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الجزء الول

 تنبيه: أرقام الصفحات موافقة لطبعة مكتبة ومطبعة سليمان مرغي
سنقافورة

 2ص: 
بسم ال الرحمن الرحيم

لصراط هم على ا بت ل ما، وث لذي نشر للعلماء أعل لحمد ل ا       ا
، وفضل العلماء، جعل مقام العلم أعلى مقام ما، و لمستقيم أقدا  ا
ارفين لطائف عرفة الحكام، وأودع الع نية وم لحجج الدي إقامة ا  ب
 سره فهم أهل المحاضرة واللهام، ووفق العاملين لخدمته فهجروا
 لذيذ المنام وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه فشغلهم عن جميع النام.
أشهد أن ل إله إل ال عالى على جزيل النعام. و مده سبحانه وت  أح
ينا محمدا د أن سيدنا ونب وأشه ده ل شريك له الملك العلم.   وح
مام كل إمام له وصفيه وخليله إ ه ورسو ه وسلم عبد ي  صلى ال عل

وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، 
 3ص: 

صلة وسلما دائمين متلزمين إلى يوم الدين.
      )وبعد( فيقول فقير رحمة ربه القريب المجيب محمد الشربيني
مة، لبحر الفها لحبر ا  الخطيب: إن مختصر المام العالم العلمة، ا
 شهاب الدنيا والدين، أحمد بن الحسين بن أحمد الصفهاني الشهير
ما كان من أبدع مختصر أبي شجاع، المسمى بغاية الختصار: ل  ب



قدار حجمه ألف، ع له فيه على م أجمع موضو ه صنف، و فق  في ال
يه ن أضع عل ترددين إلي، أ عض العزة علي الم ني ب مس م  الت
 شرحا، يوضح ما أشكل منه، ويفتح ما أغلق منه، ضاما إلى ذلك
ا في ه تي وضعت واعد المحررات، ال مستجادات، والق  من الفوائد ال
، فاستخرت ال تعالى مدة بهجة تنبيه والمنهاج وال  شروحي على ال
 من الزمان بعد أن صليت ركعتين في مقام إمامنا الشافعي رضي
ما انشرح لذلك به ومثواه، فل نة متقل ه وجعل الج  ال عنه وأرضا
 صدري شرعت في شرح تقر به أعين أولي الرغبات، راجيا بذلك
 جزيل الجر والثواب. أجافي فيه اليجاز المخل والطناب الممل،
تفي لحصول على فوائده، ليك م قاصده وا ه تقريب لف  حرصا على ال
اجعة ط عن المر وس ة في غيره، والمت ع بتدئ عن المطال  به الم
ن يجعل هذا الكتاب عمدة ل من ال تعالى أ م ه، فإني مؤ  لغير
ا كل من صنف أجاد، ول كل م يم الوهاب، ف  ومرجعا ببركة الكر
 من قال وفى بالمراد، والفضل مواهب والناس في الفنون مراتب،
ته ما ترك اخر ب ظفر الو قد ت وتون في الفضائل، و  والناس يتفا
ن فضل ه م لق كم ل على خ ل للخر، و ل وكم ترك الو  الوائ

وجود، 

 4ص: 
 وكل ذي نعمة محسود والحسود ل يسود وسميته: }القناع في حل
له خالصا عانني ال تعالى على إكماله، وجع بي شجاع{ أ  ألفاظ أ
ليه. ول اعتماد أ منه إل إ ج مه وإفضاله، فل مل يم بكر وجهه الكر  ل

إل عليه وهو حسبي ونعم الوكيل. وأسأله الستر الجميل. 
لرحيم( أي من ا بسم ال الرح مؤلف رحمه ال تعالى: )       قال ال
 أبتدئ أو أفتتح أو أؤلف وهذا أولى، إذ كل فاعل يبدأ في فعله ببسم
ذا حل أو مسافر إ ، كما أن ال تسمية مبدأ له ا جعل ال مر م  ال يض
 ارتحل فقال بسم ال كان المعنى باسم ال أحل أو باسم ال أرتحل.
وفة ن السماء المحذ و م و فه و وهو العل ن السم ق م شت السم م  و
ا على السكون ئله يت أوا ة الستعمال بن عجاز كيد ودم لكثر  ال
 وأدخل عليها همزة الوصل لتعذر البتداء بالساكن وقيل من الوسم

وهو العلمة 
وفيه عشر لغات نظمها بعضهم في بيت فقال: 

سم وسمي واسم بتثليث أول  لهن سماء عاشر تمت انجلي



لواجب الوجود المستحق لجميع المحامد       وال علم على الذات ا
 لم يتسم به سواه تسمى به قبل أن يسمى وأنزله على آدم في جملة
ا سمي أي هل تعلم أحد ه سميا{  هل تعلم ل سماء. قال تعالى: }  ال
للم، ثم وا عليه اللف وا ، ثم أدخل  ال غير ال وأصله إله كإمام
لم، فصار الله كتها إلى ال ا للخفة ونقلت حر ب  حذفت الهمزة طل
لتسهيل ية ل ت في الثان أدغم م سكنت الولى و ن ث ي ين متحركت  بلم

والله في الصل يقع على كل معبود 

 5ص: 
كل لنجم اسم ل ما أن ا ود بحق، ك طل ثم غلب على المعب حق أو با  ب
 كوكب ثم غلب على الثريا وهو عربي عند الكثر، وعند المحققين
 أنه اسم ال العظم، وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلثمائة
 وستين موضعا، واختار النووي تبعا لجماعة أنه الحي القيوم قال:
في البقرة وآل اضع:  لثة مو ر في القرآن إل في ث ذك  ولذلك لم ي
 عمران وطه، والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من
 مصدر رحم، والرحمن أبلغ من الرحيم، لن زيادة البناء تدل على
تشديد، وقدم ال طع بال تخفيف وق طع بال ا في ق ى كم ن  زيادة المع
 عليهما لنه اسم ذات وهما اسما صفة، وقدم الرحمن على الرحيم
 لنه خاص، إذ ل يقال لغير ال بخلف الرحيم والخاص مقدم على

العام.
      )فائدة(: قال النسفي في تفسيره: قيل الكتب المنزلة من السماء
براهيم ون، وصحف إ يث ست صحف ش عة:  نيا مائة وأرب  إلى الد
نجيل ى قبل التوراة عشرة، والتوراة وال وس ، وصحف م  ثلثون
ة في القرآن، موع تب مج ني كل الك  والزبور والفرقان. ومعا
 ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة، ومعاني الفاتحة مجموعة في
 البسملة، ومعاني البسملة مجموعة في بائها، ومعناها: بي كان ما

كان وبي يكون ما يكون، زاد بعضهم: ومعاني الباء في نقطتها.
عزيز ملة ثم بالحمدلة اقتداء بالكتاب ال بس الحمد ل( بدأ بال (      
 وعمل بخبر: }كل أمرذي بال{ أي حال يهتم به }ل يبدأ فيه ببسم
ليل ص غير تام فيكون ق اق و أقطع{ أي ن م فه لرحي من ا  ال الرح

البركة، وفي رواية 

 6ص: 



مه ال تعالى مصنف رح جمع ال مد ل{ و بو داود: }بالح اها أ  رو
نه ل تعارض يتين. وإشارة إلى أ  كغيره بين البتداءين عمل بالروا
بسملة، ي حصل بال ، فالحقيق يقي بطالق هما، إذ البتداء حق  بين
 والضافي بالحمدلة أو أن البتداء ليس حقيقيا بل أمر عرفي يمتد
تأليف إلى الشروع في المقصود، فالكتب المصنفة  من الخذ في ال
لسان على غة الثناء بال لفظي ل مد ال مها. والح طبة بتما ؤها الخ  مبد
ل وهي م سواء تعلق بالفضائ ظي تياري على جهة التع يل الخ  الجم
ل في الثناء ة فدخ ي نعم المتعد هي ال واضل و م القاصرة أم بالف ع  الن

الحمد وغيره. 
ميل الثناء نفسي وبالج الحمد ال اللسان الثناء بغيره ك       وخرج ب
د السلم إن الثناء ن عب ا برأي اب لن اللسان على غير الجميل. إن ق  ب
نه لظاهر إ ور وهو ا إن قلنا برأي الجمه لشر و لخير وا ة في ا يق  حق
يق الماهية أو دفع توهم إرادة لخير فقط ففائدة ذلك تحق يقة في ا  حق
د من يجوزه وبالختياري المدح لمجاز عن حقيقة وا ين ال لجمع ب  ا
ة على حسنها دون دحت اللؤلؤ ه يعم الختياري وغيره تقول م  فإن
 حمدتها وبعلى جهة التبجيل ما كان على جهة الستهزاء والسخرية
ئ عن تعظيم ب عل ين وعرفا ف يم{  عزيز الكر ك أنت ال ق إن حو }ذ  ن
مد أو غيره سواء كان ذكرا نعم على الحا ث إنه م ن حي م م نع  الم
ما مة بالركان ك بة بالجنان أو عمل وخد اللسان أم اعتقادا ومح  ب

قيل:
أفادتكم النعماء مني ثلثة  يدي ولساني والضمير المحجبا

ع ما مي بد ج ا، وعرفا صرف الع د عرف م ة هو الح ر لغ الشك       و
لى ما خلق لجله. لسمع وغيره إ ه من ا لي نعم ال تعالى به ع  أ
ظيم، ا على جهة التع طلق ميل م لسان على الج مدح لغة الثناء بال  وال
 وعرفا ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل، وجملة
كلم مع لحمد بالت ى لحصول ا عن ية م ظا إنشائ ية لف لحمد ل خبر  ا
ة شرعا للنشاء وضوع لها ويجوز أن تكون م  الذعان لمدلو

والحمد مختص ل تعالى كما أفادته الجملة سواء جعلت 

 7ص: 
ما لجنس ك و ظاهر أم ل هور وه ا عليه الجم ق كم لستغرا  فيه أل ل
يه الزمخشري لن لم ل للختصاص فل فرد منه لغيره تعالى  عل
 أم للعهد كالتي في قوله تعالى }إذ هما في الغار{ كما نقله ابن عبد



مد ال به مد الذي ح نى أن الح لسلم وأجازه الواحدي على مع  ا
 نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به والعبرة بحمد من ذكر
الجر على نس وقوله )رب~( ب ثلثة الج  فل فرد منه لغيره وأولى ال
ئكة لجن والمل نس وا خلق من ال ميع ال لصفة معناه المالك لج  ا
نس يه عالم يقال عالم ال نها يطلق عل م إذ كل م واب وغيره  والد
 وعالم الجن إلى غير ذلك وسمي المالك بالرب لنه يحفظ ما يملكه
ارجع إلى يه ول يطلق على غيره إل مقيدا كقوله تعالى }  ويرب
 ربك{. وقوله: )العالمين( اسم جمع عالم بفتح اللم وليس جمعا له
ختص بالعقلء ين م قلء وغيرهم والعالم عالم عام في الع  لن ال
ه ابن بع ه قاله ابن مالك وت ن ا هو أعم م ا لم  والخاص ل يكون جمع
لم على حقيقة ه جمع عا ن ير إلى أ ذهب كث يحه و  هشام في توض
ع، فذهب لجم لذي جمع هذا ا ي تفسير العالم ا ا ف ع، ثم اختلفو لجم  ا
اهر هو ظ يرهم و ه أصناف الخلق العقلء، وغ لى أن لحسن إ بو ا  أ
 كلم الجوهري، وذهب أبو عبيدة إلى أنه أصناف العقلء فقط وهم
ة، ثم قرن بالثناء على ال تعالى الثناء على ك الجن والملئ  النس و
وسلم )على وصلى ال(  ه وسلم بقوله: ) د صلى ال علي م  نبيه مح
كر ورفعنا لك ذكرك{ أي ل أذ نبي( لقوله تعالى: } مد ال  سيدنا مح
لشافعي رضي  إل وتذكر معي كما في صحيح ابن حبان، ولقول ا
ي بكسر ته أ لمرء بين يدي خطب أحب أن يقدم ا الى عنه:   ال تع
الصلة على ناء عليه و ا حمد ال والث ه غيره ب مر طل لخاء وكل أ  ا
لسلم مكروه كما ه وسلم وإفراد الصلة عن ا ي بي صلى ال عل لن  ا
 قاله النووي في أذكاره وكذا عكسه، ويحتمل أن المصنف أتى بها
ة من ال الصل لكراهة و ذلك من ا طا ويخرج ب أسقطها خ فظا و  ل
 تعالى رحمة مقرونة بتعظيم، ومن الملئكة استغفار ومن الدميين

أي ومن الجن تضرع ودعاء قاله الزهري وغيره. 
يه بي صلى ال عل لن لصلة على ا ي وقت وجوب ا       واختلف ف
هد ي في التش لشافع كل صلة واختاره ا أحدها:   وسلم على أقوال: 

الخير منها. 

 8ص: 
يمي من ما ذكر. واختاره الحل عمر مرة. والثالث: كل ثاني: في ال  وال
 الشافعية والطحاوي من الحنفية، واللخمي من المالكية، وابن بطة
 من الحنابلة. والرابع: في كل مجلس. والخامس: في أول كل دعاء



وني ه وسلم: }ل تجعل وله صلى ال علي طه وفي آخره لق ي وس  وف
طه وفي ي وس ول كل دعاء وف ي في أ ن ب بل اجعلو ك  كقدح الرا
 آخره{. رواه الطبراني عن جابر. ومحمد علم على نبينا صلى ال
 عليه وسلم منقول من اسم مفعول المضعف سمي به بإلهام من ال
ما روي ة خصاله الحميدة، ك مد الخلق له لكثر كثر ح أنه ي  تعالى ب
دته ي سابع ول ماه ف د س طلب وق ه عبد الم ه قيل لجد ن لسير أ  في ا
لم سميت ابنك محمدا وليس في أسماء آبائك ول ها:  بيه قبل  لموت أ
 قومك؟  قال: رجوت أن يحمد في السماء والرض، وقد حقق ال
 رجاءه كما سبق في علمه. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به
مر يه بشرع وأ حي إل نسان أو الرسول إ غه. و مر بتبلي  وإن لم يؤ
هم على ول نبي ول عكس )و( على )آله( و ل رس ك غه، ف  بتبلي
ن تقي، ؤم ل كل م ي بني المطلب، وق ي هاشم و و بن ن صح مؤم  ال
ل من تع محققين. والمطلب مف ع من ال م ته، واختاره ج يل أم  وق
 الطلب، واسمه شيبة الحمد على الصح لنه ولد وفي رأسه شيبة
 ظاهرة في ذؤابتيه، وهاشم لقب واسمه عمرو، وقيل له هاشم لن
ه مرقة وثريدا فلذلك م بهم قحط فنحر بعيرا وجعله لقو ا أصا  قريش
 سمي هاشما لهشمه العظم )و( على )صحبه( وهو جمع صاحب،
 والصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى ال عليه وسلم في حياته
مى ل في ذلك الع دخ رو عنه شيئا في لو ساعة واحدة ولو لم ي  و
 كابن أم مكتوم والصغير ولو غير مميز كمن حنكه صلى ال عليه
 وسلم أو وضع يده على رأسه، وقوله )أجمعين( تأكيد، وفي بعض
حمد قدم من ال د ما ت ي بع كثرها أ اقطة في أ س ا بعد(  م لنسخ )أ  ا

وغيره، وهذه الكلمة يؤتى بها للنتقال من أسلوب إلى آخر، 

 9ص: 
ا في يان به يستحب الت ا في أول الكلم، و تيان به  ول يجوز ال
لم وقد ه وس ي ل صلى ال عل تداء برسول ا لخطب والمكاتبات اق  ا
حاديث كثيرة ر فيه أ ا في كتاب الجمعة، وذك ا باب ه  عقد البخاري ل
 والعامل فيها، أما عند سيبويه لنيابتها عن الفعل أو الفعل نفسه عند
 غيره. والصل مهما يكن من شيء بعد )فقد سألني( أي طلب مني
ظهم ال خليل وقوله: )حف ق وهو ال ع صدي م صدقاء( ج بعض ال ( 
 تعالى( جملة دعائية )أن أعمل( أي أصنف )مختصرا( وهو ما قل
ر لفظه ومعناه، قال ث و ما ك ه بسوطا و ثر معناه ل م فظه وك  ل



 الخليل: الكلم يبسط ليفهم ويختصر ليحفظ )في( علم )الفقه( الذي
ه به ن اقيها له كاللت، ل ين العلوم بالذات وب ود من ب مقص  هو ال
وقد تظاهرت ا من الحكام.  لحرام وغيرهم  يعرف الحلل وا
لصريحة ابقت الدلئل ا  اليات والخبار والثار وتواترت وتط
، في ث على تحصيله والجتهاد الح افقت على فضيلة العلم و  وتو

اقتباسه وتعليمه: 
ين ل ذين يعلمون والذ من اليات قوله تعالى: }هل يستوي ال       ف
 يعلمون{ وقوله تعالى: }وقل رب زدني علما{ وقوله تعالى: }إنما

يخشى ال من عباده العلماء{. واليات في ذلك كثيرة معلومة. 
ل به خيرا ه وسلم: }من يرد ا      ومن الخبار قوله صلى ال علي
يه له صلى ال عل مسلم. وقو دين{. رواه البخاري و ه في ال فقه  ي
لى عنه: }لن يهدي ال بك رجل واحدا علي رضي ال تعا  وسلم ل
بن مسعود وقوله صلى عم{ رواه سهل عن ا  خير لك من حمر الن
 ال عليه وسلم: }إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلث: صدقة
 جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له{. والحاديث في ذلك

كثيرة مشهورة. 
      ومن الثار عن علي رضي ال تعالى عنه: }كفى بالعلم شرفا
 أن يدعيه من ل يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما
 أن يتبرأ منه من هو فيه{ وعن علي رضي ال تعالى عنه أيضا:
نت تحرس المال، والمال حرسك وأ ر من المال، العلم ي ي  }العلم خ
لشافعي رضي ال وعن ا علم يزكو بالنفاق{.  فقة وال نقصه الن  ت
نه نك وبي كن بي ر فيه فل ي لم ل خي من ل يحب الع نه: }  تعالى ع
وعن لبصائر{.  صباح ا نه حياة القلوب وم عرفة ول صداقة، فإ  م
ن ابن وع ن صلة النافلة{.  ل م لم أفض ي أيضا: }طلب الع لشافع  ا

عمر رضي ال تعالى عنهما 

 10ص: 
ين سنة{. والثار في ذلك ة ست ه خير من عباد مجلس فق  قال: }

كثيرة مشهورة. 
      ثم اعلم أن ما ذكرناه في فضل العلم إنما هو فيمن طلبه مريدا
ياسة أو لى، فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو ر ه وجه ال تعا  ب
هو مذموم. قال تعالى: }من  منصب أو جاه أو شهرة أو نحو ذلك ف
ن كان يريد حرث ه وم ي حرث ة نزد له ف ان يريد حرث الخر  ك



ل صلى ال صيب{ وقا ة من ن ه في الخر ا وما ل ه ؤته من يا ن  الدن
 عليه وسلم: }من تعلم علما ينتفع به في الخرة يريد به عرضا من
 الدنيا لم يرح رائحة الجنة{ أي لم يجد ريحها وقال صلى ال عليه
 وسلم: }أشد الناس عذابا يوم القيامة أي من المسلمين عالم ل ينتفع
مه أخبار كثيرة، وفي هذا عمل بعل وفي ذم العالم الذي لم ي مه{.   بعل

القدر كفاية لمن وفقه ال تعالى.
      والفقه لغة الفهم مطلقا كما صوبه السنوي واصطلحا كما في
ا واستنباطا )على ادث نص رفة أحكام الحو لزركشي مع اعد ا  قو
 مذهب( أي ما ذهب إليه )المام الشافعي( من الحكام في المسائل
لشافعي )رضي لمصنف هنا ا ذ ذكر ا  مجازا عن مكان الذهاب، وإ
ا به. فنقول: ك الى عنه( فلنتعرض إلى طرف من أخباره تبر  ال تع

هو حبر المة وسلطان الئمة محمد أبو 

 11ص: 
لسائب بن دريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن ا  عبد ال بن إ
لنبي ناف جد ا بد م لب بن ع ن هاشم بن المط د ب ي ن عبد يز د ب ي  عب
 صلى ال عليه وسلم لنه صلى ال عليه وسلم محمد بن عبد ال بن

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهذا نسب عظيم كما قيل: 
نسب كأن عليه من شمس الضحى  نورا ومن فلق الصباح عمودا

ما فيه إل سيد من سيد  حاز المكارم والتقى والجودا
 وشافع بن السائب: هو الذي ينسب إليه الشافعي، لقي النبي صلى
نه لسائب يوم بدر، فإ أسلم أبوه ا لم وهو مترعرع، و ه وس  ال علي
 كان صاحب راية بني هاشم، فأسر في جملة من أسر وفدى نفسه
 ثم أسلم وعبد مناف بن قصي بن كلب بن مرة بن كعب بن لؤي
 بالهمز وتركه ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن
 خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان،
يما بعده إلى يس ف نسب إلى عدنان، ول قد على هذا ال  والجماع منع
ن عباس رضي ال تعالى ن اب ع نقل، و ما ي ق صحيح في دم طري  آ
 عنهما، عن النبي صلى ال عليه وسلم: }كان إذا انتهى في النسب
عي لنسابون{ أي بعده. ولد الشاف لى عدنان أمسك ثم يقول: كذب ا  إ
يها هاشم جد لتي توفي ف ه على الصح بغزة ا  رضي ال تعالى عن
ى سنة ن قيل بم ل بعسقلن، و قي ه وسلم، و ي بي صلى ال عل لن  ا
 خمسين ومائة، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها، وحفظ



لقرآن وهو ابن سبع سنين، والموطأ وهو ابن عشرة. وتفقه على  ا
 مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف بالزوجي لشدة شقرته من باب
 أسماء الضداد، وأذن له في الفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة مع
ما في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال، وكان نه نشأ يتي  أ
وها يده في العظام ونح ا يستف ب م ت  في صباه يجالس العلماء ويك
، ثم مه مدة ينة ولز م رحل إلى مالك بالمد ث بايا.  نها خ تى مل م  ح
يه مع عل ا سنتين فاجت ه غداد سنة خمس وتسعين ومائة فأقام ب  قدم ب
ذهبه ها إلى م ذاهب كانوا علي م عن م نه ثير م ا ورجع ك ماؤه  عل
 وصنف بها كتابه القديم، ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة، ثم عاد إلى
 بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام بها شهرا، ثم خرج إلى مصر
تيق إلى أن ها الع لزما للشتغال بجامع ها ناشرا للعلم م  ولم يزل ب
تقل ل، ثم ان ما على ما قي بته ضربة شديدة، فمرض بسببها أيا  أصا
لخ رجب ة س ع و قطب الوجود يوم الجم ه لى رحمة ال تعالى و  إ
نتشر ومه، وا ة بعد العصر من ي القراف ين، ودفن ب  سنة أربع ومائت
ة في الخلف والوفاق ئم ي جميع الفاق وتقدم على ال ه ف م  عل
لحديث المشهور: }عالم قريش يمل الرض علما{. ه حمل ا  وعلي

ومن كلمه رضي ال تعالى عنه:

 12ص: 
أمت مطامعي فأرحت نفسي  فإن النفس ما طمعت تهون

وأحييت القنوع وكان ميتا  ففي إحيائه عرض مصون
إذا طمع يحل بقلب عبد  علته مهانة وعله هون

وله أيضا رضي ال تعالى عنه:
ما حك جسمك مثل ظفرك  فتول أنت جميع أمرك

وإذا قصدت لحاجة  فاقصد لمعترف بقدرك
تبا ه ونسبه وأشعاره ك كرم حابه في فضله و د أفرد بعض أص  وق
ته تذكرة لولي اللباب، ولول خوف الملل ما ذكر  مشهورة، وفي
ذكرت في شرح المنهاج وغيره ها بأبواب و ابي هذا من نت كت  لشح

ما فيه الكفاية. 
النسبة إلى ختصار( أي ب ي غاية ال ف مختصر )       ويكون ذلك ال
ية الشيء معناها ترتب الثر على ذلك الشيء كما  أطول منه وغا
لصلة غاية ا لمبيع، و حيح حل النتفاع با ع الص ي غاية الب  تقول: 
ة بعد ي هاية اليجاز( بمثناة تحت في )ن ؤها. )و(  لصحيحة إجزا  ا



 الهمزة أي القصر، وظاهر كلمه تغاير لفظي الختصار واليجاز
ختصار حذف عرض الكلم هو كذلك، فال نهاية و غاية وال  وال

واليجاز حذف طوله كما قاله ابن الملقن 

 13ص: 
غاية لفرق بين ال ما تقرر ا ، وقد علم م عضهم ه عن ب ي إشارات  ف
بتدئ في وح عبارته )على المتعلم( أي الم ية، )يقرب( لوض  والنها
ظه، ذوبة ألفا تصاره وع أي بسبب اخ درسه(   التعلم شيئا فشيئا )
 )ويسهل( أي يتيسر )على المبتدئ( أي في طلب الفقه )حفظه( عن

ظهر غيب لما مر عن الخليل: إن الكلم يختصر ليحفظ. 
      ]تنبيه[: حرف المضارعة في الفعلين مفتوح )و( سألني أيضا
لما يحتاج إلى لتقسيمات(  ه من ا ر في ث عض الصدقاء )أن أك  ب
ا مما ه وغيره ا في الميا ة كم ي هية الت يمه من الحكام الفق قس  ت
 ستعرفه، )و( من )حصر( أي ضبط )الخصال( الواجبة والمندوبة
ية تصر بالكيف ي إلى تصنيف مخ لسائل )إلى ذلك( أ ته( أي ا  )فأجب
لفاعل أي مريدا مير ا حال من ض طالبا(  وبة، وقوله: )  المطل
تصر الى على تصنيف هذا المخ لجزاء من ال تع  )للثواب( أي ا
قطع عمله إل من ا مات ابن آدم ان ه وسلم: }إذ قوله صلى ال علي  ل
الح يدعو له{ د ص ع به أو ول ف دقة جارية أو علم ينت ص  ثلث: 
 وقوله: )راغبا( حال أيضا مما ذكر أي ملتجئا )إلى ال( سبحانه و
الذي هو وفيق(  ن فضله على حصول )الت ة م عان  )تعالى في( ال
طأ بأن و ضد الخ الذي ه لصواب(  عبد )ل طاعة في ال  خلق قدرة ال
ريم جواد ل ئه، فإنه ك قدرني على ابتدا ما أ مامه ك قدرني على إت  ي
 يرد من سأله واعتمد عليه )إنه( سبحانه وتعالى )على ما يشاء( أي
 يريد )قدير( أي قادر. والقدرة صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به،
تي لسنة ال هل ا ة عند أ بت يمة الثا مانية القد حدى الصفات الث هي إ  و
يم المقدس. )و( هو سبحانه وتعالى )بعباده(  هي صفات الذات القد
ا فقد و رقيق  جمع عبد وهو كما قال في المحكم النسان حرا كان أ
 دعي صلى ال عليه وسلم بذلك في أشرف المواطن، كـ }الحمد ل
ذي أسرى بعبده ليل{ سبحان ال  الذي أنزل على عبده الكتاب{ }
 قال أبو علي الدقاق: ليس للمؤمن صفة أتم ول أشرف من العبودية

كما قال القائل: 
ل تدعني إل بيا عبدها  فإنه أشرف أسمائي.



أفة طف الر ن أسمائه تعالى بالجماع، والل م يف(   وقوله: )لط
عصمة بأن يخلق قدرة وفيق. وال و من ال تعالى الت ق وه الرف  و

الطاعة في العبد.  
      ]فائدة[: قال السهيلي: لما جاء البشير إلى يعقوب عليه الصلة
ه عن جده ي ا عن أب يه طاه في البشارة كلمات كان يرو السلم أع  و

عليهم الصلة والسلم وهي: يا لطيفا 

 14ص: 
 فوق كل لطيف الطف بي في أموري كلها كما أحب ورضني في
الى أيضا بالجماع ن أسمائه تع م خبير(  آخرتي وقوله: )  دنياي و
م وما ه واضع حوائج الهم وبم هم وأقو  أي هو عالم بعباده وبأفعال

تخفيه صدورهم. 
ه من ألفاظ ا قصدنا لى على م مد ال تعا نا الكلم بح إذ قد أنهي       و
لشروع في كتاب قبل ا ن محاسن هذا ال ا م رف ذكر ط بة فن  الخط
لى قد علم من مؤلفه خلوص لمقصود. فنقول: إن ال سبحانه وتعا  ا
ل من متعلم إل ويقرؤه أول إما ه فق ع ب نف عم ال ي تصنيفه ف ه ف يت  ن
 بحفظ وإما بمطالعة، وقد اعتنى بشرحه كثير من العلماء ففي ذلك
لقاصدين بعلمهم وجه ال لين ا نه كان من العلماء العام  دللة على أ
ن مع ليي جعله في أعلى ع لجنة و ، جعل ال تعالى قراره ا  تعالى
 الذين أنعم ال عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
ينا، ول حول ول قوة إل مشايخنا ومحب ينا و لك بنا وبوالد عل ذ  وف
ما كانت الصلة أفضل العبادات بعد اليمان  بال العلي العظيم. ول
ه وسلم: }مفتاح وله صلى ال علي  ومن أعظم شروطها الطهارة لق
 الصلة الطهور{ والشرط مقدم طبعا فقدم وضعا بدأ المصنف بها

فقال:

}كتاب( بيان أحكام )الطهارة{
      اعلم أن الكتاب لغة معناه الضم والجمع يقال كتبت كتبا وكتابة
 وكتابا ومنه قولهم تكتبت بنو فلن إذا اجتمعوا وكتب إذا خط بالقلم
بو حيان ول يصح أن ه من اجتماع الكلمات والحروف قال أ ا في م  ل
 يكون مشتقا من الكتب لن المصدر ل يشتق من المصدر وأجيب
ق من المجرد واصطلحا اسم لجملة مختصة من د يشت ي  بأن المز
 العلم ويعبر عنها بالباب وبالفصل أيضا، فإن جمع بين الثلثة قيل



بواب وفصول ة من العلم مشتملة على أ ختص تاب اسم لجملة م  الك
با والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على  ومسائل غال
ة من الباب تص ل اسم لجملة مخ الفص با و مسائل غال  فصول و

مشتملة على مسائل غالبا. والباب لغة 

 15ص: 
ين ز بين الشيئ لحاج غة ا الفصل ل نه إلى غيره و وصل م  ما يت
ا قدرته ن كم ي ا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوف كتاب هن  وال
 وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به وإذ قد
ر ذلك في كل كتاب أو باب أو ي مت ذلك فل احتياج إلى تقد  عل

فصل اختصارا. 
انت دناس حسية ك ص من ال ظافة والخلو غة الن       والطهارة ل
ماء وهم قوم يتطهرون ل طهر بال ية كالعيوب يقا  النجاس أو معنو
ي تفسيرها ا في الشرع فاختلف ف م يب وأ ون عن الع  أي يتنزه
 وأحسن ما قيل فيه إنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس
لمسلم فإن ما ا نونة ليحلن لحليله مية والمج ه غسل الذ ي دخل ف  في
 المتناع من الوطء قد زال وقد يقال إنه ليس شرعيا لنه لم يرفع
 حدثا ولم يزل نجسا وكذا يقال في غسل الميت فإنه أزال المنع من
يت مة للم س بل هو تكر ل به حدث ول نج ة عليه ولم يز لصل  ا
 وقيل هي فعل ما تستباح به الصلة. وتنقسم إلى واجب كالطهارة
نة، ثم لمسنو غسال ا يد الوضوء وال مستحب كتجد  عن الحدث، و
عجب والرياء الحسد وال لبي ك قلبي، فالق دني و قسم إلى ب اجب ين  الو
ا وعلجها به أسبابها وط ة حدودها و عرف كبر. قال الغزالي: م  وال
 فرض عين يجب تعلمه، والبدني إما بالماء أو بالتراب أو بهما كما
 في ولوغ الكلب أو بغيرهما كالحريف في الدباغ أو بنفسه كانقلب
 الخمر خل وقوله: )المياه( جمع ماء، والماء ممدود على الفصح،
 وأصله موه تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء
 همزة. ومن عجيب لطف ال تعالى أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى
 كثير معالجة لعموم الحاجة إليه )التي يجوز التطهير بها( أي بكل
لحادث وفي ة الشيء ا غ لحدث في الل لخبث. وا ا عن الحدث وا نه  م
ن صحة ع م من  الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالعضاء ي
هر ها الط تهي ب تي ين سباب ال ة حيث ل مرخص وعلى ال لصل  ا
نه الذي ل د هنا الول، ل ترتب على ذلك والمرا منع الم  وعلى ال



هو مر العتباري ف ه صفة ال ن منع ل عه إل الماء بخلف ال  يرف
 غيره، فإن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم
ا نقض و م غر وه ص ين ال ل فرق في الحدث ب  بخلف الول، و
ل من جماع أو إنزال، غس وجب ال و ما أ ط وه توس  الوضوء، والم

والكبر وهو 

 16ص: 
تقذر وفي ا يس ة م لغ ث في ال لخب ه من حيض أو نفاس. وا وجب  ما أ
 الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلة حيث ل مرخص ول فرق
متوسط كبول بن، وال م غير ل طع لمخفف كبول صبي لم ي ه بين ا  في
عين ما ت  غيره من غير نحو الكلب، والمغلظ كبول نحو الكلب، وإن
مر لماء لرفع الحدث لقوله تعالى: }فلم تجدوا ماء فتيمموا{ وال  ا
ل ابن ق م عند فقده. ون يم ا وجب الت اء لم ع غير الم و رف  للوجوب فل
لخبث ه في الحدث وإزالة ا اط  المنذر وغيره الجماع على اشتر
 لقوله صلى ال عليه وسلم في خبر الصحيحين حين بال العرابي
ا من ماء{، والذنوب الدلو الممتلئة وا عليه ذنوب  في المسجد: }صب
ب غسل ج ما و لو كفى غيره ل ا مر، ف وجوب كم مر لل  ماء. وال
ه عند المام تعبدي، ر ب ه قاس به غيره، لن الط ول به ول ي  الب
 وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي ل توجد

في غيره.
      ]تنبيه[: يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا
 أضيف إلى الفعال كان بمعنى الحل وهو هنا بمعنى المرين، لن
 من أمر غير الماء على أعضاء طهارته بنية الوضوء أو الغسل ل
لتقرب فعصى وضوعا ل ا ليس م ه تقرب بم ن صح ويحرم ل  ي
وحدة أحدها )ماء م السين على الم ي سبع مياه( بتقد تلعبه، )  ل
 السماء( لقوله تعالى }وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به{.
 وبدأ المصنف رحمه ال بها لشرفها على الرض كما هو الصح
ية الجرم المعهود أو ماء في ال الس وهل المراد ب  في المجموع. 
 السحاب؟ قولن. حكاهما النووي في دقائق الروضة، ول مانع أن
هو لح  لحديث: } لبحر( الما ها )ماء ا هما )و( ثاني ن كل من نزل م  ي
مقه لترمذي وسمي بحرا لع صححه ا تته{  لحل مي  الطهور ماؤه ا

واتساعه. 



ل في يق لح غالبا، و لمراد به الما لبحر فا حيث أطلق ا تنبيه[:  [      
العذب كما قاله في المحكم.

اء من كل م لشافعي في قوله:        ]فائدة[: اعترض بعضهم على ا
ح من ا يص نم حن، وإ أنه ل ر به جائز ب ي حر عذب أو مالح فالتطه  ب

بحر ملح وهو مخطئ في ذلك. قال الشاعر:
 فلو تفلت في البحر والبحر مالح   لصبح ماء البحر من ريقها

عذبا
ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك قال الشاعر:

وكم من عائب قول صحيحا   وآفته من الفهم السقيم
 )و( ثالثها )ماء النهر(  أي العذب وهو بفتح الهاء وسكونها كالنيل
قوله صلى ها )ماء البئر(  ل ما بالجماع )و( رابع  والفرات ونحوه
ئر بضاعة ما سئل عن ب  ال عليه وسلم: }الماء ل ينجسه شيء{ ل

بالضم لنه توضأ منها ومن بئر رومة. 
      ]تنبيه[: شمل إطلقه البئر بئر زمزم لنه صلى ال عليه وسلم
 توضأ منها. وفي المجموع حكاية الجماع على صحة الطهارة به،
ل إنه ا قي م ستنجاء ل يما في ال ، س ة به لنجاس بغي إزالة ا أنه ل ين  و
بخاري، وهل بن الملقن في شرح ال بواسير، وذكر نحوه ا  يورث ال
ه حكاها وج ة به حرام أو مكروه أو خلف الولى؟ أ نجاس  إزالة ال
لذرعي. بعا ل ر ترجيح ت ن غي لطيب الناشري م  الدميري وا
ال به الدم الى عنه أز ا ذر رضي ال تع ب لكراهة، لن أ تمد ا  والمع
 الذي أدمته قريش حين رجموه كما هو في صحيح مسلم، وغسلت
ير رضي ال تعالى د ال بن الزب ب ر ولدها ع ي بك ب ماء بنت أ  أس
 عنهم حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم بمحضر من الصحابة
حد منهم )و( خامسها )ماء العين( ها أ نكر ذلك علي  وغيرهم، ولم ي
ة من ع انية كالناب و جبل، أو الحيو ة من أرض أ بع رضية كالنا  ال
على صورة الحيوان، أو د من الماء.  عق و شيء ين ل وه  الزل
ها نابع، من بين أصابعه صلى ال عليه وسلم من ذات  النسانية كال
 على خلف فيه، وهو أفضل المياه مطلقا. )و( سادسها )ماء الثلج(

 17ص: 
نزلن من ما ي تح الراء لنه سابعها )ماء البرد( بف ثة )و(   بالمثل
ما على واء كما يعرض له ود في اله ما الجم ماء ثم يعرض له لس  ا
 وجه الرض قاله ابن الرفعة في الكفاية. فل يردان على المصنف



نقص يقة وي نه ماء حق ا رشح بخار الماء ل ه أيض ي  وكذا ل يرد عل
 بقدره، وهذا هو المعتمد كما صححه النووي في مجموعه وغيره،
وا يسمونه بخارا صحاب وقال ه عامة ال ع في لرافعي ناز  وإن قال ا
يته نا بطهور و رشحا ل ماء على الطلق، ول ماء الزرع إذا قل  أ
ثم المياه( ن أحد المياه المذكورة. ) د لنه ل يخرج ع م هو المعت  و
ي نفسه ف اهر(  حدها: ماء )ط ة أقسام(. أ ربع  المذكورة )على أ
 )مطهر( لغيره )غير مكروه( استعماله )وهو الماء المطلق( وهو
و بصفة كماء إضافة كماء ورد أ ل قيد ب ه اسم ماء ب ي قع عل  ما ي
عم إذا رأت ه وسلم: }ن ل علي له صلى ا افق، أو فاللم عهد كقو  د
 الماء{ يعني المني قال الولي العراقي: ول يحتاج لتقييد القيد بكونه
ق اسم الماء يس بلزم كماء البئر مثل ينطل يد الذي ل زما لن الق  ل
د في ي ما يحتاج إلى الق ة للحتراز عنه، وإن نه، فل حاج يه بدو  عل

جانب الثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لزم ا هـ. 
ه في لي و ما جرى ع ر ه ك ق بما ذ ريف المطل تنبيه[: تع [      
طين ر فيه ك ؤث ما ل ي ير كثيرا ب يه المتغ  المنهاج. وأورد عل
 وطحلب، وما في مقره وممره فإنه مطلق مع أنه لم يعر عما ذكر.
ر به ي ه في جواز التطه ا أعطي حكم م نه مطلق وإن نع أ أجيب بم  و
 للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال: أهل
يه قاع اسم الماء المطلق عل عون من إي للسان والعرف ل يمتن  ا
ه نجاسة ولم ي عت ف يل الذي وق ليه ل إيراد، ول يرد الماء القل  وع

تغيره ول المستعمل لنه 

 18ص: 
 غير مطلق )و( ثانيها ماء )طاهر( في نفسه )مطهر( لغيره إل أنه
 )مكروه( استعماله شرعا تنزيها في الطهارة )وهو الماء المشمس(
لشافعي رضي ال تعالى عنه، عن عمر  أي المتشمس، لما روى ا
 رضي ال تعالى عنه، أنه كان يكره الغتسال به وقال: إنه يورث
ص لكن بشروط: الول: أن يكون ببلد حارة أي وتنقله  البر
ر عن بح له في ال ما نق ن حالته إلى حالة أخرى ك لشمس ع  ا
 الصحاب. الثاني: أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل
مل في حال أن يستع لحديد والنحاس. الثالث:  حو ا  ما طرق ن
ه زهومة تعلو ل من ا تفص ه مس بحدت ه في البدن، لن الش  حرارت
 الماء، فإذا لقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم



ير عماله في البدن لغ ن هذا أن است ذ م يؤخ  فيحصل البرص، و
ي غير البدن ل ف ذا استعم هارة بخلف ما إ  الطهارة كشرب كالط
مسخن بالنار المعتدل فقد العلة المذكورة، وبخلف ال غسل ثوب ل  ك
هي و بروث نحو كلب فل يكره لعدم ثبوت ن نجس ول إن سخن ب  و
ذا كان في بلد ثيرها، وبخلف ما إ لزهومة لقوة تأ  عنه، ولذهاب ا
بع كالخزف ي غير المنط مس ف  باردة أو معتدلة، وبخلف المش
ل في البدن و استعم د لصفاء جوهره أ ق بع ن و في منط  والحياض أ
 بعد أن برد، وأما المطبوخ به فإن كان مائعا كره وإل فل كما قاله
يت ذا في الم ه في البرص لزيادة الضرر، وك  الماوردي. ويكر
 لنه محترم، وفي غير الدمي من الحيوان إن كان البرص يدركه
 كالخيل، وإنما لم يحرم المشمس كالسم لن ضرره مظنون بخلف
 السم، ويجب استعماله عند فقد غيره أي عند ضيق الوقت، ويكره
 أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه السباغ،
كل ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط  وكذا مياه ثمود و
ل عليه ا السحر لرسول ال صلى ا يه ي وضع ف لت  وماء البئر ا
ار كنقاعة الحناء وماء ا حتى ص خ ماءه عالى مس  وسلم. فإن ال ت
هر( لغيره غير مط ي نفسه ) ف طاهر(  لثها ماء ) ابل )و( ثا  ديار ب

ة عن حدث في فرض الطهار المستعمل(  يل ) وهو( الماء القل ( 
لصالح كانوا ل اهرا فلن السلف ا ونه ط ما ك غسلة الولى، أ  كال
 يحترزون عما يتطاير عليهم منه. وفي الصحيحين }أنه صلى ال
ه من ب علي أ وص وض ي مرضه فت لم عاد جابرا ف ه وس ي  عل
 وضوئه{. وأما كونه غير مطهر لغيره فلن السلف الصالح كانوا
ا بل انتقلوا إلى اني لمستعمل للستعمال ث  مع قلة مياههم لم يجمعوا ا

التيمم ولم يجمعوه للشرب لنه مستقذر.
كه لشخص بتر ثم ا د منه أ الفرض ما ل ب تنبيه[: المراد ب [      

كحنفي توضأ 

 19ص: 
 بل نية أم ل كصبي إذ ل بد لصحة صلتهما من وضوء، ول أثر
ع حدثا بخلف رف كر لم ي ما ذ نفي في لشافعي أن ماء الح  لعتقاد ا
ه حيث ل يصح اعتبارا باعتقاده لن س فرج ي م ئه بحنف  اقتدا

الرابطة معتبرة في القتداء دون الطهارات.



ل، فقيل مستعم ع استعمال الماء ال ي علة من ختلف ف تنبيه[: ا [      
ي تحقيقه ا صححه النووي ف م ه غير مطلق ك ن صح إ هو ال  و
ا جزم به ا كم ن استعماله تعبد ع م ن كن م قيل مطلق ول  وغيره، و
يح عند ه الصح ن نبيه: إ لرافعي. وقال النووي في شرح الت  ا
 الكثرين، وخرج بالمستعمل في فرض المستعمل في نفل الطهارة

كالغسل المسنون والوضوء المجدد فإنه طهور على الجديد      
      ]تنبيه[: من المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف،
بط لمسلم. وأورد على ضا يلها ا تحل لحل ماء غسل كافرة ل  و
اء غسل به لخف، وم د مسح ا ع لمستعمل ماء غسل به الرجلن ب  ا
 الوجه قبل بطلن التيمم، وماء غسل به الخبث المعفو عنه فإنها ل
 ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض. وأجيب عن الول بمنع
أنه ني ب وعن الثا ثر شيئا.  ين لم يؤ  عدم رفعه لن غسل الرجل
 استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة.

وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة.      
كم ثبت له ح لعضو ل ي اء ما دام مترددا على ا       ]فائدة[: الم
لى الستعمال بالتفاق للضرورة، فلو لحاجة إ قيت ا  الستعمال ما ب
 نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام النغماس في ماء قليل أجزأه
لغسل به في ذلك الحدث، وكذا في غيره ولو من غير جنسه كما  ا
ه القاضي وغيره، ولو نوى رح ب ص ئمة، و قتضى كلم ال  هو م
 جنبان معا بعد تمام النغماس في ماء قليل طهرا أو مرتبا ولو قبل
 تمام النغماس فالول فقط، أو نويا معا في أثنائه لم يرتفع حدثهما
لظاهر كما بحثه بعضهم أنهما  عن باقيهما، ولو شكا في المعية فا
حدهما بها في حق أ ك وسل لش هورية با سلب الط ان لنا ل ن  يطهر
وضئ متردد على عضو المت رجح، والماء ال يح بل م  فقط ترج
ير طهور، فإن جرى تنجس إن لم يتغ نب وعلى الم  وعلى بدن الج
ن من ك خر، وإن لم ي وضئ إلى عضوه ال ن عضو المت لماء م  ا

أعضاء الوضوء كأن جاوز منكبه أو تقاطر 

 20ص: 
 من عضو ولو من عضو بدن الجنب صار مستعمل، نعم ما يغلب
ير مستعمل كسه ل يص لى الساعد وع لكف إ من ا  فيه التقاذف ك
كفه عي، ولو غرف ب اء كما جزم به الراف ، وإن خرقه الهو  للعذر
غسلة الولى ل وجهه ال د غس نابة أو محدث بع نب نوى رفع الج  ج



 على ما قاله الزركشي وغيره أو الغسلت الثلث كما قاله ابن عبد
 السلم وهو أوجه إن لم يرد القتصار على أقل من ثلث من ماء
 قليل ولم ينو الغتراف بأن نوى استعمال أو أطلق صار مستعمل،
ما إذا نوى ه ل غيرها أجزأه، أ ه باقي يد ف ا في ك ل بم و غس  فل
ه خارجه لم ل ب غس لماء من الناء وال د نقل ا  الغتراف بأن قص
مستعمل الماء )المتغير( طعمه أو  يصر مستعمل )و( مثل الماء ال
لطه من( العيان )الطاهرات( أي بشيء )خا بما(  و ريحه ) ونه أ  ل
لتي ل يمكن فصلها المستغنى عنها كمسك وزعفران وماء شجر  ا
ه، سواء كان لي ق اسم الماء ع نع إطل مني وملح جبلي تغيرا يم  و
ه ل يسمى ماء، ولهذا لو حلف ل يشرب ن  الماء قليل أم كثيرا ل
نث ولم ل في شرائه فشرب ذلك أو اشتراه وكيله لم يح ك  ماء أو و
 يقع الشراء له، وسواء كان التغير حسيا أم تقديريا حتى لو وقع في
ئحة فلم نقطع الرا لصفات كماء الورد الم ه في ا افق  المائع مائع يو
طعم الرمان لعصير و لف وسط كلون ا ير، ولو قدرناه بمخا  يتغ
لصفات ل ميع هذه ا ض عليه ج غيره ضر بأن تعر يح اللذن ل  ور
 المناسب للواقع فيه فقط، ول يقدر بالشد كلون الحبر وطعم الخل
مائي فل يضر ، أما الملح ال لظه بث لغ مسك،  بخلف الخ يح ال  ور
لمستعمل كمائع د من الماء، والماء ا ق نه منع إن كثر ل غير به و  الت
 فيفرض مخالفا وسطا للماء في صفاته ل في تكثير الماء، فلو ضم
اء بفرضه ر في الم ث ن صار طهورا وإن أ ي يل فبلغ قلت  إلى ماء قل
عذر صون ع السم لت ن طاهر ل يم سير ب ير ي ضر تغ خالفا. ول ي  م
اء عليه، وكذا لو شك في أن ق اسم الم نه، ولبقاء إطل  الماء ع
 تغيره كثير ثم شك في أن التغير الن يسير أو كثير لم يطهر عمل
مكث وإن غير ب ضر ت له الذرعي، ول ي ين قا ل في الحال الص  ب
 فحش التغير وطين وطحلب وما في مقره وممره ككبريت وزرنيخ
 ونورة لتعذر صون الماء عن ذلك، ول يضر أوراق شجر تناثرت

وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء 

 21ص: 
نه تتت أو أخرج م رحت وتف اء عنها، ل إن ط  لتعذر صون الم
ضر، أو ه فإنه ي ي فيه فغير لق اعما وأ لزرنيخ ودق ن  الطحلب أو ا
با. واحترز بقيد  تغير بالثمار الساقطة فيه لمكان التحرز عنها غال
طيبين وكافور دهن ولو م اهر كعود و لط عن المجاور الط  المخا



يه.  صلب فل يضر التغير به لمكان فصله وبقاء اسم الطلق عل
و مستعمل طرح لن تغيره مجرد ير بتراب ول  وكذا ل يضر التغ
 كدورة فل يمنع إطلق اسم الماء عليه، نعم إن تغير حتى صار ل
مل هو لمستع ا تقرر في التراب ا ، وم ا ضر ا رطب ن  يسمى إل طي
ماء نجس( ها ) متأخرين )و( رابع ه بعض ال إن خالف في مد و  المعت
 أي متنجس )وهو الذي حلت فيه( أو لقته )نجاسة( تدرك بالبصر
غير أم ل، ل فأكثر سواء ت تين( بثلثة أرطا قليل )دون القل  )وهو( 

إذا استيقظ أحدكم من لخبر مسلم: } لتين التي و هوم حديث الق  لمف
ا فإنه ل يدري أين  نومه فل يغمس يده في الناء حتى يغسلها ثلث
ذا خفيت نها إ لنجاسة، ومعلوم أ ه عن الغمس خشية ا اتت يده{ نها  ب
هه. )أو كان كثيرا( ه بوصولها لم ين نجس ها ت ير الماء فلول أن  ل تغ
ه عن ة لخروج نجاس بسبب ال ير(  ن فأكثر )فتغ تي  بأن بلغ قل
و نجس ه قديريا، ف يرا حسيا أو ت ر يس ي ية، ولو كان التغ  الطاهر
ي ولخبر الترمذي وغيره: ت ين ال ص لخبر القلت لمخص  بالجماع ا
لتين التي، ا خصصه مفهوم خبر الق م  }الماء ل ينجسه شيء{ ك
عة ه نجاسة مائ ت في ع ي ظاهر والتقديري بأن وق حس ير ال  فالتغ
لفا له ئحته ولو فرض مخا طعت را ي الصفات، كبول انق ه ف وافق  ت
لمسك لغيره، م الخل وريح ا ون الحبر وطع لصفات، كل  في أغلظ ا
يه قوله صلى ال عل غير فطهور ل نجاسته فإن لم يت حكم ب  فإنه ي
كم: على لخبث{ قال الحا حمل ا ين لم ي  وسلم: }إذا بلغ الماء قلت
 شرط الشيخين. وفي رواية لبي داود وغيره بإسناد صحيح: }فإنه
لنجس أي يدفع ا لخبث{   ل ينجس{ وهو المراد بقوله: }لم يحمل ا
نجس بمجرد ملقاة نه ي ثير غيره فإ ير الماء ك  ول يقبله وفارق كث
نجس بخلف غيره ه عن ال ق حفظ يش لنجاسة بأن كثيره قوي و  ا

وإن كثر 
ه نجاسة ي وقعت ف ين و نه قلت ك في كو و ش تنبيهان[: الول: ل [      
 هل ينجس أو ل ينجس؟ رأيان أصحهما الثاني، بل قال النووي في
 شرح المهذب: الصواب أنه ل ينجس إذ الصل الطهارة، وشككنا
 في نجاسة منجسة ول يلزم من حصول النجاسة التنجيس. الثاني:
 لو تغير بعض الماء فالمتغير كنجاسة جامدة ل يجب التباعد عنها
وا من ماء طاهر، فلو غرف دل ل فنجس وإل ف ي إن ق لباق ين وا  بقلت
تين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن  قل
 الدلو طاهر لنفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين ل



ه، فإن دخلت مع ت لنجاسة لقل تنجس با الباقي الم جسه ب اهرها لتن  ظ
الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم. 

      ]فائدة[: تأنيث الدلو أفصح من تذكيره، فإن زال تغيره الحسي
كث ه شيء كأن زال بطول الم م يحدث في نفسه بأن ل  أو التقديري ب
هر لباقي قلتان ط ذ منه وا فعل أو غيره أو أخ ليه ب اء انضم إ  أو بم

لزوال سبب 

 22ص: 
مسك أو نحوه كزعفران أو بتراب لم نجيس. فإن زال تغيره ب  الت
ا ما ه نجاسة زالت أو غلب علي ن أوصاف ال طهر، لنا ل ندري أ  ي
 ذكر فاستترت، ويستثنى من النجس ميتة ل دم لها سائل أصالة بأن
ها كزنبور وعقرب ا في حيات نه ق عضو م د ش ا عن ه  ل يسيل دم
و حية وضفدع وفأرة فل ذباب وقمل وبرغوث، ل نح  ووزغ و
طرحها طارح ولم ا فيه بشرط أن ل ي وعه نجس ماء أو غيره بوق  ت
ا وقع الذباب في ا ولخبر البخاري: }إذ  تغيره لمشقة الحتراز عنه
 شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء{ أي
 وهو اليسار كما قيل }وفي الخر شفاء{ زاد أبو داود }وإنه يتقي
لو نجس وته، ف ي غمسه إلى م فض وقد ي لذي فيه الداء{  جناحه ا  ب
 المائع لما أمر به، وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة ل يسيل
 دمها، فلو شككنا في سيل دمها امتحن بجنسها فتجرح للحاجة قاله
يها أو ا لكن ل دم ف مه ا يسيل د م نت م يه، ولو كا لي في فتاو  الغزا
بو  فيها دم ل يسيل لصغرها لها حكم ما يسيل دمها قاله القاضي أ
قطة بول لته كن بصر لق س ل يشاهد بال ا نج نى أيض ، ويستث يب  الط
ه فأشبه دم عسر الحتراز عن حو رجل ذباب ل  وخمر، وما يعلق بن
ن يسير الدم كلب م ياس استثناء دم ال لزركشي: وق يث. قال ا  البراغ
مشقة والفرق ما بال قد يفرق بينه ون هنا مثله، و و عنه أن يك عف  الم
يسير ماء وعن ال غير ال ن روث سمك لم ي ا ع يض عفى أ وجه، وي  أ
 عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب، وعن كثيره من مركوب،
لريح ه مما تحمله ا س وغبار سرجين ونحو ل دخان نج ن قلي  وع
ة في لمشق ع في الماء ل ذ إذا وق نف نجس الم عن حيوان مت  كالذر، و
باقي على دمي مستجمر، وعن الدم ال  صونه، ولهذا ل يعفى عن آ
 اللحم والعظم، فإنه يعفى عنه، ولو تنجس فم حيوان طاهر من هرة
ي طاهر لم لغ ف يرا ثم و مكن وروده ماء كث ا ثم غاب وأ و غيره  أ



نجسه مع حكمنا بنجاسة فمه، لن الصل نجاسته وطهارة الماء  ي
ر في ثي ه في ماء ك لوغ د أصل طهارة الماء باحتمال و تض  وقد اع

الغيبة فرجح. 
ح من اء أفص بكسر الر ئة رطل(  خمسما       )والقلتان( بالوزن )
يهقي وغيره }إذا بلغ الماء اية الب أخذا من رو ها )بالبغدادي(   فتح

قلتين بقلل هجر لم ينجسه شيء{ والقلة في اللغة 
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يه أي ها بيد ظيم يقل ن الرجل الع ة سميت بذلك ل يم  الجرة العظ
نة النبوية يجلب م قرية بقرب المدي لجي فتح الهاء وا  يرفعها وهجر ب
لخادم وهو بحرين قاله الزهري قال في ا  منها القلل وقيل هي بال
 الشبه ثم روي عن الشافعي رضي ال تعالى عنه عن ابن جريج
ين ين أو قربت ا تسع قربت نه ت قلل هجر فإذا القلة م ل رأي نه قا  أ
ء نصفا لشي لشافعي فحسب ا يئا أي من قرب الحجاز فاحتاط ا  وش
سع ثلث قرب إل شيئا على عادة العرب ان فوقه لقال ت  إذ لو ك
يد على مائة قربة ل تز مس قرب والغالب أن ال  فتكون القلتان خ
ة أسباع أربع ة وعشرون درهما و ني هو مائة وثما  رطل بغدادي و
 درهم في الصح فالمجموع به خمسمائة رطل )تقريبا في الصح(
ي الروضة ا صححه ف ن على م ي ص رطل أو رطل ق ى عن ن عف  في
 وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه ل يضر نقص قدر ل
 يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الشياء المغيرة كأن
 تأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الخر دونهما ثم تضع في أحدهما
 قدرا من المغير وتضع في الخر قدره فإن لم يظهر بينهما تفاوت
بطه لى من الول لض ر لم يضر ذلك وإل ضر وهذا أو غي  في الت
في مقا و ع وربع طول وعرضا وع لمربع ذرا احة في ا مس  وبال
مق يه بالطول الع ع عرضا والمراد ف  المدور ذراعان طول وذرا
ع في انب وبالذرا ن سائر الجو بئر م ئطي ال ا بين حا عرض م  وبال
ا في المدور فالمراد قريبا. وأم  المربع ذراع الدمي وهو شبران ت
 به الطول ذراع النجار الذي هو بذراع الدمي ذراع وربع تقريبا.
 والماء الجاري وهو ما اندفع في مستو أو منخفض كراكد فيما مر
قليل والكثير وفيما استثني لمفهوم حديث القلتين تفرقة بين ال  من ال
 فإنه لم يفصل بين الجاري والراكد لكن العبرة في الجاري بالجرية
ن حافتي ة بي ع ا في المجموع الدف م هي ك فسها ل مجموع الماء و  ن



 النهر عرضا والمراد بها ما يرتفع من الماء عند تموجه أي تحقيقا
فسها ي في ن ه ير و نجس إل بالتغ لجرية لم ت  أو تقديرا فإن كثرت ا
تصلت ما وإن ا ا من الجريات حك لفه ا وما خ ه ما أمام نفصلة ع  م
ا من ا خلفه ة عم ا هارب ه ما أمام لبة ل ل جرية طا ذ ك ا حسا إ هم  ب
لحاصل عل ا مسحا ويج تين بأن ي لجرية قل  الجريات ويعرف كون ا
ا ثم له لجرية ويضرب في قدر طو مق ا خذ قدر ع ا ثم يؤ ن  ميزا
لربع قدار من مخرج ا د بسط ال ا بع ي قدر عرضه ل ف لحاص  ا
ين بأن تضرب ع فمسح القلت مرب ن في ال تي ه في مقدار القل  لوجود
 ذراعا وربعا طول في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة
ما إذا كان أمام الجاري ارتفاع هي الميزان أ مسة وعشرون و  وخ

يرده فله حكم الراكد
      }فصل{: في بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل من النية وما
طنا هر( ظاهرا وبا لها )تط تة( ك نع )وجلود( الحيوانات )المي  يمت

)بالدباغ( ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح 
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 أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله صلى ال عليه وسلم: }أيما إهاب
 دبغ فقد طهر{ رواه مسلم. وفي رواية: }هل أخذتم إهابها فانتفعتم
دابغ، ول فرق باطن ما لم يلق ال بغ وال لظاهر ما لقى الدا  به{ وا
تضيه عموم ما يق للحم أم ل. ك ة بين أن تكون مأكولة ا ت  في المي
فسده تي ي وبته ال يته ورط له وهي مائ لدبغ نزع فضو لحديث. وا  ا
تن يه الن عد إل ع في الماء لم ي و نق يث ل ها بح يبه نزع قاؤها ويط  ب
تشديد كسر الحاء المهملة و حريف ب حصل ب نما ي الفساد، وذلك إ  و
ي ذلك بين عفص وقشور الرمان، ول فرق ف  الراء كالقرظ وال
يد لنجس كذرق الطيور، ول يكفي التجم كر وا ر كما ذ لطاه  ا
إن جف ما ل ينزع الفضول، و نحو ذلك م الشمس و  بالتراب ول ب
 الجلد وطابت رائحته لن الفضلت لم تزل، وإنما جمدت بدليل أنه
 لو نقع في الماء عادت إليه العفونة ويصير المدبوغ كثوب متنجس
 لملقاته للدوية النجسة، أو التي تنجست به قبل طهر عينه فيجب
عه قبله ل غسله، ويجوز بي ه قب يه ول علي  غسله لذلك، فل يصلي ف
 ما لم يمنع من ذلك مانع، ول يحل أكله سواء كان من مأكول اللحم
 أم من غيره لخبر الصحيحين: }إنما حرم من الميتة أكلها{ وخرج
الدبغ. قال النووي: ويعفى عن قليله. )إل لشعر لعدم تأثره ب  بالجلد ا



ياة في إفادة عا، لن الح لدبغ قط لخنزير( فل يطهره ا  جلد الكلب وا
ما تولد هارته. )و( كذا ) يد ط دبغ والحياة ل تف لغ من ال  الطهارة أب
ظم( كر، )وع ما ذ اهر ل مع حيوان ط ما(  ا أو من أحده م  منه
 الحيوانات )الميتة وشعرها( وقرنها وظفرها وظلفها )نجس( لقوله
م ما ل حرمة له ول ي يتة والدم{ وتحر يكم الم حرمت عل  تعالى: }
ير ذكاة تها بغ ة ما زالت حيا يت جاسته، والم  ضرر فيه يدل على ن
ؤكل إذا كذا ما ي ا ذبح، و كل إذ ة ما ل يؤ ت ل في المي يدخ  شرعية ف
لمجوسي والمحرم يحة ا ية كذب ه شرط من شروط التذك ل في ت  اخ
تة لحي كمي  للصيد وما ذبح بالعظم ونحوه. والجزء المنفصل من ا
 ذلك الحي إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس لخبر: }ما
م وصححه على شرط ك تته{ رواه الحا ي فهو كمي ن ح ع م ط  ق
ر ومن اه لسمك والجراد ط دمي وا ل من ال منفص لشيخين، فال  ا
و ريش أو وبر المأكول عر( أو صوف أ ا نجس. )إل ش  غيره

فطاهر بالجماع. 
ن أصوافها وم تتف. قال ال تعالى: } ها أو ان تف من       ولو ن
وهو محمول على ما لى حين{  اثا ومتاعا إ بارها وأشعارها أث  وأو
كنا ا هو المعهود، ولو شك ياة على م كية أو في الح ذا أخذ بعد التذ  إ
هارته، لن منا بط جس حك ن طاهر أو ن ل م نفص ر هل ا ك ما ذ  في
ها بخلف ما نجاسة والصل عدم ا في ال كن  الصل الطهارة. وشك
ا هل هي من مذكاة أو ل؟ لن الصل ن ة لحم وشكك طع نا ق  لو رأي
لعضو بان نجس إذا كان ا لعضو الم الشعر على ا كية و  عدم التذ
 نجسا تبعا له والشعر المنفصل من )الدمي( سواء انفصل منه في
 حال حياته أم بعد موته طاهر لقوله تعالى: }ولقد كرمنا بني آدم{
 وقضية التكريم أن ل يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره،
ه نجاسة د ب ون نجس{ فالمرا نما المشرك أما قوله تعالى: }إ  و

العتقاد أو اجتنابهم كالنجس ل نجاسة البدان. 
 وتحل ميتة السمك والجراد لقوله صلى ال عليه وسلم: }أحلت لنا
ثم اعلم أن كبد والطحال{.  السمك والجراد وال  ميتتان ودمان. 
نافع العباد نه خلق لم ه طاهر ل  العيان جماد وحيوان: فالجماد كل

ولو من بعض الوجوه.
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ما عا{ وإن ا في الرض جمي م م ك هو الذي خلق ل  قال تعالى: }
 يحصل النتفاع أو يكمل بالطهارة إل ما نص الشارع على نجاسته
 وهو كل مسكر مائع لقوله صلى ال عليه وسلم: }كل مسكر خمر
ا استثناه ا مر إل م ر لم اه ل خمر حرام{ وكذا الحيوان كله ط ك  و
بر مسلم: }طهور إناء ا لخ م ا وهو الكلب ولو معل لشارع أيض  ا

أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب{.
      وجه الدللة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ول حدث
مه جاسة ف ثبتت ن لخبث ف نت طهارة ا كرمة، فتعي  على الناء ول ت
ئه، بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث  وهو أطيب أجزا
 فبقيتها أولى، والخنزير لنه أسوأ حال من الكلب، وفرع كل منهما
لد بين ذئب يره من الحيوانات الطاهرة كالمتو و مع غ ع الخر أ  م
اطن يل في ب ا يستح ا م نه نجاسة، وأن الفضلت م يبا لل بة تغل  وكل
ن كبد أو طحال لقوله تعالى لب م جس كدم ولو تح وان وهو ن  الحي
نه دم فوح وقيح ل مس يتة والدم{ أي الدم ال يكم الم حرمت عل { 
ه من ن ر وهو الخارج من المعدة ل غي يل وقيء، وإن لم يت  مستح
ا يخرجه م م لجي كسر ا ل وجرة وهي ب مستحيلة كالبو  الفضلت ال
م ما في المرارة. مي  البعير أو غيره للجترار، ومرة وهي بكسر ال
ن سنور بحري ا لب م نه إ ل في المجموع: ل طاهر. قا أما الزباد ف  و
ن ثقات من ته م ا سمع ور بري كم و عرق سن ما قاله الماوردي أ  ك
ط من شعره ا يتساق ه بم ط ، لكن يغلب اختل لخبرة بهذا هل ا  أ
 فليحترز عما وجد فيه، فإن الصح منع أكل البري، وينبغي العفو
سلم ب كما رواه م ي طيب الط هو أ مسك ف ما ال ن قليل شعره، وأ  ع
عة فتحتك ة كالسل ي ب سرة الظب جان وهي خراج ب ته طاهرة.   وفأر
نه ه نجس ل ل إن م من قا نه عنبر فم ا في ال ها، واختلفو تى تلقي  ح
 مستخرج من بطن دويبة ل يؤكل لحمها، ومنهم من قال إنه طاهر
لو من ظاهر وروث و هذا هو ال لفظه، و لبحر وي ت في ا ب نه ين  ل
ما ه وسلم ل ه صلى ال علي أن د لما روى البخاري: }  سمك وجرا
ا أخذ الحجرين ورد الروثة ه ة ليستنجي ب ن وروث ه بحجري  جيء ل
ماء عليه نجس وبول للمر بصب ال ا ركس{ والركس ال  وقال: هذ
 في بول العرابي في المسجد رواه الشيخان. ومذي وهو بالمعجمة
ذكر نها للمر بغسل ال  ماء أبيض رقيق يخرج بل شهوة عند ثورا
الى عنه، ي قصة علي رضي ال تع يحين ف لصح ي خبر ا ه ف ن  م
در ثخين يخرج عقب البول أو يض ك ودي وهو بالمهملة ماء أب  و



 عند حمل شيء ثقيل قياسا على ما قبله، والصح طهارة مني غير
 الكلب والخنزير، وفرع أحدهما لنه أصل حيوان طاهر، ولبن ما
طن يل في البا ه يستح ن لبن التان ل مي ك بن الد ل غير ل ك  ل يؤ
 كالدم، أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغل فطاهر.
مي إذ ل ا لبن الد ين{ وكذ ا سائغا للشارب ا خالص بن  قال تعالى: }ل
تة، لبن المي م شامل ل ه جسا وكلم مته أن يكون منشؤه ن ليق بكرا  ي
 وبه جزم في المجموع ولبن الذكر والصغيرة وهو المعتمد، ومنها
وان طاهر، مع من حي ل وهو طاهر كعرق ولعاب ود ا ل يستحي  م
مضغة لرحم وال ن الدم في ا تحيل م لمس يظ ا ة وهي الدم الغل علق  وال
لفرج من بة ا حم، ورطو ي تستحيل فتصير قطعة ل ت علقة ال  وهي ال
عين ر نجس ال طه و غير مأكول طاهرة. ول ي  حيوان طاهرة ول
ا مر، م ذا دبغ ك حدهما الجلد إ استحالة إل شيئان: أ غسل ول ب  ب

والثاني الخمرة إذا تخللت بنفسها فتطهر وإن نقلت من شمس 
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 إلى ظل وعكسه، فإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، وما نجس

بملقاة شيء من كلب غسل سبعا. 
لخنزير كالكلب، نجاسة، وا عم محل ال        إحداها: بتراب طهور ي
ل مضي ل قب ول صبي لم يتناو جس بب ، وما ن ما كذا ما تولد منه  و
 حولين غير لبن للتغذي نضح لخبر الصحيحين عن أم قيس: }أنها
 جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول ال صلى ال
غسله{. ماء فنضحه ولم ي ه فدعا ب ل علي لم في حجره فبا ه وس ي  عل
 وما نجس بغير الكلب ونحوه والصبي الذي لم يتناول غير اللبن إن
ن وجودها ول يدرك لها طعم تيق مية وهي ما ي لنجاسة حك انت ا  ك
ث يسيل حي محل ب ى وصول الماء إلى ذلك ال ف يح ك  ول لون ول ر
ها عد زوال عين جب ب ينية و إن كانت ع نضح، و يه زائدا على ال  عل
و ريح م وإن عسر، ول يضر بقاء لون كلون الدم أ طع  إزالة ال
يضر ذا سهل ف لمشقة، بخلف ما إ ر عسر زواله ل م ائحة الخ  كر
 بقاؤه فإن بقيا بمحل واحد معا ضرا لقوة دللتهما على بقاء العين،
 ويشترط ورود الماء على المحل إن كان قليل لئل يتنجس الماء لو

عكس. 
ير ولم يزد الوزن وقد نفصلت بل تغ غسالة طاهرة إن ا       وال

طهر المحل. 



      ]فروع[: يطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل منه ولم يزد
قي اللون ل الصبغ إن ب ب نه ق غسل على وز عد ال نا ب لمصبوغ وز  ا
عقده به لم نفصل عنه لت د وزنه ضر، فإن لم ي عسر زواله، فإن زا  ل
 يطهر لبقاء النجاسة فيه، ولو صب على موضع نحو بول أو خمر
 من أرض ماء غمره طهر، أما إذا صب على نفس نحو البول فإنه
ه نجاسة جامدة كالروث ط سر الموحدة إن خال بن بك هر، والل  ل يط
 لم يطهر وإن طبخ وصار آجرا لعين النجاسة، وإن خالطه غيرها
ع في الماء إن كان ه إن نق طن الغسل، وكذا با  كالبول طهر ظاهره ب
خ لحم بماء ب قيت سكين أو ط لو س عجين، و ا يصله الماء كال  رخو
غسل ظاهره إن لم نجس ب بق المت  نجس كفى غسلهما، ويطهر الزئ
كفي ر كالدهن. وي ه له تقطع، وإل لم يط ه وغس جس ل بين تن  يتخل

غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب 
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و دهنا تعذر ئع غير الماء ول نجس ما ب عصره، ولو ت لو عق  و
نجس فليبالغ مه المت إذا غسل ف تي الماء على كله، و  تطهيره إذ ل يأ
ما ول لظاهر، ول يبلع طعا ي حد ا ا ف ل كل م يغس  في الغرغرة ل
كر أو نجاسة )ول يجوز( لذ ل غسله لئل يكون آكل لل ب  شرابا ق
لفضة( اني )ا ذهب( وأو اني ال شيء من )أو استعمال(   غيره )
 بالجماع، ولقوله صلى ال عليه وسلم: }ل تشربوا في آنية الذهب
يقاس غير الكل ق عليه. و تف وا من صحافها{. م الفضة ول تأكل  و
 والشرب عليهما، وإنما خصا بالذكر لنهما أظهر وجوه الستعمال
 وأغلبها، ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمسعط من إنائهما،
ه أسنانه، لل ب ى ما يخ ت لصغير ح لكبير وا ين الناء ا  ول فرق ب
نه ل به إل لضرورة كأن يحتاج إلى جلء عي ح ميل الذي يكت  وال
ه من ن ه صحيح، والمأخوذ م وضوء من يل فيباح استعماله، وال  بالم
وص ما خص م للستعمال ل ل تحري  مأكول أو غيره حلل لن ال
كما يحرم ن أحدهما، و و م هما أ ول في الناء من كر. ويحرم الب  ذ
، لن ما ل ر استعمال ن غي ا م م ضا اتخاذه  استعمالهما يحرم أي
ملهي، يرهم يحرم اتخاذه كآلة ال جوز استعماله للرجال ول لغ  ي
 )ويحل استعمال كل إناء طاهر( ما عدا ذلك سواء أكان من نحاس
 أم من غيره، فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من
ه شيء ولو بالعرض على ن لم يحصل م النقد، و  نحاس أو نحوه ب



 النار أو موه النقد بغيره أو صدأ مع حصول شيء من المموه به أو
كأنه معدوم ولعدم موه في الولى ف ل استعماله لقلة الم دأ ح لص  ا
 الخيلء في الثانية، فإن حصل شيء من النقد في الولى لكثرته أو
ه حرم استعماله وكذا لت نية لق ن غيره في الثا ء م ل شي حص  لم ي
يلء وكسر قلوب قدين والخ ضييق الن ة من ت كب  اتخاذه، فالعلة مر
ل منه إن لم يحص نه، و يت وجدرا ه سقف الب ي  الفقراء. ويحرم تمو
ه شيء ن ته إن حصل م ، ويحرم استدام  شيء بالعرض على النار
نفيس كياقوت ل استعمال واتخاذ ال ، ويح ها وإل فل  بالعرض علي

وزبرجد وبلور بكسر الموحدة وفتح اللم، 

 28ص: 
 ومرجان وعقيق والمتخذ من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود
ما لسرف والخيلء، و عنى ا ر فيه م ه ه نهي ول يظ ه لم يرد في ن  ل
لها أو بعضها وإن قل لزينة ة كبيرة وك  ضبب من إناء بفضة ضب
لحاجة فل تحرم للصغر و صغيرة بقدر ا  حرم استعماله واتخاذه، أ
ن عاصم الحول قال: ما روى البخاري ع لحاجة. ول  ول تكره ل
س بن مالك د أن ن ه وسلم ع ل صلى ال علي يت قدح رسول ا  }رأ
نشق فسلسله بفضة{ نصدع أي ا الى عنه، وكان قد ا  رضي ال تع
لفاعل هو أنس كما رواه البيهقي قال أنس:  أي شده بخيط فضة وا
 }لقد سقيت رسول ال صلى ال عليه وسلم في هذا القدح أكثر من
 كذا وكذا{. أو صغيرة وكلها أو بعضها لزينة أو كبيرة كلها لحاجة
 جاز مع الكراهة فيهما، أما في الولى فللصغر وكره لفقد الحاجة،
ستعمال ة موضع ال ، وضب لكبر للحاجة وكره ل نية ف ا في الثا أم  و
لتفصيل لن الستعمال منسوب ا ذكر من ا م نحو شرب كغيره في  ل

إلى الناء كله.
برها الصغر العرف. فإن شك في ك كبر و مرجع ال تنبيه[:  [      
 فالصل الباحة قاله في المجموع. وخرج بالفضة الذهب فل يحل
 استعمال إناء ضبب بذهب سواء أكان معه غيره أم ل. لن الخيلء
تة ذ من مي لمتخ لنجس كا لطاهر ا فضة، وبا د من ال لذهب أش  في ا
 فيحرم استعماله فيما ينجس به كماء قليل ومائع ل فيما ل ينجس به

كماء كثير أو غيره مع الجفاف. 
      ]فروع[: سمر الدراهم في الناء كالتضبيب فيأتي فيه التفصيل
قا ول ه استعمال الناء مطل ه فل يحرم ب لسابق بخلف طرحها في  ا



ي فمه دراهم أو و ف عه خاتم أ ي أصب ه وف ف  يكره، وكذا لو شرب بك
مشركين إن اني ال جوز استعمال أو اهم، وي هما در يه وفي  شرب بكف
ية هي كآن ة كأهل الكتاب ف لنجاس استعمال ا  كانوا ل يتعبدون ب
أ من مزادة لم توض ه وس بي صلى ال علي ن لمسلمين، }لن ال  ا
عدم تحرزهم، فإن كانوا يتدينون ره استعمالها ل كن يك  مشركة{، ول
بقر تسلون بأبوال ال ة من المجوس يغ ائف نجاسة كط استعمال ال  ب
ن في تعارض ي هان أخذا من القول ، ففي جواز استعمالها وج قربا  ت
نيهم ه استعمال أوا ، لكن يكر صح الجواز صل والغالب وال  ال
هم ني مائ د أشد وأوا ما يلي الجل لي أسافلهم، أي م هم وما ي بوس  ومل
ين لقصابين الذ لخمر وا مني ا ني مد وجهان في أوا  أخف ويجري ال
اهة أخذا لجواز أي مع الكر صح ا نجاسة، وال  ل يحترزون من ال

مما مر
ق من ساك إذا لسين، مشت لسواك وهو بكسر ا في ا       }فصل{: 
مال عود من أراك ه وشرعا استع ت لغة الدلك وآل والسواك(    دلك )
غير ونحوه، ها لذهاب الت نان وما حول س وه كأشنان في ال  أو نح
ي عند لرافع ا كما قاله ا لق ي كل حال( مط تحب ف مس استعماله )  و

الصلة وغيرها لصحة الحاديث في استحبابه كل وقت 

 29ص: 
 )إل بعد الزوال( أي زوال الشمس وهو ميلها عن كبد السماء، فإنه
بر الصحيحين: و نفل لخ للصائم( ول ا استعماله ) ه  حينئذ يكره تنزي
مسك{. والخلوف ن ريح ال د ال م ن طيب ع لصائم أ لوف فم ا  }لخ
خبر: عد الزوال ل لفم، والمراد الخلوف ب ئحة ا ير را ضم الخاء تغ  ب
ثانية أما ال ، ثم قال: }و ر رمضان خمسا{ ي في شه مت طيت أ  }أع
لمسك{. ن ريح ا ل م ب عند ا طي هم أ مسون وخلوف أفواه هم ي  فإن
 والمساء بعد الزوال وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فكرهت
ؤخذ س بصائم الن، وي ي نه ل لكراهة بالغروب، ل الته، وتزول ا  إز
 من ذلك أن من وجب عليه المساك لعارض كمن نسي نية الصوم
س بصائم ي نه ل ، وهو كذلك، ل عد الزوال ه السواك ب  ليل ل يكره ل
لفم ير ا عد الزوال أن تغ اصها بما ب ختص ى في ا عن يقة، والم  حق
ما قال لزم من ذلك ك افعي. وي ظهر حينئذ قاله الر نما ي الصوم إ  ب
يل شيئا أم ل ول في الل ن تسحر أو تنا ن م ا بي سنوي أن يفرقو  ال
 فيكره للمواصل قبل الزوال، وأنه لو تغير فمه بأكل أو نحوه ناسيا



 بعد الزوال أنه ل يكره له السواك وهو كذلك. قال الترمذي الحكيم:
زيد طول السواك على شبر، ويستحب بعضهم أن يقول  يكره أن ي
اتي ت به له ب تي وث د به لثا ناني وش ه أس ض ب م بي ه  في أوله: الل
أس به. مين. قال النووي: وهذا ل ب ا أرحم الراح ه ي ي في  وبارك ل
ا في طن ي عرض السنان ظاهرا وبا لسواك ف يسن أن يكون ا  و
ود في م لخبر: }إذا استكتم فاستاكوا عرضا{ رواه أبو دا  طول الف
نعم يسن أن يستاك في كراهة.  كن مع ال  مراسيله، ويجزئ طول ل
للسان طول كما ذكره ابن دقيق العيد، ويحصل بكل حسن يزيل  ا
و أشنان لحصول و خرقة أ عود من أراك أو غيره أ  القلح ك
لمقصود بذلك، لكن العود أولى من غيره والراك أولى من غيره  ا
يابس لرطب ومن ال ولى من ا يابس المندى بالماء أ  من العيدان، وال
غير الماء كماء الورد، وعود يابس المندى ب د ومن ال ن  الذي لم ي
ن غسله ويس ا قاله في المجموع.  اك كم ن غير الر لى م لنخل أو  ا
له في و ريح أو نحوه كما قا ه وسخ أ ا حصل علي يا إذ لستياك ثان  ل
نه ل ت خشنة، ل ان تياك بأصبعه وإن ك س في ال  المجموع، ول يك
 يسمى استياكا، هذا إذا كانت متصلة فإن كانت منفصلة وهي خشنة

أجزأت إن قلنا بطهارتها وهو الصح. 
      ويسن أن يستاك باليمنى من يمنى فمه، }لنه صلى ال عليه
ه في طهوره طاع في شأنه كل ا است ن م م حب التيا  وسلم كان ي
ه أبو داود )وهو في ثلثة مواضع(  وترجله وتنعله وسواكه{. روا
 أي أحوال )أشد استحبابا( أحدها: )عند تغير( رائحة )الفم( وقوله:
 )من أزم( بفتح الهمزة وسكون الزاي هو السكوت أو المساك عن
ريه )و( ل ذي ريح ك ك من )غيره( أي الزم كثوم، وأ كل. )و(   ال

ثانيها 

 30ص: 
 )عند القيام من النوم( لخبر الصحيحين: }كان صلى ال عليه وسلم
ثها: )عند لسواك  )و( ثال دلكه با ذا قام من النوم يشوص فاه{ أي ي  إ
يح أو ن نحو التراو ن م عتي كل رك لى الصلة( ولو نفل ول  القيام إ
فاقد الطهورين وصلة الجنازة، ولو لم يكن الفم متغيرا  لمتيمم أو ل
 أو استاك في وضوئها لخبر الصحيحين: }لول أن أشق على أمتي
 لمرتهم بالسواك عند كل صلة{ أي أمر إيجاب ولخبر: }ركعتان
 بسواك أفضل من سبعين ركعة بل سواك{ رواه الحميدي بإسناد



وله صلى ال عليه يضا لوضوء لق كر أ يما ذ أكد ف ما يت يد. وك  ج
د كل ن السواك ع هم ب متي لمرت ول أن أشق على أ  وسلم: }ل
بن له في الوضوء على ما قاله ا أي أمر إيجاب، ومح  وضوء{ 
ين، وكلم المام د غسل الكف ه بع ي عمدت نقيب ف ابن ال لصلح و  ا
اهر وإن قال الغزالي كالماوردي هذا هو الظ يه، و يل إل  وغيره يم
كر و علم شرعي ولذ يث أ لتسمية، ولقراءة قرآن أو حد حله قبل ا  م
ه يسهل إن  ال تعالى ولنوم ولدخول منزل وعند الحتضار، ويقال: 
وتر وللصائم قبل وقت عد ال لسحر وللكل وب لروح وفي ا  خروج ا

الخلوف. 
يرضي الرب، لفم، و طهر ا نه ي ئد السواك أ من فوا       ]فائدة[: 
لثة ، ويشد ال هر يسوي الظ هة و طيب النك ض السنان، وي يبي  و
جر ضاعف ال فطنة، وي ذكي ال ، ويصفي الخلق وي ئ الشيب ط  ويب
يل ذكر الشهادة عند الموت. ويسن التخل نزع كما مر، وي  ويسهل ال
لخلل من عود ثر الطعام وكون ا من أ ل السواك وبعده و  قب

السواك، ويكره بالحديد ونحوه.
ل وهو لفع او اسم ل ضم الو وهو ب في الوضوء.  فصل:  {      
تحها اد هنا وبف وصة وهو المر ي أعضاء مخص ماء ف  استعمال ال
ي الحسن ة وه أخوذ من الوضاء هو م أ به و وض  اسم للماء الذي يت
لشرع فهو أفعال ا في ا أم مة الذنوب و لضياء من ظل نظافة ول  وال
عقل معناه، وهو تعبدي ل ي ية. قال المام:  تتحة بالن خصوصة مف  م
 لن فيه مسحا ول تنظيف فيه، وكان وجوبه مع وجوب الصلوات
أحدها: الحدث وجه:  به أ وفي موج اجه.  اه ابن م س كما رو لخم  ا
ما، ها: ه حوها. ثالث لى الصلة أو ن ها: القيام إ وسعا. ثاني وبا م  وج

وهو الصح كما في التحقيق وشرح مسلم. 
لغسل: ماء فشروطه وكذا ا ض وسنن.        وله شروط وفرو
نا، وعدم الحائل، وجري الماء ة أنه مطلق ولو ظ عرف  مطلق، وم
 على العضو وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير أغسال
 الحج ونحوها. ومس ذكر، وعدم الصارف ويعبر عنه بدوام النية،

وإسلم وتمييز ومعرفة كيفية 

 31ص: 
 الوضوء كنظيره التي في الصلة، وأن يغسل مع المغسول جزءا
ه استيعاب المغسول وتحقق تحقق ب  يتصل بالمغسول ويحيط به لي



 المقتضي للوضوء، فلو شك هل أحدث أم ل لم يصح وضوءه على
ه به، فلو خلق له شتب ا هو م ل م غسو ل مع الم أن يغس صح، و  ال
ب غسل ئد وج لصلي بالزا اشتبه ا  وجهان أو يدان أو رجلن و
لوقت د وضوء صاحب الضرورة باشتراط دخول ا يزي يع و  الجم
يه، والموالة يج إل يث احت لتحفظ ح ستنجاء وا نا، وتقدم ال  ولو ظ

بينهما وبين الوضوء.
      وأما فروضه، فذكرها بقوله: )وفروض الوضوء( جمع فرض
 وهو والواجب مترادفان إل في بعض أحكام الحج كما ستعرفه إن
 شاء ال تعالى هناك. وقوله: )ستة( خبر فروض زاد بعضهم سابعا
ه شرط كما واب أن لص قال في المجموع: وا هو الماء الطهور.   و
مم يب: بأن التي يمم. وأج ا في الت ن عد التراب رك استشكل ب  مر، و
لرفع حدث عليه أي ية(   طهارة ضرورة. الول من الفروض: )الن
 رفع حكمه، لن الواقع ل يرتفع وذلك كحرمة الصلة ولو لماسح
واه فقد تعرض نع، فإذا ن وضوء رفع الما قصد من ال لخف، لن ال  ا
نم ه ما لو نوى غيره، كأن بال ولم ي ي لنا عل لمقصود وخرج بقو  ل
ا صح. و غالط صح أ وى رفع حدث النوم، فإن كان عامدا لم ي  فن
 وضابط ما يضر الغلط فيه وما ل يضر كما ذكره القاضي وغيره:
يل يضر فص تفصيل أو جملة ل ت تبر التعرض له جملة و  أن ما يع
ثاني لى الصلة وعكسه، وال لط فيه، وما ل يضر من الصوم إ  الغ
ما ل يجب التعرض له ل جملة ول ين المام، و غلط في تعي  كال

تفصيل 

 32ص: 
ين المأموم حيث لم يجب وفي تعي الخطأ هنا.  يه ك  ل يضر الغلط ف
ة فإنه ع ها كإمام الجم جب التعرض ل ، أما إذا و مامة  التعرض لل
 يضر. والصل في وجوب النية قوله صلى ال عليه وسلم كما في
 الصحيحين: }إنما العمال بالنيات{ أي العمال المعتد بها شرعا
مها ترنا بفعله. وحك ا لشيء مق ا قصد د وشرع ة القص غ ها ل  وحقيقت
ييز ها تم مقصود ب ها القلب. وال ا مر. ومحل ا علم مم م  الوجوب ك
لمسجد للعتكاف تارة بادات عن العادات كالجلوس في ا  الع
الصلة تكون للفرض تارة ها ك ييز رتب للستراحة أخرى، أو تم  و
مه بالمنوي، ا إسلم الناوي وتمييزه، وعل ه نفل أخرى. وشرط  ولل
 وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما، وأن ل تكون معلقة،



 فلو قال إن شاء ال، فإن قصد التعليق أو أطلق لم تصح، وإن قصد
 التبرك صحت. ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه،
طبيق ة الفجر وت لصوم لعسر مراقب ة في ا ما لم يوجبوا المقارن  وإن
ة رفع ا ني ن كفي ه ها تختلف بحسب البواب، في ة عليه.  وكيفيت ي  الن
الصلة فتقر إلى وضوء ك تباحة شيء م ة اس ي ا مر، أو ن م  حدث ك
ما يطلب لهذه مصحف، لن رفع الحدث إن مس ال  والطواف و
 الشياء، فإذا نواها فقد نوى غاية القصد أو أداء فرض الوضوء أو
ئ صبيا أو أداء الوضوء أو توض لصلة، وإن كان الم  فرض ا
لفرضية مقصود، فل يشترط التعرض ل عرضه لل لوضوء فقط لت  ا

كما ل يشترط في الحج والعمرة وصوم رمضان.  
وضوء غير حله في ال ور السابقة م ا تقرر من الم م تنبيه[:  [      
لرفع أو نية ا فاء فيه ب ، أما المجدد فالقياس عدم الكت  المجدد
 الستباحة. قال السنوي: وقد يقال يكتفى بها كالصلة المعادة غير
بن العماد: د فل يقاس عليه. قال ا قواع ل خارج عن ال لك مشك  أن ذ
عيد تجديد أن ي ، لن قضية ال يد لة ليس ببع لص تخريجه على ا  و
لصلة اختلف هى. والول أولى، لن ا ء بصفته الولى. انت لشي  ا
وء فيما د في الوض ح لم يقل أ انية؟ و ل فرضه الولى أو الث ا ه ه  في
لغسل، لن ون نية ا وضوء فقط د نية ال فى ب نما اكت مت بذلك، وإ  عل
غسل ق على غيرها، بخلف ال  الوضوء ل يكون إل عبادة فل يطل
نجاسة وغيرهما. ولو نوى ة وغسل ال ب  فإنه يطلق على غسل الجنا
م يصح على ل عن الحدث ل ق لحدث صح، فإن لم ي هارة عن ا  الط
 الصحيح كما في زوائد الروضة، وعلله في المجموع بأن الطهارة
 قد تكون عن حدث، وقد تكون عن خبث فاعتبر التمييز، ومن دام
ستباحة ية ال يح كفاه ن ه سلس بول أو ر ن ب تحاضة وم ه كمس ث  حد
هما بقاء حدثه، ويندب له الجمع بين لرفع المار ل ية ا تقدمة دون ن  الم
 خروجا من خلف من أوجبه لتكون نية الرفع للحدث السابق، ونية
ع في م ه قد ج ل إن ي ندفع ما ق ا للحق، وبهذا ي ستباحة أو نحوه  ال
 نيته بين مبطل وغيره، ويكفيه أيضا نية الوضوء ونحوها مما تقدم

كما صرح به في الحاوي الصغير.
لصلوات يحه من ا ا يستب م م نية دائم الحدث في ك تنبيه[: ح [      
أغفله في ي هنا، و لرافع ما ذكره ا مم ك م نية المتي ا حك يره  وغ
يمم ول الى في الت تي بسط ذلك إن شاء ال تع وسيأ لروضة.   ا

يشترط في 
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 النية الضافة إلى ال تعالى، لكن تستحب كما في الصلة وغيرها،
ثا لم طا فبان محد ي حدثه احتيا وئه ف أ الشاك بعد وض وض  ولو ت
 يجزه للتردد في النية بل ضرورة، كما لو قضى فائتة الظهر مثل
 شاكا في أنها عليه، ثم بان أنها عليه لم يكف، أما إذا لم يتبين حدثه
 فإنه يجزئه للضرورة، ولو توضأ الشاك وجوبا بأن شك بعد حدثه
صل بقاء ئه فتوضأ أجزأه، وإن كان مترددا، لن ال  في وضو
ثه، وإل عن حد حدثا ف لحدث، بل لو نوى هذه الحالة إن كان م  ا
 فتجديد صح أيضا كما في المجموع. ومن نوى بوضوئه تبردا أو
ية ضوئه مع ن لو في أثناء و نظف و ون قصد كت ئا يحصل بد  شي
لتبرد أو نحوه نية الوضوء أجزأه د نية ا  معتبرة أي مستحضرا عن
 لحصول ذلك من غير نية، كمصل نوى الصلة ودفع الغريم فإنها
ية ية، فإن فقدت الن فتقر إلى ن يم ل ي له عن الغر  تجزئه، لن اشتغا
ا غسله ل عنها لم يصح غسل م د غف برد وق لت عتبرة كأن نوى ا  الم

بنية التبرد ونحوه، ويلزمه إعادته دون استئناف الطهارة. 
ل الزركشي: ما الثواب فقا لصحة، أ لنسبة ل تنبيه[: هذا با [      
لي فيما إذا شرك في العبادة  الظاهر عدم حصوله. وقد اختار الغزا
لباعث على العمل، فإن كان القصد  غيرها من أمر دنيوي اعتبار ا
 الدنيوي هو الغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان القصد الديني أغلب
 فله بقدره، وإن تساويا تساقطا. واختار ابن عبد السلم أنه ل أجر
الي هو تلفا. وكلم الغز لقصدان أم اخ اء تساوى ا ا سو لق  فيه مط
ه، قال في وءه في أثنائه بحدث أو غير ا بطل وض لظاهر، وإذ  ا
ا في ي كم ماض تمل أن يثاب على ال ني: يح ع عن الرويا  المجمو
عم. ومن ير اختياره فن ل إن بطل باختياره فل، أو بغ لصلة أو يقا  ا
نه مراد لغيره بخلف نا من قال: ل ثواب له بحال، ل  أصحاب
طل لصلة. ويب يل في الوضوء وا تفص وجه ال ا هـ. وال لصلة.   ا
وى قطع الوضوء غسل. ولو ن نية الوضوء وال يمم و  بالردة الت
 انقطعت النية فيعيدها للباقي. ولو نوى بوضوئه ما يندب له وضوء
باح مع الحدث فل نه م لحديث لم يجزه، ل  كقراءة القرآن أو ا
 يتضمن قصده قصد رفع الحدث، فلو نواه مع نية معتبرة ينبغي أنه
 يكفي كما لو نوى التبرد مع نية معتبرة، وقد وقعت هذه المسألة في

الفتاوى ولم أر من تعرض لها. 



