقابله محذوف، أي من السجدة الاولى إلى السجدة الثانية. فيكون في حال الجلوس واضعا يديه حواليه على الارض. وعبارة الروض: وتركهما على الارض حواليه كإرسالهما في القيام. اه. أي وهو لا بأس به إن أرسلهما بلا عبث. (قوله: خلافا لمن وهم فيه) أي فقال إن ادامتهما على الارض تبطل الصلاة. اه. ع ش. (قوله: ولا يطوله) أي الجلوس بين السجدتين. (وقوله: ولا اعتدالا) أي ولا يطول اعتدالا. (قوله: لانهما) أي الجلوس والاعتدال. وقوله: غير مقصودين لذاتهما قال الكردي: ومن قال أنهما مقصودان في أنفسهما أراد أنهما لا بد من وجود صورتهما للفصل. (قوله: بل شرعا للفصل) أي فالاعتدال شرع للفصل بين الركوع والسجود، والجلوس شرع للفصل بين السجدتين. (قوله: فكانا) أي الجلوس والاعتدال. (وقوله: قصيرين) أي ركنين قصيرين. قال الكردي: وهذا هو المعتمد، وإن صحح في التحقيق هنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل. وعزاه في المجموع إلى الاكثرين. وسبقه إليه الامام، وكذا الاعتدال ركن طويل أيضا. على ما اختاره النووي من حيث الدليل في كثير من كتبه، لصحة الاحاديث لتطويله. فيجوز تطويله بذكر غير الفاتحة والتشهد لا سكوت ولا بأحدهما. بل قال الاذرعي وغيره أن تطويله مطلقا هو الصحيح مذهبا أيضا، بل هو الصواب. وأطالوا فيه، ونقلوه عن النص وغيره. اه. (قوله: فإن طول أحدهما) أي الاعتدال أو الجلوس. (قوله: فوق إلخ) صفة لمصدر محذوف، أي طوله تطويلا زائدا على ذكره المشروع فيه. وقوله: قدر منصوب بإسقاط الخافض، متعلق بطول. أي طوله بقدر الفاتحة في الاعتدال، سواء كان بسكوت أو بذكر غير مشروع. أما هو كتسبيح في صلاة التسابيح فلا يضر. (قوله: وأقل التشهد) أي وبقدر أقل التشهد. (قوله: عامدا عالما) حالان من فاعل طول، أي طولهما حال كونه عامدا عالما، فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو، كما سيأتي في بابه. (قوله: بطلت صلاته) جواب إن. وفي حاشية الباجوري: تبطل إلا في محل طلب فيه التطويل، كاعتدال الركعة الاخيرة، لانه طلب فيه التطويل في الجملة بالقنوت. اه. (قوله: وسن) أي للاتباع. (قوله: وكذا في تشهد أخير) أي وكذا سن في تشهد أخير. وقوله: إن تعقبه سجود سهو قيد. وخرج به ما إذا لم يتعقبه ما ذكر، فيسن فيه التورك كما سيذكره. (قوله: افتراش) وإنما سن في المذكورات لما مر، ولانه جلوس يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أولا. سمي بذلك لانه جعل رجله كالفراش له. (قوله: بأن يجلس إلخ) تصوير للافتراش المسنون. (قوله: بحيث إلخ) تصوير لمحذوف، أي ويضجعها بحيث يلي ظهرها الارض. وعبارة التحفة مع الاصل: ويسن الافتراش فيجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الارض، وينصب يمناه - أي قدمه اليمنى - ويضع أطراف بطون أصابعها منها على الارض متوجها للقبلة. اه. والكعب: العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم، ولكل رجل كعبان. (قوله: واضعا كفيه على فخذيه) حال من اسم الفاعل المأخوذ من المصدر، أي حال كون
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	المفترش واضعا. إلخ. وقوله: قريبا من ركبتيه منصوب بإسقاط الخافض، وهو متعلق بواضعا. أي واضعا كفيه في محل قريب من ركبتيه. والحكمة في ذلك منع يديه من العبث، وأن هذه الهيئة أقرب إلى التواضع. (قوله: بحيث تسامتهما) الباء للملابسة، وهي متعلقة بمحذوف حال من مصدر واضعا، أي حال كون الوضع المذكور متلبسا بحالة هي أن تسامت - أي تحاذي - رؤوس الاصابع الركبتين. (قوله: ناشرا أصابعه) أي لا قابضا لها، وهو حال ثانية مرادفة مما جاء منه واضعا، أو حال متداخلة من الضمير المستتر في واضعا. (قوله: قائلا إلخ) حال ثالثة مرادفة أو متداخلة على ما مر. (قوله: واجبرني) أي أغنني، من جبر الله مصيبته أي رد عليه ما ذهب منه أو عوضه عنه، وأصله من جبر الكسر. كذا في النهاية. وفي الصحاح: الجبر أن يغنى الرجل من فقر أو يصلح عظمه من كسر. اه زي. (قوله: وارزقني) أي من خزائن فضلك، ما قسمته لاوليائك. (قوله: وعافني) أي ادفع عني كل ما أكره من بلاء الدنيا والآخرة. زاد الغزالي: واعف عني. وزاد المتولي أيضا: رب هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك، بريا لا كافرا ولا شقيا. (قوله: وسن جلسة استراحة) أي جلسة خفيفة لاجل الاستراحة، وهي فاصلة، وليست من الاولى ولا من الثانية. وقبل: من الاولى، وقيل: من الثانية. قال في شرح الروض: وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة. اه. (قوله: بقدر الجلوس بين السجدتين) فإن زاد على ذلك كره، إذ هي من السنن التي أقلها أكملها، كسكتات الصلاة. فإن بلغت ما يبطل في الجلوس بين السجدتين بطلت صلاته عند حجر. وفي الكردي ما نصه: وحاصل ما اعتمده الشارح فيها أنها كالجلوس بين السجدتين، فإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب في الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صلاته. وأقر شيخ الاسلام المتولي على كراهة تطويلها على الجلوس بين السجدتين في شرح البهجة والروض. وأفتى الشهاب الرملي بعدم الابطال أيضا، وتبعه الخطيب في شرحي التنبيه والمنهاج، والجمال الرملي في النهاية، وغيرهم. اه. (قوله: للاتباع) دليل لسنية جلسة الاستراحة. قال في شرح الروض: وأما خبر وائل بن حجر: أنه (ص) كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما. فغريب، أو محمول على بيان الجواز. اه. (قوله: ولو في نفل) قال في التحفة بعده: وإن كان قويا. اه. وهما غايتان في السنية. (قوله: وإن تركها الامام) غاية أيضا فيها، أي تسن جلسة الاستراحة وإن تركها الامام، فيتخلف المأموم لاجلها ندبا. قال في شرح الروض: فلو تركها - أي جلسة الاستراحة - الامام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لانه يسير، وبه فارق ما لو ترك التشهد الاول. اه. وقوله: لم يضر بل يسن، كما قاله ابن النقيب وغيره. اه. نهاية. (قوله: خلافا لشيخنا) راجع للغاية الاخيرة. وعبارة فتح الجواد له: ويكره تخلف المأموم لاجلها، ويحرم إن فوتت بعض الفاتحة. كما بحثه الاذرعي. اه. وعبارة المنهج القويم له أيضا، قال الاذرعي: وقد تحرم إن فوتت بعض الفاتحة لكونه بطئ النهضة أو القراءة والامام سريعها. اه. وكتب الكردي ما نصه: قوله: إن فوتت إلخ، نقله في الامداد عن الاذرعي وأقره. وفي فتح الجواد على ما بحثه الاذرعي، وفي شرح العباب: فيه نظر، بل الاوجه عدم المنع مطلقا، وأنه يأتي في متخلف لها ما يجئ في التخلف لافتتاح أو تعوذ أو لاتمام التشهد الاول. اه. (قوله: لقيام) متعلق بسن. (قوله: أي لاجله) أفاد به أن اللام للتعليل، أي لاجل قصد القيام وإرادته. وإن خالف المشروع فتسن في محل التشهد الاول عند تركه ولا تسن إذا تشهد (قوله: عن سجود) متعلق بقيام. وعن بمعنى من، أي قيام من سجود. (قوله: لغير تلاوة) أما سجود التلاوة فلا تسن جلسة الاستراحة للقيام منه لانها لم ترد فيه. (قوله: ويسن اعتماد على بطن كفيه إلخ) وذلك لانه أعون على القيام وأشبه بالتواضع، مع ثبوته عنه (ص). فقد ثبت: أنه كان يقوم كقيام العاجز. وفي رواية: العاجن. (قوله: وتاسعها) أي تاسع أركان الصلاة. (قوله: طمأنينة في كل) إنما عدها ركنا واحدا في محالها الاربعة
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	لتجانسها، كما عدو السجدتين ركنا لذلك. (قوله: من الركوع إلخ) بيان لكل. (قوله: ولو كانا في نفل) ضمير التثنية راجع للجلوس والاعتدال. وخصهما - مع أن الطمأنينة ركن من ركوع النفل وسجوده أيضا - لان الخلاف إنما هو في طمأنينة الجلوس والاعتدال في النفل كهما نفسهما، وأما الركوع والسجود فلا خلاف فيهما، ولا في طمأنينتهما أصلا، فلا يحتاجان إلى التخصيص. وعبارة التحفة: ويجب الاعتدال والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيهما، ولو في النفل. كما في التحقيق وغيره. فاقتضاء بعض كتبه عدم وجوب ذينك، فضلا عن طمأنينتهما، غير مراد أو ضعيف خلافا لجزم الانوار ومن تبعه بذلك الاقتضاء غفلة عن التصريح المذكور في التحقيق كما تقرر. اه. وكتب سم ما نصه: قوله غفلة إلخ. الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة، فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه، لنحو ظهور الاقتضاء عندهم. وقد تقدم الاقتضاء على الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى. اه. (قوله: خلافا للانوار) عبارته: لو ترك الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النافلة لم تبطل. اه. وإذا علمتها تعلم أنها راجعة لاصل الاعتدال والجلوس لطمأنينتهما، خلافا لظاهر الشارح. نعم، يقال إنه يعلم عدم قوله بالبطلان إن ترك الطمأنينة بالاولى، فلعل مراد الشارح ذلك. (قوله: وضابطها) أي الطمأنينة. (قوله: أن تستقر أعضاؤه) أي تسكن من حركة الهوي، وهذا بمعنى قولهم: هي سكون بين حركتين، أي حركة الهوي للركوع مثلا وحركة الرفع منه. (قوله: بحيث ينفصل إلخ) تصوير للاستقرار، أي تستقر استقرارا مصورا بحالة هي أن ينفصل الركن الذي انتقل إليه عن الركن الذي انتقل عنه. (قوله: وعاشرها) أي عاشر أركان الصلاة. (قوله: تشهد أخير) هو في الاصل اسم للشهادتين فقط، ثم أطلق على التشهد المعروف لاشتماله على الشهادتين، فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل. ويدل على فرضيته خبر ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده. السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. السلام على فلان. فقال (ص): لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. ولكن قولوا: التحيات، إلخ. فالتعبير بالفرض في قوله: قبل أن يفرض. والامر في قوله: ولكن قولوا. ظاهران في الوجوب. (قوله: وأقله إلخ) أما أكمله فأشار إليه بقوله: ويسن لكل زيادة المباركات إلخ. (قوله: التحيات لله) أي مستحقة لله. والتحيات جمع تحية. وهي ما يحيا به من قول أو فعل. وجمعت لان كملك كان له تحية معروفة يحيا بها. فملك العرب كانت رعيته تحييه بأنعم صباحا قبل الاسلام، وبعده بالسلام عليكم. وملك الاكاسرة كانت رعيته تحييه بالسجود له وتقبيل الارض، وملك الفرس كانت رعيته تحييه بطرح اليد على الارض قدامه ثم تقبيلها، وملك الحبشة كانت رعيته تحييه بوضع اليدين على الصدر مع السكينة، وملك الروم كانت رعيته تحييه بكشف الرأس وتنكيسه، وملك النوبة كانت رعيته تحييه بجعل اليدين على الوجه، وملك حمير كانت رعيته تحييه بالايماء بالدعاء بالاصابع، وملك اليمامة كانت رعيته تحييه بوضع اليد على كتفه. والقصد من ذلك الثناء على الله بأنه مالك لجميع التحيات الصادرة عن الخلق للملوك. (قوله سلام عليك) قال الكردي في الايعاب للشارح: وخوطب (ص) كأنه إشارة إلى أنه تعالى يكشف له عن المصلين من أمته حتى يكون كالحاضر معهم، ليشهد لهم بأفضل أعمالهم وليكون تذكر حضوره سببا لمزيد الخشوع والحضور. ثم رأيت الغزالي قال في الاحياء: قبل قولك السلام عليك أيها النبي أحضر شخصه الكريم في قلبك، وليصدق أملك في أنه يبلغه ويرد عليك ما هو أوفى منه. اه. (قوله: ورحمة الله وبركاته) أي عليك. ومعنى وبركاته: خيراته. لان معنى البركة الخير الالهي فالشئ. (قوله: سلام علينا) الضمير للحاضرين، من إمام ومأموم وملائكة وإنس وجن، أو لجميع الامة. وقوله: وعلى عباد الله الصالحين أي القائمين بحقوق الله وحقوق عباده. لان الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد. وقال البيضاوي: هو الذي صرف عمره في طاعة الله، وماله في مرضاته، وهو ناظر للصالح الكامل. فلا ينافي أن من صرف مدة عمره في عمل
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	المعاصي ثم تاب توبة صحيحة وسلك طريق السلوك وقام بخدمة ملك الملوك يسمى صالحا. (قوله: أشهد أن لا إله إلا الله) أي أقر وأذعن بأنه لا معبود بحق ممكن إلا الله. ويتعين لفظ أشهد، فلا يقوم غيره مقامه لان الشارع تعبدنا به. وقوله: وأن محمدا رسول الله الاولى ذكر السيادة، لان الافضل سلوك الادب. وحديث: لا تسودوني في صلاتكم. باطل. (قوله: ويسن لكل) أي من الامام والمنفرد والمأموم. وهذا شروع في بيان أكمل التشهد، وقد ورد فيه أخبار صحيحة. فقد روي أنه (ص): لما جاوز سدرة المنتهى ليلة الاسراء غشيته سحابة من نور، فيها من الالوان ما شاء الله. فوقف جبريل ولم يسر معه، فقال له (ص): أتتركني أسير منفردا ؟ فقال له جبريل: وما منا إلا له مقام معلوم. فقال النبي (ص): سر معي ولو خطوة. فسار معه خطوة فكاد أن يحترق من النور والجلال والهيبة، وصغر وذاب حتى صار قدر العصفور، فأشار على النبي بأن يسلم على ربه إذا وصل مكان الخطاب. فلما وصل النبي إليه قال: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. فقال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأحب النبي أن يكون لعباد الله الصالحين نصيب من هذا المقام، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال جميع أهل السموات: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قوله: المباركات أي الناميات. أي الاشياء التي تنمو وتزيد. وقوله: الصلوات أي الخمس. وقيل: مطلق الصلوات. والطيبات: أي الاعمال الصالحة. (فائدة) ذكر الفشني في شرح الاربعين أن في الجنة شجرة اسمها التحيات، وعليها طائر اسمه المباركات، وتحتها عين اسمها الطيبات، فإذا قال العبد ذلك في كل صلاة نزل ذلك الطائر من فوق الشجرة وانغمس في تلك العين ثم خرج منها وهو ينفض أجنحته فيتقطر الماء من عليه، فيخلق الله من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. (قوله: وأشهد الثاني) معطوف على مدخول زيادة، أي ويسن زيادة أشهد الثاني أي الداخل على وأن محمدا رسول الله. وعليه، فالمناسب أن يقول: وأشهد في الثاني، بزيادة في الظرفية. ويحتمل أنه معطوف على زيادة، أي ويسن أشهد الثاني، وهو المناسب للمعطوف الذي بعده. لكن يرد عليه أنه يقتضي أنه تقدم منه ذكره، مع أنه ليس كذلك. إلا أن يقال إن أل الداخلة على الثاني للعهد الذهني، أي المعروف عندهم. (قوله: وتعريف السلام) معطوف على زيادة، أي ويسن تعريف السلام لكثرته في الاخبار. وكلام الشافعي: ولزيادته وموافقته سلام التحلل. وعبارة المغني: وتعريف السلام أفضل - كما قال المصنف - من تنكيره. وصحح الرافعي أنهما سواء. وقيل: تنكيره أفضل. اه بحذف. (قوله: لا البسملة قبله) أي لا تسن البسملة قبل التشهد لعدم ثبوتها. وعبارة المغني: ولا يسن في أول التشهد بسم الله على الاصح، والحديث فيه ضعيف. اه. (قوله: ولا يجوز إبدال لفظ من هذا الاقل) أي من الالفاظ الثابتة في أقل التشهد، ولو أتى بالاكمل، اقتصارا على الوارد. (قوله: ولو بمرادفه) غاية لمقدر، أي بلفظ آخر ولو كان مرادفا له. (قوله: كالنبي بالرسول) أي كإبدال النبي بالرسول، في قوله: السلام عليك أيها النبي، وهو من الابدال بالمرادف، بناء على أنهما مترادفان. وإلا فهو من الابدال بالاخص منه، إذ الرسول أخص من النبي على الاصح. وقوله: وعكسه أي وإبدال الرسول بالنبي في قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. وإنما لم يجزئ ذلك لان الرسالة أخص من النبوة على الاصح، فلا يلزم من كونه نبيا كونه رسولا، فيحتاج للتنصيص على كونه رسولا ليظهر فضله على من ليس له مقام الرسالة من النبيين. (قوله: ومحمد بأحمد) أي وإبدال محمد بأحمد، وهذا من الابدال بالمرادف لا غير. (قوله: وغيره) أي وكغير ذلك، فهو معطوف على مدخول الكاف، وذلك كإبدال أشهد بأعلم فلا يجزئ، لان الشارع تعبدنا بالاولى ويحتمل أنه معطوف على أحمد، أي وإبدال محمد بغير أحمد من بقية أسماء النبي. (قوله: ويكفي وأن محمدا عبده ورسوله) أي بزيادة عبده، والاتيان بالضمير في رسوله بدل الاسم الظاهر. (قوله: لا وأن محمدا رسوله) أي لا يكفي
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	بالضمير مع إسقاط عبده، لانه لم يرد وليس فيه ما مقام يقوم زيادة العبد، بخلاف وأن محمدا رسول الله فإنه يكفي وإن لم يرد، لانه ورد إسقاط لفظ أشهد. والاضافة للظاهر تقوم مقام زيادة عبد، كذا في التحفة. وخالف الرملي فجوز وأن محمدا رسوله. والحاصل: يكفي وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله. وأما وأن محمدا رسوله ففيه خلاف. وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه، وإنما لم يجب في الاذان لانه طلب فيه إفراد كل كلمة بنفس، وذلك يناسب ترك العطف. وتركها في الاقامة لا يضر إلحاقا لها بأصلها وهو الاذان. (قوله: ويجب أن يراعي هنا) أي في التشهد، كما في الفاتحة. وقوله: التشديدات في الامداد نقلا عن افتاء الرافعي: من خفف تشديد التحيات بطلت صلاته. اه كردي. (قوله: وعدم إبدال حرف بآخر) أي ويجب عدم إبدال حرف بحرف آخر، وهذا يغني عنه قوله: ولا يجوز إبدال لفظ إلخ إذ اللفظ صادق بالحرف الواحد. (قوله: والموالاة) أي بأن لا يفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة التنفس. نعم، يغتفر زيادة الكريم بعد أيها النبي، وزيادة يا قبله، وزيادة والملائكة المقربين بعد الصالحين، وزيادة وحده لا شريك له بعد إلا الله. ويجب في التشهد أيضا أن يسمع نفسه، وأن يكون بالعربية عند القدرة عليها ولو بالتعلم، وعدم الصارف. وعبارة الانوار: وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات، والاعراب المخل - أي تركه - والموالاة، والالفاظ المخصوصة، وإسماع النفس كالفاتحة والقراءة قاعدا، ولو قرأ ترجمته بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادرا على التعلم بطلت صلاته، كالصلاة على النبي (ص). اه. سم. (قوله: لا الترتيب) أي لا يجب الترتيب بالقيد الذي ذكره. (قوله: إن لم يخل بالمعنى) فاعل الفعل يعود على معلوم من السياق، أي إن لم يخل ترك الترتيب، كأن قال: السلام عليك أيها النبي التحيات لله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن أخل بالمعنى لم يصح وتبطل به الصلاة إن تعمد، كأن قال: التحيات عليك السلام لله. (قوله: فلو أظهر إلخ) تفريع على وجوب مراعاة التشديدات. (قوله: أبطل لتركه شدة) أي إن لم يعده على الصواب بل استمر إلى السلام، ولا نظر لكون النون لما ظهرت خلفت الشدة لان في ذلك ترك شدة أو إبدال حرف بآخر، وهو مبطل إن غير المعنى، بل وإن لم يتغير المعنى كما هنا. كذا في التحفة والنهاية. ونازع سم في الابطال من القادر وقال: لانه لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى، سيما وقد جوز بعض القراء الاظهار في مثل ذلك. قال ابن الجزري في أحكام النون الساكنة والتنوين، وخير البزي بين الاظهار والادغام فيهما - أي النون والتنوين - عندهما، أي عند اللام والراء إلخ. اه. (قوله: كما لو ترك إدغام دال محمد في راء رسول الله) أي فإنه يبطل لتركه شدة، ويأتي فيه ما مر. وقال بعضهم: ينبغي أنه يغتفر ذلك للعوام. اه. (قوله: ويجوز في النبي الهمز والتشديد) أي فهو مخير بين الاتيان بالاول أو بالثاني، ولا يجوز تركهما معا وصلا ووقفا على المعتمد، خلافا للزيادي القائل بجوازه وقفا، وهو ضعيف. (قوله: وحادي عشرها) أي أركان الصلاة. وهذا التركيب ونحوه يقرأ بفتح الجزأين لانه مركب، وهو إذا أضيف يبقى بناؤه، ويجوز كسر الراء على الاعراب، لكنه قليل. قال ابن مالك: وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب (قوله: صلاة على النبي (ص) بعده) أي لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه) * فدل ذلك على الوجوب، لان الامر للوجوب. وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة، وللاخبار الصحيحة في ذلك، منها حديث: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا ؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وآله. ومنه، قوله (ص): إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه، وليصل على النبي (ص)، وليدع بما شاء. والمناسب لها من الصلاة آخرها، ووجه المناسبة أن المصلي قد قارب الفراغ من مناجاة الحق فالتفت إلى سيد الخلق فخاطبه بالسلام عليه، فناسب أن يصلي عليه بعده، أن الصلاة عليه دعاء، والدعاء بالخواتيم أليق. والاولى أن يستدل على كونها بعد
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	التشهد بما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي (ص)، ثم يدعو لنفسه. (قوله: أي بعد تشهد أخير) أي بعد تشهد يعقبه سلام، وإن لم يكن للصلاة تشهد أول. فقوله: أخير المفيد تقدم أول ليس بقيد بل هو جري على الغالب من أن للصلاة تشهدين. (قوله: فلا تجزئ) أي الصلاة على النبي (ص) قبله، أي التشهد، لانه لا بد من الترتيب بينها وبين التشهد. (قوله: وأقلها) أي أقل الصلاة الواجبة. وسيذكر أكملها. (قوله: اللهم صل إلخ) لا يقال: لم يأت بما في آية صلوا عليه، إذ فيها السلام. ولم يأت به لانا نقول قد حصل بقوله السلام عليك إلى آخره. (قوله: أي ارحمه إلخ) تفسير لمعنى الصلاة. ولا يقال: الرحمة حاصلة له عليه الصلاة والسلام فطلبها طلب لما هو حاصل. لانا نقول: المقصود بصلاتنا عليه (ص) طلب رحمة لم تكن حاصلة له، فإنه ما من وقت إلا وهناك نوع من رحمة لم يحصل له، فلا يزال يترقى في الكمالات إلى ما لا نهاية له. فهو (ص) ينتفع بصلاتنا عليه على الصحيح. لكن لا ينبغي للمصلي أن يقصد ذلك، بل يقصد أنه مفتقر له عليه الصلاة والسلام، وأنه يتوسل به إلى ربه في نيل مطلوبة، لانه الواسطة العظمى في إيصال النعم إلينا. وقد تقدم في أول الكتاب نحوه. (قوله: أو صلى الله) أي أو يقول: صلى الله. فهو مخير بين الاتيان بصيغة الامر أو بالماضي. (قوله: على محمد إلخ) تنازعه كل من صل وصلى. (قوله: دون أحمد) فلا يجزئ الاتيان به لعدم وروده. وكذلك لا يجزئ (ص) أو على الحاشر، أو العاقب، أو البشير، أو النذير. وإنما أجزأت دون عليه في الخطبة لانها أوسع من الصلاة. واعلم أنه يشترط في الصلاة على النبي (ص) شروط التشهد، من رعاية الكلمات والحروف، ورعاية التشديدات، وإسماع نفسه، وكونها بالعربية. (قوله: وسن في تشهد أخير) المراد به ما مر. (قوله: وقيل: يجب) أي الاتيان بالصلاة على الآل فيه، وهو على القول القديم لامامنا رضي الله عنه. واستدل له بقوله (ص) في الحديث السابق: قولوا اللهم صل على محمد وآله والامر يقتضي الوجوب. وللامام الشافعي رضي الله عنه: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له فقوله: لا صلاة له. يحتمل أن المراد صحيحة، فيكون موافقا للقول القديم بوجوب الصلاة على الآل، ويحتمل أن المراد لا صلاة كاملة، فيوافق أظهر قوليه وهو الجديد. (قوله: صلاة على آله) نائب فاعل سن. (قوله: فيحصل أقل الصلاة على الآل إلخ) أي ويحصل الاكمل بما يأتي في الصلاة الابراهيمية. (قوله: بزيادة وآله) أي زيادة هذا اللفظ. (قوله: مع أقل الصلاة) الاولى التعبير بعلى بدل مع. (قوله: لا في الاول) أي لا تسن الصلاة على الآل في التشهد الاول لما ذكره. وفي سم ما نصه: لو فرغ المأموم من التشهد الاول والصلاة على النبي (ص قبل فراغ إمام سن له الاتيان بالصلاة على الآل وتوابعها. كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: لبنائه) أي التشهد الاول على التخفيف. أي والملائم له عدم الاتيان بالصلاة على الآل فيه. (قوله: ولان فيها) أي في الصلاة على الآل في التشهد الاول. وقوله: على قول مرتبط بركن قولي، أي كونها ركنا قوليا قيل به، فعليه إذا أتى بها في التشهد الاول صدق عليه أنه نقل ركنا قوليا، أي أتى به في غير محله. وقوله: وهو مبطل على قول، أي نقل الركن القولي مبطل في قول. (قوله: واختير مقابله) أي الاصح، وهي أنها تسن في الاول. (قوله: لصحة أحاديث فيه) أي في المقابل. (قوله: ويسن أكملها) أي الصلاة على
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	النبي وعلى آله. ولو قال: أكملهما، بضمير التثنية العائد على الصلاة على النبي والصلاة على الآل، لكان أنسب بعبارته. إذ فيها فضل الصلاة على الآل عن الصلاة على النبي. وفي الكردي ما نصه: قال في الايعاب: ومحل ندب هذا الاكمل لمنفرد وإمام راضين بشرطهم، وإلا اقتصر على الاقل. كما بحثه الجويني وغيره. اه. (قوله: وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلخ) قال في شرح البهجة الكبير ما نصه: وفي الاذكار وغيره: الافضل أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد النبي الامي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في العالمين إنك حميد مجيد. اه ع ش. وإنما خص إبراهيم بالذكر لان الرحمة والبركة لم يجتمعا في القرآن لنبي غيره. قال الله تعالى: * (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت) * وآل سيدنا محمد بنو هاشم وبنو المطلب، وقد تقدم الكلام عليه. وآل سيدنا إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، وكل الانبياء بعد إبراهيم من ولد إسحاق إلا نبينا (ص) فمن ولده إسماعيل. وقد استشكل التشبيه في هذه الصيغة بأن سيدنا محمدا أفضل من سيدنا إبراهيم فتكون الصلاة والبركة المطلوبتان أفضل وأعظم من الصلاة والبركة الحاصلتين لابراهيم، فكيف شبه ما يتعلق بالنبي بما يتعلق بإبراهيم ؟ مع أن المشبه به يكون أعلى من المشبه. وأجيب عن ذلك بأجوبة، منها: أن التشبيه من حيث الكمية أي العدد، دون الكيفية أي القدر. ومنها: أن التشبيه راجع للآل فقط، ولا يشكل أن آل النبي ليسوا بأنبياء، فكيف يساوون آل إبراهيم وهم أنبياء. مع أن غير الانبياء لا يساوونهم مطلقا، لانه لا مانع من مساواة آل النبي وإن كانوا غير أنبياء لال إبراهيم وإن كانوا أنبياء، بطريق التبعية له (ص). وقوله: في العالمين - على الرواية الثانية - متعلق بمحذوف، أي وأدم ذلك فيهم. ومعنى حميد: محمود. ومعنى مجيد: ماجد، وهو من كمل شرفا وعلما. (قوله: ولا بأس بزيادة إلخ) بل هي الاولى كما يقدم. (قوله: وسن في تشهد أخير) الاولى حذف الجار والمجرور والاقتصار على قوله بعد ما ذكر كله إذ هو صادق بالتشهد والصلاة على النبي وآله، اللهم إلا أن يحمل على الجلوس على طريق المجاز المرسل من ذكر الحال وإرادة المحل. وقوله: دعاء أي بما شاء، من ديني أو دنيوي، كاللهم ارزقني جارية حسناء لخبر: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، إلخ، ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب. رواه مسلم. وروى البخاري: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. اه شرح الرملي. وقوله: بعد ما ذكر كله أي من التشهد الاخير والصلاة على النبي والصلاة على الآل، سواء أتى بالاكمل منها أو بالاقل كما علمت. (قوله: وأما التشهد الاول) مقابل قوله في التشهد الاخير. ولو اقتصر على ما مر لقال هنا: أما التشهد الاول فيكره الدعاء بعده، وكان هو الاولى. قال في التحفة: ويلحق به - أي التشهد الاول - كل تشهد غير محسوب للمأموم، بل هذا داخل في الاول لان المراد به غير الاخير. اه. (قوله: فيدعو حينئذ) أي حين إذ فرغ. والمناسب لما قبله فلا يكره الدعاء بعده حينئذ. وتقدم عن سم أنه إذا فرغ قبل إمامه يسن له الاتيانه بالصلاة على الآل وتوابعها، فلا تغفل. (قوله: ومأثوره أفضل) أي المنقول عن النبي (ص) أفضل من غيره، لانه (ص) هو المحيط باللائق بكل محل بخلاف غيره. (قوله: وآكده) أي المأثور ما أوجبه بعض العلماء. وفي الكردي ما نصه: في شرح مسلم للنووي قوله: أن رسول الله (ص) كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم
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	السورة من القرآن، وأن طاوسا رحمه الله تعالى أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع بهذا الدعاء فيها، إلى أن قال: وظاهر كلام طاوس أنحمل الامر به على الوجوب، فأوجب إعادة الصلاة لفواته. وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاوسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه. اه. ونقل القول بالوجوب عن ابن حزم. اه. (قوله: وهو اللهم إلخ) أي الآكد الذي أوجبه بعض العلماء هو ما ذكر، وذلك لما رواه أبو هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. (قوله: ومن فتنة المحيا والممات) أي الحياة والموت. قال القليوبي: وفتنة المحيا بالدنيا والشهوات ونحوهما، كترك العبادات. وفتنة الممات بنحو ما عند الاحتضار أو فتنة القبر. اه. وقال ع ش: يحتمل أن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تحصل عند الاحتضار، وإضافتها للممات لاتصالها به. أو أن المراد بها ما يحصل بعد الموت، كالفتنة التي تحصل عند سؤال الملكين. وهذا أظهر، لان ما يحصل عند الموت شملته فتنة المحيا. اه. (قوله: ومن فتنة المسيح الدجال) بالحاء المهملة، لانه يمسح الارض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. وبالخاء المعجمة، لانه ممسوخ العين. والدجال: الكذاب. من الدجل، وهو التغطية، لانه يغطي الحق بالباطل. ومن خبره ما قيل أنه يأتي والناس في ضيق عظيم، ومعه جبلان واحد من لحم وآخر من خبز، ومعه جنة ونار، ومعه ملكان واحد على يمينه وآخر عن يساره، فيقول: أنا ربكم. فيقول الملك الذي عن يمينه: كذبت. فيجيبه الآخر الذي عن شماله: صدقت. ولم يسمع أحد إلا قول الملك الذي عن شماله: صدقت. وهذه فتنة عظيمة أعاذنا الله منها. (قوله: ويكره تركه) ظاهر العبارة أن الضمير راجع لهذا الآكد فقط، ومقتضاه أنه يكره تركه وإن أتى بدعاء غيره. وصريح التحفة أنه يكره ترك الدعاء مطلقا، هذا وغيره، ونصها مع الاصل: وكذا الدعاء بعده - أي بعد ما ذكر كله - سنة، ولو للامام، للامر به في الاحاديث الصحيحة. بل يكره تركه للخلاف في وجوب بعضه الآتي. اه. فلو قدمه وذكره قبل قوله: وأما التشهد الاول، لكان أولى. (قوله: ومنه) أي المأثور. (قوله: اللهم اغفر لي ما قدمت) أي ما تقدم مني من الذنوب. (قوله: وما أخرت) أي ما يقع من الذنوب آخرا، فاغفر لي إياه عند وقوعه. وهذا لا استحالة فيه لانه طلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع، وإنما المستحيل طلب المغفرة الآن لما سيقع، وهذا ليس مرادا. وقوله: وما أسرفت أي جاوزت به الحد. (قوله: أنت المقدم) أي الذي تقدم الاشياء وتضعها في مواضعها. (قوله: وأنت المؤخر) أي الذي تؤخر الاشياء إلى مكانها. فهو سبحانه وتعالى يضع الاشياء في محالها، فمن استحق التقديم قدمه، ومن استحق التأخير أخره. (قوله: رواهما) أي الدعاءين المذكورين. (قوله: ومنه أيضا اللهم إلخ) أي ومن المأثور أيضا: اللهم إني ظلمت نفسي - أي أسأت إليها - بمخالفتك وطاعة عدونا وعدوك، وفيه اعتراف على نفسه بالذنب والندم على ذلك. (قوله: مغفرة من عندك) أي لا يقتضيها سبب من العبد من العمل ونحوه. اه بجيرمي. (قوله: ويسن أن ينقص دعاء الامام إلخ) قال في التحفة: بل الافضل أن ينقص عن ذلك - كما في الروضة وغيرها - لانه تبع لهما، فإن ساواهما كره. أما المأموم فهو تابع لامامه، وأما المنفرد فقضية كلام الشيخين أنه كالامام. لكن أطال المتأخرون في أن المذهب أنه يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو. ومثله إمام من مرأى محصورين رضوا بالتطويل. وظاهر أن محل الخلاف فيمن لم يسن له
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	انتظار، نحو داخل. اه. وقال في فتح الجواد: ويسن الجمع بينها، أي هذه الادعية المأثورة هنا وفي غيره. نعم، يسن لغير المنفرد أن يكون الدعاء هنا أقل من أقل التشهد والصلاة، فإن زاد لم يضر، إلا أن يكون إماما فيكره له التطويل. اه. (قوله: قال شيخنا إلخ) لعله في غير التحفة وفتح الجواد من بقية كتبه، أما فيهما فلم يذكره. (قوله: وثاني عشرها) أي أركان الصلاة. وقوله: قعود لهما إنما وجب لانه محلهما، فيتبعهما في الوجوب. (قوله: أي للتشهد والصلاة) تفسير لضمير لهما. (قوله: وكذا للسلام) أي وكذا يجب القعود للسلام، أي التسليمة الاولى. (قوله: وسن تورك فيه) أي ولو لمن يصلي من جلوس. ومثله الافتراش في محله. (قوله: أي في قعود التشهد الاخير) قال الشوبري: ومثله سجود التلاوة والشكر خارج الصلاة، فالسنة فيهما أن يجلس متوركا. اه. (قوله: وهو ما يعقبه سلام) أي التشهد الاخير هو الذي يعقبه سلام وإن لم يسبقه تشهد أول. (قوله: فلا يتورك مسبوق) أي لان تشهده لم يعقبه سلام، بل يفترش لان الافتراش هيئة المستوفز، فيسن في كل جلوس تعقبه حركة لانها أسهل عنه، والتورك هيئة المستقر. (قوله: ولا من يسجد لسهو) أي ولا يتورك من عليه سجود سهو ولم يرد تركه بأن أراد فعله أو أطلق، بل يفترش. فإن قصد تركه تورك. (قوله: وهو) أي التورك. وقوله: كالافتراش أي في الهيئة. (قوله: لكن يخرج إلخ) أتى به دفعا لما يوهمه التشبيه من اتحادهما مطلقا. أي - لكن في الافتراش - يجلس على كعب يسراه، وفي التورك يجلس على وركه الايسر. (قوله: ويلصق) بضم الياء، من ألصق. وقوله: وركه بفتح فكسر، أي أليته. والمراد اليسرى. وقوله: بالارض أي بمقره. أي وينصب رجله اليمنى واضعا أطراف أصابعها بالارض متوجهة للقبلة. (قوله: ووضع يديه) أي وسن وضع يديه، أي كفيه الراحة وبطون الاصابع. (قوله: في قعود تشهديه) أي الاول والاخير. وكعقودهما غيره من بقية جلسات الصلاة. ولو قال: في جميع جلسات الصلاة لكان أولى. (قوله: على طرف ركبتيه) متعلق بوضع، وفيه أنه إذا وضع يديه عليه لزم زيادة الاصابع عليه، وحينئذ لا يصح قوله بعد بحيث إلخ. ويمكن أن يقال: إن المراد على قرب طرف ركبتيه، فيكون في الكلام مضاف مقدر. وعبارة غيره: وضع يديه قريبا من ركبيته. اه. وهي ظاهرة. (قوله: بحيث إلخ) الباء للملابسة، وهي متعلقة بمحذوف حال من يديه. أي حال كونهما ملتبستين بحالة، هي مسامته رؤوس أصابعهما لطرف الركبة. (قوله: ناشرا إلخ) حال من فاعل المصدر المقدر، أي حال كون الواضع يديه ناشرا أصابع يسراه. وسيأتي مقابله. (قوله: مع ضم لها) أي جمع للاصابع، ولا يفرق بينها. (قوله: وقابضا أصابع يمناه) قال ش ق: أي بعد وضعها منشورة، لا معه ولا قبله على المعتمد، خلافا لظاهر كلام بعضهم من أن القبض مقارن للوضع. فالواو في عبارة المنهج وغيره للبعدية لا للمعية، ولعل في تأخير المصنف القبض عن الوضع إشارة إلى ذلك. اه. (قوله: إلا المسبحة) إنما سميت مسبحة لانها يشار بها للتوحيد والتنزيه عن الشريك، وخصصت بذلك لاتصالها بنياط القلب أي العرق الذي فيه، فكأنها سبب لحضوره. وتسمى أيضا سبابة، لانه يشار بها عند السب والمخاصمة. (قوله: وهي) أي المسبحة. وقوله: التي تلي الابهام أي الاصبع التي محلها بعد الابهام. (قوله: فيرسلها) أي ينشرها ولا يقبضها. وهو تفريع على الاستثناء. (قوله: وسن رفعها) هو خاص بهذا المحل تعبدا فلا يقاس به غيره، كما سيذكره الشارح. فما يفعل بعد الوضوء وعند رؤية الجنازة لا أصل له. (قوله: مع إمالتها قليلا) أي لئلا تخرج عن سمت القبلة. (قوله: عند همزة إلا
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	الله) متعلق برفعها عند الابتداء بالهمزة من ذلك لانه حال إثبات الوحدانية لله تعالى. ويكون قاصدا بذلك أن المعبود واحد، ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله. قال ابن رسلان: وعند إلا الله فالمهلله ارفع لتوحيد الذي صليت له وتكره الاشارة بغير المسبحة وإن قطعت. (قوله: للاتباع) دليل لسنية رفعها عند ما ذكر (قوله: وإدامته) أي وسن إدامته، أي استمراره. (قوله: فلا يضعها) أي المسبحة، وهو تفريع على مفهوم الادامة. (قوله: بل تبقى مرفوعة) اضراب انتقالي، ولا حاجة إليه، فلو حذفه لكان أولى. (قوله: إلى القيام) متعلق بتبقى أو بإدامته في المتن. والمراد إلى الشروع في القيام، كما هو ظاهر. (قوله: أو السلام) قال ع ش: هل المراد به تمام التسليمتين ؟ أو تمام التسليمة الاولى لانه يخرج بها من الصلاة ؟ أو لا ؟ فيه نظر، والاقرب الاول، لان الثانية من توابع الصلاة، ومن ثم لو أحدث بعد الاولى حرم الاتيان بالثانية. لكن في حجر ما نصه: ولا يضعها إلى آخر التشهد. اه. وهي ظاهرة في أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الاولى. ويمكن رد ما قاله الشارح إلى ما قاله حجر بجعل السلام في كلام الشارح خارجا بناء على الارجح من أن الغاية غير داخلة في المغيا، وإنما سن استمرار ذلك إلى ما ذكر لان الاواخر والغايات هي التي عليها المدار، فطلب منه إدامة استحضار التوحيد والاخلاص حتى يفارق آخر صلاته لتكون خاتمتها على أتم الاحوال. وهذا هو المعنى الذي رفعت لاجله. اه ش ق. (قوله: بجنبها) أي المسبحة. والمراد به طرفها من تحت. (قوله: بأن يضع إلخ) تصوير لقبض الابهام بجنبها. وقوله: عند أسفلها أي المسبحة. والظرف متعلق بمحذوف حال من حرف الراحة بعده. (وقوله: على حرف الراحة) متعلق بيضع، أي يضع ذلك على حرف الراحة حال كونه كائنا عند أسفلها. (قوله: كعاقد ثلاثة وخمسين) خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو - أي الواضع إبهامه على ما ذكر - كائن كعاقد إلخ. أو متعلق بمحذوف حال من ضمير يضع، أي يضع ذلك حال كونه كعاقد إلخ، وهذا أولى، وإنما كانت هذه الكيفية ثلاثا وخمسين لان في الابهام والمسبحة خمس عقد، وكل عقدة بعشرة فذلك خمسون، والاصابع المقبوضة ثلاثة. وهذه طريقة لبعض الحساب، وأكثرهم يسمونها تسعة وخمسين بجعل الاصابع المقبوضة تسعة نظرا إلى عقدها. فالخلاف إنما هو في المقبوضة أهي ثلاثة أو تسعة ؟. وفي الكردي ما نصه: فائدة في كيفية العدد بالكف والاصابع المشار إلى بعضه بقولهم: كعاقد ثلاثة وخمسين. كما نقل عن بعض كتب المالكية قالوا: إن الواحد يكنى عنه بضم الخنصر لا قرب باطن الكف منه، والاثنين بضم البنصر معها كذلك، والثلاثة بضم الوسطى معها كذلك والاربعة برفع الخنصر عنهما، والخمسة برفع البنصر معه مع بقاء الوسطى، والستة بضم البنصر وحده، والسبعة بضم الخنصر وحده على لحمة الابهام، والثمانية بضم البنصر معه كذلك، والتسعة بضم الوسطى معهما كذلك، والعشرة بجعل السبابة على نصف الابهام، والعشرين بمدهما معا، والثلاثين بلصوق طرفي السبابة والابهام، والاربعين بمد الابهام بجانب السبابة، والخمسين بعطف الابهام كأنها راكعة، والستين بتحليق السبابة فوق الابهام، والسبعين بوضع طرف الابهام على الانملة الوسطى من السبابة مع عطف السبابة عليها قليلا، والثمانين بوضع طرف السبابة على ظهر الابهام، والتسعين بعطف السبابة حتى تلتقي مع الكف وضم الابهام إليها، والمائة بفتح اليد كلها. اه. (قوله: ولو وضع اليمنى) أي كفه اليمنى. وقوله: على غير الركبة أي غير قرب الركبة. وإنما احتجنا لتقدير هذا المضاف لما علمت مما مر أن الوضع إنما هو على الفخذ مسامته رؤوس الاصابع طرف الركبة، وذلك الغير كالارض أو فخذه بعيدا عن ركبتيه. (وقوله: يشير بسبابتها) أي اليمنى. وقوله: حينئذ أي حين إذ قال: إلا الله. (قوله: ولا يسن
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	رفعها) أي السبابة، لعدم وروده في غير التشهد. (قوله: وسن نظر إليها) أي ويستمر ذلك إلى السلام أو القيام. وهذا مستثنى من قولهم يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده. (قوله: أي قصر النظر إلى المسبحة) أي لا يجاوز نظره المسبحة. (قوله: حال رفعها) منصوب بإسقاط الخافض، متعلق بنظر في المتن. (قوله: ولو مستورة) غاية لسنية النظر. (قوله: بنحوكم) أي كمنديل. (قوله: كما قال شيخنا) مرتبط بالغاية. وعبارته: نعم، السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها - ولو مستورة - في التشهد، لخبر صحيح فيه. (قوله: وثالث عشرها) أي أركان الصلاة. (قوله: تسليمة أولى) لخبر مسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال القفال في المحاسن: في السلام معنى، وهو أنه كان مشغولا عن الناس، وقد أقبل عليهم. اه. (واعلم) أنه يشترط في السلام عشرة شروط: الاول: التعريف بالالف واللام، فلا يكفي سلام عليكم بالتنوين، ولا سلامي عليكم، ولا سلام الله عليكم، بل تبطل بذلك إذا تعمد وعلم. والثاني: كاف الخطاب. فلا يكفي السلام عليه، أو عليهما، أو عليهم، أو عليها، أو عليهن. والثالث: وصل إحدى كلمتيه بالاخرى. فلو فصل بينهما بكلام لم يصح. نعم، يصح السلام الحسن أو التام عليكم. والرابع: ميم الجمع. فلا يكفي نحو السلام عليك أو عليه، بل تبطل به الصلاة - إن تعمد وعلم - في صورة الخطاب لا في صورة الغيبة لانه دعاء لا خطاب فيه. والخامس: الموالاة. فلو لم يوال بأن سكت سكوتا طويلا أو قصيرا قصد به القطع ضر. كما في الفاتحة. السادس: كونه مستقبلا للقبلة بصدره. فلو تحول به عن القبلة ضر، بخلاف الالتفات بالوجه فإنه لا يضر، بل يسن أن يلتفت به في الاولى يمينا حتى يرى خده الايمن، وفي الثانية يسارا حتى يرى خده الايسر. وسيذكره في قوله: ومع الالتفات فيهما حتى يرى خده إلخ. والسابع: أن لا يقصد به الخبر فقط. بل يقصد به التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق، فلو قصد به الخبر لم يصح. والثامن: أن يأتي به من جلوس. والتاسع: أن يسمع به نفسه حيث لا مانع. والعاشر: أن لا يزيد أو ينقص ما يغير المعنى. وعدها بعضهم تسعة ونظمها في قوله: شروط تسليم تحليل الصلاة إذا أردتها تسعة صحت بغير مراش عرف وخاطب وصل واجمع ووال وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبرا واجلس واسمع به نفسا فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا قوله: وأقلها السلام عليكم) فلا يجوز إسقاط حرف من هذا الاقل ولا إبدال حرف بغيره. نعم، إن قال: السلم وقصد به السلام كفى على المعتمد، وإن كان يطلق على الصلح كما في قوله تعالى: * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) *
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	ويجوز: والسلام عليكم، بالواو، لانه سبقه ما يصلح للعطف عليه، بخلاف التكبير. ويجزئ: عليكم السلام، مع الكراهة. كما نقله في المجموع عن النص، فلا يشترط ترتيب كلمتيه لتأدية المعنى ولو من غير ترتيب، وهو: الامان عليكم. (قوله: للاتباع) دليل وجوب التسليمة الاولى. (قوله: ويكره: عليكم السلام) أي بتقديم الخبر، ومع الكراهة هو مجزئ لانه بمعنى ما ورد. (قوله: ولا يجزئ سلام عليكم) أي لعدم وروده، بخلافه في قوله: سلام عليك أيها النبي، وقوله: سلام علينا، لوروده فيه. (قوله: ولا سلام الله أو سلامي عليكم) أي ولا يجزئ ذلك. (قوله: بل تبطل الصلاة) أي به، وهو اضراب انتقالي راجع للصيغ الثلاثة قبله. (قوله: كما في شرح الارشاد لشيخنا) عبارته: لا سلام عليكم، بالتنكير، فلا يجزئ بل تبطل به الصلاة، وأجزأ في التشهد لوروده فيه. والتنوين لا يقوم مقام أل في العموم والتعريف وغيره. ومثله السلام عليكم - بكسر السين - لانه يأتي بمعنى الصلح. نعم، إن نوى به السلام لم يبعد إجزاؤه، ولانه يأتي بمعناه. ويبطل أيضا تعمد: سلام، أو سلام الله عليكم، أو عليك، أو عليكما، لانه خطاب. اه. (قوله: وسن تسليمة ثانية) أي للاتباع. رواه مسلم. قال ق ل: وهي من ملحقات الصلاة، لا من الصلاة على المعتمد. اه. (قوله: وإن تركها إمامه) أي فتسن للمأموم. (قوله: وتحرم إن عرض إلخ) أي ولا تبطل صلاته لفراغها بالاولى، وإنما حرمت الثانية حينئذ لانه انتقل إلى حالة لا تقبل فيها الصلاة فلا تقبل فيها توابعها. (قوله: كحدث إلخ) تمثيل للمنافي. (قوله: وخروج وقت جمعة) أي بخلاف وقت غيرها من بقية الصلوات، فلا تحرم لو خرج الوقت. والفرق أن الجمعة يشترط فيها بقاء الوقت من أولها إلى آخرها، بخلاف غيرها. (قوله: ووجود عار سترة) فيه نظر، لانه لو استتر أتى بالمطلوب، ولا تحرم إلا أن يقال المراد: وجد سترة ولم يستتر بها فتحريمها حينئذ واضح، كما في سم. (قوله: ويسن أن يقرن إلخ) هذا بيان لاكمل السلام، فهو مقابل قوله: وأقلها السلام عليكم. (قوله: كلا من التسليمتين) أي المتقدمتين، وهي الاولى والثانية. (قوله: برحمة الله) متعلق بيقرن. (وقوله: أي معها) بيان لمعنى الباء بالنظر للمتن وبالنظر للفعل الذي دخل به وهو يقرن، فالباء على معناها إذ هو يتعدى بها. (قوله: دون وبركاته) أي فلا يقر كلا من التسليمتين بها. وقوله: على المنقول في غير الجنازة أي أما فيها فتسن زيادته. وكتب سم ما نصه: قوله إلا في الجنازة، كذا قيل. ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيها أيضا. اه. (قوله: لكن اختير ندبها) أي لكن اختار بعضهم ندب وبركاته في غير الجنازة أيضا. وهو استدراك دفع به ما يتوهم من قوله: على المنقول، أنه متفق عليه. وحكى السبكي فيها ثلاثة أوجه، أشهرها: لا تسن ثانيها تسن ثالثها، تسن في الاولى دون الثانية. (قوله: لثبوتها) أي لفظة وبركاته. وهو علة الاختيار. وقوله: من عدة طرق أي من طرق عديدة. (قوله: ومع التفات) معطوف على برحمة الله. والاولى التعبير بالباء كما مر في نظيره. وقوله: فيهما أي في التسليمتين. (قوله: حتى يرى) بالبناء للمجهول، وهو غاية للالتفات. وقوله: خده الايمن أي فقط، ولا يشترط رؤية خديه. وعبارة شرح مسلم: ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده. وهذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: حتى يرى خديه من عن جانبه. اه. (وقوله: في الاولى) أي التسليمة الاولى: وهو متعلق بيرى. وقوله: والايسر في الثانية أي وحتى يرى خده الايسر في التسليمة الثانية. (قوله: يسن لكل من الامام إلخ) أي لخبر علي رضي الله عنه: كان النبي (ص) يصلي قبل العصر أربع
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	ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين وخبر سمرة: أمرنا رسول الله (ص) أن نرد على الامام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه أبو داود وغيره. (قوله: أن ينوي السلام) أي ابتداءه. وأما نية الرد فقط فقد ذكرها بقوله: وللمأموم أن ينوي الرد، إلخ. (قوله: على من التفت هو) أي على شخص التفت هو. أي كل ممن ذكر إليه - أي إلى ذلك الشخص - ولو غير مصل. ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الرد عليه وإن علم أنه قصده بالسلام، كما في ع ش. وقوله: ممن إلخ بيان لمن، أو بدل منه بدل بعض من كل. وقوله: عن يمينه أي يمين كل ممن ذكر. وقوله: بالتسليمة الاولى متعلق بينوي المذكور. أو بعامل البدل على جعل الجار والمجرور بدلا. (قوله: وعن يساره بالتسليمة الثانية) أي ويسن أن ينوي السلام على من التفت إليه ممن عن يساره بالتسليمة الثانية. وقوله: من ملائكة إلخ بيان لمن الثانية أو الاولى. (وقوله: وبأيتهما شاء إلخ) أي وينوي السلام بما شاءه من التسليمة الاولى أو الثانية على من كان خلفه أو كان أمامه. وأي هنا وفيما بعده موصولة، صلتها الفعل بعدها، وعائدها محذوف. (قوله: وبالاولى أفضل) أي ونية السلام على من ذكر بالتسليمة الاولى أفضل من الثانية. (قوله: وللمأموم إلخ) أي ويسن للمأموم إلخ، معطوف على لكل. (قوله: بأي سلاميه) متعلق بينوي، والضمير يعود على المأموم. وقوله: شاء صلة، أي والعائد إليها محذوف، أي بالذي شاءه من السلامين. (قوله: إن كان) أي المأموم. وقوله: خلفه أي الامام. (قوله: وبالثانية إن كان عن يمينه) أي وينوي الرد على الامام بالتسليمة الثانية إن كان المأموم عن يمين الامام. (قوله: وبالاولى إلخ) أي وينوي الرد عليه بالتسليمة الاولى إن كان المأموم عن يساره. قال في المغني: فإن قيل: كيف ينوي من على يسار الامام الرد عليه بالاولى ؟ مع أن الرد إنما يكون بعد السلام، والامام إنما ينوي السلام على من عن يساره بالثانية، فكيف يرد عليه ؟ أجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الاولى بعد فراغ الامام من التسليمتين، كما سيأتي. اه. قوله: ويسن أن ينوي إلخ) ذكره أولا مجملا ثم فصله بقوله: فينويه إلخ ليكون أوقع في النفس. (قوله: فينويه) أي الرد. وقوله: من على إلخ فاعل ينوي. وقوله: المسلم بكسر اللام، أي على الراد. وقوله: بالتسليمة الثانية متعلق بينوي أي تسليمة الراد الثانية. وذلك لان المسلم ينوي ابتداء السلام بالاولى فيكون الرد بالثانية. (قوله: ومن على يساره بالاولى) أي وينوي الرد من على يسار المسلم بالاولى. (قوله: ومن خلفه وأمامه إلخ) أي وينوي الرد من كان خلف المسلم أو أمامه، بأيهما شاء. ومحله: إذا تقدم سلام المسلم على من كان خلفه أو أمامه، وإلا فلا ينوي الرد عليه. كما في البجيرمي. (قوله: وبالاولى أولى) أي ونية الرد ممن كان خلف أو أمام تكون بالاولى أولى. (تنبيه) قال سم: هل يشترط مع نية السلام أو الرد فيما ذكر على من ذكر نية سلام الصلاة ؟ حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضر للصارف. وقد قالوا: يشترط فقد الصارف أو لا يشترط، فيكون هذا مستثنى من اشتراط قصد الصارف لوروده. فيه نظر، ولعل الاوجه الاول، ولا يقال هذا مأمور به فلا يحتاج لفقد الصارف لان نحو التسبيح لمن نابه شئ والفتح على الامام مأمور به، مع أنه لو قصد فيه مجرد التفهيم ضر وبطلت صلاته. اه. (قوله: فروع) أي خمسة. (قوله: يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الاولى) أي عند ابتدائها. فإن نوى قبلها بطلت صلاته، أو مع الثانية، أو أثناء الاولى فاتته الثانية. اه. نهاية. (قوله: خروجا من الخلاف في وجوبها) أي نية
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	الخروج. والقائل به هو ابن سريج وغيره. (قوله: وأن يدرج السلام) أي ويسن أن يدرجه - أي يسرع به - ولا يمده. فما يفعله المبلغون من مده خلاف الاولى. (قوله: وأن يبتدئه) أي ويسن أن يبتدئ السلام، أي الاول والثاني. (قوله: مستقبلا إلخ) أي حال كونه مستقبلا بوجهه القبلة، وأما بالصدر فهو واجب. (قوله: وأن يسلم المأموم) أي ويسن ذلك. وقوله: تسليمتي الامام أي بعد فراغه منهما، ولو قارنه جاز كبقية الاركان إلا تكبيرة الاحرام، لكن المقارنة مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فقط. (قوله: ورابع عشرها) أي أركان الصلاة. (قوله: ترتيب) قال ع ش ق: وعده من الاركان إن كان بمعنى الاجزاء صحيح، لانه إن فسر بجعل كل شئ في مرتبته فهو من الافعال، أو بوقوع كل شئ في مرتبته فهو صورة للصلاة، وصورة الشئ جزء منه، فلا تغليب على كلا الامرين في عده منها بذلك المعنى، خلافا لما قال بعضهم. اه. (قوله: بين أركانها) أي الصلاة. وخرج به الترتيب بين سننها كالافتتاح والتعوذ فإنه ليس بركن كما سيذكره الشارح. (قوله: كما ذكر) أي على الوجه الذي ذكر في عد الاركان. ويستثنى منه النية مع تكبيرة الاحرام فلا يجب الترتيب بينهما، بل تجب مقارنة النية لتكبيرة الاحرام. وكذا جعلهما مع القراءة في القيام، وكذلك التشهد والصلاة على النبي (ص) مع الجلوس. وقال في النهاية: ويمكن أن يقال بين النية وتكبيرة الاحرام والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب، لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء، لانه لا بد من تقديم القيام على القراءة، والجلوس على التشهد، واستحضار النية قبيل التكبير. اه. (قوله: فإن تعمد الاخلال إلخ) مفرع على مفهوم وجوب الترتيب. (قوله: بتقديم ركن فعلي) بدل من الجار والمجرور قبله، ويصح جعله متعلقا بالاخلال وتجعل الباء سببية فرارا من تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد. أي تعمد الاخلال به بسبب تقديم ركن فعلي، أي ولو على قولي. والحاصل أن المصلي إما أن يقدم فعليا على فعلي أو على قولي، أو قوليا على قولي أو على فعلي، والاولان مبطلان لانهما يخرمان هيئة الصلاة، بخلاف الاخيرين إذا كان القولي المتقدم غير السلام لانهما لا يخرمان هيئتها. (قوله: كأن سجد قبل الركوع) مثال لتقديم ركن فعلي مثله، ومثال تقديمه على قولي تقديم الركوع على القراءة. (قوله: بطلت صلاته) جواب أن. (قوله: أما تقديم الركن القولي) أي على فعلي أو قولي، كتقديم التشهد على السجود، والصلاة على النبي (ص) على التشهد. وقوله: فلا يضر أي وإن كان عامدا عالما، لكن لا يعتد بالمقدم فيعيده في محله، ولا يسجد للسهو في تقديم الصلاة على النبي (ص) على التشهد. وقوله: إلا السلام أي أما هو فتقديمه على محله عمدا مبطل للصلاة. (قوله: والترتيب بين السنن) أي بعضها مع بعض، كدعاء الافتتاح والتعوذ، أو بينها وبين الاركان كالفاتحة والسورة. وقوله: شرط للاعتداد بسنيتها أي لا في صحة الصلاة، فإذا قدم المتأخر لا يعتد به فيما إذا قدم السنة على الفرض بل يعيده في محله، أو يفوت المتأخر فيما إذا قدم السنة على السنة. (قوله: ولو سها إلخ) الاولى التعبير بفاء التفريع بدل الواو إذ المقام له، وهو مقابل لمحذوف بينه الشارح بقوله: فإن تعمد إلخ. وقوله: غير مأموم أي وهو الامام والمنفرد. أما المأموم فيتابع إمامه ويأتي بركعة بعد سلامه، كما سيصرح به. (قوله: في الترتيب) أي في الاخلال به. (قوله: بترك ركن) متعلق بسها. (قوله: كأن سجد إلخ) تمثيل للسهو بترك ركن. (قوله: لغا ما فعله) جواب لو أي لغا جميع ما أتى به من الاركان لوقوعه في غير محله. (قوله: حتى يأتي
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	بالمتروك) غاية في إلغاء ما أتى به. أي ويستمر إلغاء ما أتى به إلى أن يأتي بالمتروك، فإذا أتى به انقطع الالغاء ويحسب له جميع ما أتى به من بعد تإيانه بالمتروك. (قوله: فإن تذكر) أي غير المأموم المتروك. والتذكر ليس بقيد، بل مثله الشك فيه كما سيصرح به. (قوله: قبل بلوغ مثله) أي وقبل وصوله إلى ركن مثل المتروك من ركعة أخرى. وقوله: أتى به أي بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته. (قوله: وإلا) أي وإن لم يتذكر ذلك قبل بلوغ مثله بأن تذكره بعده. وقوله: فسيأتي بيانه أي قريبا، في قوله: وإن لم يتذكر حتى فعل مثله إلخ. (قوله: أو شك) معطوف على سها. وقوله: أي غير المأموم أما هو فلا يأتي به، بل يتابع الامام ويأتي بعد سلامه بركعة، كالذي مر. (قوله: في ركن) متعلق بشك. أي شك فيه بعد تلبسه بآخر. (قوله: أتى به فورا وجوبا) وفي ع ش ما نصه: وعلى هذا لو كان الشاك إماما فعاد بعد ركوع المأمومين معه أو سجودهم، فهل ينتظرون في الركن الذي عاد منه الامام وإن كان قصيرا كالجلوس بين السجدتين ؟ أو يعودون معه حملا على أنه لم يقرأ الفاتحة ؟ أو تتعين نية المفارقة ؟ فيه نظر، ولا يبعد الاول حملا له على أنه عاد ساهيا، لكن ينبغي إذا عاد والمأموم في الجلوس بين السجدتين أن يسجد وينتظره في السجود حذرا من تطويل الركن القصير. اه. (قوله: إن كان الشك إلخ) قيد للاتيان بالمشكوك فيه. (قوله: أي وإن لم يتذكر إلخ) مقتضى هذا الحل أن قوله أولا: فإن تذكر قبل بلوغ مثله إلخ، من المتن وفي النسخ التي بأيدينا هو من الشرح. وعلى ما فيها فالمناسب في الحل أن يقول: وإن لم يشك إلخ. ولا بد على حله من تقدير مفهوم قوله: إن كان الشك قبل فعل مثله، زيادة على قوله: أي وإن لم يتذكر، وهو: أو لم يشك حتى فعل مثله. (قوله: أجزأه) أي مثل المتروك. أي أو المشكوك فيه. وقوله: عن متروكه أي أو المشكوك فيه. (قوله: ولغا ما بينهما) أي لم يحسب ما أتى به من الاركان بين المتروك أو المشكوك فيه وبين المثل الذي أتى به من ركعة أخرى. (قوله: هذا كله إلخ) أي هذا التفصيل كله بين ما لو تذكر أو شك قبل بلوغ مثله فيأتي به، وبين ما لو كان ذلك بعده فلا يأتي به، بل يجزئه إن علم عين الركن المتروك - أي أو المشكوك فيه - كركوع أو سجود، وعلم محله ككونه من الركعة الاولى أو الثانية مثلا. (قوله: فإن جهل عينه إلخ) مفهوم قوله: إن علم عين المتروك. وسكت عن مفهوم قوله: وعلم محله، وهو ما إذا جهل محله وعلم عينه. وحاصله أنه يأخذ فيه بالاحوط، فإذا علم أنه ترك سجدة ولم يعلم أهي من الركعة الاخيرة أم من غيرها جعلها منه وأتى بركعة، أو علم ترك سجدتين وجهل محلهما أتى بركعتين، فإنه يقدر أنه ترك سجدة من الاولى وسجدة من الثانية فيجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما. وعلى هذا فقس. (قوله: وجوز أنه) أي المتروك، ومثله المشكوك فيه. (قوله: بطلت صلاته) جواب إن. (قوله: ولم يشترط) أي في البطلان. وقوله: هنا أي في هذه المسألة، وهي ما إذا جوز أنه النية أو تكبيرة الاحرام بعد تيقن ترك ركن وجهل عينه. والاحتراز بلفظ هنا عما إذا شك ابتداء في النية أو تكبيرة الاحرام فإنه مبطل للصلاة بشرط مضي ركن أو طول فصل، كما تقدم. والفرق هنا تيقن ترك انضم لتجويز ما ذكر، وهو أقوى من مجرد الشك في النية أو التكبيرة وكتب سم ما نصه: قوله: ولم يشترط هنا طول، هذا يفيد البطلان وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما، فتلراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع، بل يشترط هنا الطول أو مضي ركن أيضا. وقد ذكرت ما قاله ل: م ر فأنكره. اه. (قوله: أو أنه السلام) أي أو جوز أن المتروك السلام. (قوله: يسلم) أي ولا يسجد للسهو لفوات محله بالسلام المأتي به، كما في التحفة. وقوله: وإن طال الفصل قال في شرح الروض: فيما يظهر لان غايته أنه سكوت طويل، وتعمد طول السكوت لا يضر، كما مر. اه. (قوله: أو أنه غيرهما) أي أو جوز أن المتروك وغير النية أو تكبيرة الاحرام والسلام، فثنى الضمير باعتبار عد النية وتكبيرة الاحرام شيئا واحدا وعد السلام شيئا واحدا. وقوله:
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	أخذا بالاسوأ أي بالاحوط. فلو تيقن ترك شئ من الاركان وجوز أنه سجدة أو سجدتان، أخذ بالاحوط وجعله سجدتين. وهكذا. (قوله: وبنى على ما فعله) أي وبنى صلاته على ما أتى به من الاركان. فإن كان في حالة سجوده مثلا جوز أن المتروك الفاتحة، قام وأتى بها وبنى صلاته عليها، أي تمم صلاته بانيا على الفاتحة بأن يركع ويعتدل. وهكذا. (قوله: وتدارك الباقي) معطوف على أجزأه. أي أجزأه ذلك المثل وتدارك الباقي من صلاته لانه ألغى ما بينهما. ويسن أن يسجد للسهو آخرها لان ما أبطل عمده يسجد لسهوه. (قوله: نعم، إلخ) استدراك على قوله: أجزأه. أي محل الاجزاء بالمثل عن المتروك إن كان ذلك المثل من الصلاة. فإن لم يكن من الصلاة، كأن ترك السجدة الاخيرة وقام وقرأ آية السجدة وسجد، فإنه لا يجزئه سجود التلاوة عن المتروك لانه ليس مما تشمله الصلاة. وقوله: لم يجزئه أي سجود التلاوة عن المتروك. (قوله: أما المأموم إلخ) مقابل قوله فيما تقدم غير مأموم. والتفصيل الذي ذكره فيه مخصوص بما إذا كان المتروك الفاتحة، أما إذا كان غيرها من بقية الاركان فلا يتأتى فيه بل يتابع الامام فيما هو فيه ويأتي بعد سلامه بركعة، كما مر التنبيه عليه. (قوله: فيقرؤها) أي يتخلف لقراءتها، ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة كما سيأتي. (قوله: وبعد ركوعهما) أي وإذا علم أو شك في ذلك بعد ركوعه وركوع إمامه. وقوله: لم يعد بفتح الياء من عاد، وهو جواب الشرط المقدر. (قوله: فرع: سن دخول صلاة إلخ) قال حجة الاسلام الغزالي: واعلم أن تخصيص الصلاة من الشوائب والعلل، وإخلاصها لله تعالى، وأداءها بالشروط الظاهرة والباطنة من خشوع وغيره، سبب لحصول أنوار القلب، وتلك الانوار مفاتيح علوم المكاشفة. فأولياء الله المكاشفون بملكوت السموات والارض وأسرار الربوبية إنما يكاشفون في الصلاة، لا سيما في السجود، إذ يتقرب العبد من ربه عزوجل بالسجود. ولذلك قال تعالى: * (واسجد واقترب) * فليحذر الانسان مما يفسدها ويحبطها، فإنها إذا فسدت فسدت جميع الاعمال، إذ هي كالرأس للجسد. وورد أنها عرس الموحدين، لانه يجتمع فيها أنواع العبادة، كما أن العرس يجتمع فيه أنواع الطعام. فإذا صلى العبد ركعتين يقول الله: عبدي، مع ضعفك أتيتني بألوان العبادة قياما وركوعا وسجودا وقراءة وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وسلاما، فأنا مع جلالتي وعظمتي لا يجمل مني أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم. أوجبت لك الجنة بنعيمها كما عبدتني بألوان العبادة، وأكرمك برؤيتي كما عرفتني بالوحدانية. فإني لطيف أقبل عذرك وأقبل الخير منك برحمتي، فإني أجد من أعذبه من الكفار وأنت لا تجد إلها غيري يغفر سيئاتك. عندي لك بكل ركعة قصر في الجنة وحوراء، وبكل سجدة نظرة إلى وجهي. وهذا لا يكون إلا لمن أخلص فيها لله وحده. اه. قال بعض العارفين: ينبغي لمن أراد الصلاة الكاملة أن يستعد لها قبل دخول الوقت بالوضوء، وإذا دخل الوقت صلى السنة الراتبة، لان العبد ربما تشعب باطنه وتفرق همه - من نحو المخالطة وأمر المعاش - فتحصل له كدورة. فإذا قدم السنة زال ذلك، ثم يجدد التوبة عند الفريضة من كل ذنب عمله، ومن الذنوب عامة وخاصة، ويستقبل القبلة بظاهره والحضرة الالهية بباطنه، ويقرأ قل أعوذ برب الناس، ثم يرفع يديه ويستحضر في تحرمه عظمة الاله وكبرياءه، ويعلم أن معنى أكبر أنه أكبر من أن يتعاظمه شئ أو يكون في جنب عظمته، وليس معناه أنه أكبر مما سواه من المخلوقين إذ ليس له مشابه.