م يصح لي به ل ص ن يصلي بوضوئه ول ي       ]فروع[: لو نوى أ
ان نجس لصلة بمك وى به ا ناقضه، وكذا لو ن تلعبه وت  وضوءه ل
 ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية أو
نسيان له أجزأه، وء أو غسل ل و في إعادة وض نفل أ نية الت لثة ب  الثا
 بخلف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه ل يجزئ، لنه طهر
ند( ويجب أن تكون )ع صل.  ه لرفع الحدث أ وج نية لم تت  مستقل ب
وجه( لتقترن بأول الفرض ول من أجزاء )ال غس غسل( أي م  أول )

كالصلة وغيرها من العبادات ما عدا 
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 الصوم، فل يكفي اقترانها بما بعد الوجه قطعا لخلو أول المغسول
ود من العبادات مقص ن السنن، إذ ال له م ا عنها. ول بما قب وب  وج
وجه، بل غسل شيء من ال ا إذ عزبت ق ها والسنن توابع، هذ  أركان
و أفضل ليثاب على ل ه ، ب فى نه ك ل شيء م لى غس يت إ  فإن بق
ها، ولو حصل له ثواب نية لم ي ا خلت عن ال نها إذ لسابقة، ل لسنن ا  ا
ل معه جزء من غس مضمضة أو الستنشاق وان نية بال ترنت ال  اق
لوجه وهو ية ا نية بعده سواء أغسله بن لوجه أجزأه، وإن عزبت ال  ا
 ظاهر، أم ل لوجود غسل جزء من الوجه مقرونا بالنية، لكن يجب
وضة لوجود ح في الر ه على الص وج ل الجزء مع ال ة غس  إعاد
لشق الول تنشاق في ا س مضمضة ول ال لصارف، ول تجزئ ال  ا
نية لم تقترن لقاضي مجلي فال لوجه قاله ا  لعدم تقدمهما على غسل ا
ناء غسل ة في أث ني يقة، ولو وجدت ال مضة ول استنشاق حق  بمض
ها ها، فوجوب مغسول منه قبل لوجه دون أوله كفت ووجب إعادة ال  ا
جب نه ل ي نه أ فهم م د به، وي ت نه ليع ل غسل جزء م  عند أو
ي الستصحاب ن محله ف ، لك خر الوضوء نية إلى آ  استصحاب ال
يها ما يناف تي ب ها ول يأ ما الحكمي وهو أن ل ينوي قطع  الذكري. أ
نية على أعضاء يق ال ا مر، وله تفر لم مم ب كما ع اج  كالردة فو
ما ذكره لحدث عنه ك و رفع ا د كل عض ن  الوضوء،  بأن ينوي ع
ية على أفعاله لك تفريق الن يق أفعاله، فكذ نه يجوز تفر لرافعي، ل  ا
هما ل والحدث كن؟. وجهان أوجه ية بنوم مم نقطع الن هل ت  و
 الصغر ل يحل كل البدن بل أعضاء الوضوء خاصة كما صححه
 في التحقيق والمجموع، وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها، لن
ع حدث كل عضو بمجرد يرتف  شرط الماس أن يكون مطهرا و



لوجه( لقوله ظاهر كل )ا ي من الفروض )غسل(  ن  غسله. )و( الثا
تعالى. }فاغسلوا وجوهكم{ وللجماع، والمراد 
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 بالغسل النغسال، سواء كان بفعل المتوضئ أم بغيره، وكذا الحكم
ر رأسه ت شع ب ا بين منا ول م لوجه ط ، وحد ا ي سائر العضاء  ف
 وتحت منتهى لحييه وهما بفتح اللم على المشهور العظمات اللذان
وجه ما يه لن ال ين أذن لسفلى وعرضا ما ب هما السنان ا نبت علي  ت
 تقع به المواجهة وهي تقع بذلك، وخرج بظاهر داخل النف والفم
ع جفن أو ط فتحا بق عا، وإن ان ب غسل ذلك قط ن فإنه ل يج عي  وال
ا لو سلخ جلدة م طن، ول يشكل ذلك ب ي حكم البا  شفة، لن ذلك ف
ه يجب غسل ما ظهر منه، لن هذا من محل ما يجب لوجه، فإن  ا
 غسله فكان بدل، بخلف ما ذكره فإنه ليس بدل عن شيء مع أنه
ه وهو ت عد إزال ب غسله ب ج كر فل ي لة ما ذ بل إزا ن غسله ق مك  ي
 ظاهر. ول يسن غسل داخل العين ولكن يجب غسل ذلك إن تنجس
انت من ها ل تزال عن الشهيد إذا ك ليل أن لنجاسة بد  والفرق غلظ ا
 غير دم الشهادة، أما ماق العين فيغسل بل خلف فإن كان عليه ما
ته، لمحل الواجب كالرصاص وجبت إزال  يمنع وصول الماء إلى ا
نحسر و من ا ه صلع و ر رأسه ال ت شع ب ته، وبمنا ل ما تح  وغس
 الشعر عن ناصيته فإنه ل يلزمه غسلهما، ودخل موضع الغمم فإنه
ر من ع ليه الش نبت ع و ما ي ه وه ة ب ه حصول المواج وجه ل  من ال
القفا. قال بهة و ى تضيق الج ت عر ح م أن يسيل الش م هة والغ  الجب

الشاعر:
ول تنكحى ان فرق الدهر بيننا  أغم القفا والوجه ليس بأنزعا

ذم به وتمدح بالنزع لن ل أغم وامرأة غماء. والعرب ت قال رج  ي
الغمم يدل على البلدة والجبن والبخل والنزع بضد ذلك. 

وضع أما م ه كما تقرر، و وج ن من ال ي هى اللحي تنبيه[: منت [      
نبت و ما ي لرأس وه ل شعره بشعر ا تصا من الرأس ل يف ف  التحذ
ة، سمي بذلك، لن لنزع ين ابتداء العذار وا لخفيف ب عر ا يه الش  عل
 النساء والشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. وضابطه كما
ني  قال المام أن يضع طرف خيط على رأس الذن، والطرف الثا
ل عنه إلى ما نز ستقيما ف لخيط م بهة، ويفرض هذا ا  على أعلى الج
لرأس أيضا النزعتان من ا تحذيف، و ضع ال هو مو لوجه ف نب ا  جا



لجبين لرأس من أعلى ا ية وهو مقدم ا ناص هما بياضان يكتنفان ال  و
ا في هم عذارين لدخول صلن بال نين مت ما فوق الذ الصدغان وه  و
ين تحذيف والنزعت لصلع وال ل موضع ا ن غس يس دوير الرأس، و  ت
 والصدغين مع الوجه للخلف في وجوبها في غسله ويجب غسل
نين ومن ق ومن تحت الحنك ومن الذ  جزء من الرأس ومن الحل
ا ظهر م وله في حده و ين العذار والذن لدخ لوجه البياض الذي ب  ا
 من حمرة الشفتين ومن النف بالجدع. ويجب غسل كل هدب وهو
نابت على أجفان العين، وحاجب وهو الشعر النابت على لشعر ال  ا

أعلى العين سمي بذلك لنه يحجب عن العين 
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ين بت المحاذي للذن ب لشعر النا ، وعذار وهو ا مس  شعاع الش
ليا ت على الشفة الع اب عر الن هو الش لصدغ والعارض، وشارب و  ا
 سمي بذلك لملقاته فم النسان عند الشرب وشعر نابت على الخد
لسفلى أي يجب غسل ذلك لشفة ا نابت على ا لشعر ال  وعنفقة وهو ا
 ظاهرا وباطنا، وإن كثف الشعر، لن كثافته نادرة فألحق بالغالب.
ت على الذقن ناب للم الشعر ال كسر ا ل وهي ب لرج ة من ا لحي  وال
ل ظاهرها ب غس ت وج ن إن خف ي جمع اللحي ة وهي م  خاص
ثفت وجب غسل ظاهرها ول يجب غسل باطنها  وباطنها، وإن ك
لما روى ير النادرة و ثافة الغ ه مع الك ي صال الماء إل عسر إي  ل
ه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها ي  البخاري }أنه صلى ال عل
صل لغرفة الواحدة ل ي يفة{. وبا كريمة كث يته ال نت لح هه وكا  وج
كل يز فل ها وتم ثف بعض ضها وك ا فإن خف بع ب  الماء إلى ذلك غال
يف ا بين أثناء الخف تفرق يف م ميز بأن كان الكث كمه، فإن لم يت  ح
لغسل يف با ما قاله الماوردي، لن إفراد الكث لكل ك ب غسل ا  وج
لخفيف ل يجزئ وهذا هو المعتمد، وإن  يشق، وإمرار الماء على ا
صحاب، وع ما قاله الماوردي خلف ما قاله ال ل في المجم  قا
يف، طب بخلف الخف ا يستر البشرة عن المخا ف م ثي الشعر الك  و
ة في لحي  والعارضان وهما المنحطان عن القدر المحاذي للذن كال
 جميع ما ذكر، وخرج بالرجل المرأة فيجب غسل ذلك منها ظاهرا
 وباطنا، وإن كثف لندرة كثافتها ومثلها الخنثى، ويجب غسل سلعة
ها. هة ب ه لحصول المواج ، وإن خرجت عن حد وجه ت في ال بت  ن
ه أما ان في حد وجه إذا ك كور في شعور ال لتفصيل المذ  واعلم أن ا



 الخارج عنه فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا إن خفت كما في
 العباب، وظاهرها فقط مطلقا إن كثفت كما في الروضة، وبعضهم

قرر في هذه الشعور خلف ذلك فاحذره. 
يه ي مسامتا للول وجب عل ن من له وجهان وكان الثا تنبيه[:  [      
عض ى مسح ب ف و رأسان ك احد أ ن على عضو و يدي  غسلهما كال
عه فيجب غسل وجه غسل جمي واجب في ال  أحدهما، والفرق أن ال
مى رأسا ا يس ض م ح بع لرأس مس ا، وفي ا ه ا يسمى وج ع م مي  ج

وذلك يحصل ببعض أحدهما ذكره في المجموع. 
يه من كف ين(  يع )اليد غسل( جم ثالث من الفروض )       )و( ال
ن فقد الماء. رواه أو قدرهما إ مرفقين(  أي مع )ال ذراعيه )إلى(   و
يه بي هريرة في صفة وضوء رسول ال صلى ال عل  مسلم عن أ
م غسل يده ، ث ه فأسبغ الوضوء ل وجه أ فغس وض أنه ت  وسلم: }
 اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد{
مرافق{، وإلى يكم إلى ال  إلى آخره. وللجماع ولقوله تعالى: }وأيد
 بمعنى مع كما في قوله تعالى: }من أنصاري إلى ال{ أي مع ال.
ا يجب عض م فإن قطع ب تكم{  ويزدكم قوة إلى قو  وقوله تعالى: }
ي منه، لن الميسور ل يسقط ق ن وجب غسل ما ب دي  غسله من الي
مر فأتوا تكم بأ ه وسلم: }إذا أمر ي وله صلى ال عل عسور، ولق  بالم

منه ما استطعتم{ أو قطع من مرفقيه بأن سل عظم الذراع وبقي 

 37ص: 
 العظمات المسميان برأس العضد، فيجب غسل رأس عظم العضد،
 لنه من المرفق، أو قطع من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده،
يد، وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع  كما لو كان سليم ال
دين ظاهرا ل شعر على الي يجب غس ليه. و ا نص ع م  بالماء ك
طن ، وغسل با ل ظفر، وإن طال ه وغس ت إن كثف لندر نا، و  وباط
لحم، وإل وجب غسل  ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن له غور في ال
يه ما يقتض ي سائر العضاء ك يجري هذا ف ه فقط، و ن هر م  ما ظ
تت ل يد زائدة إن نب وغس غسل.  وع في باب صفة ال  كلم المجم
عة، سواء ة وسل أصبع زائد مرفق ك لو من ال محل الفرض و  ب
فرض وجب غسل بتت بغير محل ال  جاوزت الصلية أم ل. وإن ن
محل ته ل ه مع محاذا ي يد عل وع اسم ال نها محله لوق  ما حاذى م
 الفرض، بخلف ما لم يحاذه فإن لم تتميز الزائدة عن الصلية بأن



ش قصر و فح نح يز ب اهما زائدة ولم تتم ا أصليتين أو إحد ت  كان
ا من ، سواء أخرجت  ونقص أصابع وضعف بطش غسلهما وجوبا
يره من يتحقق إتيان الفرض بخلف نظ ب أم من غيره ل نك  الم
بها،  السرقة تقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء ال تعالى في با
لحد مبناه على نه عبادة وا  لن الوضوء مبناه على الحتياط، ل
ين، وإن تدلت حكام في الرجل بة، وتجري هذه ال نه عقو  الدرء، ل
نها ل المحاذي ول غيره، ل شيء م ب غس ج د منه لم ي عض  جلدة ال
حل الفرض، أو ا عن م ه ا مع خروج ه قع علي ليد ل ي ن اسم ا  ل
 تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها، لنها منه، وإن تدلت جلدة
 أحدهما من الخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الخر ثم
 تدلت منه فالعتبار بما انتهى إليه تقلعها، ل بما منه تقلعها، فيجب
 غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من
، في ن محل الفرض ا صارت جزءا م ه لعضد، لن  الذراع إلى ا
الخر، حدهما ب ا من أ عه عد تقل لتصقت ب ني ولو ا  الول دون الثا
ت عنه ن تجاف يره، ثم إ ها دون غ ب غسل محاذي الفرض من  وج
غسل فى ب إن سترته اكت ندرته، و يضا ل ها أ ل ما تحت ب غس  وج
ل ما ه غس ه لزم لت عن له ثم زا ، فلو غس تقها جب ف اهرها ول ي  ظ
 ظهر من تحتها، لن القتصار على ظاهرها كان للضرورة، وقد
 زالت. ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر إل
 لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالة. ولو عجز عن الوضوء لقطع
 يده مثل وجب عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة مثل، والنية
م وصلى، وأعاد لندرة ذلك. يم يه ذلك ت  من الذان، فإن تعذر عل
 )و( الرابع من الفروض )مسح بعض الرأس( بما يسمى مسحا ولو
ي حد ا ف ضه ض بشرة رأسه أو بعض شعرة ولو واحدة أو بع بع  ل
نه ن جهة نزوله، فلو خرج به ع ه م ن مد ع  الرأس بأن ل يخرج بال
 منها لم يكف حتى لو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم
 يكف المسح عليه قال تعالى: }وامسحوا برءوسكم{. وروى مسلم
 }أنه صلى ال عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته{. واكتفى
 بمسح البعض فيما ذكر، لنه المفهوم من المسح عند إطلقه، ولم
لذي بين لشعر ا هي ا اصية و وجوب خصوص الن ل أحد ب ق  ي

النزعتين، 
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 والكتفاء بها يمنع وجوب الستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع
ية ا في ال د كم نه، والباء إذا دخلت على متعد نها دو ثر، ل  أو أك
ا في قوله تعالى: }وليطوفوا م يض أو على غيره ك  تكون للتبع
وجه فإن قيل: لو غسل بشرة ال لصاق.  يق{ تكون لل يت العت  بالب
أجيب: بأن هل كان هنا كذلك؟.  و عكسه لم يجزه ف لشعر أ  وترك ا
 كل من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس عرفا إذ الرأس
قع على ة وهي ت اجه ع به المو ا تق ه م الوج ما رأس وعل و  اسم ل
لنازل عن لمسح على ا كتفي با فإن قيل: هل ا عا.  لشعر والبشرة م  ا
جيب: بأن لنسك؟. أ ير في ا تقص تفي بذلك لل لرأس كما اك  حد ا
 الماسح عليه غير ماسح على الرأس، والمأمور به في التقصير إما
 هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل، ويكفي غسل بعض الرأس،
مقصود من ه بل مد لحصول ال د علي لي ه مسح وزيادة ووضع ا  لن
مطر، اء على رأسه أو تعرض لل و قطر الم يه، ول  وصول البلل إل
 وإن لم ينو المسح أجزأه لما مر ويجزئ مسح ببرد وثلج ل يذوبان
 لما ذكر، ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح لما مر في قطع
لرجلين( بإجماع جميع )ا لخامس من الفروض )غسل(  ليد. )و( ا  ا
 من يعتد بإجماعه )مع الكعبين( من كل رجل أو قدرهما إن فقد كما
ين عند مفصل لجانب ئان من ا لمرفقين وهما العظمات النات  مر في ا
لقدم ففي كل رجل كعبان، لما روى النعمان بن بشير أنه  الساق وا
نا لرجل م يت ا موا صفوفكم فرأ ه وسلم قال: }أقي ي  صلى ال عل
به{. رواه البخاري قال به بكع ب صاحبه وكع ك كبه بمن لصق من  ي
لجر النصب وبا ي السبع ب قرئ ف كعبين{  كم إلى ال  تعالى: }وأرجل
ني لجره على ى في الثا عن ا في الول وم ه لفظ طفا على الوجو  ع
ل ما دل على دخول لغس ين في ا عب  الجوار، ودل على دخول الك

المرفقين فيه وقد مر. 
ا من أن غسل الرجلين فرض       ]تنبيه[: ما أطلقه الصحاب هن
س الخف، أو على أن ب ي على غير ل لرافع ل كما قاله ا  محمو
ا في شقوق ب إزالة م يج نه، و مسح بدل ع لغسل، وال صل ا  ال
م يصل إلى يني: إن ل ن كشمع وحناء. قال الجو ي ن من ع لرجلي  ا
ر عن ا م ذا مم لحم غور أخ ان في ال ل على ما إذا ك م للحم ويح  ا
ب إزالة ما يج ون نحو حناء، و ر لدهن ذائب ول ث  المجموع ول أ
و قطع بعض القدم  تحت الظفار من وسخ يمنع وصول الماء، ول
يسن يه و عب فل فرض عل إن قطع فوق الك لباقي، و ب غسل ا  وج



ترتيب السادس من الفروض )ال يد )و(  ا مر في ال لباقي كم  غسل ا
ة ثم ني قرونا بال وجه م غسل ال من البداءة ب ما ذكرناه(  كم )  على( ح
 اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين لفعله صلى ال عليه وسلم
له صلى ال واه مسلم وغيره، ولقو ور به ر لمبين للوضوء المأم  ا
لنسائي يه وسلم في حجة الوداع: }ابدءوا بما بدأ ال به{ رواه ا  عل
نه لسبب. ول ظ ل بخصوص ا للف عبرة بعموم ا ناد صحيح، وال إس  ب
كبه تجانس ل ترت تفريق الم كر ممسوحا بين مغسولت، و  تعالى ذ
 العرب إل لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب ل ندبه بقرينة المر في

الخبر، ولن الية بيان 
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أربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة و استعان ب  للوضوء الواجب، فل
 ونوى حصل له غسل الوجه فقط، ولو اغتسل محدث حدثا أصغر
لطا لجنابة غا ة رفع ا ني ة رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا أو ب ني  ب
ين ي لرفع أعلى الحدث كف نه ي يب، ل كث قدر الترت  صح، وإن لم يم
يفة، ولو أحدث، ب في لحظات لط ي دير الترت  فللصغر أولى، ولتق
وه في صغر، وإن لم ين هما لندراج ال لغسل عن أجنب أجزأه ا  و
 الكبر، فلو اغتسل إل رجليه أو إل يديه مثل ثم أحدث ثم غسلهما
م يجب إعادة ة توضأ ول ناب ما عن الج غسله ما ب  لرتفاع حدثه
لرجلين أو ن غسل ا ضوء خال ع نابة. وهذا و ما عن الج  غسله
ترتيب، وعن ال بن القاص:  ما مكشوفتان بل علة. قال ا ين وه  اليد
 وغلطه الصحاب بأنه غير خال عنه بل وضوء لم يجب فيه غسل
 الرجلين أو اليدين. قال في المجموع: وهو إنكار صحيح ولو غسل
ك في و ش ها، ول م أحدث لم يجب ترتيب وضوء ث دنه إل أعضاء ال  ب

تطهير عضو قبل الفراغ طهره وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر.
وسننه ي سننه فقال: ) لوضوء شرع ف ا فرغ من فروض ا لم       و
مصنف لم ع شيء وال م ر مصروف ج د غي م  عشرة أشياء( بال
وسنذكر زيادة على ذلك: الولى: ما ذكره.  لسنن في حصر ا  ي
ن أنس قال: د ع ي إسناد ج نسائي ب وضوء لخبر ال التسمية( أول ال ( 
ه وسلم وضوءا فلم ي لنبي صلى ال عل ض أصحاب ا طلب بع { 
 يجدوا فقال صلى ال عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء
وا بسم ال أي اء ثم قال: توضئ لذي فيه الم ه في الناء ا  فوضع يد
أ نحو وض عه حتى ت ن أصاب ن بي اء يفور م فرأيت الم لين ذلك.   قائ



ابن نسائي و ئوا بسم ال{ رواه ال لخبر: }توض  سبعين رجل{. و
ا خبر: م ته. وأ نة لواجبا ا لم تجب لية الوضوء المبي م مة، وإن  خزي
ها ا بسم ال، وأكمل له عيف. وأق ن لم يسم ال{ فض م  }ل وضوء ل
ذي جعل لحمد ل ال ته، وا د ل على السلم ونعم م ا، ثم الح له  كما
ك من همزات ذ ب دها: }رب أعو  الماء طهورا وزاد الغزالي بع
 الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون{. وتسن التسمية لكل أمر
بح مم وذ غسل وتي غيرها، ك ه من عبادة و م ب ت  ذي بال أي حال يه
كر، وتكره ة وحج وذ ثناء سورة ل لصل و من أ  وجماع وتلوة ول
ين فينوي ل غسل الكف  لمحرم ومكروه والمراد بأول الوضوء أو
مية عند أول التس نية ب يسمي ال تعالى عنده بأن يقرن ال  الوضوء و
نية لتلفظ بال كمل غسلهما، لن ا ، ثم ي ية لفظ بالن ما، ثم يت  غسله

والتسمية سنة، ول يمكن أن يتلفظ 
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ا أو في أول طعام ا سهوا أو عمد كه ن واحد، فإن تر م ا في ز هم  ب
 كذلك أتى بها في أثنائه فيقول: بسم ال أوله وآخره لخبر: }إذا أكل
ر اسم ال تعالى في ذك ر اسم ال تعالى فإن نسي أن ي يذك دكم فل  أح
حسن بسم ال أوله وآخره{ رواه الترمذي وقال:  يقل:   أوله فل
عمد، ول يسن أن نسيان ال كل الوضوء، وبال  صحيح، ويقاس بال
 يأتي بها بعد فراغ الوضوء لنقضائه. كما صرح به في المجموع
 بخلفه بعد فراغه من الكل فإنه يأتي بها ليتقيأ الشيطان ما أكله،
كفين(  إلى غسل ال ية ) كل )و( الثان بغي أن يكون الشرب كال  وين
ن نحو أ م وض هرهما أو ت إن تيقن ط مضة، و بل المض وعيه ق  ك
قبل ا غسلهما ) رهم ك في طه فإن ش بريق للتباع رواه الشيخان.   إ
ثا( فإن إن كثر )ثل اء قليل أو مائع، و يه م ما الناء( الذي ف  إدخاله
إذا استيقظ ه وسلم } صلى ال علي بل ذلك كره لقوله:  ما ق  أدخله
 أحدكم من نومه فل يغمس يده في الناء حتى يغسلها ثلثا فإنه ل
مسلم فقط، أشار ق عليه إل لفظ ثلثا، فل تف تت يده{ م ين با  يدري أ
 بما علل به فيه إلى احتمال نجاسة اليد في النوم كأن تقع على محل
هم التردد، ه فيحصل ل ا يستنجون ب هم كانو لحجر، لن  الستنجاء با
نووي في لحديث ل على مطلق النوم كما ذكره ال  وعلى هذا حمل ا
 شرح مسلم، وإذا كان هذا هو المراد فمن لم ينم واحتمل نجاسة يده
وبة أول ثلث هي المند لغسلت ال عنى النائم، وهذه ا ان في م  ك



مس يده ول تزول د الشك على غ ا عن مه ، لكن ندب تقدي  الوضوء
ة فإنما اي كما بغ ا غيا ح لثا، لن الشارع إذ لكراهة إل بغسلهما ث  ا
غي زوال ن أنه ينب ل م ا قي قط م ها، فس استيفائ ته ب  يخرج من عهد
هرهما يقن ط اهة إذا ت ما ل كر ر بها ك طه قن ال لكراهة بواحدة لتي  ا
 ابتداء، ومن هنا يؤخذ ما بحثه الذرعي أن محل عدم الكراهة عند
 تيقن طهرهما إذا كان مستندا ليقين غسلهما ثلثا، فلو غسلهما فيما
ين كره غمسهما قنة أو مشكوكة مرة أو مرت  مضى من نجاسة متي
ئع في ذلك كل مأكول رطب كما في  قبل إكمال الثلث، ومثل الما
ا يغرف به د م لم يج ب لكبر الناء و ه الص ذر علي  العباب، فإن تع
و نحو فيه أ يف أو ب ه استعان بغيره أو أخذه بطرف ثوب نظ ن  م
 ذلك، أما إذا تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه إدخالهما في الناء قبل
ليل لنجاسة، وخرج بالماء الق مخ با ي ذلك من التض ا ف ما لم  غسله
لثة ي دقائقه )و( الثا ووي ف ما قاله الن ه فيه ك ثير فل يكر  الك
 )المضمضة( وهي جعل الماء في الفم ولو من غير إدارة فيه ومج
 منه )و( الرابعة )الستنشاق( بعد المضمضة وهو جعل الماء في
إن لم يصل إلى الخيشوم وذلك للتباع. رواه الشيخان، نف، و  ال

وأما خبر: }تمضمضوا واستنشقوا{ فضعيف
     ]تنبيه[:
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 تقديم غسل اليدين على المضمضة، وهي على الستنشاق مستحق
يسرى، وفرق الروياني بأن قديم اليمنى على ال  ل مستحب عكس ت
نف. لفم وال ما وصورة بخلف ا تفقان اس ين مثل عضوان م  اليد
ق مع ستنشا تى بال وجه: فلو أ اليد وال ما ك تيب بينه  وجب التر
ها، فقضية كلم المجموع مه علي  المضمضة حسبت دونه، وإن قد
مضة لروضة: لو قدم المض قال في ا ر يحسب. و ؤخ  أن الم
صح. قال لكف على ال حسب ا لكف لم ي نشاق على غسل ا الست  و
م تحسب المضمضة ا في المجموع ل ق م يواف وصوابه ل  السنوي: 
هم لروضة لقول ا في ا د م تم ا هـ. والمع صح.  الستنشاق على ال  و
 في الصلة الثالث عشر: ترتيب الركان خرج السنن فيحسب منها
ما لو عله بعد ذلك، ك تد بف كأنه ترك غيره فل يع وقعه أول، ف  ما أ
كفين والمضمضة وائد غسل ال تى بدعاء الفتتاح. ومن ف ذ ثم أ  تعو
عم هي اللون والط ة أوصاف الماء و عرف الستنشاق أول م  و



يد اليمنى، ويسن ويسن أخذ الماء بال ئحة هل تغيرت أو ل؟.   والرا
ية، ه وسلم في روا ي ر الصائم لقوله صلى ال عل  أن يبالغ فيهما غي
مضمضة بلغ في ال حح ابن القطان إسنادها: }إذا توضأت فأ  ص
مضمضة أن يبلغ ة في ال لغ ن صائما( والمبا ا لم تك نشاق م الست  و
يسن إدارة لسنان واللثات، و هي ا نك ووج لى أقصى الح  الماء إ
في ليسرى على ذلك، و مرار أصبع يده ا م ومجه، وإ لف لماء في ا  ا
ستنثار يشوم، ويسن ال لنفس إلى الخ نشاق أن يصعد الماء با ست  ال
 للمر به في خبر الصحيحين وهو أن يخرج بعد الستنشاق ما في
ستنشاق ا بالغ في ال يسرى، وإذ خنصر يده ال ه من ماء وأذى ب نف  أ
ما له في المجموع. أ ير سعوطا ل استنشاقا قا تقصي فيص  فل يس
ا في فطار كم ة بل تكره لخوف ال غ ائم فل تسن له المبال لص  ا
حريم القبلة إذا لك كما قالوا بت يل: لم لم يحرم ذ  المجموع. فإن ق
 خشي النزال مع أن العلة في كل منهما خوف الفساد؟. أجيب: بأن
 القبلة غير مطلوبة بل داعية لما يضاد الصوم من النزال، بخلف
 المبالغة فيما ذكر، وبأنه هنا يمكنه إطباق الحلق ومج الماء وهناك
بما كان في بأنه ر ه ماء دافق، و ن ني إذا خرج، ل كنه رد الم  ل يم
ين المضمضة لجمع ب ين، والظهر تفضيل ا لة إفساد لعبادة اثن  القب
ريحة في لص يث ا ا لصحة الحاد هم ق على الفصل بين الستنشا  و
وعه، ووي في مجم ء كما قاله الن ل شي لفص ت في ا ثب  ذلك، ولم ي
تنشق أفضل م يس ن كل ث ض م ضم لجمع بثلث غرف يتم  وكون ا
م يستنشق منها ثلثا، أو ا ث  من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلث
لثة للخبار ية وثا رة، ثم كذلك ثان م يستنشق م ا ث نه مض م  يتمض
 الصحيحة في ذلك. وفي الفصل كيفيتان أفضلهما يتمضمض بغرفة
مضمض بثلث ية أن يت لثا. والثان م يستنشق بأخرى ث ا ث لث  ث
نظف الكيفيات م يستنشق بثلث غرفات، وهذه أ  غرفات ث
يات لما علم أن ة من هذه الكيف لسنة تتأدى بواحد ها، وا  وأضعف

الخلف في الفضل منها. 
غة معت على ل لضم فإن ج فتح وا لغرفة لغتان ال في ا       ]فائدة[: 
 الفتح تعين فتح الراء وإن جمعت على لغة الضم جاز إسكان الراء
مسة بع لغات )و( الخا ص في غرفات أر تلخ تحها ف مها وف  وض
ا من خلف لشيخان وخروج ميع الرأس(  للتباع رواه ا مسح ج ( 
 من أوجبه والسنة في كيفيته أن يضع يده علو مقدم رأسه ويلصق
 سبابته بالخرى، وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم



ن كان له شعر ينقلب، وحينئذ ب منه إ ذي ذه ما إلى المكان ال  يرده
لمسحة بالذهاب، فإن لرد مسحة واحدة لعدم تمام ا  يكون الذهاب وا
مه لم يرد لعدم الفائدة فإن و لقصره أو عد  لم ينقلب شعره لضفره أ
يل: هذا ار مستعمل. فإن ق لماء ص ية، لن ا حسب ثان ما لم ت  رده
م أحدث وهو لحدث ث ا رفع ا ي يل ناو  مشكل بمن انغمس في ماء قل
تفع ثه ير غماسه فإن حد ع الحدث في حال ان ى رف س، ثم نو م  منغ
 ثانيا؟. أجيب: بأن ماء المسح تافه فليس له قوة كقوة هذا، ولذلك لو
نه م يحسب له غسلة أخرى، ل نيا ل اء غسل الذراع مثل ثا  أعاد م

تافه بالنسبة إلى ماء النغماس.
      ]تنبيه[: إذا مسح كل رأسه هل يقع كله فرضا أو ما يقع عليه
باقي سنة؟. وجهان كنظيره من تطويل الركوع والسجود  السم وال

والقيام، وإخراج البعير عن 
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لترجيح ا في ا هم ن في كتب ي س في الزكاة، واختلف كلم الشيخ م  خ
يه السم في الرأس قع عل عباب أن ما ي  في ذلك، ورجح صاحب ال
 فرض والباقي تطوع، ومثله في ذلك ما أمكن فيه التجزؤ كالركوع
 بخلف ما لم يمكن كبعير الزكاة وهو تفصيل حسن، فإن كان على
مسح ع ذلك كمل بال لنسوة ولم يرد رف  رأسه نحو عمامة كخمار وق
ليه ه صلى ال ع ن سلم: }أ ها على حدث لخبر م بس يها، وإن ل  عل
 وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته{، وسواء أعسر تنحيتها
مامة قتصار على الع في ال م كمل أنه ل يك وله م من ق فه  أم ل. وي
اهرهما نيه ظ ميع )أذ مسح( ج لسادسة ) ا وهو كذلك. )و( ا نحوه  و
ح في لم مس ه وس ي ه صلى ال عل ن اء جديد(، }ل ما بم  وباطنه
يه في ل أصبع دخ ما، وأ ما وباطنه ذنيه ظاهره أسه وأ  وضوئه بر
مسح فية ال يضا ماء جديدا. وكي يأخذ لصماخيه أ يه{ و  صماخي أذن
يمر عاطف، و ا في الم م ي صماخيه ويديره يه ف ل مسبحت دخ  أن ي
نين هما مبلولتان بالذ فيه و لصق ك ه ثم ي ي اهر أذن ميه على ظ  إبها
السين هو خرق الذن، كسر الصاد ويقال ب  استظهارا. والصماخ ب
ح في ص ا هو ال تحق كم لرأس مس ن عن ا ي ر مسح الذن تأخي  و
ها ه فلم يمسحه بماء بعض اء لرأس ذ بأصابعه م و أخ لروضة، ول  ا

ومسح به الذنين كفى، لنه ماء جديد. 



ها ة رضي ال عن ن عائش يره ع طني وغ       ]فائدة[: روى الدارق
ني ه وسلم: }إن ال أعطا ي ل صلى ال عل ل رسول ا نها قالت: قا  أ
 نهرا يقال له الكوثر في الجنة ل يدخل أحدكم أصبعيه في أذنيه إل
 سمع خرير ذلك النهر. قالت فقلت: يا رسول ال: وكيف ذلك؟ قال:
ا من خرير م ك وسدي فالذي تسمعين فيه ني يك في أذ دخلي أصبع  أ
ينا ختص بنب ة وهو م ن نه أنهار الج عب م نهر يتش وثر{ وهذا ال  الك
من مه أن ي الى من فضله وكر نسأل ال تع ه وسلم.  ي  صلى ال عل
 علينا وعلى محبينا بالشرب منه، فإن من شرب منه شربة ل يظمأ
 بعدها أبدا. )و( السابعة )تخليل اللحية الكثة( وكل شعر يكفي غسل
نه صححه: }أ ، لما روى الترمذي و ن أسفله بع م صا  ظاهره بال
ا روى أبو لم يمة{، و يته الكر ه وسلم كان يخلل لح  صلى ال علي
ا من ماء ف أ أخذ ك وض ه وسلم كان إذا ت ي ه صلى ال عل ن  داود }أ
 فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي{ أما ما
ه من لوج ي حد ا ف الذي ف ثي لخفيف والك له من ذلك كا جب غس  ي
يصال الماء إلى ظاهره يجب إ ل وعارضيه، ف ر الرج ة غي ي  لح

وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره. 
      ]تنبيه[: ظاهر كلم المصنف في سن التخليل أنه ل فرق بين
ي خادمه كشي ف ما اعتمده الزر تمد ك يره، وهو المع  المحرم وغ
، لكن المحرم يخلل بعا للمتولي ي روضه ت مقري ف بن ال  خلفا ل
ئل يتساقط منه شعر كما قالوه في تخليل شعر الميت. )و(  برفق ل
ليدين( أيضا لخبر لقيط بن لسابعة )تخليل أصابع الرجلين وا  من ا
ي أصابع ، ف هما تشبيك بين يدين بال صابع ال ل في أ تخلي  صبرة. وال
ر الرجل خنص تم ب نى ويخ ر الرجل اليم خنص لرجلين يبدأ ب  ا
ه في ا رجح م منى، ك يسرى أو الي نصر يده ال ليسرى، ويخلل بخ  ا
ن الصابع ا بي لى م يصال الماء إ ين. وإ ن أسفل الرجل ع م  المجمو
ها إل تفة ل يصل الماء إلي انت مل يل أو غيره إذا ك اجب بتخل  و
ل السنوي: ها، قا ة لم يجز فتق انت ملتحم  بالتخليل أو نحوه، فإن ك
قد روى تخليل. و ليث ال  ولم يتعرض النووي ول غيره إلى تث
يهقي بإسناد جيد كما قاله في شرح المهذب، عن عثمان رضي  الب
 ال تعالى عنه: أنه }توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلثا ثلثا وقال:
 رأيت رسول ال صلى ال عليه وسلم فعل كما فعلت{. ومقتضى
 هذا استحباب تثليث التخليل. انتهى وهذا ظاهر )و( الثامنة )تقديم(



سن ين ل ي ن كل عضو م يسرى(  غسل )ال نى على(   غسل )اليم
غسلهما معا كاليدين والرجلين لخبر: }وإذا توضأتم 
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نه بان في صحيحهما، ول ا خزيمة وح بن كم{ رواه ا  فابدءوا بميامن
 صلى ال عليه وسلم }كان يحب التيامن في شأنه كله{ أي مما هو
نتف م وقص الشارب و ي لبس والكتحال والتقل لغسل وال كريم كا  للت
ل الصلة لي مسجد وتح لسواك ودخول ال بط وحلق الرأس وا  ال
لحجر افحة واستلم ا لمص كل والشرب وا مفارقة الخلء وال  و
ياسر في ضده، خذ والعطاء. والت ماني وال لركن الي سود وا  ال
الستنجاء والمتخاط وخلع اللباس، وإزالة القذر  كدخول الخلء و
 وكره عكسه. أما ما يسن غسلهما معا كالخدين والكفين والذنين،
 فل يسن تقديم اليمنى فيهما. نعم من به علة ل يمكنه معها ذلك كأن
 قطعت إحدى يديه فيسن له تقديم اليمنى.)و( التاسعة )الطهارة ثلثا
يل المفروض ممسوح والتخل مغسول وال توي في ذلك ال ويس لثا(   ث
، لنه يث جب الثل نما لم ي ه مسلم وغيره، وإ  والمندوب للتباع. روا

صلى ال عليه وسلم: }توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين{. 
هد لتسمية والتش يث القول كا نف عن تثل لمص سكت ا تنبيه[:  [      
ول في ث في الق لي ، فقد روى التث لوضوء مع أن ذلك سنة  آخر ا
ر أن غير ظاه ياني و رح به الرو ه، وص ن ماج اب مد و لتشهد أح  ا
 التشهد مما في معناه كالتسمية مثله، وسيأتي إن شاء ال تعالى. أنه
لجبيرة لظاهر إلحاق ا لزركشي: وا ح الخف. قال ا ث مس ي  يكره تثل
الخف، وتكره الزيادة على ما ب لمسح عليه ذا كمل با مة إ  والعما
 الثلث والنقص عنها إل لعذر كما سيأتي إن شاء ال تعالى، }لنه
ا ثم قال: هكذا الوضوء فمن ا ثلث ه وسلم توضأ ثلث ي  صلى ال عل
بو داود وغيره، د أساء وظلم{. رواه أ ص فق ق  زاد على هذا أو ن
 وقال في المجموع: إنه صحيح. قال نقل عن الصحاب وغيرهم:
ظلم في كل من د أساء و ا فق ه من زاد على الثلث أو نقص عن  ف
نه  الزيادة والنقص. فإن قيل: كيف يكون إساءة وظلما وقد ثبت }أ
يب: تين{؟. أج ين مر وضأ مرة مرة ومرت ه وسلم ت ي  صلى ال عل
حال أفضل، لن البيان فكان في ذلك ال  بأن ذلك كان لبيان الجواز. 
يد: ومحل ن دقيق الع قال اب ه وسلم واجب.  ه صلى ال علي  في حق
ية الوضوء، أي أو ا على قصد ن ى به ت ة في الزيادة إذا أ لكراه  ا



ها لم ع نية الوضوء عن ط و مع ق تبرد أ ية ال ها بن  أطلق فلو زاد علي
يما إذا وضع الخلف ف غي أن يكون م كشي: ينب  يكره. وقال الزر
 توضأ من ماء مباح أو مملوك له، فإن توضأ من ماء موقوف على
ت عليه ط حرم الرب نه كالمدارس و وضأ م ر به أو يت ه  من يتط

الزيادة بل خلف، لنها غير مأذون فيها ا هـ
يث لو لوقت بح يث كأن ضاق ا ، قد يطلب ترك التثل تنبيه[ [      
 اشتغل به لخرج الوقت فإنه يحرم عليه التثليث، أو قل الماء بحيث
م مع يم ا تحوجه إلى الت نه فيه إل للفرض فتحرم الزيادة، ل  ل يك
، وجرى عليه تاويه وي في ف ما ذكره البغ  القدرة على الماء ك
 النووي في التحفة، أو احتاج إلى الفاضل عنه لعطش بأن كان معه
أ به مرة مرة، ولو ثلث لم وض يه للشرب لو ت ماء ما يكف  من ال
يلي في ما قاله الج يث ك ه يحرم عليه التثل ن فضل للشرب شيء فإ  ي
 العجاز، وإدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه،
ثا ح بعض رأسه ثل و مس عم ل لعضو ن عدد قبل تمام ا  ول يجزئ ت
 حصل التثليث، لن قولهم من سنن الوضوء تثليث الممسوح شامل
هير ول ب استيعابه بالتط و يج ي عض محله ف ا ما تقدم ف أم  لذلك، و
الثا كذلك انيا وث ضأ ث ة مرة ثم تو و توضأ مر عد تمام الوضوء، فل  ب
 لم يحصل التثليث كما جزم به ابن المقري في روضه، وفي فروق
 الجويني ما يقتضيه، وإن أفهم كلم المام خلفه. فإن قيل، قد مر
نها ترك حصل بذلك. وم يث ي الستنشاق أن التثل مضمضة و  في ال
 تنشيف العضاء بل عذر، لنه يزيل أثر العبادة، }ولنه صلى ال
 عليه وسلم بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بمنديل فرده، وجعل
ا ينفضه{. رواه الشيخان ول دليل في ذلك لباحة  يقول بالماء هكذ
ما إذا ه وسلم لبيان الجواز، أ ي عله صلى ال عل لنفض، فقد يكون ف  ا
عا، راهة قط ق نجاسة فل ك لتصا حر أو برد أو ا  كان هناك عذر ك
 أو كأن يتيمم عقب الوضوء لئل يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم،
ما. قال به ونحوه إذا نشف فالولى أن ل يكون بذيله وطرف ثو  و
ا أن يضع نه ورث الفقر. وم د قيل إن ذلك ي ذخائر، فق  في ال
 المتوضئ إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره إن
ا، قاله في م مكن فيه يق، لن ذلك أ يه كإبر ب منه على يد ان يص  ك
هما احد، فجار ذلك في ضو و نف كع فم وال ع أجيب، بأن ال  المجمو
غ من غي أن يفر ما، فينب ليد مثل لتباعده وجه وا دين بخلف ال  كالي
ن في المفروض يقي ، ويأخذ الشاك بال لى الخر قل إ ا ثم ينت دهم  أح



 وجوبا وفي المندوب ندبا، لن الصل عدم ما زاد، كما لو شك في
قل ن أخذ بال ي ل ثلثا أو مرت ل غس عات، فإذا شك ه  عدد الرك
هير عضاء في التط بين ال  وغسل أخرى. )و( العاشرة )الموالة( 
ي مع اعتدال الهواء ن ع في الثا ل قبل الشرو جف الو حيث ل ي  ب
 ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان، ويقدر الممسوح مغسول.

هذا في غير وضوء 
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تجب لوقت، وإل ف ا لم يضق ا ، وم ما تقدم  صاحب الضرورة ك
 والعتبار بالغسلة الخيرة ول يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية
حصر لمصنف لم ي نا أن ا اق وقد قدم ها ب ها، لن حكم  عند عزوب
لسنن نذكر منها شيئا مما تركه، فمن ا يما ذكره، فل  سنن الوضوء ف
ر من فعله ث نه الك غير عذر،  ل ليه ل لصب ع ستعانة با  ترك ال
 صلى ال عليه وسلم، ولنها نوع من التنعم والتكبر، وذلك ل يليق

بالمتعبد والجر على قدر النصب، وهي خلف الولى. 
لى دفعا ما إذا كان ذلك لعذر كمرض فل يكون خلف الو       أ
 للمشقة، بل قد تجب الستعانة إذا لم يمكنه التطهر إل بها ولو ببذل
ستقلل بالفعال ل طلب ستعانة ال ة مثل، والمراد بترك ال  أجر
لحكم كذلك و ساكت كان ا ه عانه غيره و ط حتى لو أ ة فق عان  ال
ة فهو خلف بري من العباد لت نه كا فض الماء، ل ها ترك ن  ومن
ح في زيادة إن رج يق، و نووي في التحق ا جزم به ال لى كم  الو
نه يف العضاء بل عذر، ل نها ترك تنش نه مباح وم  الروض أ
له من د غس لم بع ه وس ي ه صلى ال عل ن ثر العبادة، }ول يل أ  يز
عل يقول بالماء هكذا يل فرده، وج نة بمند ته ميمو بة أت  الجنا
 ينفضه{. رواه الشيخان ول دليل في ذلك لباحة النفض، فقد يكون
ما إذا كان هناك عذر ه وسلم لبيان الجواز، أ ي عله صلى ال عل  ف
مم عا، أو كأن يتي راهة قط جاسة فل ك تصاق ن حر أو برد أو ال  ك
إذا نشف يمم، و يه الت جهه ويد لل في و منع الب  عقب الوضوء لئل ي
 فالولى أن ل يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما. قال في الذخائر،
وضئ إناء الماء ا أن يضع المت ه ورث الفقر. ومن د قيل إن ذلك ي  فق
نه ه إن كان يصب م عن يسار غترف منه، و ينه إن كان ي  عن يم
، قاله في المجموع. ومنها  على يديه كإبريق، لن ذلك أمكن فيهما
ها حصل له ثواب لوجه لي مة على ا ل السنن المتقد ة مع أو ني قديم ال  ت



ية را مع الن قري، س بن الم تلفظ بالمنوي قال ا ها ال ا مر. ومن م  ك
فظ بخلف لفظ فل. أو تل فى أو الت تصر على القلب ك  بالقلب، فإن اق
لى آخر نية ذكرا إ ا استصحاب ال ه نية. ومن لعبرة بال  ما نوى فا
نها دلك أعضاء الوضوء ويبالغ وجه للقبلة. وم ها الت  الوضوء. ومن
ل للعقاب من ي ي الشتاء فقد ورد: }و ب خصوصا ف ق  في الع
عها. يه م أن يأخذ ماءه بكف لوجه، و نها البداءة بأعلى ا  النار{. وم
ب عليه إن ص طراف أصابعه، و ديه بأ ي غسل ي بدأ ف ها أن ي  ومن
له الصيمري ما قا نووي في تحقيقه خلفا ل  غيره كما جرى عليه ال
د في قتص ها أن ي ليه غيره. ومن ا صب ع مرفق إذ ن أنه يبدأ بال  م
 الماء فيكره السرف فيه. ومنها أن ل يتكلم بل حاجة، وأن ل يلطم
ين الذي يلي ه وهو طرف الع ؤق هد م ها أن يتع هه بالماء. ومن  وج
ليسرى، ومثله اللحاظ يسر با منى وال يمن بالي السبابة ال نف ب  ال
ا رمص م كن فيه ن غسلهما إذا لم ي ل س مح خر و هو الطرف ال  و
كره في ما ذ اجب ك ع وصول الماء إلى محله، وإل فغسلهما و من  ي
ل ما يخاف إغفاله كذا ك ليه و  المجموع، ومرت الشارة إ
نها أن ماء تحته. وم صل ال ما ي نها أن يحرك خات  كالغضون. وم
و مستقبل ه عد فراغ الوضوء و نها أن يقول ب توقى الرشاش. وم  ي
 القبلة رافعا يديه إلى السماء كما قاله في العباب: أشهد أن ل إله إل
 ال وحده ل شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لخبر مسلم:
لى آخره فتحت له أبواب هد أن ل إله إل ال إ ضأ فقال أش من تو { 
ين ي من التواب ن هم اجعل ها شاء{، }الل ل من أي ة يدخ ني لجنة الثما  ا
سبحانك ترمذي على مسلم: } هرين{. زاده ال لني من المتط  واجع
ليك{ ت أستغفرك، وأتوب إ ن هد أن ل إله إل أ هم وبحمدك أش  الل
 لخبر الحاكم وصححه: }من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك
 أشهد أن ل إله إل أنت إلى آخره كتب في رق ثم طبع بطابع{ وهو
مة{ أي لم سر إلى يوم القيا تم. }فلم يك تحها الخا كسر الباء وف  ب
لفراغ من ن عقب ا ي ن أن يصلي ركعت يس يه إبطال. و  يتطرق إل

الوضوء.
و سماعه ، ويسن لقراءة القرآن أ امة الوضوء مة[: يندب إد       ]تت
تفسير إذا كان ل كتب ال و حم ايته أ ث أو سماعه أو رو دي  أو الح

التفسير أكثر أو الحديث أو الفقه وكتابتهما، ولقراءة علم 
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ي مسجد أو دخوله، وللوقوف  شرعي أو إقرائه، ولذان وجلوس ف
 بعرفة وللسعي، ولزيارة قبره عليه الصلة والسلم أو غيره ولنوم
ت ومسه، ومن فصد وحجم وقيء، ي يسن من حمل م ظة. و  أو يق
مس الرجل أو المرأة بدن هة مصل، ومن ل  وأكل لحم جزور وقهق
من قص يحة، ول لمة قب لغضب وكل ك بليه وعند ا ثى أو أحد ق  الخن
عة، والمراد بالوضوء ة غير الجم طب أسه، ولخ  شاربه أو حلق ر
وم وعقد س ثوب وص ب لشرعي ل اللغوي، ول يندب لل  الوضوء ا
الد وصديق وعيادة كاح وخروج لسفر ولقاء قادم وزيارة و  ن
ول على نحو ل سوق، ول لدخ ييع جنازة، ول لدخو يض وتش  مر

أمير.
صح. هارة مستقلة على ال هو ط ستنجاء. و في ال فصل{:  {      
قديم الوضوء عليه،  وأخره المصنف عن الوضوء إعلما بجواز ت
ارتفاعه وء يرفع الحدث و مم، لن الوض هو كذلك بخلف التي  و
عدم صحة ل السنوي:  ما قا مانع، ومقتضاه ك ل مع قيام ال حص  ي
ع الحدث وهو ونه ل يرف ل الستنجاء، لك ئم الحدث قب  وضوء دا
 الظاهر، وإن قال بعض المتأخرين: إن الماء أصل في رفع الحدث

فكان أقوى من التراب الذي ل يرفعه أصل.
لخلص من نجاء وهو ا عال من طلب ال استف والستنجاء(  (      
ها لن ها إذا قطعت أخوذ من نجوت الشجرة وأنجيت ء وهو م لشي  ا
ا الفصل د يترجم هذ ه وق فس ذى عن ن ع به ال ط لمستنجي يق  ا
 بالستطابة ول شك أن الستطابة طلب الطيب فكأن قاضي الحاجة
تجمار من س بر عنه بال د يع لذى وق ب نفسه بإخراج ا ي  يطلب ط
زالة ما على ثلثة على إ لصغار وتطلق ال و الحصى ا لجمار وه  ا
لحجر. لث يختص با لحجر والماء والثا ذ لكن الولن يعمان ا نف  الم
 واجب( من خروج البول والغائط وغيرهما، من كل خارج ملوث
لحاجة لفور بل عند ا نجاسة ل على ا  ولو نادرا كدم وودي إزالة لل
 إليه )والفضل أن يستنجى بالحجار( أو ما في معناها. )ثم يتبعها
ثر يزول ا في معناه، وال و م الحجر أ ين تزول ب  بالماء(، لن الع
لنجاسة، وقضية التعليل أنه ل الماء من غير حاجة إلى مخامرة ا  ب
 يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر، وأنه يكتفى بدون
قل عن الغزالي، وقال ول صرح الجيلي ن لثلث مع النقاء، وبال  ا
تهى. ن عليه. ان هم يدل ى وسياق كلم عن ني: الم نوي في الثا س  ال
ها فل بد ما كمال جمع، وأ ل أصل فضيلة ال ذا يحص ظاهر أن به  وال



مهم أن أفضيلة ية كل لحجر وقض ط الستنجاء با ن بقية شرو  م
رح سليم وغيره ه ص ، وب ا بين البول والغائط يه لجمع ل فرق ف  ا
ط، وصوبه اختصاصه بالغائ مد، وإن جزم القفال ب هو المعت  و

السنوي وشمل إطلقه 

 46ص: 
ا قالعا وحجارة الحرم، هم ان كل من لفضة إذا ك لذهب وا  حجارة ا

فيحوز الستنجاء بها وهو الصح. 
ه الصل ن فقط، ل فيه )على الماء(  تصر(        )ويحوز( له )أن يق
قتصر )على ثلثة أحجار( لنه صلى ال لنجاسة )أو( ي  في إزالة ا
 عليه وسلم جوزه بها حيث فعله كما رواه البخاري، وأمر به بقوله
لشافعي:  }وليستنج بثلثة أحجار{ الموافق له ما رواه  فيما رواه ا
 مسلم وغيره من نهيه صلى ال عليه وسلم عن الستنجاء بأقل من

ثلثة أحجار. 
لث مسحات ما: ث الحجر أمران أحده ستنجاء ب ب في ال يج       و
سلم خبر م انت بأطراف حجر ل لمحل ولو ك م بكل مسحة ا ع  بأن ي
ن نستنجي ه وسلم أ ول ال صلى ال علي ا رس ن  عن سلمان: }نها
طراف حجر، بخلف لثة أ ناها ث وفي مع لثة أحجار{  ل من ث أق  ب
راف عن ثلث رميات، ه ثلثة أط ي حجر ل ف  رمي الجمار، فل يك
و غسل مسحات، ول نا عدد ال م عدد الرمي، وهاه د ث ن القص  ل
ما: نقاء غ به. ثانيه اء دب انيا كدو جف جاز له استعماله ث لحجر و  ا
ناها ا في مع الحجار أو م ي بهن( أي ب ينق ما قال: ) لمحل ك  ا
كثر إلى أن ل ابع فأ الثلث وجب النقاء بر نق ب المحل( فإن لم ي ( 
بقى إل أثر ل يزيله إل الماء أو صغار الخزف. وسن بعد النقاء  ي
 إن لم يحصل يوتر اليتار بواحدة كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة
بي صلى ن بي هريرة رضي ال عنه أن ال ا روى الشيخان عن أ م  ل
 ال عليه وسلم قال: }إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا{ وصرفه
 عن الوجوب رواية أبي داود وهي قوله صلى ال عليه وسلم: }من
 استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن ل فل حرج{. وفي معنى
ترم كخشب وخزف لع غير مح د طاهر قا وارد كل جام لحجر ال  ا
ئع غير الماء لجامد الما الحجر فخرج با ض به ك  لحصول الغر
نجس عر والمت لنجس كالب لطاهر ا لخل، وبا  الطهور كماء الورد وا
لع نحو الزجاج ه نجاسة، وبالقا ت في ع ليل الذي وق  كالماء الق



 والقصب الملس، وبغير محترم المحترم كمعطوم آدمي كالخبز أو
أنه }صلى ال عليه وسلم نهى عن ما روى مسلم:   جني كالعظم ل
أي من الجن، فمطعوم نكم{  نه زاد إخوا  الستنجاء بالعظم وقال: إ
ة وهي ل تناط ر رخص نجاء بالحج ست مي أولى، ولن ال  الد

بالمعاصي. 
ئم كالحشيش، فيجوز والمطعوم لها وللدمي       وأما مطعوم البها
ا فيه. بر فيه الغلب، فإن استويا فوجهان، بناء على ثبوت الرب عت  ي
لماء مع نما جاز با لروياني، وإ  والصح والثبوت قاله الماوردي وا

أنه مطعوم، لنه يدفع النجس عن نفسه بخلف غيره. 
ه في شرح المنهاج ت ا تفصيل ذكر ه كه ففي أما الثمار والفوا       و
يث أو ه اسم معظم أو علم كحد ومن المحترم ما كتب علي  وغيره. 
لمحترم سواء أكان ييد العلم با د من تق قال في المهمات: ول ب  فقه. 
 شرعيا كما مر أم ل. كحساب ونحو وطب وعروض فإنها تنفع في
يها تمل عل طق مش فلسفة ومن ا غير المحترم ك م لوم الشرعية، أ  الع

فل، كما قاله بعض المتأخرين.
مل لتفصيل يح ها فل يجوز. وعلى هذا ا مل علي ا غير المشت م       أ
ل وهو ي قاضي بورق التوراة والنج ق من جوزه، وجوزه ال  إطل
ن اسم ال تعالى أو وخل ع هما.  ل على ما علم تبديله من  محمو
نفصل ل به دون الم متص ا به علم محترم جلده ال م لحق ب  نحوه، وأ
قا تنجاء به مطل ع الس ن ، فإنه يمت مصحف  عنه، بخلف جلد ال

وشرط الستنجاء بالحجر وما ألحق به، لن يجزئ: أن 
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ا بعد ني لنجس الخارج، فإن جف تعين الماء نعم لو بال ثا  ل يجف ا
ى فيه ف ليه الول ك ا وصل إ ل إلى م ل ووص  جفاف بوله الو
ل عن نتق ل في ذلك وأن ل ي كم الغائط المائع كالبو لحجر. وح  ا
أ عليه تقر فيه، وأن ل يطر اس د خروجه و ابه عن ص لمحل الذي أ  ا
ر، أما الجاف لحج اهرا رطبا ولو ببلل ا بي نجسا كان أو ط ن  أج
 الطاهر فل يؤثر فإن طرأ عليه ما ذكر تعين الماء، نعم البلل بعرق
ذكور من نه ضروري، وأن يكون الخارج الم لمحل ل يضر، ل  ا
الخارج بالفصد ول ي الخارج من غيره، ك تاد فل يجزئ ف  فرج مع
، لن الستنجاء به  في منفتح تحت المعدة ولو كان الصلي منسدا
 على خلف القياس ول في بول خنثى مشكل، وإن كان الخارج من



ه آلة فقط ل تشبه آلة نعم إن كان ل يادته.  ليه لحتمال ز  أحد قب
ته ل ثيب تيقن ، ول في بو ها لحجر في نساء أجزأ ا  الرجال ول آلة ال
 دخل مدخل الذكر لنتشاره عن مخرجه بخلف البكر، لن البكارة
ذا وصل ل في بول القلف إ كر، و ل مدخل الذ منع نزول البو  ت
من ته في يض أو نفاس، وفائد يجزئ في دم ح  البول إلى الجلدة، و
ر، ثم نجت بالحج ماء فاست ها وعجزت عن استعمال ال نقطع دم  ا
 تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ول إعادة عليها، ولو ندر الخارج
 كالدم والودي والمذي أو انتشر فوق عادة الناس، وقيل عادة نفسه.
 ولم يجاوز في الغائط صفحته وهي ما انضم من الليين عند القيام
 وفي البول حشفته وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها كما

قاله السنوي جاز الحجر، وما في معناه. 
نادر مما يتكرر نقسام الخارج إلى معتاد و ما النادر فلن ا       أ
نتشر فوق أما الم كم بالمخرج، و يط الح ث عنه، فأن لبح يعسر ا  و
تمر مهاجرين أكلوا ال ما صح أن ال ة فلعسر الحتراز عنه، ول  العاد
 لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون، ومن رق
ه ومع ذلك لم يؤمروا بالستنجاء بالماء، ن نتشر ما يخرج م طنه ا  ب
 ولن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة، أو ما يقوم
لحجر ل ل لم يجز ا ا ذكر مع التصا لخارج م  مقامها، فإن جاوز ا
عم به البلوى، ول يجب  في المجاوز ول في غيره لخروجه عما ت
عر بل لوث لفوات مقصود الستنجاء من إزالة  الستنجاء لدود وب
يفها ولكن يسن خروجا من الخلف. والواجب في لنجاسة أو تخف  ا
نجاسة ول يضر شم ريحها  الستنجاء أن يغلب على ظنه زوال ال
منا على يده محل، وإن حك ئها على ال  بيده، فل يدل على بقا
صبع الذي كان طن ال يح با ق أن محل الر م نتحق نا ل النجاسة، ل  ب
لشك، ولن نجس با به فل ت ه من جوان ن محل لحتمال أ لصقا لل  م
 هذا المحل خفف فيه الستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفي فيه
القتصار على لمستنجي ) لنجاسة )فإذا أراد( ا ة ظن زوال ا ب  بغل
قتصار على من ال ماء أفضل(  لحجر )فال دهما( أي الماء وا  أح
لحجر ول استنجاء من عين والثر، بخلف ا ه يزيل ال لحجر، لن  ا
 غير ما ذكر، فقد نقل الماوردي وغيره الجماع على أنه ل يجب
لرفعة: ولم يفرق الصحاب  الستنجاء من النوم والريح. قال ابن ا
وبه إذا كان لو قيل بوج بسا، و ل رطبا أو يا لمح ين أن يكون ا  ب
لنجاسة، وهذا مردود ه في دخان ا ل ب ا قي د كم ع طبا لم يب لمحل ر  ا



لمقدسي لشيخ نصر ا  فقد قال الجرجاني: إن ذلك مكروه. وصرح ا
 بتأثيم فاعله، والظاهر كلم الجرجاني وقال في الحياء: يقول بعد

فراغ الستنجاء: }اللهم طهر قلبي من النفاق 

 48ص: 
 وحصن فرجي من الفواحش{. )ويجتنب( قاضي الحاجة )استقبال
 القبلة واستدبارها( ندبا إذا كان في غير المعد لذلك مع ساتر مرتفع
 ثلثي ذراع تقريبا فأكثر بينه وبينه ثلثة أذرع فأقل بذراع الدمي،
 وإرخاء ذيله كاف في ذلك فهما حينئذ خلف الولى، ويحرمان في
ون الساتر ي الصحراء( بد ف قضاء الحاجة، و ) عد ل ناء غير الم  الب
يه ه صلى ال عل يحين أن لصح ا في ا ي ذلك م ل ف ص  المتقدم. وال
 وسلم قال: }إذا أتيتم الغائط فل تستقبلوا القبلة ول تستدبروها ببول
يه ه صلى ال عل أن ما: } كن شرقوا أو غربوا{. وفيه  ول غائط ول
 وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة{.
 وقال جابر: }نهى النبي صلى ال عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول
مذي وحسنه، عام يستقبلها{. رواه التر بض ب ه قبل أن يق يت  فرأ
ق به ا ألح م د للحرمة على القضاء و في لخبر الول الم  فحملوا ا
كور مع ير المذ ة فيه، بخلف البناء غ  لسهولة اجتناب المحاذا
يانا ه وسلم ب ي له صلى ال عل ه ذلك كما فع يجوز في لصحراء، ف  ا
معد لذلك فل ما ال ا مر. وأ م ا تركه ك ولى لن  للجواز، وإن كان ال
ا قاله في المجموع. م راهة ول خلف الولى ك ة فيه ول ك  حرم
ين القبلة ب عن يم ه لريح ت انت ا ة ما لو ك لحرم تثنى من ا يس  و
ض الستقبال هما ل يحرمان للضرورة، وإذا تعار ها، فإن  وشمال
ه استقبال القبلة ول ن الستدبار ول يحرم ول يكر ي الستدبار تع  و
نهي يح، إذ ال ل الستنجاء أو الجماع أو إخراج الر  استدبارها حا
تف بارها مقيد بحالة البول والغائط، وذلك من ها واستد ن استقبال  ع
 في الثلثة )ويجتنب( ندبا )البول( والغائط )في الماء الراكد( للنهي
 عن البول فيه حديث مسلم ومثله الغائط بل أولى، والنهي في ذلك
ل أشد ي كثرة وفي الل لكراهة وإن كان الماء قليل لمكان طهره بال  ل
لجاري ففي المجموع ما ا وى الجن، أ لليل مأ اهة، لن الماء با  كر
كره في كن ي ثير، ول نه دون الك لقليل م ة في ا لكراه ماعة ا  عن ج
يل مطلقا، لن فيه غي أن يحرم في القل ا مر، ثم قال: وينب ل لم ي  الل
نه مخالف يل وبأ قدم من التعل ، ورد بما ت يه وعلى غيره تلفا عل  إ



حد م يقل أ تنجاء بخرقة ول س حاب، فهو كال ص ص وسائر ال لن  ل
 بتحريمه، ولكن يشكل بما مر من أنه يحرم استعمال الناء النجس

في الماء 

 49ص: 
القليل. وأجيب: بأن هناك استعمال بخلفه هنا.

يه ين عل لتحريم إذا كان الماء له ولم يتع حل عدم ا تنبيه[: م [      
 الطهر به بأن وجد غيره، أما إذا لم يكن له كمملوك لغيره أو مسبل
، فإنه يحرم جد غيره لوقت ولم ي أن دخل ا ين للطهارة ب  أو له وتع
حل البول نه مطعوم فل ي يل: الماء العذب ربوي، ل يه. فإن ق  عل
ما تقدم، ويكره أيضا قضاء الحاجة بقرب الماء الذي  فيه. أجيب: ب
صب ول في الموارد، و ي عن الب ه ا فيه لعموم الن كره قضاؤه  ي
تحت الشجرة با ) تنب ذلك ند ول فيه )و( يج ول في الماء كالب  الب
 المثمرة( ولو كان الثمر مباحا في غير وقت الثمرة صيانة لها عن
 التلويث عند الوقوع فتعافها النفس ولم يحرموه، لن التنجيس غير
 متيقن، نعم إذا لم يكن عليها ثمر وكان يجري عليها الماء من مطر
 أو غيره قبل أن تثمر لم يكره كما لو بال تحتها، ثم أورد عليه ماء
قدم بين البول والغائط ما ت ي هذا وفي غيره م  طهورا، ول فرق ف
يه لمسلوك لقوله صلى ال عل با )في الطريق( ا نب ذلك ند  )و( يجت
ا رسول ال؟ قال الذي عانان ي ما الل ين. قالوا و  وسلم: }اتقوا اللعان
ي لعن الناس تسببا بذلك ف هم{  ريق الناس أو في ظل تخلى في ط  ي
ذ أصله اللعنان غة، إ ا بصيغة المبال م يرا عادة فنسب إليه هما كث  ل
لعن المذكور، حذروا سبب ال عنى ا غة، والم ل السناد للمبال  فحو
لبراز في ثلثة ا ملعن ال ناد جيد: }اتقوا ال إس بر أبي داود ب لخ  و
لعن ضع ال ملعن موا ظل{ وال طريق وال وارد وقارعة ال  الم
 والموارد طرق الماء والتخلي التغوط وكذا البراز وهو بكسر الباء
رح في المهذب وغيره ا ص م قيس بالغائط البول ك  على المختار و
ع ظاهر كلم وفي المجمو ثلثة.  واضع ال كراهة ذلك في الم  ب
لصحيحة وليذاء ته للخبار ا بغي حرم ته، وين صحاب كراه  ال
 المسلمين. انتهى. والمعتمد ظاهر كلم الصحاب وقارعة الطريق
لطريق المهجور فل ما ا نه أ ل ما برز م دره وقي ل ص ه وقي  أعل
 كراهة فيه. )و( يتجنب ذلك ندبا في )الظل( للنهي عن التخلي في
س في لشم م في ا تماعه له موضع اج لصيف، ومث م أي في ا له  ظ



 الشتاء )و( في الثقب وهو بضم المثلثة المستدير النازل للنهي عنه
 في خبر أبي داود وغيره لما قيل إنه مسكن الجن، ولنه قد يكون
 فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه ومثله السرب
 وهو بفتح السين والراء الشق المستطيل. قال في المجموع: ينبغي
 تحريم ذلك للنهي عنه إل أن يعد لذلك أي لقضاء الحاجة فل تحريم
 ول كراهة، والمعتمد ما مر من عدم التحريم )ول يتكلم على البول
ذكر ول غيره ل قضاء الحاجة فل يتكلم ب أي يسكت حا  والغائط( 
جب ل قد ي ، ب مى فل يكره  أي يكره له ذلك إل لضرورة كإنذار أع
ما ن عن عورته اشفي  لخبر: }ل يخرج الرجلن يضربان الغائط ك
نى م وصححه، ومع ك مقت على ذلك{ رواه الحا  يتحدثان فإن ال ي
غض، وهو إن كان على المجموع لمقت الب  يضربان يأتيان وا
 فبعض موجباته مكروه، فلو عطس حمد ال تعالى بقلبه ول يحرك
نحنح مس ول الت فسه، إذ ل يكره اله مع به ن كلم يس  لسانه أي ب
ها ل ن كج إن ل اب هم أن القراءة ل تحرم حينئذ، وقو ظاهر كلم  و
 تجوز أي جوازا مستوي الطرفين فتكره، وإن قال الذرعي اللئق
لى الخارج منه لى فرجه ول إ نظر إ يسن أن ل ي منع. و يم ال  بالتعظ
نا ول شمال )ول فت يمي عبث بيده ول يلت لى السماء ول ي  ول إ
لقمر(  ببول ول غائط أي يكره له ذلك ل الشمس، و( ل )ا  يستقب
وضه بن المقري في ر يه ا ا ما جرى عل ول يستدبرهما( وهذ ( 
نه يكره ة عن الجمهور أ لروض صل ا وي في أ  والذي نقله النو
لصحيح وهو ا قال في المجموع:  ستدبار. و ستقبال دون ال  ال
نه ل أصل يق إ ل في التحق تمد، وإن قا هور وهذا هو المع  المش
قدس واستدباره ل بيت الم كم استقبا باحته، وح لكراهة فالمختار إ  ل
 حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما ويسن أن يبعد عن الناس
 في الصحراء أو ما ألحق بها من البنيان إلى حيث ل يسمع للخارج
يه البعاد عنهم سن لهم  منه صوت ول يشم له ريح، فإن تعذر عل
كثر ثي ذراع فأ تفع ثل هم بمر يستتر عن أعين عاد عنه كذلك، و  الب

بينه وبينه ثلثة أذرع فأقل لقوله صلى ال عليه 
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ا من يب جد إل أن يجمع كث ط فليستتر فإن لم ي  وسلم: }من أتى الغائ
عل فقد من ف مقاعد بني آدم.  عب ب يستتر به فإن الشيطان يل  رمل فل
 أحسن ومن ل فل حرج عليه{. ويحصل الستر براحلة أو وهدة أو



ن تسقيفه كأن ك ان بصحراء أو بنيان ل يم  إرخاء ذيله. هذا إذا ك
 جلس في وسط مكان واسع، فإن كان في مكان يمكن تسقيفه أي ل
ل في المجموع: وهذا ي أصل الروضة. قا ا ف م  يغض عادة كفى ك
غض م من ل ي ن ث ك فق على استحبابه، ومحله إذا لم ي  الدب مت
ه نظرها، وإل وجب ي من يحرم عل ر عورته م ظ ره عن ن ص  ب
جوز كشف ووي في شرح مسلم ي حمل قول الن ليه ي ستتار. وع  ال
غتسال والبول ة في الخلوة كحالة ال لحاج حل ا ورة في م  الع
ل في شفها  ول يبو ة، أما بحضرة الناس فيحرم ك لزوج  ومعاشرة ا
 موضع هبوب الريح، وإن لم تكن هابة إذ قد تهب بعد شروعه في
كر ول يبول لب لما ذ كان ص يه الرشاش ول في م  البول فترد عل
ن عائشة رضي ال عنها إسناد جيد أ ما لخبر الترمذي وغيره ب  قائ
ئما ه وسلم كان يبول قا بي صلى ال علي ن ثكم أن ال من حد  قالت: }
 فل تصدقوه{ أي يكره له ذلك إل لعذر فل يكره ول خلف
لحمام في الشتاء لة في ا ياء عن الطباء أن بو لى، وفي الح  الو
ل الخلء حافيا ول مكشوف ن شربة دواء ول يدخ ر م ا خي م  قائ
ن ذلك أسهل ة يساره، ل لحاج د في قضاء ا م  الرأس للتباع. ويعت
ه عن عورته وب لحاجة ث رفع لقضاء ا  لخروج الخارج، ويندب أن ي
ه ويسبله ه بقدر حاجت ه فيرفع وب نجس ث  شيئا فشيئا إل أن يخاف ت
كن لسه إن لم ي اء في مج قضاء قيامه ول يستنجي بم ئا قبل ان  شي
 معدا لذلك أي يكره له ذلك لئل يعود عليه الرشاش فينجسه بخلف
 المستنجي بالحجر والمعد لذلك، والمشقة في المعد لذلك ولفقد العلة
 في الستنجاء بالحجر ويكره أن يبول في المغتسل لقوله صلى ال
 عليه وسلم: }ل يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة
نه البول والماء فذ م نفذ ين ن ثم م ك واس منه{ ومحله إذا لم ي لوس  ا
ن يحرم عند غي أ ما له قال الذرعي: وينب د قبر محترم احترا ن  وع
ة عند قبور الولياء والشهداء، قال: كراه ياء وتشتد ال نب  قبور ال
ها بشها لختلط تربت ين القبور المتكرر ن مه ب ظاهر تحري  وال
ا في إناء قبر، وكذ ميت انتهى. وهو حسن ويحرم على ال  بأجزاء ال

في المسجد على الصح.
تر حنح ون حو تن قطاعه بن ند ان ن يستبرئ من البول ع يسن أ       و
قال في المجموع: والمختار أن ذلك يختلف باختلف الناس، كر.   ذ
ل شيء يخاف خروجه، بق بمجرى البو نه لم ي ظن أ القصد أن ي  و
 فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكرره،



 ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من ل يحتاج إلى شيء من هذا،
م يجب نما ل وسوسة، وإ لى حد ال هي إ حد أن ل ينت كل أ بغي ل  وين
 الستبراء كما قال به البغوي، وجرى عليه النووي في شرح مسلم
ول فإن عامة عذاب ا من الب ه وسلم: }تنزهو ي قوله صلى ال عل  ل
حمل ر من انقطاع البول عدم عوده وي ظاه بر منه{، لن ال لق  ا
 الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إذا
ر بنحو ك ول من الذ يكره حشو مخرج الب تبرئ خرج منه، و س  لم ي
ا روي عن لقمان م لحاجة ل ي محل قضاء ا مكث ف طن، وإطالة ال  ق
كبد. ويندب أن يقول عند وصوله إلى مكان نه يورث وجعا في ال  أ
 قضاء حاجته }باسم ال{ أي أتحصن من الشيطان، }اللهم{ أي يا
ضم الخاء بث{ ب من الخ تصم بك } وذ بك{ أي أع إني أع  ال }
يثة والمراد ذكور جمع خب ع خبيث }والخبائث{  باء جم  وال
 الشياطين وإناثهم وذلك للتباع. رواه الشيخان والستعاذة منهم في
 البناء المعد لقضاء الحاجة، لنه مأواهم، وفي غيره، لنه سيصير
نك صرافه: }غفرا ا عقب ان دب أوى لهم بخروج الخارج. ويقول ن  م
نسائي، لحمد ل الذي أذهب عني الذى وعافاني{ للتباع رواه ال  ا
ه السلم ي بي شيبة: }أن نوحا عل  وفي مصنف عبد الرزاق وابن أ

كان يقول: الحمد ل الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته  
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وأذهب عني أذاه{.

لذي ينقض ي به الوضوء )وا ه يان ما ينت في ب فصل{:  {      
فقط ول يخالف مسة أشياء(  ي به الوضوء )خ ته  الوضوء( أي ين
 من جعلها أربعة كالمنهاج، لنه مفهوم قول المنهاج إل نوم ممكن
ها غير لنقض ب توافقا فتأمله. وعلة ا ثاني هنا ف ه هو منطوق ال  مقعد
 معقولة المعنى فل يقاس عليها غيرها فل نقض بالبلوغ بالسن، ول
 بمس المرد الحسن، ول بمس فرج البهيمة، ول بأكل لحم الجزور
ا من ه خير من ، وإن صحح النووي ال ربعة ب في ال لمذه  على ا
ا يستروح أقرب م لمذهب فقال:  ن جهة ا م ل ثم أجاب و لي هة الد  ج
مما لصحابة، و ماهير ا ين وج ه في ذلك قول الخلفاء الراشد لي  إ
 يضعف النقض به أن القائل به ل يعديه إلى شحمه وسنامه، مع أنه
 ل فرق ول بالقهقهة في الصلة، وإل لما اختص النقض بها كسائر
النجاسة يف، ول ب نقض فضع نها ت ا روي من أ م واقض، و  الن



ا روى أبو داود ، لم لحجامة الفصد وا ن غير الفرج ك لخارجة م  ا
بي صلى ال عليه ن ن أصحاب ال ين م ناد صحيح: }أن رجل إس  ب
ا يصلي م ين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحده مسلم  وسلم حرسا ال
مه يجري، وعلم صلى ود هم فنزعه و لكفار بس ل من ا ه رج  فرما
ته مع الدم ا صل أم لم به ولم ينكره{. و ه وس ي بي صلى ال عل لن  ا
رتفع ثه لم ي به منه ول بشفاء دائم الحدث، لن حد ا أصا لة م  فلق
ع الخف، ع أنه لم يزل، ول بنز با له م لشفاء سب ح عد ا ص كيف ي  ف
 لن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الصح. أحدها: )ما( أي
ئ الحي توض ن قبل الم أي م السبيلين(  أحد ) خرج من(   شيء )
حد هما أو أ كرين يبول ب و أحد ذ لو من مخرج الولد أ اضح و  الو
 فرجين يبول بأحدهما ويحيض بالخر، فإن بال بأحدهما أو حاض
لخارج من كل فإن خرج ا ما المش م به. أ لحك تص ا ط فقد اخ ه فق  ب
 فرجيه جميعا فهو محدث، وإن خرج من أحدهما فل نقض، أو من
م ريحا طاهرا أم ينا أ ي سواء أكان الخارج ع ئ الح توض  دبر الم
دم انفصل أم ل قليل أم جسا جافا أم رطبا معتادا كبول أو نادرا ك  ن
و جاء أحد م كرها. والصل في ذلك قوله تعالى: }أ ا طوعا أ  كثير
مئن من الرض ية. والغائط المكان المط م من الغائط{ ال نك  م
يث اسمه الخارج للمجاورة، وحد ة سمي ب ه الحاج ي قضى ف  ت
يه وسلم قال في المذي: }يغسل ذكره  الصحيحين أنه صلى ال عل
ه وسلم الذي لي بي صلى ال ع لن اشتكى إلى ا هما: } وضأ{ وفي  ويت
 يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلة. قال: ل ينصرف حتى يسمع
ل شمه، علم بخروجه ل سمعه و د ريحا{. والمراد ال  صوتا أو يج
في وجوب ح بل ن ي لصوت والر لناقض في ا مراد حصر ا ليس ال  و
ية والخبار ا في ال قاس بم لريح، وي الشك في خروج ا  الوضوء ب
ود خرج من الفرج عة كع دفعه الطبي ا ذكر، وإن لم ت ل خارج مم  ك

بعد أن دخل فيه. 
ير بالسبيلين جري على الغالب، إذ للمرأة ثلث عب تنبيه[: الت [      
ق للرجل نه لو خل برها، ول د من د واح ها و ثنان في قبل  مخارج ا

ذكران فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما كما مر، 
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ثنى من ويست ا ذكره في المجموع.  مرأة فرجان كم  وكذا لو خلق لل
 ذلك خروج مني الشخص نفسه الخارج منه أول، كأن أمنى بمجرد



 نظر أو احتلم ممكنا مقعده فل ينتقض وضوءه بذلك، لنه أوجب
ا وهو م جب أدونه ل بخصوصه، فل يو غس ن وهو ال مري ظم ال  أع
 الوضوء بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا
لحيض به ا نما أوج ه زنا، وإ ون هما لك جب أدون لمحصن، فل يو  ا
ان صحة الوضوء فل ما يمنع لغسل، لنه هما ا نفاس مع إيجاب  وال
ي صورة وضوء ف عه ال صح م ني ي عانه بخلف خروج الم  يجام
ذا عاد فينقض يه إ ني غيره أو من ما م عه، أ ني فيجام  سلس الم
 خروجه لفقد العلة، نعم لو ولدت ولدا جافا انتقض وضوءها،  لن
 الولد منعقد من منيها ومني غيرها، وأما خروج بعض الولد فالذي
ين الوضوء والغسل،  لنه يحتمل أن يكون من نها تخير ب  يظهر أ
ن قبل أو ه الصلي م د فرج و انس ه فقط، ول ني و من م ا فقط أ ه  مني
 دبر إن لم يخرج منه شيء، وإن لم يلتحم وانفتح مخرج بدله تحت
ح مستقر الطعام ن على الفص ي كسر الع ميم و تح ال ه وهي بف ت  معد
ما قاله الطباء والفقهاء واللغويون لى الصدر ك ن السرة إ هي م  و
عتاد خروجه رة فخرج منه الم لس نا ا ها ه ها. والمراد ب  هذه حقيقت
يامه مقام الصلي، فكما ينقض  كبول، أو النادر كدود ودم نقض لق
لسرة تح في ا  الخارج منه المعتاد والنادر فكذلك هذا أيضا، وإن انف
نقض فتح فل ي الصلي من ها و لي منسد أو تحت ص و فوقها وال  أ
وقها ل ا يخرج من المعدة أو ف ا في الولى فلن م م  الخارج منه، أ
 يكون مما أحالته الطبيعة، لن ما تحيله تلقيه إلى أسفل فهو بالقيء
ا مع خرج عل الحادث م انية فل ضرورة إلى ج ا في الث م به، وأ  أش
لنسبة ا هو با نم صلي إ نفتح كال نا الم لي وحيث أقم ص  انفتاح ال
نتقض الوضوء لحجر، ول ي يه ا الخارج منه، فل يجزئ ف لنقض ب  ل
يلج فيه، وطء بال لغسل ول غيره من أحكام ال مسه، ول يجب ا  ب
يث كان فوق العورة. قال الماوردي: هذا ليه ح ظر إ  ول يحرم الن
 في النسداد العارض، أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح
ئد من الخنثى ل وضوء بمسه ول منسد حينئذ كعضو زا قا وال  مطل
تنبيه إن كته على ال وي في ن يه. قال النو إيلجه واليلج ف  غسل ب
 تعبيرهم بالنسداد يشعر بما قاله الماوردي: وخرج بالمنفتح ما لو
قض بذلك ذن فإنه ل ن ية كالفم وال ذ الصل مناف ء من ال  خرج شي
واقض الوضوء )النوم( من ن ثاني(  مهم. )وال و ظاهر كل ا ه م  ك
لصاعدة غ بسبب رطوبات البخرة ا ترخاء أعصاب الدما و اس ه  و
من كن(  على غير هيئة المتم قض إذا كان ) ما ين  من المعدة، وإن