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	وفي العوارف: سئل أبو سعيد الخراز: كيف الدخول في الصلاة ؟ فقال: هو أن تقبل عليه تعالى كإقبالك عليه يوم القيامة، ووقوفك بين يديه ليس بينك وبينه ترجمان، وهو مقبل عليك وأنت تناجيه. قال في الاربعين: الاصل ما معناه: ولا تقل الله أكبر إلا وفي قلبك ليس أكبر منه. ولا تقل وجهت وجهي إلا وقلبك متوجه بكله إليه تعالى ومعرض عن غيره. ولا تقل الحمد لله إلا وقلبك طافح بشكر نعمته عليك، فرح به. ولا تقل إياك نعبد وإياك نستعين إلا وأنت مستشعر ضعفك وعجزك، فإنه ليس إليك ولا إلى غيرك من الامر شئ. وكذلك في جميع الاذكار والاعمال. روي عنه عليه السلام أنه قال: يقول الله عزوجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عزوجل: مجدني عبدي. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. قال: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين. قال: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. (قوله: بنشاط) أي بهمة ورغبة. (قوله: ذم تاركيه) أي النشاط. (قوله: بقوله إلخ) متعلق بذم. وقوله: وإذا قاموا أي المنافقون. وقوله: قاموا كسالى أي متثاقلين. وأنشد أبو حيان في ذم من ينتمي إلى الفلاسفة: وما انتسبوا إلى الاسلام إلا لصون دمائهم أن لا تسالا فيأتون المناكر في نشاط ويأتون الصلاة وهم كسالى (قوله: والكسل: الفتور والتواني) أي وهو ضد النشاط. (قوله: وفراغ قلب) بالجر، معطوف على نشاط. أي خلوه وتجرده. وقوله: من الشواغل أي الدنيوية، لان ذلك أدعى لتحصيل الغرض. فإذا كانت صلاته كذلك انفتح له فيها من المعارف ما يقصر عنه فهم كل عارف، ولذلك قال عليه السلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومثل هذه هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. اه م ر. وفي المغني: قال القاضي: يكره أن يفكر في صلاته في أمر دنيوي أو مسألة فقهية، أما التفكر في أمر الآخرة فلا بأس به، وأما فيما يقرؤه فمستحب. (فائدة) فيها بشرى، روى ابن حبان في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، أن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه فوضعت على رأسه، أو على عاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه، أي حتى لا يبقى منها شئ إن شاء الله تعالى. اه. (قوله: لانه) أي فراغ القلب. وقوله: أقرب إلى الخشوع أي إلى تحصيله. (قوله: وسن فيها خشوع) اختلفت آراء العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى أنه غض البصر وخفض الصوت، ومحله القلب. وعن علي: أن لا يلتفت يمينا وشمالا. وعن ابن جبير: أن لا يعرف من على يمينه ولا من على يساره. وعن عمرو بن دينار: هو السكون وحسن الهيئة. وعن ابن سيرين: هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك. وعن عطاء: هو أن لا تعبث بشئ من جسدك في الصلاة. وقيل: هو جمع الهمة والاعراض عماسوى الصلاة. وقال في النهاية: وقد اختلفوا هل الخشوع من أعمال الجوارح كالسكون ؟ أو من أعمال القلوب كالخوف ؟ أو هو عبارة عن المجموع على أقوال للعلماء ؟ اه. (قوله: بأن لا يحضر فيه إلخ) تصوير للخشوع بالقلب. (قوله: غير ما هو فيه) أي غير ما هو متلبس به وبصدده، من الصلاة وما تشتمل عليه. وقوله: وإن تعلق بالآخرة أي وإن تعلق ذلك الغير بالآخرة، كذكر الجنة والنار وغيرهما من الاحوال السنية التي لا تعلق لها بذلك المقام. قال ع ش: وهذا قد يشكل عليه استحباب كثرة الدعاء في السجود والركوع والاستغفار وطلب الرحمة إذا مر بآية استغفار أو رحمة، والاستجارة من العذاب إذا مر بآية عذاب، إلى غير ذلك مما يحمل على طلب الدعاء في
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	صلاته، فإن ذلك فرع عن التفكر في غير ما هو فيه، ولا سيما إذا كان الدعاء بطلب أمر دنيوي، اللهم إلا أن يقال إن هذا نشأ من التسبيح والدعاء المطلوبين في صلاته أو القراءة فليس أجنبيا عما هو فيه. اه. وفي الاحياء: واعلم أن من مكايده - أي الشيطان - أن يشغلك في صلاتك بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأ. فاعلم أن كل ما يشغلك عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس. فإن حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود معانيها. (قوله: وجوارحه) أي وخشوع بجوارحه. وقوله: بأن لا يعبث بأحدها تصوير للخشوع بالجوارح. (قوله: وذلك لثناء الله تعالى إلخ) أي وإنما كان الخشوع سنة لثناء الله تعالى على فاعلي الخشوع، أي المتصفين به. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وقد أوجب الله له الجنة. (قوله: ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه) أي الخشوع. (قوله: كما دلت عليه) أي على انتفاء ما ذكر. وقوله: الاحاديث الصحيحة سيأتي بيان بعضها. (قوله: ولان لنا وجها اختاره جمع أنه شرط للصحة) قال حجة الاسلام الغزالي في بيان اشتراط الخشوع والحضور: اعلم أن أدلة ذلك كثيرة. فمن ذلك قوله تعالى: * (وأقم الصلاة لذكري) * وظاهر الامر الوجوب، والغفلة تضاد الذكر. فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره. وقوله تعالى: * (ولا تكن من الغافلين) * فهي وظاهره التحريم. وقوله. عزوجل: * (حتى تعلموا ما تقولون) * تعليل لنهي السكران. وهو مطرد في الغافل المستغرق بالوسواس وأفكار الدنيا. وقوله (ص): إنما الصلاة تمسكن وتواضع. حصر بالالف واللام. وكلمة إنما للتحقيق والتوكيد. قوله (ص): من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر. وقال (ص): كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب. وما أراد به إلا الغافل. وقال (ص): ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. والتحقيق فيه أن المصلي مناج ربه عزوجل، كمورد به الخبر. والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة. وأطال الكلام في الاستدلال على ذلك، ثم قال: فإن قلت إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في صحتها خالفت إجماع الفقهاء، فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير. فاعلم أنه قد تقدم في كتاب العلم أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن ولا يشقون عن القلوب ولا في طريق الآخرة، بل يبنون ظاهر أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح. على أنه لا يمكن أن يدعي الاجماع، فقد نقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته. وروي عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وعن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. وروي أيضا مسندا، قال رسول الله (ص): إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. وهذا لو نقل عن غيره لجعل مذهبا فكيف لا يتمسك به، وقال عبد الواحد بن زيد أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، فجعله إجماعا. وما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى. والحق الرجوع إلى أدلة الشرع، والاخبار والآثار ظاهرة في هذا الشرط، إلا أن مقام الفتوى في التكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق، فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع الصلاة فإن ذلك يعجز عنه كل
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	البشر إلا الاقلين وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مرد له إلا أن يشترط منه ما ينطلق عليه الاسم، ولو في اللحظة الواحدة، وأولى اللحظات به لحظة التكبير، فاقتصرنا على التكليف بذلك. اه. (قوله: ومما يحصل الخشوع إلخ) أي ومما يقتضي الخشوع ويكون سببا فيه، استحضاره أنه بين يدي ملك الملوك. ومما يحصله أيضا: الهمة. قال حجة الاسلام: اعلم أن حضور القلب سببه الهمة، فإن قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلا فيما يهمك. ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى، فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه. والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلا بل جائلا فيما الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا. فلا حيلة ولا علاج لاحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة، والهمة لا تتصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها. وذلك هو الايمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليها. فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتها، حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة. وبمثل هذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض الاكابر ممن لا يقدر على مضرتك ومنفعتك، فإذا كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضر فلا تظنن أن له سببا سوى ضعف الايمان، فاجتهد الآن في تقوية الايمان. انتهى. ولله در العلامة الفقيه إسماعيل المقري رحمه الله تعالى حيث قال: تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة تظل وقد أتممتها غير عالم تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة فويلك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبت تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غلط عليه وغيرة أما تستحي من مالك الملك أن يرى صدودك عنه يا قليل المروءة إلهي اهدنا فيمن هديت وخذ بنا إلى الحق نهجا في سواء الطريقة (وقوله: استحضاره) أي المصلي. وقوله: أنه بين يدي إلخ أي أنه قائم بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر، أي ما يسرونه، وأخفى منه. وقوله: يناجيه أي يكلمه ويخاطبه. والجملة في محل نصب حال من اسم أن أو خبر بعد خبر لها. (قوله: وأنه ربما إلخ) أي استحضاره أن الله سبحانه وتعالى ربما تجلى عليه، أي على من ترك الخشوع بصفة القهر، فيعاقبه ويرد عليه صلاته. (قوله: وتدبر قراءة) أي وسن تدبر القراءة. وقوله: أي تأمل معانيها أي إجمالا لا تفصيلا كما هو ظاهر، لانه يشغله عما هو بصدده. ويسن ترتيلها أيضا، وهو التأني فيها. فإفراط الاسراع مكروه، وحرف الترتيل أفضل من حرفي غيره. (قوله: قال تعالى: * (أفلا يتدبرون القرآن) *) قال في حاشية الجمل على الجلالين: هو إنكار واستقباح لعدم تدبرهم القرآن، وإعراضهم عن التأمل فيما فيه من موجبات الايمان. وتدبر الشئ تأمله والنظر في أدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه، ثم استعمل في كل تفكر ونظر. والفاء للعطف على مقدر، أي أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه ؟. اه. (قوله: ولان به إلخ) اسم أن، ضمير الشأن محذوفا، وضمير به يعود على
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	التدبر. وقوله: مقصود الخشوع الاضافة للبيان، أي مقصود للصلاة هو الخشوع. (قوله: وتدبر ذكر) أي وسن تدبر ذكر كتسبيح ودعاء. (قوله: قياسا على القراءة) قال في المغني: وقد يفهم من هذا أن من قال: سبحان الله مثلا غافلا عن مدلوله، وهو التنزيه، يحصل له ثواب ما يقوله. وهو كذلك، وإن قال الاسنوي فيه نظر. اه. (قوله: وسن إدامة نظر محل سجوده) أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من ابتداء التحرم، ويديمه إلى آخر صلاته، إلا فيما يستثنى. وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق النظر من ابتداء التحرم. وخص موضع السجود لانه أشرف وأسهل. (قوله: لان ذلك) أي إدامة النظر إلى محل سجوده. وقوله: أقرب إلى الخشوع أي إلى تحصيله، كما مر. (قوله: ولو أعمى) أي وسن إدامة نظره ولو كان أعمى. والمراد بنظره موضعه، إذ لا نظر للاعمى. (قوله: وإن كان عند الكعبة إلخ) الغاية للرد على من استثنى الكعبة فقال أنه ينظر إليها. وفي المغني، وعن جماعة: أن المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة. لكن صوب البلقيني أنه كغيره. وقال الاسنوي: إن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة وجه ضعيف. (قوله: أو في الظلمة) أي وسن إدامة النظر وإن كان المصلي في الظلمة. (قوله: أو في صلاة الجنازة) أي وسن ذلك وإن كان في صلاة الجنازة. وهذه الغاية للرد على من استثنى صلاة الجنازة فقال: أنه ينظر إلى الميت. قال الجمال الرملي في النهاية: واستثنى بعضهم أيضا ما لو صلى خلف ظهر نبي فنظره إلى ظهره أولى من نظره لموضع سجوده، وما لو صلى على جنازة فإنه ينظر إلى الميت. ولعله مأخوذ من كلام الماوردي القائل بأنه لو صلى في الكعبة نظر إليها. اه. وكتب ع ش: قوله: ولعله، أي الاستثناء. وقوله: مأخوذ أي وهو مرجوح. اه. (قوله: نعم، إلخ) استدراك على سنية إدامة النظر محل سجوده، وهذا قد مر ذكره قريبا. (قوله: ولايكره تغميض عينيه) أي لانه لم يرد فيه نهي: قال ع ش: لكنه خلاف الاولى، وقد يجب التغميض إذا كان العرايا صفوفا، وقد يسن كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره. قاله العز بن عبد السلام. اه م ر. (قوله: إن لم يخف) أي من التغميض ضررا، فإن خافه كره. (قوله: يكره للمصلي) أي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا. (قوله: الذكر) بالجر، بدل مما قبله. (قوله: وغيره) أي وغير الذكر من أنثى أو خنثى. (قوله: قال شيخنا إلخ) عبارته مع الاصل: قلت يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شئ من سنن الصلاة. وفي عمومه نظر، والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب فإنه يفيد كراهة الترك، كما صرحوا به في غسل الجمعة وغيره. اه. وعبارته على بافضل: قال النووي: ويكره ترك سنة من سنن الصلاة. اه. أي فينبغي الاعتناء بسننها، لان الكراهة تنافي الثواب أو تبطله. اه. وكتب العلامة الكردي ما نصه: قوله: قد تنافي الثواب. كأن المراد إذا قارنت العمل أو تبطله، أي إذا طرأت عليه. وأشار بقد إلى أنها قد لا تنافيه. اه. وقوله: وفي عمومه نظر، أي وفي عموم ما ذكر من كراهة الترك لكل السنن، أي جعل ذلك عاما في كل السنن، نظر. ووجهه أنه لا يلزم من طلب الشئ كراهة تركه، بل بعضه مكروه وبعضه خلاف الاولى. (قوله: والذي يتجه تخصيصه) أي ما ذكر من كراهة الترك. وقوله: بما ورد فيه نهي إن أوقعت ما على ترك، أي ترك ورد فيه نهي أشكل عليه قوله، أو خلاف في الوجوب، إذ الترك ليس فيه ذلك وإن أوقعت على سنن أشكل أن السنن لم يرد فيها نهي. والذي يظهر الثاني، ويكون ضمير فيه عائدا على ما بتقدير مضاف بالنسبة للاول، وأما بالنسبة للثاني فلا تقدير، أي سنن ورد في تركها نهي وورد فيها نفسها خلاف في الوجوب. والسنة التي ورد في تركها نهي مثل النظر إلى محل سجوده، فقد ورد: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في
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	صلاتهم، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. والسنة التي قيل بوجوبها مثل الصلاة على الآل في التشهد الاخير، والسنة التي لم يرد في تركها نهي ولا قيل بوجوبها، مثل رفع اليدين حذو منكبيه، فهذه تركها خلاف الاولى. (قوله: وسن ذكر ودعاء) عطف الدعاء على الذكر من عطف الخاص على العام. كما يدل لذلك قول ابن حجر في خطبة متن المنهاج عند قول المصنف: من الاذكار. ونص عبارته: جمع ذكر، وهو لغة: كل مذكور. وشرعا: قول سيق لثناء أو دعاء. وقد يستعمل شرعا لكل قول يثاب قائله. اه. واعلم أن المأثور منهما أولى من غيره، وهو كثير يضيق نطاق الحصر عنه، فينبغي أن يعتنى به لمزيد بركته وظهور غلبة رجاء استجابته ببركته (ص). فمن ذلك: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شئ قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب. ثم: سبحان الله، ثلاثا وثلاثين، والحمد لله مثلها، والله أكبر مثلها. وقال: تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير. ثم يدعو بعد ذلك بالجوامع الكوامل، وهي: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل والفشل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الاعداء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الامور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أسألك ك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك علما نافعا، وأسألك رزقا طيبا، وأسألك عملا متقبلا. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم لقائك. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وينبغي للداعي أن يراعي شروط الدعاء وآدابه ما أمكنه. وسيذكر الشارح قريبا بعضا من ذلك. (فائدة قال النووي في الاذكار. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله (ص) إذا قضى صلاته مسح وجهه بيده اليمنى. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن. اه. وفي رواية: بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب... إلخ. (فائدة) أخرى، ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه، في كتابه المسمى بالدلالة على الله عز وجل، عن سيدنا أبي العباس الخضر عن نبينا عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين السلام، أنه قال: سألت أربعة وعشرين ألف نبي عن استعمال شئ يأمن العبد به من سلب الايمان، فلم يجبني أحد منهم حتى اجتمعت بمحمد (ص)، فسألته عن ذلك فقال: حتى أسأل جبريل عليه السلام. فسأله عن ذلك فقال: حتى أسأل رب الغزة عن ذلك. فسأل رب العزة عن ذلك، فقال الله عزوجل: من واظب على قراءة آية الكرسي وآمن الرسول، إلى آخر السورة، وشهد الله إلى قوله الاسلام، وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب، وسورة الاخلاص والمعوذتين والفاتحة عقب كل صلاة، أمن من سلب الايمان. (وقوله: سرا) منصوب بإسقاط الخافض، أي بالسر، وهو ضد الجهر. وقوله: عقبها أي الصلاة. أفهم التعبير
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	بالعقبية أنهما يقدمان على النافلة راتبة كانت أو غيرها، وأنه لو قدمها عليهما فاتا عليه. وسيذكر خلافه. وعبارة ع ش: وفي سم على المنهج: السنة أن يكون الذكر والدعاء قبل الاتيان بالنوافل بعدها، راتبة كانت أو غيرها. شرح الروض: أي فلو أتى به بعد الراتبة فهل يحصل أو لا ؟ فيه تردد نقله الزيادي. أقول: والاقرب الثاني لطول الفصل. اه. وقوله: والاقرب الثاني. سيأتي عن سم على حجر أن الافضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة، فيفيد أنه لو قدمها عليهما كان التقديم مفضولا مع حصولهما. (قوله: أي يسن إلخ) تفسير مراد لقوله سرا. (قوله: بهما) أي بالذكر والدعاء. (قوله: لم يرد إلخ) في محل جر، صفة لامام، فإن أراد ذلك جهر بهما. قال ع ش: وينبغي جريان ذلك في كل دعاء وذكر فهم من غيره أنه يريد تعلمهما، مأموما كان أو غيره، من الادعية الواردة أو غيرها، ولو دنيويا. اه. وقوله: تعليم الحاضرين أي الذكر والدعاء. (وقوله: ولا تأمينهم) أي ولم يرد تأمين الحاضرين لدعائه. (قوله: وورد فيهما) أي في فضلهما والحث عليهما - أي مطلقا - عقب الصلاة وغيره. وقوله: أحاديث كثيرة من جملة ما ورد في الدعاء ما رواه الحاكم عن علي رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والارض. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه (ص) قال: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة: من لم يسأل الله يغضب عليه. ومن جملة ما ورد في الذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين. ثم قال: تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. (قوله: وروى الترمذي إلخ) هذا مما ورد في الدعاء والحديث الذي بعده في الذكر، وهو متضمن لبعض الآداب. (قوله: جوف الليل) منصوب على الظرفية بمقدر، أي الدعاء في جوف الليل أسمع. ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو جوف الليل. وعليه فيقدر في السؤال مضاف محذوف أي: أي وقت الدعاء أسمع ؟ قال: جوف الليل. وقوله: ودبر معطوف على جوف. ويجري فيه الاحتمالان في سابقه. (قوله: أشرفنتا على واد) أي اطلعنا. (قوله: اربعوا على أنفسكم) هو بفتح الباء، ومعناه: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. (قوله: إنه) أي الله عزوجل. (قوله: احتج به) أي استدل بهذا الخبر. وقوله: للاسرار أي لندبه. (قوله: أختار) هو بصيغة المضارع، مقول القول. (قوله: للامام والمأموم) أي المنفرد. (قوله: أن يذكر الله تعالى) المراد بالذكر ما يشمل الدعاء. (قوله: إلا أن يكون إماما إلخ) استثناء من قوله: ويخفيا الذكر. واسم يكون يعود على أحد المذكورين وهو الامام، ويحتمل عوده على الذاكر المفهوم من الذكر. ولو حذف أن يكون وقال: إلا الامام إلخ لكان أولى. (وقوله: أن يتعلم) بالبناء للمجهول. (وقوله: منه) نائب فاعله، أي أن يتعلم الحاضرون منه. (قوله: فإن الله يقول إلخ) دليل الاختيار. (قوله: ولا تخافت بها) يقال: خفت الصوت من بابي
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	ضرب وجلس إذا سكن. ويعدى بالباء فيقال: خفت الرجل بصوته، إذا لم يرفعه. وخافت بقراءته مخافتة إذا لم يرفع صوته بها، وخفت الزرع ونحوه فهو خافت. اه. مصباح ومختار. (قوله: يعني والله أعلم بالدعاء) أي أن المراد من الصلاة الدعاء، وهذا القول لعائشة رضي الله عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالصلاة القراءة فيها. وقال: نزلت ورسول الله (ص) مختف بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه (ص): * (ولا تجهر بصلاتك) * أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، * (ولا تخافت بها) * عن أصحابك فلا تسمعهم * (وابتغ بين ذلك سبيلا) * زاد في رواية: أي أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. (قوله: في الجهر بهما) أي بالذكر والدعاء. (قوله: بحيث يحصل إلخ) تصوير للمبالغة. (قوله: يسن افتتاح الدعاء إلخ) قد نظم ابن العماد آداب الدعاء في قوله: واجلس إلى قبلة بالحمد مبتدئا وبالصلاة على المختار من رسل وامدد يديك وسل فالله ذو كرم واطلب كثيرا وقل يا منجح الامل ببسط كف خذ الاقوال ثالثها عند البلاء بظهر الكف وابتهل برفع كف أم الاطراق قد ذكروا قولين أقواهما رفع بلا حول إن السما قبلة الداعين فاعن بهاكما دعا سادة فاختره وانتحل وقوله: بالحمد لله والصلاة إلخ قال في الاذكار: وينافي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، قال: سمع رسول الله (ص) رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولو يصل على النبي (ص)، فقال رسول الله (ص): عجل هذا. ثم دعاه فقال له، أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي (ص)، ثم يدعو بعد بما شاء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والارض، لا يصعد منه شئ حتى يصلى على نبيك (ص). اه. وينبغي أن يتحرى مجامع الحمد، وأفضلها: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كحال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومجامع الصلاة على النبي (ص) وأفضلها صلاة التشهد، لكن لا سلام فيها فيزيد آخرها: وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. (قوله: والختم بهما) أي بالحمد لله والصلاة على النبي (ص). ويسن أيضا الختم بربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. (قوله: وبآمين) أي وسن الختم بآمين أيضا. (قوله: وتأمين مأموم) أي وسن تأمين مأموم سمع دعاء إمامه، فإن لم يسمعه دعا بنفسه. (قوله: وإن حفظ ذلك) أي وسن له التأمين وإن حفظ الدعاء. (قوله: ورفع يديه) أي وسن رفع يديه عند الدعاء. ولو فقدت إحدى يديه أو كان علة رفع الاخرى. (قوله: الطاهرتين) خرج بهما المتنجستان فإنه يكره رفعهما ولو بحائل. (وقوله: حذو منكبيه) أي إلا إذا اشتد الامر فإنه يجاوز المنكب. قال الكردي: وفي شرح العباب للشارح: قال الحليمي: وغاية الرفع حذو المنكبين. وقال الغزالي: حتى يرى بياض إبطيه. ثم قال في الايعاب:
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	وينبغي حمل الثاني على ما إذا اشتد الامر. ويؤيده ما في مسلم من رفعه (ص) يديه في الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه. وحكمة الرفع إلى السماء أنها قبلة الدعاء، ومهبط الرزق والوحي والرحمة والبركة. اه. (قوله: ومسح الوجه بهما) أي وسن مسح الوجه بيديه، أي كفيه. وقوله: بعده أي الدعاء. (قوله: واستقبال القبلة) أي وسن استقبال القبلة، أي للاتباع. (قوله: إن كان) أي الداعي الذي فرغ من صلاته. (قوله: الذي هو) أي القيام. وقوله: أفضل له أي للامام. ومحل ذلك إذا لم يكن خلفه نساء. وقال ابن العماد: إن جلوسه في المحراب حرام لانه أفضل بقعة في المسجد، فجلوسه هو أو غيره فيه يمنع الناس من الصلاة فيه، ولا يكون إمام المصلين فيشوش عليهم. وزيفه ابن حجر في شرح العباب بمنع كون المحراب أفضل، وبأن للامام حقا فيه حتى يفرع من الدعاء والذكر المطلوبين عقبها. (قوله: فالافضل جعل يمينه إلى المأمومين) أي في غير محراب المسجد النبوي، أما هو فيجعل يمينه إليه تأدبا معه (ص). هذا معتمد الجمال الرملي، وأما معتمد ابن حجر فهو يجعل يمينه إلى المأمومين وإن كان في المسجد النبوي. قال: كما اقتضاه إطلاقهم. ويؤيده أن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كانوا يصلون بمحرابه (ص) ولم يعرف عن أحد منهم خلاف ما عرف منه، فبحث استثنائه فيه نظر وإن كان له وجه وجيه، لا سيما مع رعاية أن سلوك الادب أولى من امتثال الامر. واستثناه الدميري مع الكعبة المشرفة فقال: إنه يستقبلها وقت الدعاء. وقد نظم ذلك فقال: وسن للامام أن يلتفتا بعد الصلاة لدعاء ثبتا ويجعل المحراب عن يساره إلا تجاه البيت في أستاره ففي دعائه له يستقبل وعنه للمأموم لا ينتقل وإن يكن في مسجد المدينة فليجعلن محرابه يمينه لكي يكون في الدعا مستقبلا خير شفيع ونبي أرسلا (قوله: ولوفي الدعاء) أي الافضل جعل يمينه إلخ ولو في حالة الدعاء. (قوله: وانصرافه) أي الامام من مصلاه الذي هو أفضل. وقوله: لا ينافي إلخ فيه أنه لا يتم هذا إلا لو عبر كغيره ببعدها بدل عقبها، إلا إن يقال إنه في كل شئ بحسبه. والمراد بالعقبية هنا أن لا يتكلم بعد الصلاة بغيرهما، وإن قام من مصلاه وجلس في غيره. وقوله: الذي ينصرف إليه أي الذي ينتقل إليه. ومقتضى هذا أن جميع الاذكار في سائر الاوقات يقرؤها في المحل المنتقل إليه. ثم رأيت في سم ما نصه: ينبغي أن يستثنى من ذلك الاذكار التي طلب الاتيان بها قبل تحوله. ثم رأيته في شرح العباب قال: نعم، يستثنى من ذلك - أعني قيامه بعد سلامه - الصبح، لما صح: كان (ص) إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس. واستدل في الخادم بخبر: من قال دبر صلاة الفجر، وهو ثان رجله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه. ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما. اه. (قوله: ولا يفوت) أي الذكر، بفعل الراتبة فيه، أنه لا يتم ذلك إلا لو عبر ببعدها بدل عقبها، كما علمت. وعبارة التحفة: على أنه يؤخذ من قوله بعدها أنه لا يفوت بفعل الراتبة. اه. وقوله: بفعل الراتبة قال سم: ظاهره وإن طولها، وفيه نظر إذا فحش التطويل بحيث صار لا يصدق على الذكر أنه بعد الصلاة. وقد يقال وقوعه بعد توابعها وإن طالت لا يخرجه عن كونه بعدها. اه. (قوله: وإنما الفائت به كماله) يفيد أن الافضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة. اه سم. (قوله: وقضية كلامهم) أي الفقهاء. (قوله: ونظر فيه) أي في حصول الثواب مع جهل المعنى. (قوله: ولا
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	يأتي هذا) أي التنظير المذكور. (قوله: للتعبد بلفظه) أي القرآن. (قوله: فأثيب قارئه) أي القرآن. (قوله: بخلاف الذكر) خبر لمبتدأ محذوف، أي وهذا بخلاف الذكر. (قوله: لا بد إلخ) الاولى زيادة فاء التفريع. وقوله: أن يعرفه أي معنى الذكر. (قوله: ولو بوجه) أي بأن يعرف أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه. (قوله: انتهى) لعله زائد من النساخ، أو مؤخر من تقديم، لان عبارة شيخه انتهت عند قوله: لا غير. (قوله: ويندب أن ينتقل) أي المصلي مطلقا، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. (قوله: لفرض أو نفل) أي لاجل صلاة فرض أو نفل. وقوله: من موضع صلاته متعلق بينتقل. أي يندب أن ينتقل من الموضع الذي صلى فيه إلى موضع آخر يريد أن يصلي فيه فرضا أو نفلا. ويكره ملازمة المكان الواحد لغير الامام في المحراب، أما هو فلا يكره له، خلافا للسيوطي حيث قال: إنها بدعة مفوتة فضيلة الجماعة له ولمن ائتم به. (قوله: ليشهد له الموضع) أي الذي صلى فيه ثانيا كالموضع الذي صلى في أولا. قال في النهاية: ليشهد له، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة. اه. (قوله: حيث لم تعارضه) الظرف متعلق بيندب، والضمير البارز يعود على مصدره. أي يندب الانتقال حيث لم يعارض الندب تحصيل فضيلة، نحو الصف الاول كالقرب من الامام، فإن عارضه ذلك ترك الانتقال، ومثله ما لو عارضه مشقة خرق الصفوف. قال في النهاية: واستثنى بعض المتأخرين بحثا من انتقاله ما إذا قعد مكانه يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لان ذلك كحجة وعمرة. رواه الترمذي عن أنس. اه. (قوله: فصل) أي للنهي - في مسلم - عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج. اه تحفة. أي من محل صلاته الاولى. وقوله: بكلام إنسان انظر: هل هو قيد أو ليس بقيد ؟ بل مثله كلام الله والذكر. ثم رأيت ع ش في باب صلاة النفل في مبحث الاضطجاع، كتب على قول النهاية: أو فصل بنحو كلام، ما نصه: ولو من الذكر أو القرآن، لان المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها. اه. ووافقه على ذلك ش ق. ومقتضاه أن كلام الانسان هنا ليس بقيد، بل مثله الذكر أو القرآن. تأمل. (قوله: والنفل) أي والانتقال للنفل إلى بيته أفضل، ولو عبر به لكان أولى. وعبارة المنهاج مع المغني: وأفضله، أي الانتقال للنفل من موضع صلاته إلى بيته. اه. (قوله: لغير المعتكف) لو أخره مع المستثنيات لكان أولى. (قوله: في بيته) متعلق بالنفل أو بما بعده. وقوله: أفضل أي لخبر الصحيحين: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة. ولخبر مسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته، خيرا. ولكونه في البيت أبعد عن الرياء. (قوله: إن أمن فوته) أي النفل. وعبارة التحفة: إن لم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونا. اه. وهي أولى من عبارة الشارح، لان التهاون ينشأ عنه الفوات فيكون عين ما قبله. (قوله: إلا في نافلة المبكر للجمعة) أي فإنها ليست أفضل في البيت، بل هي في المسجد أفضل. وقوله: أو ما سن في الجماعة أي كالتراويح والاستسقاء والكسوفين والعيدين، فهذه فعلها في المسجد أفضل. وقوله: أو ورد في المسجد أي وإلا السنة التي ورد فعلها في المسجد، كالضحى أي وكركعتي إحرام بميقات فيه مسجد، وركعتي الطواف فيه. وقد نظم جميع المستثنيات من أفضلية الصلاة في البيت العلامة الشيخ منصور الطبلاوي فقال: صلاة نفل في البيوت أفضل إلا التي جماعة تحصل
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	وسنة الاحرام والطواف ونفل جالس للاعتكاف ونحو علمه لاحيا البقعة كذا الضحى ونفل يوم الجمعة وخائف الفوات بالتأخر وقادم ومنشئ للسفر ولاستخارة وللقبلية لمغرب ولا كذا البعديه وقوله: ونفل يوم الجمعة المراد به سنته القبلية، أما البعدية فصلاتها في البيت أفضل. كما صرح به ع ش. (قوله: وأن يكون انتقال إلخ) معطوف على نائب فاعل يندب، أي ويندب أن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامه أي فيمكث في مصلاه حتى يقوم الامام منه، ويكره له الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر. (قوله: وندب لمصل) أي لمريد الصلاة، ولو صلاة جنازة. وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منه، فإن بعد منه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط. اه ع ش. (قوله: توجه لنحو جدار) نائب فاعل ندب. (قوله: أو عمود) معطوف على جدار، وهو مما اندرج تحت نحو، ولو أخره عن البيان وجعله تمثيلا له لكان أولى. (قوله: من كل شاخص) بيان لنحو الجدار، وهذا البيان أعم من المبين إذا لا يختص بنحو الجدار بل نحو العصا كذلك. فلو أخره عن قوله فلنحو عصا، وجعله بيانا لهما لكان أولى. (قوله: وما بينه) أي الشاخص. والاولى حذف ما. وقوله: وبين عقب المصلي قال الكردي: مثله من أحرم بسجود تلاوة أو شكر. وقوله: ثلاثة أذرع فأقل قال في النهاية: وهل تحسب الثلاثة من رؤوس الاصابع أو من العقب ؟ فيه احتمالان، والاوجه الاول. اه. وجزم حجر بالثاني، وما ذكر إذا كان المصلي قائما. أما إذا كان جالسا فينبغي أن يكون من الاليتين. كذا في ع ش. (قوله: ثم إن عجز عنه) أي نحو الجدار. والمراد بالعجز عدم السهولة. كما في البجيرمي. (قوله: فلنحو عصا) أي فندب له توجه لنحو ذلك. وقوله: كمتاع تمثيل لنحو العصا. والمراد يجمعه ويجعله كالسترة. (قوله: فإن لم يجده) أي نحو العصا. وقوله: ندب بسط مصلى أي فرشه، ومصلى يقرأ بصيغة اسم المفعول. (قوله: كسجادة) هو بفتح السين. اه شرح المنهج. (قوله: ثم إن عجز عنه) أي عن المصلى، خط أمامه خطا. قال في شرح الروض: وكلامه كالاصل، والمنهاج يقتضي التخيير بينهما، أي بين المصلى والخط. (قوله: في ثلاثة أذرع) لا معنى للظرفية إذا المراد - كما هو ظاهر العبارة - أن الخط يكون ثلاثة أذرع، فالاولى حذف في. ويكون قوله ثلاثة أذرع بدلا من خطا. ثم إن الثلاث الاذرع ليست بقيد، فيكفي أقل منها، وإن تخصيصه بالخط ليس بظاهر، بل مثله المصلى. ولو أخره عن قوله وهو أولى لصح رجوعه لجميع ما قبله من نحو العصا والمصلى والخط، وتحسب هذه الثلاثة الاذرع فأقل من رؤوس الاصابع أو العقب على ما مر إلى أعلى الخط الذي من جهة القبلة. ومثله المصلى - أي السجادة - كما نص عليه البجيرمي وعبارته: يعني أننا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلى، أو الخط من رؤوس الاصابع إلى آخر السجادة مثلا، حتى لو كان فارشها تحته كفت، لاأننا نحسبها من رؤوس الاصابع إلى أولها. فلو وضعها قدامه وكان بينه وبين أولها ثلاثة أذرع لم يكف، كما قرره شيخنا. اه. (قوله: عرضا أو طولا) عبارة الروض: طولا. وقال في شرحه: لا عرضا. اه. (قوله: وهو أولى) أي كون الخط طولا أولى من كونه عرضا. (قوله: لخبر أبي دواد) تعليل لقوله: ندب إلخ. (قوله: ثم لا يضره ما مر أمامه) أي في كمال ثوابه. اه ع ش. وقال الشوبري: أي في إذهابه خشوعه. وقوله: ما مر، لم يقل: من مر، لانه شيطان فأشبه غير العاقل. اه بجيرمي. (قوله: وقيس بالخط) أي على الخط الكائن في الخبر. (قوله: وقدم على الخط) أي قدم المصلى على الخط في الترتيب. والقياس أن يقدم الخط عليه لكون المصلى
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	مقيسا عليه. وقوله: لانه أي المصلى. وقوله: أظهر في المراد أي من الخط. وذلك المراد هو منع مرور الناس عليه الذي هو سبب في التشويش. (قوله: والترتيب المذكور) أي من تقديم نحو الجدار، ثم نحو العصا، ثم المصلى، ثم الخط. (قوله: خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري) أي من عدم ندب الترتيب، ونص عبارته: وجاز، بل ندب، لمصل دنا ثلاثة أذرع من شاخص أو مصلى أو خط دفع مار. اه. (قوله: فمتى عدل) أي المصلي. وهو مفرع على اشتراط الترتيب المذكور في أداء سنية التوجه إلى السترة. وقوله: عن رتبة إلى ما دونها أي كأن ترك التوجه لنحو الجدار وغرز عصا. وقوله: مع القدرة عليها أي على الرتبة التي عدل عنها. وفي الكردي ما نصه: قال في الايعاب: لو رآه مستترا بالادون، وشك في قدرته على ما فوقه، حرم المرور فيما يظهر إلخ. ونحوه في الامداد. وقال الشوبري: وهو قريب إن قامت قرينة عليه أو لم تقم قرينة على خلافه. اه. (قوله: كانت) أي الرتبة الثانية التي عدل إليها. وقوله: كالعدم أي فلا تحصل له سنة الاستتار، ولا يحرم المرور بين يديه. (قوله: ويسن أن لا يجعل إلخ) وحينئذ يحتاج إلى الجواب عما تقدم في الخبر، وهو: إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا. اه ح ل. إلا أن يقال المراد بالامام ما قابل الخلف، فيصدق بجعلها عن يمينه أو شماله. والاولى أن تكون على اليسار لان الشيطان يأتي من جهتها. وقال ع ش: الاولى عن يمينه لشرف اليمين. اه بجيرمي. (قوله: وكل صف سترة لمن خلفه) خالف في ذلك م ر، وقال: الاوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض، كما هو ظاهر كلامهم. اه. (قوله: إن قرب منه) أي بحيث يكون بين الصفين ثلاثة أذرع فأقل. (قوله: قال البغوي إلخ) لم يتعرض له في التحفة والنهاية والاسنى وشرح المنهج. (قوله: سترة من خلفه) وانظر هل المراد جميع من خلفه من المأمومين ؟ أو الصف الذي يليه فقط ؟ الظاهر الثاني. (قوله: ولو تعارضت السترة والقرب من الامام) يعني أنه لو قرب من الامام لا يتسير له السترة، وإذا بعد عنه تيسرت له. وقوله: أو الصف الاول أي أو تعارضت السترة والصف الاول، وكان الاولى أن يقول: أو والصف بزيادة الواو كما هو ظاهر. وهي ثابتة في الكردي نقلا عن التحفة. (قوله: فما الذي يقدم) أي هل السترة مع البعد عن الامام أو مع كونه في غير الصف الاول أو القرب من الامام أو الصف الاول مع عدم السترة ؟ (قوله: كل محتمل) فيحتمل الاول، ويحتمل الثاني، إذا كل منهما مطلوب. (قوله: وظاهر إلخ) مبتدأ خبره قوله تقديم نحو الصف الاول. (قوله: يقدم الصف الاول) مقول قولهم. (قوله: في مسجده) المراد به هنا ما كان في عهده (ص) وما زيد عليه بدليل الغاية. (قوله: وإن كان) أي الصف الاول. وقوله: ارج مسجده المختص بالمضاعفة أي مضاعفة الثواب، وذلك لانها مختصة بمسجده الذي كان في زمنه، لقوله عليه السلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. الحديث. فاسم الاشارة
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	يخصص المضاعفة بما كان في زمنه، وأما الزائد عليه فلا مضاعفة فيه. وقوله: نحو الصف الاول هو القرب من الامام. (قوله: وإذا صلى إلى شئ منها) أي من الجدار فالعصا فالمصلى فالخط. (قوله: فيسن له إلخ) وإنما لم يجب على خلاف القياس احتراما للصلاة، لان وضعها عدم العبث ما أمكن، وتوفير الخشوع، والدفع ولو من غيره قد ينافيه. اه تحفة. وقوله: ولغيره أي غير المصلي المتوجه للسترة المذكورة. وشمل الغير من هو في صلاة وخارجها، وقيده ابن حجر بمن ليس في صلاة. وقال ع ش: ومفهومه - أي القيد المذكور - أن من في صلاة لا يسن له ذلك. لكن قضية قول الشارح في كف الشعر وغيره، ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر إلخ، خلافه. اللهم إلا أن يقال إن دفع المار فيه حركات، فربما يشوش خشوعه بخلاف حل الثوب ونحوه. اه. وقوله: دفع مار أي للخبر الصحيح: إذا صلى أحدكم إلى شئ ستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أي معه شيطان، أو هو شيطان. قال في النهاية: ويدفع بالتدريج كالصائل، وإن أدى دفعه إلى قتله. ومحله إذا لم يأت بأفعال كثيرة وإلا بطلت. وعليه يحمل قولهم: ولا يحل المشي إليه لدفعه لامره (ص) بذلك. اه. وقوله: المستوفية للشروط وهي أن يكون طول ارتفاعها ثلثي ذراع، وأن يكون ما بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، وأن تكون على الترتيب المتقدم. (قوله: وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا) هكذا في التحفة، واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره لان هذا من باب دفع الصائل، وهو يدفع مطلقا. اه. (قوله: ويحرم المرور) أي على المكلف العالم، لقوله (ص): لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. (قوله: حين يسن له الدفع) وذلك بأن وجدت شروط السترة، فإن لم توجد حرم الدفع، كما صرح به في التحفة. وقيد الحرمة سم بما إذا حصل منه أذية، وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم. (قوله: ما لم يقصر) أي المصلي. وهو قيد لحرمة المرور وقوله: بوقوف بيان للتقصير، فالباء للتصوير أي ويتصور التقصير بوقوفه في الطريق - أي محل مرور الناس - أو في صف مع وجود فرجة في صف آخر أمامه. (قوله: فلداخل) أي محل الصلاة. (قوله: خرق الصفوف) أي لتقصيرهم بعدم سدها المفوت لفضيلة الجماعة. وقوله: وإن كثرت أي الصفوف. وقوله: حتى يسدها أي الفرجة. وحتى هنا تعليلية، أي لاجل أن يسدها. (قوله: وكره فيها إلخ) شروع في بيان مكروهات الصلاة. (قوله: التفات بوجهه) أي يمينا أو شمالا. وخرج به ما إذا التفت بصدره وحوله عن القبلة فإنها تبطل، وتبطل أيضا إذا قصد الالتفات بوجهه اللعب، كذا في م ر وحجر. (قوله: وقيل يحرم) أي الالتفات. (قوله: واختير) أي هذا القيل. وفي المغني: وقال الاذرعي: والمختار أنه إن تعمد مع علمه بالخبر حرم، بل تبطل إن فعله لعبا. اه. (قوله: للخبر الصحيح إلخ) مرتبط بالمتن، فهو دليل الكراهة. وصح أيضا أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله (ص) عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وقوله اختلاس: أي سبب اختلاس، أي اختطاف يختطفه الشيطان من ثواب صلاة العبد. (قوله: فلا يكره لحاجة) محترز قوله بلا حاجة. وذلك لانه (ص) كان في سفر فأرسل فارسا في الشعب من أجل الحرس، فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. اه نهاية. (قوله: كما لا يكره مجرد لمح العين) أي لانه ليس فيه التفات. وعبارة المغني: وخرج بما ذكر اللمح بالعين دون الالتفات فإنه لا بأس به. ففي صحيح ابن حبان من حديث على بن شيبان
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	قال: قدمنا على النبي (ص) وصلينا معه، فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. اه. (قوله: ونظر نحو سماء) أي وكره نظره إلى نحو السماء، ولو بدون رفع رأسه، وعكسه وهو رفع رأسه بدون نظر كذلك على ما بحثه الشوبري، فيشمل الاعمى كما قاله البرماوي. اه بجيرمي. (قوله: مما يلهي) أي يشغل عن الصلاة، وهو بيان لنحو سماء. (قوله: كثوب له أعلام) أي خطوط. وهو مثال لما يلهي. (قوله: لخبر البخاري) دليل لكراهة النظر إلى السماء فقط. (قوله: ما بال أقوام) أي ما حالهم ؟ وأبهم الرافع لئلا ينكسر خاطره، لان النصيحة على رؤوس الاشهاد فضيحة. وقوله: فاشتد أي قوي قول النبي في ذلك، أي في رفع البصر، أي في الانكار في ذلك. وقوله: لينتهن جواب قسم محذوف، وهو مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الامثال. والاصل والله لينتهونن. (وقوله: عن ذلك) أي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وقوله: أو لتخطفن أبصارهم بضم الفوقية وفتح الفاء مبنيا للمفعول وأو للتخيير، تهديدا لهم. وهو خبر بمعنى الامر. والمعنى: ليكونن منهم الانتهاء عن رفع البصر إلى السماء أو خطف الابصار عند رفعها من الله تعالى. أما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لدعاء ونحوه فجوزه الاكثرون، كما قاله القاضي عياض، لان السماء قبلة الدعاء، كالكعبة قبلة الصلاة. وكرهه آخرون. اه شرح البخاري شيخ الاسلام ع ش بزيادة. (قوله: ومن ثم كرهت إلخ) أي ومن أجل ورود الخبر المذكور دليلا لكراهة النظر إلى السماء كرهت أيضا إلخ، بجامع الالهاء عن الصلاة في كل. وكان الاولى والانسب أن يقول كعادته: ويقاس بما في الخبر ما في معناه من كل ما يلهي. وذلك لانه قد نص على كراهة النظر إلى السماء وإلى نحوها من كل ما يلهي كالثوب المخطط. والخبر الذي ساقه لا يصلح دليلا إلا لكراهة النظر إلى السماء ولا يصلح دليلا لغيره، وساق في شرح المنهج والمغنى والنهاية حديث عائشة دليلا لكراهة النظر لنحوها بعد أن ساقوا الخبر الذي ساقه الشارح دليلا لكراهة رفع البصر إلى السماء. وحديث عائشة هو: أنه (ص) كان يصلي وعليه خميصة ذات أعلام، فلما فرغ قال: ألهتني هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. قوله: في مخطط أي ثوب فيه خطوط، سواء كانت تصاوير أو غيرها. وقوله: أو إليه أي بأن يكون أمامه ثوب فيه ذلك. وقوله: أو عليه كسجادة وقوله: لانه يخل بالخشوع علة للمعلل مع علته، أي وإنما كرهت في مخطط للخبر المذكور لانه يخل بالخشوع. قال في التحفة: وزعم عدم التأثر به حماقة، فقد صح أنه (ص) مع كماله الذي لا يداني، لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال: ألهتني أعلام هذه. وفي رواية: كادت أن تفتنني أعلامها. اه. قال العلامة الكردي: وظاهر أن محل ذلك في البصير. اه. (قوله: وبصق في صلاته إلخ) أي وكره بصق إلخ، وهو بالصاد والسين والزاي. ومحل الكراهة إذا كان في غير المسجد، أما فيه فيحرم. فإذا كان فيه وأراد أن يبصق فليكن في ثوب، وليكن عن يساره. وعبارة النهاية: ومحل ما تقرر في غير المسجد، فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الايسر وحك بعضه ببعض، ولا يبصق فيه فإنه حرام. كما صرح به في المجموع والتحقيق لخبر: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. ويجب الانكار على فاعله. ويحصل الغرض ولو بدفنها في ترابه أو رمله، بخلاف المبلط فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في تقديره. ويسن تطييب محله. وإنما لم تجب إزالته منه - مع كون البصاق محرما فيه - للاختلاف في تحريمه. اه. وقوله: ويحصل الغرض أي وهو كفارتها. اه ع ش. وسنقل الشارح عن حجر ذلك أيضا، لكن قيده ببقاء جرم البصاق. (قوله: وكذا خارجها) أي وكذا يكره البصق أماما خارج الصلاة. (قوله: أماما) بفتح الهمزة، ظرف متعلق ببصق. (قوله: وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلا) تبع في هذه الغاية شيخه ابن حجر، وهو خلاف ما عليه الرملي فإنه قيد ذلك بما إذا كان مستقبلا إكراما للقبلة. ونقله أيضا سم عن شرح البهجة لشيخ الاسلام، ونصه: وظاهر أن محل كراهة ذلك - أي البصق أمامه - على قول النووي - أي وهو الكراهة خارجها - إذا كان
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	متوجها إلى القبلة. اه. (قوله: كما أطلقه النووي) عبارة منهاجه: وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه. اه. (قوله: ويمينا) معطوف على أماما. (قوله: لا يسارا) أي لا يكره البصق لجهة اليسار. قال الجمال الرملي: ومحل ذلك كما قاله بعض المتأخرين في غير مسجده (ص)، أما فيه فبصاقه عن يمينه أولى لان النبي (ص) عن يساره. اه. وقوله: فبصاقه عن يمينه أي في ثوب عن جهة يمينه، لا في أرض المسجد فإنه حرام كما علمت. وتردد حجر في التحفة في استثناء مسجده (ص)، ونص عبارته: أو عن يمينه ولو في مسجده (ص)، على ما اقتضاه إطلاقهم، لكن بحث بعضهم استثناءه. وقد يؤيده الاول أن امتثال الامر خير من سلوك الادب، على قول. فالنهي أولى لانه يشدد فيه دون الامر. اه. (قوله: لخبر الشيخين) دليل لكراهة البصق أماما ويمينا لا يسارا في خصوص الصلاة. (قوله: فإنه يناجي ربه) مأخوذ من المناجاة، وهي بحسب الاصل المساررة بين اثنين، والمراد بها هنا المخاطبة. أي فإنما يخاطب ربه. (قوله: فلا يبزقن إلخ) أي وإذا كان يناجي ربه فلا ينبغي أن يبزق أمامه ولا عن يمينه، بل يكون على أحسن الحالات وأكملها من إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله. (قوله: بل عن يساره إلخ) عبارة المغنى: فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. زاد البخاري: فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. انتهى. وظاهرها أن ما ذكره الشارح من قوله: بل عن يساره إلى قوله: وهو أولى، ليس من الحديث. ولعله سرى له من عبارة التحفة المرتبطة بالمتن، فانظرها. وعبارة مختصر ابن أبي جمرة: عن أنس رضي الله عنه أن النبي (ص) رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية - أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، وقال: أو يفعل هكذا. اه. (قوله: وهو أولى) أي البصق في ثوب من جهة يساره أولى من البصق لا في ثوب عن اليسار أو تحت القدم. (قوله: قال شيخنا: ولا بعد في مراعاة إلخ) عبارة التحفة: ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار، إظهارا لشرف الاول. وقضية كلامهم أن الطائف يراعي ملك اليمين دون الكعبة وهو محتمل. نعم إن أمكنه أن يطأطئ رأسه ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار فهو الاولى، وكذا في مسجده (ص). ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه إذا لم يمكنه ما ذكر، كما هو ظاهر. سواء من بالمسجد وغيره، لان البصاق إنما يحرم فيه إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه، سواء من به وخارجه، إذ الملحظ التقدير وهو منتف فيه. اه. وقوله: أن يطاطئ رأسه أي يرخي رأسه ويميله. والظاهر أن الطأطأة المذكورة اعتبرها لاجل أن لا يكون البصاق قبل وجهه فإنه مكروه عنده، ولو إلى غير جهة القبلة، ولاجل أن يتيسر له البصاق تحت قدمه إن أراده. وقوله: ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار أي بل تحت قدمه، أو في منديل بيده. وعبارة النهاية: ولم يراع ملك اليسار لان الصلاة أم الحسنات البدنية، فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه شئ من ذلك، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان. اه. وهذه الحكمة لا تظهر في البصاق خارج الصلاة فإن ملك اليسار لم يتنح عنه حينئذ. (قوله: وإنما يحرم البصاق في المسجد إلخ) ليس لفظ التحفة كما يعلم من لفظها السابق، فالشارح رحمه الله تصرف فيها بما لا ينبغي. (قوله: لا إن استهلك) أي البصاق، في نحو ماء مضمضمة. أي فلا يحرم مج الماء المستهلك فيه البصاق في المسجد لذهاب جرمه. (قوله: وأصاب جزءا) معطوف على بقي جرمه. وقوله: من أجزائه أي المسجد. (قوله: دون هوائه) أي فلا يحرم البصاق فيه إلى خارج المسجد، أو في نحو ثوب، سواء كان الفاعل داخله أم خارجه. لان الملحظ التقدير،
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	كالفصد في إناء أو قمامة به، وإن لم يكن ثم حاجة. وما زعمه بعضهم من حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزأئه، وأن الفصد مقيد بالحاجة إليه فيه، مردود. (قوله: ودون تراب إلخ) معطوف على دون هوائه، أي فلا يحرم البصاق فيه. قال سم: ينبغي إلا إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون والمعتكفون، ولو بنحو إصابة أثوابهم أو أبدانهم، واستقذار ذلك. اه. وقوله: لم يدخل في وقفه فإن دخل فيه حرم لانه صار من أجزاء المسجد. (قوله: قيل: ودون حصره) حكاه بقيل تبعا لحجر، وجزم به في النهاية، ونصها: ولا يحرم البصق على حصر المسجد إن أمن وصول شئ منه له حيث البصاق في المسجد. اه. (قوله: فورا من جهة تقديرها) أي من جهة أن في البصاق فيها تقديرا لها مع أنها كفاية حق للغير. وهو المالك لها إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف، ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة للصلاة. أفاده ع ش. (قوله: يجب إخراج نجس منه) أي من المسجد. (قوله: فورا عينيا إلخ) أي فإن أخر حرم عليه، فلو علم به غيره صارت فرض كفاية عليهما، ثم إن أزالها الاول سقط الحرج. وينبغي دفع الاثم عنه من أصله، على نظير ما تقدم في البصاق. أو أزالها الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الاول إذ لم يحصل منه ما يكفرها. اه ع ش. (قوله: وإن أرصد لازالته) أي أعد وهيئ لازالة النجس منه. وقوله: من يقوم بها نائب فاعل أرصد. وضمير بها يعود على الازالة. وقوله: بمعلوم أي بأجرة. (قوله: ويحرم بول فيه) أي في المسجد. وقوله: ولو في نحو طشت أي لما في ذلك من الازدراء بالمسجد، ولانه ربما يقع منه شئ فيه. (قوله: وإدخال نعل متنجسة) أي ويحرم إدخال نعل متنجسة في المسجد. وقوله: لم يأمن التلويث قيد للحرمة، فإن أمن تلويثها المسجد لم يحرم إدخالها. (قوله: ورمي نحو قملة فيه) أي ويحرم رمي نحو قملة، كبرغوث وبق وبعوض، في المسجد إذا كانت ميتة لنجاستها حينئذ. (قوله: وقتلها في أرضه) أي ويحرم قتل القملة، أي ونحوها، في أرض المسجد، أي لان فيه قصده بالمستقذر. (قوله: وإن قل دمها) غاية للحرمة. (قوله: وأما إلقاؤها أو دفنها) أي القملة، أي ونحوها. ويصح عود الضمير على نحوها. وتأنيث الضمير لاكتساب المضاف إياه من المضاف إليه وقوله: فيه أي في المسجد. وقوله: حية حال من المضاف إليه إلقاء ودفن. وساغ ذلك لوجود شرطه. (قوله: فظاهر فتاوى إلخ) عبارة التحفة: وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية، فظاهر فتاوي المصنف حله. ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يقتلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاه. وظاهر كلام الجواهر تحريمه، وبه صرح ابن يونس، ويؤيده الحديث الصحيح: إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد. والاول أوجه مدركا لان موتها فيه وإيذاءها غير متيقن، بل ولا غالب. ولا يقال رميها فيه تعذيب لها لانها تعيش بالتراب. مع أن فيه مصلحة كدفنها، وهي الامن من توقع إيذائها لو تركت بلا رمي أو بلا دفن. اه. (قوله: وبه صرح) أي بالتحريم صرح، إلخ. (قوله: ويكره فصد وحجامة فيه) أي في المسجد. (وقوله: بإناء) أي حال كونهما واقعين في إناء. فالباء بمعنى في، والجار والمجرور حال من كل مما قبله، وصح ذلك على قول من يجيز مجئ الحال من النكرة، ويصح أن يكون بدل اشتمال من الجار والمجرور قبله. ولو قدمه على الجار والمجرور قبله لكان أولى، وعليه يكون قوله فيه صفة لاناء، ومحل الكراهة إذا أمن التلويث والاحرام. والفرق بين البول حيث حرم في المسجد ولو في إناء، وبين الفصد والحجامة حيث كرها، أن الدماء أخف من البول، بدليل العفو عنها في محلها وإن كثرت إذا لم تكن بفعله. (قوله: ورفع صوت) أي ويكره رفع الصوت فيه،
	

	[ 226 ]
	ومحله ما لم يشوش على المصلين، وإلا حرم. (قوله: نحو بيع) أي ويكره نحو بيع كسلم وقراض، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. قال الترمذي: حديث حسن. (قوله: وعمل صناعة فيه) أي ويكره عمل صناعة في المسجد، كخياطة وتجارة. قال في الروض وشرحه: وكذا يكره عمل صناعة فيه - أي في المسجد - إن كثر. كما ذكره في الاعتكاف، هذا كله، إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد، ولم يتخذ حانوتا يقصد فيه بالعمل، وإلا فيحرم. ذكره ابن عبد السلام في فتاويه. اه. (قوله: وكشف رأس ومنكب) أي وكره كشف رأس ومنكب، لان السنة التجمل في صلاته بتغطية رأسه وبدنه كما مر. (قوله: واضطباع) بالرفع، عطفا على كشف. أي وكره اضطباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. وإنما كره لانه أدب أهل الشطارة، والمطلوب فيها الخشوع. (قوله: ولو من فوق القميص) أي ولو كان الاضبطاع من فوق القميص فإنه يكره. قال ع ش: ولو كان لغير رجل. اه. وقال في التحفة: ويسن لمن رآه كذلك أن يحله حيث لا فتنة. اه. قال سم: فلو حله فسقط منه شئ وضاع أو تلف ضمنه، كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي: اه. (قوله: قال الغزالي في الاحياء: لا يرد إلخ) أي فلو رده كره لانه ينافي الخشوع. وقوله: أي إلا لعذر أي كشدة حر أو برد، أو خوف ضياع لو تركه ملقى في الارض. (قوله: ومثله) أي الرداء. وقوله: ونحوها أي نحو العمامة، كالطيلسان والطاقية. (قوله: وكره صلاة بمدافعة حدث) أي غلبته. (قوله: كبول إلخ) تمثيل للحدث، والكاف هنا استقصائية. (قوله: للخبر الآتي) وهو: لا صلاة بحضرة طعام، ولا صلاة وهو يدافعه الاخبثان. (قوله: ولانها) أي مدافعة الحدث. وقوله: تخل بالخشوع أي تنقص الخشوع. (قوله: بل قال جمع إلخ) عبارة المغني: ونقل عن القاضي حسين أنه قال: إذا انتهى به مدافعة الاخبثين إلى أن يذهب خشوعه لم تصح صلاته. اه. (قوله: إن ذهب) أي الخشوع. وقوله: بها أي بالمدافعة. وقوله: بطلت أي الصلاة. (قوله: ويسن له تفريغ نفسه) أي من الحدث. ومحله كما يعلم من قوله الآتي ولا تأخيره إلخ. إن كان الوقت متسعا، فإن ضاق وجبت الصلاة مع ذلك. (قوله: وليس له الخروج إلخ) أي لا يجوز له ذلك. ومحله ما لم يظن بكتمه ضررا يبيح له التيمم، وإلا فله الخروج منه، وله تأخيره عن الوقت، كما في التحفة والنهاية. وقوله: من الفرض خرج به النفل فلا يحرم الخروج منه، وإن نذر إتمام كل نفل دخل فيه لان وجوب الاتمام لا يلحقه بالفرض، وينبغي كراهته عند طرو ذلك. أفاده ع ش. (قوله: ولا تأخيره إلخ) أي وليس له تأخير الفرض إذا ضاق وقته بأن لم يبق منه إلا ما يسع الفرض فقط، ومحله أيضا إن لم يظن بكتمه ضررا يبيح له التيمم، وإلا فله ذلك. (قوله: والعبرة في كراهة ذلك) أي الصلاة بمدافعته. وقوله: بوجودها أي المدافعة. (قوله: أن يلحق به) أي بوجودها عند التحرم في الكراهة. وقوله: ما لو عرضت أي مدافعة الحدث. وقوله: فزالت أي برده لها. (قوله: وتكره بحضرة طعام أو شراب) قال في النهاية: وتوقان النفس في غيبة الطعام بمنزلة حضوره إن رجي حضوره عن قرب، كما قيد به في الكفاية، وهو مأخوذ من كلام ابن دقيق العيد. وتعبير المصنف بالتوق يفهم أنه يأكل ما يزول به ذلك، لكن الذي جرى عليه في شرح مسلم في الاعذار المرخصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالها، وهو الاقرب، ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا. اه. (قوله: يشتاق إليه) أي
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	وإن لم يشتد جوعه ولا عطشه فيما يظهر، أخذا مما ذكروه في الفاكهة. ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديدين، فاحذره. اه ع ش. (قوله: أي كاملة) يجوز نصبه صفة لصلاة باعتبار المحل، ورفعه صفة لها قبل دخول لا وقوله: بحضرة طعام خبر. وقوله: ولا صلاة وهو يدافعه خبر لا محذوف، والواو للحال. أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الاخبثين. (قوله: وكره صلاة في طريق بنيان) الاضافة على معنى في أي طريق في البنيان، أي العمران. وإنما كره فيه للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق وهي أعلاه. وقيل: صدره. وقيل: ما برز منه. والكل متقارب، والمراد بها نفس الطريق، ولاشغال القلب بمرور الناس فيها. وبه يعلم أن مدار الكراهة على كثرة مرور الناس، ومدار عدمها على عدم كثرة مرور الناس، سواء كان في بنيان أو في غيره، وسواء كان طريقا أو غيره كالمطاف. فقوله: لا برية ضعيف، أو جري على الغالب. وعبارة حجر: والطريق في صحراء أو بنيان وقت مرور الناس به كالمطاف لانه يشغله. اه. (قوله: وموضع مكس) أي وكره صلاة في موضع مكس، أي محل أخذ المعشرات، وذلك لانه مأوى الشياطين. ومثله كل محل معصية كموضع الخمر والقمار. (قوله: وبمقبرة) أي وكره صلاة في مقبرة - بتثليث الباء - ولا فرق فيها بين الجديدة والقديمة. وعلة الكراهة محاذاته للنجاسة، فلو انتفت المحاذاة انتفت الكراهة. ومنه يؤخذ عدم الكراهة في مقبرة الانبياء والشهداء لانهم أحياء في قبورهم فليس يحصل لبدنهم صديد ولا شئ من النجاسة أبدا. واعترض ذلك بأنه يؤدي إلى اتخاذها مساجد، وقد نهى (ص) عنه بقوله: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأجيب بأن المنهي عنه قصد استقبالها للتبرك ونحوه، كما سيذكره قريبا. وقوله: إن لم يتحقق نبشها أي لطهارتها حينئذ. فإن تحقق نبشها لم تصح الصلاة أصلا إن لم يفرش عليها طاهر كسجادة، وإلا صحت مع الكراهة. (قوله: سواء صلى إلخ) تعميم في الكراهة. وقوله: أم عليه أي أم صلى فوق القبر. والكراهة حينئذ من جهتين: محاذاة النجاسة، والوقوف على القبر. (قوله: وتحرم الصلاة) أي مع كونها صحيحة. وقوله: لقبر نبي أي مستقبلا فيها قبر نبي. وقوله: أو نحو ولي أي كعالم وشهيد. (وقوله: تبركا أو إعظاما) قيد في الحرمة. أي إنما تحرم بقصد التبرك أو الاعظام لذلك القبر، فلو لم يقصد ذلك بل وافق في صلاته أن أمامه قبر نبي، كمن يصلي خلف قبر النبي (ص) من الاغاوات وغيرهم، فلا حرمة ولا كراهة. (قوله: وبحث الزين العراقي، إلخ) عبارة الكردي. وفي التحفة: لو دفن ميت بمسجد كان كذلك، يعني تكره الصلاة. ونقل ما يخالفه في الامداد عن الزين العراقي، وأقره. قال: وكأنه اغتفر محاذاة النجاسة حينئذ لسبق حرمة المسجد، وإلا لزم تنفير الناس منه. (قوله: وفي أرض مغصوبة) هو معطوف على لقبر نبي، أي وتحرم الصلاة فيها. (قوله: كما في ثوب مغصوب) أي فإنها تحرم فيه مع صحتها بلا ثواب. (قوله: وكذا إن شك إلخ) أي وكذلك تحرم مع صحتها بلا ثواب إن شك هل مالك الارض أو الثوب يرضى بذلك أم لا ؟ فقوله: مالكه الضمير يعود على المذكورين من الارض والثوب. وقوله: لا إن ظنه أي الرضا، فلا تحرم. (قوله: لو ضاق الوقت) أي بأن لم يبق منه إلا ما يسعها. (قوله: أحرم ماشيا) أي كالهارب من حريق. قال ع ش: أي وجوبا. وظاهره أنه لا يفعلها بالايماء في هذه الحالة، ولا يكلف عدم إطالة القراءة، وهو ظاهر، لان هذه صفة صلاة شدة الخوف. وقد جوزناها له للتخلص من المعصية والمحافظة على فعل الصلاة في وقتها. اه. وفي سم ما نصه: قال في شرح العباب: قال - يعني الاذرعي - وهذا إن صح فينبغي وجوب الاعادة لتقصيره. اه. (قوله: ورجحه الغزالي) أي بأن المنع الشرعي كالحسي. وأيده بتصريح القاضي به في ستر
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	العورة. وفيه نظر. اه تحفة. (قوله: قال شيخنا) أي في آخر باب صلاة شدة الخوف. (قوله: صلاة شدة الخوف) وهي أن يصلي كيف شاء، راكبا أو ماشيا، مستقبلا أو غير مستقبل. (قوله: وأنه يلزمه الترك) أي ترك الصلاة. وقوله: حتى يخرج منها أي إلى أن يخرج من الارض المغصوبة. (قوله: كما له تركها إلخ) أي كما أنه يجوز له ترك الصلاة لاجل تخليص ماله لو أخذ منه. (قوله: بل أولى) أي بل تركها في الارض المغصوبة أولى من تركها لتخليص ماله، لان الاول للتخليص من المعصية بخلاف الثاني. قال في التحفة: ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم، أي ولا يخشى منه قتالا أو نحوه، أو يغرق، لزمه تخليصه وتأخيرها وإبطالها إن كان فيها، أو مالا جاز له ذلك وكره له تركها. اه. (تتمة) بقي من مكروهات الصلاة أمور منها: الاقعاء، وهو أن يجلس كالكلاب. بأن تكون أليتاه مع يديه في الارض وينصب ساقيه. ومنها: كف شعره أو ثوبه بلا حاجة، لانه (ص) أمر بأن لا يكفهما ليسجدا معه. ووضع يديه على فمه بلا حاجة، للنهي عنه، أما إذا كان لحاجة كالتثاؤب فسنة، لخبر صحيح فيه. والصلاة خلف أقلف وموسوس وولد زنا، وافتراش السبع في السجود، والاسراع بأن يقتصر على أقل الواجب، والتلثم للرجل والتنقب لغيره. وقد نظم معظم المكروهات ابن رسلان في زبده بقوله: مكروهها بكف ثوب أو شعر * * ورفعه إلى السماء بالبصر ووضعه يدا على خاصرته * * ومسح ترب وحصى عن جبهته وحطه اليدين في الاكمام * * في حالة السجود والاحرام والنقر في السجود كالغراب * * وجلسة الاقعاء كالكلاب تكون أليتاه مع يديه * * بالارض لكن ناصبا ساقيه والالتفات لا لحاجة له * * والبصق لليمين أو للقبله والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في أبعاض الصلاة أي في بيان السنن التي تجبر بالسجود. وإنما سميت أبعاضا لانها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي، كما سيذكره. وقد نظمها ابن رسلان في قوله: أبعاضها تشهد إذ تبتديه * * ثم القعود وصلاة الله فيهش على النبي وآله في الآخر * * ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال الثان من صبح وفي * * وتر لشهر الصوم إن ينتصف (قوله: ومقتضي) بكسر الضاد، أي سببه. وهو مفرد مضاف فيعم أسبابه الخمسة وهي: ترك بعض، وسهو ما يبطل عمده فقط، ونقل قولي غير مبطل، والشك في ترك بعض معين هل فعله أم لا، وإيقاع الفعل مع الشك في زيادته. وقوله: سجود السهو الاضافة فيه من إضافة المسبب إلى السبب، أي سجود سببه السهو. وهذا جري على الغالب، وإلا فقد يكون سببه عمدا. وقد صار الآن حقيقة عرفية لجبر الخلل الواقع في الصلاة، سواء كان سهوا أو عمدا. قال سم على حجر: هو - أعنى السهو - جائز على الانبياء بخلاف النسيان لانه نقص. وما في الاخبار من نسبة النسيان إليه عليه أفضل الصلاة والسلام فالمراد بالنسيان فيه السهو. وفي شرح المواقف: الفرق بين السهو والنسيان أن الاول زوال الصورة
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	عن المدركة مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معا. فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد. اه. فإن قيل: كيف سها (ص) مع أنه لا يقع السهو إلا من القلب الغافل اللاهي ؟ أجيب بأنه غاب عن كل ما سوى الله، فسها عن غيره تعالى واشتغل بتعظيم الله فقط. وما أحسن قول بعضهم: يا سائلي عن رسول الله كيف سها * * والسهو من كل قلب غافل لاهي قد غاب عن كل شئ سره فسها * * عما سوى الله فالتعظيم لله (قوله: تسن سجدتان) أي إلا لامام جمع كثير يخشى التشويش عليهم بعدم سجودهم معه، وإنما لم تجب لانه ينوب عن المسنون دون المفروض، والبدل إما كمبدله أو أخف منه، وأما قوله (ص): فليسجد سجدتين. فمصروف عن الوجوب لظاهر الخبر الآتي: وإنما وجب جبران الحج لانه بدل عن واجب فكان واجبا. (قوله: وإن كثر السهو) أي تعدد، سواء كان في فرض أو نافلة، ما عدا صلاة الجنازة فلا يسن فيها، بل إن فعله فيها عامدا عالما بطلت صلاته. وشمل ذلك ما لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة فيسجد للسهو، ولا مانع من جبران الشئ بأكثر منه. ومثلها سجدة الشكر. (قوله: وهما) أي سجدتا السهو. وقوله: بينهما أي السجدتين. (قوله: كسجود إلخ) لو قال كسجدتي الصلاة والجلوس بينهما لكان أخصر. (قوله: واجباتها الثلاثة) المقام للاضمار. فالاولى في واجباتها وهي الطمأنينة، وأن يسجد على سبعة أعظم، وأن يستقر جالسا. (قوله: ومندوباتها) أي الثلاثة. وقوله: السابقة صفة لكل من الواجبات والمندوبات. (قوله: كالذكر فيها) تمثيل للمندوبات. أي كالذكر الوارد في الثلاثة، من التسبيحات ورب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني. (قوله: وقيل يقول) أي بدل الذكر الوارد. وقوله: فيهما أي في السجدتين فقط. (قوله: وهو) أي التسبيح المذكور. وقوله: لائق بالحال أي مناسب لحال الساهي. قال في التحفة: لكن، إن سها لا إن تعمد، لان اللائق حينئذ الاستغفار. اه. (قوله: وتجب نية إلخ) كالاستدراك من التشبيه السابق، لان مقتضاه عدم وجوبها، وهي واجبة على الامام والمنفرد دون المأموم. كما صرح به في التحفة، ونصها: وقضية التشبيه أنه لا تجب نية سجود السهو، وهو قياس عدم وجوب نية سجدة التلاوة، لكن الوجه الفرق، فإن سببها القراءة المطلوبة في الصلاة فشملتها نيتها ابتداء من هذه الحيثية. وأما سجود السهو فليس سببه مطلوبا فيها، وإنما هو منهي عنه، فلم تشمله نيتها ابتداء فوجبت، أي على الامام والمنفرد دون المأموم كما هو واضح، لان أفعاله تنصرف لمحض المتابعة بلا نية منه. وقد أمر أنه يلزمه موافقته فيه وإن لم يعرف سهوه، فكيف تتصور نيته له حينئذ. اه بحذف. (قوله: بأن يقصده) أي السجود بقلبه، ولا يجوز له أن يتلفظ بما قصده، فلو تلفظ به بطلت صلاته. كما استوجهه في التحفة والنهاية وعلله بعدم الاضطرار إليه. وقوله: عن السهو أي وعما تعمده من الترك. وقوله: عند شروعه فيه يعني أن النية تجب مقارنتها للشروع في السجود إذ لا تكبير فيه للتحرم حتى يجب قرنها به. (قوله: لترك بعض) أي يقينا كما يدل عليه قوله الآتي ولشك فيه. وإنما سن السجود حينئذ لان الابعاض من الشعائر الظاهرة المختص طلبها بالصلاة. (قوله: ولو عمدا) الغاية للرد على من يقول بعدم سجوده حين إذ تركه عمدا لتقصيره بتفويته السنة على نفسه. قال في التحفة: وردوا هذا القيل بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج، كالقتل العمد بالنسبة إلى الكفارة. اه. (قوله: فإن سجد إلخ) مفهوم قوله لترك بعض. وقوله: لترك غير بعض أي من الهيآت، كتسبيحات الركوع والسجود، وتكبيرات الانتقالات، وقراءة السورة والتعوذ ودعاء الافتتاح. وقوله: عالما عامدا خرج به ما إذا سجد جاهلا بعدم سنية السجود لترك الهيآت، أو ناسيا ذلك، فإنه لا تبطل صلاته، لكن يحصل بهذا السجود خلل في الصلاة فيجبره بسجود آخر، لانه لا يجبر نفسه وإنما يجبر ما قبله وما بعده وما فيه. وصورة جبره لما قبله أن يتكلم كلاما قليلا ناسيا ثم يسجد. وصورة جبره لما بعده أن يسجد
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	للسهو السابق ثم يتكلم بكلام قليل ناسيا. وصورة جبره لما يحصل فيه من السهو أن يسجد له ثم يتكلم فيه بكلام قليل ناسيا فلا يسجد ثانيا لانه لا يأمن من وقوع مثل ذلك في السجود الثاني، وهكذا فيتسلسل. وكذلك لو سجد ثلاث سجدات ناسيا فلا يسجد ثانيا للتعليل المذكور. وهذه المسألة هي التي سأل عنها أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الكسائي إمام أهل الكوفة حين ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم، فقال له أبو يوسف: أنت إمام في النحو والادب، فهل تهتدي إلى الفقه ؟ فقال: سل ما شئت. فقال: لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يسجد ثانيا ؟ قال: لا، لان المصغر لا يصغر. وتوجيهه أن المصغر زيد فيه حرف التصغير، كدريهم في درهم، ونصوا على أن المصغر لا يصغر ثانيا. ومعلوم أن سجود السهو سجدتان فإذا زيد فيه سجدة فقد أشبه المصغر في الزيادة، فيمتنع السجود ثانيا كما يمتنع التصغير ثانيا. (قوله: وهو تشهد أول) أي ذلك البعض الذي يسن السجود لتركه تشهد أول، وذلك لانه (ص) تركه ناسيا وسجد للسهو قبل أن يسلم. (قوله: أي الواجب إلخ) تفسير مراد، أي أن المراد بالتشهد الاول هنا ألفاظه الواجبة في التشهد الاخير، وهي التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلو ترك من هذه شيئا سجد للسهو، ولو ترك مما زاد على هذه لا يسجد له. (قوله: أو بعضه) أي بعض الواجب. وقوله: ولو كلمة كالواو من وأن محمدا، إلخ. (قوله: وقعوده) أي التشهد، فهو بعض من الابعاض قياسا على التشهد. (قوله: وصورة تركه وحده إلخ) ذكر ذلك ليدفع به ما قد يقال إنه لا يحتاج لعد القعود للتشهد من الابعاض، إذ يلزم من ترك القعود ترك التشهد، إذ لا يجزئ في غيره. ومثله قيام القنوت. وحاصل الدفع أنه لا يلزم ذلك بل قد يتصور طلب السجود لاجل ترك قعود التشهد، أو قيام القنوت وحده فيما إذا لم يحسن التشهد أو القنوت، فيسن في حقه حينئذ أن يجلس ويقف بقدرهما. فإن فعل ذلك لم يسجد للسهو، وإلا سجد لترك القيام أو الجلوس وحده. وقوله: كقيام القنوت أي كصورة ترك قيام القنوت وحده. وقوله: أي لا يحسنهما أي التشهد والقنوت. (قوله: بقدرهما) أي التشهد والقنوت. (قوله: فإذا ترك أحدهما) أي الجلوس في التشهد أو القيام في القنوت. (قوله: وقنوت راتب) معطوف على تشهد أول، فهو من الابعاض. (قوله: أو بعضه) أي بعض القنوت، ولو حرفا واحدا كالفاء في فإنك، والواو في وأنه. فإن قلت إن كلمات القنوت ليست متعينة بحيث لو أبدلها بآية لكفى. قلت: إنه بشروعه في القنوت يتعين لاداء السنة ما لم يعدل إلى بدله، ولان ذكر الوارد على نوع من الخلل يحتاج إلى الجبر، بخلاف ما يأتي به من قبل نفسه، فإن قليله ككثيرة. (قوله: وهو) أي القنوت الراتب. (قوله: دون قنوت النازلة) مفهوم قوله: راتب. وإنما لم يسن السجود لتركه لانه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوال تلك النازلة، فلم يتأكد شأنه بالجبر. اه م ر. (قوله: وقيامه) أي القنوت، فهو من الابعاض تبعا له. (قوله: ويسجد تارك القنوت تبعا لامامه الحنفي) مقتضاه أنه لو أتى المأموم به وأدرك الامام في السجود لا يسجد وليس كذلك بل يسجد أيضا لترك إمامه له. ومثله ما لو اقتدى شافعي بحنفي في إحدى الخمس فإنه يسجد للسهو لترك إمامه الصلاة على النبي في التشهد الاول لانها عنده منهي عنها. وقوله: أو لاقتدائه في صبح إلخ أي ويسجد تارك القنوت في صبح لاقتدائه بمصلي السنة. ومقتضاه أنه لو تمكن من القنوت وأتى به لا يسجد، وهو كذلك لان الامام لا قنوت عليه في هذه الصورة فلم يوجد منه خلل يتطرق للمأموم، بخلافه في الصورة الاولى فإنه عليه باعتبار اعتقاد المأموم. وقوله: على الاوجه فيهما أي يسجد تارك القنوت
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	على الاوجه في الصورتين. وهذا ما جرى عليه م ر. وصرح ابن حجر في فتح الجواد في الصورة الثانية بعدم السجود، وعلله بأن الامام يتحمله ولا خلل في صلاته. وكلامه في التحفة محتمل، والمتبادر من عبارته عدم السجود مطلقا سواء ترك القنوت أو أتى به. ولفظ التحفة: ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الاولى فعله، وإلا فلا. وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام إمامه، لانه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده، بخلافه في نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الامام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو. اه. وكتب سم: قوله: بخلافه في نحو سنة الصبح، يحتمل أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا، وهو المتبادر من عبارته. وكأن وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه مع الاتيان به إدراك الامام في السجدة الاولى فواضح، وإلا فالامام يتحمله، ولا خلل في صلاة الامام لعدم مشروعية القنوت له، ويحتمل أن معناه أنه إذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته بالاتيان به، وفي صلاة الامام بعدم مشروعيته له. اه. (قوله: وصلاة على النبي إلخ) معطوف على تشهد أول، فهي من الابعاض. والمراد الواجب منها في التشهد الاخير، أخذا مما مر في التشهد الاول. وإنما سن السجود بتركها لانها ذكر يجب الاتيان به في الاخير فسجد لتركه في الاول. وقيس به القنوت والجلوس لها في التشهد. والقيام لها في القنوت كالقعود للتشهد الاول والقيام للقنوت، فيكونان من الابعاض. (قوله: وصلاة على آل) أي فهي من الابعاض، ومثلها القيام لها في القنوت والجلوس لها في التشهد الاخير، فهما من الابعاض أيضا. (قوله: وقنوت) أي وبعد قنوت. فهو بالجر معطوف على تشهد أخير. (قوله: وصورة السجود لترك الصلاة على الآل إلخ) دفع به استشكال تصوره بأنه إن علم تركها قبل السلام أتى بها، إذ محلها قبل السلام كسجود السهو، أو علم تركها بعد السلام فات محل السجود. كما نص عليه ع ش، وعبارته: وجه تصويره بذلك كما وافق عليه م ر: أنه تركه هو - أي المأموم - فإن كان عمدا أتى به ولا سجود، أو سهوا فإن تذكره قبل السلام فكذلك، وإن سلم قبل تذكره فلا جائز أن يعود إليه، لانا لم نرهم جوزوا العود لسنة غير سجود السهو. ولا أن يعود إلى السجود السهو عنه لانه إذا عاد صار في الصلاة فينبغي أن يأتي بالمتروك، ولا يتأتى السجود لتركه. فليتأمل. اه سم على المنهج. اه. (قوله: لقربها بالجبر) أي بسببه. فالباء سببية. وقوله: بالسجود قال البجيرمي: لعل الاولى حذفه كما صنع م ر، لان الجامع مطلق الجبر. اه. وذلك لان جبر الاركان بالتدارك وجبر الابعاض بالسجود، فاختلف المجبور به. وقوله: من الاركان متعلق بقربها، وهي أبعاض للصلاة حقيقة. (قوله: ولشك إلخ) معطوف على لترك بعض، أي تسن سجدتان لشك في ترك... إلخ. وقوله: مما مر أي من التشهد الاول وقعوده، والقنوت وقيامه، ونحو ذلك. وقوله: معين كالقنوت أي أو التشهد. فإذا شك هل أتى بالقنوت أو لا ؟ أو هل أتى بالتشهد أو لا ؟ سجد للسهو، لان الاصل عدم الفعل. وخرج بالمعين المبهم، وهو صادق بثلاث صور: بما إذا تيقن ترك بعض وشك هل هو القنوت أم لا، وبما إذا شك هل أتى بجيمع الابعاض أم لا، وبما إذا شك في ترك مندوب وشك هل هو من الابعاض أو من الهيآت. ومفاده أنه لا يسجد فيها كلها، وليس كذلك. بل يسجد في الصورة الاولى بالاتفاق، لعلمه بمقتضى السجود فيها. ولا
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	يسجد في الصورة الثالثة بالاتفاق، وأما الصورة الثانية ففيها خلاف، فقيل بالسجود وقيل بعدمه. انظر ع ش والبجيرمي على شرح المنهج. (قوله: لان الاصل عدم فعله) علة لسنية السجود عند الشك في ترك بعض. (قوله ولو نسي منفرد أو إمام) جعله الفاعل ما ذكر لا يلاقي قوله الآتي ولا إن عاد مأموما، لانحلال المعنى عليه، ولا إن عاد منفرد أو إمام مأموما. ولا معنى له، فالمناسب أن يجعله المصلي مطلقا، أو يقول فيما يأتي، أما المأموم إلخ، ليصير مقابلا له، فتنبه. (قوله: بعضا) مفعول نسي. وقوله: كتشهد إلخ تمثيل له. (قوله: وتلبس بفرض) أي بأن وصل إلى حد يجزئه في القيام أو في السجود. (قوله: من قيام) أي انتصاب. وهو بيان للفرض المتلبس به. وفي البجيرمي ما نصه: قال الشوبري: قوله: من قيام، أي أو بدله. كأن شرع في القراءة من يصلي قاعدا في الثالثة فتبطل صلاته بالعود للتشهد. اه. (قوله: لم يجز له) أي لمن نسي بعضا، وهو جواب لو. وقوله: العود إليه أي إلى ذلك البعض المنسي. وإنما لم يجز العود لما صح من الاخبار، ولتلبسه بفرض فعلي يقطعه لاجل سنة. (قوله: فإن عاد له) أي لذلك البعض المنسي. وقوله: بعد انتصاب أي بالنسبة للتشهد. وقوله: أو وضع جبهته أي بالنسبة للقنوت. وقوله: بتحريمه أي العود. (قوله: لقطعه فرضا لنفل) أي لاجل نفل. أي ولانه زاد فعلا من غير عذر، وهو مخل بهيئة الصلاة. (قوله: لا إن عاد له إلخ) أي لا تبطل إن عاد لذلك البعض جاهلا تحريمه. (قوله: وإن كان مخالطا لنا) أي لا تبطل بعوده إذا كان جاهلا، وإن لم يكن معذورا بأن كان مخالطا لنا، أي لعلمائنا. أي أو لم يكن قريب عهد بالاسلام. (قوله: لان هذا) أي بطلان الصلاة بالعود المذكور، وهو تعليل للغاية. وقوله: مما يخفى على العوام أي لانه من الدقائق. قال ح ل: ولا نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم. اه. (قوله: وكذا ناسيا) أي وكذلك لا تبطل إن عاد ناسيا أنه في الصلاة، أي أو ناسيا حرمة عوده، واستشكل عوده للتشهد أو للقنوت مع نسيانه للصلاة، لان يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنه فيها، لان كلا منهما لا يكون إلا فيها. وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد أو القنوت عوده لمحلهما، وهو ممكن مع نسيان أنه فيها. (قوله: فلا تبطل لعذره) أي بالجهل أو بالنسيان. (قوله: ويلزمه العود إلخ) أي أنه إذا عاد جاهلا أو ناسيا للتشهد أو للقنوت. ثم تذكر فيهما، أو علم أن العود حرام، يجب عليه فورا أن يرجع لما كان عليه قبل العود ناسيا أو جاهلا، وهو القيام في صورة التشهد والسجود في صورة القنوت. وكتب البجيرمي ما نصه: قوله: ويلزمه العود، أي فورا. أي لما كان عليه قبل العود ناسيا، ومقتضاه أنه يعود للسجود وإن اطمأن أو لا، مع أنه يلزم عليه تكرير الركن الفعلي. اه. تأمل. (قوله: لكن يسجد) مرتبط بقوله لا إن عاد له جاهلا، أي يسجد للسهو فيما إذا عاد جاهلا. ومثله ما إذا كان ناسيا. (قوله: لزيادة قعود إلخ) أي وهي مما يبطل عمده، فيسن السجود لسهوه. وقوله: أو اعتدال أي انتصاب للقنوت. (وقوله: في غير محله) أي لان محل القعود قبل القيام، فلما قام زال محله. ومحل القنوت قبل السجود فلما سجد زال محله. (قوله: ولا إن عاد مأموما) أي ولا تبطل إن عاد مأموما. وقد علمت ما فيه فلا تغفل. (قوله: فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده، إلخ) حاصل الكلام عليه أن المأموم إذا ترك التشهد وحده وانتصب أو ترك القنوت وسجد ثم عاد له لا تبطل صلاته، بل يتعين عليه العود إن كان انتصابه أو سجوده نسيانا لمتابعة الامام لانها فرض، وهي آكد من تلبسه بالفرض. وإن كان عمدا لا يتعين عليه ذلك بل يسن. والفرق بين العامد والناسي أن الاول له غرض صحيح بانتقاله من واجب إلى واجب فاعتد بفعله وخير بين العود وعدمه. بخلاف الثاني فإن فعله وقع من غير قصد فكأنه لم يفعل شيئا. فإن ترك الامام التشهد وانتصب قائما يجب على المأموم أن ينتصب معه وإلا بطلت صلاته لفحش المخالفة، فإن عاد الامام بعد انتصابه لم تجز
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	موافقته لانه إما عامد فصلاته باطلة، أو ساه وهو لا يجوز موافقته. بل يقوم المأموم إن لم يكن قد قام فورا وينتظره قائما حملا لعوده على السهو أو الجهل، أو يفارقه وهي أولى، أو ترك القنوت لا يجب على المأموم أن يتركه بل له أن يتخلف ليقنت إذا علم أنه يلحقه في السجدة الاولى. والفرق بين القنوت والتشهد أنه في الاول لم يحدث في تخلفه وقوفا لم يفعله إمامه، بخلافه في الثاني فإنه أحدث جلوسا للتشهد لم يفعله إمامه. (قوله: سهوا) مرتبط بكل من قوله انتصب وقوله: أو سجد. (قوله: بل عليه) أي بل يجب عليه، إلخ. (قوله: لوجوب متابعة الامام) تعليل لوجوب العود على المأموم الناسي. (قوله: بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته) مفهومه أنه إن نواها ولم يعد لا تبطل صلاته مطلقا، سواء كان في التشهد أو القنوت، كما هو سياق كلامه. فإنه عام فيهما، وحينئذ يخالف ما سينقله عن شيخه بالنسبة للقنوت من أنه يعود وإن نوى المفارقة. ويمكن أن يخص هذا المفهوم بالتشهد، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا اعتراض عليه. (قوله: أما إذا تعمد ذلك) أي الانتصاب أو السجود، وهو مقابل قوله: سهوا وقوله: فلا يلزمه العود، أي لما تعمد تركه من التشهد أو القنوت. وقد علمت الفرق بين العامد والساهي فتنبه له. (قوله: بل يسن) أي العود، والاضراب انتقالي. وقوله: له أي لمن تعمد تركه. (قوله: كما إذا ركع مثلا قبل إمامه) أي فإنه يسن له العود إذا تعمد الركوع قبله. فالكاف للتنظير في سنية العود في هذه الحالة. أما إذا ركع قبله ناسيا فلا يلزمه العود ولا يسن منه بل يتخير. (قوله: ولو لم يعلم الساهي) أي ولو لم يتذكر أنه ترك التشهد حتى قام إمامه منه لم يعد له. قال سم: فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته. اه. (قوله: ولم يحسب ما قرأه) أي من الفاتحة، فيجب عليه إعادته. قال سم: جزم بذلك في شرح الروض، واعتمده م ر. وخرج من تعمد القيام، فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل إمامه. اه. (قوله: وبذلك يعلم) أي بعدم حسبان ما قرأه قبل قيام الامام يعلم، إلخ. وقوله: فيلزمه العود للاعتدال مفرع على عدم الاعتداد بما فعله. والمراد لزوم العود عليه مطلقا ولو فارق الامام موضع القنوت. فإن قلت إن هذا يخالف قولهم: ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه من التشهد لم يعد. قلت: يفرق بأن ما نحن فيه المخالفة فيه أفحش فلم يعتد بفعله مطلقا، بخلاف قيامه قبله وهو في التشهد، فلم يلزمه العود إلا حيث لم يقم الامام. وقوله: وإن فارق الامام أي أو بطلت صلاته، كما في سم. والمعتمد عند الرملي أنه يجب عليه العود إذا لم ينو المفارقة. ولا فرق في ذلك بين التشهد والقنوت. قال الكردي: وكلام المجموع والتحقيق والجواهر يؤيد كلام الرملي. اه. (قوله: أخذا من قولهم إلخ) مرتبط بالغاية. وقوله: لو ظن أي المسبوق. فضميره يعود على معلوم من المقام، ومثله ضمير الفعلين بعده. وقوله: أنه أي الامام. (وقوله: لزمه) جواب لو. (قوله: ولا يسقط) أي القعود. وهو محل الاخذ. وقوله: وإن جازت أي نية المفارقة، ولكنها لا تفيده شيئا. (قوله: لان قيامه إلخ) علة للزوم القعود عليه. (قوله: ومن ثم) أي ومن أجل أن قيامه وقع لغوا وأن القعود لازم له. وقوله: لو أتم أي المسبوق، صلاته ولم يعد للقعود حال كونه جاهلا لغا جميع ما أتى به فيعيده، ويسجد للسهو لكونه فعل ما يبطل عمده. (قوله: وفيما إذا لم يفارقه) مرتبط بقوله: فيلزمه العود للاعتدال وإن فارق الامام. وهو تقييد له فكأنه قال: ومحل لزوم العود إليه فيما إذا لم ينو المفارقة إذا لم يتذكر أو يعلم وإمامه فيما بعد السجدة الاولى، وإلا فلا يعود بل يتابع ويأتي بركعة. وحاصل مفاد كلامه أنه إذا فارق الامام يلزمه العود مطلقا، سواء تذكر أو علم، وإمامه في القنوت أو في السجدة
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	الاولى أو الثانية. وإذا لم يفارقه يعود إذا كان الامام في القنوت أو في السجدة الاولى، وإلا فلا يعود. (قوله: إن تذكر أو علم) أي ترك القنوت. وقوله: وإمامه في القنوت أي والحال أن إمامه في القنوت. فالواو للحال. (قوله: فواضح) خبر مقدم. وقوله: أنه يعود إليه مبتدأ مؤخر، والجملة جواب إن الشرطية. (قوله: أو وهو في السجدة الاولى) أي أو إن تذكر أو علم وإمامه في السجدة الاولى. (قوله: عاد للاعتدال) جواب إن المقدرة. وكان الاخصر والاولى أن يقول فكذلك، أي واضح، أنه يعود إليه. وقوله: وسجد مع الامام أي لما تقرر من إلغاء ما فعله ناسيا أو جاهلا. (قوله: أو فيما بعدها) أي أو إن تذكر أو علم وإمامه فيما بعد السجدة الاولى من الجلوس والثانية. (قوله: فالذي يظهر أنه يتابعه إلخ) قال في التحفة: ولا يمكن هنا من العود للاعتدال لفحش المخالفة حينئذ. اه. (قوله: انتهى) لو أخره عن قول القاضي المذكور بعده لكان أولى، لان قول القاضي مذكور في شرح المنهاج. (قوله: قال القاضي: ومما لا خلاف فيه إلخ) أي بناء على الحمل الآتي في عبارة سم التي سأنقلها عنه. (قوله: ظانا) حال من فاعل رفع. وقوله: أنه أي الامام. (قوله: وأتى) أي المأموم. وقوله: بالثانية أي السجدة الثانية. وقوله: ظانا أن الامام المقام للاضمار، فلو قال أنه لكان أولى. (قوله: ثم بان إلخ) أي ثم تبين للمأموم أن الامام في السجدة الاولى. (قوله: لم يحسب له) أي للمأموم. وهو جواب لو. وقوله: جلوسه ولا سجدته الثانية أي فيكونان لاغيين. قال في التحفة: ويوجه إلغاء ما أتى به هنا مع أنه ليس فيه فحش مخالفة فإن فيه فحشا من جهة أخرى وهي تقدمه بركن وبعض آخر، بخلافه في مسألة الركوع وما قبلها. اه. وفي سم ما نصه: سيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والامام فيما قبلهما. وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والامام فيما قبل الاول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدهما. فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والامام في الاولى، فإن عاد إلى الامام أدرك الركعة، وإن لم يعد سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الامام بركعة. وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية، وعاد إلى الامام أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الامام فيها، أو رفع رأسه منها بعد رفع الامام من الاولى، بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة. ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد إلى الامام في الاولى إلى أن وصل إليه، بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالالغاء في التقديم بركن وبعض ركن. اه بحذف. (قوله: ويتابع الامام) أي في الجلوس والسجدة الثانية. (قوله: أي فإن لم يعلم إلخ) مقابل قوله: ثم بان أنه في الاولى. (قوله: بذلك) أي بما ذكر من رفع رأسه من السجدة الاولى قبل إمامه، وإتيانه بالسجدة الثانية وإمامه في الاولى. وقوله: إلا والامام إلخ استثناء من عموم الاحوال. أي لم يعلم به في حال من الاحوال إلا في حال كون الامام في القيام أو في جلوس التشهد. (قوله: أتى بركعة بعد سلام الامام) قال سم: فإن قلت: هلا جاز له المشي على نظم صلاته لانه معذور بظنه المذكور، وقد تخلف بركنين لعدم الاعتداد بما فعله، فهو بمنزلة المتخلف نسيانا بركنين، وحكمه جواز المشي على نظم صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان. قلت: ليس هذا متخلفا بل هو متقدم بركنين، وحكمه عدم الاعتداد له بهما. اه. (قوله: وخرج بقولي وتلبس بفرض) أي في قوله أولا في المتن: ولو نسي بعضا وتلبس بفرض. وقوله: ما إذا إلخ فاعل خرج. وقوله: لم يتلبس به أي بالفرض. قال ع ش: بأن لم يصر إلى القيام أقرب منه إلى الركوع في مسألة التشهد، ولم يضع الاعضاء السبعة في مسألة القنوت. وقوله: غير مأموم فاعل الفعل. والمناسب لما مر عنه أن يقول هنا في بيان الفاعل كل من الامام والمنفرد، وخرج به
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	المأموم فيجب عليه العود ولو تلبس بفرض كما مر. (قوله: فيعود إلخ) بيان لحكم ما إذا لم يتلبس به. وقوله: الناسي أي للتشهد أو للقنوت. وقوله: ندبا محله إذا لم يشوش الامام بعوده على المأمومين، وإلا فالاولى له عدم العود، كما قيل به في سجود التلاوة. أفاده ح ل. (قوله: قبل الانتصاب) متعلق بيعود. ولا حاجة إليه، إذ قوله فيعود مرتبط بما إذا لم يتلبس بفرض. وقوله: أو وضع الجبهة أي وقبل وضع الجبهة. أي ووضع بقية الاعضاء السبعة. وعبارة التحفة والنهاية مع الاصل: أو ذكره قبله. أي قبل تمام سجوده، بأن لم يكمل وضع الاعضاء السبعة بشروطها. ومثله في المغنى، ونص عبارته مع الاصل: أو قبله بأن لم يضع جميع أعضاء السجود حتى لو وضع الجبهة فقط، أو مع بعض أعضائه، عاد - أي جاز له العود - لعدم التلبس بالفرض. وإن كان ظاهر كلام ابن المقري أنه لو وضع الجبهة فقط أنه لا يعود. اه. (قوله: ويسجد للسهو إن قارب القيام) أي لانه فعل فعلا يبطل عمده وهو النهوض مع العود فالسجود لهما لا للنهوض وحده لانه غير مبطل. (قوله: أو بلغ حد الركوع إلخ) أي ويسجد للسهو إن بلغ حد الركوع، أي أقله. وذلك لانه زاد ركوعا سهوا وتعمد الوصول إليه، ثم العود مبطل بخلاف ما إذا لم يبلغه فلا يسجد. (قوله: ولو تعمد إلخ) مفهوم قوله في المتن: ولو نسي. وكان المناسب أن يقول: وخرج بقولي نسي إلخ. ويكون على اللف والنشر المشوش. (قوله: إن قارب أو بلغ) أي غير المأموم من إمام أو منفرد. أما إذا لم يقارب أو لم يبلغ ما ذكر فلا تبطل صلاته. (قوله: ما مر) تنازعه كل من قارب وبلغ، وهو القيام في صورة التشهد، أو الركوع في صورة القنوت. وقوله: بخلاف المأموم أي فلا يبطل عوده بل يسن كما مر. واعلم أن حاصل ما أفاده كلامه مما يتعلق بالتشهد والقنوت من الاحكام عند تركهما: أن التارك لهما إما أن يكون مستقلا أو لا. فإن كان الاول - وأعني به الامام والمنفرد - فإما أن يكون الترك نسيانا أو عمدا، فإن كان نسيانا وتلبس بفرض فلا يجوز له العود بعده، فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل ولكن يسجد للسهو. وإن كان الترك عمدا فلا يجوز له العود أيضا، سواء تلبس بفرض أو لا، ولكن قارب حد القيام أو بلغ حد الركوع، فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته، وإلا فلا. وإن كان الثاني - وأعني به المأموم - فلا يخلو أيضا تركه إما أن يكون نسيانا أو عمدا. فإن كان الاول فيجب عليه العود، فإن لم يعد بطلت صلاته. ومحل وجوب العود إذا تذكر أو علم وإمامه في التشهد في مسألة التشهد، فإن لم يتذكر أو يعلم إلا والامام قائم لا يعود، ولكن يجب عليه إعادة ما قرأه. وفي مسألة القنوت يجب عليه العود إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت أو في السجدة الاولى، فإن تذكر أو علم وإمامه بعدها وجب عليه متابعته ويأتي بركعة بعد السلام. وإن كان عمدا لا يجب عليه العود بل يسن له كما إذا ركع قبل إمامه. (قوله: ولنقل إلخ) معطوف على لترك بعض، أي وتسن سجدتان لنقل مطلوب قولي، عمدا كان ذلك النقل أو سهوا، لتركه التحفظ المأمور به. ويكون هذا مستثنى من قولهم: ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه. (قوله: نقله) فاعل بمبطل. (وقوله: إلى غير محله) إما متعلق به أو بنقل في المتن. (قوله: ولو سهوا) غاية لسنية السجود لنقل ما ذكر. أي يسن السجود لذلك مطلقا، عمدا كان ذلك النقل أو سهوا. (قوله: ركنا كان إلخ) تعميم في المطلوب القولي. والحاصل أن المطلوب القولي المنقول عن محله إما أن يكون ركنا أو بعضا أو هيئة. فالركن يسجد لنقله مطلقا، ومثله البعض إن كان تشهدا، فإن كان قنوتا فإن نقله بنيته سجد أو بقصد الذكر فلا. والهيئة إن كانت تسبيحا لا يسجد لنقلها
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	عند م ر والخطيب، ويسجد لها عند ابن حجر وشيخ الاسلام. وإن كانت الهيئة السورة سجد لنقلها عند الجميع. (قوله: كفاتحة وتشهد) تمثيل للركن أي كنقلهما إلى غير محلهما، وهو غير القيام في الاول وغير الجلوس في الثاني. (قوله: أو بعض أحدهما) أفاد به أنه لا فرق في الركن المنقول إلى غير محله بين كله أو بعضه. (قوله: أو غير ركن) معطوف على قوله ركنا. وقوله: كسورة تمثيل لغير الركن. وقوله: إلى غير القيام متعلق بمحذوف، أي منقولة إلى غير القيام من ركوع أو اعتدال أو سجود فإن نقل السورة إلى ما قبل الفاتحة لم يسجد لان القيام محلها في الجملة. وقياسه أنه لو صلى على النبي (ص) قبل التشهد لم يسجد لان القعود محلها في الجملة. قال الاسنوي: وقياسه السجود للتسبيح في القيام. والمعتمد عند الشهاب الرملي عدم السجود. اه. قال سم: وقد يوجه بأن جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شئ منها، بخلاف القراءة ونحوها فإنه منهي عنها في غير محلها. اه. (قوله: وقنوت) أي كلا أو بعضا، ولو كلمة منه. وقد علمت أنه لا بد من نيته. (وقوله: إلى ما قبل الركوع) متعلق بمحذوف كالذي قبله. (قوله: أو بعده إلخ) أي أو قنوت منقول إلى ما بعد الركوع في الوتر، غير نصف رمضان الاخير، بناء على الصحيح أنه مختص بوتر نصف رمضان الاخير. فإذا قنت في غيره سجد لسهوه ولعمده ولا تبطل به الصلاة، لكن إذا لم يطل به الاعتدال. وإلا بطلت عند م ر. وتقدم عن ابن حجر عدم البطلان. ومثل الوتر في غير نصف رمضان بقية الصلوات كالظهر فيسجد له، كما في سم. (قوله: أما نقل الفعلي إلخ) المناسب لما بعده أن يقول: وخرج بقولي قولي الفعلي، وبقولي غير مبطل ما يبطل إلخ. وعبارة شرح المنهج: وخرج بما ذكر نقل الفعلي والسلام وتكبيرة الاحرام، فمبطل. وفارق نقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر، بأنه لا يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل الفعلي. اه. (قوله: ما يبطل) فاعل خرج. (قوله: كالسلام وتكبير التحرم) تمثيل للمبطل. أي فنقلهما إلى غير محلهما مبطل. وفي سم: لو أتى به - أي بالسلام - سهوا سجد للسهو كما هو ظاهر مأخوذ مما يأتي فيما لو سلم الامام فسلم معه المسبوق سهوا. ومثله ما لو أتى بتكبيرة الاحرام بنيته إذ عمدها مبطل، فيسجد لسهوها على القاعدة. اه. (قوله: بأن كبر بقصده) أي التحرم، وهو قيد في التكبير. وأما السلام فيبطل وإن لم يقصده، لما فيه من الخطاب. فلو قصد بالتكبير الذكر لم تبطل. (قوله: ولسهو ما يبطل عمده) معطوف على لترك أيضا. أي وتسن سجدتان لسهو ما يبطل عمده، أي للاتيان بما يبطل عمده سهوا. ويستثنى منه ما لو حول المتنفل دابته عن القبلة سهوا وردها فورا فلا يسجد عند حجر، مع أن عمده مبطل لكن خفف عنه لمشقة السفر مع عدم تقصيره. وما لو سها فسجد للسهو ثم سها قبل سلامه فإنه لا يسجد للسهو إذ سجود السهو يجبر ما قبله وما بعده وما فيه، كما مر، لا نفسه. كأن ظن سهوا فسجد فبان أن لا سهو فيسجد ثانيا لسهوه بالسجود. وقوله: لا هو عبارة غيره: دون سهوه. وهي أولى. (قوله: كتطويل ركن قصير) تمثيل لما يبطل عمده. وضابط التطويل أن يزيد على قدر ذكر الاعتدال المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط المعتدل لا لحال المصلي فيما يظهر قدر الفاتحة ذاكرا كان أو ساكتا، وعلى قدر ذكر الجلوس بين السجدتين المشروع فيه، كذلك قدر التشهد الواجب. اه تحفة. (قوله: وقليل كلام) أي كالكلمتين والثلاث. وفي الصوم من التحفة أنهم ضبطوا القليل بثلاث أو أربع. وتضبط الكلمة بالعرف لا بما ضبطها به النحاة واللغويون. اه كردي. (قوله: وأكل) أي وقليل أكل. وهو بضم الهمزة لان المراد المأكول، ولا يصح فتحها على إرادة الفعل، أي المضغ. لان القليل منه وهو ما دون الثلاث لا يبطل الصلاة وإن تعمده. والمراد هنا ما يبطل عمده دون سهوه. (قوله: وزيادة ركن فعلي) معطوف على تطويل، أي وكزيادة ركن فعلي كسجود أو ركوع، فيسجد لسهوه لان تعمده مبطل. (قوله: لانه (ص) إلخ) دليل لسنية السجود لسهوه بزيادة ركن فعلي. وهو متفق عليه. وفي الكردي ما نصه: هذا دليل على أن زيادة الركعة سهوا لا تبطل الصلاة وإن أبطل عمدها، وأنه يسجد لسهوها. فقيس عليها زيادة كل ما يبطل عمده دون
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	سهوه. اه. (قوله: وقيس به) أي بما في الحديث. وقوله: غيره أي من كل ما يبطل عمده لا سهوه. (قوله: وخرج بما يبطل عمده إلخ) المناسب أن يكون الاخراج للصورة الاولى بقوله: لا هو. أي السهو. وللصورة الثانية بقوله: ما يبطل عمده. فلو قال: وخرج بما يبطل عمده لا هو، ويكون الاخراج على التوزيع لكان أولى. وعبارة شرح المنهج: وخرج بما يبطل عمده ما لا يبطل عمده، كالتفات وخطوتين، فلا يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم ورود السجود له. وخرج بلفظ ما يبطل عمده وسهوه ككلام كثير إلخ. اه. وهي ظاهرة. وقوله: أيضا أي كما يبطل عمده. وقوله: ككلام كثير أي أو أكل كثير أو فعل كثير، فلا سجود في ذلك لانه ليس في صلاة. (قوله: وما لا يبطل إلخ) أي وخرج ما لا يبطل سهوه ولا عمده. وقوله: كالفعل القليل أي كخطوتين. وقوله: والالتفات أي بالوجه كما هو ظاهر. (قوله: فلا يسجد لسهوه ولا لعمده) أي لعدم ورود السجود له، ولان عمده في محل العفو فسهوه أولى. اه مغنى. (قوله: ولشك فيما صلاه إلخ) معطوف على لترك بعض أيضا. أي وتسن سجدتان لشك فيما صلاه إلخ. والواو في هذا وفيما قبله من المعطوفات بمعنى أو كما هو ظاهر. وإنما سن السجود لذلك لخبر مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان. ومعنى شفعن له صلاته: ردتها السجدتان مع الجلوس بينهما لاربع لجبرهما خلل الزيادة كالنقص، لا أنهما صيراها ستا. وقد أشار في الخبر إلى أن سبب السجود هنا التردد في الزيادة لانها إن كانت واقعة فظاهر، وإلا فوجود التردد يضعف النية ويحوج للجبر، ولهذا يسجد، وإن زال تردده قبل سلامه. أفاده في النهاية. (قوله: واحتمل زيادة) أي بالنسبة للركعة التي يريد أن يأتي بها، كما ستعرفه. (قوله: لانه) أي ما صلاه مع الشك. وقوله: إن كان زائدا أي باعتبار الواقع. وقوله: وإلا فللتردد إلخ أي وإن لم يكن زائدا فالسجود يكون لتردده الموجب لضعف النية، وذلك لانه حال التردد لا يكون جازما بأنه من الصلاة وهذا خلل فيسجد لجبره. (قوله: فلو شك أصلى إلخ) أي شك أهذا الذي صليته ثلاثا وهي - أي الركعة - التي يأتي بها رابعة، أو أربعة وهي خامسة ؟ اه ح ل. وأشار بهذا إلى أن قوله: واحتمل زيادة، أي بالنسبة للركعة التي يأتي بها، وإلا فقبل الاتيان بها لا يحتمل ما صلاه للزيادة، لان كلا من الثالثة والرابعة لا بد منه. اه بجيرمي. (قوله: وإن زال شكه قبل سلامه) هو غاية لسنية السجود. وقوله: بأن تذكر إلخ تصوير لزوال الشك. أي بأن تيقن أن الركعة التي أتى بها رابعة. (قوله: للتردد في زيادتها) أي يسجد للسهو وإن زال ما ذكر للتردد في زيادتها، أي حال القيام لها، فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير. (قوله: ولا يرجع) أي الشاك. وقوله: في فعلها أي الركعة التي شك فيها. وقوله: إلى ظنه متعلق بيرجع. (قوله: ولا إلى قول غيره) أي ولا يرجع إلى قول غيره. (وقوله: أو فعله) أي الغير. (قوله: وإن كانوا) أي غيره. والاولى وإن كان بإفراد الضمير، وهو غاية لعدم الرجوع. ولا يرد على هذا مراجعة النبي (ص) الصحابة وعوده للصلاة في خبر ذي اليدين لانه ليس من باب الرجوع إلى قول غيره، وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته، أو أنهم بلغوا عدد التواتر. (قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر) أي فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له، لان العمل بخلاف هذا العلم تلاعب. كما ذكر ذلك الزركشي، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى. ويلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر. لكن أفتى الوالد رحمه الله بخلافه، ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه. اه نهاية. وجزم ابن حجر في التحفة بالاكتفاء بفعلهم، ومثله الخطيب في الاقناع والمغنى. (قوله: وأما ما لا يحتمل زيادة) محترز قوله: واحتمل
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	زيادة. (قوله: فتذكر قبل القيام إلخ) يؤخذ منه تقييد الشاك المار بما إذا استمر إلى أن قام للرابعة. والحاصل أنه إذا كان التذكر في الركعة التي شك فيها قبل أن ينتقل إلى غيرها لا سجود. وأما إذا تذكر بعد القيام لركعة أخرى غير التي شك فيها فإنه يسجد. (قوله: لان ما فعله إلخ) علة لعدم السجود. وقوله: منها أي من الرباعية. وقوله: مع التردد أي مع الشك. (قوله: لا بد منه بكل تقدير) أي سواء قدر أنها ثالثة أو قدر أنها رابعة، فلا تردد هنا في الزيادة حتى يسجد له. (قوله: فإن تذكر بعد القيام لها) أي للرابعة. وهو مقابل قوله: قبل القيام. وهذا يغني عنه قوله السابق: وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر إلخ. (قوله: لتردده إلخ) علة للسجود. (قوله: في زيادتها) متعلق بالتردد. أي للتردد في زيادتها حال القيام، فقد أتى وقته بزائد على تقدير دون تقدير، وهو الذي أضعف النية وأحوج إلى الجبر. (قوله: سن للمأموم سجدتان إلخ) لما أنهى الكلام على سنية السجود لجبر الخلل الحاصل في صلاة نفسه شرع يتكلم على سنيته لجبر الخلل الحاصل في صلاة إمامه لتطرقه منه إليه. (قوله: لسهو إمام) أي أو عمده. وقوله: متطهر خرج المحدث بأن اقتدى به ولم يعلم أنه محدث، وسها في صلاته فلا يسجد لسهوه إذ لا قدوة في الحقيقة. قال في المغنى: فإن قيل: الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة على المنصوص المشهور حتى لا يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها إذا تم العدد بغيره. أجيب: بأن كونها جماعة لا يقتضي لحوق السهو، لان لحوقه تابع لمطلوبيته من الامام، وهي منتفية لان صلاة المحدث لبطلانها لا يطلب منه جبرها، فكذا صلاة المؤتم به. اه. (قوله: وإمامه) أي إمام الامام، فهو بالجر معطوف على إمام وضميره يعود عليه. وصورة ذلك أن يكون قد اقتدى مسبوق بمن سها، فلما قام المسبوق ليتم صلاته اقتدى به آخر، وهكذا فالخلل يتطرق من الامام الاول إلى من اقتدى به، وإلى من اقتدى بمن اقتدى به، وهكذا. (قوله: ولو كان سهوه قبل قدوته) غاية لسنية السجود للمأموم، أي يسن له السجود ولو كان سهو الامام وجد قبل اقتدائه به. (قوله: وإن فارقه) غاية ثانية لها. أي يسجد المأموم وإن نوى مفارقة الامام. (قوله: أو بطلت صلاة الامام) أي كأن أحدث قبل إتمامه وبعد وقوع السهو منه. (قوله: بعد وقوع السهو منه) ظرف متعلق بكل من فارق وبطلت. (قوله: أو ترك الامام السجود) غاية ثالثة. أي يسجد المأموم وإن ترك إمامه السجود. (قوله: جبرا للخلل إلخ) علة لسنية السجود للمأموم مطلقا. قوله: الحاصل أي من الامام. وقوله: في صلاته أي الامام، أي ويتطرق للمأموم، ويحتمل عوده على المأموم. أي الحاصل في صلاة المأموم بطريق السراية له من الامام. وقضية التعليل المذكور أنه لو اقتدى به بعد سجوده للسهو لم يسجد المسبوق آخر صلاته إذ لم يبق خلل في صلاة الامام يتطرق لصلاة المأموم. فانظره. ثم رأيت في ع ش ما نصه: قوله: ويلحقه سهو إمامه. ظاهره ولو اقتدى به بعد فعل الامام للسجود، ويحتمل خلافه، وهو الاقرب لانه لم يبق في صلاة الامام خلل حين اقتدى به. لكن في فتاوى الشارح أنه سئل عما لو سجد للسهو فاقتدى به شخص قبل شروعه في السلام من الصلاة، هل يسجد آخر صلاة نفسه للخلل المتطرق له من صلاة الامام أم لا ؟ فأجاب أنه يندب له السجود آخر صلاته لتطرق الخلل من صلاة إمامه. اه. ويتأمل قوله: لتطرق الخلل، فإن الخلل انجبقبل اقتدائه. اه. (قوله: فيسجد بعد سلام الامام) أي فيما لو ترك الامام السجود فهو مرتبط بالغاية الاخيرة. (قوله: وعند سجوده) أي الامام المتطهر. وظاهره أنه يسجد عند سجوده مطلقا سواء فرغ من تشهده أم لا. وسيصرح بهذا قريبا، وسننقل ما يؤيده وما يخالفه هناك. وقوله: يلزم المسبوق إلخ أي لخبر: إنما جعل الامام ليؤتم به. (قوله: وإن لم يعرف أنه سها) أي يوافقه وإن لم يعرف سهوه، حملا على أنه سها. (قوله: وإلا بطلت صلاته) أي وإن لم يتابعه بطلت صلاته. أي بمجرد
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	سجود الامام إذا قصد عدم السجود، وإلا فتبطل بتخلفه بركنين، كأن هوى الامام للسجدة الثانية فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطل، فإن زال عذره والامام في السجدة الثانية سجد فورا حتما، أو بعدها فإن كان موافقا سجد لانه يستقر عليه بسجود الامام، أو مسبوقا فات هذا السجود عليه لانه لمحض المتابعة وقد فاتت. (قوله: ويعيده) أي السجود. (قوله: لا لسهوه) معطوف على قوله لسهو إمام. أي لا يسن السجود للمأموم للسهو الحاصل من نفسه حال الاقتداء لقوله (ص): الامام ضامن. رواه أبودواد وصححه ابن حبان. قال الماوردي: يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم، ولان معاوية شمت العاطس خلف النبي (ص) ولم يسجد ولا أمره (ص) بالسجود. (قوله: أي سهو المأموم إلخ) أفاد بهذا التفسير أن مرجع الضمير في سهوه معلوم من المقام، وهو المأموم. لا ما يتوهم من المتن من عوده على الامام لعدم صحته. (قوله: حال القدوة) أي الحسية، كأن سها عن التشهد الاول. أو الحكمية، كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع. اه. مغني، وقوله في ثانيتها: أي بأن فرقهم فرقتين وصلى بفرقة ركعة من الثنائية ثم تتم لنفسها، ثم تجئ الاخرى فيصلي بها الركعة الباقية وينتظرها في التشهد لتسلم معه، فهي مقتدية به حكما في الركعة الثانية. (قوله: خلف إمام) ظرف متعلق بسهو، وهو يغني عن قول الشارح حال القدوة، فلو حذفه أو أخره عنه وجعله تفسيرا له لكان أولى. (قوله: فيتحمله إلخ) مفرع على مفهوم قوله لا لسهوه. أي يتحمل سهوه عنه الامام. قال ع ش: فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شئ من ثوابه. اه. وقد نظم بعضهم الاشياء التي يتحملها عنه الامام فقال: تحمل الامام عن مأموم في تسعة تأتيك في المنظوم قيامه فاتحة مع جهر كذاك سورة لذات الجهر تشهد أول مع قعود فاتهما الامام مع سجود إذا سها المأموم حال الاقتدا أو كان في ثانية قد اقتدى تحمل الامام عنه أو لا تشهدا كذا قنوتا حملا وقوله: مع سجود: أي للتلاوة. كأن قرأ المأموم آية سجدة فلا يسجد لها بل يتحملها عنه الامام. (قوله: المتطهر) أي عن الحدثين وعن الخبث. (قوله: لا المحدث إلخ) تصريح بمفهوم المتطهر، أي لا يتحمل الامام المحدث وذو خبث خفي لانه لا قدوة في الحقيقة، وإنما أثيب على الجماعة خلفهما لوجود صورتها، إذ يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها كالتحمل المستدعي لقوة الرابطة. وقد مر عن المغنى نحوه فلا تغفل. والخبث الخفى هو النجاسة الحكمية، والظاهر هو العينية، ولا فرق في ذلك بين الاعمى والبصير. (قوله: بخلاف سهوه بعد سلام الامام) محترز قوله خلف إمام، أو قوله حال القدوة. ومثل السهو بعد القدوة سهوه قبل القدوة، كما اعتمده في التحفة والنهاية والمغنى. وإنما لحقه سهو إمامه ولو قبل القدوة به لانه عهد تعدي الخلل من صلاة الامام إلى المأموم، كأن كان الامام أميا فيتطرق بطلان صلاته إلى صلاة المأموم، دون عكسه. (قوله: فلا يتحمله) أي لا يتحمل سهوه الامام فيسجد آخر صلاة نفسه. وقوله: لانقضاء القدوة أي انتهائها، وهو علة لعدم التحمل. (قوله: ولو ظن إلخ) الاولى التفريع بالفاء لاقتضاء المقام له. (قوله: فسلم) أي المأموم قبل إمامه، بناء على الظن المذكور. (قوله: فبان خلاف ظنه) أي ظهر للمأموم خلاف ظنه، وهو أن الامام لم يسلم. (قوله: سلم) جواب لو. وقوله: معه أي أو بعده، وهو أولى. والسلام المذكور واجب لعدم الاعتداد بالسلام الاول لتقدمه على سلام الامام. (قوله: ولا سجود) أي لسلامه الاول وإن أبطل عمده. كما لو نسي نحو الركوع، فإنه يأتي بعد سلام الامام بركعة، ولا يسجد سواء تذكر قبل سلامه أم بعده. (قوله:
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	لانه) أي سلامه المذكور. (وقوله: سهو في حال القدوة) أي فيتحمله عنه الامام. (قوله: لو تذكر المأموم) خرج به غيره من إمام أو منفرد. وتقدم حكمه في مبحث الترتيب، ولا بأس بإعادته هنا. وحاصله أنه إن تذكر ترك ركن قبل أن يأتي به أتى به فورا وجوبا، وإن تذكره بعد الاتيان بمثله أجزأه ذلك المثل عن متروكه ولغا ما بينهما. (قوله: في تشهده) أي في جلوس تشهد، أو هو ليس بقيد بل مثله ما إذا تذكره قبله أو بعده. (قوله: ترك ركن) أي كركوع وسجدة، لكن من غير الركعة الاخيرة. أما إذا تذكر ترك سجدة منها فيأتي بها ويعيد تشهده. (قوله: غير نية وتكبيرة) أما هما فتذكره ترك أحدهما، أو شكه فيه أو في شرط من شروطه إذا طال الشك، أو مضى معه ركن يبطل الصلاة. (قوله: أو شك فيه) أي في ترك ركن غير ما ذكر. (قوله: أتى بعد سلام إمامه بركعة) أي ولا يجوز له العود لتداركه، لما فيه من ترك المتابعة الواجبة. (قوله: ولا يسجد في التذكر) أي ولا يسجد للسهو في صورة التذكر. وقوله: لوقوع سهوه حال القدوة أي وإذا كان كذلك يتحمله عنه الامام فلا يسجد. (قوله: بخلاف الشك إلخ) أي بخلافه في صورة الشك، فإنه يسجد بعد الاتيان بركعة. قال الرشيدي في حاشية النهاية: والحاصل أنه إذا ذكر في صلب الصلاة ترك ركن غير ما مر تداركه بعد سلام الامام، ولا سجود عليه لوقوع سببه الذي هو السهو وزواله حال القدوة بالتذكر، فيتحمله الامام. بخلاف ما لو شك في ذلك واستمر شكه إلى انقطاع القدوة فإنه يسجد بعد التدارك لهذا الشك المستمر معه بعد القدوة لعدم تحمل الامام له، لانه إنما يتحمل الواقع حال القدوة. وإيضاحه أن أول الشك الواقع حال القدوة تحمله الامام، والسجود إنما هو لهذه الحصة الواقعة منه بعد القدوة، وإن كان ابتداؤها وقع حال القدوة. اه. وقوله: لفعله إلخ علة للسجود. أي أنه يسجد لانه فعل أمرا زائدا بتقدير بعد انقضاء القدوة. والامام إنما يتحمل ما وقع حال القدوة. وقوله: بعدها أي القدوة. وقوله: زائدا مفعول المصدر المضاف لفاعله. وذلك الزائد هو الركعة التي يأتي بها. وقوله: بتقدير أي احتمال. أي أن الزيادة محتملة، لان ترك الركن المقتضي للاتيان بالركعة مشكوك فيه. (قوله: ومن ثم إلخ) أي ومن أجل أن سبب سجوده في صورة الشك المذكور كونه فعل بعد القدوة زائدا بتقدير، يسجد بعد إتيانه بركعة فيما لو شك في أنه هل أدرك ركوع الامام أو لا. أو في أنه هل أدرك الصلاة مع الامام كاملة أو ناقصة ركعة. وذلك لفعله بعد القدوة أمرا زائدا بتقدير. (قوله: أتى بركعة) أي وجوبا. وقوله: وسجد فيها أي ندبا. (قوله: لوجود شكه إلخ) علة للسجود. وقوله: المقتضي للسجود الاولى تأخيره عن الظرف لان المقتضي للسجود كونه بعد القدوة، لا مطلقا. وقوله: بعد القدوة متعلق بوجود. وقوله: أيضا أي كوجود الشك حال القدوة. ويحتمل أن المراد كوجوده بعدها في الصورة المتقدمة على قوله: ومن ثم. (قوله: ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا) أي ذاكرا لمقتضى السجود، عالما بأن محله قبل السلام، لفوات محله. وقوله: وإن قرب الفصل أي لعدم عذره. (قوله: أو سهوا) أي أو سلم سهوا، أي ناسيا لمقتضى سجود السهو. ومثله كما في النهاية ما لو سلم جاهلا بأنه عليه ثم علم. وقوله: وطال عرفا أي وطال الفصل بين سلامه وتذكره، وهو قيد لفواته في صورة السهو، وإنما فاته حينئذ لتعذر البناء بالطول، كما لو مشى على نجاسة، أو أتى بفعل أو كلام كثير. (قوله: وإذا سجد إلخ) مرتبط بمحذوف هو مفهوم قوله: وطال عرفا، تقديره: وإذا سلم سهوا وقصر الفصل بين السلام، وتذكر الترك، ولم يعرض عنه بعد التذكر، يندب له العود للسجود. وإذا عاد وسجد - أي مكن جبهته في الارض - صار عائدا إلى الصلاة. أي بان أنه لم يخرج منها. لاستحالة حقيقة: الخروج منها ثم العود إليها، فيحتاج لسلام ثان، وتبطل بطرو مناف حينئذ، كحدث بعد العود، وتصير الجمعة ظهرا إن خرج وقتها بعد العود. (قوله: وإذا عاد
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	الامام) أي بعد أن سلم ناسيا أن عليه مقتضى سجود السهو. وقوله: لزم المأموم الساهي العود أي لزم المأموم الذي سلم معه ناسيا أن يعود مع الامام. قال في شرح الروض: لموافقته له في السلام ناسيا. اه. ومحل لزوم العود حيث لم يوجد منه ما ينافي السجود، كحدث أو نية إقامة، وهو قاصر. وخرج بالساهي العامد، فإنه إذا عاد الامام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا. (قوله: وإلا بطلت صلاته) أي وإن لم يعد مع الامام بطلت صلاته للزوم المتابعة لامامه في ذلك. وقوله: إن تعمد وعلم قيد في البطلان. أي ومحل البطلان إن كان متعمدا عدم العود عالما بوجوبه عليه، وإلا فلا بطلان. ومحل البطلان أيضا ما لم يعلم خطأ إمامه في العود، وما لم ينو مفارقته قبل تخلف مبطل. وإلا فلا بطلان. (قوله: ولو قام المسبوق) أي بعد أن سلم إمامه نسيانا. وقوله: ليتم أي صلاته. وقوله: فيلزمه العود أي يلزم المسبوق أن يعود إلى الجلوس ليسجد مع إمامه. وقوله: لمتابعة إمامه أي لاجلها. وقوله: إذا عاد أي الامام. (قوله: بعد فراغ المأموم الموافق) خرج به المسبوق، فيتابع إمامه مطلقا فرغ أو لم يفرغ، لان تشهده هذا غير محسوب له ولا يحب عليه إتمامه، بدليل أنه لو سلم إمامه قبل أن يتمه له أن يقوم قبله ويأتي بما عليه. (قوله: من أقل التشهد) أي مع الصلاة على النبي (ص). (قوله: وافقه وجوبا في السجود) فإن تخلف يأتي فيه ما مر. (قوله: أو قبل أقله) أي أو سجد الامام قبل أن يفرع من أقل تشهده. وقوله: تابعه إلخ في الكردي ما نصه: قوله: يلزم المأموم متابعته. استثنى الشارح في الايعاب من ذلك مسألة، وهي لو سجد الامام قبل فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد والصلاة على النبي (ص) لم تلزمه متابعته. قال: بل لا يجوز. كما لا يخفى. اه. وخالفه في التحفة فقال: تابعه وجوبا، ثم يتم تشهده. وعليه فهل يعيد السجود ؟ رأيان: قضية الخادم: نعم. والذي يتجه أنه لا يعيد. اه. ملخصا. وفي نهاية الجمال الرملي - بعد كلام التحفة الذي أفتى به الوالد -: أنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد. اه. وفي البجيرمي، ومحل سجوده معه إن كان المأموم فرغ من التشهد والصلاة على النبي (ص) الواجبة، وإلا لم تجز له متابعته، ويتعين عليه السجود في هذه بعد فراغ تشهده، ولو بعد سلام الامام. كما اعتمده شيخنا م ر. فإن سلم من غير سجود بطلت صلاته. ق ل. اه. (وقوله: ثم يتم تشهده) أي كما لو سجد إمامه للتلاوة وهو في الفاتحة فإنه يسجد معه ثم يتم فاتحته. ولا فرق بين هذه الصورة والتي قبلها لا في هذا. فلو جمع بين الصورتين ثم استثنى هذا من الصورة الثانية، كأن قال بعد قوله: من أقل التشهد أو قبله، وافقه وجوبا، لكن يتم تشهده في الثاني. لكان أخصر. (قوله: ولو شك) المراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه: مطلق التردد الشامل للوهم والظن، ولو مع الغلبة. وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه، وهو التردد بين أمرين على السواء. وقوله: بعد سلام أي لم يحصل بعده عود للصلاة. فإن شك بعد سلام حصل بعده عود للصلاة، كأن سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد عن قرب. وشك في ترك ركن لزمه تداركه، لانه بان بعوده أن الشك في صلب الصلاة. وبذلك يلغز ويقال: لنا سنة عاد لها فلزمه فرض. وخرج بكون الشك وقع بعد السلام ما إذا وقع قبل السلام، وقد مر بيان حكمه مفصلا. وحاصله أنه إن كان في ترك ركن لم يأت بمثله أتى به، وإلا أجزأه عن المتروك ولغا ما بينهما وتدارك الباقي وسجد للسهو فيهما. هذا إن كان غير المأموم، فإن كان مأموما أتى بركعة بعد سلام إمامه إن كان المتروك غير السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة. وخرج به أيضا ما إذا وقع في السلام نفسه، فيجب تداركه ولو بعد طول الفصل ما لم يأت بمبطل.