 الرض مقعده أي ألييه، وذلك لقوله صلى ال عليه وسلم: }العينان
وكاء السه 
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 فمن نام فليتوضأ{. رواه أبو داود وغيره. السه بسين مهملة مشددة
لخيط الذي لمد ا كاء بكسر الواو وا هاء حلقة الدبر والو فتوحة و  م
حافظة لما يخرج، يقظة هي ال ى فيه أن ال ه الشيء. والمعن ط ب  يرب
الصل عدم فإن قيل:  عر به.  ه شيء ول يش د يخرج من نائم ق  وال
ه لما أن يب: ب نقض؟. أج ه وقيل بال ف عدل عن ء، فكي  خروج شي
 جعل مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين، كما أقيمت
هو ما إذا نام و مة، أ ي شغل الذ ن ف يقي لظن مقام ال  الشهادة المفيدة ل
 ممكن ألييه من مقره من أرض أو غيرها فل ينتقض وضوءه، ولو
نئذ من من خروج شيء حي ندا إلى ما لو زال لسقط ل ان مست  ك
، لنه نادر، ولقول ح من قبله مال خروج ري  دبره، ول عبرة باحت
يه ول ال صلى ال عل حاب رس كان أص ل عنه: } س رضي ا ن  أ
ي رواية وف مون ثم يصلون ول يتوضئون{. رواه مسلم.   وسلم ينا
وحمل على وسهم الرض{.  ى تخفق رء ت بي داود: }ينامون ح  ل
بيا، ي ذلك ما لو نام محت يثين، فدخل ف ا بين الحد ع كن جم  نوم المم
لروضة ه في ا ا صرح ب و م يره وه نحيف وغ ين ال أنه ل فرق ب  و
له في ض كما نق قره تجاف نق ن كان بين مقعده وم نعم إ يرها.   وغ
ن لمن نام على قفاه كي ني وأقره ول تم لصغير عن الرويا  الشرح ا
نه ل ه وسلم أ ي ائصه صلى ال عل ن خص ، وم لصقا مقعده بمقره  م
 ينتقض وضوءه بنومه مضطجعا، ويسن الوضوء من النوم ممكنا
واقض الوضوء )زوال لث من ن ا من الخلف.)و( الثا  خروج
م به )أو( بعارض أث بسكر(، وإن لم ي لعقل( الغريزي بجنون أو )  ا
 )مرض( كإغماء أو بتناول دواء، لن ذلك أبلغ من النوم، ول فرق

بين أن يكون متمكنا أم ل. 
عقل، والغماء يغمره، ون يزيل ال       ]فائدة[: قال الغزالي: الجن

والنوم يستره. 
ل به ل السكر الذي ل يزو مه أن أوائ تنبيه[: علم من كل [      

الشعور ل ينقض وهو كذلك.
ببشرته )المرأة س الرجل(  م واقض الوضوء )ل ع من ن ب  )و( الرا
مستم ن غير حائل( لقوله تعالى }أو ل م ي بشرتها. ) بية( أ  الجن



ء من مجي مس على ال طف الل تم كما قرئ به فع مس لنساء{ أي ل  ا
ل على أنه د فقد الماء، فد ن مم ع مر بالتي ما ال تب عليه  الغائط ور
 حدث ل جامعتم، لنه خلف الظاهر إذ اللمس ل يختص بالجماع.
ه وسلم: }لعلك قال صلى ال علي هم{ و فلمسوه بأيدي  قال تعالى: }
و نسيان، ين أن يكون بشهوة وإكراه أ مست{ ول فرق في ذلك ب  ل
نا، أو المرأة عجوزا وحا أو خصيا أو عني مس ون الرجل م  أو يك
ما مجس أو غيره أو حرة أو رقيقة أو أحده  شوهاء، أو كافرة بت
 ميتا، لكن ل ينتقض وضوء الميت، واللمس الجس باليد. والمعنى
ي صور اللتقاء ي ذلك باق له ف ظنة ثوران الشهوة، ومث نه م  فيه أ
ختص تي، فإنه م ا سيأ م ض بمس الفرج ك لنق ق به بخلف ا  فألح
للمس لكف، وا طن ا ثير الشهوة بب نما ي لمس إ لكف، لن ا بطن ا  ب
م كلحم لح اها ال لجلد وفي معن اهر ا ا به وبغيره، والبشرة ظ ثيره  ي
عين، وخرج ما إذا كان على طن ال ثة وبا للسان والل سنان وا  ال
و رقيقا. نعم لو كثر الوسخ على البشرة من العرق  البشرة حائل ول
 فإن لمسه ينقض، لنه صار كالجزء من البدن، بخلف ما إذا كان
بالرجل والمرأة ا سيأتي و ر كم لظف لشعر وا لسن وا  من غبار، وا
لرجل أو المرأة ولو ى مع ا نث  الرجلن والمرأتان والخنثيان والخ
نثى، ي صورة الخ ل ف اف تها ولحتمال النو  بشهوة، لنتفاء مظن
 والمراد بالرجل الذكر إذا بلغ حدا يشتهي ل البالغ، وبالمرأة النثى

إذا بلغت كذلك ل البالغة. 
ية هل       ]تنبيه[: لو لمست المرأة رجل جنيا أو الرجل امرأة جن

ينتقض 
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تهم، لك على صحة مناكح ني ذ غي أن ينب دمي أو ل؟ ينب  وضوء ال
 وفي ذلك خلف يأتي في النكاح إن شاء ال تعالى ول ينقض لمس
يست نها ل صاهرة ولو بشهوة، ل ه بنسب أو رضاع أو م  محرم ل
ية لم ك في المحرم و ش لرجل، ول ليه كا نسبة إ ظنة للشهوة بال  م
مهم أن ظاهر كل صل الطهارة و نتقض وضوءه كذلك، لن ال  ي
حصورات، ير م نبيات غ حرمة بأج تلطت م لحكم كذلك، وإن اخ  ا
 وهو كذلك، لن الطهر ل يرفع بالشك. نعم إن تزوج بواحدة منهن
عض بعض، وإن قال ب لحكم ل يت مسها، لن ا نتقض وضوءه بل  ا
تهى، زوج بصغيرة ل تش ما لو ت لنقض ك غي عدم ا تأخرين ينب  الم



استلحقها أبوه ولم نسب و ل ذلك ما لو تزوج بامرأة مجهولة ال مث  و
كاحه فسخ ن تا له ول ين تصير أخ ثبت و نسب ي صدقه، فإن ال  ي
 وينتقض وضوءه بلمسها لما تقدم. قال بعضهم: وليس لنا من ينكح
 أخته من السلم إل هذا ول ينقض صغير ول صغيرة لم يبلغ كل
 منهما حدا يشتهى عرفا لنتفاء مظنة الشهوة بخلف ما إذا بلغاها،
ليه، ول شعر مت الشارة إ ما تقد حو هرم ك عد ذلك لن تفت ب  وإن ان
ظر ا هو بالن م ذ في هذه إن عظم اللتذا ر وعظم، لن م ظف  وسن و
عت ير الفرج ولو قط عضو المبان غ نقض ال مس، ول ي  دون الل
ما أو ل؟ وجهان. والقرب عدم ض كل منه ق فين هل ين ة نص  المرأ
م نقض دون ظ لجزأين أع ان أحد ا  النتقاض. قال الناشري: ولو ك
 غيره. انتهى. والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة
يتة، ميت والم لمس ال تقض الوضوء ب نه ين قض، وإل فل، وتقدم أ  ن
لمس نقض ب ه رجح عدم ال ل أن لمسائ نووي في رءوس ا وقع لل  و
اقض و آخر النو ه لخامس و ن السهو )و( ا د م ت وع مي يتة وال  الم
فسه أو غيره ذكرا كان أو من ن دمي(  شيء من )فرج ال مس(  ( 
 أنثى متصل أو منفصل )ببطن الكف( من غير حائل لخبر: }من
بن حبان: لخبر ا صححه و يتوضأ{. رواه الترمذي و س فرجه فل  م
ا ستر ول حجاب م ليس بينه ه إلى فرجه و دكم بيد ا أفضى أح  }إذ
 فليتوضأ{. والفضاء لغة المس ببطن الكف فثبت النقض في فرج
 نفسه بالنص، فيكون في فرج غيره أولى، لنه أفحش لهتك حرمة
وهو توضأ{  ن مس ذكرا فلي م ية  } ا في روا ت أيض ب ه، بل ث  غير
ل ابن ض بمس الفرج فقا نق ا خبر عدم ال أم نفسه ولغيره، و  شامل ل
ة مع بطون لراح كف ا بطن ال نسوخ. والمراد ب نه م  حبان وغيره إ
قض صابع انت انت على سنن ال الصبع الزائدة إن ك صابع، و  ال
ها تكف الذى عن  الوضوء بالمس بها، وإل فل: وسميت كفا، لن
ض بمس ، فل نق منفذ لشفرين على ال لتقى ا  البدن وبفرج المرأة م
عانة )و( بل والدبر ول بال ين الق ما ب ليين ول ب ين ول بال  النثي
نه فرج يد(، ل مي )على الجد س حلقة دبره( أي الد م نقض )  ي
 وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما، والمراد بها ملتقى
 المنفذ ل ما وراءه، ولم حلقة ساكنة. وحكي فتحها، وينقض بعض
لذكر المبان كمس كله إل ما قطع في الختان، إذ ل يقع عليه اسم  ا
قي نه إن ب لمتجه أ بل المرأة والدبر، فا لذكر قاله الماوردي، وأما ق  ا
حكم منوط سهما، وإل فل، لن ال ا نقض م م ما بعد قطعه  اسمه



 بالسم، ومن له ذكران نقض المس بكل منهما، سواء أكانا عاملين
ل السنوي نقل ما قا ع عامل، ومحله ك ين ل زائد م ير عامل  أم غ
و كأصبع زائدة امل، وإل فه ن مسامتا للع م يك ني: إذا ل  عن الفورا
تا س سواء أكان م تا بال من له كفان نقض ة فينقض، و ي  مسامتة للبق
لة، فل نقض إذا كان ة مع عام تين ل زائد ن أم غير عامل ي  عاملت
 الكفان على معصمين بخلف ما إذا كانتا على معصم واحد وكانت
ها مس ب قض ال ، فإنها ين صبع الزائدة مت الصلية كال  على س
يد  وينقض فرج الميت والصغير، ومحل الجب والذكر الشل وبال
حرفها نها و بع وما بي ف رءوس الصا ك بطن ال  الشلء وخرج ب
لكف وضابط ا عن سمت ا قض بذلك لخروجه كف فل ن  وحرف ال
 ما ينقض ما يستتر عند وضع أحد اليدين على الخرى مع تحامل
ه قياسا ض بمس ق ير فل ن مة أو ط دمي فرج بهي  يسير، وبفرج ال

على عدم وجوب ستره وعدم تحريم النظر إليه
      ]تتمة[: من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الحكام

الشرعية 

 55ص: 
 استصحاب الصل وطرح الشك،  وإبقاء ما كان على ما كان، وقد
، أنه ن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم ل مع الناس على أ  أج
وجها أو ل، ل ة هل تز ك في امرأ ه لو ش ن ؤها، وأ  يجوز له وط
قين طهر أو حدث بظن نه ل يرتفع ي  يجوز له وطؤها، ومن ذلك أ
ر، وجهل لفج ه بعد ا ن طهر والحدث كأن وجدا م و تيقن ال  ضده، فل
 السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما، فإن كان قبلهما محدثا فهو الن
 متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم ل، لنه تيقن الطهر وشك في
هو الن محدث إن اعتاد ل عدمه، أو متطهرا ف الص عه، و  راف
 التجديد، لنه تيقن الحدث وشك في رافعه، والصل عدمه بخلف
أخر ظاهر ت هر، لن ال ل يأخذ بالط ه ب ذ ب ده فل يأخ  ما إذا لم يعت
ما فإن ذكر ما قبله ثه بخلف من اعتاده، فإن لم يت هره عن حد  ط
ن بل مرجح، ول لي مه الوضوء لتعارض الحتما تجديد لز  اعتاد ال
 سبيل إلى الصلة مع التردد المحض في الطهر، وإل أخذ بالطهر،
تبه ، ثم مال وان كنا ا إذا شك من نام قاعدا مم ة م من هذه القاعد  و
فس، أو و حديث ن ه رؤيا أ و شك هل ما رآ هما أسبق أ  وشك في أي

هل لمس الشعر أو البشرة فل نقض بشيء من ذلك.



غة مها ل ين وض تح الغ وهو بف غسل.  وجب ال في م فصل{:  {      
ووي في ما قاله الن لفتح أشهر ك قا وا لشيء مطل  سيلن الماء على ا
م وشرعا لض ا تستعمله با م ثرهم إن لكن الفقهاء أو أك هذيب و  الت
ل به ا يغس ر م كس لغسل بال نية وا بدن مع ال ميع ال  سيلنه على ج
غسل ستة أشياء( لذي يوجب ال لرأس من نحو سدر وخطمي. )وا  ا
وهي( أي الولى عا ) لنساء( م ة تشترك فيها الرجال وا ثلث نها )  م
لذكر أشل لحشفة ولو بل قصد، أو كان ا نين( بإدخال ا  )التقاء الختا
تة، ا فرجا من امرأة ولو مي و غير منتشر أو قدرها من مقطوعه  أ
ل عليه له صلى ا يظة لقو فوفة ولو غل ر خرقة مل لذك  أو كان على ا
غسل وإن لم ينزل{. رواه جب ال نان فقد و لتقى الختا  وسلم: }إذا ا
ما الماء ل كخبر: }إن ما الخبار الدالة على اعتبار النزا  مسلم. وأ
نه ل يجب أجاب ابن عباس بأن معناه أ فمنسوخة. و  من الماء{ 
 الغسل بالحتلم إل أن ينزل، وذكر الختان جري على الغالب، فلو
يمة أو في دبر، ا في فرج به طوعه ا من مق و قدره ل حشفته أ دخ  أ
يس المراد بالتقاء ع في فرج، ول نه جما كم كذلك، ل  كان الح
هما ع بل تحاذي لغسل بالجما يجابه ا ما لعدم إ نين انضمامه  الختا
 يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا، وإن لم ينضما، وذلك إنما يحصل
ع في الختان، لقط حل ا لحشفة في الفرج، إذ الختان م  بإدخال ا
 وختان المرأة فوق مخرج البول، ومخرج البول فوق مدخل الذكر،

ولو أولج حيوان قردا و غيره في آدمي ول حشفة 

 56ص: 
لج كل ذكره أو إيلج قدر حشفة معتدلة؟. قال عتبر إي ه فهل ي  ل
غي اعتماد تهى. وينب لفقيه. ان ه نظر موكول إلى رأي ا في  المام: 
 الثاني: ويجنب صبي ومجنون أولجا أو أولج فيهما ويجب عليهما
 الغسل بعد الكمال، وصح من مميز ويجزئه ويؤمر به كالوضوء،
 وإيلج الخنثى وما دون الحشفة ل أثر له في الغسل، وأما الوضوء
ثى، وإيلج ن قبل أن م ع من دبره و ولج فيه بالنز  فيجب على الم
لحج، لصوم وا كام كإفساد ا لحشفة بالحائل جار في سائر الح  ا
ين الوضوء والغسل بإيلجه في دبر ذكر ل مانع لخنثى ب  ويخير ا
ي قبل المولج، كره ف ثى أولج ذ و في دبر خن لمسه، أ لنقض ب  من ا
ر في لخ ثته وذكورة ا ما أو أنو كورته فيه تقدير ذ ا جنب ب م نه إ  ل
نية: ا مع أنوثة الخر في الثا ته فيهم دير أنوث نية، أو محدث بتق  الثا



 فيخير بينهما لما سيأتي فيمن اشتبه عليه المني بغيره، وكذا يخير
ا هو م نقض ك ع من ال ن ى في دبره، ول ما نث لذكر إذا أولج الخ  ا
 مقتضى كلم الشيخين في باب الوضوء. أما إيلجه في قبل خنثى
ب عليه شيئا، ولو وج ر في قبله فل ي لج الخ و في دبره ولم يو  أ
ا غسل ول وضوء هم ى فل يجب علي ث ي قبل خن ل ف ولج رج  أ
جنب خر أ اضح آ ثى في و ه رجل، فإن أولج ذلك الخن ن  لحتمال أ
 يقينا وحده، لنه جامع أو جومع بخلف الخرين ل جنابة عليهما،
 وأحدث الواضح الخر بالنزع منه، أما إذا أولج الخنثى في الرجل
 المولج، فإن كل منهما يجنب، ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان
كن على ي نقض الطهارة إذا لم ي ر ف لخ ثر ل ل به وحده ول أ  يبو
هما أو ل يبول كل من نه، فإن كان على سننه أو كان يبول ب  سن
 بواحد منهما أو كان النسداد عارضا أجنب بكل منهما )و( الثانية

ي مني يفها أ ياء وسمع تخف تشديد ال ني( ب  )إنزال( أي خروج )الم
 الشخص نفسه الخارج منه أول مرة، وإن لم يجاوز فرج الثيب بل
د من كر فل ب ما الب ي الستنجاء، أ له ف ب غس ا يج ل إلى م  وص
وزه عن د من بر ل ل ب ق الرج ي ح ه ف ن ر كما أ لظاه  بروزه إلى ا
 الحشفة. والصل في ذلك خبر مسلم: }إنما الماء من الماء{ وخبر
لى رسول ال جاءت أم سليم إ ن أم سلمة قالت: } حيحين ع لص  ا
لحق هل على ه وسلم فقالت: إن ال ل يستحيي من ا  صلى ال علي
أما عم إذا رأت الماء{.  لمت؟ قال: ن ذا هي احت ن غسل إ ة م  المرأ
ليه د فرجيه فل غسل ع ح ي من أ من كل إذا خرج ال ثى المش  الخن
 لحتمال أن يكون زائدا مع انفتاح الصلي. فإن أمنى منهما أو من
 أحدهما وحاض من الخر وجب عليه الغسل، ول فرق في وجوب
 الغسل بخروج المني بين أن يخرج من طريقه المعتاد، وإن لم يكن
د الصلي، نسدا كما مع ا ا كان مستح و من غيره إذ  مستحكما أ
عدة في فصل الحدث نا كالم لصلب ه ت الصلب، فا ن تح  وخرج م
ا صوبه ناك كم ي كما فرق ه الخلق نسداد العارض و ق بين ال  فيفر
ا قاله في المهمات، م لرجل ك عتبر ل نما ي لصلب إ  في المجموع. وا
 أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر. قال تعالى: }يخرج
أي صلب الرجل وترائب المرأة، فإن لصلب والترائب{  ن بين ا  م
 خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن خرج لمرض، فل يجب
صحاب، ول يجب وع عن ال ا في المجم م ل به بل خلف ك لغس  ا
د استدخاله، ه بع ه من ي نه ول بخروج من خروج مني غيره م  ب



من ماء دفقه بأن يخرج بدفعات قال تعالى: } مني بت  ويعرف ال
 دافق{ وسمي منيا، لنه يمنى أي يصب. أو لذة بخروجه مع فتور
 الذكر وانكسار الشهوة عقبه، فإن لم يتدفق لقلته أو خرج على لون
 الدم أو ريح عين حنطة أو نحوها أو ريح طلع رطبا أو ريح بياض
اقي تدفق كأن خرج ب لتذ أو ي وه جافا، وإن لم ي يض دجاج أو نح  ب

منيه بعد غسله، أما إذا خرج من قبل المرأة 

 57ص: 
 مني جماعها بعد غسلها فل تعيد الغسل إل إن قضت شهوتها، فإن
ئمة ل إعادة لم تقض كنا نت و وة كصغيرة، أو كا ن لها شه ك  لم ي
قين يها وي تيقن خروج من تها لم ت ا قضت شهو يل: إذ يها. فإن ق  عل
 الطهارة ل يرفع بظن الحدث، أي إذ حدثها وهو خروج منيها غير
 متيقن، وقضاء شهوتها ل يستدعي خروج شيء من منيها كما قاله
ا في مه ها منزل منزلة نو يب: بأن قضاء شهوت وشيح. أج  في الت
أة ما قبل المر نة، وخرج ب نة منزلة المئ  خروج الحدث فنزلوا المظ
ي الرجل لم يجب ا من ه ا فاغتسلت ثم خرج من بره  لو وطئت في د
لغسل كما علم مما مر، فإن فقدت الصفات المذكورة يها إعادة ا  عل
تمل كون مني، فإن اح ه ليس ب ، لن يه  في الخارج فل غسل عل
 الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد، فإن
ذا أتى نه إ ا أصابه، ل ل م أ وغس وض ا اغتسل أو غيره ت ي  جعله من
ن الخر ول ه م راءت صل ب قينا، وال نه ي حدهما برئ م تضى أ  بمق
مه يث يلز ن صلتين ح لة م ي ص ن نس  معارض له، بخلف م
هما. وإذا ل بقاء كل من ص عا، وال هما جمي ته ب ما لشتغال ذم  فعله
ع عنه، د به، فإن لم يفعله كان له الرجو ت تار أحدهما وفعله اع  اخ
 وفعل الخر إذ ل يتعين عليه باختياره. ولو استدخلت المرأة ذكرا
لروضة، ا في ا ل كم غس مها ال ة منه لز لحشف وعا أو قدر ا  مقط
له أو وسطه و أص ن رأسه أ تدخاله م ن اس ق بي ه أنه ل فر  ومقتضا
لظاهر أن تهى. وا لك نظر. ان وفي ذ قال السنوي:  ع طرفيه.  جم  ب
ني ظاهر كلم المنهاج أن م ة حيث وجدت. و ه الحشف ل علي  المعو
ثر. وقال المام ، وهو قول الك  المرأة يعرف بالخواص المذكورة
ن صلح: ل يعرف إل ب  والغزالي: ل يعرف إل بالتلذذ. وقال ا
ول هو نووي في شرح مسلم، وال ح، وجزم به ال لري  بالتلذذ وا



تصر: وإذا رأت لرفعة قول المخ بن ا ه كما قال ا لظاهر. ويؤيد  ا
المرأة الماء الدافق.

      ]فرع[: لو رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منيا ل يحتمل
 أنه من غيره لزمه الغسل، وإعادة كل صلة ل يحتمل خلوها عنه،
ه من ون مل ك ا عنه، وإن احت وه حتمل خل ل صلة ا عادة ك يسن إ  و
لغسل والعادة، ولو ه يسن لهما ا ل فإن ام معه في فراشه مث  آخر ن
ه شيء فل غسل ن مسك ذكره فلم يخرج م ني فأ  أحس بنزول الم
 عليه كما علم مما مر وصرح به في الروضة )و( الثالثة )الموت(
الى في الجنائز لحديث ا سيأتي إن شاء ال تع يد كم مسلم غير شه  ل
ماء وسدر{ رواه اغسلوه ب ته فقال:  قصته ناق  }المحرم الذي و
الوقص و من فروض الكفايات، و وجوب وه  الشيخان. وظاهره ال
اء وهي( أي الولى لنس ها ا تص ب ها )تخ و ثلثة( من نق )  كسر الع
يض{ أي اء في المح نس الحيض( لقوله تعالى: }فاعتزلوا ال ( 
 الحيض ولخبر البخاري أنه صلى ال عليه وسلم قال لفاطمة بنت
ي الصلة، وإذا أدبرت ة فدع لحيض ي حبيش: }إذا أقبلت ا ب  أ
مع، ه دم حيض مجت ن ية )النفاس( ل لي وصلي{. )و( الثان  فاغتس
لصلة أي أو طاعه القيام إلى ا ما وانق بر مع خروج كل منه ت  ويع
إن صحح في المجموع أن يق و عي، والتحق ا في الراف ا كم حوه  ن
 موجبه النقطاع فقط. )و( الثالثة )الولدة( ولو علقة أو مضغة ولو
قامه ا فأقيم م خلو عن بلل غالب نه ل ي نعقد ول ه مني م ن  بل بلل، ل
يق ح في التحق ص فطر به المرأة على ال وم مع الخارج وت  كالن

وغيره.
      ]تتمة[: يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما حرم بالحدث

الصغر، لنها أغلظ منه، وشيئان آخران 
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 أحدهما: المكث لمسلم غير النبي صلى ال عليه وسلم بالمسجد أو
 التردد فيه لغير عذر لقوله تعالى: }ل تقربوا الصلة وأنتم سكارى
تسلوا{ ل حتى تغ نبا إل عابري سبي وا ما تقولون ول ج تى تعلم  ح
ها يس في ، لنه ل لصلة واضع ا ل ابن عباس وغيره: ل تقربوا م  قا
مسجد ونظيره قوله تعالى: ا وهو ال عه ل في مواض ، ب ور سبيل  عب
ه الصلة ي ات ومساجد{ ولقوله عل ع وصلو بي ت صوامع و هدم  }ل
ود عن ه أبو دا لمسجد لحائض ول جنب{ روا حل ا السلم: }ل أ  و



ه حسن ن ل ابن القطان: إ ها. وقا ا وعن أبوي ه ة رضي ال عن  عائش
كما ل يحرم ل لية المذكورة، و كث والتردد العبور ل  وخرج بالم
يقيه، لمسجد أقرب طر ه غرض مثل أن يكون ا ان له في  يكره إن ك
، وحيث عبر لروضة وأصلها  فإن لم يكن له غرض كره كما في ا
 ل يكلف السراع في المشي بل يمشي على العادة، وبالمسلم الكافر
لروضة ح في ا ص لمسجد على ال ث في ا ك ن من الم مك  فإنه ي
 وأصلها، وبغير النبي صلى ال عليه وسلم هو فل يحرم عليه. قال
 صاحب التلخيص: ذكر من خصائصه صلى ال عليه وسلم دخوله
نحو عيد و مصلى ال الربط و مسجد المدارس و جد جنبا، وبال لمس  ا
لمسجد وتعذر لم في ا ذا حصل له عذر كأن احت  ذلك. وبل عذر ما إ
 عليه الخروج لغلق بابه أو خوف على نفسه أو عضوه أو منفعة
يه أن ن يجب عل ك مكث، ول يه ال  ذلك أو على ماله، فل يحرم عل
 يتيمم إن وجد غير تراب المسجد، فإن لم يجد غيره ل يجوز له أن
 يتيمم به، فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب،
ن ريح ع م ي وقفه ل المجمو ل ف داخ مسجد ال  والمراد بتراب ال
ظ في حق اللف ن ذكر قراءة القرآن ب ا يحرم على م م  ونحوه، وثانيه
يه لقاضي في فتاو خرس كما قاله ا طق، وبالشارة في حق ال  النا
يث الترمذي وغيره: }ل ق هنا، وذلك لحد ط ها منزلة منزلة الن  فإن
كبر ن به حدث أ لم ئا من القرآن{. و نب ول الحائض شي  يقرأ الج
ا نسخت ة م لمصحف وقراء ر في ا ظ به ون  إجراء القرآن على قل
ا ليست سمع نفسه، لنه ك لسانه وهمسه بحيث ل ي حري لوته وت  ت
لصلة، ا فقط ل ب فاتحة وجو ين يقرأ ال قراءة قرآن، وفاقد الطهور  ب
 لنه مضطر إليها أما خارج الصلة فل يجوز له أن يقرأ شيئا ول
 أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها، ويحل لمن ذكر أذكار
مه ل بقصد قرآن كقوله ظه وأخباره وأحكا لقرآن وغيرها كمواع  ا
 عند الركوب: }سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين{ أي
 مطيقين وعند المصيبة }إنا ل وإنا إليه راجعون{ فإن قصد القرآن
ه في الدقائق لي ا نبه ع لذكر حرم، وإن أطلق فل، كم  وحده أو مع ا
لقصد قاله النووي نا إل با نه ل يكون قرآ حرمته، ل  لعدم الخلل ب
لكل والشرب ب غسل الفرج، والوضوء ل لجن يره ويسن ل  وغ

والنوم والجماع، وللحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما.
و مسنونا غسل( ول غسل. وفرائض ال في أحكام ال فصل{:  {      
 )ثلثة أشياء( على ما صححه الرافعي من عدم الكتفاء بغسلة عن



ه من ب ووي في كت ا صححه الن لخبث، وفرضان على م  الحدث وا
ما يث: }إن ية( لحد ذهب. الول )الن ، وهو الم غسلة ما ب  الكتفاء له
با ة أي رفع حكمها إن كان جن ب نوي رفع الجنا  العمال بالنيات{ في
 ورفع حدث الحيض إن كانت حائضا أو لتوطأ كما في الروضة،
بن المقري، فلو نوى ض كما قاله ا لحي ل من ا غس أصلها، أو ال  و
 شخص رفع الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه، أو نوى رفع جنابة
عمد ح من الغلط دون ال ه ص و عكس بته باحتلم أ  الجماع وجنا
لهم وقضية تعلي ر ذلك في المجموع.  ك يره في الوضوء، ذ  كنظ
صح، ولو نه ي مع أ ه دم حيض مجت ون ل في النفاس بك غس  إيجاب ال
 مع العمد نية أحدهما بالخر، وبه جزم في البيان، ويكفي نية رفع
لزام رفع ح لست ص ا في ال طلق لحدث عن كل البدن، وكذا م  ا
نة ثه لوجود القري نصرف إلى حد نه ي مقيد، ول ق رفع ال  المطل
لحدث الصغر و نوى رفع ا ية فلو نوى الكبر كان تأكيدا، ول  الحال
ت عن أعضاء تفع طا ار لعبه أو غل نابته لت تفع ج  عمدا لم تر

الصغر، لن غسلها واجب في الحدثين، وقد غسلها بنيته إل 
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لذي هو فرض لرأس فل ترتفع عنه، لن غسله وقع عن مسحه ا  ا
لغسل، ي عن ا غن ، وهو ل ي مسح ما نوى ال هو إن صغر، و  في ال
 بخلف باطن لحية الرجل الكثيفة، فإنه يكفي لن غسل الوجه هو
 الصل، فإذا غسله فقد أتى بالصل أما غير أعضاء الصغر فل
تمع على وه قال في المجموع: ولو اج نه لم ين بته،  ل تفع جنا  تر
نوي استباحة حدهما قطعا ي ية أ بة كفت ن ة غسل حيض وجنا  المرأ
وقف ما يت لصلة والطواف م وي استباحة ا لى غسل كأن ين فتقر إ  م
د لم يصح، لغسل ليوم العي يه كا تقر إل  على غسل، فإن نوى ما ل يف
غسل المفروض غسل أو ال غسل أو فرض ال  أو ينوي أداء فرض ال
 أو أداء الغسل، وكذا الطهارة للصلة، أما إذا نوى الغسل فقط فإنه
ية وء في فصله، وتكون الن بين الوض ينه و في. وتقدم الفرق ب  ل يك
ه أم من دن، سواء أكان من أعل ل من الب س ل ما يغ قرونة بأو  م
ه وجب إعادة  أسفله، إذ ل ترتيب فيه. فلو نوى بعد غسل جزء من
 غسله. قال في المجموع: وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن
 ينوي عند غسل محل الستنجاء بعد فراغه منه، لنه قد يغفل عنه،
ي لف خرقة ة ف لف نتقض وضوءه، أو إلى ك لمس في  أو يحتاج إلى ا



 على يده )و( الثاني )إزالة النجاسة إن كانت على( شيء من )بدنه(
عفه، وأن ما تقدم ض د عرفت م وق لرافعي.  حح عند ا لمص  على ا
بة لت من جنا تس حدة كما لو اغ ا غسلة وا م ه يكفي له ن صح أ  ال
 وحيض، ولن واجبهما غسل العضو، وقد حصل. ومحل الخلف
اء معا، هما الم ا في المجموع ويرفع ا كم ي لنجس حكم  إذا كان ا
نجس عينيا ولم غسلة، فإن كان ال  وللسابعة في المغلظة حكم هذه ال
لنجاسة المغلظة فل يرتفع بعة في ا لسا  يزل بقي الحدث، أما غير ا
يصال الماء إلى بقاء نجاسته. )و( الثالث )إ لمحل ل  حدث ذلك ا
قض يجب ن إن كثف و اطنا، و لشعر( ظاهرا وب ميع( أجزاء )ا  ج
ى عن عف نقض، لكن ي ها إل بال  الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطن
ين أو ت في الع ب ل الشعر النا ب غس ج عر المعقود ول ي اطن الش  ب
يع ها )و( إلى جم نجاسة لغلظ له من ال ب غس ان يج نف، وإن ك  ال
 أجزاء )البشرة( حتى الظفار وما يظهر من صماخي الذنين ومن
لفة وموضع قضاء الحاجة، وما تحت الق د قعودها ل  فرج المرأة عن

شعر نتفه قبل غسله. قال البغوي: ومن باطن جدري اتضح.
نفا من ذهب أو فضة وجب عليه       ]فائدة[: لو اتخذ له أنملة أو أ
 غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفو عنها، لنه
لقطع، وقد تعذر يه غسل ما ظهر من الصبع والنف با  وجب عل
لغسل جب في ا الصليين، ول ي عذر فصارت النملة والنف ك  للم
مضمضة، ول استنشاق، بل يسن كما في الوضوء وغسل الميت.

خمسة أشياء(. نا ) نها ه لغسل كثيرة المذكور م وسننه( أي ا (      
ة كما ني تسمية( مقرونة بال  وسأذكر منها أشياء بعد ذلك: الولى )ال
ية لها )و( الثان د تقدم في الوضوء أكم ، وق ع هنا رح به المجمو  ص
ل في المجموع  )الوضوء( كامل )قبله( للتباع، رواه الشيخان، قا
 نقل عن الصحاب: وسواء أقدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم
 فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة، لكن الفضل تقديمه ثم إن
 تجردت الجنابة عن الحدث الصغر كأن احتلم، وهو جالس متمكن
نا يندرج صغر وإن قل ى رفع الحدث ال لغسل، وإل نو وى سنة ا  ن

خروجا من خلف 

 60ص: 
و الستنشاق كره له،  من أوجبه فإن ترك الوضوء أو المضمضة أ
يد( في كل مرة من ثة )إمرار ال  ويسن له أن يتدارك ذلك. )و( الثال



 الثلث )على( ما أمكنه من )الجسد( فيدلك ما وصلت إليه يده من
 بدنه احتياطا وخروجا من خلف من أوجبه، وإنما لم يجب عندنا،
هما تعرض لوجوبه. ويتعهد معاطفه يس في  لن الية والحاديث ل
ي فيها انعطاف ت واضع ال كفه فيجعله على الم أن يأخذ الماء ب  ك
طن وداخل السرة لنه أقرب نين وطبقات الب  والتواء كالبط والذ
 إلى الثقة بوصول الماء، ويتأكد في الذن فيأخذ كفا من ماء ويضع
بعة اطفه وزواياه. )و( الرا يصل الماء  إلى مع ه برفق ل ي  الذن عل
ر في ا م له كم ل جفاف ما قب و قب لعض ي غسل ا وه  )الموالة( 

ن جسده م منى(  ل جهة )الي غس يم(  خامسة )تقد  الوضوء. )و( ال
فيض الماء على يسرى( بأن ي هة )ال غسل ج نا )على(   ظهرا وبط
حب ه وسلم كان ي ي ه صلى ال عل ن يسر، }ل ن ثم ال م  شقه الي
لغسل كثيرة: ا أن سنن ا من ليه. وقد فق ع ن في طهوره{. مت يام  الت

فمنها التثليث تأسيا به صلى ال عليه وسلم كما في الوضوء. 
ا ثم ية ذلك أن يتعهد ما ذكر، ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلث       وكيف
من المقدم ثم المؤخر اقي جسده كذلك بأن يغسل، ويدلك شقه الي  ب
لصحيحة ثة، كذلك للخبار ا ة ثم ثال ني ذلك مرة ثم ثا يسر ك  ثم ال
ى في ا كف ان جاري س في ماء، فإن ك م  الدالة على ذلك، ولو انغ
نه ل وته الدلك، ل ن قد يف ك يه ثلث جريات، ل مر عل ثليث أن ي  الت
 يتمكن منه غالبا تحت الماء، إذ ربما يضيق نفسه، وإن كان راكدا
 انغمس فيه ثلثا بأن يرفع رأسه منه وينقل قدميه أو ينتقل فيه من
 مقامه إلى آخر ثلثا، ول يحتاج إلى انفصال جملته، ول رأسه كما
 في التسبيع من نجاسة الكلب، فإن حركته تحت الماء كجري الماء
لمشقة ه من ا ي لما ف قل و نه لم ين غسل، ل يد ال يه، ول يسن تجد  عل
ة كما قاله ولى صل ا صلى بال وء، فيسن تجديده إذ  بخلف الوض
 النووي في باب النذر من زوائد الروضة لما روى أبو داود وغيره
 أنه صلى ال عليه وسلم قال: }من توضأ على طهر كتب له عشر
ل صلة وء لك لم يجب الوض ل الس نه كان في أو  حسنات{. ول
أة غير تبع المر ويسن أن ت ي أصل الطلب.  بق  فنسخ الوجوب و
فاس أثر الدم مسكا فتجعله في قطنة  المحرمة والمحدة لحيض أو ن
كه بل ثر، ويكره تر لها وهو المراد بال د غس لفرج بع ها ا  وتدخل
 عذر كما في التنقيح والمسك فارسي معرب الطيب المعروف، فإن
القسط ا فيه حرارة ك م ح به فنحوه م مس مسك أو لم ت جد ال  لم ت
ما فى الماء أ ينا فإن لم تجده ك با فط ظفار، فإن لم تجد طي  وال



 المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه. والمحدة تستعمل قليل قسط
لجسد عن لوضوء في معتدل ا نقص ماء ا يسن أن ل ي  أو أظفار. و
 مد تقريبا وهو رطل وثلث بغدادي، والغسل عن صاع تقريبا وهو
 أربعة أمداد لحديث مسلم عن سفينة }أنه صلى ال عليه وسلم كان
كد، ل في الماء الرا غتس مد. ويكره أن ي لصاع ويوضئه ال غسله ا  ي
لك في غي أن يكون ذ ا في المجموع، وينب م ينة ك إن كثر وبئر مع  و

غير المستبحر 
      ]فائدة[: قال في الحياء ل ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو
ه سائر ي و جنب، إذ يرد إل ه جزءا وه ن نفس ن م ا أو يبي م  يخرج د
ن كل شعرة تطالب با، ويقال: إ ائه في الخرة فيعود جن  أجز
 بجنابتها، ويجوز أن ينكشف للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز
بة ونحوها لستر أفضل. ومن اغتسل لجنا  له نظره إلى عورته، وا
 كحيض وجمعة ونحوها كعيد حصل غسلهما، كما لو نوى الفرض
 وتحية المسجد، أو نوى أحدهما حصل فقط اعتبارا بما نواه، وإنما
ر مع ظه ه سنة ال ود فأشب قص نه م ل في الفرض ل لنف  لم يندرج ا
ة حصلت ي صلته الفرض دون التح ه، فإن قيل: لو نوى ب  فرض
 التحية وإن لم ينوها. أجيب بأن القصد ثم إشغال البقعة بصلة وقد
مم عند عجزه ل أنه يتي لي ة فقط بد ظاف لقصد هنا الن  حصل، وليس ا
ة وحيض كفاه ب ه فرضان كغسل جنا ب علي ن وج م  عن الماء. و
 الغسل لحدهما، وكذا لو سن في حقه سنتان كغسلي عيد وجمعة،
نى ع سنته، لن مب ر م ظه ك بخلف نحو ال لتشري  ول يضر ا
نب أو و أحدث ثم أج ل بخلف الصلة. ول تداخ  الطهارات على ال

أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث معا كفى الغسل 
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لندراج الوضوء في الغسل.