	

	[ 242 ]
	(قوله: في إخلال شرط) أي تركه كالطهارة والشك فيها صادق، بما إذا تيقن وجود الطهارة وشك في رافعها، وبما إذا تيقن وجود الحدث وشك في وجود الطهارة بعدها. لا يقال إن الاصل فيما إذا تيقن الحدث بقاؤه، لانا نقول محله ما لم يوجد معارض له كما هنا، فإن هذا الاصل قد عارضه أن الاصل أنه لم يدخل الصلاة إلا بطهارة، لكن يمتنع عليه استئناف صلاة أخرى بهذه الطهارة ومن الشك في الطهارة بعد السلام. كما في سم، الشك في نية الطهارة بعده لانه لا يزيد على الشك بعده في نفس الطهارة فلا يؤثر في صحة الصلاة، وإن أثر الشك بعد الطهارة في نيتها بالنسبة للطهارة، حتى لا يجوز له افتتاح صلاة بها. وما ذكر في الشرط هو المعتمد عند ابن حجر وم ر والخطيب. وعبارة المغني له: وقد اختلف فيه - أي في الشرط - فقال في المجموع: في موضع لو شك هل كان متطهرا أم لا أنه يؤثر، فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد. والاصل الاستمرار على الصحة، بخلافه في الطهر، فإنه شك في الانعقاد، والاصل عدمه. ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك. وقال في الخادم: وهو فرق حسن. لكن المنقول عدم الفرق مطلقا، وهو المتجه. وعلله بالمشقة، وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري. اه. بتصرف. (قوله: أو ترك فرض) أي أو شك بعد السلام في ترك فرض. (قوله: غير نية) صفة لفرض. (قوله: لم يؤثر) جواب لو. أي لم يضر في صحة الصلاة. (قوله: وإلا) أي بأن أثر فيها. (قوله: لعسر وشق) أي الامر على الناس، لكثرة عروض الشك في ذلك. (قوله: ولان الظاهر إلخ) انظر المعطوف عليه، فلو حذف الواو وقدمه على قوله وإلا إلخ لكان أولى. (قوله: أما الشك في النية إلخ) مفهوم قوله: غير نية وتكبير تحرم. (قوله: فيؤثر على المعتمد) أي فيضر في صحة الصلاة لشكه في أصل الانعقاد من غير أصل يعتمده، فتلزمه الاعادة ما لم يتذكر أنه أتى بهما، ولو بعد طول الزمان. وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته لمشقة الاعادة فيه، ولانه يغتفر في النية فيه ما لم يغتفر فيها هنا. ومن الشك في النية ما لو شك هل نوى فرضا أو نفلا، لا الشك في نية القدوة في غير جمعة ومعادة ومجموعة مطر. (قوله: خلافا لمن أطال في عدم الفرق) أي بين النية وتكبيرة الاحرام وبين بقية الاركان. (قوله: ما لو تيقن ترك فرض) سكت عما إذا تيقن ترك شرط لوضوح حكمه، وهو أنه يأتي به ويستأنف الصلاة لتبين عدم صحتها. (قوله: فيجب البناء) أي على ما فعله من الصلاة. وفي وجوب البناء نظر لجواز استئناف الصلاة من أولها. وعبارة الروض ليس فيها لفظ الوجوب، ونصها: فلو تذكر بعده - أي السلام - أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة. اه. ومثله في المغني. وقوله: ما لم يطل الفصل أي بين سلامه وتذكر الترك، فإن طال الفصل بينهما استأنف الصلاة من أولها. وقوله: أو يطأ نجسا أي وما لم يطأ نجاسة بعد سلامه. ولا بد أن تكون غير معفو عنها، فإن وطئها استأنف الصلاة أيضا. (قوله: وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا) غاية لوجوب البناء. أي يجب وإن كان قد استدبر القبلة أو تكلم قليلا أو مشى، كذلك فلا تؤثر هذه الامور في صحت البناء، وتفارق وطئ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة (قوله: وإن خرج من المسجد) أي فلا يؤثر أيضا إذا كانت الافعال قليلة. (قوله: إلى العرف) أي فما عده العرف طويلا فهو طويل، وما عده قصيرا فهو قصير. (قوله: في خبر ذي اليدين) وهو ما رواه أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله (ص) الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال لاصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين ؟. قالوا: نعم. فصلى
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	ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين. (قوله: والطول بما زاد عليه) أي ويعتبر الطول بما زاد على هذا القدر المنقول. (قوله: والمنقول في الخبر) أي خبر ذي اليدين. ووقوله: أنه أي النبي (ص). (قوله: وراجع ذا اليدين) المناسب: وراجعه ذو اليدين. (قوله: عن البويطي) بضم الباء وفتح الواو، وسكون الياء، وهو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي، من بويط قرية من قرى صعيد مصر الادنى، وكان خليفة للشافعي رضي الله عنه بعده. قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب. وكان كثير الصيام وقراءة القرآن، وكان ابن أبي الليث السمرقندي قاضي مصر فحسده، فسعى به إلى الواثق أيام المحنة بالقول بخلق القرآن. فأمر بحمله إلى بغداد، فحمل إليها على بغل مغلولا، وجلس على تلك الحالة إلى أن مات ببغداد سنة إحدى وثلاثين ومائتين. اه. سبكي. (قوله: وبه) أي بما حكاه الرافعي. (قوله: وعن أبي هريرة) لعله غير الصحابي المشهور، فانظره. (قوله: قدر الصلاة التي كان فيها) أي سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. (قوله: قاعدة إلخ) هذه القاعدة تجري في سائر أبواب الفقه. (قوله: وهي أن ما شك إلخ) عبارة الروض: ما كان الاصل وجوده أو عدمه وشككنا في تغيره، رجعنا إلى الاصل واطرحنا الشك. اه. (قوله: يرجع به) أي بما شك في تغيره. (قوله: وجودا كان) أي ذلك الاصل، كما إذا تيقن وجود الطهارة وشك في رافعها فإنه يأخذ بالطهارة لان الاصل وجودها. وقوله: أو عدما أي أو كان ذلك الاصل عدما، كما إذا تيقن عدم الطهارة وشك في وجودها، فإنه يأخذ بالعدم لانه الاصل. وكما إذا شك: هل أتى بالقنوت أو لا، فإنه يسجد للسهو لان الاصل عدم الاتيان به. أو شك: هل سجد السجدة الثانية أو لا فإنه يأتي بها، لان الاصل عدمها. وهكذا فقس. (قوله: كمعدوم) خبر مقدم. وقوله: مشكوك فيه مبتدأ مؤخر. أي أن المشكوك فيه كالمعدوم، فلا يعتبر بل يرجع فيه إلى الاصل. قال في فتح الجواد: ويستثنى من ذلك الاصل: الشك في ترك ركن غير نية وتحرم بعد السلام، فإنه لا يؤثر لان الظاهر وقوعه - أي السلام - عن تمام. اه. (قوله: تتمة) أي في بيان سجود التلاوة. (قوله: تسن سجدة التلاوة إلخ) أي للاجماع على طلبها، ولخبر مسلم أنه (ص) قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلتى، أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ولخبر ابن عمر رضي الله عنهما: أنه (ص) كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبودواد والحاكم. وإنما لم تجب عندنا لانه (ص) تركها في سجدة والنجم. متفق عليه. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما التصريح بعدم وجوبها على المنبر، وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم. وأما ذمه تعالى من لم يسجد بقوله: * (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) * فوارد في الكفار بدليل ما قبله وما بعده. واعلم أن سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة: سجدتان في الحج، وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ، والبقية في الاعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم والفرقان والنمل وألم تنزيل وحم السجدة. واحتج لذلك خبر أبي دواد بإسناد حسن، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: أقرأني رسول الله (ص) خمس عشرة سجدة في
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	القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان، ومنها سجدة ص. إلا أنها ليست من سجدات التلاوة وإنما هي سجدة شكر لله تعالى. ينوي بها سجود الشكر على توبة سيدنا دواد عليه الصلاة والسلام من خلاف الاولى الذي ارتكبه مما لا يليق بكمال شأنه. ومحال هذه السجدات معروفة، لكن اختلف في أربع منها: إحداها: سجدة النحل، فالاصح أنها عند قوله: * (ويفعلون ما يؤمرون) * وقال المارودي: إنها عند قوله: * (وهم لا يستكبرون) * وهو ضعيف. وثانيتها: سجدة النمل فالاصح أنها عند قوله: * (الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم) * وقيل: إنها عند قوله: * (ويعلم ما تخفون وما تعلنون) *. وثالثتها: سجدة حم فصلت، فالاصح أنها عند قوله: * (وهم لا يسأمون) * وقيل: عند قوله: * (إن كنتم إياه تعبدون) *. ورابعتها: سجدة الانشقاق، فالاصح أنها عند قوله: * (لا يسجدون) * وقيل: إنها في آخر السورة. (قوله: لقارئ) قال في التحفة: ولو صبيا وامرأ، ومحدثا تطهر على قرب، وخطيب أمكنه بلا كلفة على منبره أو أسفله إن قرب الفصل. اه. (وقوله: وسامع) أي سواء قصد السماع أم لا. لكن تتأكد للقاصد له بسجود القارئ للاتفاق على استحبابه في هذه الحالة. (قوله: جميع آية سجدة) تنازعه الاسمان قبله، فلو قرأها إلا حرفا واحدا حرم السجود. ويشترط أيضا أن تكون القراءة مشروعة بأن لا تكون محرمة ولا مكروهة لذاتها، كقراءة جنب مسلم آية السجدة بقصدها، ولو مع نحو الذكر. وكقراءتها في غير القيام من الصلاة. وأن تكون من قارئ واحد وفي زمان واحد عرفا، وأن لا تكون في غير صلاة الجنازة، وأن لا يطول فصل عرفا بين آخر الآية والسجود. وإن كان القارئ مصليا اشترط أيضا أن لا يكون مأموما، وأن لا يقصد بقراءته السجود، كما يأتي. (قوله: ويسجد مصل) أي إماما أو منفردا. وقوله: لقراءته أي لقراءة نفسه فقط. فلا يسجد لقراءة غيره. قال في المغنى: فإن فعل عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. اه. (قوله: إلا مأموما) استثناء متصل من مطلق مصل. (قوله: فيسجد هو) أي المأموم. وقوله: لسجدة إمامه أي فقط فلا يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غيره ولا لقراءة إمامه إذا لم يسجد، فلو خالف وسجد لذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. (قوله: فإن سجد إمامه إلخ) مفرع على قوله: فيسجد هو إلخ. وأفاد بهذا التفريع وجوب سجود المأموم إذا سجد إمامه للمتابعة. (قوله: وتخلف هو) أي المأموم عنه، أي الامام. أي لم يسجد مع إمامه. (قوله: أو سجد) أي شرع في السجود بأن هوى. اه. شوبري. وقوله: هو أي المأموم. وقوله: دونه أي الامام. (قوله: بطلت صلاته) أي عند التعمد والعلم بالتحريم. كما في شرح الروض، لما في ذلك من المخالفة الفاحشة. وكتب البجيرمي ما نصه: قوله: بطلت. أي إذا رفع الامام رأسه من السجود في الاولى، إلا إذا ترك السجود قصدا، فبمجرد الهوى للسجود. اه ز ي وع ش. وعبارة الشوبري: قوله: وتخلف إن كان قاصدا عدم السجود بطلت بهوى الامام، وإلا برفع الامام رأسه من السجود. اه. (قوله: ولو لم يعلم المأموم إلخ) تقييد لقوله: وتخلف إلخ، بالتعمد وبالعلم. وقوله: وسجوده الضمير فيه وفيما بعده يعود على الامام. (قوله: لم تبطل صلاته) أي المأموم، وهو جواب لو. (قوله: ولا يسجد) قال
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	البجيرمي: فإن سجد عالما عامدا بطلت صلاته. (قوله: بل ينتظر) أي إمامه. وقوله: قائما حال من فاعل الفعل المستتر. (قوله: أو قهوى) عطف الظرف على لفظ بعد يوجب ركاكة في التقدير، فالاولى جعله متعلقا بفعل مقدر ويكون عطفه على ما قبله من عطف الجمل. والتقدير: ولو علم قبل رفع رأس الامام من السجود هوى المأموم للسجود مع إمامه. (قوله: فإذا رفع) أي الامام (وقوله: قبل سجوده) أي المأموم (قوله: رفع معه) أي رفع المأموم رأسه مع الامام. والمراد: رجع إلى الحالة التي كان عليها قبل الهوى من قيام أو جلو س. (قوله: ولا يسجد) أي ولا يتمم الهوي للسجود وحده. قال في التحفة: إلا أن يفارقه، وهو فراق بعذر. اه. ومثله في النهاية. (قوله: تأخير السجود إلى فراغه) أي من الصلاة. قال في النهاية: ومحله إذا قصر الفصل. اه. قال ع ش: أما إذا طال فلا يطلب تأخيره بل يسجد وإن أدى إلى التشويش المذكور. اه. وفي التحفة: واعترض، أي ندب التأخير بما صح أنه (ص) سجد في الظهر للتلاوة. ويجاب بأنه كان يسمعهم الآية فيها أحيانا، فلعله أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن عليهم التشويش، أو قصد بيان جواز ذلك. اه. (قوله: بل بحيث ندب تأخيره إلخ) عبارة النهاية: ويؤخذ من التعليل - أعني قوله: لئلا يشوش - أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن إمامه بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله، أو أخفى جهره، أو وجد حائل أو صمم أو نحوها، وهو ظاهر من جهة المعنى. اه. (قوله: في الجوامع العظام) متعلق بما بعد بل، كما هو صريح عبارة التحفة. ولم يقيد به في النهاية كما يعلم من عبارته السابقة. (قوله: لانه يخلط على المأمومين) علة لسنية التأخير في الصورتين. قال في النهاية: ولو تركه الامام سن للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطوله، ولو مع العذر، لانها لا تقضى على الاصح، اه. ومثله في التحفة والمغنى. (قوله: ولو قرأ) أي المصلي غير المأموم من إمام أو منفرد. وقوله: آيتها أي السجدة. (قوله: بأن بلغ أقل الركوع) قال سم: قال في شرح الروض: فلو لم يبلغ حد الراكع جاز. اه. فانظر هل يسجد من ذلك الحد ؟ أو يعود للقيام ثم يسجد ؟ والسابق إلى الفهم منه الاول. اه. (قوله: ثم بدا له السجود) أي ثم بعد وصوله إلى أقل الركوع طرأ له أن يتمم الهوي إلى أن يصل إلى حد السجود ويجعله عن سجود التلاوة. (قوله: لفوات محله) أي المحل الذي يشرع السجود منه، وهو القيام وما قاربه. وعلله في شرح الروض بأن فيه رجوعا من فرض إلى سنة. (قوله: ولو هوي للسجود) أي لاجل سجود التلاوة. (قوله: صرفه) أي الهوي وقوله: له أي للركوع. (قوله: لم يكفه) أي هويه للسجود. وقوله: عنه أي عن الركوع. وذلك لانه صارف. (قوله: وفروضها) أي سجدة التلاوة. وقد تعرض للفروض ولم يتعرض للشروط، وهي كشروط الصلاة من نحو الطهارة والستر والتوجه للقبلة ودخول الوقت. وهو بالفراغ من آيتها. وقوله: لغير مصل أما المصلي إذا أراد أن يسجد فليسجد من غير نية وتكبير تحرم وسلام. ويندب له أن يكبر للهوي إليها والرفع منها، ولا يندب له رفع اليدين عند تكبيره للهوي والرفع بل يكره، ولا تندب جلسة الاستراحة بعدها. وقيل: إن النية واجبة من غير تلفظ بها لان نية الصلاة لا تشملها. (قوله: نية سجود التلاوة) هو وما عطف عليه خبر عن فروضها، وأفادت إضافة سجود للتلاوة أنه لا يكفي نية السجود فقط. واستوجهه البجيرمي ثم قال: وانظر هل معنى وجوب نية السجود للتلاوة نية السجود لخصوص الآية ؟ كأن ينوي السجود لتلاوة الآية المخصوصة. أو معناه نية التلاوة من غير تعرض لخصوص الآية ؟ قياس وجوب التعيين في النفل ذي الوقت. والسبب ذلك وهو قريب. اه. وقوله: ذلك أي التعرض لخصوص الآية. (قوله: وتكبير تحرم) قال في النهاية: ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شئ فيه. اه. قال ع ش: أي فإذا قام كان مباحا كما يقتضيه قوله: لا يسن دون
	

	[ 246 ]
	سن أن لا يقوم. اه. (قوله: وسجود كسجود الصلاة) أي في واجباته ومندوباته لا في عدده، فإن سجدة التلاوة واحدة بخلاف سجود الصلاة فإنه اثنان. (قوله: وسلام) أي كسلام الصلاة، قياسا على التحرم. قال في التحفة: وقضية كلامهم أن الجلوس للسلام ركن، وهو بعيد، لانه لا يجب لتشهد النافلة وسلامها، بل يجوز مع الاضطجاع، فهذا أولى. نعم، هو سنة. اه. ومثله في النهاية. (قوله: ويقول فيها) أي في سجدة التلاوة، سواء كان في الصلاة أو خارجها. قال في شرح المنهج: ويسن أن يقول أيضا: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن. اه. وقوله: كما قبلتها: أي السجدة، لا بقيد كونها سجدة تلاوة. كما في ع ش. أو المعنى: كما قبلت نوعها. وإلا فالتي قبلها من داود هي خصوص سجدة الشكر. اه بجيرمي. (قوله: تحرم القراءة بقصد السجود) أي في غير صبح يوم الجمعة بألم تنزيل، وإلا فلا تحرم. فإن قرأ فيها بغير ألم تنزيل بقصد السجود، وسجد عامدا عالما، بطلت صلاته عند م ر. ولا تبطل عند حجر، لانها محل السجود في الجملة. وقوله: في صلاة أو وقت مكروه خرج بذلك ما إذا قرأها في غير هذين المحلين بقصد السجود فقط فإنه لا يحرم. قال في التحفة: وإنما لم يؤثر قصد السجود فقط خارج الصلاة والوقت المكروه لانه قصد عبادة لا مانع منها هنا بخلافه ثمة. اه. (قوله: وتبطل الصلاة به) أي بالسجود بالفعل ومحله إن كان عامدا عالما لانه زاد فيها ما هو من جنس بعض الاركان تعديا. (قوله: بخلافها) أي القراءة بقصد السجود مع غيره من مندوبات القراءة أو الصلاة، فإنه لا حرمة ولا بطلان لمشروعية القراءة والسجود حينئذ. (قوله: فلا كراهة مطلقا) أي سواء كان ذلك في الوقت المكروه أو الصلاة أو لا. (قوله: ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة) أي فهو حرام. قال في شرح الروض. كما يحرم بركوع مفرد ونحوه لانه بدعة، وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى. (قوله: بلا سبب) أما بالسبب فلا تحرم بل تسن، وذلك السبب كالتلاوة. وقد تقدم الكلام على سجود التلاوة، أو هجوم نعمة كحدوث ولد أو جاه، أو قدوم غائب، أو نصر على عدو، أو اندفاع نقمة كنجاة من غرق حرق، لا لاستمرارها لان ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في السجود. لذلك شكر الله تعالى على ما أعطاه من النعم أو دفع عنه من النقم. والحاصل: تستحب سجدة الشكر لذلك خارج الصلاة ولا تدخل الصلاة إذ لا تتعلق بها، فإن سجدها في الصلاة عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. والاصل فيها خبر: سألت ربي وشفعت لامتي، فأعطاني ثلث أمتي، فسجدت لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لامتي فأعطاني ثلث أمتي، فسجدت شكرا لربي. ثم رفعت رأسي فسألت ربي لامتي، فأعطاني الثلث الآخر، فسجدت شكرا لربي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى البيهقي بإسناد صحيح أنه (ص) سجد لما جاءه كتاب علي رضي الله عنه من اليمن بإسلام همدان. وتستحب أيضا لرؤية مبتلى ببلية، من زمانة ونحوها، للاتباع وشكر الله تعالى على السلامة. أو لرؤية مبتلى بمعصية يجاهر بها، لان المصيبة في الدين أشد منها في الدنيا، ويظهرها للعاصي تعييرا أو لعله يتوب، لا للمبتلى لئلا يتأذى. (قوله: حرام اتفاقا) قال في شرح الروض: ولو إلى القبلة، أو قصده لله تعالى. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر، عافانا الله تعالى من ذلك. وقوله تعالى: * (وخروا له سجدا) * منسوخ أو مؤول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	فصل في مبطلات الصلاة وهي إما فقد شرط من شروط الصلاة، أو فقد ركن من أركانها. كما قال ابن رسلان: ويبطل الصلاة ترك ركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا (قوله: تبطل الصلاة) أي ولو كانت جنازة أو سجدة تلاوة أو شكر. (قوله: فرضها) بدل من الصلاة. (قوله: لا صوم واعتكاف) أي لا يبطل صوم واعتكاف بما ذكره، ومثلهما الوضوء والنسك. والفرق أن الصلاة أضيق بابا من الاربعة. (قوله: بنية قطعها) أي حالا، أو بعد مضي ركن، ولو بالخروج إلى صلاة أخرى وذلك لمنافاة ذلك للجزم بالنية المشروط دوامه فيها، وخرج بنية قطعها نية الفعل المبطل، فلا تبطل بها حتى يشرع في ذلك المنوي. (قوله: وتعليقه) الواو بمعنى أو، ومدخولها يحتمل أن يكون معطوفا على قطعها المضاف إليه والضمير فيه يعود عليه، والتقدير: وتبطل الصلاة بنية تعليق القطع على حصول شئ، كما إذا نوى: إن جاء فلان قطعت صلاتي. ويحتمل عطفه على المضاف - أعني نية - والتقدير: وتبطل بتعليقه وهو صادق بما إذا كان بقلبه أو باللفظ. والاول أولى لان الكلام هنا في الابطال من حيث التعلق لا من حيث اللفظ، لانه من هذه الحيثية سيأتي الكلام عليه. وقوله: بحصول شئ أي ولو لم يحصل. (قوله: ولو محالا عاديا) أي ولو كان الشئ المعلق عليه محالا عاديا، كصعود السماء وعدم قطع السكين. وخرج بالعادي العقلي، كالجمع بين الضدين، فتعليق القطع بحصوله لا يبطل. والفرق بينهما أن الاول ينافي الجزم بالنية لامكان وقوعه، بخلاف الثاني. قال الكردي: واعلم أن المحال قسمان: لذاته، ولغيره، فالمحال لذاته هو الممتنع عادة وعقلا، كالجمع بين السواد والبياض. والمحال لغيره قسمان: ممتنع عادة لا عقلا، كالمشي من الزمن والطيران من الانسان. ثانيهما: الممتنع عقلا لا عادة كالايمان ممن علم الله أنه لا يؤمن. اه. (قوله: وتردد فيه) معطوف على نية قطعها. أي وتبطل الصلاة بتردد في القطع. قال ش ق: وكالتردد في قطعها التردد في الاستمرار فيها، فتبطل حالا لمنافاته الجزم المشروط دوامه كالايمان والمراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض للجزم، ولا عبرة بما يجري في الفكر، فإن ذلك مما يبتلى به الموسوسون، بل يقع في الايمان بالله تعالى. اه. (قوله: ولا مؤاخذة) أي لا ضرر في ذلك. وقوله: بوسواس قهري وهو الذي يطرق الفكر بلا اختيار. قال في الايعاب: بأن وقع في فكره أنه لو تردد في الصلاة ما حكمه فلا مؤاخذة به قطعا، وبه يعلم الفرق بين الوسوسة والشك. فهو أن يعدم اليقين، وهي أن يستمر اليقين ولكنه يصور في نفسه تقدير التردد. ولو كان كيف يكون الامر فهو من الهاجس الآتي. وكذا في الايمان بالله تعالى، لان ذلك مما يبتلى به الموسوسون، فالمؤاخذة به من الحرج. اه كردي: (قوله: كالايمان) أي بالله تعالى. وهو بكسر الهمزة. يعني كما أنه لا يؤاخذ بالوسواس القهري في الايمان بالله. وقوله: وغيره أي غير الايمان من بقية العبادات. (قوله: بفعل كثير) أي وتبطل الصلاة بصدور فعل كثير منه. وقوله: يقينا منصوب بإسقاط الخافض، أو على الحال. وهو قيد في الكثرة المقتضية للبطلان. أي أن كثرة الفعل لا بد أن تكون يقينية وإلا فلا بطلان. والحاصل ذكر للفعل المبطل ستة شروط: أن
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	يكون كثيرا، وأن تكون كثرته بيقين، وأن يكون من غير جنس أفعالها، وأن يصدر من العالم بالتحريم، وأن يكون ولاء، وأن لا يكون في شدة الخوف ونفل السفر. (قوله: من غير جنس أفعالها) متعلق بمحذوف، صفة لفعل. أي فعل كائن من غير جنس أفعالها، كالمشي والضرب. فإذا كان من جنسها ففيه تفصيل، وهو أنه إن كان عمدا بطلت، ولو كان فعلا واحدا كزيادة الركوع عمدا. وإن كان سهوا فلا تبطل، وإن زاد على الثلاثة كزيادة ركعة سهوا. وسيذكر في أواخر الفصل. (قوله: إن صدر) أي ذلك الفعل الكثير. وقوله: ممن علم تحريمه أي من مصل علم تحريم الفعل الكثير في الصلاة. وقوله: أو جهله هو مفهوم العلم. وقوله: ولم يعذر أي في جهله، بأن يكون بين أظهر العلماء وبعيد عهد بالاسلام. وهو قيد في الجهل، وخرج به المعذور فلا يبطل فعله الكثير. (قوله: حال كونه) أي الفعل الكثير. وأفاد به أن ولاء منصوب على الحال، ثم أنه يحتمل أنه حال من ضمير كثير المستتر لانه صفة مشبهة، ويحتمل أن حال من فعل وسوغ مجئ الحال منه مع أنه نكرة وصفه بكثير بعده. (قوله: عرفا) منصوب بإسقاط الخافض وهو مرتبط بقوله: كثير. يعني أن المعتبر في الكثرة العرف. فما يعده العرف كثيرا كثلاث خطوات ضر، وما يعده العرف قليلا كخلع الخف، ولبس الثوب الخفيف، وكإلقاء نحو القملة، وكخطوتين وضربتين، لم يضر. ويصح أن يكون مرتبطا بقوله: ولاء بناء على أن المعتبر فيه العرف. لكن يحتاج حينئذ إلى تقدير نظيره في الاول. وفي متن المنهج تقديمه على قوله ولاء، وهو أولى. (قوله: في غير شدة الخوف ونفل السفر) أي وتبطل الصلاة بفعل كثير في غير ما ذكر أي وفي غير صيال نحو حية عليه. فالافعال الكثيرة في ذلك لا تبطل لشدة الحاجة إليها. (قوله: بخلاف القليل) محترز قوله كثير. أي بخلاف الفعل القليل فلا يبطل، لانه عليه الصلاة والسلام فعل القليل وأذن فيه. فخلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره، وغمز رجل عائشة في السجود، وأشار برد السلام، وأمر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب، وأمر بدفع المار، وأذن في تسوية الحصى. ولان المصلي يعسر عليه السكون على هيئة واحدة في زمان طويل، ولا بد من رعاية التعظيم، فعفي عن القليل الذي لا يخل به دون الكثير. ومحل عدم البطلان بالفعل القليل إن لم يقصد به اللعب وإلا أبطل. (قوله: كخطوتين) تمثيل للقليل. (قوله: وإن اتسعتا) أي الخطوتان. وخالف الخطيب في المغنى والاقناع وقيدهما بالمتوسطتين. وهو تابع في ذلك إمام الحرمين.، فإنه قال: لا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما يوازيان الثلاث عرفا. اه. (قوله: حيث لا وثبة) قيد في الغاية، فإن وجدت الوثبة أبطلتا من جهتها. قال ع ش: ما لم يكن فزعا من نحو حية، وإلا فلا تبطل لعذره. (قوله: والضربتين) معطوف على خطوتين، فهو تمثيل للقليل أيضا. (قوله: نعم، لو قصد إلخ) تقييد لجعل الخطوتين والضربتين من القليل وأنهما لا يبطلان فكأنه قال: كل ذلك ما لم يقصد من أول الامر ثلاث خطوات أو ثلاث ضربات متواليات، فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد شروعه في واحدة لانه قصد المبطل وشرع فيه، أما لو نواه من غير شروع فلا بطلان. (قوله: والكثير المتفرق) محترز قوله ولاء، وهو بالجر معطوف على القليل. أي وبخلاف الكثير المتفرق فإنه لا يبطل، لانه عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. (قوله: بحيث يعد إلخ) الحيثية للتقييد، أي أن محل عدم تأثير الفعل الكثير المتفرق إذا كان يعد عرفا، أن كل فعل منقطع عما قبله فيعد الثاني منقطعا عن الاول، والثالث منقطعا عن الثاني، فإن لم يعد كما ذكر أثر. وقوله: وحد البغوي أي ضبطه للمتفرق. وهو مبتدأ خبره ضعيف. وقوله: بأن يكون بينهما أي بين كل فعل وما بعده. وضبطه بعضهم أيضا بأن يطمئن بين الفعلين، وهو ضعيف أيضا. (قوله: ولو كان الفعل الكثير سهوا) أي فإنه يبطل لان الحاجة لا تدعو إليه، أما لو دعت الحاجة إليه كصلاة شدة الخوف فلا يبطل كما مر. (قوله: والكثير) أفاد به أن الجار والمجرور
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	بعده خبر لمبتدأ محذوف تقديره ما ذكر. (قوله: كثلاث مضغات وخطوات) لا يشترط في الثلاث أن تكون من جنس واحد، بل إذا كانت من جنسين كخطوتين وضربة أو من ثلاثة كخطوة وضربة وخلع نعل، أبطلت الصلاة أيضا. (قوله: توالت) أي الثلاث. وضابط التوالي يعلم من ضابط التفريق السابق. (قوله: وإن كانت) أي الثلاث. وهي غاية في البطلان بالثلاث. وقوله: مغتفرة صفة كاشفة، إذ الخطوة لا تكون إلا مغتفرة. إلا أن يقال احترز به عن الخطوة المصحوبة بالوثبة فإنها تكون مؤسسة. (قوله: وكتحريك رأسه ويديه) أي لان المجموع ثلاث حركات، وهي لا يشترط فيها أن تكون من عضو واحد. بل مثله إذا كانت من عضوين أو من ثلاثة أعضاء. (قوله: ولو معا) غاية في البطلان بتحريك الرأس واليدين. أي أنها تبطل بذلك، سواء وقع تحريكها في آن واحد أو على التوالي. وفي الكردي ما نصه: قوله: ولو معا. ينبغي التنبيه لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال، فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا تحرك رأسه حينئذ. ورأيت في فتاوي الشارح ما نصه: قد صرحوا بأن تصفيق المرأة في الصلاة، ودفع المصلي للمار بين يديه، لا يجوز أن يكون بثلاث مرات متواليات - مع كونهما مندوبين - فيؤخذ منه البطلان فيما لو تحرك حركتين في الصلاة ثم عقبهما بحركة أخرى مسنونة. وهو ظاهر لان الثلاث لا تغتفر في الصلاة لنسيان ونحوه مع العذر، فأولى في هذه الصورة. إلى آخر ما في فتاويه. وفيه من الحرج ما لا يخفى. لكن اغتفر الجمال الرملي توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد، وهذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل. ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه. اه. (قوله والخطوة بفتح الخاء المرة) أي أن الخطوة إذا كانت بفتح الخاء يكون معناها المرة، وأما إذا كانت بضمها يكون معناها ما بين القدمين. والاول هو المراد هنا، والثاني هو المراد في صلاة المسافر. كما نص عليه في شرح الروض، وعبارته: والخطوة بفتح الخاء المرة الواحدة، وهي المراد هنا. وبضمها ما بين القدمين، وهو المراد في صلاة المسافر. (قوله: وهي) أي الخطوة بمعنى المرة. وقوله: هنا انظر ما فائدة التقييد به، فإن قيل إنه للاحتراز عنها في صلاة المسافر فلا يصح، لانها هناك بضم الخاء وهي هنا مقيدة بالفتح - كما يعلم من عبارة شرح الروض السابقة - فكان الاولى أن يقدم لفظ هنا على قوله بفتح الخاء ليكون له فائدة. وهي الاحتراز عنها في باب صلاة المسافر كما علمت. وعبارة التحفة: والخطوة بفتح الخاء المرة، وبضمها ما بيد القدمين. وقضية تفسير الفتح الاشهر هنا بالمرة. وقولهم: إن الثاني ليس مرادا هنا حصولها بمجرد نقل الرجل لامام أو غيره، فإذا نقل الاخرى حسبت أخرى وهكذا. وهو محتمل. اه. وهي ظاهرة. (قوله: لامام) بفتح الهمزة، أي قدام. (قوله: أو غيره) أي غير الامام من خلف ويمين وشمال. (قوله: فإن نقل معها الاخرى) أي نقل الرجل الاخرى مع الرجل الاولى. ولفظ معها ساقط من عبارة التحفة المارة، وهو أولى، لان المعية لا تناسب الغاية بعدها، ولايهامها ما سنذكره قريبا. (قوله: ولو بلا تعاقب) المناسب ولو مع التعاقب، أي التوالي. لانه يؤتى في الغاية بالطرف البعيد. (قوله: فخطوتان) قال في التحفة: ومما يؤيده جعلهم حركة اليدين على التعاقب أو المعية مرتين مختلفتين، فكذا الرجلان. اه. (قوله: كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج) اعتمده أيضا في النهاية، ونص عبارتها. واضطرب المتأخرون في تعريف الخطوة. والذي أفتى به الوالد رحمه الله أنها عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت. فإن نقل الاخرى عدت ثانية، سواء أساوى بها الاولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها، إذ المعتبر تعدد الفعل. اه. (قوله: لكن الذي جزم به في شرح الارشاد) عبارته: والخطوة بفتح الخاء وبضمها: ما بين القدمين. وهي هنا نقل رجل مع نقل الاخرى إلى محاذاتها. كما بينته في الاصل. أما نقل كل على التعاقب إلى جهة التقدم على الاخرى أو التأخر عنها فخطوتان بلا شك. اه. ومثله في شرحه على مختصر بافضل، ونص عبارته: والخطوة بفتح الخاء المرة، وهي المرادة هنا إذ هي عبارة عن نقل رجل واحدة فقط. حتى يكون نقل الاخرى إلى أبعد عنها أو أقرب خطوة أخرى، بخلاف
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	نقلها إلى مساواتها. اه. (قوله: أن نقل رجل مع نقل الاخرى) ليس المراد أن ينقل الرجلين في آن واحد وإن كانت المعية توهمه، لانه لا يتصور ذلك إلا على هيئة الوثبة المبطلة للصلاة بل المراد أنه ينقل إحدى رجليه أولا وينقل الاخرى إلى محاذاتها من غير تراخ. فالمعية في مطلق النقل. (قوله: فإن نقل كلا) أي من غير محاذاة لتغاير هذه الصورة السابقة، وكما هو صريح عبارة شرح الارشاد. وقوله: على التعاقب أي التوالي. ومثله بالاولى ما إذا كان النقل على غير التعاقب. والحاصل أن الذي اعتمده ابن حجر في التحفة، والشهاب الرملي وابنه والخطيب وغيرهم، أن نقل الرجل الاخرى خطوة ثانية، سواء نقلت إلى محاذاة الاولى أو إلى أبعد منها أو أقرب. والذي اعتمده ابن حجر في شرحي الارشاد وشرح بافضل أن نقل الرجل الاخرى إلى محاذاة الاولى مع التوالي ليس خطوة ثانية، بل هو مع النقل الاول خطوة واحدة، وإن لم يكن إلى محاذاة الاول أو كان ولكن ليس على التوالي فخطوة ثانية. واختلف أيضا فيما لو رفع الرجل لجهة العلو ثم لجهة السفل، فقيل: يعد ذلك خطوة واحدة. قال البجيرمي: وهو المعتمد. وقال سم: ينبغي أن يعد ذلك خطوتين. (قوله: ولو شك في فعل أقليل إلخ) هو محترز قوله فيما تقدم يقينا. وكان المناسب ذكره قبل الغاية التي في المتن، ويكون بلفظ: وبخلاف ما لو شك إلخ، كبقية المحترازت. وقوله: فلا بطلان أي لان الاصل استمرار الصلاة على الصحة، وهذا هو المعتمد. وقيل: تبطل الصلاة به. وقيل: يوقف إلى بيان الحال. (قوله: وتبطل بالوثبة) أي النطة. ولم يقيدها بالفاحشة لانها لا تكون إلا كذلك. قال في فتح الجواد: لما فيها من الانحناء المخرج عن حد القيام، بخلاف ما لا يخرج عن حده. وكأن من قيد بالفاحشة احترز عن هذه. اه. ويلحق بالوثبة حركة جميع البدن فتبطل الصلاة بها، كما أفتى به الشهاب الرملي. وفي ع ش: وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين. قال م ر في فتاويه ما حاصله: وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك. اه. وظاهره وإن طال حمله. وهو ظاهر حيث استمرت الشروط موجودة من استقبال القبلة وغير ذلك. اه. (قوله: وإن لم تتعدد) أي الوثبة، وهي غاية للبطلان. (قوله: لا تبطل بحركات خفيفة) معطوف على قوله: تبطل الصلاة بنية قطعها. وهو كالتقييد للبطلان بالفعل الكثير. فكأنه قال: ومحل البطلان بذلك إن كان بعضو ثقيل كاليد والرجل، فإن كان بعضو خفيف كما لو حرك أصابعه في سبحة من غير تحريك كفه ولو مرارا متعددة فلا بطلان، إذ لا يخل بهيئة الخشوع والتعظيم، فأشبه الفعل القليل. (قوله: وإن كثرت وتوالت) أي الحركات الخفيفة. (قوله: بل تكره) قال في الروض: والاولى تركه، أي ترك ما ذكر من الحركات الخفيفة. قال في شرحه: قال في المجموع: ولا يقال مكروه لكن جزم في التحقيق بكراهته، وهو غريب. اه. (قوله: كتحريك أصبع إلخ) تمثيل لما يحصل به الحركات الخفيفة. وقوله: في حك أي أو حل أو عقد (قوله: مع قرار كفه) أي استقرارها وعدم تحريكها، وسيأتي حكم تحريكها. (قوله: أو جفن أي أو تحريك جفن، ومثله يقدر فيما بعده. (قوله: لانها) أي المذكورات، من الجفن والشفة والذكر واللسان. وقوله: تابعة أي فلا يضر تحريكها مع استقرار محالها وعدم تحريكها. (قوله: كالاصابع) أي فإنها تابعة لمحلها، وهو الكف. ولو حذفه وجعل ضمير أنها يعود على الاصابع وما بعدها لكان أخصر. (قوله: ولذلك بحث) أي ولكون العلة في عدم البطلان بتحريك المذكورات تبعيتها لمحالها المستقرة، بحث بعضهم أنه لو حرك لسانه مع تحويله عن محله ثلاث مرات بطلت صلاته، وذلك لعدم تبعيته حينئذ لمحله. وقوله: إن كانت أي حركة اللسان. وقوله: مع تحويله عن محله أي إخراجه عن محله الذي هو الفم. وقوله: أبطل ثلاث منها أي من الحركات. (قوله: قال شيخنا) أي في التحفة. وأما في شرح بافضل وفتح الجواد فأطلق عدم البطلان. قال الكردي: وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يخرجه إلى خارج الفم أو يحركه داخله.