      ]تتمة[: يباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر
 عما ل يحل لهم وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من ل يحل
 لهم النظر إليها، وقد روي: }أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه
 ملكاه{. رواه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: }كراما كاتبين
لنبي صلى ال م عن جابر أن ا لحاك مون ما تفعلون{ وروى ا  يعل
أما ه وسلم قال: }حرام على الرجال دخول الحمام إل بمئزر.  ي  عل
ا في به ا من امرأة تخلع ثيا م ل عذر لخبر: } هن ب لنساء فيكره ل  ا



ترمذي وحسنه، ين ال{ رواه ال ها وب ت ما بين ك ها إل هت  غير بيت
ي خروجهن ا ف لم ي الستر، و ة ف غ ني على المبال ن أمرهن مب  ول
النساء. ثى ك غي أن يكون الخنا الشر، وينب نة و ماعهن من الفت  واجت

ويجب أن ل يزيد في الماء على قدر الحاجة ول العادة.
عم، وأن لترفه والتن أن يقصد التطهير والتنظيف ل ا به[:        ]وآدا
ا في وذ كم ل ثم يتع أن يسمي للدخو بل دخوله، و  يسلم الجرة ق
 دخول الخلء، وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بها. قال
لمصافحة،  في المجموع: ول بأس بقوله لغيره عافاك ال ول با
لشعر وإزالة لسواك وإزالة ا ظيف وا بغي أن يخالط الناس والتن  وين

ريح كريهة وحسن الدب معهم
لمسنونة( غتسالت ا مسنونة. وال غسال ال في ال فصل{:  {     
لسين على قديم ا عة عشر غسل( بت سب ا هنا ) نه  كثيرة المذكور م
 الموحدة وسأذكر الول من السبعة عشر )غسل الجمعة( لمن يريد
 حضورها وإن لم يجب عليه الجمعة لحديث: }من أتى الجمعة من
يهقي بسند صحيح }من أتى  الرجال والنساء فليغتسل{. ولخبر الب
يه يس عل أتها فل ل ومن لم ي غتس لنساء فلي ة من الرجال وا ع  الجم
أكد  شيء{. وروي: }غسل الجمعة واجب على كل محتلم{ أي مت
ة فبها ع ن توضأ يوم الجم م لوجوب خبر: } رف هذا عن ا  وص
ترمذي وحسنه. ل أفضل{. رواه ال ل فالغس غتس من ا مت و  ونع
قوله صلى خبار علقته باليوم ك لصادق، لن ال لفجر ا ه من ا وقت  و
ي الساعة م راح ف ة ث مع ن اغتسل يوم الج م ه وسلم: }  ال علي
 الولى{ الحديث، وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل، لنه أبلغ
لغسل هة لو تعارض ا ئحة الكري ود من انتفاء الرا قص  في الم
طل نه مختلف في وجوبه ول يب غسل أولى، ل كير فمراعاة ال  والتب
ركه بل عذر تسل ويكره ت بة فيغ عة بالحدث ول بالجنا  غسل الجم
 على الصح. )و( الثاني والثالث )غسل العيدين( الفطر والضحى
 لكل أحد، وإن لم يحضر الصلة لنه يوم زينة، فالغسل له بخلف
مستحب ليل، وإن كان ال صف ال ت غسلهما بن ل وق يدخ عة. و  الجم
لسواد يبكرون إليهما من قراهم، فلو لم لفجر، لن أهل ا عله بعد ا  ف
 يكف الغسل لهما قبل الفجر لشق عليهم فعلق بالنصف الثاني لقربه
ل صلة غس بع:  فجر )و( الرا ل في أذان ال ا قي يوم كم  من ال
ل صلة س غس م لخروج لها. )و( الخا ند ا الستسقاء( ع ( 
ل صلة ادس غس لس مر )و(  ا مة للق الخسوف( بالخاء المعج ( 



 )الكسوف( بالكاف للشمس وتخصيص الخسوف بالقمر والكسوف
قيل كسه. و كي ع لصحاح وح ا في ا ح كم فص س هو ال الشم  ب
ير ذلك )و( وف آخره وقيل غ الخس ما و لكسوف بالكاف أوله فيه  ا
ت مسلما أم ل، ي سواء أكان الم ميت(  ن غسل ال ل م غس لسابع )ال  ا
يه له صلى ال عل غاسل طاهرا أم ل كحائض لقو  وسواء أكان ال
توضأ{ رواه من حمله فلي تسل، و تا فليغ ن غسل مي م  وسلم: }
 الترمذي وحسنه. وإنما لم يجب لقوله صلى ال عليه وسلم: }ليس
، ويسن لحاكم ل إذا غسلتموه{. رواه ا م غس تك ي غسل مي م ف يك  عل
ا أسلم( كافر( ولو مرتدا )إذ امن )غسل ال لوضوء من مسه )و( الث  ا
 تعظيما للسلم، وقد أمر صلى ال عليه وسلم قيس بن عاصم به
 لما أسلم، وإنما لم يجب، لن جماعة أسلموا، ولم يأمرهم صلى ال
لغسل، وجب ا ه كفره ما ي لغسل، هذا إن لم يعرض ل ه وسلم با ي  عل

وإل وجب على الصح ول عبرة بالغسل في الكفر على الصح.
عد إسلمه لتصح لغسل ب د علم من كلمه أن وقت ا ق تنبيه[:  [      
ه في مصرح ب ده بل ال ية، ولنه ل سبيل إلى تأخير السلم بع  الن
م أسلم ل ث ب فاغتس اذه يسلم:  كافر جاءه ل ر من قال ل في هم تك  كلم
 لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة. )و( التاسع غسل )المجنون(

وإن تقطع جنونه 

 62ص: 
 )و( العاشر غسل )المغمى عليه( ولو لحظة )إذا أفاقا( ولم يتحقق
 منهما إنزال للتباع في الغماء. رواه الشيخان. وفي معناه الجنون
ن جن إل وأنزل. )و( ل م ق لشافعي:  ل كما قال ا نه يقا  بل أولى ل
 الحادي عشر )الغسل عند الحرام( بحج أو عمرة أو بهما، ولو في
 حال حيض المرأة ونفاسها  )و( الثاني عشر الغسل )لدخول مكة(
قال السبكي: ص في الم.  منصو لمشرفة ولو كان حلل على ال  ا
ع فيه، ق نه ي ن جهة أ لحج إل م ن أغسال ا ا م  وحينئذ ل يكون هذ
ة من محل مكي بعمر لمصنف ما لو أحرم ال نى من إطلق ا يستث  و
كة )و( الثالث لغسل لدخول م م واغتسل لم يندب له ا عي  قريب كالتن
 عشر الغسل )للوقوف بعرفة( والفضل كونه بنمرة ويحصل أصل
قريبه للزوال ، لكن ت د الفجر ل بع بل الزوا ي غيرها، وق نة ف لس  ا
 أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة )و( الرابع عشر الغسل
 )للمبيت بمزدلفة( على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين، والمذهب



نص المام وائد عن الجمهور. و ه في الز لروضة وحكا  في ا
هو الوقوف لنحر و د صبح يوم ا ع دلفة ب  استحبابه للوقوف بمز
لغسل )لرمي الجمار الثلث(  بالمشعر الحرام )و( الخامس عشر ا
 لكل يوم من أيام التشريق فل غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر.
 قال في الروضة: اكتفاء بغسل العيد ولن وقته متسع بخلف رمي
غسل )للطواف( ابع عشر ال الس ادس عشر و الس تشريق )و(   أيام ال
يه النووي  أي لكل من طواف الفاضة والوداع، وهذا ما جرى عل
 في منسكه الكبير. وقال فيه أيضا: إن الغتسال للحلق مسنون لكنه
 في الروضة تبعا لكثير. قال: وزاد في القديم ثلثة أغسال لطواف
لجديد وحاصله أن ا ل في المهمات:  فاضة والوداع وللحلق. قا  ال
تضى كلم المنهاج ، وهو مق ثة ستحباب لهذه المور الثل  عدم ال
مسنونة ل غسال ال نا أن ال د وقد قدم تم هذا هو المع هى. و  انت
من لحجامة و ل من ا غس نها ال نف، بل م مص ر فيما قاله ال نحص  ت
يلة من كل ل لحمام عند إرادة الخروج وللعتكاف، ول لخروج من ا  ا
اهر هو ظ ماعة و حضر الج من ي ذرعي ب  رمضان. وقيده ال
بي بالسن ولدخول غ الص انة، ولبلو  ولدخول الحرم ولحلق الع
 المدينة المشرفة وهي موجودة في بعض النسخ، فيكون هو السابع
 عشر، وعند سيلن الوادي ولتغير رائحة البدن، وعند كل اجتماع
 من مجامع الخير، أما الغسل للصلوات الخمس فل يسن لها لما في
م غسل ة ث ع الت غسل الجم غتس آكد هذه ال لمشقة، و  ذلك من ا

غاسل الميت. 
لغسل هم: إذا أراد ا ل الزركشي: قال بعض تنبيه[: قا [      
لجنابة، غسل من الجنون فإنه ينوي ا وى أسبابها إل ال لمسنونات ن  ل
 وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع انتهى. ومحل هذا إذا جن
 أو أغمي عليه بعد بلوغه لقول الشافعي: قل من جن إل وأنزل، أما
لسبب له فإنه ينوي ا ه ثم أفاق قب لوغ بل ب ي عليه ق غم ذا جن أو أ  إ

كغيره.
ني خبر اب ين وأخباره كثيرة ك لمسح على الخف في ا فصل{:  {      
 خزيمة وحبان في صحيحيهما عن أبي بكرة: }أنه صلى ال عليه
ما وليلة إذا لمقيم يو يهن ول ثة أيام وليال مسافر ثل لم أرخص لل  وس
 تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليها{. وروى ابن المنذر عن الحسن
بي صلى لن لصحابة: }أن ا عون من ا ي سب ثن لبصري أنه قال: حد  ا
لمفسرين: إن عض ا ين{. وقال ب لم مسح علو الخف ه وس  ال علي



ين. لمسح على الخف وأرجلكم{ ل ر في قوله تعالى: } لج  قراءة ا
 )والمسح على الخفين جائز( في الوضوء بدل عن غسل الرجلين،
 فالواجب على لبسه الغسل أو المسح، والغسل أفضل كما قال في
ح رغبة لمس نعم إن ترك ا لمسافر.  ر باب صلة ا ي آخ لروضة ف  ا
 عن السنة أو شكا في جوازه أي لم تطمئن نفسه إليه ل أنه شك هل
 يجوز له فعله أو ل، أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير
 أو نحو ذلك؟ فالمسح أفضل بل يكره تركه في الولى، وكذا القول
يرتين الوجوب، وخرج ق في الخ ائر الرخص، واللئ ي س  ف
ما. ا فل مسح فيه ب لغسل ولو مندو لنجاسة، وا  بالوضوء إزالة ا
 وبالمسح على الخفين مسح خف رجل مع غسل الخرى فل يجوز

وللقطع لبس خف في السالمة إل إن بقي بعض المقطوعة 

 63ص: 
 فل يكفي ذلك حتى يلبس ذلك البعض خفا، ولو كانت إحدى رجليه
يمم جب الت ليه، إذ ي لمسح ع لخف ل جز إلباس الخرى ا  عليلة لم ي

عن العليلة فهي كالصحيحة. 
      وإنما يصح المسح، )بثلثة شرائط( وترك رابعا كما ستعرفه،
ما بعد كمال( بسه لخفين )ل مسح على ا مريد ال  الول: )أن يبتدئ( 
بل بسهما ق ث السابق، فلو ل دي ثين للح من الحد  أي تمام )الطهارة( 
لمسح إل أن ينزعهما ن لم يجز ا خفي هما في ال ه، وغسل ي  غسل رجل
عد لو أدخل إحداهما ب ين. و ا في الخف هم لقدم، ثم يدخل  من موضع ا
 غسلها ثم غسل الخرى وأدخلها لم يجز المسح إل أن ينزع الولى
 من موضع القدم ثم يدخلها في الخف. ولو غسلهما في ساق الخفين
عد غسلهما لبس ب مسح. ولو ابتدأ ال  ثم أدخلهما موضع القدم جاز ال
لمسح. ولو كان م يجز ا  ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم ل
 عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء عنهما ولبس الخف قبل غسل
يل: بل كمال الطهارة فإن ق بسه ق نه ل ليه، ل مسح ع نه لم ي اقي بد  ب
ها، لن حقيقة الطهر أن يكون كامل، فظة: " كمال " ل حاجة إلي  ل
لى قيد التمام، ه ل حاجة إ ن وجيز بأ  ولذلك اعترض الرافعي على ال
يس على إنه ل ظم أن يقال:  حداهما ينت يه أو إ غسل رجل  لن من لم ي
 طهر. وأجيب: بأن ذلك ذكر تأكيدا أو لحتمال توهم إرادة البعض.
محل ساترين ل ونا( أي الخفان ) ي من الشروط )أن يك ثان  )و( ال
يه من عب هو القدم بك في الوضوء، و مين(  لفرض من القد  غسل ا



لقدم من أعله كأن كان ب ل من العلى، فلو رئي ا ن  سائر الجوا
ه من العلى ، فإن س ساتر العورة ر عك لرأس لم يض اسع ا  و
 والجوانب ل من السفل، لن القميص مثل في ستر العورة يتخذ
 لستر أعلى البدن، والخف يتخذ لستر أسفل الرجل، فإن قصر عن
 محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر. ولو تخرقت
لباقي صفيق لم يضر وإل ضر، ولو تخرقتا  البطانة أو الظهارة وا
 من موضعين غير متحاذيين لم يضر، والمراد بالستر هنا الحيلولة
قصد ة فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة، لن ال ي منع الرؤ  ل ما ي
 هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية. وقال في المجموع: إن المعتبر
د حصل، اتر، وق بب الس ل بس لرج ف عسر غسل ا لخ  في ا
حصل، ورة سترها بجرم عن العيون، ولم ي د بستر الع مقصو  وال
ر محل ي ل من غ لرج نع نفوذ الماء إلى ا نسوج ل يم  ول يجزي م
نها عدم صفاقته، لن الغالب من الخفاف أ ب عليه ل و ص  الخرز ل
بقى  تمنع النفوذ فتنصرف إليها النصوص. الدالة على الترخص في
معا نا(  لثالث من الشروط )أن يكو ا عداها. )و( ا ا فيم اجب لغسل و  ا
لحط ه عند ا لتردد مسافر لحاجت هما(  لمشي علي بع ا كن تتا مما يم ( 
بسه مقعدا. ما جرت به العادة، ولو كان ل ما م  والترحال وغيره
طه المحاملي بثلث ليال تردد فيها، فضب  واختلف في قدر المدة الم
و حامد ب لشيخ أ طه ا د ما ضب تم وقال في المهمات: المع  فصاعدا. 
لقصر تقريبا انتهى. والقرب إلى كلم الكثرين كما قاله  بمسافة ا
مقيم ائج سفر يوم وليلة لل تردد فيه لحو عتبر ال بن العماد أن الم  ا
ه بعد ن فر قصر، ل افر س مس هن لل لثة أيام وليالي ه، وسفر ث  ونحو
لتردد فيه لذلك،  انقضاء المدة يجب نزعه، فقوته تعتبر بأن يمكن ا
قة، بد وخرق مطب ذ من جلد أو غيره كل متخ واء في ذلك ال  وس
يد لحديد، أو لتحد ا ذكر لثقله كا م ي فيه ل مش كن ال  بخلف ما ل يم
متخذ لصوفية وال ع له من الثبوت أو ضعفه كجورب ا ن  رأسه الما
و لفرط سعته أو مة، أ الخشبة العظي لظه ك يف، أو لغ  من جلد ضع
مثل ذلك، يه، إذ ل حاجة ل لمسح عل في ا و نحو ذلك فل يك يقه أ  ض
ق يتسع ي ، قال في المجموع: إل أن يكون الض ته ة في إدام  ول فائد
يه بل لمسح عل فى ا لكافي عن قرب: ك ل في ا يه. وقا المشي ف  ب
ا طاهرين  خلف. و الشرط الرابع: الذي أسقطه المصنف أن يكون
ة قبل الدباغ لعدم يت ذ من جلد م ف اتخ لمسح على خ كفي ا  فل ي
ا فالقصد يه نحصر ف لمسح، وإن لم ت ة فيه، وفائدة ا لصل  إمكان ا



ل عن ن الخف بد ع لها، ول ا تب غيره لصلة، و نه ا صلي م  ال
ر عن الحدث ما لم تزل طه ن وهي ل ت عي جس ال ل، وهو ن لرج  ا
تنجس عين، والم و نجس ال ل وه ح عن البد مس ، فكيف ي جاستها  ن
 كالنجس كما في المجموع لن الصلة هي المقصود الصلي من
 المسح، وما عداها من مس المصحف ونحوه، كالتابع لها كما مر.

نعم لو كان على الخف نجاسة معفو 

 64ص: 
يه صح مسحه، فإن مسح ، ومسح من أعله ما ل نجاسة عل ها  عن
 على النجاسة زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل يده ذكره في

المجموع
طب لشعر ر الخف أو ا ر نجس، و ع لو خرز خفه بش       ]فرع[: 
نجس نه، فل ي عفى ع حل الخرز وي غسل ظاهره دون م هر بال  ط
 الرجل المبتلة ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به، كما
ا لما في التحقيق من أنه ل يصلي  في الروضة في الطعمة خلف
 فيه. )ويمسح المقيم( ولو عاصيا بإقامته والمسافر سفرا قصيرا أو
يوما ه القصر ) ع في تن سفره، وكذا كل سفر يم  طويل وهو عاص ب
 وليلة( كاملين فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة،
يستبيح هن( ف ثة أيام وليالي سفر قصر )ثل المسافر(  يمسح )  )و( 
لخبر دليل ذلك ا وضوء في هذه المدة، و ستبيحه بال ح ما ي المس  ب
 السابق أول الفصل، وخبر مسلم عن شريح بن هانئ: سأل علي بن
 أبي طالب عن المسح على الخفين؟ فقال: }جعل رسول ال صلى
مقيم{. ما وليلة لل لمسافر ويو هن ل لم ثلثة أيام وليالي ه وس  ال علي
واء أسبق اليوم الول ا س لة به تص يهن ثلث ليال م  والمراد بليال
لماضي يوم اعتبر قدر ا ليل أو ال لو أحدث في أثناء ال ته أم ل. ف  ليل
 منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع وعلى قياس ذلك يقال في مدة

المقيم وما ألحق به. 
مستحاضة فيجوز له طلقه دائم الحدث كال شمل إ تنبيه[:  [      
لى لبسه والرتفاق لصحيح، لنه يحتاج إ لمسح على الخف على ا  ا
 به كغيره، ولنه يستفيد الصلة بطهارته فيستفيد المسح أيضا، لكن
لبس بل أن يصلي بوضوء ال ثه الدائم ق بسه غير حد عد ل  لو أحدث ب
 فرضا مسح لفريضة فقط، ولنوافل وإن أحدث، وقد صلى بوضوء
 اللبس فرضا لم يمسح إل لنفل فقط، لن مسحه مرتب على طهره



جب نزع ن ذلك، فإن أراد فريضة أخرى و ر م كث فيد أ هو ل ي  و
بة إلى ما زاد على نس نه محدث بال كامل، ل طهر ال لخف، وال  ا
س على حدث حقيقة فإن طهره ل يرفع ه لب كأن وافل، ف  فريضة ون
ه إلى استئناف ع ا حدثه الدائم فل يحتاج م م مذهب. أ  الحدث على ال
 طهر، نعم إن أخر الدخول في الصلة بعد الطهر لغير مصلحتها
مقيم ح في حق ال لمس ه يجري بطل طهره. )وابتداء المدة( ل دث  وح
بس عد ل فيه )ب من الذي )يحدث(  ين( انقضاء الز من ح مسافر )  وال
 الخفين( لن وقت جواز المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه فإذا
ى يستأنف مسح حت ة لم يجز ال ى انقضت المد  أحدث ولم يمسح حت
و بقي شهرا م يحدث لم تحسب المدة، ول بسا على طهارة، أو ل  ل
لها ن حين جواز فع ا م ه ؤقتة فكان ابتداء وقت نها عبادة م  مثل، ل
حسب من ابتداء الحدث، ما تقرر أن المدة ل ت الصلة، وعلم م  ك
طلقهم الحدث الحدث كل إ با المدة، وأش ا يستغرق غال م نه رب  ل
يم بعد الحدث المق سح(  س وهو كذلك. )فإن م لم للمس وا  بالنوم وا
 )في الحضر( على خفيه )ثم سافر( سفر قصر )أو مسح( المسافر

على خفيه )في السفر ثم أقام( قبل 

 65ص: 
لحضر با ل قيم( تغلي مسح م ما ) كل منه أتم(  قيم )  استيفاء مدة الم
اني إن ا في الث تصر في الول على مدة حضر، وكذ صالته، فيق  ل
ه ما زاد على مدة ا مر، وإل وجب النزع ويجزي بل مدته كم  أقام ق
مسح الخرى م سافر و ه حضرا ث ح إحدى رجلي لو مس يم. و  المق
لحضر خلفا با ل ا صححه النووي تغلي م قيم ك م مسح م ت  سفرا أ
و عاص ثم ه وه ح إحدى رجلي ا لو مس لك م مثل ذ لرافعي، و  ل

الخرى بعد توبته فيما يظهر. 
      ]تنبيه[: قد علم من اعتبار المسح أنه ل عبرة بالحدث حضرا،
ما لصلة حضرا، وعصيانه إن بس بالمدة ول بمضي وقت ا  وإن تل
 هو بالتأخير ل بالسفر الذي به الرخصة، ول يشترط في الخف أن
ه الرخصة ل أنه المجوز ف تستوفى ب ن الخ  يكون حلل، ل
معصية، إذ المجوز له ي سفر ال ر ف قص خلف منع ال لرخصة، ب  ل
 السفر فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من
 فضة وذهب للرجل كالتيمم بتراب مغصوب، واستثنى في العباب
ه ظاهر، والفرق جه ا بنسك، وو ف محرم س للخ للب  ما لو كان ا



ث هو ن حي س م للب ي عن ا نه غصوب أن المحرم م بين الم ينه و  ب
ي عن ه مشي فيه، والن بع ال مكن تتا الخف الذي ل ي س فصار ك ب  ل
غير، ي استعمال مال ال د ف ع نه مت ن حيث إ وب م مغص بس ال  ل
ر أنه ظاه ه خفا، وال ن تخذ م مي إذا ا استثنى غيره جلد الد  و
 كالمغصوب. ول يجزئ المسح على جرموق وهو خف فوق خف
ي الخف ة ف ود الرخص يا لور عيفا كان أو قو  إن كان فوق قوي ض
ليه، والجرموق ل تعم الحاجة إليه، وإن دعت إليه  لعموم الحاجة إ
سفل، فإن كان فوق يمسح ال ما، و ه أن يدخل يده بينه ن  حاجة أمك
للفافة، وإل فل  ضعيف كفى إن كان قويا، لنه الخف، والسفل كا
قصد كفي إن كان ب لى السفل القوي ماء في صل إ السفل إل أن ي  ك
د مسح شيء عا أو ل بقص د مسحهما م و بقص فل فقط أ ح الس  مس
يه ل لمسح، وقد وصل الماء إل ه قصد إسقاط الفرض با  منهما، لن
لمسح كفي ا ده ما ل ي ي لقص ف وق فقط، فل يك د مسح الجرم قص  ب
صبه يين ب فل في القو لى الس صول الماء إ تصور و ه فقط، وي ي  عل

في محل الخرز.  
ح عليه على لمس يرة لم يجز ا ا على جب س خف ب       ]فرع[: لو ل
مسح على مسوح كال نه ملبوس فوق م لروضة ل ح في ا ص  ال
 العمامة وسن مسح أعله وأسفله وعقبه وحرفه خطوطا بأن يضع
م يمر ، ث ر الصابع ه منى على ظ عقب، والي ليسرى تحت ال  يده ا
حت بع من ت صا ليسرى إلى أطراف ال ر ساقه وا ى إلى آخ من  الي
يه مسح خلف الولى، وعل ه، فاستيعابه بال ي ن أصابع يد ي فرجا ب  م
كراره وغسل ل الروضة: ل يندب استيعابه ويكره ت حمل قو  ي
 الخف، ويكفي مسمى مسح كمسح الرأس في محل الفرض بظاهر
تصار ه وحرفه، إذ لم يرد الق ب اطنه وعق  أعلى الخف ل بأسفله وب
يه تصر عل قتصار على العلى فيق ما ورد ال ها ك  على شيء من
لم يمرها لة عليه و لو وضع يده المبت لرخصة، و ا على محل ا وف  وق
سي يه أجزأ. ول مسح لشاك في بقاء المدة كأن ن و قطر عل  أ
نه مسح حضرا أو سفرا لن المسح رخصة بشروط  ابتداءها، أو أ

منها المدة، فإذا شك فيها رجع للصل وهو الغسل.
ثة أشياء( لخف )بثل بس ا ح في حق ل مس حكم ال طل(        )ويب
ما ل وشيء م ور بعض الرج حدهما أو بظه هما( أو أ  الول )بخلع
ثاني )انقضاء المدة( يرهما. )و( ال فافة وغ ن رجل ول ه م تر ب  س
دته عد انقضاء م ا أن يصلي ب م يس لحده ما، فل ودة في حقه  المحد



لغسل( من ما يوجب ا ين )و( الثالث ) لمسح في الحال  وهو بطهر ا
 جنابة أو حيض أو نفاس أو ولدة فينزع ويتطهر ثم يلبس، حتى لو
لرافعي، وذلك دة كما اقتضاه كلم ا قية الم مسح ب  اغتسل لبسا ل ي
 لخبر صفوان قال: }كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يأمرنا إذا
 كنا مسافرين أو سفرا أن ل ننزع خفافنا ثلثة أيام ولياليهن إل من
ا في ة م لجناب يس با ه وصححوه. وق نابة{. رواه الترمذي وغير  ج
 معناها ولن ذلك ل يتكرر تكرار الحدث الصغر، وفارق الجبيرة
ضوعة على اتر لحاجة مو حا بأعلى س س هما م ي كل من ع أن ف  م
هر د خفه، أو ظ ن فس ق وم لنزع أش م أشد، وا ة ث لحاج هر بأن ا  ط
 شيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما أو انقضت المدة وهو
رهما ه فقط لبطلن طه ي ه غسل قدم م ح في الثلث لز مس طهر ال  ب

دون غيرهما بذلك، وخرج بطهر المسح طهر الغسل فل حاجة 

 66ص: 
إلى غسل قدميه

نجاسة غير ي الخف بدم أو غيره ب و تنجست رجله ف مة[: ل       ]تت
 معفو عنها وأمكنه غسلها في الخف غسلها ولم يبطل مسحه، وإن
ي من و بق سحه ول بطل م نجاسة و نزع وغسل ال ن وجب ال مك  لم ي
تقد طريان حدث غالب فأحرم عة، أو اع ا يسع رك لمسح م  مدة ا
 بركعتين فأكثر انعقدت صلته، لنه على طهارة في الحال وصح
يفارقه عند عروض المبطل. اء به، ولو علم المقتدي بحاله و  القتد
نفضه لئل لخف أن ي بس ا تحب لمن أراد أن يل يس ل في الحياء:   قا
ذلك بما واستدل ل حو ذلك.  ه حية أو عقرب أو شوكة أو ن ي  يكون ف
 رواه الطبراني عن أبي أمامة، أن النبي صلى ال عليه وسلم قال:
}من كان يؤمن بال واليوم الخر فل يلبس خفيه حتى ينفضهما{.

      }فصل{: في التيمم. هو لغة القصد يقال تيممت فلنا ويممته
خبيث نه قوله تعالى }ول تيمموا ال ي قصدته وم مته أ مته وأم  وتأم
يدين بشرائط لوجه وال ا إيصال التراب إلى ا وشرع نه تنفقون{   م
ثرون على أنه فرض مة، والك خصت به هذه ال خصوصة، و  م
 سنة ست من الهجرة، وهو رخصة، وعلى الصح، وأجمعوا على
 أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر. والصل فيه قبل
و على سفر{ إلى قوله رضى أ نتم م  الجماع قوله تعالى: }وإن ك



بر مسلم: خ رابا طهورا، و يبا{ أي ت ا صعيدا ط  تعالى: }فتيممو
}جعلت لنا الرض كلها مسجدا وتربتها طهورا{

خمسة ة كما قاله الجوهري ) ع شريط جم يمم(        )وشرائط الت
 أشياء( كذا في أكثر النسخ، والمعدود في كلمه ستة كما ستعرفه:
ن استعمال الماء، ز ع لعج هو ا لشيء الول )وجود العذر(   ا
 وللعجز ثلثة أسباب: أحدها: فقده )بـ(سبب )سفر( وللمسافر أربعة
مم حينئذ بل طلب، يقن عدم الماء فيتي  أحوال: الحالة الولى: أن يت
 إذ ل فائدة فيه سواء كان مسافرا أم ل. وفقده في السفر جري على
ه وعدمه، دم، بل جوز وجود يقن الع انية: أن ل يت  الغالب. الحالة الث
 فيجب عليه طلبه في الوقت قبل التيمم، ولو بمأذونه مما جوزه فيه
م من ادي فيه يستوعبهم كأن ين يه و منسوبين إل ن رحله ورفقته ال  م
ينا يه يم لك نظر حوال ماء في ذ م إن لم يجد ال ه، ث اء يجود ب عه م  م
ضع الخضرة ي، وخص مو ت حد ال ا وخلفا إلى ال م  وشمال وأما
تو من الرض، فإن كان ثم مس زيد احتياط إن كان ب طير بم  وال

وهدة أو جبل يردد إن أمن مع ما يأتي 

 67ص: 
 اختصاصا، وما ل يجب بذله لماء طهارته إلى حد يلحقه فيه غوث
م يجد ماء هم، فإن ل لهم بأشغال ه مع تشاغ ه في غاث ب ه لو است  رفقت
له مسافر ل يص ح لثة: أن يعلم ماء بم م لظن فقده. الحالة الثا يم  ت
 لحاجته كاحتطاب واحتشاش، وهذا فوق حد الغوث المتقدم ويسمى
 حد القرب فيجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله
د على ما س وعضو ومال زائ ن نف ة م منا أو أجر هارته ث  لماء ط
ع عن رفقة وخروج وقت، وإل فل يجب جب بذله للماء، وانقطا  ي
ت، فإنه ل لوق أ به خرج ا وض ن معه ماء، ولو ت ه بخلف م لب  ط
 يتيمم، لنه واجد للماء ولم يعتبر هنا المن على الختصاص، ول
يقن وجود الماء. ا مر لت ه فيم له بخلف ذي يجب بذ  على المال ال
 الحالة الرابعة: أن يكون الماء فوق ذلك المحل المتقدم، ويسمى حد
وقت، خر ال نه آ مم، ول يجب قصد الماء لبعده، فلو تيق عد فيتي  الب
لصلة بالوضوء، يمم، لن فضيلة ا يل الت ل من تعج فض  فانتظاره أ
قن و ظن أو تي نه أ تيمم أوله، وإن ظ ها بال لوقت أبلغ من لو آخر ا  و
 عدمه، أو شك فيه آخر الوقت، فتعجيل التيمم أفضل لتحقق فضيلته
ن استعمال حذور م ثاني: خوف م لسبب ال  دون فضيلة الوضوء. ا



ن فاحش في و شي طء برء )أو مرض( أو زيادة ألم أ لماء بسبب ب  ا
تكره من مس ثر ال لشين ال ة السابقة. وا للي و ظاهر للعذر، و  عض
ة تزيد، لحم بقى و استحشاف وثغرة ت غير لون أو نحول و  ت
ن ذكر ذلك ي الوجه واليد با ك هنة غال و عند الم ما يبد ظاهر:   وال
 الرافعي، وذكر في الجنايات ما حاصله، أنه ما ل يعد كشفه هتكا
قليل ليسير ك ، وخرج بالفاحش ا كن رده إلى الول  للمروءة، ويم
تمد ثر لخوف ذلك، ويع باطن فل أ لفاحش في ال لظاهر ا  سواد، وبا
 في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية. السبب الثالث: حاجته إليه
لمستقبل يه لذلك في ا ت حاجته إل ن عطش حيوان محترم ولو كا  ل
م مع وجوده ول يكلف يم ا من التلف، فيت و غيره  صونا للروح أ
 الطهر به، ثم جمعه وشربه لغير دابة، لنه مستقذر عادة، وخرج
ي السبب لخوف ف تبر با مم مع بيح للتي طش الم  بالمحترم غيره والع
كه قهرا ببدله إن لم يبذله له. ماء من مال عطشان أخذ ال ني، ولل  الثا
مؤقت فرضا يمم ل ني )دخول وقت الصلة( فل يت الشيء الثا  )و( 
 كان أو نفل قبل وقته، لن التيمم طهارة ضرورة ول ضرورة قبل
بة ه كستر وخط يان بشرط و قبل الت ه فيه، ول يمم ل ت بل يت لوق  ا
نجاسة عن البدن للتضمخ يمم قبل زوال ال ا لم يصح الت م  جمعة، إن
 بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة، ل لكون زوالها شرطا للصلة،
 وإل لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان، والوقت شامل
ت صلة الجنازة بانقضاء ل وق يدخ از ووقت العذر، و وقت الجو  ل
قت ي كل وقت أراده إل و لق ف لنفل المط يمم ل لغسل أو بدله ويت  ا
يمم الوقت فلو ت لكراهة إذا أراد إيقاع الصلة فيه، ويشترط العلم ب  ا
لشيء الثالث )طلب الماء( إن صادفه. )و( ا ه لم يصح، و ا في  شاك
بع لشيء الرا ا مر )و( ا ه كم ن فسه أو بمأذو لوقت بن عد دخول ا  ب
 )تعذر استعماله( شرعا، فلو وجد خابية مسبلة بطريق لم يجز له
ه سبع ن ينه وبي و حسا كأن يحول ب  الوضوء منها كما في الزوائد، أ
ا عن رفقته. طاع ه سارقا أو انق عذر خوف ن صور الت ، وم  أو عدو

عد يه )ب ياجه إل مس )إعوازه( أي الماء أي احت الشيء الخا  )و( 
و ما ل يباح ر وه ا م حترم كم طش حيوان م طشه أو ع  الطلب( لع
ى ما يداوى ت اعه ح ميع أنو لسادس )التراب( بج لشيء ا  قتله. )و( ا
 به )الطاهر( الذي )له غبار( قال تعالى }فتيمموا صعيدا طيبا{ أي
طاهر بن عباس وغيره. والمراد بال ا فسره ا اهرا كم ابا ط  تر
لمستعمل، تنجس ول بما ل غبار له، ول با  الطهور فل يجوز بالم



 وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه حالة التيمم كالمتقاطر من الماء،
 ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك صحة تيمم الواحد والكثير من
ناء مسح ع يده في أث لو رف يرة وهو كذلك، و اب يسير مرات كث  تر

العضو ثم وضعها 

 68ص: 
ه غير و فإن لعض ر مس ا ن غي ر م ث ا ما تنا م لصح، أ  صح على ا
 مستعمل، ودخل في التراب المذكور المحرق منه، ولو اسود ما لم
صفر عفر وال يرها، وال لروضة وغ ا في ا م صر رمادا ك  ي
ل سفها، وخرج بالتراب النورة يض المأكو مر والب  والح
فإن خالطه( أي التراب لخزف، ونحو ذلك. ) يخ وسحاقة ا  والزرن
مة ذي تسميه العا ا وهو ال تحه يم وف كسر الج جص( ب  الطهور )
م يلصق ناع رمل(  ط به ) يق أو نحوه. )أو( اختل لجبس أو دق  ا
 بالعضو )لم يجز( التيمم به، وإن قل الخليط، لن ذلك يمنع وصول
العضو فإنه يجوز لصق ب لرمل الذي ل ي  التراب إلى العضو، أما ا
لتراب جنس  التيمم به إذا كان له غبار، لنه من طبقات الرض وا
 له. ولو وجد ماء صالحا للغسل ل يكفيه وجب استعماله في بعض
ه كما لقا إن كان غير ه أصغر، أو مط ان حدث با إن ك  أعضائه مرت
 يفعل من يغسل كل بدنه لخبر الصحيحين: }إذا أمرتكم بأمر فأتوا
باقي لقوله م عن ال يم بل الت ون استعماله ق ا استطعتم{ ويك ه م ن  م
 تعالى }فلم تجدوا ماء فتيمموا{ وهذا واجد أما ما ل يصلح للغسل
ب مسح الرأس أنه ل يج طع ب وب، فالصح الق  كثلج أو برد ل يذ
 به، إذ ل يمكن هنا تقديم مسح الرأس ولو لم يجد إل ترابا ل يكفيه،
 فالمذهب القطع بوجوب استعماله. ومن به نجاسة ووجد ما يغسل
ليه حدث جد ماء وع يث المتقدم، أو و يه للحد ا وجب عل ه  به بعض
ين ما تع في إل لحده ه نجاسة ول يك دن كبر، وعلى ب  أصغر أو أ
 للنجاسة، لن إزالتها ل بدل لها، بخلف الوضوء والغسل. ويجب
هو من مثله و كفه، وكذا التراب بث وقت وإن لم ي ماء في ال  شراء ال
ع في تلك وض يه الرغبات في ذلك الم هي إل ح ما تنت ص  على ال
لتي ل عتبر الحالة ا ا أنه ل ت  الحالة، قال المام: والقرب على هذ
ة قد تشترى حينئذ ق، فإن الشرب م لى سد الر مر إ يها ال هي ف  ينت
ثمن ي الرخص إيجاب ذلك فإن احتاج إلى ال د ف ع نير أي: ويب  بدنا
 لدين عليه أو لنفقة حيوان محترم، سواء كان آدميا أم غيره لم يجب



 عليه الشراء وكالنفقة سائر المؤن حتى المسكن والخادم كما صرح
من الماء إلى شراء اجد ث لتجريد، ولو احتاج و ج في ا ن ك ب هما ا  ب
عه ماء ل يحتاج ها، ولو كان م لنفع ب مها لدوام ا لصلة قد  سترة ل
يمم ا سبق جاز له الت ء مم ي شي ه ف ن عطش، ويحتاج إلى ثم ليه لل  إ
عير دلوا أو و أقرضه أو أ هب له ماء أ ا في المجموع. ولو و م  ك
نه ب عليه القبول إذا لم يمك ج وقت و تقاء في ال س حوه من آلة ال  ن
ظم بة فل تع مسامحة بذلك غال حصيل ذلك بشراء أو نحوه، لن ال  ت
 فيه المنة، بخلف ما لو وهب له ثمن الماء فإنه ل يجب عليه قبوله
 بالجماع لعظم المنة. ويشترط قصد التراب لقوله تعالى: }فتيمموا
ح على عضو من أعضاء ه فلو سفته ري أي اقصدو  صعيدا طيبا{ 
 التيمم فردده عليه ونوى لم يكف، وإن قصد بوقوفه في مهب الريح
و يمم لمحقق له، ول نقل ا هته بانتفاء ال د من ج لقص يمم لنتفاء ا  الت
ه عليه جاز على لعضو وردد ه بأن نقل المأذون التراب إلى ا إذن  ب
 النص كالوضوء ول بد من نية الذن عند النقل، وعند مسح الوجه
 كما لو كان هو المتيمم، وإل لم يصح جزما كما لو يممه بغير إذنه،
 ول يشترط عذر لقامة فعل مأذونه مقام فعله، لكنه يندب له أن ل
لخلف، بل يكره له ا من ا لقدرة خروج ي ذلك مع ا يره ف  يأذن لغ
عجز، ولو بأجرة ه عند ال يري، ويجب علي ا صرح به الدم م  ذلك ك

عند القدرة عليها.
عة ه هنا: )أرب كان ع فريضة أي أر م مم ج وفرائضه(: أي التي (      
لنقل، وعدها  أشياء( وعدها في المنهاج خمسة، فزاد على ما هنا ا
ط في ، وأسق كنين القصد ر ، فجعل التراب و ة سبعة وض  في الر
لتراب شرطا، والولى ما تراب، وعدها ستة، وجعل ا  المجموع ال
 في المنهاج، إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا في
 الطهارة، وأما القصد فداخل في النقل الواجب قرن النية به. الركن
لعضو ا نقل التراب إلى ا ن لمصنف ه ذي أسقطه ا هو ال  الول: و
لعضو تراب ا مر، فلو كان على ا ه كم ن فسه أو بمأذو مسوح بن  الم
القصد ما صرحوا ب لى جانب لم يكف، وإن نب إ ه من جا ي  فردده عل

مع أن 
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لقى ية، فلو ت فظ ال ن له رعاية لل م لنية  متض لنقل المقرون با  ا
ك في مس هه أو ت مسح به وج كمه أو يده و ن الريح ب لتراب م  ا



لى يد بأن حدث ن وجه إ و نقله م ير عذر أجزأه أ  التراب، ولو لغ
لى وجه، ل من يد إ و نق ل تراب مسحه عنه تراب، أ عد زوا يه ب  عل
 أو من يد إلى أخرى، أو من عضو ورده إليه ومسحه به كفى ذلك
 لوجود مسمى النقل. والركن الثاني وهو الول في كلم المصنف:
تقر استباحته إلى باحة الصلة أو نحوها مما تف ة است ي ية( أي ن  )الن
ن في حف وسجود تلوة، إذ الكلم ال ص اف وحمل م  طهارة كطو
ية الستباحة مم بن ه فسيأتي ولو تي ا ما يستباح ب يمم، وأم  صحة الت
ما ه صح، لن موجبه و عكس كبر أ ه أصغر فبان أ ث انا أن حد  ظ
فره ونسي ي س ب ف و أجن لعبه. ول م يصح لت مد ل احد، وإن تع  و
 وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلوات الوضوء فقط لما مر.
حدهما، كبر أو الطهارة عن أ ع حدث أصغر أو أ ة رف ي كفي ن  ول ي
 لن التيمم ل يرفعه، ولو نوى فرض التيمم، أو فرض الطهارة، أو
 التيمم المفروض لم يكف، لن التيمم ليس مقصودا في نفسه، وإنما
ل مقصودا بخلف الوضوء، ولهذا جع ه عن ضرورة فل ي ى ب ؤت  ي
 استحب تجديد الوضوء بخلف التيمم ويجب قرن النية بالنقل، لنه
ا في ه كم وج ح شيء من ال لى مس ، واستدامتها إ  أول الركان
نقل، وإن كف، لن ال مسح لم ي ت قبل ال لو عزب أصله، ف  المنهاج ك
تجه ل السنوي: والم ي نفسه. قا ود ف قص و غير م ا فه ان ركن  ك
 الكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهما، وتعليل الرافعي
ستدامة جري على الغالب، عبير بال لظاهر والت ، وهذا هو ا مه  يفه
يه ية غالب. ولو ضرب يد عزب فيه الن ن سير ل ت م  لن هذا الز
ين راب، فإن منع التقاء البشرت ها ت ة تنقض وعلي  على بشرة امرأ
ى استباحة ته فإن نو ا ما يباح له بني أم مه، وإل فل. و  صح تيم
لنفل معه، لن ته أو فرضا فقط فله ا بيحا له عمل بني  فرض ونفل أ
تابع أولى أو نفل ه للصل فلل ارت ا صلحت طه بع له، فإذ لنفل تا  ا
 فقط، أو نوى الصلة وأطلق صلى به النفل ول يصلي به الفرض،
 أما في الولى فلن الفرض أصل، والنفل تابع كما مر، فل يجعل
 المتبوع تابعا. وأما في الثانية فقياسا على ما لو أحرم بالصلة فإن
لمصحف أو سجود مل ا ممه ح عقد نفل. ولو نوى بتي  صلته تن
 التلوة أو الشكر أو نوى نحو الجنب العتكاف أو قراءة القرآن أو
 الحائض استباحة الوطء، كان ذلك كله كنية النفل في أنه ل يستبيح
د من ذلك. ك يضا، لن النافلة آ نفل أ بيح به ال ، ول يست  به الفرض
واحد مم ل حدة حتى إذا تي تبة وا ر في مر ا ذك م أن م مه ظاهر كل  و



 منها جاز له فعل البقية ولو نوى بتيممه صلة الجنازة فالصح أنه
صنف ني في كلم الم هو الثا لركن الثالث و لنفل )و( ا يمم ل  كالت
نفه على ل من أ مقب ته وال ى ظاهر مسترسل لحي وجه( حت مسح ال ( 
 شفتيه لقوله تعالى }فامسحوا بوجوهكم وأيديكم{ )و( الركن الرابع
لمرفقين( ن مع ا ي كل )اليد مسح(  لمصنف ) لث في كلم ا هو الثا  و
عة في الوضوء  للية، لن ال تعالى أوجب طهارة العضاء الرب
يمم في آخر الية، فبقي م أسقط منها عضوين في الت ة، ث  أول الي
 العضوان في التيمم على ما ذكرا في الوضوء، إذ لو اختلفا لبينهما
ع في كلم ب س وهو الرا لخام لركن ا لشافعي )و( ا  كذا قاله ا
ا مر في الوضوء، ول م ين ل وجه واليد ين ال ترتيب( ب لمصنف )ال  ا
 فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون
يل: لم لم يمم. فإن ق ما يطلب له الت و غير ذلك م  أو وضوء مجدد أ
لذي هو بدله؟ أجيب مم ا لغسل ووجب في التي ب في ا ي جب الترت  ي
احد، عضو و بدن صار ك يع ال ميم جم ب فيه تع ا وج ل لم لغس  بأن ا
 والتيمم وجب في عضوين فقط، فأشبه الوضوء، ول يجب إيصال
عسر، بخلف ه من ال ا في ف لم لخفي لشعر ا بت ا  التراب إلى من
 الوضوء، بل ول يستحب كما في الكفاية، فالكثيف أولى ول يجب
 الترتيب في نقل التراب إلى العضوين بل هو مستحب، فلو ضرب

بيديه التراب 
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جهه ينه و ار ومسح بيم ليس ن قبل ا ي عة واحدة أو ضرب اليم  دف
 وبيساره يمينه أو عكس جاز، لن الفرض الصلي المسح، والنقل
ن يمسحه أو يطلق، عي عضو م يشترط قصد التراب ل ليه و  وسيلة إ
 فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه لم يجز أن يمسح
 بذلك التراب يديه، وكذا لو أخذه ليديه ظانا أنه مسح وجهه ثم تذكر
تاويه ل في ف هه ذكره القفا ح به وج مس حه لم يجز أن ي مس نه لم ي  أ
 ويجب مسح وجهه ويديه بضربتين لخبر الحاكم: }التيمم ضربتان
ه صلى ال أن بو داود: } يدين{. وروى أ بة لل لوجه وضر  ضربة ل
ا وجهه وبالخرى اهم سح بإحد تين م يمم بضرب ه وسلم ت ي  عل
 ذراعيه{. ولن الستيعاب غالبا ل يتأتى بدونهما فأشبها الحجار
 الثلثة في الستنجاء ول يتعين الضرب فلو وضع يديه على تراب

ناعم وعلق بهما غبار كفى.