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	واعتمده الشهاب الرملي وولده. قال: وإن كثر، خلافا للبلقيني في الايعاب للشارح. يمكن الجمع بالفرق بين مجرد التحريك فلا بطلان به مطلقا، وهو ما قالوه. وبين إخراجه إلى خارج الفم فتبطل بإخراجه إلى خارج الفم وتحركه ثلاث حركات لفحش حركته حينئذ وعليه يحمل كلام البلقيني. اه ملخصا بمعناه. انتهى. وقوله: وهو أي البحث المذكور، محتمل. (قوله: وخرج بالاصابع الكف) لو أخذ محترز القيد الذي ذكره في الشرح، وهو مع قرار كفه، بأن قال: وخرج بقولي مع قرار كفه ما إذا حركها مع الكف فيبطل ثلاث منها، لكان أنسب. (قوله: فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل) وقيل: لا يبطل، لان أكثر البدن ساكن. كما في الكردي. (قوله: إلا أن يكون به) أي بالمصلي، وهو استثناء من بطلانها بتحريك الكف ثلاثا. وقوله: لا يصبر معه عادة أي لا يطيق الصبر مع ذلك الجرب على عدم الحك. أي ولم يكن له حالة يخلو فيها من هذا الحك زمنا يسع الصلاة قبل ضيق الوقت، فإن كان وجب عليه انتظاره. كما في سم. وقوله: على عدم الحك أي بالاصابع مع تحريك الكف. (قوله: فلا تبطل) أي الصلاة. وهو تصريح بالمفهوم. وقوله: للضرورة أي الحاجة إلى ذلك الحك، وهو علة عدم البطلان. (قوله: ويؤخذ منه) أي من تعليلهم عدم البطلان بتحريك الكف ثلاثا، إذا كان به جرب لا يصير معه على عدم الحك بالضرورة. (قوله: بحركة اضطرارية) أي كحركة المرتعش. وقوله: ينشأ عنها أي الحركة المذكورة. وقوله: عمل كثير أي ثلاث حركات فأكثر. وقوله: سومح فيه أي في العمل الكثير للضرورة. والجملة المذكورة خبر إن بناء على جعل من موصولة، فإن جعلت شرطية وجعل اسم إن ضمير الشأن محذوفا كانت الجملة جواب الشرط. وكتب ع ش قوله: سومح فيه. أي حيث لم يخل منه زمن يسع الصلاة، قياسا على ما تقدم في السعال. اه. (قوله: وإمرار اليد إلخ) أي ذهابها. ولو عبر به لكان أنسب بمقابله. وقوله: وردها أي رجوعها. وقوله: على التوالي أي على الاتصال. وخرج به ما إذا لم يكن كذلك، فلا يعد ذلك مرة بل مرتين. وقوله: بالحك متعلق بكل من المصدرين قبله. وقوله: مرة واحدة خبر عنهما. (قوله: وكذا رفعها عن صدره) أي أو غيره من كل موضع كانت اليد عليه. والتقييد به ساقط من عبارة التحفة. (قوله: على موضع الحك) قيد لا بد منه، كما يستفاد من عبارة التحفة، ونصها: ووضعها لكن على موضع الحك. اه. فقوله: لكن إلخ، يفيد ذلك. (قوله: أي إن اتصل إلخ) قيد في حسبان ذلك مرة واحدة. (قوله: وإلا فكل مرة) أي وإن لم يكن ذلك على التوالي في الصورة الاولى، ولم يتصل أحدهما بالآخر في الثانية، عد الذهاب مرة والرد مرة ثانية. وكذا الرفع عن الصدر مرة والوضع على موضع الحك مرة ثانية. ولو حذف قوله أولا على التوالي، واستغنى عنه بقوله أي إن اتصل إلخ، أو حذف هذا واستغنى بذاك، ويستفاد التقييد بالتوالي في الصورة الثانية من قوله: وكذا، لكان أولى وأخصر. ولم يصرح في التحفة بالثاني، ولا في فتح الجواد بالاول. ونص عبارة الثاني: وذهابها ورجوعها ووضعها ورفعها حركة واحدة. أي إن اتصل أحدهما بالآخر، وإلا فكل مرة فيما يظهر. اه. (قوله: وبنطق) معطوف على قوله: بنية قطعها. أي وتبطل الصلاة أيضا بالنطق، لخبر مسلم عن زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: * (وقوموا لله قانتين) * فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولما روي عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى النبي (ص) قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها
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	شئ من كلام الناس. اه شرح الروض. (قوله: عمدا) حال من فاعل المصدر المحذوف. أي بنطقه حال كونه عمدا، أي عامدا. ولا بد أيضا أن يكون عالما بالتحريم وبأنه في الصلاة، فإن لم يكن متعمدا أو لم يكن عالما بذلك فلا بطلان إن كان ما أتى به قليلا عرفا كما سيذكره. (قوله: ولو بإكراه) أي تبطل بالنطق ولو صدر منه بإكراه، لندرة الاكراه في الصلاة بذلك. (قوله: بحرفين) متعلق بنطق. (قوله: إن تواليا) قيد في البطلان بالنطق بالحرفين، أي تبطل بذلك بشرط توالي الحرفين، سواء أفهما أم لا. لان الحرفين من جنس الكلام، وهو يقع على المفهم وغيره، وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة. (قوله: من غير قرآن إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لحرفين، أو حال من ضمير تواليا. أي حرفين كائنين من غير إلخ، أو حالة كونهما من غير إلخ. واندرج في غير ما ذكر كلام البشر والحديث القدسي، والمنسوخ لفظه، وكتب الله المنزلة على الانبياء، فيبطل النطق بحرفين منها ما لم يكن من الذكر أو الدعاء. (قوله: وذكر) قال الكردي: بحث في الامداد أنه ما ندب الشارع إلى التعبد بلفظه، والدعاء أنه ما تضمن حصول شئ وإن لم يكن اللفظ نصا فيه، كقوله: كم أحسنت إلي وأسأت، وقوله: أنا المذنب. اه. ولا بد من تقييد الذكر بغير المحرم ليخرج ما لو أتى بألفاظ لا يعرف معناها ولم يضعها العارفون. ومن تقييد الدعاء بذلك أيضا ليخرج ما لو دعا على إنسان بغير حق، وما لو دعا بقوله: اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم. فتبطل بذلك الصلاة مطلقا لانه محرم. (قوله: لم يقصد بها) أي بالقرآن والذكر والدعاء، مجرد التفهيم فإن قصد بها ذلك بطلت صلاته، لان عروض القرينة أخرجه عن موضعه من القراءة والذكر والدعاء إلى أن صيره من كلام الناس. (قوله: فإن قصد القراءة أو الذكر وحده) أي أو الدعاء (قوله: أو مع التنبيه) معطوف على وحده، أي أو قصد القراءة أو الذكر مع التنبيه. (قوله: لم تبطل) أي لبقاء ما تكلم به على موضوعه. (قوله: وكذا إن أطلق) أي وكذلك لا تبطل إن لم يقصد شيئا. (قوله: على ما قاله جمع متقدمون) تبرأ منه بتعبيره بعلى لكونه ضعيفا جدا. (قوله: لكن الذي في التحقيق والدقائق) هما للامام النووي. وساق في المغني عبارة الدقائق، ونصه: قال في الدقائق: يفهم من قول المنهاج أربع مسائل: إحداها: إذا قصد القراءة. الثانية: إذا قصد القراءة والاعلام. الثالثة: إذا قصد الاعلام فقط. الرابعة: أن لا يقصد شيئا. ففي الاولى والثانية لا تبطل، وفي الثالثة والرابعة تبطل. وتفهم الرابعة من قوله وإلا بطلت، كما تفهم منه الثالثة. وهذه الرابعة لم يذكرها المحرر، وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها. وسبق مثلها في قول المنهاج: وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. اه. (وقوله: البطلان) قال في النهاية: لان القرينة متى وجدت صرفته إليها ما لم ينو صرفه عنها. وفي حالة الاطلاق لم ينو شيئا فأثرت. اه. (قوله: وهو) أي الذي في التحقيق والدقائق من البطلان في حالة الاطلاق المعتمد. (قوله: وتأتي هذه الصور الاربعة) وهي قصد الفتح فقط، وقصد الذكر أو القراءة فقط، وقصدهما معا، والاطلاق. فتبطل في الاولى بلا خلاف، وتصح في الثانية والثالثة بلا خلاف، ويجري الخلاف في الرابعة. وبقي صورة خامسة وهي: ما إذا ش ك في الحالة المبطلة. كأن شك هل قصد بذلك تفهيما أو قراءة أو أطلق أولا ؟ والاوجه فيها عدم البطلان، لانا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل، والاصل عدمه. (قوله: بالقرآن أو الذكر) أي أو الدعاء. ويتصور فيما إذا أرتج على الامام في القنوت ووقف عند نحو قوله: وتولنا فيمن توليت. (قوله: وفي الجهر إلخ) معطوف على في الفتح. أي وتأتي أيضا هذه الاربعة في الجهر بتكبير الانتقال. فإن قصد الذكر وحده أو مع الاعلام صحت الصلاة، وإن قصد الاعلام فقط أو أطلق بطلت. وفي الكردي ما نصه: في فتاوى م ر: لا بد من النية، أي نية الذكر وحده، أو مع الاعلام في كل واحدة فإن أطلق بطلت صلاته. قال القليوبي في حواشي المحلي: اكتفى الخطيب بقصد ذلك في جميع الصلاة عند أول تكبيرة. اه. وجرى سم العبادي في شرحه على
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	مختصر أبي شجاع على صحة صلاة نحو المبلغ، والفاتح على الامام بقصد التبليغ والفتح فقط، للجهل بامتناع ذلك. وإن علم امتناع جنس الكلام، وإن لم يقرب عهده بالاسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء. وذكر نحوه في حواشي شرح المنهج أيضا. اه. (قوله: ولو ظهرا) أي الحرفان. وهو غاية للبطلان. ومثل ظهور الحرفين ظهور الحرف المفهم فيه، لان الكل مبطل من غير تنحنح، فمعه كذلك إذا لا مزية للتنحنح ونحوه على عدمه. والاولى تأخير هذه الغاية عن قوله: أو بنطق بحرف مفهم. (قوله: لغير تعذر إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لتنحنح، أي تنحنح صادر منه لغير تعذر قراءة واجبة بأن لم يوجد هناك تعذر لقراءة مطلقا، أو وجد تعذر لها وهي مسنونة، فهاتان صورتان مندرجتان تحت منطوق قوله: لغير إلخ. وبقي صورة المفهوم وهي ما إذا صدر منه لتعذر القراءة الواجبة، وتبطل الصلاة في الاوليين لا في الثالثة. (قوله: كفاتحة) تمثيل للقراءة الوجبة. والكاف استقصائية، إذ المراد بالقراءة الواجبة قراءة خصوص ما كان من القرآن وهو هنا الفاتحة. ويدل على هذا قوله بعد: ومثلها إلخ. ثم ظهر صحة كونها تمثيلية أيضا أن لوحظ أنه قد يعجز عن الفاتحة لانه ينتقل حينئذ إلى سبع آيات من القرآن بدلها فتكون الكاف أدخلت هذه الصورة. (قوله: ومثلها) أي مثل القراءة الواجبة. (وقوله: كل واجب قولي) أي في الصلاة. (قوله: كتشهد أخير) أي أقله. وقوله: وصلاة فيه أي صلاة على النبي (ص) في التشهد الاخير. والمراد أقلها أيضا. (قوله: فلا تبطل إلخ) مفرع على مفهوم قوله: لغير تعذر إلخ. وقوله: بظهور حرفين أي أو حرف مفهم كما علمت. وفي فتح الجواد: ويتجه اغتفار الزيادة عليهما، أي الحرفين، حيث سمى الجميع قليلا عرفا. اه. وقوله: في تنحنح أي وإن كثر وظهر بكل واحدة حرفان فأكثر. اه بجيرمي بالمعنى. وقوله: لتعذر ركن قولي المناسب أي يقول: لتعذر ما ذكر، أي من القراءة الواجبة وما كان مثلها. والمراد بالتعذر أن لا تمكنه القراءة مع عدم التنحنح. (قوله: أو ظهرا في نحوه) معطوف على الغاية قبله، أي وتبطل الصلاة أيضا بالنطق بحرفين ولو ظهرا في نحو التنحنح. وقوله: كسعال إلخ تمثيل لنحو التنحنح. ومحل البطلان بظهور الحرفين في المذكورات إذا لم تغلب عليه، وإلا فلا بطلان إن كانت يسيرة، كما سيأتي قريبا. وقوله: وبكاء أي ولو من خوف الاخرة. ومثله الانين والنفخ ولو من الانف إن تصور. وقوله: وضحك خرج به التبسم فلا يبطل الصلاة لانه لا يظهر معه حروف. ولان النبي (ص) تبسم فيها، فلما سلم قال: مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت له. (قوله: وخرج بقولي لغير تعذر إلخ) لا يخفى عدم مناسبة الاخراج بما ذكر، لان هذه الصورة المخرجة مما اندرجت تحت لفظ غير كما علمت، فلا حاجة لاخراجها. نعم، لو قال في المتن: ولا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر قراءة واجبة لكان ما ذكره مناسبا، إلا أنه يسقط منه لفظ غير بأن يقول: وخرج بقولي لتعذر إلخ. إذا علمت ذلك فكان حقه أن يقول: وخرج بقولي لغير تعذر إلخ ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة واجبة فإنها لا تبطل. ويحذف قوله سابقا فلا تبطل بظهور حرفين إلخ. وعبارة المنهج: ولا تبطل بتنحنح لتعذر ركن قولي. وقال في شرحه: لا لتعذر غيره كجهر إلخ. اه. وهي ظاهرة. (قوله: كالسورة إلخ) تمثيل المسنونة. وقوله: أو الجهر ظاهره أنه معطوف على السورة، فيكون تمثيلا للقراءة. وهو لا يصح إذ الجهر صفة القراءة لا نفسها. (قوله: فتبطل) أي لانه لا ضرورة إلى التنحنح لاجلها. قال في شرح الروض: لكن المتجه في المهمات جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين. اه. ووافقة ابن حجر في الاستثناء المذكور، وخالفه الخطيب وم ر. (قوله: وبحث الزركشي إلخ) استوجهه في التحفة، ونصها: والاوجه في صائم نزلت نخامة لحد الظاهر من فمه واحتاج في إخراجها لنحو حرفين اغتفار، ذلك لان قليل الكلام يغتفر فيها - أي الصلاة - لاعذار لا يغتفر في نظيرها نزول المفطر للجوف. اه. (قوله: تبطل صومه) أي لو بلعها. (قوله: قال شيخنا)
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	أي في فتح الجواد. وقال أيضا فيه: وبحث الاذرعي جوازه عند تزاحم البلغم بحلقه إذا خشي أن ينخنق. اه. وقوله: ويتجه جوازه أي التنحنح الظاهر معه حرفان. (قوله: تبطل صلاته) أي لو دخلت إلى جوفه. (قوله: بأن تزلت) أي النخامة من رأسه. وهو تصوير لبطلان الصلاة بها لو وصلت إلى جوفه. وقوله: لحد الظاهر هو مخرج الحاء المهملة. وقيل: الخاء المعجمة. وقوله: ولم يمكنه أي المصلي. وقوله: إخراجها أي النخامة من حد الظاهر. وقوله: إلا به أي بالتنحنح الظاهر معه حرفان. (قوله: ولو تنحنح إمامه) قال ع ش: أي ولو مخالفا، لانه إما ناس وهو منه لا يضر، أو عامد فكذلك. لان فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو. اه. (قوله: فبان) أي ظهر من إمامه. (قوله: لم يجب مفارقته) أي لم يجب على المأموم أن ينوي المفارقة. (قوله: لان الظاهر إلخ) علة عدم الوجوب. ولو قال: لاحتمال عذره لان الظاهر إلخ. لكان أنسب بقوله بعد: على عدم عذره. وعبارة النهاية: حملا له على العذر، لان الظاهر إلخ. اه. وقوله: تحرزه أي الامام. (قوله: نعم إلخ) تقييد لعدم وجوب نية المفارقة. (قوله: إن دلت قرينة حاله على عدم عذره) أي بأن كان شأن هذا الامام التقصير في الصلاة وفعل المبطلات كثيرا. (قوله: وجبت مفارقته) أي على المأموم. فإن لم يفارقه بطلت صلاته. (قوله: ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم) دخل تحت نحو السعال العطاس والبكاء والضحك. فلو ابتلي بذلك على الدوام بحيث لا يقدر على دفعه ولا يخلو عنه زمنا يسع الصلاة عفي عنه. (قوله: بحيث إلخ) تصوير لدوام السعال. وقوله: لم يخل زمن إلخ قال ع ش: فإن خلا من الوقت زمن يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها، والقياس أنه إن خلا من السعال أول الوقت، وغلب على ظنه حصوله في بقيته، بحيث لا يخلو منه ما يسع الصلاة وجبت المبادرة للفعل. وأنه إن غلب على ظنه السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره. اه. (قوله: قال شيخنا إلخ) جواب لو، ونص عبارته: فالذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي. نظير ما يأتي فيمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك. اه. ومثله في الخطيب والنهاية. وقوله: العفو عنه أي عن السعال الدائم في الصلاة. (قوله: ولا قضاء) عبارة النهاية: ولا إعادة عليه. وهي أولى لشمول الاعادة لما لو شفي في الوقت أو خارجه، بخلاف القضاء فإنه خاص بالثاني، إلا أن يحمل على اللغوي. (قوله: أو بنطق إلخ) معطوف على قوله: وبنطق بحرفين. وقد علمت أنه كان الاولى تقديم هذا على الغاية وتأخير الغاية عنه لترجع الغاية له أيضا. وقوله: بحرف مفهم قال سم: ظاهره وإن أطلق، فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهما ولا غيره. وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان، وهو التعمد وعلم التحريم. ولو قصد بالحرف المفهم الذي لا يفهم كأن نطق بف قاصدا به أول حرفي لفظة في، فيحتمل أنه لا يضر. اه. (قوله: ك: ق إلخ) أمثلة للحرف المفهم. وإنما بطلت الصلاة بالنطق بها لان كل واحد منها كلام تام لغة وعرفا، إذ هو فعل أمر وفاعله مستتر فيه. والاول مأخوذ من الوقاية، والثاني من الوعي، والثالث من الوفاء. (قوله: أو بحرف ممدود) معطوف على بحرف مفهم. أي وتبطل بنطقه بحرف ممدود وإن لم يفهم نحو آومحل البطلان - كما في ع ش - إن أتى بحرف ممدود من غير القرآن، بخلاف ما لو زاد مدة على حرف قرآني ولم يغير المعنى فإنه لا يبطل. (قوله: لان الممدود إلخ) علة البطلان. وقيل: لا تبطل به لان المدة قد تتفق لاشباع الحركة ولا تعد حرفا. (قوله: ولا تبطل الصلاة بتلفظه) أي المصلي. وقوله: بالعربية إلخ ذكر خمسة شروط لعدم البطلان، وهي: أن يكون ما تلفظ به بالعربية، وأن يكون قربة، وأن يخلو عن التعليق، وعن الخطاب المضر، وأن تتوقف القربة على اللفظ. فلو
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	فقد واحد منها - بأن كان بغير العربية أو كان ليس قربة، أو كان لم يخل عن التعليق أو الخطاب، أو كانت القربة لم تتوقف على التلفظ بها -، بطلت الصلاة به. نعم، محله في الاول كما في التحفة والنهاية إذا لم يكن المترجم عنه واردا، أو كان واردا ولكنه يحسن العربية. (قوله: كنذر) أي لانه مناجاة لله فهو من جنس الدعاء إلا ما علق منه. قال في فتح الجواد: وألحق الاسنوي به - أي بالنذر - الوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة. وتبعه المصنف، واعترضه جمع بما رددته في الاصل. اه. (قوله: وليس مثله) أي المذكور من النذر والعتق في عدم البطلان. والمناسب التعبير بفاء التفريع لان المقام يقتضيه. وقوله: بنية صوم أو اعتكاف أي أو نحوهما من كل ما لا يتوقف على التلفظ بالنية، كالنسك. (قوله: لانها) أي نية الصوم وما عطف عليه، وهو علة انتفاء المثلية. وقوله: لا تتوقف على اللفظ أي لانهما يحصلان بالنية القلبية. (وقوله: فلم تحتج) أي النية إليه، أي اللفظ. ولا حاجة إلى هذا التفريع لان عدم التوقف يستلزم عدم الاحتياج. (قوله: ولا بدعاء جائز) عطف على بقربة، من عطف الخاص على العام، إذ القربة تشمل الدعاء، أي ولا تبطل بتلفظه بالعربية بدعاء جائز. وخرج به غير الجائز، وقد مر بيانه، فتبطل به الصلاة. وفي فتاوي الرملي جواز اللهم ارزقني جارية أو زوجة فرجها قدر كذا. اه. (قوله: ولو لغيره) أي ولو كان الدعاء ليس لنفسه بل لغيره فإنه لا يبطل الصلاة، فالغاية لعدم البطلان. (قوله: بلا تعليق ولا خطاب) صفة لكل من قوله: بقربة. وقوله: ولا بدعاء. ولو قدمهما الشارح وذكرهما بعد قوله: توقفت على اللفظ، وحذف لفظ: لا، من قوله: ولا بدعاء، كأن قال: بقربة توقفت على اللفظ بلا تعليق ولا خطاب كنذر وعتق، ثم قال عطفا عليهما، ودعاء، لكان أخصر وأولى، لتنضم الشروط إلى بعضها، ولسلامته من إيهام المغايرة المستفاد من عطف قوله: ولا بدعاء على بقربة. فتنبه. (قوله: لمخلوق) أي غير النبي (ص)، كما سينص عليه. وقوله: فيهما أي في القربة والدعاء. (قوله: فتبطل) أي الصلاة. وقوله: بهما أي بالقربة والدعاء. (قوله: عند التعليق) لا معنى للعندية، فكان عليه أن يقول: مع التعليق. ومثله يقال في قوله: وكذا عند خطاب إلخ. تأمل. (قوله: فعلى عتق رقبة) أي أ فعبدي حر، والاول تمثيل لتعليق النذر، وما ذكرته تمثيل لتعليق العتق. وقوله: أو اللهم اغفر لي إلخ تمثيل الدعاء بالمشيئة. (قوله: وكذا عند خطاب إلخ) أي وكذلك تبطل الصلاة بالنذر إذا كانا مشتملين على خطاب مخلوق غير النبي (ص) من إنس وجن وملك وغيرهم، كقوله لغيره: سبحان ربي وربك. أو لعبده: لله علي أن أعتقك. (قوله: ولو عند سماعه لذكره) هكذا في التحفة، والذي يظهر أن هذه الغاية مرتبطة بمحذوف هو مفهوم قوله غير النبي (ص)، تقديره: أما خطاب مخلوق هو النبي (ص) فلا يبطل الصلاة، ولو كان ذلك الخطاب عند سماع المصلي لذكره، أي النبي (ص)، كأن سمع إنسانا يقول: قال النبي كذا، فقال المصلي: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. ويدل على ذلك عبارة حجر على بافضل، ونصها: ولا يبطل خطاب الله وخطاب رسوله (ص) ولو في غير التشهد. اه. وكتب الكردي: قوله: ولو في غير التشهد، هذا هو المعتمد. اه. ونازع الاذرعي في عدم بطلانها بخطاب النبي (ص) في غير التشهد. وقال: إن الارجح بطلانها به من العالم لمنعه من ذلك. وفي إلحاقه بما في التشهد نظر، لانه خطاب غير مشروع. ورده في المغنى وقال: إن الاوجه عدم البطلان إلحاقا بما في التشهد. ونص عبارته: أما خطاب الخالق كإياك نعبد، وخطاب النبي (ص) كالسلام عليك، في التشهد فلا تبطل به. قال الاذرعي: وقضيته أنه لو سمع بذكره (ص) فقال: السلام عليك، أو الصلاة عليك يا رسول الله، أو نحوه، لم تبطل صلاته. ويشبه أن يكون الارجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك. وفي إلحاقه بما في التشهد نظر لانه خطاب غير مشروع. اه. والاوجه عدم البطلان إلحاقا بما في التشهد. اه. ومثله في شرح الروض، ونصه بعد أن ساق كلام الاذرعي السابق وفي قوله: ويشبه أن يكون الارجح بطلانها إلخ، وقفة. اه. وتقدم عن الشارح
	

	[ 256 ]
	في مبحث الفاتحة أنه لو قرأ المصلي آية، أو سمع آية، فيها اسم محمد (ص) لم تندب الصلاة عليه. وتقدم فيما كتبته عليه أن العجلي قال باستحباب الصلاة عليه عند قراءة آية فيها اسم محمد (ص). فارجع إليه إن شئت. (قوله: نحو نذرت لك) تمثيل للقربة المشتملة على الخطاب. ومثله أعتقتك يا عبدي. وقوله: أو رحمك الله تمثيل للدعاء المشتمل على الخطاب. وقوله: ولو لميت أي ولو قال: رحمك الله لميت، فإنها تبطل. والغاية للرد على المستثني لهذه الصورة من البطلان بالخطاب. واستثنى مسائل غيرها أيضا ذكرها في شرح الروض، وعبارته: واستثنى الزركشي وغيره مسائل، إحداها دعاء فيه خطاب لما لا يعقل، كقوله: يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك. وكقوله إذا رأى الهلال: آمنت بالذي خلقك ربي وربك الله. ثانيتها: إذا أحس بالشيطان فإنه يستحب أن يخاطبه بقوله ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله منك. لانه (ص) قال ذلك في الصلاة. ثالثتها: لو خاطب الميت في الصلاة عليه فقال: رحمك الله، عافاك الله، غفر الله لك. لانه لا يعد خطابا، ولهذا لو قال لامرأته: إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته ميتا لم تطلق. اه. وساق في المغنى أيضا هذه المسائل المستثناة، ثم قال: والمعتمد خلاف ما ذكر من الاستثناء. اه. (قوله: ويسن لمصل) مثله المؤذن والمقيم، فالرد منهم سنة، وإن كان السلام عليهم غير مندوب، وذلك للاتباع. (قوله: سلم عليه) الجار والمجرور نائب فاعل سلم والضمير يعود على المصلي. أي سلم غيره عليه. وقوله: الرد نائب فاعل يسن. (وقوله: بالاشارة) متعلق بالرد. وقوله: باليد متعلق بالاشارة. (وقوله: ولو ناطقا) أي ولو كان المصلي الراد ناطقا. (قوله: ثم بعد إلخ) ظاهر صنيعه هنا أنه يجمع بين الرد بالاشارة والرد باللفظ، وسيأتي عنه في باب الجهاد أنه إن لم يرد بالاشارة في الصلاة يرد بعد الفراغ باللفظ. وعبارته هناك: ويسن الرد لمن في الحمام وملب باللفظ، ولمصل ومؤذن ومقيم بالاشارة، وإلا فبعد الفراغ، أي وإن قرب الفصل، ولا يجب عليهم. اه. وصنيع التحفة يؤيد الاول فانظره. (قوله: باللفظ) متعلق بمحذوف كالظرف الذي قبله، تقديره يرد، أن يرد بعد الفراغ باللفظ. (قوله: ويجوز الرد) أي من المصلي، لانتفاء الخطاب فيه. (وقوله: بقوله) أي المصلي. (وقوله: وعليه السلام) أي بضمير الغيبة. (وقوله: كالتشميت برحمة الله) أي كما أنه يجوز للمصلي تشميت العاطس برحمه الله، أي بضمير الغيبة. (قوله: ولغير مصل إلخ) معطوف على قوله لمصل سلم عليه. أي ويسن لغير مصل رد إلخ. وإنما لم يجب لان سلام المصلي إنما ينصرف للتحليل دون التأمين المقصود من السلام الواجب رده، ولانه حين سلم غير متأهل لخطاب غير الله تعالى حتى يلزم الرد عليه. (قوله: ولمن عطس إلخ) معطوف أيضا على لمصل. أي ويسن لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله تعالى ويسمع نفسه. قال ع ش: لكن إذا وقع ذلك في الفاتحة قطع الموالاة. اه. وفي التحفة ما نصه: وبحث ندب تشميت مصل عطس وحمد جهرا. اه. وقال سم: هل يسن له أي المصلي إجابة هذا التشميت بلا خلاف. اه. (قوله: لا تبطل بيسير نحو تنحنح) أي من ضحك وسعال وعطاس، وإن ظهر به حرفان، ولو من كل نفخة. اه. نهاية. (وقوله: عرفا) مرتبط بقوله: يسير. أي أن العبرة في كونه يسيرا أي قليلا العرف. والمراد أن ما يظهر في نحو التنحنح من الحروف يشترط أن يكون قليلا في العرف. فالقلة ومثلها الكثرة - كما سيأتي - راجعان لذلك، لا لنحو التنحنح. إذ مجرد الصوت لا يضر مطلقا. أفاده سم. (قوله: لغلبة عليه) أي قهر منه. قال القليوبي: المراد من الغلبة عدم قدرته على دفعه. اه. وخرج بها ما لو قصد التنحنح ونحوه، كأن تعمد السعال لما يجده في صدره فحصل منه حرفان مثلا من مرة، أو ثلاث حركات متوالية، فتبطل الصلاة به. وهذا خصوصا في شربة التنباك كثيرا. كذا في بشرى الكريم. (قوله: ولا بيسير إلخ) أي ولا تبطل بكلام يسير في العرف. فإضافة يسير إلى ما بعده من إضافة الصفة للموصوف، وذلك ست
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	كلمات عرفية فأقل، أخذا من حديث ذي اليدين حيث قال: أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ مع قوله: بل بعض ذلك قد كان يجعل، أم نسيت كلمة واحدة عرفا، وكذا قد كان. ومنه أيضا ما صدر من النبي (ص)، فإنه قال كل ذلك لم يكن، والتفت للصحابة عند قول ذي اليدين. بل بعض ذلك قد كان، فقال: أحق ما يقول ذو اليدين. فقالوا: نعم. ومجموع ذلك ست كلمات عرفية. فقول الشارح: كالكلمتين والثلاث، ليس بقيد. ثم رأيت سم كتب على قول ابن حجر: كالكلمتين والثلاث، ما نصه: ينبغي أن مما يغتفر القدر الواقع في خبر ذي اليدين. (قوله: قال شيخنا إلخ) عبارته. ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف بدليل تعبيرهم ثم بحرف وهنا بكلمة، ولا تضبط الكلمة عند النحاة ولا عند اللغويين. اه. (قوله: بسهو) متعلق بمحذوف، حال من يسير كلام. أي حال كونه كائنا بسهو. (قوله: أي مع سهوه) أفاد به أن الباء بمعنى مع. (وقوله: عن كونه) أي نفس المصلي. (قوله: بأنه نسي أنه فيها) تصوير لسهوه أنه فيها. ولا حاجة إليه. واحترز بذلك عما إذا نسي تحريمه فلا يعذر. (قوله: لانه (ص) إلخ) دليل لعدم البطلان بيسير الكلام سهوا. (قوله: معتقدا الفراغ) هو وما بعده بيان لوجه الدلالة. وفي المغنى ما نصه: وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا أنه ليس في الصلاة، وهم تكلموا مجوزين النسخ. اه. وفي القسطلاني شرح البخاري: وإنما بنى عليه الصلاة والسلام على الركعتين بعد أن تكلم لانه كان ساهيا لظنه عليه الصلاة والسلام أنه خارج الصلاة، والكلام سهوا لا يقطعها خلافا للحنيفة. وأما كلام ذي اليدين والصحابة فلانهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة لتجويزهم نسخ الصلاة من الاربع إلى الركعتين. وتعقب بأنهم تكلموا بعد قوله عليه الصلاة والسلام: لم تقصر. أو أن كلامهم كان خطابا له عليه الصلاة والسلام، وهو غير مبطل عند قوم. أو أنهم لم يقع منهم كلام إنما أشاروا إليه أي نعم. كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، بلفظ: أومؤا. اه. وقوله: وأن كلامهم معطوف على قوله فلانهم لم يكونوا، وليس معطوفا على ما بعد تعقب كما هو ظاهر. (قوله: وأجابوه) أي أجاب الصحابة النبي (ص). وقوله: به أي بقليل الكلام. وقوله: مجوزين النسخ أي نسخ الرباعية إلى الركعتين. (قوله: ثم بنى هو) أي النبي (ص). (وقوله: وهم) أي الصحابة. وقوله: عليها أي على الصلاة. والاولى عليهما، بضمير التثنية العائد على الركعتين. قوله: ولو ظن أي المصلي. وقوله: بطلانها أي الصلاة. وقوله: فتكلم كثيرا أي بعد الكلام اليسير الصادر منه سهوا، وخرج ما إذا تكلم بعده بكلام يسير فإنه يعذر ولا تبطل صلاته. لكن قال ع ش: محل عدم البطلان حيث لم يحصل من مجموع الكلامين كلام كثير متوال وإلا بطلت صلاته لانه لا يتقاعد عن الكلام الكثير سهوا. وقوله: لم يعذر أي فتبطل صلاته، وذلك لان الكثير يبطل مطلقا، عمدا أو سهوا. (قوله: وكلام بسهو) أي يسير كلام مصحوب بسهو. وقوله: كثيرهما فاعل خرج، والضمير يعود على التنحنح والكلام. (قوله: فتبطل) أي الصلاة. وقوله: بكثرتهما أي بكثرة التنحنح لغلبته، وكثرة الكلام سهوا. والكثرة في الاول إنما هي باعتبار ما يظهر فيه من الحروف، لان مجرد الصوت لا يضر مطلقا كما مر. وفي البجيرمي ما نصه: وحاصل تقرير المسألة كما يؤخذ من شرح م وغيره أنه يعذر في التنحنح اليسير ونحوه للغلبة، وإن ظهر حرفان. ويعذر في التنحنح فقط لتعذر ركن قولي، وإن كثر التنحنح والحروف. ولا يعذر في تنحنح ونحوه لغلبة إن كثر التنحنح ونحوه وكثرت الحروف لان ذلك يقطع نظم الصلاة وهيئتها. هكذا يجب أن يفهم. وأيد ذلك بعض مشايخنا بقوله: سمعت ذلك من ح ل. اه بزيادة. (قوله: ولو مع غلبة وسهو) هذه الغاية تستدعي ركاكة في الكلام، إذ ضمير بكثرتهما يعود على التنحنح المقيد بالغلبة، وعلى الكلام المقيد بالسهو، فيكون الحل هكذا: فتبطل بكثرة التنحنح لغلبة ولو مع غلبة، وبكثرة الكلام سهوا ولو سهوا. إلا أن يدعي أن الضمير يعود عليهما بقطع النظر عن قيديهما فلا ركاكة لكنه بعيد. وبالجملة فلو حذفها لكان أولى. (وقوله: وغيره) أي غير المذكورين من الغلبة والسهو، وذلك كسبق اللسان والجهل بالتحريم. (قوله: أو مع سبق لسان) معطوف
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	على بسهو. والاولى كما تقدم غير مرة التعبير بالباء فيه وفيما بعده، وإن كانت بمعنى مع. وقوله: إليه أي إلى الكلام اليسير. (قوله: أو مع جهل تحريمه) معطوف على بسهو أيضا. وقوله: أي الكلام تفسير لضمير تحريمه. والمراد تحريم الكلام مطلقا، ما أتى به وغيره. أما تحريم ما أتى به فقط فسيذكره. وقوله: فيها أي في الصلاة. (قوله: لقرب إسلام) أي لان معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم جاهلا بذلك، ومضى في صلاته بحضرته (ص). وهو مع ما بعده قيد في عدم البطلان مع جهل التحريم. أي أن محل ذلك إذا عذر في جهله بأن قرب إلخ، بخلاف ما لو بعد إسلامه وقرب من العلماء فتبطل صلاته لعدم عذره بسبب تقصيره بترك التعلم. واعلم أن أعذار الجاهل من باب التخفيف لا من حيث جهله، وإلا كان الجهل خيرا من العلم إذا كان يحط عن العبد أعباء التكليف أي ثقله، ويريح قلبه عن ضروب التعنيف. مع أنه لا عذر للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين. (قوله: وإن كان بين المسلمين) أي وإن كان نشأ بين المسلمين. والغاية للرد. قال في التحفة: وبحث الاذرعي أن من نشأ بيننا ثم أسلم لا يعذر وإن قرب إسلامه لانه لا يخفى عليه أمر ديننا. اه. ويؤخذ من علته أن الكلام في مخالط قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك. اه. (قوله: أو بعد إلخ) هو بصيغة المصدر، معطوف على قرب، أي أو لعبد عنهم. قال في التحفة: ويظهر ضبط البعد بما لا يجد مؤنة يجب بذلها في الحج توصله إليه. ويحتمل أن ما هنا أضيق لانه واجب فوري أصالة، بخلاف الحج. وعليه فلا يمنع الوجوب إلا الامر الضروري لا غير، فيلزمه مشي أطاقه وإن بعد، ولا يكون نحو دين مؤجل عذرا له، ويكلف بيع نحو قنه الذي لا يضطر إليه. اه. والمراد بالعلماء هنا العالمون بذلك الحكم المجهول، وإن لم يكونوا علماء عرفا. فقول الشارح: أي عمن يعرف ذلك، بيان للمراد بالعلماء هنا. (قوله: ولو سلم ناسيا) أي لشئ من صلاته، كأن سلم من ركعتين ظانا كمال صلاته. (وقوله: ثم تكلم عامدا) أي بناء على ظن أنها كملت. وقوله: أي يسيرا لا حاجة للفظ أي فالاولى حذفها. (قوله: أو جهل إلخ) معطوف على سلم ناسيا. وقوله: تحريم ما أتى به أي من الكلام اليسير. وخرج بجهله تحريم ذلك ما لو علمه وجهل كونه مبطلا فتبطل به. كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد، إذ كان حقه بعد العلم بالتحريم الكف. (قوله: مع علمه بتحريم جنس الكلام) قال سم على حجر: يؤخذ من ذلك بالاولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ، والفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم امتناع جنس الكلام. فتأمله. اه. ثم إن في الكلام مضافين محذوفين، أي مع علمه بتحري بعض أفراد جنس الكلام، وبه يندفع ما استشكله بعضهم من أن الجنس لا تحقق له إلا في ضمن أفراده. فكيف يتصور جهله بتحريم ما أتى مع علمه بذلك ؟ ويمكن أن يندفع أيضا بأن المراد بالجنس الحقيقة في ضمن بعض مبهم. (قوله: أو كون التنحنح مبطلا) معطوف على تحريم ما أتى به، أي أو جهل كون التنحنح مبطلا، أي وإن كان مخالطا للمسلمين، كما في الكردي. (قوله: لم تبطل) أي الصلاة، وهو جواب لو. (قوله: لخفاء ذلك على العوام) تعليل لعدم البطلان. وظاهر صنيعه أنه تعليل له بالنسبة للمسائل الثلاث، أعني ما لو سلم ناسيا، وما لو جهل تحريم ما أتى به، وما لو جهل كون التنحنح مبطلا. وأن اسم الاشارة فيه راجع للمذكور منها كلها، وذلك لا يصح. أما بالنسبة للمسألة الاولى فواضح، إذ ليس فيها جهل أصلا حتى يعلل ما تضمنته بخفائه على العوام. وكذا بالنسبة للمسألة الثانية، فيتعين أن يكون تعليلا له بالنسبة للمسألة الاخيرة فقط، وعليه يكون اسم الاشارة راجعا لمجموع ما تقدم منها. نعم إن كان ما أتى به مما يجهله أكثر العوام، وجرينا على عدم اشتراط قربه من الاسلام أو بعده عن العلماء، حينئذ فإنه يصح بالنسبة للمسألة
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	الثانية أيضا. وكتب الكردي ما نصه: قوله: وكالجاهل من جهل تحريم ما أتى به إلخ، قضيته اشتراط كونه قريب عهد بالاسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء، وهو كذلك في بعض نسخ شرح الروض. ويصرح به كلام شرح المنهج. وظاهر كلام أصل الروضة عدم اشتراط ذلك. وبحث في التحفة الجمع بينهما بحمل الثاني على أن يكون ما أتى به مما يجهله أكثر العوام فيعذر مطلقا، والاول على أن يكون مما يعرفه أكثرهم فلا يعذر إلا بأحد الشرطين المتقدمين. اه. واقتصر في المغنى على المسألة الاخيرة، وعللها بالتعليل المذكور. ونص عبارته: لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه تحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوام. اه. وذلك مؤيدا لما قلناه، فتفطن. (قوله: وتبطل بمفطر وصل لجوفه) أي لشدة منافاته لها، لان ذلك يشعر بالاعراض عنها. وتبطل بذلك ولو بلا حركة فم إذ هي وحدها فعل يبطل كثيره. (قوله: وإن قل) أي المفطر، كسمسمة، وكأن نكش أذنه بشئ فوصل باطنها فتبطل الصلاة به. والغاية للرد على القائل بعدم بطلانها القليل كسائر الافعال القليلة. (قوله: وأكل) بضم الهمزة بمعنى مأكول، وعطفه على مفطر من عطف المغاير إن نظر للقيد، أعني قوله سهوا. فإن لم ينظر إليه كان من عطف الخاص على العام. وفي البجيرمي قال ع ش: ولا يضر عطفه على المفطر لانه يضر، وإن لم يكن مفطرا فلا يستفاد منه، فتعين ذكره. اه. (وقوله: سهوا) أي أو جهلا بتحريمه، ولو عذر فيه. (وقوله: وإن لم يبطل به الصوم) الواو للحال، وإن زائدة. أي والحال أن الصوم لا يبطل به. والفرق أن للصلاة حالة تذكر بها، بخلاف الصوم. (قوله: فلو ابتلع إلخ) تفريع على بطلانها بمفطر (وقوله: نخامة) هي الفضلة الغليظة يلفظها الشخص من فيه، ويقال لها أيضا نخاعة بالعين. (قوله: نزلت من رأسه) أي وأمكنه مجها ولم يفعل. ونزولها من الرأس ليس بقيد، بل مثله ما لو طلعت من جوفه ووصلت لحد الظاهر (وقوله: من فمه) حال من حد الظاهر. (قوله: أو ريقا متنجسا) معطوف على نخامة. أي أو ابتلع ريقا متنجسا. (وقوله: بنحو دم لثته) متعلق بمتنجسا. واندرج تحت نحو القئ وأكل شئ نجس. (قوله: وإن ابيض) هو بتشديد الضاد، فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر يعود على الريق. وفي بعض نسخ الخط: وإن كان أبيض. وعليه يحتمل أن يكون وصفا خبر كان، وأن يكون فعلا والجملة خبر. (قوله: أو متغيرا) معطوف على متنجسا. أي أو ابتلع ريقا متغيرا. (وقوله: بحمرة نحو تنبل) أي أو بسواد نحو قهوة، أو خضرة نحو قات. واستقرب ع ش عدم بطلانها بتغيره بسواد القهوة، وقياسه يقال في المتغير بحمرة وخضرة ما مر. ونص عبارته: مجرد الطعم الباقي من أثر الطعام لا أثر له لانتفاء وصول العين إلى جوفه، وليس مثل ذلك الاثر الباقي بعد شرب القهوة مما يغير لونه أو طعمه فيضر ابتلاعه، لان تغير لونه يدل على أنه عينا، ويحتمل أن يقال بعدم الضرر لان مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته الاسود مثلا. وهذا هو الاقرب أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور. اه ببعض تغيير. (قوله: بطلت) جواب لو. وإنما بطلت بذلك للقاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. (قوله: أما الاكل القليل) مفهوم قوله كثير. (قوله: ولا يتقيد) أي القليل بنحو سمسمة، بل المعتبر العرف. فما يعده العرف قليلا فهو قليل وما يعده كثيرا فهو كثير. (قوله: من ناس) متعلق بمحذوف خال من الاكل، أي حال كونه واقعا من ناس إلخ. (قوله: أو جاهل معذور) أي بأن قرب عهده بالاسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. (قوله: ومن مغلوب) معطوف على من ناس. والمراد به المقهور على وصوله للجوف. وقوله: كأن نزلت إلخ تمثيل له. وقوله: لحد الظاهر هو مخرج الخاء عند النووي، والحاء عند الرافعي. اه بجيرمي. (قوله: وعجز عن مجها) أي بأن لم يمكنه إمساكها وقذفها. قال ع ش: أو أمكنه ونسي كونه في الصلاة، أو جهل تحريم ابتلاعها. اه. (قوله: أو
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	جرى إلخ) معطوف على نزلت. أي وكأن جرى ريقه بالطعام الذي بين أسنانه إلى جوفه قهرا عنه. (قوله: وقد عجز عن تمييزه) أي تمييز الطعام من الريق، أو المراد به فصله من فمه. وقوله: ومجه عطفه على ما قبله مغاير على الاول ومرادف على الثاني. وخرج بذلك ما إذا أمكنه ذلك وبلعه فإنه يضر. (قوله: وتبطل بزيادة إلخ) أي وبتقديمه على غيره أيضا لتلاعبه، ولانه يخل بنظم الصلاة. وقوله: ركن إلخ ذكر للبطلان أربعة قيود: كون ما زاده ركنا، وكون الركن فعليا، وكونه عمدا، ولغير المتابعة. وبقي عليه قيود ثلاثة: أن لا يكون جلوسا خفيفا عهد في الصلاة، وهذا يستفاد من قوله: ويغتفر القعود اليسير إلخ. وأن يكون عالما بالتحريم، وهذا يستفاد من ذكر محترزه بقوله: أو جهلا عذر به، ولعله سقط من النساخ. وأن يكون ما أتى به أولا معتدا به، وخرج بهذا الاخير ما لو سجد على ما يتحرك بحركته ثم رفع وسجد ثانيا فإنه لا يضر لعدم الاعتداد بالاول. قال البجيرمي: وينبغي أن محل عدم الضرر فيه إذا لم يطل زمن سجوده على ذلك، وإلا ضر. اه. (قوله: عمدا) حال من زيادة. أي حال كون تلك الزيادة وقعت عمدا. (قوله: لغير متابعة) متعلق بزيادة، أو متعلق بمحذوف حال منها. (قوله: كزيادة ركوع إلخ) قال ع ش: مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لانه لا يسمى ركوعا. ولعله غير مراد، وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته، ولو لم يصل إلى حد الركوع، لتلاعبه. ومثله يقال في السجود. اه. (قوله: وإن لم يطمئن فيه) أي في المذكور من الركوع والسجود، والغاية للبطلان بذلك. (قوله: ومنه) أي ومن المبطل. وقوله: أن ينحني إلخ خالف الرملي وغيره في كون هذا الانحناء مبطلا، كما في الكردي. ونص عبارته: رأيت في فتاوي الجمال الرملي: لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة ركوع. اه. وقال القليوبي: لا يضر وجوده، أي صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهد، خلافا لابن حجر. اه. وقوله: أي صورة الركوع أي للمصلي جالسا. (قوله: ولو لتحصيل توركه أو افتراشه) أي تبطل بالانحناء المذكور، ولو كان صادرا منه لاجل تحصيل إلخ. وقوله: المندوب صفة لكل من توركه أو افتراشه. وإفراد الصفة لكون العطف بأو. والتورك المندوب يكون في تشهد يعقبه سلام، والافتراش المندوب يكون في تشهلا يعقبه ذلك كما مر. (قوله: لان المبطل إلخ) علة لبطلانها به إذا كان لتحصيل ما ذكر. قال في التحفة: ولا ينافي ذلك ما يأتي في الانحناء لقتل نحو الحية، لان ذاك لخشية ضرره صار بمنزلة الضروري. وسيأتي اغتفار الكثير الضروري، فأولى هذا. اه. (قوله: ويغتفر القعود) قال م ر: وإنما اغتفر لان هذه الجلسة عهدت في الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع لم يعهد فيها إلا ركنا، فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد. اه. ومثله في فتح الجواد والمغنى. وقوله: اليسير هو ما يسع الذكر الوارد في الجلوس بين السجدتين ودون أقل التشهد. فقوله: بقدر جلسة الاستراحة بيان له، فهو خبر لمبتدأ محذوف. أي وهو بقدر إلخ. ولو صرح به أو قال بأن كان بقدر إلخ لكان أولى، لايهام عبارته أنه قيد لا بيان، مع أنه ليس كذلك. وعبارة التحفة: كأن كان بقدر إلخ، اه. وهي ظاهرة. (قوله: قبل السجود) متعلق بمحذوف حال من القعود، أي حال كون القعود واقعا منه قبل السجود. وعبارة التحفة: بعد هويه وقبل سجوده، أو عقب سجود تلاوة أو سلام إمام في غير محل جلوسه، بخلافه قبل الركوع مثلا، فإنه بمجرده، بل بمجرد خروجه عن حد القيام في الفرض تبطل وإن لم يقم. اه. وقوله: بخلافه أي تعمد الجلوس. اه سم. (قوله: وبعد سجدة التلاوة) أي عقبها. والاولى التعبير به. (قوله: وبعد سلام إمام إلخ) أي ويغتفر القعود اليسير لمسبوق بعد سلام إمامه في غير محل تشهده الاول، فإن طوله بطلت صلاته. وقوله: في غير محل تشهده قيد في الاخير، وهو
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	متعلق بالقعود اليسير، كما يعلم من الحل السابق. وخرج به ما إذا قعد بعد سلام إمامه في محل تشهد فيغتفر مطلقا، ولا يتقيد بيسير ولا كثير. نعم يكره تطويله، كما نص عليه في النهاية قبيل باب شروط الصلاة، ونصها: أما المسبوق فيلزمه أن يقوم عقب تسليمتيه فورا إن لم يكن جلوسه مع الامام محل تشهده، فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على جلسة الاستراحة بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا فلا، فإن كان محل تشهده لم يلزمه ذلك لكن يكره تطويله. اه. (قوله: أما وقوع الزيادة إلخ) شروع في أخذ محترزات القيود السابقة على اللف والنشر المشوش. ولو قال كعادته: وخرج بقولي كذا إلخ، لكان أولى. وقوله: سهوا حال من الزيادة. قال ع ش: ومن ذلك ما لو سمع المأموم وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه فرفع يديه للهوي وحرك رأسه للركوع ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته، لان ذلك في حكم النسيان. ومن ذلك ما لو تعددت الائمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنه تكبير إمامه فتابعه، ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه، ولا يضره ما فعله للمتابعة لعذره فيه، وإن كثر. اه. (قوله: عذر به) أي بالجهل بأن كان قريب عهد بالاسلام أو بعد عن العلماء كما مر. وذلك لانه حينئذ كالنسيان. (قوله: فلا يضر) جواب أما. وذلك لانه (ص) صلى الظهر خمسا ولم يعد الصلاة بل سجد للسهو. (قوله: كزيادة إلخ) الكاف للتنظير في عدم الضرر، وهذا محترز قوله: سنة ركن. وقوله: مضاف لما بعده وهي للبيان. وقوله: نحو رفع اليدين انظر ما اندرج تحت نحو، فإن كان المراد به جلسة الاستراحة بعد سجدة التلاوة أو قبل السجود فقد تقدمت، فالاولى حذف لفظ نحو. ومحل عدم الضرر برفع اليدين - كما في سم - إذا لم يكثر ويتوال، وإلا ضر. وقوله: في غير محله متعلق بزيادة ومحل الرفع عند التحرم، وعند الركوع، وعند الاعتدال، وعند القيام من التشهد الاول. كما مر. (قوله: أو ركن قولي) محترز قوله: فعلي. وهو معطوف على سنة. أي وكزيادة ركن قولي. والمراد به ما عدا تكبيرة الاحرام والسلام، أما هما فزيادتهما مبطلة. (قوله: أو فعلي للمتابعة) أي أو زيادة ركن فعلي لاجل متابعة إمامه. (قوله: كأن ركع إلخ) أي وكأن رفع المصلي منفردا رأسه من الركوع فاقتدى بمن لم يركع ثم أعاد الركوع معه فإنه لا تبطل به صلاته. وقوله: ثم عاد إليه أي إلى إمامه ليركع معه أو يسجد. والعود سنة إن صدر منه ذلك على سبيل العمد، فإن صدر منه على سبيل السهو تخير بين العود وعدمه كما مر. (قوله: وتبطل باعتقاد إلخ) يشترط لبطلان الصلاة في الركن الفعلي ثلاثة شروط. أن يعتقده أو يظنه نفلا، وأن يفعله على هذا الاعتقاد أو الظن، وأن يكون ذلك اعتقاد الشخص نفسه. فلا يبطل صلاة المأموم اعتقاد إمامه. وفي الركن القولي يزاد شرط رابع وهو: شروعه في فعلي بعده. أما لو أعاده في محله لا بينة نفل فلا بطلان، كما في فتح الجواد. اه. كردي. وقوله: معين لبيان الواقع لا للاحتراز، إذ لا يتصور اعتقاد أو ظن فرض مبهم نفلا. وقوله: من فروضها أي الصلاة. وقوله: نفلا مفعول لكل من اعتقاد ومن ظن. (قوله: لتلاعبه) علة البطلان. (قوله: لا إن اعتقد إلخ) أي لا تبطل إن اعتقد. وقوله: العامي هو من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي. وقيل: المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها، والعالم من يميز ذلك. وقيل: هو من يشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة بأن يميز فيه بين الفرض والنفل، وبالعالم من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيه بأن يميز الفرض والنفل. وقوله: نفلا من أفعالها، أي الصلاة. وقوله: فرضا مفعول ثان لاعتقد. (قوله: أو علم إلخ) معطوف على اعتقد، وفاعل الفعل يعود على العامي. أي ولا تبطل إن علم العامي أن في الصلاة فرضا ونفلا. وقوله: ولم يميز بينهما أي بين الفرض والنفل. والجملة حال من فاعل علم. (قوله: ولا قصد إلخ) معطوف على ولم يميز، فهو حال ثانية إذ المعطوف على الحال حال. قوله: ولا إن اعتقد إلخ أي ولا تبطل إن اعتقد العامي أن أفعال الصلاة كلها فروض. ومثل العامي في هذه الصورة العالم على
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	الوجه، كما تقدم للشارح في أواخر شروط الصلاة. وعلل عدم البطلان من العالم في هذه الصورة - في الفتح - بأنه ليس فيها أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض، وذلك لا يؤثر. (قوله: ومن المبطل أيضا حدث إلخ) لو قال في المنهج عروض مناف لها لكان أولى، ليشمل كل ما يبطلها من انتهاء مدة الخف والرد واستدبار القبلة وغيذلك. (قوله: ولو بلا قصد) أي ولو خرج منه الحدث بغير قصد فإنه يبطل الصلاة للخبر الصحيح: إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته. (قوله: واتصال نجس) أي ومن المبطل أيضا اتصال نجس - أي بالمصلى - بدنا وثوبا ومكانا. وخرج بالاتصال المحاذاة فلا يضر نجس يحاذيه لعدم ملاقاته له، فصار كما لو صلى على بساط طرفه نجس فإن صلاته صحيحة، وإن عد ذلك مصلاه. وخرج بالجار والمجرور الذي زدته اتصاله بما هو متصل بالمصلي، فإن فيه تفصيلا مر، وحاصله أنه إن كان مع حمل لذلك بطلت، وإلا فلا. كما لو وضع أصبعه على حجر تحته نجاسة ونحاها به من غير حمل له. وقوله: لا يعفى عنه خرج به المعفو عنه، كذرق الطيور في المكان بالشروط المارة من عموم البلوى، وعدم تعمد الصلاة عليه، وعدم وجود رطوبة. (قوله: إن دفعه حالا) أي إلا إن دفع المصلي النجس عنه حالا فإنه لا بطلان. وصورة دفعه حالا أن يلقي الثوب فيما إذا كان النجس رطبا، وأن ينفضه فيما إذا كان يابسا. ولا يجوز له أن ينحيها بيده أو كمه أو بعود على أصح الوجهين، فإن فعل بطلت صلاته. وفي ابن قاسم صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاهر منه إلى أن يسقط، ولا يرفعه بيده ولا يقبضه بيده ويجره. وصورة نفضه في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط. اه. (قوله: وانكشاف عورة) أي ومن المبطل انكشاف عورة المصلي. (قوله: إلا إن كشفها إلخ) أي فلا بطلان. وقوله: ريح أي أو حيوان أو آدمي غير مميز، أما المميز فيؤثر كشفه لها، وذلك لان له قصدا فيبعد إلحاقه بالريح. بخلاف غير المميز فإنه لما لم يكن له قصد أمكن إلحاقه به. كذا في ع ش. (قوله: وترك ركن عمدا) أي ومن المبطل أيضا ترك ركن عمدا، ولو قوليا، لما مر من إخلاله بنظم الصلاة. وخرج بقوله عمدا الترك سهوا فلا يبطل لعذره، وإنما يتداركه إن لم يفعل مثله من ركعة أخرى، وإلا قام مقامه ولغا ما بينهما وأتى بركعة كما تقدم غير مرة. (قوله: وشك في نية التحرم) أي ومن المبطل أيضا شك المصلي في نية التحرم، كأن شك هل نوى أو لا ؟ والشك في التحرم كالشك في النية. (قوله: أو شرط لها) أي أو شك في شرط للنية فيبطلها. وشروطها ثلاثة، نظمها بعضهم في قوله: يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية وقد مر ذلك. فلو شك هل عين أو لا ؟ أو هل نوى الفرض أو لا ؟ ضر ذلك بالقيود الآتية. (قوله: مع مضي إلخ) قيد لبطلان الصلاة بالشك في النية أو شرطها. فلو فقد بأن تذكر الاتيان بما شك فيه قبل مضي ركن وقبل طول زمن فلا بطلان. وقوله: ركن قولي أي كالفاتحة. وقوله: أو فعلي أي كالاعتدال. (قوله: أو طول زمن) أي أو مع طول زمن الشك. قال الشرقاوي: وطوله بأن يسع ركنا، وقصره بأن لا يسعه، كأن خطر له خاطر فزال سريعا. اه. (قوله: وبعض القولي إلخ) أي ومضي بعض الركن القولي كمضي كله فتبطل به الصلاة، لكن إن طال زمن الشك أو لم يطل، ولكنه لم يعد ما قرأه فيه. (قوله: ولم يعد ما قرأه فيه) أي في زمن الشك القصير. قال في فتح الجواد: وقول ابن عبد السلام: يعتد بما قرأ مع الشك. ضعيف. اه. والحاصل أن الصلاة تبطل إذا شك في النية أو في شرطها بأحد ثلاثة أشياء. بمضي ركن مطلقا، أو طول زمن وإن لم يتم معه ركن، أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن. وتصح فيما إذا تذكر قبل إتيانه بركن. أو قبل طول الزمن، وأعاد ما قرأه في حالة الشك، لكثرة عروض مثل ذلك. (قوله:
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	عدل رواية) الفرق بينه وبين عدل الشهادة: أن الاول شامل للعبد والمرأة، بخلاف الثاني فإنه خاص بالحر الذكر. (قوله: بنحو نجس) أي كحدث. (قوله: أو كشف عورة) عطف على نحو، أي أو أخبره عدل بكشف عورته. وقوله: مبطل صفة لكل من النجس وكشف العورة. واحترز به عن النجس غير المبطل وهو المعفو عنه، وعن كشف العورة غير المبطل كأن كشفها الريح فسترها حالا، فإنه لا فائدة في الاخبار به وقبوله. (قوله: أو بنحو كلام مبطل) معطوف على نحو نجس أيضا. أو أخبره عدل بكلام مبطل ونحوه، كالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وكالفعل المبطل. وقوله: فلا أي فلا يلزمه قبوله. قال في التحفة: والفرق - أي بين نحو الكلام ونحو النجس -: أن فعل نفسه لا يرجع فيه لغيره، وينبغي أن محله فيما لا يبطل سهوه، لاحتمال أن ما وقع منه سهو. أما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه لانه حينئذ كالنجس. اه. (قوله: وندب لمنفرد) أي بشروط يعلم معظمها من كلامه: الاول: أن يكون منفردا، فلو كان في جماعة لا يجوز له قلبها نفلا والدخول في جماعة أخرى. أما لو نقل نفسه إلى الاخرى من غير قلب فإنه يجوز من غير كراهة إن كان بعذر، وإلا كره. كما سيصرح به في فصل صلاة الجماعة. الثاني: أن يرى جماعة يصلي معهم، فلو لم يرها حرم القلب. الثالث: أن تكون الجماعة مشروعة، أي مطلوبة. فلو لم تكن مشروعة، كما لو كان يصلي الظهر فوجمن يصلي العصر فلا يجوز له القلب، كما ذكره في المجموع. الرابع: أن لا يكون الامام ممن يكره الاقتداء به لبدعة أو غيرها، كمخالفة في المذهب، فإن كان كذلك لم يندب القلب بل يكره. الخامس: أن يكون في ثلاثية أو رباعية. فلو كان في ثنائية لم يندب القلب بل يباح. السادس: أن لا يقوم لثالثة، فلو قام لها لم يندب القلب بل يباح كالذي قبله. السابع: أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيه لو استأنفها، فإن علم وقوع بعضها خارجة، أو شك في ذلك، حرم القلب. فعلم مما تقرر أن القلب تعتريه الاحكام الخمسة ما عدا الوجوب. (قوله: لا الفائت) مفهوم الحاضر. فلو كان يصلي فائتة والجماعة القائمة حاضرة أو فائتة ليست من جنس التي يصليها حرم القلب، فإن كانت من جنسها كظهر خلف ظهر لم يندب بل يجوز. كذا في الروض وشرحه. (قوله: نفلا مطلقا) أي غير معين. فلو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى لم يصح. (قوله: ويسلم من ركعتين) هذا يفيد اشتراط كون الصلاة ثلاثية أو رباعية، إذ لا يتصور السلام من ركعتين إلا إذا كانت كذلك. (قوله: إذا لم إلخ) متعلق بيقلب، وهو قيد لا بد منه كما علمت. (قوله: ثم يدخل) معطوف على يسلم. (قوله: نعم، إن خشي إلخ) تقييد لندب القلب والسلام من ركعتين. فكأنه قال: محل ذلك إذا لم يخف فوت الجماعة التي رآها لو قلب وسلم من ركعتين، فإن خاف ذلك لم يفعل بل يقطعها ويصليها مع الجماعة. (قوله: وبحث البلقيني أنه يسلم) أي بعد قلبها نفلا. وقوله: ولو من ركعة وعليه
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	لا يشترط أن تكون ثلاثية أو رباعية. (قوله: أما إذا قام لثالثة إلخ) محترز إذا لم يقم لثالثة. (قوله: أتمها ندبا) فلو خالف وقلبها نفلا وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر. (قوله: إن لم يخش فوت الجماعة) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة. (قوله: ثم يدخل في الجماعة) معطوف على جملة أتمها. (تتمة) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفلا وجوبا واشتغل بالحاضرة. ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا. نعم، إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب، والوقت متسع، فالاولى إتمام نافلته ثم يصلي الفريضة معها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	فصل في الاذان والاقامة أي في بيان حكمهما وشروطهما وسننهما. (قوله: هما لغة: الاعلام) فيه أن الاذ فقط لغة: الاعلام. قال تعالى: * (وأذن في الناس بالحج) * أي أعلمهم به. وأما الاقامة فهي لغة: مصدر أقام، أي حصل القيام. فهما مختلفان لغة، كما في التحفة والنهاية والمغنى. فكان الاولى أن يزيد. وتحصيل القيام. ويكون على التوزيع الاول للاول والثاني للثاني. ثم رأيت في فتح الجواد مثل ما ذكره الشارح فلعله تبعه في ذلك. ولكن الايراد باق ويكون عليهما. واعلم أن الاذان والاقامة من خصوصيات هذه الامة، كما قال السيوطي. وشرعا في السنة الاولى من الهجرة، كما في ع ش. وهما مجمع عليهما. والاذان أفضل من الاقامة وإن ضمت إليها الامامة على الراجح. فإن قيل: إنه (ص) كان يؤم ولم يؤذن. أجيب: بأنه عليه السلام كان مشغولا بما هو أهم، أو أنه لو أذن لوجب الحضور على كل من سمعه. وإنما كان الاذان أفضل من الامامة لانه ورد أن المؤذن أمين والامام ضمين، والامين أشرف. وسيأتي الكلام على ذلك. واختلفوا في كيفية مشروعيتهما، فقيل: فرضا كفاية لانهما من الشعائر الظاهرة، وفي تركهما تهاون بالدين، وعليه فيقاتل أهل بلد تركوهما. والاصح أنها سنة عين للمنفرد وكفاية للجماعة، كالتسمية عند الاكل وعند الجماع، والتضحية من أهل بيت، وابتداء سلام، وتشميت عاطس، وما يفعل بالميت من المندوب. وقد نظم سنن الكفاية بعضهم بقوله: أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللاكل بسملا وأضحية من أهل بيت تعددواوبدء سلام والاقامة فاعقلا فذي سبعة إن جابها البعض يكتفي ويسقط لوم عن سواه تكملا (قوله: وشرعا) معطوف على لغة. وقوله: ما عرف من الالفاظ المشهورة وهي: الله أكبر الله أكبر، إلخ. وهي كما قال القاضي عياض: كلمات جامعة لعقيدة الايمان، مشتملة على نوعيه العقلية والسمعية، فأولها فيه إثبات ذاته تعالى وما تستحقه من الكمال، بقوله: الله أكبر. أي أعظم من كل شئ. ثم الشهادة بالوحدانية له تعالى بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وبالرسالة لسيدنا محمد (ص) بقوله: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم الدعاء إلى الصلاة بقوله: حي على الصلاة. أي أقبلوا عليها ولا تكسلوا عنها، فحي اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا. ثم الدعاء إلى الفلاح بقوله: حي على الفلاح. أي أقبلوا على سبب الفلاح وهو الفوز والظفر بالمقصود، وسببه هو الصلاة. فهو تأكيد لما قبله بعد تأكيد وتكرير بعد تكرير، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء لتضمن الفلاح لذلك. ثم كرر التكبير لما فيه من التعظيم له تعالى، وختم بكلمة التوحيد لان مدار الامر عليه، جعلنا الله وأحبتنا عند الموت ناطقين بها عالمين بمعناها. وقوله: فيهما أي في الاذان والاقامة.