ثلثة يمم ) وسننه(: أي الت يمم فقال: ) ي سنن الت       ثم شرع ف
ما ر من ذلك ك ث ال بل أك لنسخ ثلث خص عض ا وفي ب  أشياء( 
 ستعرفه: الول )التسمية( أوله كالوضوء والغسل، ولو أحدث حدثا
ما يسرى( منه ين )على ال من اليد نى(  تقديم اليم ثاني ) كبر. )و( ال  أ
 )و( الثالث )الموالة( كالوضوء، لن كل منهما طهارة عن حدث،
، ومن يضا بتقديره ماء نا أ عتبرناه ه تبرنا هناك الجفاف ا  وإذا اع
ا من خلف من لة خروج لص يمم وا ين الت يضا الموالة ب  سننه أ
 أوجبها، وتجب الموالة بقسميها في تيمم دائم الحدث كما تجب في
يف هه، وتخف ن سننه البداءة بأعلى وج وم انع.  خفيفا للم  وضوئه ت
عه في أول ق أصاب تفري ما، و ه أو ما يقوم مقامه ي بار من كف  الغ
 الضربتين، وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين، وأن ل يرفع اليد عن

العضو قبل تمام مسحه خروجا من خلف من أوجبه.
بعد مم(  بطل التي يمم فقال: )والذي ي       ثم شرع في مبطلت الت
أبطل الوضوء( وتقدم ما( أي الذي ) ثلثة أشياء( الول )  صحته )
 بيانه في موضعه )و( الثاني )رؤية الماء( الطهور )في غير وقت
لخبر ا قاله ابن المنذر، و ع كم لوقت بالجما لصلة( وإن ضاق ا  ا
اء عشر حجج، فإذا م تجد الم افيك ولو ل بي داود: }التراب ك  أ
نه لم م وصححه، ول لحاك اء فأمسه جلدك{. رواه ا  وجدت الم
 يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمم، ووجود ثمن
ا توهم الماء وإن زال ند إمكان شرائه كوجود الماء. وكذ  الماء ع
 سريعا لوجوب طلبه بخلف توهم سترة ل يجب عليه طلبها، لن
 الغالب عدم وجدانها بالطلب للبخل بها، ومن التوهم رؤية سراب،
 وهو ما يرى نصف النهار كأنه ماء أو رؤية غمامة مطبقة بقربه،
و سمع م معه الماء، فل توه و ذلك مما ي ح ة ركب طلع، أو ن و رؤي  أ
مانع، ماء قبل ال مه بال ممه لعل ائب بطل تي  قائل يقول: عندي ماء لغ
نع وجود مقارنة الما مه ل طل تيم  أو يقول: عندي لغائب ماء لم يب
 الماء، ولو قال: عندي لحاضر ماء وجب عليه طلبه منه، ولو قال:
 لفلن ماء، ولم يعلم السامع غيبته، ول حضوره وجب السؤال عنه
ر من أن وجوب الطلب ا م م ي الصورتين ل ه ف م طل تيم  أي: وب
وجود ما ضا، و د بطل أي لو سمعه يقول: عندي ماء ور  يبطله، و
نما ها، وإ ه قبل الشروع في كبيرة الحرام كوجود ر قبل تمام ت ك  ذ
ن استعماله ع م ن انع يم مه إن لم يقترن بم  يبطله وجود الماء أو توه
ه في ش وسبع، لن وجوده، والحالة هذه كالعدم. فإن وجد عط  ك



ب فيه لى في مكان يغل م بأن ص م ط قضاؤها بالتي  صلة ل يسق
ه ل بد الصلة، لن مه، إذ ل فائدة بالشتغال ب طل تيم  وجود الماء ب
 من إعادتها، وإن أسقط التيمم قضاءها لم يبطل تيممه، لنه شرع
لشروع في ة بعد ا لرقب مكفر ا و وجد ال كان كما ل قصود ف  في الم
يمم، ع من ابتداء الت ان نه م س حدثا لك اء لي لصوم، ولن وجود الم  ا

ول فرق 
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يد نفل كع ر وصلة جنازة، وال ظه ن صلة الفرض ك لك بي  في ذ
 ووتر ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلته وهو قاصر، ثم نوى
لت صلته د رؤية الماء بط مام عن لقاصر الت قامة أو نوى ا  ال
 تغليبا، لحكم القامة في الولى، ولحدوث ما لم يستبحه فيها. وفي
ض من ي تاح صلة أخرى، وشفاء المر نية، لن التمام كافت  الثا
نت ينظر إن كا اء فيها، ف لمسافر الم لصلة كوجدان ا ه في ا  مرض
يمم كأن ا ل يسقط بالت م نت م طل، وإن كا مم لم يب ا يسقط بالتي م  م
 تيمم، وقد وضع الجبيرة على حدث بطلت وقطع الصلة ل تسقط
كفر ها كوجود الم ل من إتمام ا أفض ه أ ويصلي بدل وض يمم ليت  بالت
ها، إل ليخرج من خلف من حرم إتمام ناء الصوم و ة في أث لرقب  ا
يق. ه في التحق ما جزم ب فريضة فيحرم قطعها، ك  إذا ضاق وقت ال
لصلة ب غسله وا اء وج م وجد الم ه ث لي علي ت وص م مي م  ولو ي
غوي في عدها. ذكره الب اء الصلة أم ب اء أكان في أثن ، سو يه  عل

فتاويه ثم قال: ويحتمل أن ل يجب، وما قاله محله في الحضر. 
بن لحي جزم به ا ب شيء من ذلك كا فر فل يج ي الس ا ف م       أ
د الصلة فعلم أن ان بع ه في الوجد ن فرض ، لك ينه راقة في تلق  س
لحي، ولو رأى مم ا ميت كتي مم ال يرها، وأن تي  صلة الجنازة كغ
لتي تسقط بالتيمم بطل تيممه بسلمه منها، وإن لماء في صلته ا  ا
ف برؤية الماء، وكان مقتضاه ع نه ض ل سلمه، ل ه قب لف  علم ت
ية ، ويسلم الثان كن خالفناه لحرمتها ها، ل تي هو في  بطلن الصلة ال
ياني ولو رأت بعا للرو ا بحثه النووي ت ة كم لة الصل ا من جم ه  لن
 حائض تيممت لفقد الماء الماء وهو يجامعها حرم عليها تمكينه كما
ا في المجموع م جب النزع ك طيب وغيره، وو بو ال لقاضي أ  قاله ا
ب عليه النزع ا لم يج نه و رآه هو دو رها، ول  وغيره لبطلن طه
 لبقاء طهرها ولو رأى الماء في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيممه



ضها عد ارتباط بع ة، سواء نوى قراءة قدر معلوم أم ل، لب الرؤي  ب
اء في ذي وجد الم نفل ال ياني ول يجاوز المت بعض قاله الرو  ب
حب نه ال ما، ل ن بل يسلم منه ي لذي لم ينو قدر ركعت  صلته ا
 والمعهود في النفل، هذا إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها،
 وإل أتم ما هو فيه، فإن نوى ركعة أو عددا أتمه لنعقاد نيته عليه
يه، لن الزيادة كافتتاح نافلة يد عل توبة المقدرة ول يز  فأشبه المك
لماء في أثناء الطواف د جديد ولو رأى ا لى قص تقارها إ دليل اف  ب
 بطل تيممه بناء على أنه يجوز تفريقه وهو الصح  )و( الثالث من
وته ها بخلف الوضوء لق  المبطلت )الردة( والعياذ بال تعالى من

وضعف بدله، لكن تبطل نيته فيجب تجديد نية الوضوء
     )وصاحب الجبائر( جمع جبيرة وهي خشبة أو نحوها كقصبة
 توضع على الكسر ويشد عليها لينجبر الكسر يمسح بالماء )عليها(
فتح للصوق ب ور مما تقدم، وكذا ا ر نزعها لخوف محذ ث عس ي  ح
ء فيها ر شي طي لرجل إذا احتاج إلى تق ي في ا ت  اللم، والشقوق ال
مال له ما ماء استع ها بال ب مسح كل يج ن وصول الماء، و ع م من  ي
 أمكن بخلف التراب ل يجب مسحها به، وإن كانت في محله، لنه
ة بل له مسح بمد ر من وراء حائل، ول يقدر ال ث عيف فل يؤ  ض

الستدامة إلى الندمال، لنه لم يرد 
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هما، ة بخلف الخف في ب لساتر ل ينزع للجنا أقيت، ولن ا  فيه ت
ت غسل عليله، لمحدث وق تى شاء وا جنب ونحوه م يمسح ال  و
 ويشترط في الساتر ليكفي ما ذكر أن ل يأخذ من الصحيح إل ما ل
ها طهارة ضرورة ه للستمساك، ويجب غسل الصحيح، لن د من  ب
ا لما روى أبو ب مم( وجو ا بأقصى الممكن )ويتي ه  فاعتبر التيان في
ناد كل رجاله ثقات عن جابر في المشجوج إس طني ب  داود والدارق
نبي صلى ال لماء شجته فمات، فقال ال  الذي احتلم واغتسل فدخل ا
 عليه وسلم: }إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم
عضو دل عن غسل ال يمم ب غسل سائر جسده{ والت ها وي مسح علي  ي
 العليل، ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح
نه لو كان الساتر بقدر العلة تحقيق وغيره. وقضية ذلك أ  كما في ال
ح وهو كذلك، مس جب ال د وغسل الزائد كله ل ي و بأزي  فقط أ
اتر يأخذ ن أن الس الب م مسح جرى على الغ طلقهم وجوب ال  فإ



لذي يخاف من غسله ما لفصد كالجرح ا ة على محل العلة، وا  زياد
ه إن خاف استعمال الماء، وعصابته كاللصوق، ولما يمم ل  مر، فيت
 بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر.
يه ه نزعه وجب عل ي لصوق وشق عل  وإذا ظهر دم الفصادة من ال
 مسحه ويعفى عن هذا الدم المختلط بالماء تقديما لمصلحة الواجب
ض حيث ح مصلي الفر نحن ع مفسدة الحرام كوجوب ت  على دف
 تعذرت عليه القراءة الواجبة. وإذا تيمم الذي غسل الصحيح وتيمم
 عن الباقي وأدى فريضة لفرض ثان وثالث وهكذا، ولم يحدث بعد
ا غسله، ول مسحا ل لم ه غس جنب ونحو عد ال هارته الولى لم ي  ط
عد ل ما ب ة غس لجنب فل يحتاج إلى إعاد ا مسحه، والمحدث كا م  ل
 عليله، لنه إنما يحتاج إليه لو بطلت طهارة العليل، وطهارة العليل
ه عن أداء فرض ثان عف مم لض يد التي نما يع ل بها، وإ نف اقية، إذ يت  ب

بخلف من نسي لمعة فإن طهارة ذلك العضو لم تحصل. 
لماء في عضو من محل الطهارة       وإذا امتنع وجوب استعمال ا
بقى مم لئل ي ه ساتر وجب التي ي كن عل نحو مرض أو جرح، ولم ي  ل
تراب ما أمكن على موضع العلة مر ال  موضع العلة بل طهارة، في
 إن كان بمحل التيمم، ويجب غسل الصحيح بقدر المكان لما رواه
عاص في رواية لهما: بو داود وابن حبان في حديث عمرو بن ال  أ
لى بهم". قال م ص لة ث لص وضأ وضوءه ل طفه وت ه غسل معا أن " 
باقي، ويتلطف مم لل نه وتوضأ وتي ه غسل ما أمك ن يهقي: معناه أ  الب
لة بقربه، ع خرقة مبلو ل فيض ي ل الصحيح المجاور للعل ي غس  ف
 ويتحامل عليها ليغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل
ه استعان، ولو بأجرة، فإن تعذر نفس ليه، فإن لم يقدر على ذلك ب  إ
نع ه يقضي. ولو جرح عضوا المحدث أو امت ع أن  ففي المجمو
 استعمال الماء فيهما لغير جراحة فيجب تيممان بناء على الصح،
 وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل لتعدد العليل، وكل من اليدين
 والرجلين كعضو واحد، ويستحب أن يجعل كل واحدة كعضو، فإن
د من ثلث ها، فل ب ة جراحة، ولم تعم بع ان في أعضائه الر  ك
تيممات: الول للوجه، والثاني لليدين، والثالث للرجلين، والرأس 
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لرأس فأربعة وإن ه كما مر، فإن عمت ا ل من ه مسح ما ق ي كفي ف  ي
ترتيب ع لسقوط ال ي د عن الجم م واح تيم لها ف مت العضاء ك  ع



لجبيرة إذا مسح عليها وغسل لغسل. )ويصلي( صاحب ا  بسقوط ا
نه هر( ل ها على ط يه إن كان وضع مم )ول إعادة عل لصحيح وتي  ا
 أولى من المسح على الخف للضرورة هنا، هذا إذا لم تكن الجبيرة
 على محل التيمم، وإل وجب القضاء. قال في الروضة: بل خلف
لرافعي له في المجموع كا يعا، ونق ل منه جم نقصان البدل والمبد  ل
تهى. نه ل فرق ان تضي أ ة ثم قال: وإطلق الجمهور يق ماع  عن ج
ها على حدث سواء كر. وإن وضع ه لما ذ ة أوج ي الروض ا ف م  و
هارة وجب ا من أعضاء الط ي غيره م أو ف م كان في أعضاء التي  أ
ح على ساتر، ه مس ن مم، ل يح التي كن بل ضرر يب ها إن أم  نزع
مسح ذر نزعه و لخف، فإن تع ع على طهر كا لوض يه ا  فاشترط ف
 وصلى قضى لفوات شرط الوضع على طهارة فانتفى شبهه حينئذ
 بالخف وكذا يجب القضاء إن أمكنه النزع ولم يفعل، وكان وضعها
 على طهر. ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض
 طهره الصغر ل الكبر، كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما
جد تى ي كبر ح ه عن الحدث ال مم ، ويستمر تي  يحرم على المحدث
هر يمم، ول يجوز الط ة ماء مسبل ت ي و وجد خاب نع، فل  الماء بل ما
 منها، لنها إنما وضعت لشرب نظرا للغالب ولم يقض صلته كما
يه لعطش وصلى به. ولو نسي الماء  لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إل
 في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد إمعان الطلب وتيمم في الحالين
 وصلى، ثم تذكر في النسيان، ووجده في الضلل قضى لنه في
 الحالة الولى واجد للماء، لكنه قصر في الوقوف عليه فيقضي كما
ضل نية عذر نادر ل يدوم، ولو أ ، وفي الثا ي ساتر العورة و نس  ل
صلى ثم وجده، مم، و و غيرها فتي لمة أ ل بسبب ظ  رحله في رحا
 وفيه الماء، فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره، وإن أمعن فيه
مم وفارق إضلله في رحله بأن اء معه حال التي  فل قضاء، إذ ل م
 مخيم الرفقة أوسع من مخيمه فل يعد مقصرا، ولو أدرج الماء في
 رحله ولم يشعر به أو لم يعلم ببئر خفية هناك، فل إعادة. ولو تيمم
ضلله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه فل إعادة بل  ل

خلف ذكره في المجموع
ظف تبرد وتن لوقت لغرض ك ماء في ا       ]فروع[: لو أتلف ال
وقت أو بعده ا في ال بث تلفه ع لم يعص للعذر، أو أ تحير مجتهد  و
 عصى لتفريطه بإتلفه ماء تعين للطهارة، ول إعادة عليه إذا تيمم
 في الحالين، لنه تيمم، وهو فاقد للماء، أما إذا أتلفه قبل الوقت فل



يث ي من ح عص يث إتلف ماء الطهارة، وإن كان ي ي من ح عص  ي
و باعه أو ا مر. ول يضا لم نه إضاعة مال بل غرض، ول إعادة أ  إ
طش لم تهب كع ت بل حاجة له ول للمشتري أو الم وق ه في ال هب  و
يصح بيعه ول هبته، لنه عاجز عن تسليمه شرعا لتعينه للطهر، 
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 وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة، أو ديون فوهب ما يملكه،
ه أن يسترده، فل يصح تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكه،  وعلي
 فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلة التي فوت
 الماء في وقتها لتقصيره دون ما سواها، لنه فوت الماء قبل دخول
ؤخر القضاء ت بل ي وق م في ال م لك الصلة بتي تها. ول يقضي ت  وق
 إلى وجود الماء أو حالة يسقط الفرض فيها بالتيمم. ولو أتلف الماء
ما يه، ل صلى فل إعادة عل يمم و مشتري ثم ت تهب أو ال ي يد الم  ف
د كل عقد ، لن فاس تهب ضمن الماء المشتري دون الم  سلف وي
د عنه ع لوقت وب ماء في ا لو مر ب  كصحيحه في الضمان وعدمه و
ه لما ي م وصلى أجزأه، ول إعادة عل م ه ثم تي لب لزمه ط حيث ل ي  ب
ميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه للوارث  مر، ولو عطشوا، ول
، ثم مة اء فيها قي رية للم يا إذا كانوا بب مته ل بمثله، ولو كان مثل  بقي
مهم، إذ لو ة له فيه، وأراد الوارث تغري  رجعوا إلى وطنهم ول قيم
ان إسقاطا للضمان، فإن فرض الغرم بمكان الشرب  ردوا الماء لك
ته بمكان المشرب ه قيمة ولو دون قيم ي كان آخر للماء ف  أو بم
 وزمانه غرم مثله كسائر المثليات. ولو أوصى بصرف ماء لولى
ه ثم الميت، لن يم العطشان المحترم حفظا لمهجت لناس وجب تقد  ا
 ذلك خاتمة أمره، فإن مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم الول
ما قدم ق أو وجد الماء بعده ل الساب ه عا أو ج تا م  لسبقه فإن ما
مة ل بالحرية نه أقرب إلى الرح ظن لكو لبة ال يته بغ فضل لقل  ال
هما ول يشترط قبول نحو ذلك، فإن استويا أقرع بين نسب و  وال
تنجس، لن طهره ل بدل له ه ثم الم ع ب كفن المتطو  الوارث له كال
 ثم الحائض والنفساء لعدم خلوهما عن النجس غالبا ولغلظ حدثهما،
لجنب، لن ا ثم ا م ا، فإن استويا أقرع بينه م عا قدم أفضله  فإن اجتم
فى المحدث عم إن ك ا أصغر، ن محدث حدث ظ من حدث ال ثه أغل  حد

دونه فالمحدث أولى، لنه يرتفع حدثه بكماله دون الجنب. 



يمم( المعذور وجوبا )لكل فريضة( فل يصلي بتيمم غير       )ويت
متم إلى ان لكل فرض قوله تعالى }إذا ق  فرض، لن الوضوء ك
 الصلة{ والتيمم بدل عنه ثم نسخ ذلك في الوضوء }بأنه صلى ال
بقي لفتح خمس صلوات بوضوء واحد{، ف ه وسلم صلى يوم ا ي  عل
 التيمم على ما كان عليه، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن
نه طهارة م لكل صلة، وإن لم يحدث" ول يم مر قال: "يت  ع
طبة لة في ذلك فرض الطواف، وخ لص مثل فرض ا  ضرورة و
افين مفروضين، وبين مم واحد بين طو متنع الجمع بتي  الجمعة، في
تها على معة وخطب ن صلة الج بي ض صلة، و  طواف فرض وفر
انت فرض خطبة وإن ك تمد، لن ال لشيخان وهو المع ا رجحه ا  م

كفاية، إذ قيل: إنها قائمة 
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 مقام ركعتين. والصبي ل يؤدي بتيممه غير فرض كالبالغ، لن ما
ض ثم بلغ لم يمم للفر عم لو ت يرها. ن ية وغ لفرض في الن ؤديه كا  ي
 يصل به الفرض لن صلته نفل كما صححه في التحقيق ونقله في
لغ في أنه ل يجمع  المجموع عن العراقيين. فإن قيل: لم جعل كالبا
؟ أجيب: بأن ذلك لي به الفرض إذا بلغ م فرضين، ول يص م  بتي
مم إذا بلغ. وهذا ني، ويتي مم للفرض الثا ي أنه يتي ة ف  احتياط للعباد
وطء ئض من ال ين الحا ا ذكر تمك م ية الحتياط وخرج ب  في غا
 مرارا وجمعه: بين فرض آخر بتيمم واحد فإنهما جائزان، والنذر
 كفرض عيني لتعينه على الناذر فأشبه المكتوبة فليس له أن يجمعه
ين م واحد. ولو تع م قضية بتي انت أو م ع فريضة أخرى مؤداة ك  م
و نحو ذلك صحف أ و حمل م لم فاتحة أ كبر تع  على ذي حدث أ
ن ذكر م م يم وج وطأها، وت ها، وأراد الز طع حيض  كحائض انق
فريضة كان له أن يجمع ذلك معها، وكذا له معها صلة الجنازة،  ل
 لنها ليست من جنس فرائض العيان فهي كالنفل في جواز الترك
ها، لسجود في ها لعدم الركوع وا عين القيام قوام ما ت  في الجملة، وإن
 فتركه يمحي صورتها. ولو تيمم لنافلة كان له أن يصلي به الجنازة
نوافل وافل( لن ال ا شاء من الن د م ح مم وا ويصلي بتي كر. ) ما ذ  ل
ها إلى الترك أو إلى حرج كل صلة من يمم ل كثر فيؤدي إيجاب الت  ت
ا مع القدرة يام فيه ا خفف بترك الق ا كم مره م فخفف في أ ظي  ع
ها فله ة دخل في ل صل ي السفر ولو نذر إتمام ك قبلة ف  وبترك ال



لو صلى ني. و فل ذكره الرويا اءها ن ا مع فرض، لن ابتد ه  جمع
ا جماعة جاز، لن ه ة ثم أراد إعادت ي جماع و ف يمم منفردا أ  بالت
تها نا إعاد لوقت، وأوجب ا في ا ن م كل صلة أوجب لى، ث  فرضه الو
مم الولى، يدها بتي ية، وله أن يع ة ففرضه الثان وط على خشب  كمرب
يف يل: ك ها فرض. فإن ق عت نفل فالتيان ب  لن الولى، وإن وق
منسية جيب: بأن هذا كال ما فرض؟ أ م مع أن كل منه يم هما بت  جمع
انت فروضا، لن الفرض مم، وإن ك ما بتي مس يجوز جمعه  في خ
هن ينها كفاه ل لخمس، ولم يعلم ع ن نسي إحدى ا م  بالذات واحدة. و
 تيمم، لن الفرض واحد وما سواه وسيلة له، فلو تذكر المنسية بعد
تين ولم ا رجحه في المجموع أو نسي مختلف ا كم ته جب إعاد  لم ي
 يعلم عينهما صلى كل منهن بتيمم أو صلى أربعا كالظهر والعصر
دأ بها أي: لتي ب ها ا يست من أربعا ل يمم، و  والمغرب والعشاء بت
 العصر والمغرب والعشاء والصبح بتيمم آخر، فيبرأ بيقين أو نسي
ما، ول تكون ما، ولم يعلم عينه ك في اتفاقه ، أو ش تين نهن متفق  م
المتفقتان إل من يومين فيصلي الخمس مرتين بتيممين ليبرأ بيقين.
هما الماء والتراب كمحبوس ورين، و على فاقد الطه مة[:        ]تت
وقت، مة ال صلي الفرض، لحر ما أن ي احد منه س فيه و ل لي مح  ب
قط به ل يس ي مح م ف م يد بالتي نما يع ما، وإ ذا وجد أحده يد إ  ويع
قط به الفرض، س ي محل ل ي ه ف عادة ب  الفرض، إذ ل فائدة في ال
 وخرج بالفرض النفل فل يفعل ويقضي وجوبا متيمم، ولو في سفر
 لبرد لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه، ومتيمم لفقد
ه بمحل ل درة فقده بخلف لو مسافرا لن ل يندر فيه فقده و ح  ماء بم
ي سفر د ماء وجرح ف فق يمم لعذر ك يما، ومت ندر فيه ذلك ولو مق  ي

معصية كآبق، لن عدم القضاء رخصة فل يناط بسفر المعصية.
نجاسة. هي لغة كل ما يستقذر، وشرعا       }فصل{: في إزالة ال
 مستقذر يمنع من صحة الصلة حيث ل مرخص )وكل مائع خرج
لدبر، سواء أكان معتادا كالبول بل وا لسبيلين( أي الق أحد )ا  من( 
سواء كان ذلك من نجس(   والغائط أم نادرا كالودي والمذي )
لك، فقد روى للحاديث الدالة على ذ  حيوان مأكول أم ل. 
ما جيء له بحجرين وروثة  البخاري، }أنه صلى ال عليه وسلم ل

ليستنجي بها 
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لنجس كس ا كس{ والر لروثة، وقال: هذا ر ذ الحجرين ورد ا  أخ
لقبرين: }أما أحدهما فكان  وقوله صلى ال عليه وسلم في حديث ا
ما ه سائر البوال، وأ س ب ، وقي اه مسلم تبرئ من البول{ رو  ل يس
ين بشرب أبوال البل{، فكان ه وسلم العرني مره صلى ال علي  }أ

د فقد الطاهر الذي يقوم مقامه، لنجس جائز عن  للتداوي والتداوي با
 وأما قوله صلى ال عليه وسلم }لم يجعل ال شفاء أمتي فيما حرم
بيض عجمة ماء أ لمذي وهو بالم لخمر. وا يها{ فمحمول على ا  عل
لودي وهو بالمهملة نها. وا ة عند ثورا وي  رقيق يخرج بل شهوة ق

ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل
      ]تنبيه[: في بعض نسخ المتن: وكل ما يخرج بلفظ المضارع

بإسقاط مائع فما نكرة موصوفة أي كل شيء.
ه وسلم طاهرة ي بي صلى ال عل لن ه الفضلت من ا       ]فائدة[: هذ
 كما جزم به البغوي وغيره، وصححه القاضي وغيره وهو المعتمد
نجاسة }لن بركة ق من ال تحقي ا في الشرح الصغير، وال م  خلفا ل
ه وسلم فقال: لن تلج النار ي له صلى ال عل ة شربت بو لحبشي  ا
لنبي و جعفر الترمذي: دم ا ب دارقطني. وقال أ صححه ال طنك{   ب
ة شربه وفعل مثل ذلك  صلى ال عليه وسلم طاهر، لن }أبا طيب
ه وسلم دم ي بي صلى ال عل لن و غلم حين أعطاه ا ر وه ي بن الزب  ا
 حجامته ليدفنه فشربه، فقال له صلى ال عليه وسلم: من خالط دمه

دمي لم تمسه النار{. 
ي حصاة تخرج عقب       ]فائدة أخرى[: اختلف المتأخرون ف
ل هي ية ه الحص مة ب ند العا تسمى ع عض الحيان و ول في ب  الب
 نجسة أم متنجسة تطهر بالغسل، والذي يظهر فيها ما قاله بعضهم:
 وهو إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة، وإل
ميع الحيوانات إل الكلب ر من ج فطاه ني(  متنجسة، )إل الم  ف
 والخنزير وفرع أحدهما: أما مني الدمي فلحديث }عائشة رضي
ي من ثوب رسول ال صلى من انت تحك ال ها ك ها: أن  ال تعالى عن
 ال عليه وسلم ثم يصلي فيه{. متفق عليه، وأما مني غير الدمي
 فلنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الدمي. ويستحب غسل المني
ا من الخلف، خروج يحة فيه، و لخبار الصح ا في المجموع ل م  ك
اهر، ن غير مأكول ط و م اهر ول ذ من حيوان ط بيض المأخو  وال
يض الذي ز وهو الب لق ة إن تصلب وبزر ا ت أخوذ من مي  وكذا الم
ا فهي طاهرة على م بيضة د و استحالت ال لقز، ول نه دود ا  يخرج م



 ما صححه النووي في تنقيحه هنا، وصحح في شروط الصلة منه
 أنها نجسة، والوجه حمل هذا على ما إذا لم تستحل حيوانا والول
 على خلفه. وقوله: وغسل جميع البوال والرواث واجب أي من
يل توسطة كالبول والغائط بدل لنجاسة الم يره أراد به ا  مأكول وغ
ي غسل ذلك مرة يكف ة بعد ذلك، و غلظ لمخففة والم نجاسة ا  ذكره ال
بة والبول سبع  لحديث: }كانت الصلة خمسين، والغسل من الجنا
لم يسأل ال حتى ه وس ي ل ال صلى ال عل ل رسو  مرات، فلم يز
 جعلت الصلة خمسا، والغسل من الجنابة مرة وغسل البول مرة{.
صب ه وسلم ب مره صلى ال علي ضعفه، وأ اه أبو داود ولم ي  رو
ذنوب على بول العرابي، وذلك في حكم غسلة واحدة وهو حجة 
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ية كبول نية، فالحكم مية وعي نجاسة على قسمين حك تنبيه[: ال [      
ية يها مرة والعين في جري الماء عل لم يدرك له صفة، يك  جف، و
واله من ا عسر ز يح إل م ن طعم ولون ور ها م لة صفات جب إزا  ي
معا ما إذا اجت لمحل، أ هر ا ه بل يط لت ح، فل يجب إزا ي  لون أو ر
ن كما يدل على ي هما على بقاء الع قا لقوة دللت هما مطل  فتجب إزالت
ليل أن ذ من التع يؤخ إن عسر زواله، و طعم وحده و ها بقاء ال  بقائ
يا متفرقين لم يضر، ا في محل واحد، فإن بق ي يما إذا بق  محل ذلك ف
نت، ير الماء إل إن تعي ثر بغ عانة في زوال ال ب الست  ول تج
تنجس الماء ماء إن قل ل إن كثر على المحل لئل ي  وشرط ورود ال
 لو عكس فل يطهر المحل، والغسالة القليلة المنفصلة بل تغير وبل
 زيادة وزن بعد اعتبار ما يتشربه المحل وقد طهر المحل طاهرة،
 لن المنفصل بعض ما كان متصل، وقد فرض طهره ول يشترط
ن يسن ك ، وقد فرض طهره، ول نفصل ل بعض الم لعصر، إذ البل  ا
نفصل غير أو لم ت نت كثيرة ولم تت ا من الخلف، فإن كا  خروج
نها و غير متغيرة وزاد وز نفصلت متغيرة أ طاهرة أيضا، وإن ا  ف

بعدما ذكر أو لم يزد ولم يطهر المحل فنجسة.
ونه أو م زبل، أو ل ه طع ي بحر فوجد ف ل من ال ق       ]فرع[: ماء ن
يه كل عل يقه، ول يش ما قاله البغوي في تعل م بنجاسته ك ك  ريحه ح
مل أن يكون مر لوضوح الفرق، وإن احت ريح الخ لهم: ل يحد ب  قو



م به ع ألة مما ت لمس نجاسة، وهذه ا كم ب ة جائفة لم يح ن قري  ذلك م
البلوى

لمخففة فقال )إل بول الصبي الذي لنجاسة ا       ثم شرع في حكم ا
 يأكل الطعام( أي للتغذي قبل مضي حولين )فإنه يطهر برش الماء
 عليه( بأن يرش عليه ماء يعمه ويغمره بل سيلن، بخلف الصبية
تحقق صل، وي غسل على ال ا من ال هم د في بول ى ل ب نث  والخ
ها بن ل ها جاءت با م قيس: }أن ن عن أ السيلن وذلك لخبر الشيخي  ب
 صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول ال صلى ال عليه وسلم في
 حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله{. ولخبر الترمذي
يرش من بول الغلم{. وفرق لجارية و ل من بول ا غس  وحسنه: }ي
 بينهما بأن الئتلف بحمل الصبي يكثر فخفف في بوله، وبأن بوله
ق بها ألح ا به و ه صوق بول محل ل ا فل يلصق بال ه ق من بول  أر
وله نحو سفوف ه بنحو تمر وتنا ك قيد التغذي تحني ثى وخرج ب  الخن
ل مضي ب قب ا في المجموع و م لنضح ك صلح، فل يمنعان ا  ل
لنص ل عن ا ا نق عام كم دهما، إذ الرضاع حينئذ كالط ن ما بع لي  حو
 ول بد مع النضح من إزالة أوصافه كبقية النجاسات، وإنما سكتوا
ي من أن بقاء لزركش ا خلفا ل له الب سهولة زوا  عن ذلك، لن الغ
ها لنجاسات( كل  اللون والريح ل يضر. )ول يعفى عن شيء من ا
القيح( من الدم و في العرف ) يسير(  بصر )إل ال دركه ال ما ي  م
 الجنبيين، سواء أكان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو من
نس الدم ما، لن ج نزير، وفرع أحده ه غير دم الكلب والخ  غير
 يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة. قال في الم:
لى نتن ح دم استحال إ ي ل ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا والق لي  والق
ء منه ى عن شي عف حو الكلب فل ي ما دم ن له الصديد، أ  وفساد ومث
 لغلظه كما صرح به في البيان ونقله عنه في المجموع وأقره، وكذا
وبه، فإنه ل يعفى عن شيء نه أو ث بيا ولطخ به بد و أخذ دما أجن  ل
ا دم الشخص أم نجاسة حرام، و تضمخ بال عديه بذلك، فإن ال نه لت  م

نفسه الذي لم ينفصل كدم الدماميل والقروح 
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نتشر بعرق أم  وموضع الفصد والحجامة فيعفى عن قليله وكثيره ا
 ل، ويعفى عن دم البراغيث والقمل والبق وونيم الذباب، وعن قليل
 بول الخفاش، وعن روثه وبول الذباب، لن ذلك مما تعم به البلوى



ها من ل رشحات تمص م يث والق حتراز عنه، ودم البراغ يشق ال  و
غيره في دم فسها ذكره المام و ا دم في ن س له لي نسان و  ال

البراغيث ومثلها القمل. 
لعفو من سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي، فإن       ]تنبيه[: محل ا
ته لم ميت لث ينه دم أو د ه كأن خرج من ع فس ط به، ولو دم ن  اختل
عمد ى عن ماء الطهارة إذا لم يت عف عم ي نه، ن ن شيء م ف ع ع  ي
نووي في نه. قال ال ن شيء م ى ع يها، وإل فل يعف عه عل  وض
 مجموعه في الكلم على كيفية المسح على الخف: لو تنجس أسفل
 الخف بمعفو عنه ل يمسح على أسفله، لنه لو مسحه زاد التلويث
با ا لبس ثو ما إذ تهى. واختلف في ليد ان ئذ غسله وغسل ا لزمه حين  و
 فيه دم براغيث وبدنه رطب، فقال المتولي: يجوز، وقال الشيخ أبو
محب ، وبه جزم ال نه ويث بد  علي: ل يجوز لنه ل ضرورة إلى تل
 الطبري تفقها ويمكن حمل الكلم الول على ما إذا كانت الرطوبة
انت ه كما لو ك ن وب لمشقة الحتراز ع وء أو غسل مطل  بماء وض
ي أن يلحق غ ا مر. وينب م ي في غير ذلك كماء علم م ن  بعرق، والثا
ل شربه أو من الطعام حال اقط من الماء حا ا يتس هارة م  بماء الط
يكم في له على جرحه دواء لقوله تعالى: }وما جعل عل  أكله أو جع
لو من ى عنه و ر فيعف بص دركه ال ا ما ل ي م ن من حرج{ وأ لدي  ا

النجاسة المغلظة لمشقة الحتراز عن ذلك. 
ناء على ما ذكره ي حصر الستث مصنف ف قتصار ال تنبيه[: ا [      
 ممنوع كما يعلم مما تقرر، وتقدم في المياه بعض صور منها يعفى
 عنها. )وما( أي ويعفى عن الذي )ل نفس له سائلة( من الحيوانات
ث ونحو لبراغي مل وا نها كالذباب والزنبور والق ق عضو م د ش  عن
ومات فيه ل ينجسه( أي لذي فيه مائع ) ع في الناء( ا إذا وق  ذلك )
 المائع بشرط أن ل يطرحه طارح ولم يغيره لمشقة الحتراز عنه،
 ولخبر البخاري: }إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم
ل وفي ا قي م يسار ك أي وهو ال د جناحيه داء.  ح ه فإن في أ ينزع  ل
ذي فيه الداء{ جناحه ال ه يتقي ب ن بو داود: }وإ خر شفاء{ زاد أ  ال
، وقيس ر به م ما أ لو نجس الماء ل وته ف ي غمسه إلى م فض  وقد ي
 بالذباب ما في معناه من كل ميتة ل يسيل دمها، فلو شككنا في سيل
ويه. ولو لحاجة قاله الغزالي في فتا لها فيجرح ل متحن بمث مها ا  د
، لكن ل دم فيها أو فيها دم ل  كانت تلك الحيوانات مما يسيل دمها
 يسيل لصغرها، فلها حكم ما يسيل دمها، فإن غيرته الميتة لكثرتها



ه في ا جزم ب م س جزما، ك نج ا قصدا ت ه عد موت ت فيه ب و طرح  أ
تها ا بعد مو م يؤخذ من مفهوم قوله لصغيرين، و  الشرح والحاوي ا
 قصدا أنه لو طرحها شخص بل قصد أو قصد طرحها على مكان
 آخر، فوقعت في المائع أو طرحها من ل يميز أو قصد طرحها فيه
 فوقعت فيه، وهي حية فماتت فيه أنه ل يضر وهو كذلك، وإن كان
ها طرحت وهي  في بعض نسخ الكتاب "وماتت فيه"، فظاهره أن

حية فيفصل فيها بين أن تقع بنفسها أو ل.
نه اهر ل       ثم اعلم أن العيان جماد وحيوان، فالجماد كله ط
هو الذي عض الوجوه قال تعالى: } لو من ب نافع العباد و  خلق لم

خلق لكم ما في الرض جميعا{ وإنما يحصل النتفاع 
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لمسكر  أو يكمل بالطهارة إل ما نص الشارع على نجاسته، وهو ا
ا استثناه الشارع ا مر إل م م له طاهر ل  المائع، وكذا الحيوان ك
اهر ه طاهر( أي ط د نبه على ذلك بقوله: )والحيوان كل ق يضا، و  أ
سلم: }طهور إناء خبر م ما ل ل حياته )إل الكلب( ولو معل ين حا  الع
هن بالتراب{ له سبع مرات أول غس يه الكلب أن ي دكم إذا ولغ ف  أح
مة ول حدث هارة إما لحدث أو خبث أو تكر  وجه الدللة أن الط
ة فمه ت نجاس ت خبث فثب ينت طهارة ال مة، فتع  على الناء، ول تكر
ئه، بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث  وهو أطيب أجزا
 فبقيتها أولى. )والخنزير( بكسر الخاء المعجمة، لنه أسوأ حال من
يل بالحشرات قض هذا التعل نى بحال، ون نه ل يقت  الكلب، ل
ح على نجاسته، ل واض ي س لنا دل ي نحوها، ولذلك قال النووي: ل  و
مذهب ع على نجاسته، وعورض ب ى ابن المنذر الجما ن ادع ك  ل
ض بأنه مندوب نق اهر ويرد ال ة أنه ط ي حنيف ن أب ة ع اي  مالك ورو
ع به بحمل شيء مكن النتفا لى قتله من غير ضرر فيه، ولنه ي  إ
ن جنس ي م ما( أ وما تولد منه هما. ) يه، ول كذلك الحشرات في  عل
 كل منهما )أو من أحدهما( مع الخر، أو مع غيره من الحيوانات
لنجاسة لتولده يبا ل لبة تغل لد بين ذئب وك ميا كالمتو  الطاهرة، ولو آد
لحرية، الم في الرق وا نسب، و ع الب في ال تب نها، والفرع ي  م
ا في م جزية، وأخفه تقرير ال دين وإيجاب البدل و ا في ال أشرفهم  و
يحة تحريم الذب نجاسة و ما في ال ة وأخسه  عدم وجوب الزكا
 والمناكحة. )والميتة( وهي ما زالت حياتها ل بذكاة شرعية كذبيحة



عظم وغير المأكول إذا لمحرم بضم الميم وما ذبح بال  المجوسي وا
ولها قال ا لحرمة تنا ه إن لم يسل دم ا نجسة( بالموت و ه بح )كل  ذ
 تعالى: }حرمت عليكم الميتة{ وتحريم ما ليس بمحترم، ول ضرر
ين، فإن عريف المذكور الجن ل على نجاسته، وخرج بالت  فيه يد
تا كاته، والمتردي إذا ما الصيد الذي لم تدرك ذ مه و كاته بذكاة أ  ذ
عر ن عظم وش ا م ه ة جميع أجزائ ت ي نجاسة المي ل ف هم ودخ الس  ب
ل في ، ودخ نها تحله الحياة وبر وغير ذلك، لن كل م  وصوف و
ه لعسر جس كن ل تن جسة، ل ها ن ود خل وتفاح، فإن حو د يتة ن  ذلك م
السمك تة ) ه لعسر تمييزه. )إل( مي له مع ها ويجوز أك  الحتراز عن
ليه لقوله صلى ال ع تة )الجراد( فطاهرتان بالجماع، و  و( مي
 وسلم: }أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال{.
لحل هو الطهور ماؤه ا لبحر: } ه وسلم في ا وله صلى ال علي  وق
 ميتته{. والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحر، وإن لم يسم
م جنس الجراد اس مة، و لى في الطع مكا سيأتي إن شاء ال تعا  س
دمي( تة )ال نثى. )و( إل مي كر وال  واحده جرادة يطلق على الذ
تكريم وقضية ال ني آدم{  نا ب ولقد كرم ها طاهرة لقوله تعالى: }  فإن
ما قوله لمسلم وغيره، وأ موت وسواء ا نجاسته بال كم ب نه ل يح  أ
جاسة العتقاد أو مراد به ن مشركون نجس{ فال ما ال  تعالى: }إن
نجسوا كم: }ل ت بهم كالنجس ل نجاسة البدان وأما خبر الحا  اجتنا
تا{ فجرى على الغالب، س حيا أو مي نج مسلم ل ي كم فإن ال  موتا
 ولنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات، ولو كان
فإن قيل: ولو كان لنجسة.  له كسائر العيان ا غس ؤمر ب  كذلك لم ي
ه عهد أن يب: ب له كسائر العيان الطاهرة. أج ر بغس ؤم  طاهرا لم ي
ويغسل الناء( ين ) جس الع دليل المحدث بخلف ن طاهر ب  غسل ال
 وكل جامد، ولو معضا من صيد أو غيره وجوبا. )من ولوغ( كل
 من )الكلب والخنزير( وفرع أحدهما وكذا بملقاة شيء من أجزاء
ته وأجزائه بوله وسائر رطوبا به و واء في ذلك لعا ا س هم  كل من
 الجافة إذا لقت رطبا )سبع مرات( بماء طهور )إحداهن( في غير
نجاسة بأن يكون قدرا م محل ال ع بية )بتراب طهور( ي  أرض ترا
د من محل، ول ب ميع أجزاء ال واسطته إلى ج يصل ب  يكدر الماء و
وضعا، محل أو بعده بأن ي هما على ال بل وضع ما ق  مزجه بالماء إ
طبا، إذ لمحل ر لغسل، وإن كان ا ا قبل ا زج بين ثم يم ت  ولو مر



 الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته خلفا للسنوي في
اشتراط المزج قبل الوضع 
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 على المحل، والصل في ذلك قوله صلى ال عليه وسلم: }إذا ولغ
ولهن بالتراب{. رواه ه سبع مرات أ ناء فاغسلو لب في ال  الك
 مسلم. وفي رواية له: }وعفروه الثامنة بالتراب{ أي بأن يصاحب
اية وفي رو لسابعة بالتراب{  ة أبي داود: }ا ي رواي ا ف عة كم لساب  ا
يتي ين روا ولهن أو أخراهن بالتراب{ وب  صححها الترمذي: }أ
 مسلم تعارض في محل التراب فيتساقطان في تعيين محله، ويكتفى
دارقطني: }إحداهن  بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية ال
ابه ا سواه ولن لع ه م ق ب ألح ، فنص على اللعاب، و  بالبطحاء{
يره من بول وروث وعرق ت نجاسته فغ بت  أشرف فضلته، وإذا ث

ونحو ذلك أولى
ل حسبت ت غسلت مث نجاسة إل بس تنبيه[: إذا لم تزل ال [      
 واحدة كما صححه النووي. ولو أكل لحم نحو كلب لم يجب تسبيع

محل الستنجاء كما نقله الروياني عن النص.
استمر هد تطهيره و مام غسل داخله كلب ولم يع       ]فائدة[: ح
 الناس على دخوله والغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة في
نجس ه من ذلك ف ء من ابة شي ن إص يق ه فما ت ط  حصر الحمام وفو
 وإل فطاهر، لنا ل ننجس بالشك ويطهر الحمام بمرور الماء عليه
ب كما تتري ل به ال ل يحص ف طفل لن الط داهن ب  سبع مرات. إح
ليه ذلك ولو ه مر ع ن تمل أ ضت مدة يح ماعة، ولو م  صرح به ج
ا في ته كم م بنجاس ك يه لم يح ذي في نعال داخل ين ال واسطة الط  ب
مها، ها طهارة ف تمل في ت غيبة يح ة وغاب جاس  الهرة إذا أكلت ن
وعي ين ن وب جمعا ب فسد الث لو غبار رمل وإن أ عين التراب و  ويت
 الطهور، فل يكفي غيره كأشنان وصابون، ويسن جعل التراب في
ب ما تري عد ذلك إلى ت ياجه ب  غير الخيرة، والولى أولى لعدم احت
 يترشرش من جميع الغسلت، ول يكفي تراب نجس ول مستعمل
تتريب عنى ل ابية، إذ ل م تريب أرض تر  في حدث، ول يجب ت
 التراب فيكفي تسبيعها بماء وحده ولو أصاب ثوبه مثل منها شيء
ن غير ابه م ا أص ا على م ه قياس يب م يجب تتر تسبيع ل  قبل تمام ال
ل ثم ي يه ماء قل كلب في إناء ف لغ نحو ال به، ولو و عد تتري  الرض ب