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	واعلم أنه اختلف في الاذان هل شرع للاعلام بدخول الوقت ؟ أو شرع للاعلام بالصلاة المكتوبة ؟ على قولين للامام الشافعي رضي الله عنه، والراجح الثاني، وأما الاول فهو مرجوح، وينبني على القولين أنه لا يؤذن للفائتة على المرجوح لان وقتها قد فات، ويؤذن لها على الراجح لان الاذان حق للصلاة لا للوقت. (قوله: والاصل فيهما) أي الدليل على مشروعية الاذان والاقامة. وقوله: الاجماع إلخ هكذا في التحفة. والذي في النهاية والمغنى والاسنى الاصل فيهما قبل الاجماع، قوله تعالى: * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) * وقوله تعالى: * (وإذا ناديتم إلى الصلاة) * وما صح من قوله (ص): إذا أقيمت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. اه. وقوله: المسبوق صفة للاجماع. وقوله: برؤية عبد الله إلخ فإن قيل: رؤية المنام لا يثبت بها حكم. أجيب بأنه ليس مستندا لاذان الرؤيا فقط، بل وافقها نزول الوحي. فالحكم ثبت به لا بها. ويؤيده رواية عبد الرازق وأبي داود في المراسيل، من طريق عبيد بن عمير الليثي، أحد كبار التابعين، أن عمر لما رأى الاذان جاء ليخبر النبي (ص فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما راعه إلا أذان بلال، فقال له النبي (ص): سبقك بذلك الوحي. (قوله: ليلة تشاوروا) الظرف متعلق برؤية، وواو الجماعة عائد على النبي (ص) ومن معه من الصحابة. وقوله: فيما يجمع الناس أي في الامر الذي يكون سببا لجمع الناس للصلاة. (قوله: وهي) أي رؤية الاذان من حيث هي، بقطع النظر عن كونها صدرت من عبد الله، وإلا لحصل ركة بقوله بعد عن عبد الله. (قوله: لما أمر النبي (ص)) أي بعد اتفاقهم عليه. وكتب ع ش ما نصه: قوله: لما أمر النبي (ص) إلخ. عبارة حجر تفيد عدم أمره (ص)، ويوافقه ما في سيرة الشامي حيث قال: اهتم (ص) كيف يجمع الناس للصلاة، فاستشار الناس فقيل: انصب راية. ولم يعجبه ذلك، فذكر له القنع - وهو البوق - فقال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. فقالوا: لو رفعنا نارا ؟. فقال: ذاك للمجوس. فقال عمر: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال (ص): يا بلال قم فناد بالصلاة. قال النووي: هذا النداء دعاء إلى الصلاة غيالاذان، كأن شرع قبل الاذان. قال الحافظ ابن حجر: وكان الذي ينادي به بلال: الصلاة جامعة. اه. وهو كما ترى مشتمل على النهي عن الناقوس والامر بالذكر. اه. (قوله: بالناقوس) قال في المصباح: هو خشبة طويلة يضربها النصارى إعلاما للدخول في صلاتهم. (قوله: يعمل) أي يصنع. (قوله: ليضرب به للناس) عبارة غيره: ليضرب به الناس، بحذف لام الجر. وعليها يكون الناس فاعل يضرب، وعلى عبارة شارحنا يكون الفعل مبنيا للمجهول، وبه نائب فاعل، وللناس متعلق بالفعل. وقوله: لجمع الصلاة أي لاجتماع الناس لها. فالاضافة لادنى ملابسة. والجار والمجرور إما بدل من الجار والمجرور قبله أو متعلق بالفعل، وتجعل اللام للتعليل، وبه يندفع ما يقال إنه يلزم عليه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد. وهو لا يصح. وحاصل الدفع أن الحرفين ليسا بمعنى واحد، لان الثاني للتعليل والاول للتعدية. (قوله: طاف إلخ) جواب لما. وقوله: وأنا نائم الجملة حالية، وهي معترضة بين الفعل وفاعله وهو رجل. (قوله: فقال) أي الرجل لعبد الله. وقوله: وما تصنع به أي بالناقوس. (قوله: ثم استأخر) أي الرجل. (قوله: فقال) أي النبي (ص). وقوله: إنها أي رؤيتك يا عبد الله. وقوله: حق أي صادقة. وهو بالرفع صفة لرؤيا أو بالجر على أنه
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	مضاف إليه ما قبله، وهي من إضافة الموصوف للصفة. (قوله: فألق عليه ما رأيت) أي لقنه ما رأيته منامك. (قوله فليؤذن به) أي فليؤذن بلال بما رأيت. وفي ع ش ما نصه: ذكر بعضهم في مناسبة اختصاصه - أي بلال - بالاذان دون غيره، كونه لما عذب ليرجع عن الاسلام فلم يرجع وجعل يقول: أحد أحد. جوزي بولاية الاذان المشتمل على التوحيد في ابتدائه وانتهائه. اه حواشي المواهب لشيخنا الشوبري. (قوله: فإنه) أي بلالا. وقوله: أندى صوتا منك أي أرفع وأعلى. وقيل: أحسن وأعذب. وقيل: أبعد. (قوله: فقمت مع بلال) أي فامتثلت أمر النبي (ص) إلخ، وقمت مع بلال. وقوله: فجعلت ألقيه أي ما رأيته. وقوله: عليه أي على بلال. (قوله: فيؤذن) أبلال. (فائدة) لم يؤذن بلال لاحد بعد النبي (ص) غير مرة لعمر حين دخل الشام فبكى الناس بكاء شديدا. وقيل: إنه أذن لابي بكر إلى أن مات، ولم يؤذن لعمر. وقيل: إنه كان في الشام فرأى النبي (ص) يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال ؟ أما آن لك أن تزورني. فشد على راحلته إلى أن أتى قبر النبي (ص) وجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه، ثم اشتهى عليه الحسن والحسين أن يسمعا أذانه فأذن في محله الذي كان يؤذن فيه من سطح المسجد. فما رؤي بعد موته (ص) أكثر باكيا ولا باكية من ذلك اليوم. وروي أنه لم يؤذن لاحد بعد النبي (ص) إلا هذه المرة، وأنها بطلب من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأنه لم يتم الاذان لما غلبه من البكاء والوجد. (قوله: فسمع ذلك) أي الاذان الذي ألقي على بلال رضي الله عنه. (قوله: لقد رأيت مثل ما رأى) أي بعد ما أخبر بالرؤيا المتقدمة، فلا يقال من أين عرف ذلك. اه ع ش. (قوله: فقال (ص): فلله الحمد) في رواية: سبقك به الوحي. وبها يندفع الايراد السابق بأن الاحكام لا تثبت بالرؤيا. (قوله: قيل: رآها) أي رؤيا عبد الله المشهورة. قال في التحفة: في رواية: أنه (ص) سمى تلك الرؤية وحيا. اه. (قوله: وقد يسن إلخ) قد للتحقيق لا للتقليل. وقوله: لغير الصلاة أي كما يسن لها. (قوله: كما في أذن المهموم) أي لان همه يزول بالاذان، ولو لم يزل بمرة طلب تكريره. وكذا يقال في الذي بعده. (قوله: والمصروع) أي من الجن. فإذا أذن في أذنه يزول عنه صرعه ويذهب عنه الجن. (فائدة) من الشنواني ومما جرب لحرق الجن أن يؤذن في أذن المصروع سبعا، ويقرأ الفاتحة سبعا، والمعوذتين، وآية الكرسي، والسماء والطارق، وآخر سورة الحشر من * (لو أنزلنا هذا القرآن) * إلى آخرها، وآخر سورة الصافات من قوله: * (فإذا نزل بساحتهم) * إلى آخرها. وإذا قرئت آية الكرسي سبعا على ماء ورش به وجه المصروع فإنه يفيق. اه. (قوله: والغضبان، ومن ساء خلقه) أي لما ورد: من ساء خلقه من إنسان أو بهيمة فإنه يؤذن في أذنه. (قوله: وعندد تغول الغيلان) أي تصور مردة الجن والشياطين بصور مختلفة بتلاوة أسماء يعرفونها هم، وإنما سن الاذان عند ذلك لانه يدفع الله شرهم به، لان الشيطان إذا سمع الاذان أدبر. (قوله: وهو والاقامة إلخ) أي ويسن الاذان والاقامة في أذني المولود، ويكون الاذان في اليمنى والاقامة في اليسرى. وذلك لما قيل: إن من فعل به ذلك لم تضره أم الصبيان، أي التابعة من الجن، وليكون أول ما يقرع سمعه حال دخوله في الدنيا الذكر. ويشترط في المؤذن أن يكون ذكرا مسلما،
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	وفي المولود أن يكون ولد مسلم، لان الاذان من جملة أحكام الدنيا وأولاد الكفار معاملون معاملة آبائهم فيها وإن ولدوا على الفطرة. واعلم أنه لا يسن الاذان عند دخول القبر، خلافا لمن قال بنسبته قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها. قال ابن حجر: ورددته في شرح العباب، لكن إذا وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه في السؤال. (قوله: وخلف المسافر) أي ويسن الاذان والاقامة أيضا خلف المسافر، لورود حديث صحيح فيه. قال ع ش: أقول: وينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية، فإن كان كذلك لم يسن. اه. (قوله: يسن على الكفاية) هذا لا يناسب قوله بعد: ولو منفردا، لانه يقتضي أن يكون سنة كفاية في حقه، وليس كذلك لانه لا معنى له، ولما تقدم من أنهما سنتا عين في حقه. فكان عليه أن يزيد: أو على العين، أو يحذف قوله: ولو منفردا. (قوله: ويحصل بفعل البعض) الاولى التعبير بفاء التفريع لان المقام يقتضيه، أي ويحصل المذكور من الاذان والاقامة - أي سنيتهما - بفعل البعض، كابتداء السلام من جماعة. وأقل ما تحصل به السنة في الاذان بالنسبة لاهل البلد أن ينتشر في جميعها، حتى إذا كانت كبيرة أذن في كل جانب واحد، فإن أذن واحد في جانب فقط لم تحصل السنة إلا لاهل ذلك الجانب دون غيرهم. (قوله: أذان) نائب فاعل يسن. (قوله: لخبر الصحيحين) دليل لسنية ما ذكر على الكفاية، لكن يحمل الامر فيه على الندب بدليل الاجماع، كما في القسطلاني، ونصه: واستدل به على وجوب الاذان، لكن الاجماع صارف للامر عن الوجوب. اه. وساق الخبر المذكور في التحفة دليلا على القول بأنهما فرض كفاية. وكتب سم: قوله: فليؤذن. الامر يدل على الوجوب. وقوله: لكم أحدكم: على الكفاية. اه. (قوله: إذا حضرت الصلاة إلخ) أتى بمحل الاستدلال من الحديث، وقد ذكره في البخاري بتمامه، وهو: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث: أتيت النبي (ص) في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وقوله: فليؤذن استعمل الاذان فيما يشمل الاقامة، أو تركها للعلم بها. اه ع ش. (قوله: لذكر) متعلق بيسن، وهو قيد بالنسبة للاذان لا الاقامة، لما سيصرح به قريبا أنها سنة للانثى، ولا بد من كونه مسلما. وإن نصبه الامام للاذان اشترط تكليفه وأمانته ومعرفته بالوقت، لان ذلك ولاية فاشترط كونه من أهلها. (قوله: ولو صبيا) أي مميزا، فلا يصحان من غيره كمجنون وصبي غير مميز وسكران إلا في أول نشوته. (قوله: ومنفردا) أي يسن الاذان والاقامة للذكر، ولو صلى منفردا. أي من غير جماعة، سواء كان بعمران أو صحراء. (قوله: وإن سمع أذانا من غيره) غاية ثانية لسنية الاذان فقط. وكان المناسب أن يزيد بعد قوله. أذانا وإقامة، لتكون الغاية لهما معا. أي يسن الاذان لذكر، ولو سمع أذانا من غيره، لكن بشرط أن لا يكون مدعوا به، فإن كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهله بالفعل فلا يندب له الاذان حينئذ. وقد استفيد الشرط المذكور من قوله بعد: نعم، إن سمع إلخ. فهو تقييد للغاية المذكورة. وفي سم: إذا وجد الاذان لم يسن لمن هو مدعو به إلا إن أراد إعلام غيره، أو انقضى حكم الاذان بأن لم يصل معهم. اه. (قوله: خلافا لما في شرح مسلم) أي من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يشرع له الاذان. وفي النهاية: ما في شرح مسلم يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم. اه. قال ع ش: أي وصلى معهم. اه. (قوله: نعم، إن سمع إلخ) قد علمت أنه تقييد لقوله وإن سمع أذانا من غيره، فكأنه قال: محل سنيته إن سمع أذان الغير إذا لم يبلغه أذان الجماعة ولم يرد الصلاة معهم، فإن بلغه ذلك وأرادها لم يسن الاذان له. وقوله: وأراد الصلاة معهم أي وصلى بالفعل، كما مر. وأما لو أراد
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	ذلك لكن لم يتفق له أن يصلي معهم، بأن حضر محل الصلاة بعد انقضائها، سن له الاذان. وقوله: لم يسن أي الاذان. وهو جواب إن. وقوله: له أي لمن سمع ذلك وأراد الصلاة. (قوله: لمكتوبة) متعلق بكل من الاذان والاقامة على سبيل التنازع، أي يسن الاذان لمكتوبة والاقامة لها. قال سم على حجر: هل المراد ولو أصالة فتدخل المعادة ؟. وعلى هذا فيتجه أن محل الاذان لها ما لم تفعل عقب فعل الفرض، وإلا كفى أذانه عن أذانه، كما في الفائتة والحاضرة وصلاتي الجمع، أو لا. وتدخل المعادة في النفل الذي تسن له الجماعة، فيقال فيها: الصلاة جامعة. فيه نظر. اه. (قوله: ولو فائتة) الغاية للرد على الجديد القائل بعدم سنية الاذان لها لزوال الوقت. قال في المنهاج: ويقي للفائتة ولا يؤذن في الجديد. قلت: القديم أظهر، والله أعلم. ودليل القديم ما ثبت في خبر مسلم أنه (ص) نام وهو وأصحابه عن صلاة الصبح في الوادي حتى طلعت الشمس، ثم لما انتبهوا أمرهم بالانتقال منه لان فيه شيطانا. فساروا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل فتوضأ وأمر بلالا بالاذان، وصلى ركعتي الفجر ثم الصبح. (قوله: دون غيرها) أي المكتوبة، فلا يسن الاذان والاقامة له بل يكرهان لعدم ورودهما فيه. (قوله: كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة) أمثلة لغير المكتوبة، وهذا بناء على أن المراد بالمكتوبة المفروضة في اليوم والليلة. أما إن أريد بها المفروضة مطلقا فصلاة الجنازة والمنذورة يكونان داخلين فيهما، فلا بد من زيادة قيدين لاخراجهما، وهما: أصالة، وعلى الاعيان. فخرج بالاول المنذورة، وبالثاني صلاة الجنازة. (قوله: ولو اقتصر) أي أراد الاقتصار على أحدهما. إما الاذان وإما الاقامة. وقوله: فالاذان أولى به أي بالاقتصار. (قوله: ويسن أذانان لصبح) المناسب تأخيره عن قوله: ووقت لغير أذان صبح. وكما يسن الاذانان يسن مؤذنان يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده، لخبر الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم. (قوله: فإن اقتصر) أي أريد الاقتصار. وقوله: فالاولى بعده أي فالاولى الاقتصار على ما بعد الفجر. قال ع ش: يؤخذ من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم الاذان على الفجر كاف في أداء السنة، لكنه خلاف الاولى. وقد يقال ملاحظة منع الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر، إلا إن أخر الاذان إلى الفجر مانع من كونه خلاف الاولى لا يقال، لكنه يؤدي إلى مفسدة أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر، لانا نقول: علمهم باطراد العادة بالاذان قبل الفجر مانع من ذلك، وحامل على تحري تأخير الصلاة لتيقن دخول الوقت أو ظنه. اه. (قوله: وأذانان للجمعة) معطوف على قوله: أذانان لصبح - أي ويسن أذانان للجمعة. وقوله: أحدهما أي أحد الاذانين. وقوله: والآخر الذي قبله إنما أحدثه المناسب في التعبير أن يقول: والآخر قبله، وهذا إنما أحدثه إلخ، فيحذف اسم الموصول ويزيد اسم الاشارة بعد الظرف. وفي البخاري: كان الاذان على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حين يجلس الامام على المنبر، فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء، واستقر الامر على هذا. وقوله: فاستحبابه عند الحاجة تفريع على كون سيدنا عثمان أحدثه لما كثر الناس. وقوله: وكأن توقف إلخ تمثيل للحاجة. وقوله: حضورهم أي الناس للجمعة. وقوله: عليه متعلق بتوقف، وضميره يعود على الاذان الآخر المحدث. وقوله: وإلا إلخ أي وإن لم توجد حاجة إليه فلا يكون مستحبا، لان الاقتصار على الاتباع أفضل. ولا يخفى في العبارة المذكورة من عدم السبك ومن اقتضائها سنية أذانين للجمعة. والذي يصرح به كلامهم أنها لا يسن لها إلا أذان واحد، وهو الذي عند طلوع الخطيب المنبر. وأما الثاني فلم يصرح أحد بسنيته، بل المصرح به أنه أحدثه عثمان لما كثر الناس. وغاية ما يستفاد منه أنه مباح لا سنة. وأنا أسرد ذلك بعض ما اطلعت عليه ممن عباراتهم. فعبارة فتح الجواد مع الاصل: وسن لها - أي الصبح وحدها - أذانان ولو من واحد، أذانان قبل الفجر وآخر بعده للاتباع. اه. فقوله: وحدها. أي لا غيرها من بقية
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	الصلوات، الجمعة وغيرها. وعبارة التحفة في باب الجمعة بعد كلام: وأما الاذان الذي قبله على المنارة فأحدثه عثمان رضي الله عنه - وقيل: معاوية رضي الله عنه - لما كثر الناس. ومن ثم كان الاقتصار على الاتباع أفضل، أي إلا لحاجة، كأن توقف حضورهم على ما بالمنائر. اه. وقوله: إلا لحاجة. أي فليس حينئذ الاقتصار على الاتباع أفضل، بل يأتي بالاذان الآخر المحدث للحاجة. وفي شرح الروض - بعد أن نقل حديث البخاري السابق - ما نصه: قال في الام: وأيهما كان فالامر الذي على عهده (ص) أحب إلي. اه. وبالجملة فالاولى والاخصر للشارح أن يقول: بخلاف الجمعة فليس لها إلا أذان واحد بعد صعود الخطيب المنبر. وأما الاذان الذي قبله فإنما أحدثه سيدنا عثمان رضي الله عنه لاجل الحاجة، واستقر الامر عليه. تأمل. (قوله: وسن أن يؤذن للاولى فقط إلخ) أي للاتباع، ولان ولاء ما عدا الاولى صيره كالجزء منها، فاكتفى لها كلها بأذان واحد. وبه يندفع استشكال بعضهم بأن المرجح في المذهب أن الاذان حق للفريضة فكان مقتضاه طلبه لكل فريضة. واعلم أن حاصل ما يفهم من كلامه أن الصلاة أربعة أقسام يؤتى فيه بالاذان والاقامة، وهو الخمس. وقسم يقام له فقط، وهو الصلوات المتوالية غير الاولى. وقس لا يؤتى فيه بهما، لكن ينادى له بنحو الصلاة جامعة، وهو العيد، ونحوه مما سيأتي. وقسم لا ينادى له أيضا، وهو النذر والنفل وصلاة الجنازة. وقوله: من صلوات توالت خرج به ما إذا كانت متفرقة. فإن طال فصل بين كل عرفا أذن لكل. قال ع ش: وهل يضر في الموالاة رواتب الفرائض أم لا ؟ فيه نظر. ويؤخذ من كلام ابن حجر أن الفصل بالرواتب لا يضر في الموالاة لانها مندوبة. اه بتصرف. (قوله: كفوائت) أي قضاها متوالية. (قوله: وصلاتي جمع) أي تقديما أو تأخيرا. (قوله: وفائتة وحاضرة) أي فيكفي أذان واحد لهما، سواء قدم الفائتة على الحاضرة أو قدم الحاضرة عليها، لكن بشرط التوالي، وبشرط أن يكون شرع في الاذان بعد دخول وقت الحاضرة. وقد صرح بالشرط الثاني بعد: ويعلم الشرط الاول من قوله: توالت. فلو والى بين فائتة ومؤداة أذن لاولاهما، إلا أن يقدم الفائتة ثم بعد الاذان لها يدخل وقت المؤداة فيؤذن لها أيضا. (قوله: دخل وقتها) أي الحاضرة. وقوله: قبل شروعه في الاذان فإن شرع في الاذان قبل دخول وقت الحاضرة فلا يكفي أذان واحد بل يؤذن لكل، كما مر. (قوله: ويقيم لكل) أي من الصلوات. وقوله: للاتباع أي وهو أنه (ص) جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين. رواه الشيخان من رواية جابر. ويقاس بما فيه الفوائت التي والاها والفائتة والحاضرة. (قوله: وسن إقامة لانثى) أي لنفسها وللنساء، لا للرجال والخناثى. ولا يسن لها الاذان مطلقا. والفرق بين الاقامة وبينه - كما في شرح المنهج -: أنها لاستنهاض الحاضرين فلا تحتاج إلى رفع الصوت. والاذان لاعلام الغائبين فيحتاج فيه إلى الرفع. والمرأة يخاف من رفع صوتها الفتنة، وألحق بها الخنثى. (قوله: سرا) هذا إن لم تقم للنساء، فإن أقامت لهن ترفع صوتها بقدر ما يسمعن إن لم يكن هناك غير محرم. قال في فتح الجواد: وتقيم المرأة للنساء إن لم يسمع غير المحرم. اه. (قوله: وخنثى) معطوف على أنثى. أي وسن إقامة الخنثى لنفسه أو للنساء، لا للرجال ولا لمثله. (قوله: فإن أذنت للنساء) مفرع على محذوف مفهوم مما قبله، تقديره: أما الاذان فلا يندب للمرأة مطلقا، فإن أذنت إلخ. وقوله: للنساء. خرج الرجال والخناثى. فلو أذنت لهما لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها. قال الجمال الرملي في النهاية: ولا يشكل حرمة أذانها بجواز غنائها مع استماع الرجل، لان الغناء يكره للرجل استماعه وإن أمن الفتنة، والاذان يستحب له استماعه، فلو جوزناه للمرأة لادى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة، وهو ممتنع، ولان فيه تشبيها بالرجال. بخلاف الغناء فإنه من شعار النساء. ولان الغناء ليس بعبادة والاذان عبادة، والمرأة ليست من أهلها فيحرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة. ولانه يستحب النظر إلى المؤذن حالة أذانه، فلو استحببناه للمرأة لامر السامع بالنظر إليها، وهذا مخالف لمقصود الشارع. ولان الغناء منها إنما يباح للاجانب الذين يؤمن افتتانهم
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	بصوتها، والاذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالامن من الافتتان، فمنعت منه. اه. وقوله: سرا إلخ عبارة فتح الوهاب: بقدر ما يسمعن، لم يكره، وكان ذكر الله أو فوقه كره بل حرم إن كان ثم أجنبي. اه. فعلم أن المراد بقوله: سرا قدر ما يسمعن، والجهر ما زاد على ذلك. وقوله: لم يكره أي وكان ذكر الله، فتثاب عليه من هذه الحيثية لا من حيث أنه أذان. إذا علمت ذلك، فقوله: لم يكره، لا ينافي قولهم: لا يندب لها الاذان مطلقا. لان قولهم المذكور من حيث كونه أذانا، وأيضا هو مع عدم الكراهة مباح لا مندوب، فلا تنافي. وقد صرح بالاباحة ابن حجر في شرحه على بافضل وفي الامداد. (قوله: أو جهرا حرم) أي فإن أذنت للنساء جهرا، أي فوق ما يسمعن، حرم. وقيد الحرمة في شرح الروض وفي المغنى وفي التحفة، بما إذا كان هناك أجنبي يسمع. ونقل البجيرمي عن م ر ما نصه: المعتمد الحرمة، وإن لم يكن هناك أجنبي. لان رفع الصوت بالاذان من وظيفة الرجال، ففي رفع صوتها به تشبه بالرجال، وهو حرام. اه. (قوله وينادى) أي ندبا. وفي سم: هل يسن إجابة ذلك - أي النداء -، لا يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله. اه. وقوله: لجماعة قيد. وقوله: مشروعة أي مطلوبة، قيد ثان. وقوله: في نفل قيد ثالث. فجملة ما ذكره لندب النداء ثلاثة قيود، وسيذكر الشارح مفاهيمها. (قوله: كعيد إلخ) تمثيل للنفل الذي تشرع له الجماعة. (قوله: وتراويح) أي سواء فعلت عقب العشاء أم لا. (قوله: ووتر أفرد عنها) أي عن التراويح، فأن لم يفرد عنها بأن صلي عقبها فلا يندب له النداء، لان النداء للتراويح نداء له حينئذ. قال سم: وقد يقال هذا ظاهر إن كان قوله: الصلاة جامعة بمنزلة الاذان. فإن كان بمنزلة الاقامة فقد يتجه أنه لا فرق بين تراخي فعله عنها وعدمه. وقياس كونه بمنزلة الاقامة الاتيان به لكل ركعتين من التراويح. اه. (قوله: وكسوف) أي للشمس أو للقمر، أي واستسقاء. (قوله: الصلاة جامعة) حاصل ما قيل في هذين الجزأين من جهة الاعراب أنه يجوز نصبهما ورفعهما، ورفع أحدهما ونصب الآخر. فعلى الاول: يكون نصب الجزء الاول على الاغراء بفعل محذوف جوازا، والثاني على الحالية. أي احضروا الصلاة أو الزموها حال كونها جامعة. وعلى الثاني: يكون رفعهما على الابتداء والخبر. وعلى الثالث: إن كان المرفوع هو الجزء الاول فهو مبتدأ، والخبر محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه الصلاة، أو الصلاة هذه، وإن كان الجزء الثاني، فهو خبر لمبتدأ محذوف لا غير. أي هي جامعة. ونصب الآخر على الاغراء إن كان الجزء الاول، وعلى الحالية إن كان الجزء الثاني. (قوله: بنصبه إغراء) أي بدال الاغراء، والاغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، كقوله: أخاك أخاك، أي الزمه. (قوله: ورفعه مبتدأ) أي وبرفعه على أنه مبتدأ، أي أو خبر محذوف كما تقدم. (قوله: جامعة) معنى ذلك أنها تجمع الناس، أو ذات جماعة. (قوله: بنصبه حالا) أي يقرأ بنصبه على أنه حال. (قوله: خبرا للمذكور) أي وهو الصلاة، على رفعها. ولا يتعين ذلك بل يجوز أن يكون خبرا لمحذوف كما علمت. (قوله: ويجزئ إلخ) أي في أداء أصل السنة. وإلا فالاول أفضل لوروده عن الشارع. (وقوله: الصلاة الصلاة) أي أو الصلاة فقط، على ما يفيده كلام المنهج، والصلاة رحمكم الله. (قوله: وهلموا إلى الصلاة) أي احضروا إليها. (قوله: ويكره حي على الصلاة) أي عند ابن حجر، وأما عند م ر فلا يكره. (قوله: وينبغي ندبه) أي النداء بما ذكر. وفي البجيرمي ما نصه: وانظر هل يشترط فيه شروط المؤذن لان نائب عن الاذان والاقامة، فيكون المنادي المذكور ذكرا مثلا. أو لا يشترط ذلك. فليراجع. شوبري. (وقوله: عند دخول الوقت وعند الصلاة) أي فيكون النداء مرتين. وفي ع ش: والمعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة بدلا عن الاقامة، كما يدل عليه كلام الاذكار للنووي رملي. اه. زيادي هذا. وقد يقال في جعلهم إياه بدلا عن الاقامة نظر، فإنه لو كان بدلا عنها لشرع للمنفرد، بل الظاهر أنه ذكر شرع لهذه الصلاة استنهاضا للحاضرين وليس بدلا عن شئ. اه. (قوله: وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة) هذا خرج بقوله مشروعة. وقوله بعد: وما فعل فرادى خرج بقوله المذكور. فكان الاولى
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	أن يقول: وخرج بقولي لجماعة ما فعل فرادى، وبمشروعة ما لا تشرع فيه الجماعة مثل الضحى. فلا يندب النداء فيما ذكر. تأمل. (قوله: وبنفل) أي وخرج بنفل. وقوله: منذورة وصلاة جنازة قال في المغنى: أما غير الجنازة فظاهر، وأما الجنازة فلان المشيعين لها حاضرون فلا حاجة للاعلام. اه. ومثله في التحفة والنهاية. قال ع ش: ويؤخذ منه - أي من التعليل المذكور - أن المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الامام للصلاة سن ذلك لهم، ولا بعد فيه. اه. ويؤخذ منه أيضا - كما في الكردي -: أنه لو لم يكن معها أحد، أو زادوا بالنداء، سن النداء حينئذ لمصلحة الميت. ومحل عدم ندب النداء في المنذورة إذا لم تطلب فيها الجماعة قبل نذرها، كالضحى. وإلا بقي حكمها على ما كانت فيندب النداء. (قوله: وشرط فيهما إلخ) ذكر أربعة شروط، وهي: الترتيب، والولاء، والجهر لجماعة، ودخول الوقت. وبقي من الشروط: الاسلام، والتمييز، والذكورة بالنسبة للاذان. وتقدم أن منصوب الامام يشترط فيه التكليف والامانة ومعرفة الوقت. وقد نظم معظمها ابن رسلان في قوله: شرطهما الولاء ترتيب ظهر * * وفي مؤذن مميز ذكر أسلم والمؤذن المرتب * * معرفة الاوقات لا المحتسب (قوله: للاتباع) ولان ترك الترتيب يوهم اللعب ويخل بالاعلام. (قوله: فإن عكس) أي بأن قدم النصف الثاني على الاول. وقوله: لم يصح أي ما عكسه من الاذان والاقامة. (قوله: وله البناء إلخ) أي يجوز للمؤذن أو المقيم إن عكس أن يبني على ما انتظم من الاذان والاقامة، فيبني على النصف الاول الذي أخره ويتمم الاذان أو الاقامة، والاستئناف أفضل، ومحل جواز البناء - كما هو ظاهر - حيث لم يطل الفصل بين الاول وما ينبني عليه وإلا لم يجز (قوله: ولو ترك بعضهما) أي بعض الاذان والاقامة. (وقوله: أتى به) أي المتروك. ومحله أيضا حيث لم يطل الفصل. وقوله: مع إعادة ما بعده أي بعد المتروك. (قوله: وولاء) أي وشرط ولاء. فلا يفصل بينهما بسكوت طويل أو كلام طويل للاتباع، ولان تركه يخل بالاعلام. فلو تركه ولو ناسيا بطل. ويشترط أيضا أن لا يطول الفصل عرفا بين الاقامة والصلاة، ولا يشترط لهما نية، بل الشرط عدم الصارف. فلو ظن أنه يؤذن أو يقيم للظهر فكانت العصر صح. أفاده ح ل. (قوله: نعم، لا يضر إلخ استدراك على اشتراط الولاء الموهم عدم جواز الفصل مطلقا. وقوله: يسير كلام) أي كلام يسير. (وقوله: وسكوت) بالجر، عطف على كلام. أي ولا يضر يسير سكوت. ومثله يسير نوم أو إغماء أو جنون، لعدم إخلال ذلك به. ويسن أن يستأنف الاذان والاقامة في غير الاولين، أعني الكلام والسكوت اليسيرين. أما فيهما فيسن أن يستأنف الاقامة فقط، لانها لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل البتة، بخلاف الاذان. (قوله: ويسن أن يحمد) أي كل من المؤذن والمقيم. وقوله: سرا أي بقلبه. وقوله: إذا عطس بفتح الطاء. (قوله: وأن يؤخر إلخ) أي ويسن أن يؤخر رد السلام. وسيذكر الشارح في باب الجهاد أنه يرد بالاشارة في حالة الاذان أو الاقامة. فإن لم يرد بها رد بعد الفراغ باللفظ إن لم يطل الفصل. وقوله: وتشميت العاطس أي ويسن أن يؤخر المؤذن أو المقيم تشميت من عطس. وقوله: إلى الفراغ متعلق بيؤخر. أي ويسن أن يؤخر ما ذكر إلى الفراغ من الاذان أو الاقامة، إذ السنة أن لا يتكلم أثناءهما ولو لمصلحة. قال في النهاية: وإن طال الفصل، كما هو مقتضى كلامهم. ووجهه أنه لما كان معذورا سومح له في التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه، فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة، كالتكلم ولو لمصلحة. اه. وقوله: وإن طال الفصل. مثله في شرح ابن حجر على بافضل. ونظر شيخ الاسلام في الاسنى فيه، وعبارته: وظاهره أنه لا فرق بين طول
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	الفصل وقصره، وفيه نظر. اه. وهو أيضا خلاف ما جرى عليه الشارح من التقييد بعدم الطول كما علمت كلامه. (قوله: وجهر) أي وشرط جهر للحديث الآتي. قال في فتح الجواد: فلا يجزئ الاسرار ولو ببعضه، ما عدا الترجيع لفوات الاعلام، اه. قوله: فينبغي أي يجب، كما عبر به في فتح الجواد. وقوله: إسماع واحد أي بالفعل، وأما الباقون فيكفي إسماعهم بالقوة بحيث لو أصغوا لسمعوا. قال ش ق: هذا بالنسبة لاصل السنة، أما كمالها فلا يحصل إلا بسماع كلهم بالفعل. ومحل هذا في غير ما يحصل به الشعار، أما هو فشرطه أن يظهر في البلد بحيث يبلغ جميعهم بالفعل. فيكفي في القرية الصغيرة في موضع، وفي الكبيرة في مواضع، بحيث يظهر الشعار بها. فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره. اه. (وقوله: جميع كلماته) أي المذكور من الاذان والاقامة. (قوله: فيكفيه لسماع نفسه فقط) أي لان الغرض منه الذكر لا الاعلام. اه فتح الجواد. (قوله: ووقت) أي وشرط فيهما وقت، وهو في الاقامة عند إرادة فعل الصلاة أداء أو قضاء، وفي الاذان المضروب لها شرعا، فيصح في أي جزء منه. والافضل وقوعه في وقت الاختيار. (وقوله: أي دخوله) أفاد به أن في الكلام مضافا محذوفا، والمراد دخوله ولو بحسب الواقع. فإذا هجم وأذن جاهلا بدخوله وصادفه أجزأ، والفرق بينه وبين التيمم والصلاة حيث لا يصحان حينئذ، وإن تبين وقوعهما في الوقت توقفهما على نية، بخلافه. ومثل الصلاة خطبة الجمعة على المعتمد، لانها قائمة مقام ما يتوقف على نية، إذ هي في مقام ركعتين. (قوله: لان ذلك إلخ) علة لاشتراط دخول الوقت فيهما. واسم الاشارة عائد على المذكور من الاذان الاقامة. (وقوله: للاعلام) أي بالصلاة، أو بالوقت، على الخلاف المار. ولا معنى للاعلام قبل دخول وقتها. (قوله: فلا يجوز إلخ) تفريع على اشتراط الوقت. أي فلا يجوز كل من الاذان والاقامة ولا يصح قبل دخول الوقت، أي للتلبس بعبادة فاسدة، ولانه قد يؤدي إلى التلبيس على غيره، ويكون صغيرة لا كبيرة. ومثل وقوعهما قبله وقوعهما بعده، فلا يجوز إن كانت الصلاة فعلت في الوقت. (قوله: أما أذان الصبح إلخ) محترز قوله: لغير أذان الصبح. وخرج بالاذان الاقامة، فإنها لا تصح قبل الوقت ولو للصبح. وقوله: فيصح من نصف ليل أي شتاء كان أو صيفا، لما صح أنه (ص) قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وحكمته أن الفجر يدخل وفي الناس الجنب والنائم فجاز بل ندب تقديمه ليتهيؤا لادراك فضيلة أول الوقت. وفي ش ق ما نصه: قال سم: لو فاتت صلاة الصبح وأرادوا قضاءها فهل يسن تعدد الاذان لان القضاء يحكي الاداء، ولهذا يسن التثويب في الاذان في القضاء ؟ أو لا لان الاذان لمعنى، كتهيؤ الناس لصلاة الصبح، وقد فات بخروج وقته، ويفارق التثويب بأنه جزء من الاذان، والتعدد خارج عنه ؟ فيه نظر. فإن قلنا بالاول فقياسه أنه لو ترك الاذان حتى طلع الفجر أن يطلب تعدده، وإلا فما الفرق ؟ فليتأمل. اه. (قوله: وسن تثويب) أي لما صح: أن بلالا أذن للصبح فقيل له: إن النبي (ص) نائم. فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة خير من النوم. فقال (ص): اجعله في تأذينك للصبح. والتثويب مأخوذ من ثاب إذا رجع، لان المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم عاد فدعا إليها بذلك. وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم. وقوله: لاذاني صبح جرت عادة أهل مكة بتخصيصه بالاذان الثاني ليحصل التمييز بينه وبين الاول. (قوله: الصلاة خير من النوم) فيه أنه لا مشاركة بين الصلاة والنوم، لانه مباح وهي عبادة، إلا أن يقال إنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية، أو لانه راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة، والراحة في الآخرة أفضل. أو أن في الكلام حذفا، أي اليقظة للصلاة خير من راحة النوم. فالمفاضلة بين اليقظة والراحة لا بين الصلاة والنوم. ويندب أن يقول مرتين في نحو الليلة ذات المطر ألا صلوا في رحالكم. ومن سمع ذلك يجيبه بلا حول ولا قوة إلا بالله. قياسا على الحيعلتين، بجامع الطلب في كل. (قوله: ويثوب لاذان فائتة صبح) أي في كل من أذاني الصبح، ويوالي بين أذانيه. اه ع ش. (قوله:
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	وكره) أي التثويب، لخبر الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (قوله: وترجيع) معطوف على تثويب، أي وسن ترجيع، وهو مختص بالاذان كالتثويب. قال في الاذكار: والترجيع عندنا سنة، وهو أنه إذا قال بعالي صوته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال سرا بحيث يسمع نفسه ومن بقربه: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. اه. (قوله: بأن يأتي إلخ) تصوير للترجيع. واختلف في الذي يسمى بالترجيع هل الذي يقوله سرا أو الذي يقوله جهرا أو هما معا ؟ فقال بعضهم بالاول، وهو مقتضى التصوير المذكور. وقيل بالثاني، وقيل بالثالث. (قوله: أي بحيث يسمع إلخ) تصوير مراد للسر. وعبارة المغنى: والمراد بالاسرار بهما - أي بالشهادتين - أي يسمع من بقربه أو أهل المسجد، أي أو نحوه، إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط الخطة. كما صححه ابن الرفعة ونقله عن النص وغيره وهذا تفسير مراد، وإلا فحقيقة الاسرار هو أن يسمع نفسه، لانه ضد الجهر. اه. (قوله: للاتباع) دليل لسنية الترجيع، وهو أنه (ص) علمه لابي محذورة. (قوله: ويصح بدونه) أي ويصح الاذان بدون الترجيع، لانه سنة فيه لا شرط، ومثله التثويب. (قوله: وجعل مسبحتيه إلخ) معطوف على تثويب. أي وسن جعل مسبحتيه - أي طرفهما - في صماخية - أي خرقي أذنيه - لما صح من فعل بلال ذلك بحضرة النبي (ص). (قوله: لانه أجمع للصوت) أي لانه أبلغ في رفع الصوت المطلوب في الاذان. أي ولانه يستدل به الاصم والبعيد. قال في التحفة: وقضيتهما أنه لا يسن لمن يؤذن لنفسه بخفض الصوت. اه. (قوله: قال شيخنا: إن أراد) أي لا يسن الجعل المذكور إن أراد رفع الصوت به، أي بالاذان. والقيد المذكور ليس مذكورا في التحفة ولا في فتح الجواد فلعله في غيرهما من بقية كتبه. (قوله: وإن تعذرت يد) أي جعل يد. والمراد بتعذر ذلك تعذر جعل كل أصبع من أصابعها المسبحة وغيرها من بقية الاصابع، بدليل ما بعده، لقيام علة باليد كنحو شلل. (قوله: جعل الاخرى) أي اليد الاخرى، والمراد مسبحتها كما هو ظاهر. (قوله: أو سبابة) أي أو لم تتعذر اليد، أي كل أصابعها بل السبابة فقط. وقوله: جعل غيرها أي غير السبابة. وقوله: من بقية الاصابع بيان للغير. قال ع ش: قضيته استواؤها في حصول السنة بكل منها، وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف. اه. (قوله: وسن فيهما إلخ) أي لخبر الصحيحين: يا بلال قم فناد. فيكرهان للقاعد وللمضطجع أشد كراهة، وللراكب المقيم بخلاف المسافر. (قوله: وأن يؤذن على موضع عال) أي وسن أن يؤذن على ذلك لانه أبلغ في الاعلام. وخرج بالاذان الاقامة، فلا تسن على موضع عال إلا لحاجة ككبر المسجد. (قوله: ولو لم يكن للمسجد منارة) هذا مرتبط بمحذوف، وهو أنه يسن أن يكون على منارة المسجد، فلو لم إلخ. (قوله: سن بسطحه) أي المسجد. وقوله: ثم ببابه أي ثم إذا لم يكن له سطح سن أن يكون على باب المسجد. (قوله: واستقبال للقبلة) أي وسن فيهما استقبال القبلة، أي لانها أشرف الجهات، ولان توجهها هو المنقول سلفا وخلفا. وفي بشرى الكريم ما نصه: قال الاطفيحي: قال م ر: وعلم من سن التوجه حال الاذان أنه لا يدور على ما يؤذن عليه من منارة أو غيرها. اه. ونقل سم عن م ر أنه لا يدور، فإن دار كفى إن سمع آخره من سمع أوله، وإلا فلا. اه. والراجح كراهة الدوران مطلقا، كبرت البلد أو صغرت، وإذا لم يسمع من بالجانب الآخر سن أن يؤذن فيه. اه شيخنا ع ش. لكن كتب ب ج على شرح المنهج ما نصه: قوله: وتوجه للقبلة. إن لم يحتج لغيرها، وإلا كمنار وسط البلد فيدور حولها. اه. (قوله: وكره تركه) أي الاستقبال، لانه مخالف للمنقول سلفا وخلفا. (قوله: وتحويل وجهه)
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	أي وسن تحويل وجهه، أي المذكور من المؤذن والمقيم، لان بلالا كان يفعل ذلك في الاذان. وقيس به الاقامة، واختص بالحيعلتين لانهما خطاب آدمي، كالسلام من الصلاة، بخلاف غيرهما فإنه ذكر الله تعالى. (قوله: لا الصدر) عبارة النهاية: ويسن أن يلتفت في الاذان والاقامة بوجهه لا بصدره، من غير أن ينتقل عن محله، ولو على منارة، محافظة على الاستقبال. اه. (قوله: فيهما) أي الاذان والاقامة. (قوله: يمينا) منصوب بنزع الخافض، وهو متعلق بتحويل. أي تحويله إلى جهة اليمين. وقوله: مرة حال من تحويل، أو ظرف متعلق به. (قوله: في حي على الصلاة) متعلق بتحويل، أو بدل بعض من فيهما. وقوله: في المرتين بدل من الجار والمجرور قبله، أو متعلق بتحويل. وهذا في الاذان، أما الاقامة فليس فيها إلا مرة واحدة. (قوله: وشمالا) معطوف على يمينا. أي ويسن تحويل وجهه إلى جهة الشمال. وقوله: مرة حال من تحويل المقدر، أو ظرف متعلق به، كما في الذي قبله. (قوله: في حي على الفلاح) متعلق بتحويل المقدر، أو بدل من مقدر أيضا. وقوله: في المرتين بدل مما قبله، أو متعلق بتحويل المقدر. ويقال فيه أيضا ما مر، من أن هذا في الاذان، أما الاقامة فليس فيها إلا مرة واحدة. ولو زاد الشارح هنا: وفيما مر، بعد قوله: في المرتين أو في المرة الواحدة، لكان أولى. وعبارة المنهج وشرحه: وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة مرتين في الاذان ومرة في الاقامة، وشمالا مرة في حي على الفلاح كذلك. اه. (قوله: ولو لاذان الخطبة إلخ) غاية لسنية التحويل المذكور. أي يسن تحويل وجهه ولو لاذان الخطبة. وقوله: أو لمن يؤذن لنفسه أي ويسن التحويل ولو لمن يؤذن لنفسه. لانه قد يسمعه من لا يعلم به وقد يريد الصلاة معه، فمظنة فائدة التحويل موجودة. فإن كان بمحل يقطع بعدم إتيان الغير له فيه لم يحول بل يتوجه للقبلة في كل أذانه. ويسن التحويل المذكور في الاذان لتغول الغيلان، لانه أبلغ في الاعلام وأدفع لشرهم بزيادة الاعلام، ولذا يسن فيه رفع الصوت. أما الاذان في أذن المولود فلا يطلب فيه رفع ولا التفات لعدم فائدته. أفاده ش ق. (قوله: ولا يلتفت في التثويب) قال الكردي: ارتضاه شيخ الاسلام في الاسنى، والخطيب في شرح التنبيه، والمغني والشارح في الامداد، والجمال الرملي في النهاية، وغيرهم. وفي التحفة: قال ابن عجيل: لا. وغيره: نعم. إلخ. اه. وقوله: على نزاع أي خلاف. وقوله: فيه أي في عدم الالتفات. ووجه النزاع أن التثويب في المعنى دعاء إلى الصلاة كالحيعلتين، والالتفات فيهما مطلوب، فكذلك هو يطلب فيه ذلك. (قوله: يسن رفع الصوت بالاذان لمنفرد) أي لما روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله (ص). أي سمعت جميع ما قلته لك بخطاب من النبي (ص). ومحل سنية رفع الصوت به في غير مصلى أقيمت فيه جماعة وذهبوا. ويؤخذ ذلك من قوله بعد: وخفضه به إلخ. وقوله: فوق ما يسمع نفسه أما بقدر ما يسمع نفسه فهو شرط. (قوله: ولمن يؤذن لجماعة إلخ) أي ويسن لمن يؤذن لجماعة أن يرفع صوته فوق ما يسمع واحدا منهم، أما بقدر ما يسمع واحدا منهم فقط فهو شرط كما مر. (قوله: وأن يبالغ كل إلخ) أن ويسن أي يبالغ كل من المنفرد ومن أذن لجماعة في الجهر بالاذان. قال في النهاية: ما لم يجهد نفسه. اه. والحاصل: يحصل له أصل السنة بمجرد الرفع فوق ما يسمع نفسه. أو واحدا من المصلين. وكمال السنة بالرفع طاقته. وقوله: للامر به أي برفع الصوت في الخبر المتقدم في قوله: فارفع صوتك إلخ. فهو تعليل لسنية رفع الصوت للمؤذن لنفسه أو لجماعة، لا لسنية المبالغة إذ لم
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	يؤمر بها في الخبر المذكور. نعم، تؤخذ سنيتها من قوله فيه: فإنه لا يسمع إلخ. تأمل. (قوله: وخفضه به) أي ويسن خفض الصوت بالاذان لئلا يوهمهم دخول وقت صلاة أخرى أو يشككهم في وقت الاولى، لا سيما في الغيم، فيحضرون مرة ثانية، وفيه مشقة شديدة. وقوله: في مصلى متعلق بمحذوف حال من ضمير به العائد على الاذان، أي حال كونه في مصلى، مسجدا كان أو غيره. (قوله: أقيمت فيه جماعة) ليس بقيد، بل مثله ما لو صلوا فيه فرادى. (قوله: وانصرفوا) هكذا قيد به في التحفة، ولم يقيد به في النهاية، وقال فيها: وقول الروضة، كأصلها: وانصرفوا، مثال لا قيد. فلو لم ينصرفوا فالحكم كذلك، لانه إن طال الزمن بين الاذانين توهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى، وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت، لا سيما في يوم الغيم. اه. (قوله: وترتيله) معطوف على رفع الصوت: والضمير فيه يعود على الاذان. أي ويسن ترتيل الاذان. أي التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة. وقوله: وإدراج الاقامة أي ويسن إدراج الاقامة، أي الاسراع فيها. وذلك للامر بهما، ولان الاذان للغائبين، فالترتيل فيه أبلغ. والاقامة للحاضرين فالادراج فيها أشبه، ولذا كانت أخفض منه صوتا. (قوله: وتسكين إلخ) أي ويسن تسكين راء التكبيرة الاولى من الاذان، ومثلها راء التكبيرة الثانية، بل أولى، لانه يسن الوقف عليها. قال الكردي: وعبارة الامداد: السنة تسكين راء التكبيرة الثانية، وكذا الاولى، فإن لم يفعل ضم أو فتح إلخ. اه. (قوله: فإن لم يفعل) أي التسكين. وقوله: فالافصح الضم أي أفصح من الفتح. قال ابن هشام في مغنيه: قال جماعة منهم المبرد: حركة راء أكبر - أي الاولى - فتحة: وأنه وصل بنية الوقف. ثم اختلفوا فقيل: هي حركة الساكنين، وهي حركة الهمزة نقلت. وهذا خروج عن الظاهر لغير داع، والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب. اه. والحاصل أن الوقف أولى لانه المروي، ثم الرفع وإن الرفع أولى من الفتح لانه حركة الاعراب الاصلية، فالاتيان به أولى من اجتلاب حركة أخرى لالتقاء الساكنين، وإن كان جائزا. ولا ينافي الاول أنه يندب قرن كل تكبيرتين في صوت لانه يوجد مع الوقف على الراء الاولى بسكتة لطيفة جدا. (قوله: وإدغام إلخ) أي ويسن إدغام دال محمد في راء رسول الله. وقوله: لان تركه أي الادغام المذكور. وقوله: من اللحن الخفي ولهذا لو تركه في التشهد أبطل الصلاة، كما مر في الركن العاشر من أركان الصلاة. (قوله: وينبغي النطق بهاء الصلاة) أي في الحيعلتين وفي كلمة الاقامة. قال حجر في فتح الجواد: وليحترز من أغلاط تبطل الاذان، بل يكفر متعمد بعضها، كمد باء أكبر وهمزته، وهمزة أشهد، وألف ألله، وعدم النطق بهاء الصلاة، وغير ذلك. ويحرم تلحينه إن أدى لتغيير معنى أو إيهام محذور، ولا يضر زيادة لا تشتبه بالاذان، ولا الله الاكبر. اه. (قوله: ويكرهان) أي الاذان والاقامة. وقوله: من محدث أي غير فاقد الطهورين. وإنما كره للمحدث لخبر الترمذي: لا يؤذن إلا متوضئ. وقيس بالاذان الاقامة، والكراهة للجنب أشد منها للمحدث، لغلظ الجنابة. وهي في إقامة منهما أغلظ منها في أذانهما لقربها من الصلاة. وقوله: وفاسق أي لانه لا يؤمن أن يأتي بهما في غير الوقت، والصبي مثله. (قوله: ولا يصح نصبه) الضمير يعود على المذكور من الفاسق والصبي، وإن كان صنيعه يقتضي أنه عائد على الفاسق فقط. ولو قال: نصبهما - بضمير التثنية - لكان أولى. والمعنى: لا يصح للامام أن ينصب للاذان الفاسق - كالصبي - لما مر من اشتراط التكليف والامانة في منصوب الامام. (قوله: وهما) أي الاذان والاقامة. أي مجموعهما أفضل، أي لانه علامة على الوقت، فهو أكثر نفعا منها، ولما صح من قوله (ص): لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لاستهموا عليه. أي اقترعوا. وقوله: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والاظلة لذكر الله تعالى. وقوله: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. أي أكثر رجاء، لان راجي الشئ يمد عنقه. وقيل بكسر الهمزة، أي إسراعا إلى الجنة. وقوله: الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين. والامانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الارشاد، وخبر: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. قال في المغنى: فإن قيل: كيف فضل المصنف الاذان مع موافقته للرافعي على تصحيحه
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	أنه سنة وتصحيحه فرضية الجماعة، إذ يلزم من ذلك تفضيل سنة على فرض، وإنما يرجحه - أي الاذان - عليها من يقول بسنيتها. أجيب بأنه لا مانع من تفضيل سنة على فرض. فقد فضل ابتداء السلام على الجواب، وإبراء المعسر على إنظاره، مع أن الاول فيهما سنة والثاني واجب. اه. (قوله: ومن أحسن قولا) أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالتوحيد. (قوله: قالت عائشة إلخ) قال في التحفة: ولا ينافيه قول ابن عباس: هو النبي (ص)، لانه الاحسن مطلقا، وهو الاحسن بعده. ولا كون الآية مكية، والاذان إنما شرع بعد الهجرة في المدينة، لانه لا مانع من أن المكي يشير إلى فضل ما يشرع بعد. اه بزيادة. (قوله: هم المؤذنون) أي أن المراد بمن دعا إلى الله المؤذنون. وفي حاشية الجمل ما نصه في الخازن: وللدعوة إلى الله مراتب، الاولى: دعوة الانبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الله تعالى بالمعجزات وبالحجج والبراهين وبالسيف، وهذه المرتبة لم تتفق لغير الانبياء. المرتبة الثانية: دعوة العلماء إلى الله تعالى بالحجج والبراهين فقط. المرتبة الثالثة: دعوة المجاهدين إلى الله بالسيف، فهم يجاهدون الكفار حتى يدخلوهم في دين الله وطاعته. المرتبة الرابعة: دعوة المؤذنين إلى الصلاة، فهم أيضا دعاة إلى الله، أي إلى طاعته. اه. (قوله: وقيل هي) أي الامام أفضل منهما، أي الاذان والاقامة. وذلك لقوله (ص): ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه الشيخان. ولان النبي (ص) والخلفاء الراشدين واظبوا على الامامة دون الاذان، وإن كان (ص) قد أذن في السفر راكبا، ولان القيام بالشئ أولى من الدعاء إليه. (قوله: وفضلت) أي الامامة. وقوله: من أحدهما أي الاذان والاقامة. (قوله: بلا نزاع) أي خلاف. وفيه أن العلامة الجمال الرملي خالف، وعبارته بعد كلام: وسواء انضم إليه - أي الاذان - الاقامة أم لا، خلافا للمصنف في نكت التنبيه. اه. ومثله الخطيب، ونص عبارته: تنبيه الاذان وحده أفضل من الامامة. وقيل: إن الاذان مع الاقامة أفضل من الامامة. وصحح النووي هذا في نكته. اه. وعبارة التحفة مع الاصل: قلت: الاصح أنه - أي الاذان - مع الاقامة، لا وحده - كما اعتمده، خلافا لمن نازع فيه - أفضل. والله أعلم. اه. وقوله: خلافا لمن نازع فيه. يثبت النزاع. فلو عبر به الشارح لكان أولى. (قوله: وسن لسامعهما) أي الاذان والاقامة. قال ع ش: هو شامل للاذان للصلاة ولغيرها، كالاذان في أذن المولود وخلف المسافر. ويوافقه عموم حديث: إذا سمعتم المؤذن إلخ. فإن المتبادر أن اللام فيه للاستغراق، فكأنه قيل: إذا سمعتم أي مؤذن، سواء أذن للصلاة أو لغيرها. لكن نقل عن م ر أنه لا يجيب إلا أذان الصلاة. وعليه فاللام في قوله: إذا سمعتم المؤذن، للعهد. فليراجع. اه. وقوله: فليراجع. في سم: فرع. لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان. اه. (قوله: سماعا يميز الحروف) أي ولو في البعض، بدليل قوله بعد: ولو سمع بعض الاذان أجاب فيه. (قوله: وإلا) أي وإن لم يسمع سماعا يميز الحروف. (وقوله: لم يعتد بسماعه) أي فلا يسن له أن يقول مثل قولهما. (قوله: كما قال شيخنا آخرا) هو الذي في التحفة. والذي في شرح بافضل. وفتح الجواد، وكذلك الايعاب والامداد، خلافه. وهو أنه يجيب ولو لم يسمع إلا مجرد الصوت من غير أن يميز حروفه. فلابن حجر قولان: القول الاول ما في غير التحفة من كتبه، والقول الآخر ما فيها. (قوله: أن يقول إلخ) لخبر الطبراني: إن المرأة إذا أجابت الاذان أو الاقامة كان لها بكل حرف ألف ألف درجة، وللرجل ضعف ذلك. اه شرح حجر. ولخبر مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي. ويؤخذ من قوله: فقولوا. أن يأتي بكل كلمة عقب فراغه منها. وأخذوا من قوله: مثل ما يقول ولم يقل: مثل ما تسمعون. أنه يجيب في الترجيع وإن لم يسمعه. (قوله: ولو غير
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	متوضئ) أي يسن للسامع أن يقول مثل قولهما، ولو كان ذلك السامع غير متوضئ بأن كان محدثا حدثا أصغر. وقوله: أو جنبا أو حائضا أي ولو كان جنبا أو حائضا فإنه يسن له أن يقول مثل قولهما. قال سم: قضيته عدم كراهة إجابة المحدث والجنب والحائض، ويشكل عليه كراهة الاذان لهم. وفرق شيخ الاسلام بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت، والمجيب لا تقصير منه لان إجابته تابعة لاذان غيره، وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه. اه. قال في شرح العباب: وهو حسن متجه. اه. (قوله: خلافا للسبكي فيهما) أي في الجنب والحائض، فإنه قال: لا يجيبان، لخبر: كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. ولخبر: كان عليه السلام يذكر الله على كل أحيانه إلا لجنابة. وهما صحيحان. ووافقة ولده التاج في الجنب لامكان طهره حالا، لا الحائض لتعذر طهرها مع طول أمد حدثها. اه تحفة. (قوله: أو مستنجيا) معطوف على جنبا، أي ويسن للسامع أن يقول مثل قولهما ولو كان في حال استنجائه. ومحله إذا استنجى في غير نحو بيت الخلاء، وإلا فلا يسن ذلك، لان الذكر بمحل النجاسة مكروه. (قوله: مثل قولهما) مفعول مطلق ليقول. أي يقول قولا مثل المؤذن والمقيم، وفي سم: قال في العباب: ولو ثنى حنفي الاقامة أجيب مثنى. قال في شرحه: كما نقله الاذرعي عن ابن كج، لانه هو الذي يقيم، فأدير الامر على ما يأتي به. ثم أبدى احتمالا أنه لا يجيب في الزيادة، أي أنه قال في توجيه هذا الاحتمال: وكما لو زاد في الاذان تكبيرا أو غيره فإن الظاهر أنه لا يتابعه. اه. ويجاب بأنها سنة في اعتقاد الآتي إلخ. اه. (قوله: إن لم يلحنا) أي المؤذن والمقيم، فإن لحنا لحنا يغير المعنى، كمد همزة أكبر ونحوهما مما مر في الاغلاط التي تقع للمؤذنين، لا تسن إجابتهما. قال في بشرى الكريم: ولو كان المؤذن يغير معنى بعض كلماته فيظهر أنه لا تسن إجابته. لكن نقل سم عن العباب وشرحه سن إجابته، ثم قال: وقد يتوقف فيه بل في إجزائه، فليتأمل. اه. (قوله: فيأتي بكل كلمة إلخ) تفريع على أنه يسن للسامع أن يقول مثل قولهما: وفي الكردي ما نصه: قوله: عقب كل كلمة. مثله المغنى وغيره. قال في التحفة: هو الافضل، فلو سكت حتى فرغ كل الاذان ثم أجاب قبل فاصل طويل عرفا كفى في أصل سنة الاجابة كما هو ظاهر. اه. ونحوه في الامداد وغيره. نعم، قد يقال إن غفران الذنوب ودخول الجنة الآتيين في كلامه نقلا عن خبر مسلم يتوقفان على الاجابة عقب كل كلمة، إذ الذي فيه: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث اه. وقوله: عقب فراغه، أي المذكور من المؤذن والمقيم. وأفهمت العقبية أنه لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يقارن. وقوله: منها أي الكلمة. (قوله: حتى في الترجيع) أي فيأتي به عقب فراغ المؤذن منه، وإن لم يسمعه، تبعا لما سمعه. (قوله: أجاب فيه وفيما لم يسمعه) أي سن أن يجيب المؤذن في البعض الذي سمعه والبعض الذي لم يسمعه. قال ع ش: سواء ما سمعه من الاول أو الآخر. وفي الكردي قال في الامداد: مبتدئا من أوله وإن كان ما سمعه آخره. اه. (قوله: ولو ترتب المؤذنون أي أذن واحد بعد واحد. وقوله: أجاب الكل قال العز بن عبد السلام: إن إجابة الاول أفضل إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما لتقدم الاول ووقوع الثاني في الوقت، وإلا أذاني الجمعة لتقدم الاول ومشروعية الثاني في زمنه عليه الصلاة والسلام. وخرج بقوله: ترتب ما إذا أذنوا معا فإنه تكفي إجابة واحدة. كذا في فتح الجواد. وقال في النهاية: ومما عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا. وقد قال بعضهم: لا يستحب إجابة هؤلاء. والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه يستحب إجابتهم. اه. وكتب ع ش: قوله: يستحب إجابتهم أي إجابة واحدة. ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ظنه أنهم أتوا بها بحيث تقع إجابته متأخرة أو مقارنة. اه. (قوله: ولو بعد صلاته) أي أنه تسن الاجابة له ولو بعد أن صلى، كأن سمع أذان بعضهم فصلى، ثم سمع أذان الباقي أجابه أيضا. (قوله: ويكره ترك إجابة الاول) أي المؤذن الاول، لان
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	إجابته متأكدة. ومفهومه أنه لا يكره ترك إجابة غير الاول. (قوله: ويقطع إلخ) أي إذا كان السامع يقرأ ويذكر أو يدعو سن له الاجابة وقطع ما هو مشتغل به، ولو كان المصلي يقرأ الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب عليه أن يستأنفها. ولو سمع المؤذن وهو في الطواف أجابه فيه. كما قاله الماوردي. (فائدة) قال القطب الشعراني في العهود المحمدية: أخذ علينا العهد العام من رسول الله (ص) أن نجيب المؤذن بما ورد في السنة، ولا نتلاهى عنه قط بكلام لغو ولا غيره أدبا مع الشارع (ص). فإن لكل سنة وقتا يخصها، فلاجابة المؤذن وقت، وللعلم وقت، وللتسبيح وقت، ولتلاوة القرآن وقت. كما أنه ليس للعبد أن يجعل موضع الفاتحة استغفارا، ولا موضع الركوع والسجود قراءة، ولا موضع التشهد غيره. وهكذا فافهم. وهذا العهد يبخل به كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم، فيتركون إجابة المؤذن، بل ربما تركوا صلاة الجماعة حتى يخرج الناس منها وهم يطالعون في علم نحو أو أصول أو فقه، ويقولون: العلم مقدم مطلقا، وليس كذلك فإن المسألة فيها تفصيل، فما كل علم يكون مقدما في ذلك الوقت على صلاة الجماعة كما هو معروف عند كل من شم رائحة مراتب الاوامر الشرعية. وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى إذا سمع المؤذن يقول: حي على الصلاة. يرتعد ويكاد يذوب من هيبة الله عزوجل، ويجيب المؤذن بحضور قلب وخشوع تام، رضي الله تعالى عنه. فاعلم ذلك والله يتولى هداك. اه. (قوله: وتكره) أي الاجابة وهذا تقييد لقوله: وسن لسامعهما. فكأنه قال: ومحل سنية ذلك له ما لم يكن في حال سماعه مجامعا أو قاضي حاجة، فإن كان كذلك لا يسن ذلك بل يكره. (قوله: بل يجيبان) أي المجامع وقاضي الحاجة. وقوله: بعد الفراغ أي من الجماع وقضاء الحاجة. وقوله: كمصل فيه حوالة على مجهول لانه لم يذكر فيما مر حكم المصلي، وذكره في التحفة، فلعله سقط هنا من النساخ، وعبارتها: وتكره لمن في صلاة إلا الحيعلة أو التثويب أو صدقت، فإنه يبطلها إن علم وتعمد. ولمجامع وقاضي حاجة، بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل. اه. وقوله: إن قرب الفصل قيد لسنية الاجابة بعد ما ذكر، فإن طال لم تستحب الاجابة للمذكورين، من المجامع وما بعده. قال في المغني وفارق هذا تكبير العيد المشروع عقب الصلاة، حيث يتدارك وإن طال الفصل بأن الاجابة تنقطع مع الطول بخلاف التكبير. اه. (قوله: لا لمن بحمام) أي ولا تكره الاجابة لمن سمع الاذان وهو بحمام. (قوله: ومن بدنه إلخ) أي ولا تكره الاجابة أيضا لمن بدنه نجس ما عدا فمه، فإن كان فمه نجسا كرهت له الاجابة قبل تطهيره، فإذا طهره أجاب إن قرب الفصل، على قياس ما مر. (قوله: وإن وجد) أي من بدنه نجس، وهو غاية لعدم كراهة الاجابة له. (قوله: إلا في حيعلات) استثناء من قوله: مثل قولهما. والمراد بالجمع ما فوق الواحد إذ ليس هناك إلا حيعلتان فقط، وهما حي على الصلاة وحي على الفلاح. وعبارة المنهاج: إلا في حيعلتيه، بالتثنية. (قوله: فيحوقل) أي أربع مرات في الاذان ومرتين في الاقامة، وإنما سنت الحوقلة لقوله في خبر مسلم: وإذا قال حي على الصلاة. قال: - أي سامعه - لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال: حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما في الخبر الصحيح: من قال ذلك مخلصا من قلبه دخل الجنة. (قوله: أي يقول فيها) قال في النهاية: يقول ذلك بدل كل منهما للخبر السابق، ولان الحيعلتين دعاء إلى الصلاة. فلا يليق بغير المؤذن، إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة. فمن المجيب ؟. فيسن للمجيب ذلك لانه تفويض محض إلى الله تعالى. اه. ونقل الكردي عن الايعاب أنه يطلب الاتيان بهما من السامع أيضا لكن مع الحوقلة. فانظره. (قوله: إلا به) أي بالله. (قوله: ولا قوة على طاعته) منها ما دعوتني يا الله إليه. (قوله:
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	ويصدق) الاولى أن يقول: وإلا في التثويب فيصدق. (قوله: أي يقول: صدقت وبررت) بكسر الراء الاولى، وحكي فتحها. زاد في العباب: وبالحق نطقت. وقيل: يقول: صدق رسول الله (ص). (قوله: وسن لكل من مؤذن إلخ) وذلك لخبر مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صل علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم بها عشرا، ثم اسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أي غشيته ونالته. وحكمة سؤال ذلك - مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى - إظهار شرفه وعظم منزلته. (قوله: بعد فراغهما) أي الاذان والاقامة. (قوله: أي بعد فراغ إلخ) أشار بهذا إلى سنية الصلاة والسلام بعد تمام كل واحد منهما بالقيد الآتي، لا بعد تمام مجموعهما مطلقا كما يتوهم من الاضافة. (قوله: إن طال فصل بينهما) أي بين الاذان والاقامة. ولم أر هذا القيد في التحفة والنهاية وفتح الجواد والاسنى وشرح المنهج والمغنى والاقناع، فانظره. (قوله: وإلا) أي وإن لم يطل الفصل بينهما بأن قرب. وقوله: فيكفي لهما أي بعد الاقامة. وقوله: دعاء واحد المراد به الصلاة والسلام لانهما دعاء، ويحتمل أن المراد به ما يشملهما ويشمل الدعاء الآتي، وهو بعيد. ولو قال: فيكفي لهما صلاة واحدة وسلام واحد، لكان أنسب. (قوله: كل منهم) أي المؤذن والمقيم والسامع. (قوله: التامة) أي السالمة من تطرق الخلل إليها لاشتمالها على معظم شرائع الاسلام. وقوله: الصلاة القائمة أي التي ستقام قريبا. (قوله: والفضيلة) عطف تفسير، أو أعم. تحفة. (قوله: الذي) منصوب بدلا مما قبله، أو بتقدير أعني، أو مرفوع خبرا لمبتدأ محذوف. اه شرح المنهج. وقوله: وعدته أي بقولك: * (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) *. (قوله: بعد أذان المغرب) أي وبعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي (ص)، وكل من هذه سنة مستقلة فلا يتوقف طلب شئ منها على فعل غيره. ويسن أن يقول أيضا بعد أذان الصبح: اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك، إلخ. قال ع ش: وإنما خص المغرب والصبح بذلك لكون المغرب خاتمة عمل النهار والصبح خاتمة عمل الليل ومقدمة عمل النهار. اه. (قوله: وأصوات دعاتك) أي وهذه أصوات دعاتك، وهي بضم الدال جمع داع. (قوله: وتسن الصلاة إلخ) أي غير الصلاة والسلام بعد فراغ الاذان. (قوله: إنها) أي الصلاة على النبي (ص). وقوله: قبلهما أي الاذان والاقامة. (قوله: ولا يسن محمد رسول الله بعدهما) أي الاذان والاقامة، بأن يقول بعد لا إله إلا الله فيهما. محمد رسول الله.
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	(قوله: ما بين الصلاتين) أي ما يقع بينهما من الذنوب. (قوله: أفتى البلقيني إلخ) ولا تعارض إجابة الاذان وذكر الوضوء، بأن فرغ منه وسمع الاذان، بدأ بذكر الوضوء لانه للعبادة التي باشرها وفرغ منها. اه سم. (قوله: بأنه يأتي إلخ) متعلق بأفتى. وقوله: لانه للعبادة التي فرغ منها أي وباشرها، وهي مقدمة على العبادة المباشر لها غيره. (قوله: قال) أي البلقيني. (قوله: وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء) أي وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (قوله: ثم بدعاء الاذان) أي بعد الشهادتين يأتي به. (قوله: لتعلقه) أي دعاء الاذان، بالنبي (ص). أي وما كان متعلقا به (ص) مقدم على ما كان متعلقا به نفسه. وقوله: ثم بالدعاء لنفسه أي الذي بعد الوضوء، وهو: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. (فوائد) ذكر في هامش مقامات الحريري ما نصه: من قال حين يسمع المؤذن مرحبا بالقائل عدلا، مرحبا بالصلاة أهلا. كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألفي ألف سيئة، ورفع له ألفي ألف درجة. اه. وفي الشنواني ما نصه: من قال حين يسمع قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله: مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله (ص). ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد أبدا. وذكر أبو محمد بن سبع في شفاء الصدور: وأن من قال إذا فرغ المؤذن من أذانه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شئ هالك إلا وجهه. اللهم أنت الذي مننت علي بهذه الشهادة وما شهدتها إلا لك، ولا يقبلها مني غيرك، فاجعلها لي قربة عندك وحجابا من نارك، واغفر لي ولوالدي ولكل مؤمن ومؤمنة برحمتك، إنك على كل شئ قدير. أدخله الله الجنة بغير حساب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	فصل في صلاة النفل أي في بيان حكمها، وبيان ما هو مؤكد منها وغيره. وما يسن له الجماعة من ذلك وما لا يسن. (قوله: وهو) أي النفل. وقوله لغة: الزيادة. قال الله تعالى: * (ويعقوب نافلة) * أي زيادة على المطلوب. (قوله: وشرعا إلخ) سمي المعنى الشرعي به لنفله، أي زيادته على ما فرضه الله علينا. (وقوله: ما يثاب إلخ) قال ابن رسلان في زبده: والسنة المثاب من قد فعله * * ولم يعاقب امرؤ إن أهمله وهذا التعريف هو معنى قولهم: هو ما رجح الشرع فعله على تركه وجوز تركه. (قوله: ويعبر عنه) أي عما يثاب إلخ. وجملة ما ذكره من الالفاظ المترادفة على معنى واحد خمسة، ومثلها الاحسان. والاولى، وقيل: التطوع: ما ينشئه الانسان بنفسه. والسنة ما واظب عليه النبي (ص)، والمستحب ما فعله أحيانا، أو أمر به. (قوله: وثواب الفرض يفضله) أي النفل. والمراد يفضله من حيث ذاته، فلا ينافيه أن المندوب قد يفضله - كما في إبراء المعسر وإنظاره - وابتداء السلام ورده، لان ذلك لعارض وهو اشتمال المندوب على مصلحة الواجب، وزيادة، إذ بالابراء زاد الانظار وبالابتداء حصل أمن أكثر مما في الجواب. (قوله: وشرع) أي النفل. وقوله: ليكمل إلخ أي للخبر الصحيح: إن فريضة الصلاة والزكاة وغيرهما إذا لم تتم تكمل بالتطوع. ولخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص): أول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس، وأول ما يسألون من أعمالهم الصلوات الخمس. فمن كان ضيع شيئا منها يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلاة تتمون بها ما نقص من الفريضة ؟ وانظروا في صيام عبدي شهر رمضان، فإن كان ضيع شيئا منه فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام ؟ وانظروا في زكاة عبدي، فإن كان ضيع شيئا منها فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة ؟ فيؤخذ ذلك على فرائض الله، وذلك برحمة الله وعدله. فإن وجد فضل وضع في ميزانه، وقيل له ادخل الجنة مسرورا. وإن لم يوجد له شئ من ذلك أمرت به الزبانية تأخذه بيديه ورجليه ثم يقذف به في النار. وفي سم ما نصه: عبارة العباب: وإذا انتقص فرض كمل من نفله، وكذا باقي الاعمال. اه. وقوله: نفله. قد يشمل غير سنن ذلك الفرض من النوافل، ويوافقه ما في الحديث: فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة ؟. اه. بل قد يشمل هذا تطوعا ليس من جنس الفريضة. اه. وقوله: نقص الفرائض. أي الخلل الواقع فيها، كترك خشوع وتدبر قراءة. (قوله: بل وليقوم إلخ) يعني أنه إذا ترك
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	فريضة من الفرائض لعذر ومات قبل قضائها قام النفل مقامها، ويكون كل سبعين منه بركعة منها. كما في ش ق. وقوله: لا في الدنيا أما فيها فإذا تذكرها يجب عليه قضاؤها، ولا يقوم النفل مقامها. وقوله: مقام ما ترك منها أي من الفرائض. أي ومات قبل تذكرها. (قوله: كما نص عليه) أي على قيامه في الآخرة مقام ما ترك منها. (قوله: والصلاة أفضل إلخ) وذلك لقول الله تعالى: * (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) * الآية. ولقوله (ص): ما افترض الله على العباد بعد التوحيد شيئا أحب إليه من الصلاة. ولو كان شئ أحب منها لتعبد به ملائكته، فمنهم راكع وساجد وقائم وقاعد. ولخبر الصحيحين: أي الاعمال أفضل ؟ فقال: الصلاة لوقتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولانها تجمع من القرب ما تفرق في غيرها، من ذكر الله تعالى ورسوله والقراءة والتسبيح واللبس والاستقبال والطهارة والسترة وترك الاكل والكلام وغير ذلك، مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرهما. وقوله: عبادات البدن خرج بها عبادات القلب، فإنها أفضل من الصلاة، وذلك كالايمان والمعرفة والتفكر في مصنوعات الله تعالى التي يستدل بها على كمال قدرته، والصبر وهو حبس النفس على الطاعة ومنعها عن المعصية، والتوكل وهو التفويض إلى الله في الامور كلها، والاعراض عما في أيدي الناس، والرضا والخوف والرجاء، ومحبة الله ومحبة رسوله وأهل بيته، والتوبة والتطهر من الرذائل. وأفضلها الايمان. ورأيت في هامش فتح الجواد ما نصه: قال الفارقي: وهذا - أي قوله عبادات البدن - احتراز من عبادات المال، فإنها أفضل من عبادات البدن على ما وردت به الاخبار، ولان نفعها يتعدى إلى الغير ونفع عبادات البدن قاصر على العابد، ونفع العباد أفضل الطاعات، ولهذا قرن (ص) بين نفع العباد وبين الايمان بالله، وسوى بين الشرك بالله وبن ظلم العباد فقال عليه السلام: ليس بعد الايمان أفضل من نفع العباد، وليس بعد الشرك بالله أعظم من ظلم العباد. اه. من فوائد المهذب لابن أبي عصرون. انتهى. والظاهر أن المراد بعبادات المال ما يعم الصدقة الواجبة كالزكاة، والمستحبة. لكن قول الشارح الآتي، وقيل: أفضلها الزكاة. يقتضي أن الزكاة من عبادات البدن، لان أفعل التفضيل بعض من المضاف إليه. ثم رأيت القسطلاني نص على أن الزكاة من العبادات المالية، وعبارته فيما كتبه على حديث: بني الاسلام على خمس إلخ: ووجه الحصر في الخمسة أن العبادات إما قولية أو غيرها، الاولى: الشهادتان. والثانية: إما تركية أو فعلية، الاولى: الصوم. والثانية: إما بدنية أو مالية، الاولى الصلاة، والثانية الزكاة، أو مركبة منهما. وهي الحج. اه. وعلى ما قاله الفارقي تكون الزكاة أفضل مطلقا، فتدبر. وقوله: بعد الشهادتين منه تعلم أن المراد بالعبادات البدنية ما يشمل اللسانية. اه كردي. (قوله: ففرضها) أي الصلاة. وقوله: أفضل الفروض أي من سائر العبادات البدنية. (قوله: ونفلها أفضل النوافل) لا يرد حفظ غير الفاتحة من القرآن والاشتغال بالعلم، حيث نص الشافعي على أنهما أفضل من صلاة التطوع لانهما فرض كفاية. (قوله: ويليها) أي الصلاة، في الفضيلة. (قوله: على ما جزم به) أي بالترتيب المذكور بعضهم. وقيل أن الذي يلي الصلاة الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. (قوله: وقيل أفضلها) أي عبادات البدن وهذا مقابل قوله: والصلاة أفضل عبادات البدن. (قوله: وقيل الصوم) أي أفضلها، لخبر الصحيحن: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإنما اختص الصوم به سبحانه وتعالى لانه لم يتقرب لاحد بالجوع والعطش إلا لله تعالى، ولانه مظنة الاخلاص لخفائه، دون سائر العبادات. فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء أغلب فيها. وقيل إن كان بمكة فالصلاة أفضل، أو بالمدينة فالصوم أفضل. (قوله: وقيل الحج) أي أفضلها، لاشتماله على المال والبدن، ولانا دعينا إليه ونحن في الاصلاب. كما أخذ علينا العهد بالايمان حينئذ. ولان الحج يجمع معاني العبادات كلها. فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزا. كما قاله الحليمي. (قوله: وقيل غير ذلك) منه ما قاله بعضهم أن الجهاد أفضل، ومنه ما قاله في الاحياء.
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	العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها، فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض، كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبر أفضل من الماء، فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان، فإن اجتمعا نظر للاغلب. فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا، والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الاكل والشرب أفضل من غيره. اه. (قوله: والخلاف في الاكثار إلخ) أي أن الخلاف بين كون الصلاة مثلا أفضل أو الصوم مثلا أفضل مفروض فيما إذا أراد مثلا أن يكثر من الصوم ويقتصر على الآكد من الصلاة أو العكس. فهل الافضل الاول أو الثاني ؟. فمنهم من جنح إلى الاول، ومنهم من جنح إلى الثاني، وأنت خبير بأن ما ذكره لا يظهر إلا بين الصلاة والصوم، أما بينهما وبين غيرهما من الزكاة والحج فلا يظهر، إذ الزكاة ليس فيها آكد وغيره حتى يصح أن يقال يكثر من الصلاة مثلا مع الاقتصار على الآكد من الزكاة، أو يكثر من الزكاة مع الاقتصار على الآكد من الصلاة مثلا. ومثلها الحج، ويدل عليه اقتصاره على الصوم والصلاة في قوله: وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين. ثم رأيت عبارة الدميري صريحة فيما قلناه، ونصها: قال المصنف: وليس المراد من قولهم: الصلاة أفضل من الصوم، أن صلاة ركعتين أفضل من صوم أيام أو يوم، فإن صوم يوم أفضل من ركعتين، وإنما معناه أن من أمكنه الاستكثار من الصوم ومن الصلاة وأراد أن يستكثر من أحدهما ويقتصر من الآخر على المتأكد منه فهذا محل الخلاف، والصحيح تفضيل جنس الصلاة. اه. ومثلها عبارة شرح الروض فانظرها. نعم، يتجه أن يقال بالنسبة للنسك لو أراد أن يصرف الزمن الذي يريد أن يشتغل فيه بالنسك تطوعا في الصلاة أو الصوم، فهل الافضل ذلك أو الافضل اشتغاله بالنسك مع اقتصاره على الآكد من الصلاة أو الصوم ؟. فعلى أنهما أفضل منه كان الاشتغال بهما أفضل، وعلى أنه أفضل منهما كان الاشتغال به أفضل. بقي ما إذا تساوى الصوم والصلاة في الكثرة فمقتضى ما تقدم أن هذه الصورة ليست محل الخلاف وأن الصلاة أفضل من الصوم. وقوله: مع الاقتصار على الآكد قال سم: ومنه الرواتب غير المؤكدة، ومن ثم عبر بالآكد دون المؤكد، فليتأمل. اه. (قوله: وإلا فصوم إلخ) أي وإن لم يكن الخلاف مفروضا في الاكثار من أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخر، بأن جعل بين الصلاة من حيث هي والصوم من حيث هو فلا يصح، لان صوم يوم أفضل من صلاة ركعتين بلا شك. (قوله: وصلاة النفل قسمان) أي ذات قسمين، وإلا لم يصح الاخبار. (قوله: قسم لا تسن له جماعة) أي دائما وأبدا بأن لم تسن له أصلا، أو تسن في بعض الاوقات كالوتر في رمضان. قال في النهاية: ولو صلى جماعة لم يكره. اه. ونقل ع ش عن سم أنه يثاب عليها. وقال ح ل: لا يثاب عليها. قال البجيرمي: واعتمد شيخنا ح ف كلام ح ل. اه. (قوله: كالرواتب) تمثيل للذي لا تسن فيه جماعة، أي وكالوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد. وقوله: التابعة للفرائض أي في المشروعية، فيشمل القبلية والبعدية، فهي تابعة لها في الطلب حضرا وسفرا. (قوله: وهي) أي الرواتب. (قوله: آنفا) بمد الهمزة بمعنى الزمن الذي يقرب منك. سواء كان سابقا أو لاحقا، كما نص عليه ش ق في باب الغسل، وعبارته: وآنفا بمد الهمزة بمعنى قريبا، وتطلق على السابق واللاحق. اه. وعبارة القاموس: وقال: آنفا كصاحب وكتف، وقرئ بهما، أي مذ ساعة، أي في أول وقت يقرب منها. انتهت. وقوله في أول وقت يقرب منها سواء كان ماضيا أو مستقبلا، فلا ينافي ما مر. (قوله: الثابتة في السنن) أي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، وقد نظمهم بعضهم في قوله: أعني أبا داود ثم الترمذي * * كذا النسائي وابن ماجة فاحتذي (قوله: أربع ركعات قبل عصر) أي لخبر: رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا وله جمعها بإحرام واحد، وسلام كذلك بتشهد أو تشهدين. وفصلها بإحرامين وسلامين، وهو الافضل. (قوله: وأربع قبل ظهر إلخ) وذلك لخبر:
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	من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه الترمذي وصححه، وله هنا أيضا ما مر من جمعها بسلام واحد وفصلها، ولا بد هنا من نية القبلية والبعدية، ككل صلاة لها قبلية وبعدية. (قوله: وركعتان بعد مغرب) أي لخبر: من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا في عليين. ويسن أن يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والاخلاص. (قوله: وندب وصلهما) أي ركعتي المغرب به لضيق وقته، ولخبر: عجلوا الركعتين بعد المغرب لترفعا مع العمل. وندب تطويلهما حتى ينصرف أهل المسجد، ومحل ندب الكافرون والاخلاص فيهما حيث لم يرد تطويلهما. (قوله: ولا يفوت فضيلة الوصل) أي وصل ركعتي المغرب به. وقوله: بإتيانه متعلق بيفوت، والمصدر مضاف إلى فاعله. وقوله: قبلهما أي الركعتين. وقوله: الذكر المأثور مفعول المصدر. وتقدم في أواخر صفة الصلاة عن سم أن الافضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة فلا تغفل. وقوله: بعد المكتوبة متعلق بالمأثور. (قوله: بعد عشاء ركعتان خفيفتان) أي لما رواه الشيخان عن محمد بن المنكدر قال: صليت مع النبي (ص) ركعتين بعد العشاء. (قوله: وقبلهما) أي قبل المغرب وقبل العشاء، وذلك لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء رواه البخاري ومسلم. والمراد بالاذانين الاذان والاقامة، باتفاق العلماء. (قوله: إن لم يشتغل بهما) أي بالركعتين قبلهما. وهذا تقييد لكونه يصليهما قبلهما. أي محل كونه يصلي الركعتين قبل المغرب وقبل العشاء إن لم يكن إذا صلاهما يشتغل بهما عن إجابة المؤذن، فإن كان يشتغل بهما عنها لو صلاهما أجاب المؤذن ثم بعد الفراغ من الاجابة إن كان هناك زمن يسعهما فعلهما قبل الصلاة، وإلا أخرهما عنها. فقوله: فإن كان إلخ مفرع على مفهوم النفي قبله، وهو أنه إن اشتغل بهما تركهما وأجاب المؤذن، فإن كان بين إلخ. (قوله: روكعتان قبل صبح) أي لخبر مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولخبر البيهقي: لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أواب قال في النهاية: وله في النية كيفيات سنة الصبح سنة الفجر سنة البرد سنة الوسطى - على القول بأنها الوسطى - سنة الغداة. وله أن يحذف لفظ السنة ويضيف فيقول: ركعتي الصبح وركعتي الفجر وركعتي البرد وركعتي الوسطى وركعتي الغداة. اه. قال بعضهم: معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم وكسبهم، فأعلمهم أنها خير من الدنيا وما فيها، فضلا عما عساه يحصل لكم، فلا تتركوهما وتشغلوا به. (قوله: ويسن تخفيفهما) أي لما رواه ابن السني عن والد أبي المليح: أن رسول الله (ص) صلى ركعتين خفيفتين، ثم سمعته يقول وهو جالس: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي (ص) أعوذ بك من النار. ثلاث مرات. (قوله: وقراءة الكافرون والاخلاص فيهما) أي السورة الاولى في الركعة الاولى والثانية في الثانية. (قوله: لخبر مسلم وغيره) من الغير ما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها: نعم السورتان هما تقرآن في الركعتين قبل الفجر، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. (قوله: وورد أيضا فيهما) أي في الركعتين قبل الصبح، وورد أيضا فيهما آية البقرة وهي قوله تعالى: * (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) *. وآية آل عمران، وهي قوله تعالى: * (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) * (قوله: وأن من داوم على قراءتهما) أي: ألم نشرح وألم تر. وقوله فيهما: أي في
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	الركعتين وقوله: زالت عنه علة البواسير وقيل: إن من دوام عليهما فيهما لا يرى شرا ذلك اليوم أصلا. ولذا قيل: من صلاهما بألم وألم لم يصبه في ذلك اليوم ألم. وقال الغزالي في كتاب وسائل الحاجات: بلغنا عن غير واحد من الصالحين من أرباب القلوب. أن من قرأ في ركعتي الفجر ألم نشرح لك وألم تر قصرت عنه يد كل عدو، ولم يجعل لهم عليه سبيلا. وهذا صحيح مجرب بلا شك. اه. (قوله: فيسن الجمع فيهما) أي في ركعتي الصبح. وقوله: بينهن أي بين السور الاربع. وذلك بأن يقرأ في الركعة الاولى ألم نشرح والكافرون، وفي الثانية ألم تر والاخلاص. ويزيد عليهن أيضا الآيتين المتقدمتين، فيقدم آية البقرة على ألم نشرح في الاولى وآية آل عمران على ألم تر في الثانية. وقوله: ليتحقق الاتيان بالوارد أي ليحصل العمل بالوارد كله. (قوله: أخذا مما قاله النووي) يعني أن سنية الجمع بين السور فيهما مأخوذة - أي مقيسة - على ما قاله النووي في: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. وحاصله أنه ورد ظلما كثيرا بالثاء المثلثة، وورد ظلما كبيرا بالباء الموحدة. فقال النووي رضي الله عنه: يسن الجمع بينهما ليتحقق الوارد، - أي كله - فكذلك هنا يسن الجمع بين السور ليتحقق الوارد كله. (قوله: ولم يكن) عطف على فيسن. وقوله: بذلك أي الجمع. وهذا جواب عن سؤال وارد على سنية الجمع، وحاصله: كيف يسن الجمع مع أن تخفيفهما سنة ؟ وحاصل الجواب أن المراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على الوارد، فبالاتيان بالوارد لا يكون مطولا بل مخففا لهما. (قوله: ويندب الاضطجاع) وذلك لقوله (ص): إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. ويحصل بأي كيفية كان، والاولى كونه على الهيئة التي يكون عليها في القبر. قال في النهاية: ولعل من حكمته أنه يتذكر بذلك ضجعة القبر حتى يستفرغ وسعه في الاعمال الصالحة يتهيأ لذلك. اه. وقوله: بينهما أي بين الركعتين وبين الفرض. ويسن أن يقول في اضطجاعه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل محمد (ص) أجرني من النار، ثلاثا. وفي رسالة الصدق والتحقيق لمن أراد أن يسير بسير أهل الطريق، للشيخ أحمد الجنيدي، ما نصه: وأن يقول في اضطجاعه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش ومحمد (ص) أجرني من النار. ويقول: اللهم أجرني من النار سبعا، اللهم أدخلني الجنة سبعا. ويقول: الموت الموت، اللهم كما حكمت علي بالموت أن تكفيني شر سكرات الموت. ويسكت سكتة لطيفة يتذكر فيها أنه في القبر. اه. وظاهر ما ذكر أنه يقول ذلك بعد الاضطجاع، لكن الذي في الحصن الحصين وغيره كالاذكار أنه يقول: اللهم رب جبريل إلخ، وهو جالس، ثم يضطجع على شقه الايمن. ويؤيد ما فيه الحديث المار عن ابن السني. (فائدة) لتثبيت الايمان مجربة عن كثير من العارفين بإعلام النبي (ص) وأمره بذلك في المنام بين سنة الصبح والفريضة: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، أربعين مرة. وعن الترمذي الحكيم قال: رأيت الله في المنام مرارا فقلت له: يا رب إني أخاف زوال الايمان. فأمرني بهذا الدعاء بين سنة الصبح والفريضة إحدى وأربعين مرة. وهو هذا: يا حي يا قيوم يا بديع السموات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا الله لا إله إلا أنت، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك، يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين. (فائدة أخرى) وردت عن النبي (ص) في أحاديث صحيحة كثيرة، أمر بها بعض أصحابه لتوسعة الرزق، قال بعض العارفين: وهي مجربة لبسط الرزق الظاهر والباطن، وهي هذه: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، كل يوم مائة مرة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله، كل يوم مائة مرة. واستحسن كثير من الاشياخ أن تكون بين سنة
	

	[ 287 ]
	الصبح والفريضة، فإن فاتت في ذلك فبعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، فإن فاتت في ذلك فعند الزوال. فلا ينبغي للعبد أن يخلي يومه عنها. اه. (قوله: إن لم يؤخرهما عنه) ظاهر صنيعه أنه قيد لندب الاضطجاع، أي يندب الاضطجاع بين السنة وبين الفرض إن لم يؤخرها عنه، فيفيد أنه إذا أخر السنة عن الفرض لا يندب الاضطجاع، وليس كذلك، بل يندب الاضطجاع مطلقا، قدمها عليه أو أخرها عنه. كما صرح بذلك في التحفة والنهاية، وعبارتهما بعد ذكرهما سنية الاضطجاع بينهما وبين الفرض: ويأتي هذا في المقضية، وفيما لو أخر سنة الصبح عنها، كما هو ظاهر. اه. ويمكن جعله قيدا لكون الاضطجاع بينهما وبين الفرض، أي محل كونه يكون كذلك إن لم يؤخرهما عنه، فإن أخرهما اضطجع بعد أن يصليهما معا لا بينهما. وعبارة ش ق صريحة فيه، ونصها: قوله: بينهما. محل ذلك إذا قدم السنة على الفرض، فإن أخرها اضطجع بعد أن يصليهما معا، لا بينهما. اه. لكن استظهر ع ش أنه إذا أخر السنة يضطجع بينها وبين الفرض لا بعد السنة، ونص عبارته: قوله: ويأتي، إلخ. قضيته أنه إذا أخر سنة الصبح ندب له الاضطجاع بعد السنة، لا بين الفرض وبينها. والظاهر خلافه، لان الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين، كما يشعر به قوله، فإن لم يرد ذلك فصل بينهما إلخ. اه. وعلى ما ذكره ع ش: لو لم يذكر الشارح القيد المذكور لشملت عبارته الصورة المذكورة، وذلك لان كونه بينهما وبين الفرض صادق بتقديم السنة على الفرض وبتأخيرها عنه. تأمل. (قوله: ولو غير متهجد) غاية في ندب الاضطجاع. (قوله: والاولى كونه) أي الاضطجاع. وقوله: على الشق الايمن أي كهيئته التي يكون عليها في القبر، كما مر. (قوله: فإن لم يرد ذلك) أي الاضطجاع، وهو مقابل لمحذوف، أي ويندب الاضطجاع إن أراده، فإن لم يرده إلخ. وقوله: فصل بنحو كلام قال ع ش: ظاهره ولو من الذكر أو القرآن، لان المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها. اه. (قوله: أو تحول) بصيغة الماضي عطف على فصل. ويحتمل قراءته بصيغة المصدر عطف على بنحو كلام، أي أو فصل بتحول - أي انتقال - من المكان الذي صلى فيه السنة إلى مكان آخر. (قوله: يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض) وعليه يجوز عند م ر أن يجمع بينها وبين البعدية بسلام واحد. ونظر فيه في التحفة، ونصها: وبحث بعضهم أنه لو أخر القبلية إلى ما بعد الفرض جاز له جمعها مع البعدية بسلام واحد. فيه نظر ظاهر لاختلاف النية. اه بتصرف. (قوله: وتكون أداء) أي لان وقتها يدخل بدخول وقت الفرض ويمتد بامتداده، فمتى فعلها فيه فهي أداء، سواء فعلها قبله أو بعده. بخلاف الرواتب البعدية ولو وترا، فإن وقتها إنما يدخل بفعل الفرض، وقد أشار ابن رسلان في زبده إلى هذه المسألة والتي بعدها بقوله: وجاز تأخير مقدم أدا * * ولم يجز لما يؤخر ابتدا ويخرج النوعان جمعا بانقضا * * ما وقت الشرع لما قد فرضا (قوله: وقد تسن) أي تأخير الرواتب القبلية. (قوله: كأن حضر) أي إلى محل الجماعة. (قوله: بحيث لو إلخ) تصوير لقرب الاقامة. أي قربت قربا مصورا بحيث لو اشتغل بالسنة لفاته تحرم الامام. (قوله: فيكره الشروع) أي عند الاقامة أو قربها. وقوله: فيها أي في الرواتب القبلية. (قوله: لا تقديم البعدية عليه) معطوف على تأخير الرواتب، أي لا يجوز تقديمها على الفرض، وذلك لان صحتها مشروطة بفعل الفرض، ولو قضاء ولو تقديما فيمن يجمع. (قوله: لعدم دخول وقتها) أي لانه إنما يدخل بفعل الفرض. (قوله: وكذا بعد خروج الوقت) أي وكذلك لا يجوز تقديم البعدية
	

	[ 288 ]
	عليه إذا خرج وقته وأراد أن يقضيه فيجب فعلها بعد قضائه لما علمت. ولذا يلغز فيقال: لنا صلاة خرج وقتها ولم يدخل، وهي الراتبة المتأخرة إذا خرج وقت الفرض. (قوله: والمؤكد من الرواتب عشر) أي بناء على عدم عد الوتر منها، نظرا إلى أنه لا يصح أن ينوي فيه سنة العشاء. وعده في المنهج منها، نظرا إلى توقف فعله على فعلها. وعليه فتزيد الرواتب المؤكدة على عشر. وخرج بالمؤكد منها غيره، هو اثنا عشرة ركعة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. (قوله: وهو) أي المؤكد من الرواتب. (قوله: وظهر) بالجر عطف على صبح. أي وقبل ظهر. (قوله: وبعده) أي وركعتان بعد ظهر. (قوله: وبعد مغرب) أي وركعتان بعد مغرب. وقوله: وعشاء أي وبعد عشاء. (قوله: ويسن وتر) بكسر الواو وفتحها. (قوله: أي صلاته) أشار به إلى مضاف محذوف، ولا حاجة إليه لانه أشهر الوتر في الصلاة. وقوله: بعد العشاء أي وقبل طلوع الفجر، كما سيصرح به في بيان وقته. (قوله: لخبر: الوتر حق على كل مسلم). دليل لسنية الوتر. وتمام الخبر المذكور: فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، أو بثلاث فليفعل، أو بواحدة فليفعل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه الحاكم، وهو واجب عند أبي حنيفة رضي الله عنه. والصارف عن وجوبه عندنا قوله تعالى: * (والصلاة الوسطى) * إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى. وقوله (ص) لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. (قوله: وهو) أي الوتر، أفضل. وقوله: للخلاف في وجوبه أي وللخبر السابق وغيره من الاخبار، كخبر: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. (قوله: وأقله ركعة) أي لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس: الوتر ركعة من آخر الليل. وفي الكفاية عن أبي الطيب أنه يكره الاتيان بركعة، وفيه وقفة إذ لا نهي. اه. مغني. وفي الشرقاوي: الاقتصار عليها خلاف الاولى، والمداومة عليها مكروهة. اه. (قوله: وإن لم يتقدمها نفل) الغاية للرد على من يشترط لجواز الايتار بركعة سبق نفل بعد العشاء، وإن لم يكن من سننها، لتقع هي موترة لذلك النفل. والقائل بالاول يرده بأنه يكفي كونها وترا في نفسها، أو موترة لما قبلها، ولو فرضا. كما في التحفة والنهاية. وقوله: من سنة إلخ بيان للنفل. (قوله: وأدنى الكمال إلخ) أي أن الكمال في الوتر له مراتب، وأدناها ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع. فكل مرتبة أعلى من التي قبلها وأدنى من التي بعدها. والاصل في ذلك خبر: أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. (قوله: وأكثره إحدى عشرة) للخبر المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله (ص) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. وقيل: أكثره ثلاث عشرة، للخبر الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها: أنه (ص) كان يوتر بثلاث عشرة. لكن حمل على أنها حسبت سنة العشاء. (قوله: فلا يجوز الزيادة إلخ) فلو زاد على الاحدى عشرة بنية الوتر لم يصح الكل في الوصل، ولا الاحرام الاخير في الفصل إن علم وتعمد وإلا صحت نفلا مطلقا. اه تحفة. (قوله: وإنما يفعل الوتر أوتارا) أي ثلاثا فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشرة. ولا حاجة إلى ذكر الشارح هذا لانه قد علم من قوله: وأقله ركعة. وقوله: قال في المجموع إلخ. ولعله سرى له من عبارة الارشاد وشرحه، ونصهما: فوتر من ركعة إلى إحدى عشرة. وإنما يفعل أوتارا ثلاثا، وهي أدنى الكمال، فخمسا فسبعا فتسعا. اه. (قوله: ولم ينو عددا) أي بأن قال: نويت الوتر، وأطلق. (قوله: صح) أي إحرامه. (قوله: واقتصر على ما شاء منه) أي من الوتر. أي فإن شاء أن يقتصر على واحدة فله ذلك، وإن شاء أن يقتصر على ثلاث فله ذلك، وهكذا. وقال سم: الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن إحرامه ينحط على ثلاث. اه. (قوله: إلحاقه) أي الوتر. (قوله: من أن له) أي للموتر. (قوله: توهمه) الجملة خبر كأن. (وقوله: من
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	ذلك) أي من قولهم: لو أحرم بالوتر ولم ينو عددا، له أن يقتصر على ما شاء. وقوله: وهو غلط أي التوهم المذكور غلط صريح، لان الصورة السابقة مفروضة فيما إذا لم ينو عددا، وصورة البعض فرضها فيما إذا نوى عددا، وبينهما بون كبير. (قوله: وقوله) أي هذا البعض. وهو مبتدأ خبره وهم. وهو بفتح الهاء مصدر وهم، كغلط وزنا ومعنى. وأما الوهم بإسكان الهاء، فمصدر وهمت في الشئ، بالفتح، من باب وعد، إذا سبق إلى قلبك وأنت تريد غيره. أفاده في المصباح. (قوله: ما يؤخذ منه ذلك) أي أنه إذا نوى عددا له أن يزيد وينقص. (قوله: ويجري ذلك إلخ) اسم الاشارة يعود على عدم جواز الزيادة والنقص فيما إذا نوى عددا. المفهوم من الحكم على ما بحثه بعضهم في الوتر من إلحاقه بالنفل المطلق، وأنه إذا نوى عددا فله أن يزيد أو ينقص عنه بأنه غلط صريح والحاصل أنه إذا نوى عددا في الوتر فليس له أن يزيد عنه أو ينقص، ومثله ما إذا نوى عددا في سنة الظهر بأن قال: نويت سنة الظهر الاربع، فليس له أن ينقص عنه. ويقاس عليه ما إذا نوى ركعتين فليس له أن يزيد عليهما. وفي حواشي التحفة للسيد عمر البصري ما نصه: وهل له أن ينوي بغير عدد ثم يفعل ركعتين أو أربعا ؟ مقتضى ما مر في الوتر. نعم، وليس ببعيد. والله أعلم. ثم رأيت المحشي قال: فرع: يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة مثلا، ويتخير بين ركعتين أو أربع. اه. وقوله: بنية الوصل لا فائدة فيه بعد قوله: أحرم بسنة الظهر الاربع. (قوله: وإن نواه) أي الفصل قبل النقص، أي قبل أن يسلم بالفعل. (قوله: خلافا لمن وهم فيه) أي فيما إذا أحرم بسنة الظهر الاربع فقال أنه يجوز السلام من ركعتين. (قوله: ويجوز لمن زاد) أي في الوتر. (قوله: الفصل بين كل ركعتين) قال سم: هذا هو الافضل، ولو صلى كل أربع بتسليم واحد، أو ستا بتسليم واحد، جاز. كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافا لبعض المتأخرين. اه. (قوله: وهو) أي الفصل. وقوله: أفضل من الوصل أي إذا استوى العددان، وإلا فالاحدى عشرة مثلا وصلا أفضل من ثلاث مثلا فصلا. وقد يكون الوصل أفضل مع التساوي فيما إذا لم يسع الوقت إلا ثلاثا موصولة فهي أفضل من ثلاث مفصولة، لان في صحة قضاء النوافل خلافا. وإنما كان الفصل أفضل لان أحاديثه أكثر، كما في المجموع. منها الخبر المتفق عليه: كان (ص) يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. ولانه أكثر عملا، والمانع له الموجب للوصل مخالف للسنة الصحيحة فلا يراعي خلافه. ومن ثم كره بعض أصحابنا الوصل، وقال غير واحد منهم أنه مفسد للصلاة للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر بالمغرب، وحينئذ فلا يمكن وقوع الوتر متفقا على صحته أصلا. اه تحفة. (قوله: بتشهد) أي في الاخيرة. وقدمه على ما بعده لانه أفضل منه لما فيه من التشبيه بالمغرب. وقوله: أو بتشهدين في الركعتين الاخيرتين. أي على هيئة صلاة المغرب. (قوله: ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين) أي لعدم وروده. وكذلك لا يجوز فعل أولهما قبل الاخيرتين. (قوله: والوصل خلاف الاولى فيما عدا الثلاث إلخ) الذي يظهر من صنيعه أن المراد أن الوصل في غير الثلاث من بقية الركعات خلاف الاولى، وأن الوصل في الثلاث الركعات مكروه، سواء صلاها فقط أو صلى أكثر منها، وهذا هو مقتضى التشبيه بصلاة المغرب، لكن في بعض العبارات ما يدل على أن الوصل مكروه إذا أتى بثلاث ركعات فقط، فإن أتى بأكثر فخلاف الاولى. ومن ذلك عبارة الاستاذ أبي الحسن البكري، ونصها: ويكره الوصل عند الاتيان بثلاث ركعات، فإن زاد ووصل فخلاف الاولى. اه. (واعلم) أن ضابط الوصل والفصل - كما في بشرى الكريم وغيره - أن كل إحرام جمعت فيه الركعة الاخيرة مع
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	ما قبلها وصل، وإن فصل فيما قبلها بأن سلم من كل ركعتين مثلا. وكل إحرام فصل فيه الركعة الاخيرة عما قبلها فصل، وعليه فينبض الوتر فصلا ووصلا، فلو صلى عشرا بإحرام ففضل لفصلها عن الركعة الاخيرة. (قوله: للنهي عنه) أي عن الوصل. (وقوله: في خبر: ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب). قال ش ق: لا يقال التشبيه لا يظهر إلا فيما إذا أوتر بثلاث ركعات، فإن أوتر بخمس أو سبع مثلا فلا تشبيه. لانا نقول هو موجود أيضا من حيث الاتيان بتشهدين أحدهما قبل الاخيرة والآخر بعدها. اه. (قوله: ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ إلخ) أي لما رواه النسائي وابن ماجة: سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شئ كان يوتر رسول الله (ص) ؟ قالت: كان يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. وفي فتاوى ابن حجر ما نصه: سئل رضي الله عنه عمن نسي قراءة سبح وقل يأيها الكافرون في الوتر، فهل يقرؤه إذا تذكر في الثالثة فيما إذا أوتر بثلاث ركعات أو لا ؟ فأجاب بقوله: إن وصلها فالقياس أنه يتدارك في الثالثة، نظير ما لو ترك سورتي أولتي المغرب، فإن القياس كما بينته في شرح العباب أنه يتداركهما في ثالثتها، وأما إذا فصلها فالظاهر أنه لا تدارك. ويفرق بأن الاولى صارت الثلاثة فيها صلاة واحدة فلحق بعضها نقص بعض فشرع فيها التدارك جبرا لذلك النقص. بخلاف الثانية، فإن الثالثة بالفصل صارت كأجنبية عن الاوليين فلم يشرع تدارك فيها. اه. (قوله: فلو أوتر بأكثر من ثلاث) أي كخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. (قوله: فيسن له ذلك) أي المذكور من قراءة سبح في الاولى والكافرون في الثانية والاخلاص والمعوذتين في الثالثة. (قوله: إن فصل) قيد في السنية. والفعل يقرأ بالبناء للفاعل، ومفعوله محذوف، أي الثلاثة الاخيرة. وفي بعض نسخ الخط: إن فصلها (قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يفصلها عما قبلها فلا يقرأ ذلك في الثلاثة الاخيرة لئلا يلزم خلوما قبلها عن السورة، أو تطويلها على ما قبلها، أو القراءة على غير ترتيب المصحف أو على غير تواليه، وكل ذلك خلاف السنة. قال في التحفة: نعم، يمكن أن يقرأ فيما لو أوتر بخمس مثلا: المطففين والانشقاق في الاولى، والبروج والطارق في الثانية، وحينئذ لا يلزم شئ من ذلك. اه. وأطلق في النهاية قراءة ما ذكر في الثلاثة الاخيرة، ونصها: ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الاعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الاخلاص ثم الفلق ثم الناس، مرة مرة. ولو أوتر بأكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الاخيرة ما ذكر فيما يظهر. اه. وظاهره وإن وصلها بما قبلها. ومثلها المغني. (قوله: ولمن أوتر بأكثر إلخ) معطوف على لمن أوتر بثلاث. أي ويسن لمن أوتر بأكثر من ثلاث أن يقرأ سورة الاخلاص في أولييه، وعبارة إرشاد العباد للمؤلف ليس فيها التقييد بأكثر من ثلاث، ونصها: ويسن أن يقرأ في كل من أولتي الوتر الاخلاص. اه. وانظر إذا قرأ ذلك في الاوليين ما يقرؤه فيما بعدهما من بقية الركعات ؟ فإن كان يقرأ سبح وما بعدها نافاه قوله أولا، وإلا فلا. وإن كان يقرأ المعوذتين فهما في ركعتين، فما يقرأ في الخامسة مثلا ؟ وانظر أيضا: هل سنية قراءة الاخلاص مقيدة بما إذا عجز عن غيرها أو مطلقا ؟ فإني لم أر هذه المسألة منصوصا عليها في الاذكار والاحياء ولا في الكتب التي بأيدينا من التحفة والنهاية والاسنى والمغنى وغيرها، فلتراجع. ثم رأيت في المسلك القريب ما نصه: ويصلي الوتر إحدى عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعتين مقرأين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، إن كان حافظا للقرآن يبتدئ من أوله إلى أن يختمه، وإن لم يحفظ قرأ ما يحفظه كالسجدة ويس والدخان والواقعة وتبارك الملك، وإلا كرر من الاخلاص ما تيسر عشرا أو أقل أو أكثر، حسب النشاط والهمة. هذا في الثمان الركعات، وأما الثلاث الاخيرة فلا يقرأ فيها إلا ما ورد، وهو سبح اسم ربك الاعلى والاخلاص والمعوذتين والكافرون. اه. وقوله: وإلا كرر من الاخلاص صريح في أنه لا يقرأ الاخلاص إلا عند العجز عن غير ها. وقوله: وأما الثلاث الاخيرة إلخ ظاهره ولو وصلها بما قبلها. (قوله: وأن يقول إلخ) أي ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاثا: سبحان الملك القدوس. لما رواه أبو داود
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	والترمذي عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله (ص) إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات يرفع في الثالثة صوته. وفي الاحياء: يستحب بعد التسليم من الوتر أن يقول: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السموات والارض بالعظمة والجبروت، وتعززت بالقدرة، وقهرت العباد بالموت. وقوله: ثم يقول إلخ أي لما رواه أبو داود والترمذي، عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله (ص) كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك إلخ. وقوله: وبك منك أي وأستجير بك من غضبك. (قوله: ووقت الوتر كالتروايح إلخ) وذلك لنقل الخلف عن السلف. وروى أبو داود وغيره خبر: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر. قال المحاملي: ووقته المختار إلى نصف الليل. اه. شرح الروض. (قوله: ولو بعد المغرب إلخ) أي إن وقته يكون بعد صلاة العشاء، ولو صلى بعد أن صلى المغرب فيما إذا جمعها مع المغرب جمع تقديم. قال ع ش: وظاهره وإن صار مقيما قبل فعله وبعد فعل العشاء، كأن وصلت سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء، أو نوى الاقامة. لكن نقل عن العباب أنه لا يفعله في هذه الحالة بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقي. وهو ظاهر لان كونه في وقت العشاء انتفى بالاقامة. اه. (قوله: وطلوع الفجر) معطوف على صلاة العشاء، أي أن وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، أي يمتد من بعدها إلى طلوع الفجر، أي الصادق (قوله: ولو خرج الوقت) أي وقت الوتر المذكور، بأن طلع الفجر الصادق وهو لم يصل الوتر ولا العشاء. وقوله: لم يجز قضاؤها أي صلاة الوتر. وقوله: قبل العشاء أي التي فاتته. وذلك لما علمت أن وقت الوتر إنما يدخل بعد فعل العشاء، فهو متوقف عليه قضاء كالاداء. وقوله: كالرواتب البعدية أي نظير الرواتب البعدية، فإنها - كما مر - لا يجوز تقديمها على الفرض فيما إذا فاتت مع الفرض وأراد قضاءهما. (قوله: خلافا لما رجحه بعضهم) أي من أنه لو خرج الوقت يجوز قضاؤه قبل العشاء كالرواتب البعدية. قال في التحفة: قصرا للتبعية على الوقت، هو كالتحكم، بل هي موجودة خارجة أيضا. إذ القضاء يحكي الاداء، فالاوجه أنه لا يجوز تقديم شئ من ذلك على الفرض في القضاء كالاداء. ثم رأيت ابن عجيل رجح هذا أيضا. اه. وقوله: قصرا للتبعية على الوقت. معناه أن الوتر مثلا إنما يكون تابعا لفعل العشاء إذا كان الوقت باقيا، فإن خرج الوقت زالت التبعية. (قوله: ولو بان بطلان عشائه) أي كأن تذكر ترك ركن منها بعد فعل الوتر أو فعل التروايح. (قوله: وقع) أي ما صلاه من الوتر والتروايح وقوله: نفلا مطلقا قال في شرح الروض: كما لو صلى الظهر قبل الزوال غالطا. (قوله: يسن لمن وثق بيقظته) أي أمن من نفسه أن يستيقظ بأن اعتادها. واليقظة بفتح القاف، كما في شرح المنهج. وقوله: بنفسه أو غيره متعلق بيقظته. أي لا فرق فيها بين أن تحصل له بنفسه أو بغيره. (قوله: أن يؤخر الوتر كله) المصدر المؤول نائب فاعل يسن، أي يسن لمن ذكر تأخير الوتر إلى آخر الليل. قال في الاحياء: وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادته للقيام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني رسول الله (ص) أن لا أنام إلا على وتر. وإن كان معتادا صلاة الليل فالتأخير أفضل، قال (ص): صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. وقالت عائشة رضي الله عنها: أوتر رسول الله (ص) أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. اه. وقوله: لا التروايح أي لا يسن لمن وثق بيقظته أن يؤخر التروايح، بل السنة أن يقدمها. (قوله: عن أول الليل) متعلق بيؤخر، أي يؤخره عن أول الليل إلى آخره. (قوله: وإن
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	فاتت إلخ) غاية لسنية تأخيره. وقوله: فيه أي في الوتر. وقوله: بالتأخير الباء سببية متعلق بفاتت. (قوله: لخبر الشيخين إلخ) دليل لسنية تأخيره إلخ. ولو أخره عن قوله: وتأخيره إلخ، وجعله دليلا له لكان أولى. (قوله: وتأخيره عن صلاة الليل) معطوف على أن يؤخر، أي ويسن تأخيره عن صلاة ليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد، وهو صلاة بعد النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلا. (قوله: ولمن لم يثق بها) أي باليقظة. وقوله: أن يعجله أي لخبر مسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. (قوله: ولا يندب إعادته) أي لا تطلب إعادته، فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه ذلك، ولم ينعقد لخبر: لا وتران في ليلة. اه نهاية. ومثله في التحفة. (قوله: ثم إن فعل إلخ) أي ثم إن أخره وفعله بعد النوم حصل له بالوتر سنة التهجد، لما مر من أن التهجد هو الصلاة بعد النوم. (قوله: وإن كان وترا) أي وإن لم يفعله بعد النوم بل فعله قبله كان وترا لا تهجدا، فليس كل وتر تهجدا كعكسه، فبينهما العموم والخصوص الوجهي، فيجتمعان في صلاة بعد النوم بنية الوتر، وينفرد الوتر بصلاة قبل النوم، والتهجد بصلاة بعده من غير نية الوتر. (قوله: وقيل الاولى إلخ) مقابل للقول بالتفصيل بين الوثوق باليقظة وعدمه. (قوله: مطلقا) أي سواء وثق بيقظته أم لا. (قوله: ثم يقوم) أي من النوم. (قوله: لقول أبي هريرة إلخ) دليل لكون الاولى الايتار قبل النوم. (قوله: أمرني رسول الله (ص) إلخ) الذي في الاسنى والمغنى والاحياء ومختصر ابن أبي جمرة: أوصاني خليلي (ص) بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فلعل ما ذكره الشارح رواية بالمعنى. وحملوا الخبر المذكور على من لم يثق بيقظته آخر الليل، جمعا بين الاخبار. قال بعضهم: ويمكن حمله أيضا على النومة الثانية آخر الليل المأخوذة من قوله (ص): أفضل القيام قيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه. أي فقوله أن أوتر قبل أن أنام، أي النومة الثانية لا الاولى. (قوله: وقد كان أبو بكر رضي الله عنه إلخ) شروع في بيان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في تقديمه قبل النوم وتأخيره بعده. فأبو بكر رضي الله عنه عمل بالاول وتبعه جمع من الصحابة وغيرهم، وسيدنا عمر رضي الله عنه عمل بالثاني وتبعه جمع من الصحابة وغيرهم، ولكل وجهة. (قوله: فترافعا) أي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. (قوله: فقال) أي النبي (ص). وقوله: هذا إلخ أي فأقرهما النبي (ص) وصوب فعل كل منهما. وقال مشيرا لابي بكر: هذا أخذ بالحزم أي بالاحتياط والاتقان، ومشيرا إلى سيدنا عمر: هذا أخذ بالقوة. قال في الاحياء: فالاكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل، والاقوياء من آخره. والحزم التقديم له، فإنه ربما لا يستيقظ أو يثقل عليه القيام، إلا إذا صار ذلك عادة له فآخر الليل أفضل. اه. (قوله: فليستا) أي
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	الركعتان من السنة، أي سنة (ص) وطريقته، وعليه فلو صلاهما مع الوتر لم يصح وتره أصلا إن أحرم بالجميع دفعة واحدة وكان عالما عامدا، وإلا انعقد نفلا مطلقا. فإن سلم من كل ركعتين صح، ما عدا الاحرام السادس فإنه لا يصح إن كان عامدا عالما، وإلا صح نفلا مطلقا. (قوله: كما صرح به) أي بكونهما ليستا من السنة. وقوله: الجوجري والشيخ زكريا لم يصرح الشيخ زكريا في الاسنى وشرح المنهج بأنهما ليستا من السنة، بل الذي صرح به فيهما أنه لو زاد على الاحدى عشرة لم يجز ولم يصح، ثم نقل القول بأن أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة. ونص عبارة الاسنى: فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة واحدة، فإن سلم من ثنتين صح إلا الاحرام السادس فلا يصح وترا، ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان، وإلا وقع نفلا مطلقا كإحرامه قبل الزوال غالطا. وقيل: أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة، وفيه أخبار صحيحة تأولها الاكثرون بأن ركعتين منها سنة العشاء. قال النووي: وهو تأويل ضعيف مضاد للاخبار. قال السبكي: وأنا أقطع بحل الايتار بذلك وصحته، لكن أحب الاختصار على إحدى عشرة فأقل لانه غالب أحواله (ص). اه. ويمكن أن يقال المراد صرح بما يفيد ذلك، ولا شك أن ما ذكره يفيد أنهما ليستا من السنة، أو صرح بذلك في غير الاسنى وشرح المنهج من بقية كتبه. وقوله: وفيه أخبار صحيحة. أورد بعضها في الاحياء، ونصه: جاء في الخبر: أنه (ص) كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا. وفي بعضها: متربعا. وفي بعض الاخبار: إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد، يقرأ فيهما إذا زلزلت الارض وسورة التكاثر. وفي رواية أخرى: قل يا أيها الكافرون. اه. (قوله: قال) أي النووي في المجموع. (قوله: سنية ذلك) أي ما ذكر من الركعتين بعد الوتر. (قوله: ويدعو) أي الناس، فمفعول الفعل محذوف. وقوله: لجهالته اللام تعليلية متعلقة بيعتقد أو بتغتر. (قوله: ويسن الضحى) بضم الضاد والمد أو القصر، أي الصلاة المفعولية في الضحى. وهو اسم لاول النهار، فسميت الصلاة باسم وقت فعلها. قال القطب الغوث الحبيب عبد الله الحداد في النصائح: ومن السنة المحافظة على صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات. وقيل: اثنتا عشرة. وفضلها كبير، ووقتها الافضل أن تصلى عند مضي قريب من ربع النهار. قال عليه السلام: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقال عليه السلام: من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والشفعة هي الركعتان، والسلامى هو المفصل، وفي كل إنسان ثلاثمائة وستون مفصلا بعدد أيام السنة. وتسمى صلاة الضحى. اه. (قوله: لقوله تعالى: * (يسجن بالعشي والاشراق) * ساقه دليلا لسنية صلاة الضحى، وهو لا يتم إلا إن أريد بالتسبيح الصلاة الحقيقة، وهو خلاف ما في الجلال، ونصه: * (يسبحن) * أي الجبال بتسبيحه. اه. أي فإذا سبح داود أجابته بالتسبيح. ثم قال: بالعشي، أي وقت صلاة العشاء. والاشراق وقت الصلاة الضحى، وهو أن تطلع الشمس ويتناهى ضوؤها. اه. فهو صريح في أن المراد بالتسبيح حقيقته لا الصلاة، فلا يتم دليلا لما نحن فيه. (قوله: قال ابن عباس: صلاة الاشراق صلاة الضحى) هو المعتمد. وقيل غيرها. قال في العباب: ركعتا الاشراق غير الضحى، ووقتها عند الارتفاع. اه ش ق. (قوله: روى الشيخان إلخ) مؤيد لما مر آنفا من أن ما ساقه أولا رواية بالمعنى. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن في الجنة بابا يقال له الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يديمون على صلاة الضحى ؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله. وروى الديلمي عن عبد الله بن جراد: المنافق لا يصلي صلاة الضحى، ولا يقرأ قل يا أيها الكافرون. اه إرشاد العباد للمؤلف. (قوله: صيام ثلاثة أيام) بجر صيام بدل من ثلاث. وقوله: وركعتي الضحى)
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	عطف على صيام. أي أوصاني بصلاة ركعتي الضحى. زاد الامام أحمد: في كل يوم. وقوله: وأن أوتر، معطوف على صيام أيضا. أي أوصاني بصلاة الوتر قبل أن أنام. قال الشنواني: وليست هذه الوصية خاصة بأبي هريرة، فقد وردت وصيته عليه الصلاة والسلام بالثلاث أيضا لابي ذر كما عند النسائي، ولابي الدرادء كما عند مسلم. وقيل في تخصيص الثلاث للثلاثة لكونهم فقراء لا مال لهم، فوصاهم بما يليق بهم وهو الصوم والصلاة، وهما من أشرف العبادات البدنية. اه. (قوله: صلى سبحة الضحى) هي بضم السين، تطلق على خرزات تعد للتسبيح، وعلى الدعاء وصلاة التطوع. وبالفتح على ثياب من جلود، وفرس للنبي (ص)، وغير ذلك. اه قاموس بتصرف. (قوله: ثماني ركعات) مفعول مطلق لصلى. (قوله: وأقلها) أي صلاة الضحى. وقوله: ركعتان أي لحديث أبي هريرة السابق. وحديث: يصبح على كل سلامى إلخ المار أيضا. (قوله: وأكثرها) أي صلاة الضحى. وقوله: ثمان أي ثمان ركعات) وهو منقوص كقاض، فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وقيل: مرفوع بضمة ظاهرة على النون، كما في قول الشاعر: لها ثنايا أربع حسان * * وأربع فثغرها ثمان (قوله: وعليه الاكثرون) أي وعلى أن أكثرها ثمان جرى الاكثرون، واعتمده الجمال الرملي، قال: وأفتى به الوالد رحمه الله. (قوله: فتحرم الزيادة عليها) أي الثمان، ثم إن أحرم بالجميع دفعة واحدة بطل الجميع، أو سلم من كل ركعتين بطل الاحرام الآخر فقط، ومحل البطلان في الصورتين إن علم المنع وتعمده وإلا وقع نفلا مطلقا. (قوله: وهي أفضلها إلخ) أي أن الثمان أفضلها لا أكثرها، أما هو فثنتا عشرة، وهو معتمد ابن حجر كشيخ الاسلام، وذلك لخبر أبي ذر رضي الله عنه: قال النبي (ص): إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، أو أربعا كتبت من المحسنين، أو ستا كتبت من القانتين، أو ثمانيا كتبت من الفائزين، أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة. رواه البيهقي. وقد نظم الشيخ عبد السلام بن عبد الملك ما تضمنه هذا الحديث في قوله: صلاة الضحى يا صاح سعد لمن يدري * * فبادر إليها يا لك الله من حر ففيها عن المختار ست فضائل * * فخذ عددا قد جاءنا عن أبي ذر فثنتان منها ليس تكتب غافلا * * وأربع تدعى مخبتا يا أبا عمرو وست هداك الله تكتب قانتا * * ثمان بها فوز المصلي لدى الحشر وتمحى ذنوب اليوم بالعشر فاصطبر * * وإن جئت ثنتي عشرة فزت بالقصر فيا رب وفقنا لنعمل صالحا * * ويا رب فارزقنا مجاورة البدر محمد الهادي وصل عليه ما * * حدا نحوه الحادي وأصحابه الغر قال في التحفة: ما ذكر من أن الثمان أفضل من اثنتي عشرة لا ينافي قاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل، لخبر مسلم: أنه (ص) قال لعائشة، أجرك على قدر نصبك. وفي رواية: نفقتك لانها أغلبية لتصريحهم بأن العمل القليل يفضل العمل الكثير في صورة، كالقصر أفضل من الاتمام بشروطه. اه. (قوله: على ما في الروضة) هي للنووي. وقوله: وأصلها هو للرافعي، ويسمى العزيز شرح الوجيز. (قوله: فيجوز الزيادة عليها) أي على الثمان، وهو مفرع على كون الثمان أفضل فقط لا أكثر. وقوله: بنيتها أي الضحى. وقوله: إلى ثنتي عشرة متعلق بالزيادة. إي وتنتهي الزيادة إلى اثنتي عشرة. (قوله: ويندب أن يسلم من كل ركعتين) أي لخبر أم هانئ قالت: صلى النبي (ص) سبحة الضحى ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين. ولو جمع بين الثمان أو الاثنتي عشرة بإحرام واحد جاز. (قوله: ووقتها)
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	أي صلاة الضحى. وقوله: من ارتفاع الشمس أي ابتداء وقتها من ارتفاع إلخ، وهذا هو المعتمد. وقيل: من الطلوع. ويسن أن تؤخر إلى الارتفاع. وعلى هذا القول فلا يؤثر فيها وقت الكراهة لانها صاحبة وقت. أفاده ق ل. (قوله: إلى الزوال) متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله. (قوله: والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار) أي ليكون في كل ربع من النهار صلاة، ففي الربع الاول الصبح، وفي الثاني الضحى، وفي الثالث الظهر، وفي الرابع العصر. (قوله: لحديث صحيح فيه) أي في أن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، وهو قوله (ص): صلاة الاوابين - أي صلاة الضحى - حين ترمض الفصال - أي تبرك من شدة الحر - في خفافها. (قوله: فإن ترادفت إلخ) يعني إذا تعارضت فضيلة التأخير وفضيلة أدائها في المسجد، بأن كان إذا أخرها لم يمكنه أن يفعلها في المسجد، وإذا فعلها في المسجد لم يمكن تأخيرها، فهل يؤخرها من غير أن يفعلها في المسجد أو يقدمها مع فعلها في المسجد ؟ فقال الشارح: الاولى تأخيرها ليدرك فضيلتها، لان الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بالمكان. (قوله: إن لم يؤخرها) قيد في أدائها في المسجد. ولو قال مع عدم تأخيرها لكان أنسب. (قوله: فالاولى إلخ) جواب الشرط. (قوله: وإن فات به) أي بالتأخير. ولا معنى للغاية لان موضوع المسألة أنه تعارض تأخيرها من غير فعلها في المسجد وتقديمها مع فعلها في المسجد. ويمكن جعل الواو للحال، وما بعدها جملة حالية. أي والحال أنه يفوت بسبب تأخيرها فعلها في المسجد. (قوله: لان الفضيلة إلخ) تعليل للاولوية. وقوله: المتعلقة بالوقت وهي هنا تأخيرها إلى ربع النهار. وقوله: أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان وهي هنا فعلها في المسجد. (قوله: ويسن أن يقرأ إلخ) في حواشي الخطيب، ذكر الجلال السيوطي أن الافضل أن يقرأ في الركعة الاولى منها بعد الفاتحة سورة والشمس بتمامها، وفي الثانية الفاتحة وسورة والضحى للمناسبة ولما ورد في ذلك. وتبعه ابن حجر. لكن الذي ذهب إليه م ر واعتمده أنه يقرأ في الاولى الكافرون، والثانية الاخلاص، ويفعل ذلك في كل ركعتين منها. قال: وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا، إذ السورة الاولى تعدل ربع القرآن والثانية ثلث القرآن. اه. وعلى هذا فالجمع بين القولين أولى بأن يقرأ في الاولى سورة والشمس والكافرون، وفي الثانية والضحى والاخلاص، ثم باقي الركعات يقتصر على الكافرون والاخلاص. اه. ملخصا. (فائدة) إذا فرغ من صلاتها دعا بهذا الدعاء، وهو: اللهم إن الضحاء ضحاؤك، والبهاء بهاؤك، والجمال جمالك، والقوة قوتك، والقدرة قدرتك، والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الارض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه، بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين. قال في المسلك القريب: ويضيف إليه: اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل. ثم يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. مائة مرة أو أربعين مرة. (قوله: خلافا للغزالي ومن تبعه) أي في قولهم أنها غيرها. ومما ينبني عليه أنها تحصل حينئذ بركعتين فقط، ولا تتقيد بالعدد الذي لصلاة الضحى، وأيضا تفوت بمضي وقت شروق الشمس وارتفاعها، ولا تمتد للزوال. (قوله: ويسن ركعتا تحية) أي ركعتان للتحية للمسجد، أي تعظيمه، إذ التحية شرعا ما يحصل به التعظيم، فعلا كان أو قولا. والمراد
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	تعظيم رب المسجد، إذ لو قصد تعظيمه بها لم تنعقد، إذ المسجد من حيث ذاته لا يقصد بالعبادة شرعا وإنما يقصد لايقاع العبادة فيه لله تعالى، لكن لا تشترط ملاحظة المضاف وهو رب، بل لو أطلق صح. (فائدة) قال الاسنوي: التحيات أربع: تحية المسجد بالصلاة، والبيت صح بالطواف، والحرم بالاحرام، ومنى بالرمي. وزيد عليه تحية عرفة بالوقوف، وتحية لقاء المسلم بالسلام. (قوله: لداخل مسجد) أي خالص، عند حجر. ولا يشترط ذلك عند م ر. فلو كان مشاعا أي بعضه مسجد وبعضه غيره، وإن قل البعض الذي جعل مسجدا، تسن التحية فيه عنده. والمراد بالمسجد غير المسجد الحرام، أما هو فإن كان داخله يريد الطواف سن له الطواف، وهو تحية البيت. فإن صلى ركعتي الطواف حصلت تحية المسجد بهما أيضا، كما يفيده قوله بعد: ولمريد طواف إلخ. (قوله: وإن تكرر دخوله) أي ولو مع تقارب ما بين الدخولين، أو كان معتكفا وخرج ثم دخل، سواء قلنا اعتكافه باق أم لا، لوجود الدخول منه. (قوله: أو لم يرد الجلوس) أي تسن التحية له، سواء أراد الجلوس أم لا. كما يسن لداخل مكة الاحرام سواء أراد الاقامة بها أم لا. وذلك لان العلة فيها تعظيم المسجد وإقامة الشعار. (قوله: خلافا للشيخ نصر) مرتبط بالغاية الثانية، وهو منصوب على الحالية من مجموع الكلام السابق. أي تسن التحية وإن لم يرد الجلوس حال كون ذلك مخالفا للشيخ نصر. (قوله: وتبعه) أي الشيخ نصر. (وقوله: في شرحي المنهج والتحرير) عبارة شرح المنهج مع الاصل وكتحية مسجد غير المسجد الحرام لداخله متطهرا مريدا الجلوس فيه لم يشتغل بها عن الجماعة ولم يخف فوت راتبة، وإن تكرر دخوله عن قرب. لوجود المقتضي. اه. وعبارة شرح التحرير مع الاصل ومنه تحية المسجد لداخله إن أراد الجلوس فيه. اه. (قوله: بقوله) متعلق بخلافا، والباء بمعنى في، والضمير يعود على الشيخ نصر. أي خلافا للشيخ نصر ومن تابعه في تقييد سنية التحية لداخل المسجد بما إذا أراد الجلوس فيه. (قوله: لخبر الشيخين) علة لقوله ويسن ركعتا تحية. (قوله: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) هذا يؤيد ما قاله الشيخ نصر. قال الزركشي: لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب، وأن الامر بذلك معلق على مطلق الدخول، تعظيما للبقعة وإقامة للشعار. اه شرح الروض. (قوله: وتفوت التحية بالجلوس) أي متمكنا مستوفزا كعلى قدميه ومعرضا عنها لا يستريح قليلا ثم يقوم لها. (وقوله: الطويل) قال العلامة الكردي: هل طوله بمقدار ركعتين بأقل مجزئ، حرره فإنه غير بعيد. اه. (قوله: وكذا القصير) أي وكذا تفوت بالجلوس القصير. (قوله: إن لم يسه أو يجهل) قيد في فواتها بالجلوس القصير. أي فإن جلس قصيرا ساهيا أو جاهلا أنها تفوت به تندب له التحية ولا تفوت به، وذلك لخبر الصحيحين: أنه (ص) قال - وهو قاعد على المنبر يوم الجمعة - لسليك الغطفاني لما قعد قبل أن يصلي: قم فاركع ركعتين. (قوله: ويلحق بهما) أي بالسهو والجهل. (وقوله: ما لو احتاج للشرب) أي لعطشه. (وقوله: فيقعد له) أي للشرب، لكراهته للقائم. وخالف م ر في النهاية فجرى على الفوات بجلوسه للشرب. وفي التحفة: ولو دخل المسجد محدثا وجلس للوضوء فاتت التحية به لتقصيره مع عدم احتياجه للجلوس. اه. وقوله: ثم يأتي بها أي بالتحية بعد الشرب جالسا. (قوله: لا بطول قيام) أي لا تفوت به. قال سم: اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفوات إذا طال القيام. كما في نظائره، كما لو طال الفصل بين قراءة آية سجدة وسجودها، أو بين السلام سهوا من سجود السهو وتذكره. اه. وقوله: (أو إعراض عنها) أي ولا تفوت بالاعراض عنها، لكن بشرط القيام. وعبارة التحفة: ولا بقيام وإن طال أو أعرض عنها. اه. وهي أولى من عبارة شارحنا كما هو ظاهر. (قوله: ولمن أحرم بها قائما إلخ) أي ويجوز لمن أحرم بالتحية حال كونه قائما أن يقعد لا تمامها قال في التحفة: لان المحذور الجلوس في غير الصلاة. اه. وله نيتها
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	جالسا حيث جلس ليأتي بها، كما في النهاية، إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما. (قوله: وكره تركها) أي التحية، للخبر السابق. وقوله: من غير عذر أما به، كأن كان مريضا أو خطيبا دخل وقت الخطبة أو مريد طواف، فلا يكره له تركها بل يكره له فعلها في الاخيرة (قوله: نعم، إن قرب إلخ) استدراك من كراهة الترك. وفيه أنه إذا انتظره قائما فلا ترك لاندراجها في الفرض، فلا معنى حينئذ للاستدراك. وقوله: قيام مكتوبة أي وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الاوجه. اه تحفة. وقوله: انتظره قائما أي انتظر قيام المكتوبة حال كونه قائما، وتندرج التحية حينئذ في المكتوبة. فإن صلاها حينئذ أو جلس كره. قال الكردي: وجرى في الامداد على أن الداخل لو كان صلى المكتوبة جماعة لا كراهة، لكن الاولى له الاشتغال بالجماعة لا بالتحية. اه. (قوله: ولو بحدث) أي ولو كان عدم التمكن بسبب الحدث. قال ع ش: وينبغي أن محل الاكتفاء بذلك - أي بقوله سبحان الله إلخ - حيث لم يتيسر له الوضوء فيه قبل طول الفصل، وإلا فلا تحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره. اه. (وقوله: فيه) أي في المسجد: ولا بد من تقييده بكونه مع غير الجلوس. (قوله: أن يقول سبحان الله والحمد لله إلخ) قال في التحفة: لانها الطيبات والباقيات الصالحات وصلاة الحيوانات والجمادات. اه. قال الكردي: وأقول كأن وجه المناسبة أن الداخل حيث لم يتمكن من فعل صلاة الآدميين فلا ينزل رتبة عن الحيوانات والجمادات، فليصل صلاتها. وفي التحفة والنهاية وغيرهما أنها تعدل صلاة ركعتين. وفي حواشي المحلى للشهاب القليوبي ما نصه: (فرع): يقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمن لم يرد فعلها ولو متطهرا، وهو سبحان الله إلخ. (قوله: وتكره إلخ) ويحرم الاشتغال بها عن فرض ضاق وقته فيعتريها من الاحكام الخمسة الندب والكراهة والحرمة. (قوله: دخل وقت الخطبة) أي بشرط التمكن منها، كما في التحفة. (وقوله: ولمريد طواف) أي وتكره لمريد طواف، لكن بشرط التمكن منه - كما في الذي قبله - وذلك لحصولها بركعتيه. قال سم: ولو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها لانها مطلوبة منه في الجملة. غاية الامر أنه طلب منه تقديم الطواف لحصولها بسنته، ولو بدأ بالطواف كما هو الافضل، ثم نوى بالركعتين بعده التحية، فينبغي صحة ذلك، ويندرج فيهما سنة الطواف، لان التحية لم تسقط بالطواف بل اندرجت في ركعتيه، فجاز أن ينوي خصوصها ويندرج فيها سنة الطواف. (قوله: لا لمدرس) أي لا تكره لمدرس. (وقوله: خلافا لبعضهم) هو الزركشي، نقلا عن بعض مشايخه. فجرى على أنه كالخطيب بجامع التشوف إليه، وهو ضعيف لان كلام مقدمة شرح المهذب مصرح بخلافه، وعبارته: وإذا وصل مجلس الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة. انتهت. (قوله: وركعتا استخارة) أي ويسن ركعتان للاستخارة، أي طلب الخير فيما يريد أن يفعله. ومعناها في الخير الاستخارة في تعيين وقته. ويكررها إلى أن ينشرح صدره لشئ، ثم يمضي فيما انشرح له صدره. فإن لم ينشرح أخر إن أمكن، وإلا شرع فيما تيسر، ففيه الخير إن شاء الله تعالى. قال في الاحياء: فمن هم بأمر وكان لا يدري عاقبته، ولا يعرف أن الخير في تركه أو في الاقدام عليه، فقد أمره رسول الله (ص) بأن يصلي ركعتين، يقرأ في الاولى فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. فإذا فرغ دعا وقال: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر خير لي، في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فقدره لي وبارك لي فيه، ثم يسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي، في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير أينما كان، إنك على كل شئ قدير. رواه جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله (ص) يعلمنا الاستخارة في الامور كلها. كما يعلمنا السورة من القرآن. وقال (ص): إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين، ثم ليسم الامر ويدعو - بما ذكرناه - وقال بعض العلماء: من أعطى أربعا لم يمنع أربعا، من
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	أعطى الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب. اه. (قوله: وإحرام) بالجر، عطفا على استخارة. أي وتسن ركعتان للاحرام، ويكونان قبله. (قوله: وطواف) بالجر، عطف على استخارة أيضا. أي ويسن ركعتان للطواف، ويكونان بعده. (قوله: ووضوء) بالجر، عطف أيضا على استخارة. أي وتسن ركعتان للوضوء، ويكونان بعده أيضا بحيث تنسبان إليه عرفا، فتفوتان بطول الفصل عرفا على الاوجه، وعند بعضهم بالاعراض. وبعضهم بجفاف الاعضاء. وقيل بالحدث كما مر عن الشارح في مبحث الوضوء، وإنما سنتا بعده. قال في الاحياء: لان الوضوء قربة، ومقصودها الصلاة، والاحداث عارضة. فربما يطرأ الحدث قبل صلاة فينتقض الوضوء ويضيع السعي، فالمبادرة إلى ركعتين استيفاء لمقصود الوضوء قبل الفوات. وعرف ذلك بحديث بلال، إذ قال (ص): دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها، فقلت لبلال: بم سبقتني إلى الجنة ؟. فقال بلال: لا أعرف شيئا إلا أني لا أحدث وضوءا إلا أصلي عقبه ركعتين. اه. (قوله: وتتأدى ركعتا التحية إلخ) أي تحصل بذلك لانها سنن غير مقصودة، بخلاف نية سنة مقصودة مع مثلها أو فرض فلا يصح. قال ع ش: ينبغي أن محل ذلك - أي حصول ركعتي التحية وغيرها بركعتين - حيث لم ينذرها، وإلا فلا بد من فعلها مستقلة، لانها بالنذر صارت مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل، ولا تحصل بواحد منهما. اه. (وقوله: وما بعدها) الاولى وما بعدهما بضمير التثنية، وهو ركعتا الاستخارة والاحرام والطواف والوضوء. (وقوله: بركعتين) متعلق بتتأدى، فلا تتأدى بأقل منهما، ولا بصلاة جنازة، ولا بسجدتي تلاوة وشكر. (وقوله: من فرض أو نفل آخر) بيان لما قبله. (قوله: وإن لم ينوها معه) غاية لتأدية ركعتي التحية وما بعدهما بما ذكر، أي تتأدى بذلك سواء نوى التحية وما بعدها مع ذلك أم لا. (قوله: أي يسقط إلخ) تفسير لقوله وتتأدى إلخ. والمراد يسقط ما ذكر من غير نيتها. وقوله: طلبها أي المذكورات من ركعتي التحية وما بعدها. (وقوله: بذلك) أي بالركعتين فأكثر. وقوله: أما حصول ثوابها أي المذكورات. وقوله: فالاوجه توقفه أي حصول الثواب على النية. (قوله: لخبر: إنما الاعمال بالنيات). قال سم: قد يقال هذا الحديث يشكل على حصولها بغيرها إذا لم ينوها، ويجاب بأن مفاد الحديث توقف العمل على النية أعم من نيته بخصوصه. وقد حصلت النية ههنا وإن لم يكن المنوي خصوص التحية. فتدبر. اه. (قوله: واعتمده شيخنا) عبارته: أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لحديث: إنما الاعمال بالنيات. وزعم أن الشارع أقام فعل غيرها مقام فعلها فيحصل وإن لم تنو بعيد، وإن قيل كلام المجموع يقتضيه. اه. (قوله: لكن ظاهر إلخ) جرى عليه م ر والخطيب، ومحل الخلاف إذا لم ينو عدمها، وإلا فلا يحصل له فضلها، بل لا يسقط عنه طلبها اتفاقا لوجود الصارف. (قوله: وهو) أي حصول ثوابها وإن لم ينوها. (قوله: ويقرأ ندبا إلخ) قال الحبيب طاهر بن حسين باعلوي في المسلك القريب: ويقرأ في الاولى منهما بعد الفاتحة. * (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) * ويقول: أستغفر الله، ثلاثا. ثم يقرأ الكافرون. وفي الثانية بعد الفاتحة * (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) * ويقول: أستغفر الله، ثلاثا. ثم يقرأ الاخلاص، فإذا فرغ قال: الله أكبر عشرا. الحمد لله عشرا، لا إله إلا الله عشرا، أستغفر الله عشرا، سبحان الله وبحمده عشرا، سبحان الملك القدوس عشرا، اللهم إن أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا. اه. (وقوله: في أولى ركعتي الوضوء) قد ذكر في فصل في صفة الصلاة بيان ما يقرؤه في
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	البقية، وهو الكافرون في أولاها والاخلاص في ثانيتها. وذكر بعضهم أنه يقرأ في الاستخارة ما ذكر، أو يقرأ في الركعة الاولى * (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) * وفي الثانية * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) *. (قوله: ومنه صلاة الاوابين) أي ومن القسم الاول الذي لا تسن فيه الجماعة صلاة الاوابين، أي الراجعين إلى الله في أوقات الغفلة. قال في النصائح الدينية: ومن المستحب المتأكد إحياء ما بين العشاءين بصلاة، وهو الافضل، أو تلاوة قرآن، أو ذكر الله تعالى من تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك. قال النبي عليه السلام: من صلى بعد المغرب ست ركعات لا يفصل بينهن بكلام عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة. وورد أيضا: أن من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وبالجملة فهذا الوقت من أشرف الاوقات وأفضلها، فتتأكد عمارته بوظائف الطاعات ومجانبة الغفلات والبطالات. وورد كراهة النوم قبل صلاة العشاء فاحذر منه، وهو من عادة اليهود. وفي الحديث: من نام قبل صلاة العشاء الآخرة فلا أنام الله عينيه. اه. (قوله: ورويت) أي صلاة الاوابين. (قوله: وركعتين) أي ورويت ركعتين. (فائدة) قال الفشني: قال النبي (ص): من أحب أن يحفظ الله عليه إيمانه فليصل ركعتين بعد سنة المغرب، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ست مرات والمعوذتين مرة مرة. اه وقال في المسلك: فإذا سلم رفع يديه وقال بحضور قلب: اللهم إني أستودعك إيماني في حياتي وعند مماتي وبعد مماتي، فاحفظه علي إنك على كل شئ قدير، ثلاثا. (قوله: وتتأدى إلخ) أي تحصل صلاة الاوابين بفوائت وغيرها من الفرائض المؤداة والنوافل، وهذا بناء على أنها كتحية المسجد. (وقوله: خلافا لشيخنا) أي في فتاويه، كما صرح به في أول فصل في صفة الصلاة، وعبارته هناك: وكذا صلاة الاوابين، على ما قال شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمهما الله تعالى، والذي جزم به شيخنا في فتاويه أنه لا بد فيها من التعيين كالضحى. اه. وقد نقلت بعض عبارة الفتاوي هناك فارجع إليه إن شئت. (قوله: وصلاة التسبيح) بالرفع. عطف على صلاة الاوابين أي ومنه صلاة التسبيح. قال في الاحياء: وهذه الصلاة مأثورة على وجهها، ولا تختص بوقت ولا بسبب. ويستحب أن لا يخلو الاسبوع عنها مرة واحدة، أو الشهر مرة، فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه (ص) قال للعباس بن عبد المطلب: ألا أعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك بشئ إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، سره وعلانيته ؟ تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع من الركوع فتقولها قائما عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع من السجود فتقولها جالسا عشرا، ثم تسجد فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع من السجود فتقولها عشرا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة. تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي السنة مرة. وفي رواية أخرى أنه يقول في أول الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وتقدست
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	أسماؤك، ولا إله غيرك. ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة، والباقي كما سبق عشرا عشرا، ولا يسبح بعد السجود الاخير قاعدا. وهذا هو الاحسن، وهو اختيار ابن المبارك. والمجموع من الروايتين ثلاثمائة تسبيحة، فإن صلاها نهارا فبتسليمة واحدة، وإن صلاها ليلا فبتسليمتين أحسن، إذ ورد أن صلاة الليل مثنى مثنى. وإن زاد بعد التسبيح قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو حسن. اه. وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح، كيفية صلاة التسبيح: أربع ركعات يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والاخلاص، وبعد ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة في القيام، وعشرا في الركوع والاعتدال والسجدتين والجلوس بينهما والاستراحة والتشهد - ترمذي - أو يضم إليها لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدها قبل السلام: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم، حتى أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك، وحتى أتوكل عليك في الامور حسن ظن بك. سبحان خالق النار. اه. وفي رواية: النور. وظاهره أنه لا يكرر الدعاء، ولو قيل بالتكرار لكان حسنا. ثم قوله: وبعدها قبل السلام إلخ ينبغي أن المراد أنه يقول مرة إن صلاها بإحرام واحد، ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام. اه ع ش. (قوله: وهي) أي صلاة التسبيح. (وقوله: أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين) قد تقدم في كلام الغزالي أنه إن صلاها نهارا فبتسليمة واحدة، وإن صلاها ليلا فبتسليمتين. وقال النووي في الاذكار، عن ابن المبارك: فإن صلاها ليلا فأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين، وإن صلاها نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. اه. وعلى أنها بتسليمة واحدة له أن يفعلها بتشهد واحد، وله أن يفعلها بتشهدين كصلاة الظهر. (قوله: وحديثها) أي الحديث الوارد في صلاة التسبيح، وهو ما مر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله: لكثرة طرقه أي رواياته. (قوله: وفيها) أي صلاة التسبيح. (وقوله: ثواب لا يتناهى) أي ليس له نهاية، وهو كناية عن كثرته. (قوله: ومن ثم) أي من أجل أن حديثها حسن وأن ثوابها لا يتناهى. (قوله: إلا متهاون بالدين) أي مستخف به. (قوله: ويقول) أي مصليها. (وقوله: في كل ركعة منها) أي من الاربع الركعات. (قوله: خسمة عشر) بدل بعض من خمسة وسبعين. (قوله: بعد القراءة) أي قراءة الفاتحة والسورة، والظرف متعلق بمحذوف حال من خمسة عشر، أو متعلق بيقول مقدرا. (قوله: وعشرا) معطوف على خمسة عشر. (قوله: في كل من إلخ) متعلق بمحذوف صفة لعشرا، أو حال على قول، أو متعلق بيقول مقدرا. قوله: بينهما أي السجودين. (قوله: بعد الذكر) متعلق بما تعلق به ما قبله. (وقوله: الوارد فيها) أي في الركوع وما بعده. (قوله: وجلسة الاستراحة) معطوف على الركوع. (قوله: ويكبر عند ابتدائها) أي جلسة الاستراحة. والمراد أنه ينهي التكبير الذكر شرع فيه عند رفع رأسه من السجدة الثانية بابتداء جلسة الاستراحة لانه يريد أن يسبح فيها. (وقوله: دون القيام منها) أي ولا يكبر عند القيام منها. والمراد أنه لا يشرع في التكبير عند القيام من جلسة الاستراحة، لان التكبير إنما يشرع عند رفع رأسه من السجدة بل يقوم ساكتا. (قوله: ويأتي بها) أي بالتسبيحات العشر. (وقوله: في محل التشهد) هو الجلوس. وقوله: قبله أي قبل التشهد. وهو ظرف متعلق بيأتي، وكونه قبله ليس بشرط فيجوز بعده، لكن الاول أقرب كما نص عليه في التحفة، وعبارتها: تنبيه: هل يتخير في جلسة التشهد بين كون التسبيح قبله أو بعده ؟ كهو في القيام أو لا يكون إلا قبله كما يصرح به كلامهم ؟ ويفرق بأنه إذا جعل قبل الفاتحة يمكنه نقل ما في الجلسة الاخيرة، بخلافه هنا. كل محتمل، والاقرب
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	الاول. اه. (قوله: ويجوز جعل الخمسة عشر) أي التي يقولها بعد القراءة. وقوله: قبل القراءة أي قراءة الفاتحة والسورة. (قوله: وحينئذ) أي حين إذ جعلها قبل القراءة. (وقوله: يكون عشر الاستراحة بعد القراءة) أي يجعل العشر التي يقرؤها في جلسة الاستراحة بعد القراءة ولا يأتي بها في جلسة الاستراحة. (قوله: لم يجز العود إليه) أي إلى الركوع ليأتي بتسبيحاته. (قوله: ولا فعلها في الاعتدال) أي ولم يجز فعل التسبيحات المتروكة في الاعتدال. (قوله: لانه) أي الاعتدال. وهو علة لعدم جواز فعلها في الاعتدال. (وقوله: ركن قصير) أي وهو لا يجوز الزيادة فيه على ما ورد. (قوله: بل يأتي بها) أي بتسبيحات الركوع المتروكة، والاضراب انتقالي. قال ع ش: وبقي ما لو ترك التسبيح كله أو بعضه ولم يتداركه، هل تبطل به صلاته أو لا ؟ وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل المطلق ؟ فيه نظر، والاقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل له أصل سنتها، وإن ترك الكل وقعت له نفلا مطلقا. اه. (قوله: ويسن أن لا يخلي الاسبوع منها) أي من صلاة التسبيح. (وقوله: أو الشهر) أي أو السنة أو العمر، كما ورد في حديثها. (تنبيه) سئل ابن حجر رضي الله عنه عن صلاة التسبيح، هل هي من النوافل المطلقة ؟ أو من المقيدة باليوم أو الجمعة أو الشهر أو السنة أو العمر ؟ وإذا قلتم أنها من النوافل المقيدة، هل يكون قضاؤها مستحبا وتكرارها في اليوم أو الليلة غير مستحب أم لا ؟ وإذا قلتم أنها من النوافل المطلقة، هل يكون قضاؤها غير مستحب وتكرارها في اليوم والليلة مستحب أم لا ؟ وهل التسبيح فرض أو بعض أو هيئة ؟. فأجاب رضي الله عنه: الذي يظهر من كلامهم أنها من النفل المطلق، فتحرم في وقت الكراهة. ووجه كونها من المطلق أنه الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب، وهذه كذلك، لندبها كل وقت من ليل أو نهار - كما صرحوا به - ما عدا وقت الكراهة لحرمتها فيه. كما تقرر وعلم من كونها مطلقة أنها لا تقضى، لانها ليس لها وقت محدود حتى يتصور خروجها عنه وتفعل خارجه، وأنه يسن تكرارها ولو مرات متعددة في ساعة واحدة. والتسبيحات فيها هيئة كتكبيرات العيدين، بل أولى، فلا يسجد لترك شئ منها، ولو نواها ولم يسبح فالظاهر صحة صلاته بشرط أن لا يطول الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين ولا جلسة الاستراحة، إذ الاصح المنقول أن تطويل جلسة الاستراحة مبطل، كما حررته في شرح العباب وغيره. وإنما اشترطت أن لا يطول هذه الثلاثة لانه إنما اغتفر تطويلها بالتسبيح الوارد. فحيث لم يأت به امتنع التطويل وصارت نافلة مطلقة بحالها، لكنها لا تسمى صلاة التسبيح. اه، من الفتاوي بتصرف. (قوله: وهو) أي القسم الثاني الذي تسن فيه الجماعة. (وقوله: صلاة العيدين) هي من خصوصيات هذه الامة، ومثلها صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوفين. وأول عيد صلاة النبي (ص) عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك عيد الاضحى شرع في السنة المذكورة، وصلاة عيد الاضحى أفضل من صلاة الفطر لثبوتها بنص القرآن وهو قوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * أي صل صلاة الاضحى وانحر الاضحية. والعيد مأخوذ من العود لتكرره وعوده كل عام، أو لان الله تعالى يعود على عباده فيه بالسرور. قال في الاتحاف: وإنما كان يوم العيد من رمضان عيدا لجميع هذه الامة إشارة لكثرة العتق قبله، كما أن يوم النحر هو العيد الاكبر لكثرة العتق في يوم عرفة قبله، إذ لا يرى أكثر عتقا منه، فمن أعتق قبله فهو الذي بالنسبة إليه عيد، ومن لا فهو في غاية الابعاد والوعيد. اه. (قوله: أي العيد الاكبر) هو عيد الاضحى. (وقوله: والاصغر) هو عيد الفطر. (قوله: بين طلوع شمس وزوالها)
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	خبر لمبتدأ محذوف. أي ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها، أي الزمن الذي بين ذلك. ويكفي طلوع جزء من الشمس لكن يسن تأخيرها حتى ترتفع الشمس كرمح، للاتباع وللخروج من خلاف من قال لا يدخل وقتها إلا بالارتفاع فهي مستثناة من سن فعل العبادة في أول الوقت، ولو فعلها فقيل خلاف الاولى، وهو المعتمد. وقال شيخ الاسلام أنه مكروه، وهو ضعيف. ويسن البكور لغير الامام ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة، وأما الامام فيحضر وقت الصلاة. ويسن أن يعجل الحضور في الاضحى ليتسع وقت التضحية، ويؤخره قليلا في الفطر ليتسع وقت صدقة الفطر قبل الصلاة. ولو ارتفعت الشمس لم يكره النفل قبل الصلاة لغير الامام، وأما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره، لانه يكون معرضا عن الخطيب بالكلية. وأما الامام فيكره له النفل قبلها وبعدها لمخالفته فعله (ص) ولاشتغاله بغير الاهم. ويسن قضاؤها إن فاتت لانه يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته. نعم، إن شهدوا بعد الغروب أو عدلوا بعده برؤية الهلال في الليلة الماضية صليت من الغد أداء لتقصيرهم في تأخير الشهادة أو التعديل. (قوله: وهي ركعتان) أي بالاجماع. وهي كسائر الصلوات في الاركان والشروط والسنن. وأقلها ركعتان كسنة الوضوء، وأكملها ركعتان بالتكبير الآتي. ويجب في نيتها التعيين من كونها صلاة عيد فطر أو صلاة أضحى، في كل من أدائها وقضائها. ويسن أن يقرأ فيها بعد الفاتحة في الاولى ق وفي الثانية اقتربت، أو سبح اسم ربك الاعلى في الاولى والغاشية في الثانية، جهرا. (قوله: ويكبر ندبا) أي مع الجهرية وإن كان مأموما، ولو في قضائها. وليس التكبير المذكورر فرضا ولا بعضا، وإنما هو هيئة كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركه. (قوله: ولو مقضية) سواء قضاها في يوم العيد أو في غيره، لان القضاء يحكي الاداء. وقال العجلي: لا تسن فيها لانها شعار للوقت وقد فات، فالغاية للرد عليه. (قوله: بعد افتتاح) أي دعائه، وهو متعلق بيكبر. (وقوله: سبعا) مفعول مطلق ليكبر، أو تكبيرات سبعا، أي غير تكبيرتي الاحرام والركوع. وقوله: وفي الثانية خمسا أي غير تكبيرتي القيام والركوع. ولو نقص إمامه التكبيرات تابعه ندبا، فلو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا، أو مالكي كبر ستا، تابعه ولم يزد عليه. ويستحب بين كل ثنتين منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. (قوله: قبل تعوذ) متعلق بيكبر. ولو قال وقبل تعوذ، بزيادة الواو، عطفا على بعد افتتاح لكان أولى. وكونه قبل العوذ ليس بقيد، وإنما هو مطلوب. فلو تعوذ قبل التكبير ولو عمدا كبر بعده ولا يفوت بالتعوذ. (وقوله: فيهما) أي في الركعة الاولى والركعة الثانية. (قوله: رافعا يديه) حال من فاعل يكبر، أي يكبر حال كونه رافعا يديه حذو منكبيه. ولو والى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته، وإن لزم هذه الاعمال الكثيرة، لان هذا مطلوب فلا يضر. نعم، لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبير تبعا لامامه الحنفي بطلت صلاته على المعتمد، لانه عمل كثير في غير محله عندنا، لان التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية، وأما في الاولى فقبل القراءة كما هو عندنا. وقيل لا تبطل لانه مطلوب في الجملة، فاغتفر ولو في غير محله. (قوله: ما لم يشرع) أي يسن التكبير ما لم يشرع في القراءة. فإن شرع فيها قبل التكبيرات فإن كانت تلك القراءة التعوذ أو السور قبل الفاتحة لم تفت. وإن كانت الفاتحة فاتت لفوات محلها فلا يسن العود إليها، فإن عاد إليها قبل الركوع عامدا عالما لا تبطل صلاته، أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي بها بطلت صلاته. (قوله: ولا يتدارك في الثانية) الفعل مبني للمجهول، ونائب فاعله ضمير يعود على التكبير، أي لا يؤتي به مع تكبيرات الركعة الثانية. وهذا معتمد ابن حجر. وجزم الرملي على سنية تداركها في الثانية مع تكبيرها قياسا على قراءة الجمعة في الركعة الاولى من صلاة الجمعة، فإنه إذا تركها فيها سن له أن يقرأها في الثانية مع المنافقين. (قوله: وفي ليلتهما) معطوف على قوله في أولى، أي ويسن أن يكبر في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الاضحى. وقوله: من غروب الشمس أي أن ابتداء التكبير من حينئذ (وقوله: إلى أن يحرم الامام) أي إلى أن ينطق بالراء من التحرم. وهذا في حق من صلى جماعة، وأما من صلى منفردا فالعبرة في حقه بإحرامه. فإن لم يصل أصلا فقيل يستمر في حقه إلى الزوال. وقيل إلى أول وقت يطلب من الامام الدخول للصلاة فيه.
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	ويسن أن يكون ذلك التكبير في الطرق والمنازل والمساجد والاسواق وغيرها، ماشيا وراكبا وقاعدا ومضطجعا في جميع الاحوال إلا في نحو بيت الخلاء، ودليله في الاول قوله تعالى: * (ولتكملوا العدة) * أي عدة صوم رمضان * (ولتكبروا الله) * أي عند إكمالها. وفي الثاني القياس على الاول. وهذا التكبير يسمى مرسلا ومطلقا إذ لا يتقيد بصلاة ولا نحوها. وما ذكر لغير الحاج، أما هو فلا يكبر هذا التكبير لان التلبية شعاره. (قوله: مع رفع صوت) أي لغير المرأة، أما هي فلا ترفع صوتها مع غير محارمها. (قوله: وعقب كل صلاة) معطوف على قوله في أولى أيضا. أي ويسن أن يكبر أيضا عقب كل صلاة، أي فرضا كانت أو نفلا، أداء أو قضاء. وهذا التكبير يسمى مقيدا، وهو خاص بعيد الاضحى. (قوله: من صبح عرفة) متعلق بيكبر المقدر، أي ويكبر عقب كل صلاة من عقب فعل صبح يوم عرفه. وقوله: إلى عصر آخر أيام التشريق أي إلى عقب فعل عصر آخرها. وهذا معتمد ابن حجر. واعتمد م ر أنه يدخل بفجر يوم عرفة وإن لم يصل الصبح، وينتهي بغروب آخر أيام التشريق. وعلى كل يكبر بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق، وينتهي به عند ابن حجر، وعند م ر بالغروب. وهذا لغير الحاج، أما هو فيكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق، لان أول صلاة يصليها بعد تحلله الظهر وآخر صلاة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح، وهذا معتمد ابن حجر تبعا للنووي. واعتمد م ر أن العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر، فمتى تحلل كبر. وكتب الرشيدي على قول المنهاج: ويختم بصبح آخر التشريق. ما نصه: هذا من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة، وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب، فتنبه له. اه. وصيغة التكبير المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واستحسن في الام أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الاحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. (قوله: وفي عشر ذي الحجة) معطوف على في أولى أيضا. أي ويكبر ندبا في عشر ذي الحجة، لقوله تعالى: * (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام) * قال في الاذكار: قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر. (قوله: أو يسمع صوتها) معطوف على يرى، أي أو يكبر حين يسمع صوت الانعام. (قوله: وصلاة الكسوفين) معطوف على صلاة العيدين. أي وهو صلاة الكسوفين، أي كسوف الشمس وكسوف القمر. ويعبر عنهما في قول بالخسوفين، وفي آخر بالكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو أشهر. وهي من السنن المؤكدة، للاخبار الصحيحة في ذلك. منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة. قال ذلك لما مات ولده سيدنا إبراهيم وكسفت الشمس، فقال الناس: إنما كسفت لموته. (قوله: وأقلها ركعتان كسنة الظهر) فلو نواها كسنة الظهر ثم عن له بعد الاحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة لم يجز، وهذا هو المعتمد. برماوي بجيرمي. (قوله: وأدنى كمالها زيادة قيام) ويجب قراءة الفاتحة في القيام الزائد. (قوله: والاكمل) أي وأعلى الكمال ما ذكر، فتلخص أن لها ثلاث كيفيات. (قوله: أن يقرأ بعد الفاتحة) أي وسوابقها من الافتتاح والتعوذ. (وقوله: البقرة) هي أفضل لمن يحسنها. (وقوله: أو قدرها) أي قدر البقرة من القرآن. وفي الاحياء ما نصه: فيقرأ في الاولى من قيام الركعة الاولى الفاتحة والبقرة، وفي الثانية الفاتحة وآل عمران، وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء، وفي الرابعة الفاتحة وسورة المائدة، أو مقدار ذلك من القرآن من حيث أراد. ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام أجزأه، ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس. ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الانجلاء. ويسبح في الركوع الاول قدر مائة آية، وفي الثاني قدر ثمانين آية، وفي الثالث قدر سبعين، وفي الرابع قدر خمسين. ولكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة.
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	(تتمة) اعلم أن الشارح اقتصر على بيان كيفية صلاة الكسوفين ولم يبين وقتها: وبيانه أنه من ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء، فتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء للمنكسف وبغروبها كاسفة، فلا يشرع فيها بعده. وأما لو حصل غروبها كاسفة في أثناء الصلاة أتمها وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر، لان ما بعد الفجر ملحق بالليل. (قوله: بخطبتين) متعلق بمحذوف حال من كل من صلاة العيدين وصلاة الكسوفين، أي تسن صلاة العيدين وصلاة الكسوفين حال كونهما مصحوبتين بخطبتين بعدهما، وهما كخطبتي الجمعة في أركانهما، أما شروط خطبتي الجمعة - كالقيام فيهما، والجلوس بينهما، والطهارة والستر - فلا تشترط هنا. نعم، يعتبر من الشروط لاداء السنة الاسماع والسماع، وكون الخطبة عربية، ويسن أن يعلمهم في خطبة عيد الفطر أحكام زكاة الفطر، وفي عيد الاضحى أحكام الاضحية. ويسن أن يأمر الناس في خطبة الكسوفين بالتوبة من الذنوب، وبفعل الخير من صدقة وعتق ونحو ذلك. (قوله: أي معهما) أفاد به أن الباء بمعنى مع. (قوله: بعدهما) أي بعد صلاة العيدين وبعد صلاة الكسوفين، والظرف متعلق بمحذوف صفة لخطبتين، واحترز به عما لو قدمتا على الصلاة فإنه لا يعتد بهما، كالسنة الراتبة البعدية لو قدمت. (قوله: أي يسن خطبتان إلخ) أفاد بهذا التفسير أن الخطبتين بعدهما سنة مستقلة. (قوله: ولو في غد) أي ولو كان فعلها في الغد، وذلك فيما إذا شهدوا بعد الغروب برؤية الهلال الليلة الماضية فإنها تصلى أداء من الغد كما تقدم. (قوله: والكسوفين) معطوف على العيدين، أي وبعد فعل صلاة الكسوفين. (قوله: لا الكسوف) أي لا يفتتح أولى خطبتي الكسوف بما ذكر، أي ولا الثانية أيضا. ولو أخره عن قوله والثانية بسبع ولاء لكان أولى، وظاهر سياقه أنه لا يبدله بالتسبيح ولا بالاستغفار. وفي ع: وهل يحسن أن يأتي بدله بالاستغفار قياسا على الاستسقاء أم لا ؟ فيه نظر، والاقرب الاول، لان صلاته مبنية على التضرع، والحث على التوبة والاستغفار من أسباب الحمل على ذلك. وعبارة الناشري: يحسن أن يأتي بالاستغفار إلا أنه لم يرد فيه نص. اه. (قوله: بتسع تكبيرات) متعلق بيفتتح. (قوله: والثانية) أي ويفتتح ثانية الخطبتين بسبع تكبيرات. (وقوله: ولاء) حال من كل من التسع التكبيرات ومن السبع. (قوله: ويبنغي أن يفصل) أي الخطيب. وفي شروح الزبد ما نصه: ولو فصل بينهما بالحمد والتهليل والثناء جاز. اه. (قوله: ويكثر منه في فصول الخطبة) أي وينبغي أن يكثر الخطيب من التكبير في فواصل الخطبة، أي رؤوس سجعاتها. (قوله: قاله) أي ما ذكر من الفصل بينهما بالتكبير والاكثار منه في الفصول. (قوله: ولا تسن هذه التكبيرات للحاضرين) أي بل يسن لهم استماع ذلك من الخطيب. (قوله: وصلاة استسقاء) الاصل فيها الاتباع، واستأنسوا لها بقوله تعالى: * (وإذ استسقى موسى لقومه) * وإنما كان هذا استئناسا لا استدلالا، لان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الراجح، وإن ورد في شرعنا ما يقرره. والاستسقاء معناه لغة: طلب السقيا مطلقا من الله أو من غيره. وشرعا: طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم إليه. قال حجة الاسلام الغزالي في بيان صلاة الاستسقاء: فإذا غارت الانهار وانقطعت الامطار، أو انهارت قناة، فيستحب للامام أن يأمر الناس أولا بصيام ثلاثة أيام، وما أطاقوا من الصدقة، والخروج من المظالم، والتوبة من المعاصي، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين في ثياب بذلة واستكانة متواضعين، بخلاف
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	العيد. وقيل يستحب إخراج الدواب لمشاركتها في الحاجة، ولقوله (ص): لولا صبيان رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. ولو خرج أهل الذمة أيضا متميزين لم يمنعوا، فإذا اجتمعوا في المصلى الواسع من الصحراء نودي: الصلاة جامعة. فصلى بهم الامام ركعتين مثل صلاة العيد بغير تكبير، ثم يخطب خطبتين وبينهما جلسة خفيفة، وليكن الاستغفار معظم الخطبتين. وينبغي في وسط الخطبة الثانية أن يستدبر الناس ويستقبل القبلة، ويحول رداءه في هذه الساعة تفاؤلا بتحويل الحال. هكذا فعل رسول الله (ص). فيجعل أعلاه أسفله وما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، وكذلك يفعل الناس، ويدعون في هذه الساعة سرا، ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون وأرديتهم محولة كما هي حتى ينزعوها متى نزعوا الثياب، ويقول في الدعاء: اللهم إنك أمرنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة أرزاقنا. ولا بأس بالدعاء أدبار الصلوات في الايام الثلاثة قبل الخروج. اه. وقوله: في صدر العبارة بغير تكبير، لعله رأي له، أو بيان لغير الاكمل في صلاة الاستسقاء، فتنبه. (قوله: عند الحاجة للماء) خرج بذلك ما لو لم تكن حاجة فلا تجوز صلاة الاستسقاء بل ولا تصح. (قوله: لفقده) أي الماء. (وقوله: أو ملوحته) أي بحيث لا يشرب. (وقوله: أو قلته) أي الماء. (وقوله: لا يكفي) أي أهل البلدة أو القرية. (قوله: وهي) أي صلاة الاستسقاء. (وقوله: كصلاة العيد) أي في الاركان وغيرها، فيكبر بعد افتتاحه قبل التعوذ والقراءة سبعا في الاولى وخمسا في الثانية، ويرفع يديه عند كل تكبيرة، ويقف بين كل تكبيرة كآية معتدلة، ويقرأ في الاولى جهرا سورة ق وفي الثانية اقتربت - في الاصح -، أو يقرأ في الاولى سبح وفي الثانية الغاشية - لوروده بسند ضعيف - ولا تختص صلاة الاستقساء بركعتين بل تجوز الزيادة عليهما، بخلاف العيد. ولا بوقت العيد في الاصح، بل يجوز فعلها متى شاء ولو في وقت الكراهة على الاصح، لانها ذات سبب فدارت معه، كصلاة الكسوف. (قوله: لكن يستغفر الخطيب) لعل في العبارة سقطا من النساخ قبله، وهو: يخطب كالعيد. وعبارة متن المنهاج: وهي ركعتان كالعيد - إلى أن قال - ويخطب كالعيد، لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير. اه. ويمكن أن يقال لا سقط، والخطبة تفهم من التشبيه. أي وهي كصلاة العيد في الاركان والسنن وفي سنية خطبتين بعدها. (وقوله: بدل التكبير) يعلم منه أنه يستغفر الله في أولهما تسعا وفي ثانيتهما سبعا، والاولى أن يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وإنما سن الاستغفار هنا لانه أليق بالحال، ولخبر الترمذي وغيره: من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف. وينبغي أن يكثر منه ومن قوله تعالى: * (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) * (قوله: ويستقبل القبلة حالة الدعاء إلخ) عبارة المنهاج: ويدعو في الخطبة الاولى ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يساره وعكسه وينكسه - في الجديد - فيجعل أعلاه أسفله وعكسه، ويحول الناس مثله. اه. قوله: أي نحو ثلثها تفسير مراد للصدر. قال في النهاية: فإن استقبل للدعاء في الاولى لم يعده في الثانية. اه. (تنبيه) ما ذكره من كيفية صلاة الاستسقاء هو أكمل كيفيات الاستسقاء، وثانيتها - وهي أدناها - مجرد الدعاء. وثالثتها - وهي أوسطها - الدعاء خلف الصلوات ولو نفلا، وفي نحو خطبة الجمعة. (قوله: وصلاة التراويح) الاصل فيها ما روى الشيخان: أنه (ص) خرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى في
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	المسجد وصلى الناس بصلاته فيها، وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة وقال لهم صبيحتها: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وروى البيهقي بإسناد صحيح أنهم يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين. وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث. واستشكل قوله (ص): خشيت أن تفرض عليكم. بقوله تعالى في ليلة الاسراء: هن خمس والثواب خمسون، لا يبدل القول لدي. وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فلا ينافي فرضية غيرها في السنة. (قوله: وهي) أي صلاة التراويح. (وقوله: عشرون ركعة) أي لغير أهل المدينة على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى السلام، أما هم فلهم فعلها ستا وثلاثين، وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل، ولا يجوز لغيرهم ذلك، وإنما فعل أهل المدينة هذا لانهم أرادوا مساواة أهل مكة، فإنهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات. قال السيوطي: وما كانوا يطوفون بعد الخامسة، وإنما خص أهل المدينة بذلك لان لهم شرفا بهجرته (ص) ومدفنه. (قوله: بعشر تسليمات) أي وجوبا، لانها وردت هكذا، وأشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها، فلا تغير عما وردت عليه. (قوله: في كل ليلة) أي بعد صلاة العشاء، ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم. (قوله: ويجب التسليم) الاولى التعبير بفاء التفريع، إذ المقام يقتضيه لانه مفرع على قوله بعشر تسليمات. (قوله: فلو صلى أربعا منها) أي أو أكثر. (وقوله: لم تصح) أي أصلا إن كان عامدا عالما، وإلا صحت له نفلا مطلقا. (قوله: بخلاف سنة الظهر إلخ) أي فإنه يجوز جمع الاربع القبلية أو البعدية بتحريم واحد وسلام واحد، وكذلك الضحى يجوز أن يجمع فيه بين ركعاته كلها بتحرم واحد وسلام واحد. وقد تقدم أنه لو أخر القبلية لا يجوز له جمعها مع البعدية بسلام واحد، على معتمد ابن حجر، وقال: لعل بحث الجواز مبني على الضعيف أنه لا تجب نية القبلية ولا البعدية. ويجوز ذلك على معتمد م ر. (قوله: وينوي بها التروايح إلخ) أي وينوي في صلاة التروايح، أو ينوي قيام رمضان، وأفاد بذلك أنه لا بد من التعيين في النية. وظاهر كلامه أنه لا يشترط التعرض للعدد فيها، وهو المعتمد، لان التعرض للعدد لا يجب. كما لو قال: أصلي الظهر أو العصر. (قوله: وفعلها أول الوقت) قد بين وقتها في قوله في مبحث الوتر: ووقت الوتر كالتروايح بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. فلا يعترض بأنه كان المناسب أن يقول أولا ووقتها كذا ثم يقول وفعلها أول إلخ. (قوله: أفضل إلخ) في بشرى الكريم خلافه، ونص عبارته: قال عميرة: وفعلها - أي التروايح - عقب العشاء أول الوقت من بدع الكسالى. وفي الامداد: ووقتها المختار يدخل بربع الليل. اه. ولو تعارض فعلها مع العشاء أول الوقت، أو في جوف الليل بعد نوم، قدمتا لكراهة النوم قبل العشاء. (قوله: أثناءه) أي الوقت. (قوله: بعد النوم) متعلق بفعلها أثناءه، ومقتضى التقييد به أن فعلها أول الوقت لا يكون أفضل من فعلها أثناءه مع عدم النوم، فانظره. (قوله: خلافا لما وهمه الحليمي) أي من أن فعلها أثناءه بعد النوم أفضل. (قوله: وسميت) أي العشرون ركعة التي يصليها في رمضان. (وقوله: لانهم) أي الصحابة. (قوله: كانوا يستريحون لطول قيامهم) يؤخذ من التعليل المذكور أنه ينبغي طول القيام بالقراءة مع الحضور والخشوع، خلافا لما يعتاده كثيرون في زماننا من تخفيفها ويتفاخرون بذلك، قال قطب الارشاد سيدنا عبد الله بن علوي الحداد في النصائح: وليحذر من التخفيف المفرط الذي يعتاده كثير من الجهلة في صلاتهم للتراويح، حتى ربما يقعون بسببه في الاخلال بشئ من الواجبات مثل ترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وترك قراءة الفاتحة على الوجه الذي لا بد منه بسبب العجلة، فيصير أحدهم عند الله لا هو صلى ففاز بالثواب ولا هو ترك فاعترف بالتقصير وسلم من الاعجاب. وهذه وما أشبهها من أعظم مكايد الشيطان لاهل الايمان، يبطل عمل العامل منهم عمله مع فعله للعمل، فاحذروا من
	

	[ 307 ]
	ذلك وتنبهوا له معاشر الاخوان. وإذا صليتم التروايح وغيرها من الصلوات فأتموا القيام والقراءة والركوع والسجود والخشوع والحضور وسائر الاركان والآداب، ولا تجعلوا للشيطان عليكم سلطانا فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فكونوا منهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فلا تكونوا منهم. اه. (قوله: بعد كل تسليمتين) متعلق بيستريحون. (قوله: وسر العشرين) أي الحكمة فيها. (قوله: في غير رمضان) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من عشر، لان نعت النكرة إذا تقدم عليها يعرب حالا منها، أي أن الرواتب عشر ركعات حال كونها كائنة في غير رمضان. ويصح أن يكون حالا من الرواتب، والمراد أنها عشر في غير رمضان مثل رمضان. (قوله: فضوعفت فيه) أي في رمضان. واعترض بأن التضعيف أن يزاد على الشئ مثله فيقتضي أن التراويح عشر ركعات، لانه إذا زيد على العشر ركعات المؤكدات مثلها صارت عشرين، عشرة منها هي المؤكدة من الرواتب، والعشرة الاخرى هي التروايح. وأجيب - كما في سم - بأن المعنى: فزيد قدرها وضعفه، لا فزيد عليها قدرها فقط، لانه ليس كذلك. أي زيد قدر الرواتب العشرة، وضعف هذا القدر الزائد أي مثله وهو عشرة، فيصير الجميع ثلاثين ركعة، الرواتب عشرة، والتراويح عشرون. وهذا كما ترى مبني على أن ضعف الشئ مثله، أما إذا قيل إن ضعفه مثلاه فلا تأويل، وهذا الاخير هو المشهور، كما في ع ش. وفي الرشيدي ما نصه: فقوله: فضوعفت، أي وجعلت بتضعيفها زيادة في رمضان. وإلا فالرواتب مطلوبة أيضا، وأنه مبني على أن ضعف الشئ مثلاه. اه. (قوله: وتكرير قل هو الله أحد، إلى: كما أفتى به شيخنا) عبارة الفتاوي له: سئل - رضي الله عنه ومتع بحياته -: في تكرير سورة الاخلاص في التراويح هل يسن ؟ وإذا قلتم لا، فهل يكره أم لا ؟ وقد رأيت في المعلمات لابن شهبة أن تكرير سورة الاخلاص في التراويح ثلاثا كرهها بعض السلف، قال لمخالفتها المعهود عمن تقدم، ولانها في المصحف مرة فلتكن في التلاوة مرة. اه. فهل كلامه مقرر معتمد أم لا ؟ بينوا ذلك وأوضحوه لا عدمكم المسلمون. فأجاب فسح الله في مدته: تكرير قراءة سورة الاخلاص أو غيرها في ركعة أو في كل ركعة من التراويح ليس بسنة، ولا يقال مكروه على قواعدنا لانه لم يرد فيه نهي مخصوص. وقد أفتى ابن عبد السلام وابن الصلاح وغيرهما بأن قراءة القدر في التراويح - وهو التجزئة المعروفة - بحيث يختم القرآن جميعه في الشهر أولى من سورة قصيرة. وعللوه بأن السنة القيام فيها بجميع القرآن. واقتضاه كلام المجموع، واعتمد ذلك الاسنوي وغيره. قال الزركشي وغيره: ويقاس بذلك كل ما ورد فيه الامر ببعض معين، كآية البقرة وآل عمران في سنة الصبح إلخ، انتهت. وإذا تأملت العبارة المذكورة تعلم ما في قوله كما أفتى به شيخنا، فإنها ليس فيها التقييد بقوله في الركعات الاخيرة، ولا التقييد بسورة الاخلاص، وليس فيها قوله بدعة غير حسنة، بل الذي فيها أن قراءة القرآن في جميع الشهر أولى وأفضل، وأن تكرير سورة الاخلاص أو غيرها في ركعة ما خلاف الاولى فقط، وليس بسنة ولا بمكروه. إلا أن يقال أفتى بذلك في فتوى لم تقيد في الفتاوى. لكن عبارة الروض مصرحة بما في الفتاوى، إلا أنه قيد فيها بسورة الاخلاص، ونصها: وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الاخلاص. اه. ومثلها عبارة النهاية والمغني. والحاصل الذي يظهر من كلامهم أن الوارد قراءة القرآن كله بالتجزئة المعلومة، فهو الاولى والافضل، وأن غير ذلك خلاف الاولى والافضل، سواء قرأ سورة الاخلاص أو غيرها، في كل الركعات أو في بعضها، الاخير منها أو الاول، وسواء كررها ثلاث أو لا. فما يعتاده أهل مكة من قراءة قل هو الله أحد في الركعات الاخيرة، وقراءة ألهاكم إلى المسد في الركعات الاول، خلاف الافضل. وكذلك ما يعتاده بعضهم من قراءة جزء كامل في ست عشرة ركعة وتكرير قل هو الله أحد في الباقي. ثم رأيت عبارة بعض المتأخرين ناطقة بما قلناه، ونصها: وفعلها بالقرآن في جميع الشهر بأن يقرأ فيها كل ليلة جزءا أفضل من تكرير سورة الرحمن أو هل أتى على الانسان أو سورة الاخلاص بعد كل سورة من التكاثر إلى
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	المسد كما اعتاده أهل مصر. اه. ومعلوم أن محل ذلك كله إذا كان يحفظ القرآن كله أو يحفظ بعضه. ويقرأ على ترتيب المصحف مع التوالي، فإن لم يحفظ إلا سورة واحدة فقط، الاخلاص أو غيرها، أتى بما حفظه ويبعد في حقه أن يقال أنه خلاف الافضل والاولى، فتدبر. (قوله: ويسن التهجد) هو لغة: رفع النوم بالتكلف. واصطلاحا: ما ذكره الشارح. (قوله: فتهجد به نافلة لك) قال بعضهم: الباء للظرفية، أي فتهجد فيه. وفي التفسير: فتهجد به، أي صل به، أي بالقرآن، أي اقرأه في صلاتك فريضة نافلة لك، أي زائدة على الصلوات الخمس. كما في الجلال. فنافلة صفة لموصوف محذوف واقع مفعولا لتهجد وهو فريضة، لان التهجد كان واجبا في صدر الاسلام. اه بجيرمي. (قوله: وورد في فضله) أي التهجد. (وقوله: أحاديث كثيرة)، منها: قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الاثم، ومطردة للداء عن الجسد ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس في صعيد واحد، فينادي مناد: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع ؟ فيقومون - وهم قليل - فيدخلون الجنة بغير حساب. وروي أن الجنيد رؤي في النوم، فقيل له: ما فعل الله بك فقال: طاحت تلك الاشارات وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر. ومعنى طاحت تلك الاشارات: أن إشاراته التي يشير بها للناس هلكت فلم يجد ثوابها. ومعنى غابت تلك العبارات: أن عباراته التي يعبر بها للمريدين تلاشت واضمحلت فلم يجد ثوابها أيضا. ومعنى فنيت تلك العلوم: أن العلوم التي يعلمها للتلامذة انعدمت فلم يجد ثوابها أيضا. ومعنى نفدت تلك الرسوم: أن الرسوم التي يرسمها للمبتدئين فرغت فلم يجد لها ثوابها. ومعنى وما نفعنا إلخ: أنه وجد ثوابها. والمقصود من ذلك أن هذه الامور لم يجد لها ثوابا لاقترانها في الغالب بالرياء ونحوه، إلا الركيعات المذكورة للاخلاص فيها. وإنما قال رضي الله عنه ذلك حثا على التهجد وبيانا لشرفه، وإلا فيبعد على مثله اقتران عمله برياء أو نحوه مع كونه سيد الصوفية. قال القطب الغوث الحبيب عبد الله الحداد في نصائحه: واعلم أن قيام الليل من أثقل شئ على النفس، ولا سيما بعد النوم. وإنما يصير خفيفا بالاعتياد والمداومة والصبر على المشقة والمجاهدة في أول الامر، ثم بعد ذلك ينفتح باب الانس بالله تعالى وحلاوة المناجاة له ولذة الخلو به عزوجل، وعند ذلك لا يشبع الانسان من القيام فضلا عن أن يستثقله أو يكسل عنه. كما وقع ذلك للصالحين من عباد الله حتى قال قائلهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه بالليل إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: منذ أربعين سنة ما غمني شئ إلا طلوع الفجر. وقال آخر: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وقال آخر: لولا قيام الليل وملاقاة الاخوان في الله ما أحببت البقاء في الدنيا. وأخبارهم في ذلك كثيرة مشهورة. وقد صلى خلائق منهم الفجر بوضوء العشاء، رضي الله عنهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فعليك رحمك الله بقيام الليل وبالمحافظة عليه وبالاستكثار منه، وكن من عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. واتصف ببقية أوصافهم التي وصفهم الله بها في هذه الآيات إلى آخرها. وإن عجزت عن الكثير من القيام بالليل فلا تعجز عن القليل منه، قال الله تعالى: * (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) * أي في القيام من الليل. وقال عليه السلام: عليكم بقيام الليل ولو ركعة وما أحسن وأجمل الذي يقرأ القرآن
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	الكريم بالغيب أن يقرأ كل ليلة في قيامه بالليل شيئا منه، ويقرأه على التدريج من أول القرآن إلى آخره، حتى تكون له في قيام الليل ختمة إما في كل شهر أو في كل أربعين أو أقل من ذلك أو أكثر، على حسب النشاط والهمة. اه. (قوله: وكره لمعتاده تركه) أي التهجد، وذلك لقوله (ص) لعبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. وحكى اليافعي عن الشيخ أبي بكر الضرير قال: كان في جواري شاب حسن يصوم النهار ولا يفطر، ويقوم الليل ولا ينام، فجاءني يوما وقال: يا أستاذ إني نمت عن وردي الليلة، فرأيت كأن محرابي قد انشق، وكأني بجوار قد خرجن من المحراب لم أر أحسن وجها منهن، وإذا فيهن واحدة شوهاء فوهاء لم أر أقبح منها منظرا، فقلت: لمن أنتن ؟ ولمن هذه ؟ فقلن: نحن لياليك التي مضين، وهذه ليلة نومك، ولو مت في ليلتك هذه لكانت هذه حظك. فشهق شهقة وخر ميتا، رحمة الله عليه. وحكي عن بعض الصالحين أنه قال: رأيت سفيان الثوري في النوم بعد موته فقلت له: كيف حالك يا أبا سعيد ؟ فأعرض عني وقال: ليس هذا زمان الكنى. فقلت له: كيف حالك يا سفيان ؟ فأنشأ يقول: نظرت إلى ربي عيانا فقال لي * * هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد لقد كنت قواما إذ الليل قد دجا * * بعبرة مشتاق وقلب عميد فدونك فاختر أي قصر تريده * * وزرني فإني عنك غير بعيد (قوله: ويتأكد أن لا يخل إلخ) أي أن لا يتركها. اه ع ش. (قوله: لعظم فضل ذلك) أي الصلاة في الليل بعد النوم. (قوله: ولا حد لعدد ركعاته) أي لا تعيين لعدد ركعات التهجد. (قوله: وقيل حدها) أي ركعاته. (قوله: وأن يكثر فيه) أي ويتأكد أن يكثر في الليل من الدعاء والاستغفار، لخبر مسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وذلك كل ليلة، ولان الليل محله الغفلة. (قوله: ونصفه) أي الليل. (وقوله: آكد) أي بالدعاء فيه والاستغفار. (قوله: وأفضله عند السحر) أي وأفضل ما ذكر من الدعاء والاستغفار أن يكون عند السحر. (وقوله: لقوله تعالى إلخ) أي وللخبر الصحيح: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له ؟ ومن يسألني فأعطيه ؟ ومن يستغفرني فأغفر له ؟. ومعنى ينزل: ينزل أمره أو ملائكته أو رحمته، أو هو كناية عن مزيد القرب المعنوي. (قوله: وأن يوقظ إلخ) أي ويتأكد أن يوقظ من يطمع في تهجده ليتهجد معه، لقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * ولخبر الامام أحمد وأبي داود، عن أبي هريرة رضي الله عنه: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقضت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ولخبر أبي داود والنسائي، عن أبي هريرة: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله وصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وإذا تأكد الايقاظ للتهجد فللراتبة أولى، لا سيما إن ضاق وقتها. وعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي (ص) يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت. (قوله: ويندب قضاء نفل مؤقت) وذلك لعموم خبر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولانه (ص) قضى بعد الشمس ركعتي الفجر، وبعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر. رواهما مسلم وغيره. ولخبر أبي داود بإسناد حسن: من نام عن وتره أو سنته فليصل إذا ذكره. اه شرح الروض. (قوله: لا ذي
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	سبب) أي لا يندب قضاء نفل ذي سبب، وذلك لان فعله لعارض السبب وقد زال فلا يقضى. وقوله: ككسوف هو تمثيل لذي السبب على تقديره مضاف، أي صلاته. ويحتمل أن يكون تمثيلا للسبب نفسه، لكن يعكر عليه ما بعده فإنهما لذي السبب. ومثلها صلاة الاستسقاء. قال في فتح الجواد: وسنها فيما لو سقوا قبلها إنما هو لطلب الاستزادة لا للقضاء. اه. (قوله: ندب له قضاؤه) أي لئلا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية. (قوله: وكذا غير الصلاة) أي وكذلك يندب قضاء الورد الفائت من غير الصلاة لما قدمنا. (قوله: ولا حصر للنفل المطلق) هو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، وذلك لقوله (ص): الصلاة خير موضوع استكثر منها أو أقل رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. (قوله: وله) أي للمنتفل نفلا مطلقا. (قوله: أن يقتصر على ركعة) قال ع ش: بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها. اه. (قوله: بلا كراهة) عبارة الروض وشرحه: وفي كراهة الاقتصار على ركعة فيما لو أحرم مطلقا وجهان، أحدهما: نعم. بناء على القول بأنه إذا نذر صلاة لا تكفيه ركعة. والثاني: لا. بل قال في المطلب الذي يظهر استحبابه: خروجا من خلاف بعض أصحابنا، وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزم بالشروع ركعتان. اه. (قوله: فإن نوى فوق ركعة) مقابل لمحذوف، أي له الاقتصار على ركعة إن نواها وأطلق، فإن نوى فوق ركعة - أي نوى عددا فوق ركعة - فله أن يتشهد بلا سلام في كل ركعتين، وهو أفضل، كالرباعية، وفي كل ثلاث وكل أربع أو أكثر، لان ذلك معهود في الفرائض في الجملة. فإن قلت: عهد التشهد عقب الثانية كالصبح، وعقب الثلاثية كالمغرب، وعقب الرابعة كالعصر، وأما عقب الخامسة فلم يعهد ! قلت: ذلك مدفوع بقولهم: في الجملة. وأفهم قول الشارح: فله أن يتشهد: أن له الاقتصار على تشهد واحد آخر صلاته، وهو كذلك. لانه لو اقتصر عليه في الفريضة لجاز. وهذا التشهد ركن كسائر التشهدات الاخيرة، فإن أتى بتشهدين قرأ السورة فيما قبل التشهد الاول، أو بتشهد واحد قرأها في جميع الركعات. وأفهم أيضا قوله: في كل ركعتين: أنه لا يجوز له التشهد من غير سلام في كل ركعة، وهو كذلك إذ لم يعهد له نظير أصلا. وقوله: في كل ركعتين أي بعد كل ركعتين. ومثله يقال فيما بعده كما هو ظاهر. قال ع ش: ولا يشترط تساوي الاعداد قبل كل تشهد، فله أن يصلي ركعتين ويتشهد، ثم ثلاثا ويتشهد، ثم أربعا. وهكذا. اه. (قوله: أو نوى قدرا) أي عددا معينا. ولو حذفه وقال وله زيادة ونقص. عطفا على قوله فله التشهد، لكان أولى. لان العطف يقتضي أن نيته قدرا مغايرا لنيته فوق ركعة، مع أنه عينه ثم ظهر أنه ليس عينه بل هو أعم منه، لان نيته قدرا صادق بركعة وبأكثر، بخلاف نيته فوق ركعة فإنه خاص بما زاد عليها. فتنبه. (وقوله: إن نويا) أي الزيادة والنقص. وقوله: قبلهما أي للزيادة والنقص، وهو على التوزيع. أي نوى الزيادة قبل الاتيان بها، ونوى النقص قبل أن يشرع فيه، كأن نوى ركعتين ثم قبل السلام نوى الزيادة فقام وأتى بها، أو نوى أربعا عند رفع رأسه من السجدة الثانية نوى الاقتصار على ركعتين، فإنه يصح ذلك، بخلاف ما لو فعل الزيادة قبل أن ينويها أو فعل النقص قبل أن ينويه فإنه يبطل الصلاة. وعبارة الروض وشرحه: فإن نوى أربعا وسلم من ركعتين أو من ركعة، أو قام إلى خامسة عامدا قبل تغيير النية، بطلت صلاته لمخالفته ما نواه بغير نية، لان الزيادة صلاة ثانية فتحتاج إلى نية. ولهذا لو كان المصلي متيمما ورأى الماء لم يجز له الزيادة. اه. (قوله: وإلا بطلت صلاته) أي وإن لم ينوهما قبلهما بطلت صلاته، أي إن كان عامدا عالما. (قوله: فلو نوى ركعتين إلخ) تفريع على قوله وإلا بطلت صلاته. وهو كالتقييد له، فكأنه قال: محل البطلان إذا فعل
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	ذلك عمدا، فإن كان سهوا بأن قام من نوى ركعتين لثالثة سهوا فلا تبطل صلاته، لكن يجب عليه عند التذكر أن يقعد، ثم إن شاء الزيادة نواها وقام. (وقوله: ثم تذكر) أي أنه لم ينو إلا ركعتين، وأن قيامه هذا سهو. (وقوله: فيقعد وجوبا) أي لان ما أتى به وقع لغوا. (وقوله: إن شاء) مفعوله محذوف، أي شاء الزيادة قبل قيامه. (وقوله: ثم يسجد للسهو آخر صلاته) لانه أتى بما يبطل عمده. (قوله: وإن لم يشأ) أي الزيادة. (وقوله: قعد) أي دام على قعوده. ولو حذفه واقتصر على قوله تشهد وما بعده لكان أولى. (قوله: ويسن للمتنفل) أي نفلا مطلقا. ولو قال كما في الروض: والافضل له أن يسلم إلخ لكان أولى، لانه مرتبط بقوله وله أن يقتصر إلخ. وليفيد الافضلية. (وقوله: أن يسلم من كل ركعتين) قال في التحفة: بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما فيما إذا أطلق أو نوى أكثر منهما بشرط تغيير النية، لكن في هذه تردد، إذ لا يبعد أن يقال بقاؤه على منويه أولى. اه. (قوله: مثنى مثنى) أي اثنان اثنان. والثاني تأكيد لدفع توهم إرادة اثنين فقط. اه ق ل. (قوله: وفي رواية صحيحة والنهار) أي زيادة على الليل. (قوله: إطالة القيام) أي في كل الصلوات. (وقوله: أفضل من تكثير الركعات) أي للخبر الصحيح: أفضل الصلاة طول القنوت، أي القيام. ولان ذكره القرآن، وهو أفضل من ذكر غيره. فلو صلى شخص عشرا وأطال قيامها، وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن، كانت العشر أفضل. وقيل إن العشرين أفضل. ويرجحه قاعدة أن الفرض أفضل من النفل، وأن ما يتجزأ من الواجب يقع القدر المجزئ منه فرضا، وما عداه نفلا. وهي كلها أو غالبها يقع واجبا بخلاف العشر. أفاده ابن حجر وباعشن في شرحي بافضل. وتقدم عن ع ش في مبحث ركن القيام أن العشرين أفضل، ونص عبارته بعد كلام: أما لو كانت الكل من قيام، واستوى زمن العشر والعشرين، فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات مع اشتراك الكل في القيام. اه. (قوله: وقال) أي النووي. (وقوله: فيه) أي في المجموع. (قوله: أفضل النفل عيد أكبر فأصغر) أفاد أن العيدين أفضل مما بعدهما وذلك لشبههما الفرض في ندب الجماعة وتعين الوقت، وللخلاف في أنهما فرضا كفاية. وأما خبر مسلم: أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق. وأفاد أيضا أن العيد الاكبر وهو عيد الاضحى، أفضل من العيد الاصغر. قال في شرح الروض: وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل. وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الاضحى، لانه منصوص عليه بقوله تعالى: * (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) * قال الزركشي: لكن الارجح في النظر ترجيح عيد الاضحى، لانه في شهر حرام وفيه نسكان، الحج والاضحية. وقيل لان عشره أفضل من العشر الاخير من رمضان. اه. (قوله: فكسوف إلخ) أي ثم يتلو العيدين في الافضلية الكسوفان، وذلك للاتفاق على مشروعيتهما، بخلاف الاستسقاء فإن أبا حنيفة ينكره. (وقوله: فخسوف) أي ثم يتلو الكسوف الخسوف، وإنما كان الاول أفضل من الثاني لتقدم الشمس على القمر في القرآن، ولان الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به. (وقوله: فاستسقاء) أي ثم يتلو الكسوفين في الفضيلة الاستسقاء، لتأكد طلب الجماعة فيها. (قوله: فوتر) أي ثم يتلو الاستسقاء فيها الوتر، لانه قيل بوجوبه. (قوله: فركعتا فجر) أي ثم يتلو الوتر فيها ركعتا الصبح، أي سنته، لما صح من شدة مثابرته (ص) عليهما أكثر من غيرهما. ومن قوله: إنهما خير من الدنيا وما فيها. (قوله: فبقية الرواتب) أي ثم يتلو ما ذكر بقية الرواتب، الصلاة القبلية والبعدية، لمواظبته (ص) عليها. (قوله: فجميعها في مرتبة واحدة) أي أن الرواتب الباقية كلها في مرتبة
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	واحدة. ولو قال وهي - أي البقية - في مرتبة واحدة لكان أولى، إذ عبارته توهم أن ضمير جميعها يعود على الرواتب لا على البقية. (قوله: فالتراويح) أي ثم يتلو بقية الرواتب التراويح، لمشروعية الجماعة فيها. (قوله: فالضحى) أي ثم يتلو التراويح الضحى، لشبهها بالفرض في تعيين الوقت. (قوله: فركعتا الطواف إلخ) أي ثم يتلو الضحى ركعتا الطواف والتحية والاحرام، وظاهر عبارته أن الثلاثة في مرتبة واحدة، وليس كذلك، بل ركعتا الطواف أفضل من ركعتي الاحرام والتحية للخلاف في وجوبهما، وركعتا التحية أفضل من ركعتي الاحرام أيضا لتقدم سببهما وهو دخول المسجد. فلو قال كالذي قبله فركعتا الطواف فالتحية فالاحرام لكان أولى، لكون الفاء تفيد الترتيب بينها في الافضلية. (قوله: فالوضوء) أي ثم يتلو الجميع سنة الوضوء. وسكت عن النفل المطلق، وهو يتلو سنة الوضوء كما صرح به في التحفة والنهاية. (قوله: فائدة: أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب إلخ) قال المؤلف في إرشاد العباد: ومن البدع المذمومة التي يأثم فاعلها ويجب على ولاة الامر منع فاعلها: صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجب. وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وصلاة آخر جمعة من رمضان سبعة عشر ركعة، بنية قضاء الصلوات الخمس التي لم يقضها. وصلاة يوم عاشوراء أربع ركعات أو أكثر. وصلاة الاسبوع، أما أحاديثها فموضوعة باطلة، ولا تغتر بمن ذكرها. اه. وممن ذكرها الغزالي في الاحياء، ونص عبارته: أما صلاة رجب فقد روي بإسناد عن رسول الله (ص) أنه قال: ما من أحد يصوم أول خميس من رجب، ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد اثنتي عشرة، فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة، ويقول: اللهم صل على النبي الامي وعلى آله. ثم يسجد ويقول في سجوده، سبعين مرة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العلي الاعظم. ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الاولى. ثم يسأل حاجته في سجوده، فإنها تقضى. قال رسول الله (ص): لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الاشجار، ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار. فهذه صلاة مستحبة، وإنما أوردناها في هذا القسم لانها تتكرر بتكرر السنين، وإن كان لا تبلغ رتبتها رتبة صلاة التراويح وصلاة العيدين، لان هذه الصلاة نقلها الآحاد. ولكن رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها. وأما صلاة شعبان فهي أن يصلي في ليلة الخامس عشر منه مائة ركعة، كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة. وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد مائة مرة، فهذه أيضا مروية في جملة الصلوات، كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير، ويجتمعون فيها، وربما صلوها جماعة. وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: حدثني ثلاثون من أصحاب النبي (ص) أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله تعالى إليه سبعين نظرة، وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة. اه. قال العلامة الكردي: واختلف العلماء فيها، فمنهم من قال لها طرق إذا اجتمعت وصل الحديث إلى حد يعلم به في فضائل الاعمال. ومنهم من حكم على حديثها بالوضع، ومنهم النووي، وتبعه الشارح في كتبه. وقد أفرد الشارح الكلام على ذلك في تأليف مستقل سماه الايضاح والبيان فيما جاء في ليلة الرغائب والنصف من شعبان. وقد أشبع الكلام فيه على ذلك، فراجعه منه إن أردته. اه. (قوله: فبدعة قبيحة) في الاذكار ما نصه: ذكر الشيخ الامام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله. في كتابه القواعد، أن البدع على خمسة أقسام: واجبة، ومحرمة، ومكروهة، ومستحبة، ومباحة. قال: ومن أمثلة البدع المباحة
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	المصافحة عقب الصبح والعصر. والله أعلم. اه. وقوله: واجبة. من أمثلتها تدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع. فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا، وإهماله حرام إجماعا. وقوله: ومحرمة. من أمثلتها المحدثات من المظالم كالمكوس. وقوله: ومكروهة. من أمثلتها زخرفة المساجد، وتخصيص ليلة الجمعة بقيام. وقوله: ومستحبة. من أمثلتها فعل صلاة التراويح بالجماعة، وبناء الربط والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في العصر الاول. وقوله: ومباحة. من أمثلتها ما ذكره. وقال ابن حجر في فتح المبين، في شرح قوله (ص): من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما نصه: قال الشافعي رضي الله عنه: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة. والحاصل أن البدع الحسنة متفق على ندبها، وهي ما وافق شيئا مما مر، ولم يلزم من فعله محذور شرعي. ومنها ما هو فرض كفاية، كتصنيف العلوم. قال الامام أبو شامة شيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده (ص): من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الاحسان إلى الفقراء يشعر بمحبة النبي (ص) وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك، وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين (ص). وأن البدع السيئة، وهي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو التزاما، قد تنتهي إلى ما يوجب التحريم تارة والكراهة أخرى، وإلى ما يظن أنه طاعة وقربة. فمن الاول الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون ما كان عليه مشايخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة عنهم، بل كثير من أولئك إباحية لا يحرمون حراما، لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم الشنيعة القبيحة، فهم باسم الكفرة أو الفسق أحق منهم باسم التصوف أو الفقر. ومنه الصلاة ليلة الرغائب أول جمعة من رجب، وليلة النصف من شعبان. ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها، فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم. فإنه حرام وفسق. قيل: ومن البدع صوم رجب، وليس كذلك بل هو سنة فاضلة، كما بينته في الفتاوي وبسطت الكلام عليه. اه. بحذف. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وقد تم تحرير الجزء الاول من الحاشية المباركة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، يوم الاحد المبارك في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة عام ثمانية وتسعين بعد الالف والمائتين، على يد مؤلفها راجي الغفران من ربه ذي العطا أبي بكر ابن المرحوم محمد شطا الدمياطي الشافعي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمحبيه ولجميع المسلمين. المشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها، فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم. فإنه حرام وفسق. قيل: ومن البدع صوم رجب، وليس كذلك بل هو سنة فاضلة، كما بينته في الفتاوي وبسطت الكلام عليه. اه. بحذف. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وقد تم تحرير الجزء الاول من الحاشية المباركة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، يوم الاحد المبارك في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة عام ثمانية وتسعين بعد الالف والمائتين، على يد مؤلفها راجي الغفران من ربه ذي العطا أبي بكر ابن المرحوم محمد شطا الدمياطي الشافعي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمحبيه ولجميع المسلمين. وأرجو الله الكريم المنان بجاه سيدنا محمد سيد ولد عدنان أن يرزقنا رضاه، وأن يصحح منا ما أفسدناه، وأن يمن علينا بقربه، وأن يتحفنا بحقائق حبه، وأن لا يجعل أعمالنا حسرة علينا وندامة. وأن يجعلنا مع ساداتنا في أعلى فراديس الكرامة. وأن يعيننا على التمام كما أعاننا على الابتداء. فإنه مجيب الدعاء، لا يرد من قصده واعتمد عليه، ولا من عول في جميع أموره عليه. ولذة الخلو به عزوجل، وعند ذلك لا يشبع الانسان من القيام فضلا عن أن يستثقله أو يكسل عنه. كما وقع ذلك للصالحين من عباد الله حتى قال قائلهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه بالليل إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: منذ أربعين سنة ما غمني شئ إلا طلوع الفجر. وقال آخر: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وقال آخر: لولا قيام الليل وملاقاة الاخوان في الله ما أحببت البقاء في الدنيا. وأخبارهم في ذلك كثيرة مشهورة. وقد صلى خلائق منهم الفجر بوضوء العشاء، رضي الله عنهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فعليك رحمك الله بقيام الليل وبالمحافظة عليه وبالاستكثار منه، وكن من عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. واتصف ببقية أوصافهم التي وصفهم الله بها في هذه الآيات إلى آخرها. وإن عجزت عن الكثير من القيام بالليل فلا تعجز عن القليل منه، قال الله تعالى: * (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) * أي في القيام من الليل. وقال عليه السلام: عليكم بقيام الليل ولو ركعة وما أحسن وأجمل الذي يقرأ القرآن الكريم بالغيب أن يقرأ كل ليلة في قيامه بالليل شيئا منه، ويقرأه على التدريج من أول القرآن إلى آخره، حتى تكون له في قيام الليل ختمة إما في كل شهر أو في كل أربعين أو أقل من ذلك أو أكثر، على حسب النشاط والهمة. اه.