غوي في ما نقله الب ن طهر الماء دون الناء ك تي تى بلغ قل وثر ح  ك
ثير ولم أقره فإن كان في الناء ماء ك ن ابن الحداد و ه ع يب  تهذ
م يكن نجس الماء ول الناء إن ل تين لم ي ه عن القل لوغ نقص بو  ي
ا قاله في دهم بة أح ماء مع رطو صله ال اب جرمه الذي لم ي  أص
و فيه لم ا ه م ا وصله الماء م اب م و أص ه أنه ل ت  المجموع. وقضي
ه صرح المام ، وب ن تنجسه ة م نع نجس، وتكون كثرة الماء ما  ي

وغيره. 
      ]تنبيه[: هل يجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغ الكلب ونحوه
ته محمول مر بإراق ديث ال ثاني، وح دب وجهان أصحهما ال  أو ين
ناء فيه ماء ل رأسه في إ و أدخ د استعمال الناء، ول  على من أرا
 قليل، فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاسته أو رطبا فكذا في أصح
غسل عابه )وي ا من ل ه ته يحتمل أن الصل، ورطوب  الوجهين عمل ب
 من سائر( أي باقي )النجاسات( المخففة والمتوسطة )مرة( وجوبا
 )تأتي عليه( وقد مر دليل ذلك، وكيفية الغسل عند قول المصنف:
عض وفي ب اجب )والثلث(  يع البوال والرواث و  وغسل جم
قتصار على مرة، فيندب أي من ال أفضل(  ثة بالتاء ) لنسخ والثل  ا
تين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلث،  أن يغسل غسل
 فإن المزيلة للنجاسة واحدة وإن تعددت كما مر في غسلت الكلب
 لستحباب ذلك عند الشك في النجاسة لحديث: }إذا استيقظ أحدكم
ه صرح ب ظة، و مل ذلك المغل حققها أولى وش فعند ت مه{   من نو
د طهرها. وقال الجيلي: ع لصغير فيندب مرتان ب لشامل ا  صاحب ا
صغر أي لمصغر ل ي ما أن ا مكبر ل يكبر ك  ل يندب ذلك لن ال

فتثلث النجاسة المخففة والمتوسطة دون المغلظة وهذا أوجه. 
      ]تنبيه[: قد علم مما تقرر أن النجاسة ل يشترط في إزالتها نية
 بخلف طهارة الحدث، لنها عبادة كسائر العبادات، وهذا من باب
 التروك كترك الزنا والغصب. وإنما وجبت في الصوم مع أنه من

باب التروك، لنه لما كان مقصودا لقمع الشهوة، ومخالفة 
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نجس عاص بادر بغسل المت يجب أن ي الفعل، و تحق ب  الهوى ال
ا من غير عذر خروج نه ب لنجاسة في بد س كأن استعمل ا نجي  بالت
 المعصية، فإن لم يكن عاصيا به فلنحو الصلة ويندب أن يعجل به
غيرها لظة و ين المغ م أنه ل فرق ب ه اهر كلم ما عدا ذلك، وظ  في



ظة غي وجوب المبادرة بالمغل كشي: ينب هو كذلك، وإن قال الزر  و
عاصي لحاقه بال تمل إ بة يح عاصي بالجنا سنوي: وال قا. قال ال  مطل
س به ب نا متل لذي عصى به ه ه خلفه، لن ا متج نجيس، وال  بالت
 بخلفه ثم، وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة لغسل كل
 ما في حد الظاهر، ول يبلع طعاما، ول شرابا قبل غسله لئل يكون
يني حمد الجو خ أبي م لشي ع عن ا ة نقله في المجمو لنجاس  آكل ل

وأقره. 
ة هي ترم يرها والمح محترمة وغ       )وإذا تخللت الخمرة( أي ال
ي عصرت ل بقصد لت و هي ا ية أ قصد الخل ي عصرت ب لت  ا
نجاسة نفسها طهرت( لن علة ال ني أولى )ب لخمرية، وهذا الثا  ا
عصير غالبا ل يتخلل إل بعد قد زال، ولن ال تحريم السكار و  وال
هو لخمر و ل من ا ذر اتخاذ خ قل بالطهارة لتع مر، فلو لم ن  التخ
 حلل إجماعا ويطهر دنها معها، وإن غلت حتى ارتفعت وتنجس
 بها ما فوقها منه وتشرب منها للضرورة، وكذا تطهر إن نقلت من
ير ل الشدة من غ تح رأس الدن لزوا س إلى ظل وعكسه أو ف  شم
لخبز لبصل وا يها( كا للت بطرح شيء ف ها. )وإن تخ جاسة خلفت  ن
ا فينجسها ه تنجس المطروح في و قبل التخمر )لم تطهر( ل  الحار ول

بعد انقلبها خل. 
يه تنبيه[: لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى لئل يرد عل [      
نها ل تطهر معه إلقاء ريح، فإ ير طرح ك ا شيء بغ ع فيه ق  ما لو و
عض حبات في نه ب ب ووقع م ن و عصر الع عم ل صح، ن  على ال
و نزعت ا ل تضر، ول نه بغي أ ها ين  عصيره لم يمكن الحتراز عن
عين فقد العلة بخلف ال م يضر ل بل التخلل ل نها ق ين الطاهرة م  الع
 النجسة، لن النجس يقبل التنجيس فل تطهر بالتخلل، ولو ارتفعت
مر هر الدن، إذ ل ضرورة ول الخ ل فاعل لم يط ع ل غليان بل بف  ب
 لتصالها بالمرتفع النجس، فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل
بل الجفاف، ولو نقلت غوي في تقييده ب ق ه خلفا للب د جفاف و بع  ل
ه ثم ن ا لو أخرجت م خلف م خر طهرت بالتخلل ب  من دن إلى آ
تخذة من ماء ر هي الم الخم ر ثم تخلل. و م ه عصير فتخ ب في  ص
 العنب ويؤخذ من القتصار عليها أن النبيذ، وهو المتخذ من غير
 ماء العنب كالتمر ل يطهر بالتخلل، وبه صرح القاضي أبو الطيب
ه بعد النقلب خل. وقال ينجس لماء به حالة الشتداد ف تنجس ا  ل
اء من تمد لن الم كي وهو المع لسب طهر. واختاره ا  البغوي: ي



اع خل ا أنه لو ب لرب ه في باب ا ته، ويدل له ما صرحوا ب  ضروريا
 تمر بخل عنب أو خل زبيب بخل رطب صح، ولو اختلط عصير
 بخل مغلوب ضر، لنه لقلة الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله
ما تخمر، وأ لظاهر عدم ال و بخل غالب فل يضر، لن الصل وا  أ

المساوي فينبغي إلحاقه بالخل الغالب لما ذكر. 
كر على نف وقد تذ لمص ا استعملها ا ة كم نث لخمر مؤ       ]فائدة[: ا

ضعف، ويقال فيها خمرة بالتاء على لغة قليلة.
خمر ير ت ير خل من غ عص صير ال قد ي يمي:  مة[: قال الحل       ]تت
 في ثلث صور. الولى: أن يصب في الدن المعتق بالخل. الثانية:
 أن يصب الخل في العصير فيصير بمخالطته خل من غير تخمر،
ثالثة: إذا با. ال عصير غال ا مر أن ل يكون ال ا علم مم له كم كن مح  ل
ن رأسه ي نها الدن ويط ب من عناقيده ويمل م ن  تجردت حبات الع
 ويجوز إمساك ظروف الخمر، والنتفاع بها واستعمالها إذا غسلت
 وإمساك المحترمة لتصير خل، وغير المحترمة يجب إراقتها، فلو

لم يرقها فتخللت طهرت على الصحيح كما مر.
لحيض والنفاس والستحاضة وقد ذكرها على في ا       }فصل{: 

هذا الترتيب فقال: )و( الذي )يخرج من 
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ثلثة حكام من الدماء ) لق به ال ما تتع أي قبل المرأة م  الفرج( 
يسة فل لتسع، ودم ال لخارج قبل ا فساد ا ما دم ال فقط، وأ  دماء( 
 يتعلق به حكم، والصح أنه يقال له: دم استحاضة ودم فساد: الول
الستحاضة( ني دم )النفاس و( الثالث دم ) لحيض و( الثا  )دم ا
 ولكل منها حد يميزه. )فالحيض( لغة السيلن تقول العرب حاضت
ال وشرعا دم جبلة ا س ال صمغها وحاض الوادي إذ لشجرة إذا س  ا
الخارج من فرج المرأة( وهو( الدم ) لسليمة ) قضيه الطباع ا  أي ت
ترازا عن لصحة( اح ى رحمها )على سبيل ا ن أقص  أي م
مة احترازا في أوقات معلو ر سبب الولدة(  ي من غ ستحاضة )  ال
محيض{  عن النفاس. والصل في الحيض آية }ويسألونك عن ال
به ال على بنات ا شيء كت لصحيحين: }هذ خبر ا لحيض و  أي ا
ض من الحيوان ي ظ في كتاب الحيوان: والذي يح ل الجاح  آدم{. قا
م في ضه عها بع الضبع والخفاش وجم نب و بعة الدميات والر  أر

قوله:



أرانب يحضن والنساء  ضبع وخفاش لها دواء
 وزاد عليه غيره أربعة أخر وهي: الناقة والكلبة والوزغة والحجر
لثة طمث بالمث ماء حيض و وله عشرة أس لخيل.  ى من ا نث  أي ال
ين المهملة وفراك كبار وإعصار ودراس وعراك بالع  وضحك وإ
نه( أي الدم القوى س بالسين المهملة ونفاس. )ولو م  بالفاء وط
نسبة بة للسود وقوي بال نس عيف بال ر فهو ض م ثم أح أسود(  ( 
 للشقر، والشقر أقوى من الصفر وهو أقوى من الكدر وما له
لرقيق ين أقوى من ا ئحة له، والثخ ما ل را يهة أقوى م ئحة كر  را
ة مكسورة بينهما  والسود، )محتدم( بحاء مهملة ساكنة ودال مهمل
هار، وهو اشتداد حره. وذ من احتدام الن  مثناة فوق، أي حار مأخ

)لذاع( بذال معجمة وعين مهملة أي موجع.
      ]تنبيه[: لو خلق للمرأة فرجان، فقياس ما سبق في الحداث أن
ل من الفرج ك يضا، ولو حاض المش ها ح ن كل من لخارج م  يكون ا
ض من الفرج وغه وإشكاله أو حا منا ببل ذكر حك ى من ال ن  وأم
 خاصة فل يثبت للدم حكم الحيض لجواز كونه رجل، والخارج دم

فساد قاله في المجموع.
من فرج هو الدم الخارج(  ولدة وشرعا ) لغة ال       )والنفاس( 
 المرأة )عقب الولدة( أي بعد فراغ الرحم من الحمل وسمي نفاسا
 لنه يخرج عقب نفس فخرج بما ذكر دم الطلق والخارج مع الولد
تقدمه على ض لن ذلك من آثار الولدة ول نفاس ل حي يسا ب  فل
 خروج الولد بل ذلك دم فساد نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم

حيض
      ]تنبيه[: قوله عقب حذف الياء التحتية هو الفصح، ومعناه أن
تحاضة هو( الدم )الخارج( لعلة الس ا عما قبله )و اخي  ل يكون متر
 من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل بذال معجمة ويقال بمهملة

كما حكاه ابن سيده 
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 وفي الصحاح بمعجمة وراء )في غير أيام( أكثر )الحيض و( غير
ستحاضة ر حيض أم ل، وال ث سواء أخرج إ ثر )النفاس(   أيام أك
ا مما يمنعه الحيض لصلة وغيرهم  حدث دائم فل تمنع الصوم وا
 كسائر الحداث للضرورة فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء
د عصبه، أ بع وض صبه وتت بعد ذلك تع يمم و نت تت مم إن كا  أو التي



بل ارة ضرورة فل يصح ق نها طه لصلة ل ون ذلك وقت ا  ويك
لصلة تقليل للحدث، فلو كر تبادر با د ما ذ بع مم، و لوقت كالتي  ا
تظار جماعة واجتهاد في  أخرت لمصلحة الصلة كستر عورة وان
 قبلة وذهاب إلى مسجد وتحصيل سترة لم يضر، لنها ل تعد بذلك
بطل وضوءها لصلة ضر في  مقصرة، وإذا أخرت لغير مصلحة ا
نجس مع ب إعادته، وإعادة الحتياط لتكرر الحدث وال يج  و
جب الوضوء تها على المبادرة، وي ها عن احتمال ذلك بقدر  استغنائ
 لكل فرض ولو منذورا كالتيمم لبقاء الحدث، وكذا يجب لكل فرض
جديد ياسا على ت ن غسل ق ا م ه ما يتعلق ب لعصابة، و جديد ا  ت
قطاعه وعوده، تد ان لصلة ولم تع بل ا مها ق قطع د  الوضوء، ولو ان
حسب العادة الوضوء من النقطاع ب لك ووسع ز  أو اعتادت ذ

والصلة وجب الوضوء، وإزالة ما على الفرج من الدم.
هو نا )يوم وليلة( أي مقدار يوم وليلة، و لحيض( زم وأقل ا (      
يها وما( بليال ثره خمسة عشر ي ية )وأك بعة وعشرون ساعة فلك  أر
صل دم ة عشر ليلة، وإن لم يت مس صل الدماء، والمراد خ  وإن لم تت
ما خبر: نهار للستقراء، وأ لته كأن رأت الدم أول ال  اليوم الول بلي
ا في ف كم ي لثة أيام وأكثره عشرة أيام{ فضع لحيض ث أقل ا { 
 المجموع. )وغالبه( أي الحيض )ست أو سبع( وباقي الشهر غالب
 الطهر لخبر أبي داود وغيره }أنه صلى ال عليه وسلم قال لحمنة
 بنت جحش رضي ال تعالى عنها: تحيضي في علم ال ستة أيام أو
 سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن{
لنساء من علمك ال من عادة ا ما أ مه في لحيض وأحكا  أي التزمي ا
كل عادة، ولو ن لستحالة اتفاق ال ه و سبعة، والمراد غالب  ستة أ
ر من كث ل من يوم وليلة أو أ ض أق حي  اطردت عادة امرأة بأن ت
 خمسة عشر يوما لم يتبع ذلك على الصح، لن بحث الولين أتم،
مستقرة مرأة أقرب من خرق العادة ال ض دم فساد لل  واحتمال عرو
ر فيها، فإن ظ مستحاضة فين مسة عشر بال تسمى المجاوزة للخ  و
 كانت مبتدأة وهي التي ابتدأها الدم مميزة بأن ترى في بعض اليام
 دما قويا وفي بعضها دما ضعيفا فالضعيف استحاضة، والقوي منه
لحيض ول جاوز أكثره، ول ن أقل ا وي ع قص الق يض إن لم ين  ح
 نقص الضعيف عن أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما كما سيأتي،
 وإن كانت مبتدأة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شرط
ا تسع طهره ها يوم وليلة. و ه السابقة فحيض ن شروط ز م ي  تمي



لشهر، وإن كانت معتادة غير مميزة بأن سبق لها  وعشرون تتمة ا
حيض وطهر، وهي تعلمهما قدرا ووقتا فترد 
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 إليهما قدرا ووقتا، وتثبت العادة المرتب عليها ما ذكر إن لم تختلف
ة مخالفة له، ولم يتخلل ييز ل عاد يحكم لمعتادة مميزة بتم  بمرة و
يز أقوى من العادة لظهوره، فإن نسيت  بينهما أقل طهر، لن التمي
لسابقة مها ا ض في أحكا ا وهي مميزة فكحائ وقت تها قدرا و  عاد
تقر ، ل في طلق وعبادة تف يض ها الح مر علي ل زمن ي مال ك  لحت
لت وقت انقطاع الدم كل فرض إن جه غتسل ل صلة، وت نية ك  ل
اهرة ثم شهرا كامل، تصوم رمضان لحتمال أن تكون ط  و
 فيحصل لها من كل شهر أربعة عشر يوما فيبقى عليها يومان إن
قي ا شيء، وإذا ب يه بق عل ته لم ي عتد النقطاع ليل، فإن اعتاد  لم ت
 عليها يومان فتصوم لهما من ثمانية عشر يوما ثلثة أولها، وثلثة
عكس لوقت دون القدر، أو بال ا، فيحصلن  فإن ذكرت ا  آخره
 فلليقين من حيض وطهر حكمه، وهي في الزمن المحتمل للحيض
يض إن مل ح هر أن دم الحا ا مر، والظ يم ما ف اسية له طهر كن  وال
ة السابقة، ي صل بآخره بل تخلل نقاء لطلق ال  ولدت مت
ها عا ل يض تب كثر ح لحيض فأ ن دماء أقل ا ي  والخبار، والنقاء ب
نقص وما، ولم ت ة عشر ي جاوز ذلك خمس هي أن ل ي  بشروط، و
 الدماء عن أقل الحيض، وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض،
 فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء، واجتمعت هذه الشروط حكمنا
قيل إن النقاء ل السحب، و ا يسمى قو ه حيض، وهذ ن لكل بأ  على ا
جب أن يدل النقاء على يض و هر، لن الدم إذا دل على الح  ط

الطهر، وهذا يسمى قول اللقط.
حظة، عة. وعبارة المنهاج ل جة( أي دف وأقل( دم )النفاس م (      
 وهو زمن المجة، وفي الروضة وأصلها ل حد لقله أي: ل يتقدر
جة، ل من م ق وجد أ ون نفاسا ول ي إن قل يك نه، و ا وجد م  بل م
يف احد وتقدم تعر ليد و ا قاله في الق بارات كم مراد من الع  فال
ضم النون نفاس نفساء. ب ة واصطلحا. ويقال لذات ال غ  النفاس ل
ها ظير له إل ناقة عشراء فجمع ها نفاس ول ن تح الفاء وجمع  وف
فست يقال في فعله ن  عشار قال تعالى: }وإذا العشار عطلت{ و
ما لضم أفصح. وأ هما وا ة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء في  المرأ



 الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء ل غير ذكره في
ما( وغالبا أربعون يو يها ) ما( بليال كثره ستون يو  المجموع. )وأ
 بلياليها اعتبارا بالوجود في الجميع كما مر في الحيض. وأما خبر
 أبي داود عن أم سلمة: }كانت النفساء تجلس على عهد رسول ال
 صلى ال عليه وسلم أربعين يوما{ فل دللة فيه على نفي الزيادة،
عد خروج الولد، وله فقيل ب ختلف في أ  أو محمول على الغالب. وا

وقيل أقل الطهر، فأوله فيما إذا تأخر خروجه 
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يق، ححه في التحق ا ص و م ا وه نه ة من الخروج ل م  عن الولد
وضة، ححه في أصل الر ا ص س م وع عك ع من المجم موض  و
من النقاء خذ بالول أن ز ية ال ع آخر من المجموع، وقض موض  و
ي بخلفه فقال: ابتداء لقين ن صرح الب ين، لك ن الست  ل يحسب م
يه وإن كان محسوبا من ين من الولدة وزمن النقاء ل نفاس ف لست  ا
 الستين ولم أر من حقق هذا ا هـ ومقتضى هذا أنه يلزمها قضاء ما
مقتضى قول ة في هذه المدة. و لمفروض لصلوات ا ا من ا ه  فات
ليها ها أنه ل يجب ع ل صوم ط دا جافا ب ها إذا ولدت ول  النووي أن
 ذلك، ويحرم على حليلها أن يستمتع بها بما بين السرة والركبة قبل
ة عشر مس م تر الدم إل بعد خ ما إذا ل مد أ ، وهذا هو المعت  غسلها
ح في المجموع، وعلى ص ا أصل على ال ه كثر فل نفاس ل وما فأ  ي
ا يحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها كالجنب. وقول النووي  هذ
ل صومها بالولد الجاف محله إذا رأت ط نه يب اب الصيام: إ  في ب

الدم قبل خمسة عشر يوما. 
ا في كون أكثر طيف و سهل الصعلوكي معنى ل ب       ]فائدة[: أبدى أ
 النفاس ستين يوما: أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما ل يتغير
 ثم يمكث مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم ينفخ فيه الروح كما جاء في
مع يض، وحينئذ فل يجت ث الصحيح: والولد يتغذى بدم الح لحدي  ا
تي ع في المدة ال تم نما يج نه غذاء للولد. وإ لنفخ لكو ين ا لدم من ح  ا
 قبلها وهي أربعة أشهر. وأكثر الحيض خمسة عشر يوما، فيكون

أكثر النفاس ستين يوما.
ة عشر مس تين خ بين الحيض الفاصل ) طهر(  زمن )ال وأقل(  (      
كثر و عن حيض وطهر، وإذا كان أ لبا ل يخل وما( لن الشهر غا  ي
طهر كذلك، وخرج لحيض خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل ال  ا



نه يجوز أن يض والنفاس، فإ ين الح طهر ب تين ال ين الحيض  بقوله ب
نا إن لحيض على النفاس إذا قل لك، سواء تقدم ا ل من ذ كون أق  ي
عد بلوغ م تأخر عنه وكان طروءه ب لحامل تحيض وهو الصح أ  ا
 النفاس أكثره كما في المجموع، أما إذا طرأ قبل بلوغ النفاس أكثره
وما. )ول حد ة عشر ي ا خمس هم كون حيضا إل إذا فصل بين  فل ي
مرها إل أة في ع ع فقد ل تحيض المر هر بالجما  لكثره( أي الط

مرة وقد ل تحيض أصل. 
نسخ عض ال في ب ض فيه المرأة( و تحي ي سن ) من( أ وأقل ز (      
ا في المحرر ولو بالبلد الباردة م قمرية ك ع سنين(  تس لجارية )  ا
ط له شرعي ول لغوي ا ورد في الشرع ل ضاب  للوجود، لن م
ي رضي ال تعالى ل الشافع القبض والحرز، قا ع فيه الوجود ك تب  ي
 عنه: أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع
يضا ا ل يسع ح ا بم ه امح قبل تمام ا فيتس با ل تحديد  سنين أي تقري
من ا قبل ز ه ياما، بعض ا يسعهما، ولو رأت الدم أ ا دون م  وطهر
جدت شروطه ي حيضا إن و ثان عل ال ا فيه ج ضه  المكان، وبع
ما ض أصل ك لسن لجواز أن ل تحي ول حد لكثره( أي ا  المارة. )

مر. 
وطء ظة لل هر( ولحظتان لح ل ستة أش م من )الح وأقل( ز (      
 ولحظة للوضع من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح )وأكثره( أي
 زمن الحمل )أربع سنين( وغالبه تسعة أشهر للستقراء كما أخبر
ا أنه قال: ه أيض ي عن حك لشافعي، وكذا المام مالك.  وقوعه ا  ب
نا امرأة محمد بن عجلن امرأة صدق وزوجها رجل صدق  جارت
 حملت ثلثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين،

وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة.
لحيض( ولو أقله يض فقال: )ويحرم با م شرع في أحكام الح       ث
 )ثمانية أشياء( الول )الصلة( فرضها ونفلها، وكذا سجدة التلوة
ويجب قضاء صوم فرضه ونفله.  لصوم(  ني )ا الشكر )و( الثا  و
ها: }كان  الفرض بخلف الصلة لقول عائشة رضي ال تعالى عن
ؤمر بقضاء لصوم، ول ن مر بقضاء ا يض فنؤ صيبنا ذلك أي الح  ي
 الصلة{. رواه الشيخان وانعقد الجماع على ذلك وفيه من المعنى
، وهل يحرم صوم ق قضاؤها بخلف ال يش ثر ف لصلة تك  أن ا

قضاؤها، أو يكره؟ فيه خلف ذكره في المهمات فنقل فيها 
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ه يحرم لن عائشة ، أن ووي عن البيضاوي لصلح والن ن ابن ا  ع
ئلة عن ذلك، ولن القضاء محله لسا هت ا ها ن  رضي ال تعالى عن
 فيما أمر بفعله. وعن ابن الصلح والروياني والعجلي، أنه مكروه
هى. هما القضاء انت يسن ل يه، ف غمى عل  بخلف المجنون والم
يل المذكور ه نهي عائشة والتعل ؤثر في تحريم ول ي  والوجه عدم ال
عقد على هذا هل تن ليه، و مى ع قض بقضاء المجنون والمغ  منت
ل في ص وجه عدم النعقاد لن ال ه نظر، وال ؟ في  صلتها أم ل
 الصلة إذا لم تكن مطلوبة عدم النعقاد ووجوب القضاء عليها في
، فلم يكن واجبا ه وسلم بي صلى ال علي ن د من ال لصوم بأمر جدي  ا
نع والوجوب ل ة منه والم وع نها ممن يض والنفاس، ل  حال الح
لفظ أو ء من )القرآن( بال شي  يجتمعان. )و( الثالث )قراءة( 
، فإنها منزلة ويه قاضي في فتا خرس كما قال ال الشارة من ال  ب
 منزلة النطق هنا ولو بعض آية للخلل بالتعظيم، سواء أقصد مع
نب ول يث الترمذي وغيره: }ل يقرأ الج يرها أم ل لحد  ذلك غ
نهي قرأ روي بكسر الهمزة على ال ض شيئا من القرآن{ وي  الحائ
 وبضمها على الخبر المراد به النهي، ذكره في المجموع وضعفه،
ه حدث أكبر إجراء القرآن ن ب لم عفه و جبر ض كن له متابعات ت  ل
 على قلبه ونظر في المصحف، وقراءة ما نسخت تلوته وتحريك
ا ليست بقراءة قرآن، نه مع نفسه، ل يث ل يس مسه بح  لسانه وه
ضطر ، لنه م لصلة ا فقط ل ب تحة وجو هورين يقرأ الفا  وفاقد الط
، أما يرها تها كغ ي في قوله: ل يجوز له قراء ع ا خلفا للراف ه  إلي
مصحف مس ال  خارج الصلة فل يجوز له أن يقرأ شيئا، ول أن ي
 مطلقا، ول أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها، وأما فاقد
لصلة. و في غير ا مم أن يقرأ ول لحضر فيجوز له إذا تي لماء في ا  ا
 وهذا في حق الشخص المسلم. أما الكافر فل يمنع من القراءة، لنه
 ل يعتقد حرمة ذلك كما قاله الماوردي، وأما تعليمه وتعلمه فيجوز

إن رجي إسلمه، وإل فل. 
لقرآن وغيرها كبر أذكار ا ن به حدث أ م يحل ل تنبيه[:  [      
وله عند الركوب: قصد القرآن كق كامه ل ب اعظه وأخباره وأح  كمو
 }سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين{ أي مطيقين، وعند
 المصيبة: }إنا ل وإنا إليه راجعون{ وما جرى به لسانه بل قصد
به كما ن لذكر حرم، وإن أطلق فل.  و مع ا  فإن قصد القرآن وحده أ



يه النووي في دقائقه لعدم الخلل بحرمته، لنه ل يكون قرآنا  عل
وجد اهره أن ذلك جار فيما ي لقصد قاله النووي وغيره، وظ  إل با
بسملة والحمدلة، تين وال ين المتقدم ير القرآن كاليت ه في غ ظم  ن
 وفيما ل يوجد نظمه إل فيه كسورة الخلص وآية الكرسي، وهو
 كذلك، وإن قال الزركشي: ل شك في تحريم ما ل يوجد نظمه في
 غير القرآن، وتبعه على ذلك بعض المتأخرين كما شمل ذلك قول
نه ل على قصد القرآن فيجوز. )و( ما إذا قرأ شيئا م لروضة، أ  ا
 الرابع )مس( شيء من )المصحف( بتثليث الميم لكن الفتح غريب
 سواء في ذلك ورقه المكتوب فيه وغيره لقوله تعالى: }ل يمسه إل
 المطهرون{ ويحرم أيضا مس جلده المتصل به لنه كالجزء منه،
بيان حل ه فقضية كلم ال ل عن منفص ما ال يع وأ ه في الب بع  ولهذا يت
ين حرمة الستنجاء بأن نه وب  مسه، وبه صرح السنوي وفرق بي
غزالي أنه يحرم مسه ل الزركشي عن ال ق تنجاء أفحش، ون س  ال
ه الصح إبقاء ن بن العماد: إ خالفه. وقال ا ل ما ي نق يضا، ولم ي  أ
نقطع نسبته تمد إذا لم ت هى. وهذا هو المع فصاله انت ه قبل ان  لحرمت
اب لم يحرم مسه عل جلد كت عت كأن ج لمصحف، فإن انقط  عن ا
لمس، لغ من ا نه أب مصحف، ل طعا )و( كذا يحرم )حمله( أي ال  ق
ه من غرق أو حرق أو ي عم يجوز حمله لضرورة كخوف عل  ن
د كافر، ولم يتمكن من الطهارة، بل يجب  نجاسة، أو وقوعه في ي
 أخذه حينئذ كما ذكره في التحقيق والمجموع،  فإن قدر على التيمم
 وجب وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلوة من
 القرآن، وإن لم ينسخ حكمه فل يحرم، ويحل حمله في متاع تبعا له

إذا لم يكن مقصودا 
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لشيخين الحمل ولو مع المتعة فإنه يحرم، وإن كان ظاهر كلم ا  ب
لجنب القراءة ورة كما لو قصد ا ص ل في هذه ال ي الح قتض  ي
 وغيرها، ويحل حمله في تفسير سواء تميزت ألفاظه بلون أم ل إذا
يس مه حينئذ، ول ر من القرآن لعدم الخلل بتعظي كث تفسير أ  كان ال
 هو في معنى المصحف بخلف ما إذا كان القرآن أكثر منه، لنه
ذ من كلم ؤخ ه كما ي لمصحف، أو كان مساويا ل عنى ا  في م
 التحقيق. والفرق بينه وبين الحل فيما إذا استوى الحرير مع غيره
عض الحوال اء، وفي ب نس يل جوازه لل وسع بدل اب الحرير أ  أن ب



كثر ل لتفسير أ لرجال كبرد، وظاهر كلم الصحاب حيث كان ا  ل
 يحرم مسه مطلقا قال في المجموع: لنه ليس بمصحف أي ول في
ارة كرها. سه بل طه لتفسير، ول م مل ا حيث لم يحرم ح  معناه، و

كث أو تردد لقوله تعالى: }ل لمسجد( بم مس )دخول ا  )و( الخا
با إل وا ما تقولون ول جن كارى حتى تعلم م س ت لصلة وأن  تقربوا ا
قال ابن عباس وغيره: أي ل تقربوا غتسلوا{  ل حتى ت  عابري سبي
 مواضع الصلة، لنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو
ع وصلوات{ بي ت صوامع و هدم لمسجد، ونظيره قوله تعالى }ل  ا
 ولقوله صلى ال عليه وسلم: }ل أحل المسجد لحائض ول لجنب{
كث لى عنها. وخرج بالم ن عائشة رضي ال تعا ود ع اه أبو دا  رو
 والتردد العبور للية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه، وخرج
 بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك، وكذا ما وقف
لمسجد حاقه با متجه إل سنوي: ال ا شائعا، وإن قال ال ه مسجد عض  ب
لك بخلف صحة العتكاف نحو ذ داخل و تحية لل ، وفي ال  في ذلك
 فيه، وكذا صحة الصلة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من
اجبه ونفله، فرضه وو لسادس )الطواف(   ثلثمائة ذراع.  )و( ا
ه وسلم: ي له صلى ال عل ن نسك أم ل. لقو ي ضم اء أكان ف  سو

 }الطواف صلة إل أن ال تعالى قد أحل فيه الكلم فمن تكلم فل
صحيح ن ابن عباس وقال:  م ع لحاك  يتكلم إل بخير{. رواه ا
لغسل لقوله نقطاعه وقبل ا و بعد ا وطء( ول لسابع )ال  السناد. )و( ا
 تعالى: }ول تقربوهن حتى يطهرن{ ووطؤها في الفرج كبيرة من
 العامد العالم بالتحريم المختار ويكفر مستحله كما في المجموع عن
مكره لخبر: }إن لجاهل وال لناسي وا حاب وغيرهم بخلف ا ص  ال
ليه{. رواه ا استكرهوا ع م نسيان و متي الخطأ وال  ال تجاوز عن أ
 البيهقي وغيره، ويسن للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في
 أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلمي من الذهب الخالص، وفي
 آخر الدم وضعفه بنصف مثقال لخبر: }إذا واقع الرجل أهله وهي
ان أصفر تصدق بدينار وإن ك ا أحمر فلي ان دم  حائض إن ك

فليتصدق بنصف دينار{. رواه أبو داود 
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يض، ول فرق في م وصححه، ويقاس النفاس على الح ك  والحا
غير الزوج مقيس على الزوج الوارد  الواطئ بين الزوج وغيره، ف



عد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر لحديث. والوطء ب  في ا
ر واحد، و على فقي تصدق، ول كفي ال كره في المجموع، وي  الدم، ذ
 وإنما لم يجب لنه وطء محرم للذى، فل يجب به كفارة كاللواط،
ها وإن حرم، ولو نى من ذلك المتحيرة فل كفارة بوطئ يستث  و
كن ها، وإن أم لتفت إلي ن صدقها لم ي مك يضها، ولم ي  أخبرته بح
ا عاندته، ولن م ها رب ها فل لن ها وإن كذب  وصدقها حرم وطؤ
 الصل عدم التحريم بخلف من علق به طلقها، وأخبرته به فإنها
يقه بما ل يعرف إل من جهتها،  تطلق. وإن كذبها لتقصيره في تعل
 ول يكره طبخها، ول استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه.
ين السرة ثامن )الستمتاع( بالمباشرة بوطء أو غيره )بما ب  )و( ال

اء في نس بة( ولو بل شهوة لقوله تعالى: }فاعتزلوا ال  والرك
 المحيض{ ولخبر أبي داود بإسناد جيد: }أنه صلى ال عليه وسلم
ما فوق هي حائض؟ فقال:  أته و ل من امر لرج ا يحل ل م  سئل ع
 الزار{ وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: }اصنعوا كل شيء إل
دعو إلى الجماع فحرم حت الزار ي ع بما ت ستمتا  النكاح{ ولن ال
ما ذكره كسر أفصح ك ى يوشك{ بال م من حام حول الح  لخبر: }
ين السرة والركبة ما ب يه{ وخرج ب  النووي في رياضه: }أن يقع ف
مباشرة الستمتاع ع بها، وبال لجسد فل يحرم الستمتا ا وباقي ا م  ه
 بالنظر، ولو بشهوة فإنه ل يحرم، إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في
 وجهها بشهوة، وقال السنوي: وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج،
ا بين م علقة ب ذكر ونحوه من الستمتاعات المت ياس أن مسها لل  والق
هى. لمحل انت ا في ذلك ا ه ته ب ه حكم تمتعا كم بة ح لسرة والرك  ا
عها أن ه منه نمن ول كل ما منعنا ظم القياس أن تق واب في ن الص  و
 تمسه، فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إل ما بين سرتها
 وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما، وإذا انقطع دم
 الحيض لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلة، ولم يحل بما حرم
يض ل مه بالح ر الصوم، لن تحري ي مم غ لغسل أو التي ه قبل ا  ب
ير الطلق لزوال ب وقد زال، وغ لجن حته من ا ل ص لي  بالحدث بد
فإنها طهر.  ، وهو تطويل العدة وغير ال مقتضي للتحريم  المعنى ال
هر هو باق إلى أن تط ا ذلك من المحرمات ف ، وما عد ورة به  مأم
ما هو لجل ، أما ما عدا الستمتاع فلن المنع منه إن مم  بماء أو تي
 الحدث، والحدث باق، وأما الستمتاع فلقوله تعالى: }ول تقربوهن
تشديد ما قراءة ال يف، أ لتشديد والتخف وقد قرئ با تى يطهرن{   ح



يضا اد به أ يف فإن كان المر ما التخف كر، وأ يما ذ هي صريحة ف  ف
 الغتسال كما قال به ابن عباس وجماعة لقرينة قوله تعالى: }فإذا
د ذكر ض فق لحي لمراد به انقطاع ا اضح، وإن كان ا  تطهرن{ فو
ما ر، وهو قوله تعالى }فإذا تطهرن{ فل بد منه ا آخ ه شرط  بعد

معا. 
لجذام في غسل يورث ا وطء قبل ال       ]فائدة[: حكى الغزالي أن ال
يض ه من أحكام الح ي علم ما تحتاج إل يجب على المرأة ت  الولد، و
مها، وإل مه تعلي ا عالما لز ه الستحاضة والنفاس، فإن كان زوج  و
ها إل أن يحرم عليه منع ل يجب و ماء، ب ها الخروج لسؤال العل  فل
س لها الخروج إلى مجلس لي تستغني بذلك، و يخبرها ف أل هو و  يس
يض طع دم النفاس أو الح م خير إل برضاه، وإذا انق ي كر أو تعل  ذ

وتطهرت، فللزوج أن يطأها 
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في الحال من غير كراهة.

الصلة والطواف وهي ) ب خمسة أشياء(  ن       )ويحرم على الج
نه لحكم المتقدم بيا لمصحف وحمله( على ا مس ا  وقراءة القرآن و
 في هذه الربعة سابقا )و( الخامس )اللبث( أي المكث لمسلم غير
غير عذر يه ل لمسجد( أو التردد ف في ا ه وسلم ) ي بي صلى ال عل لن  ا
كث والتردد العبور يث المار، وخرج بالم ة السابقة، والحد لي  ل
 لمسلم والكافر، فإنه يمكن من المكث في المسجد على الصح في
 الروضة، وأصلها لنه ل يعتقد حرمة ذلك، وليس للكافر ولو غير
إسلم وسماع قرآن ل كون لحاجة ك لمسجد إل أن ي نب دخول ا  ج
لم في الدخول إل أن يكون له أذن له مس أكل وشرب، وأن ي  ك
مة لمسجد حر م ففيه ولهواء ا لحك كم ل د قعد الحا ، وق  خصومة
ع خارجه لم يحرم لمسجد ووق و قطع بصاقه هواء ا ، نعم ل لمسجد  ا
 كما لو بصق في ثوبه أو في طرفه في المسجد وبغير النبي صلى
 ال عليه وسلم هو فل يحرم عليه. قال صاحب التخليص: ذكر من
ليه نبا ومال إ لمسجد ج ه وسلم دخوله ا ي ائصه صلى ال عل  خص
ذا حصل له حوها، وبل عذر إ المسجد المدارس ون  النووي وب
يه الخروج لغلق باب مسجد وتعذر عل لم في ال  عارض كأن احت
فعة ذلك أو على ماله فل وف على نفسه أو عضوه أو من  أو الخ
 يحرم عليه المكث، ولكن يجب عليه كما في الروضة أن يتيمم إن



 وجد غير تراب المسجد، فإن لم يجد غيره لم يجز له أن يتيمم به،
تيمم بتراب مغصوب، والمراد ممه كال ه صح تي م ب يم  فلو خالف وت
 بتراب المسجد الداخل في وقفيته ل المجموع من ريح ونحوه، ولو
م ودخل م با تي جد ترا لمسجد، فإن و نب الماء إل في ا جد الج  لم ي
فيه ل فيه ول يك تس ق عليه ذلك، وإل اغ اغترف وخرج إن لم يش  و
قله عن ه بعد ن وع نووي في مجم حثه ال د كما ب تم يمم على المع  الت
يه، وإطلق النوار جواز الدخول تسل ف مم ول يغ ، أنه يتي  البغوي

للستقاءة والمكث لها بقدرها فقط محمول على هذا التفصيل. 
ير نب ولو لغ غير الج مسجد ل وم في ال       ]فائدة[: ل بأس بالن
 أعزب، فقد ثبت أن أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون فيه في
 زمنه صلى ال عليه وسلم، نعم إن ضيق على المصلين أو شوش
له في المجموع. قال: ول يحرم إخراج نوم فيه قا يهم حرم ال  عل
ه وسلم: }إن له صلى ال علي نابه لقو كن الولى اجت يه ل لريح ف  ا

الملئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم{
اد عند الطلق ا أصغر وهو المر حدث       )ويحرم على المحدث( 
عة لن تص بالعضاء الرب ح أنه مخ الص ثلثة أشياء( و با )  غال
، وأن كل عضو يرتفع حدثه ها  وجوب الغسل والمسح مختصان ب
نما حرم مس ممسوح، وإ حه في ال بمس مغسول و له في ال غس  ب
 المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة، لنه ل يسمى
، وقد قال تعالى }ل يمسه إل المطهرون{ وهي: )الصلة  متطهرا
 والطواف ومس المصحف وحمله( على الحكم المتقدم بيانه في كل

من هذه الثلثة في الكلم على ما يحرم بالحيض.       
لى أكبر قسيم الحدث إ لمصنف ت د علم من كلم ا ق تنبيه[:  [      
 ومتوسط وأصغر، وبه صرح كل من ابن عبد السلم والزركشي

في قواعده
همة. يحرم على المحدث ولو ا مسائل منثورة م فيه خاتمة[:  [      
طة وعاء ا مصحف، والخري م ة وصندوق فيه ط غر مس خري  أص
 الكيس من أدم أو غيره، ول بد أن يكونا معدين للمصحف كما قاله
 ابن المقري لنهما لما كانا معدين له كانا كالجلد، وإن لم يدخل في
و هو هما أ لمصحف في م يكن ا أما إذا ل طة.  علقة كالخري يعه، وال  ب
ا كتب لدرس س م ، ويحرم م ه لم يحرم مسهما هما ولم يعدا ل  في
لقرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه ية كلوح، لن ا  قرآن ولو بعض آ
مة وهي ورقة يكتب ر الدراسة كالتمي ي ا كتب لغ ا م م لمصحف، أ  ا



 فيها شيء من القرآن وتعلق على الرأس مثل للتبرك، والثياب التي
ه صلى ال ن لها، ل م فل يحرم مسها ول حم دراه ها وال كتب علي  ي
ا أهل الكتاب تعالوا إلى لى هرقل وفيه: }ي ابا إ ه وسلم كتب كت ي  عل
ظة على لها بالمحاف أمر حام ية ولم ي كم{ ال ننا وبين ة سواء بي لم  ك
ها شمعا أو يقها إل إذا جعل علي بة الحروز وتعل  الطهارة ويكره كتا
، ويحل للمحدث لحديث ومسها  نحوه، ويندب التطهر لحمل كتب ا

قلب ورق المصحف 
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يس بحامل ول ماس، ويكره لروضة: لنه ل قال في ا  بعود ونحوه. 
نحو ذلك، مسجد وثياب وطعام و تب القرآن على حائط ولو ل  ك
لقاته ضر م كل الطعام، ول ت لبس الثوب وأ  ويجوز هدم الحائط و
، فإنه ه اسم ال تعالى ي ا في المعدة بخلف ابتلع قرطاس عل  م
يسقى ماؤه لقرآن في إناء ل ء من ا ب شي ه كت يه ول يكر  يحرم عل
لتحريم، ه من ا ي لم في فتاو د الس ن عب ب ا وقع ل ا لم لشفاء، خلف  ل
ق خشب يه، ويكره إحرا راهة ف أكل الطعام كشرب الماء ل ك  و
 نقش بالقرآن إل إن قصد به صيانته فل يكره، كما يؤخذ من كلم
 ابن عبد السلم، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي ال تعالى عنه
نجس لقرآن أو شيء من أسمائه تعالى ب لمصاحف. ويحرم كتب ا  ا
ه في المجموع ل ن فو ع ا كان غير مع ه به إذ مس و على نجس، و  أ
قش ي على فراش أو خشب ن مش تنجس، ويحرم ال طاهر من م  ب
 بشيء من القرآن ولو خيف على مصحف تنجس أو كافر، أو تلف
مله مع ن من تطهره جاز له ح مك نحو غرق أو ضياع، ولم يت  ب
 الحدث في الخيرة ووجب في غيرها صيانة له كما مرت الشارة
 إليه، ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إن خيف وقوعه في أيديهم
حو وف من ن تب علم إل لخ وسد ك إن خاف سرقته وت توسده، و  و
 سرقة، نعم إن خاف على المصحف من تلف بنحو غرق أو تنجس

أو كافر جاز له أن يتوسده، بل يجب عليه.
      ويندب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله ويمنع الكافر من مسه ل
ند إن ير المعا لمه إن كان معاندا، وغ يمه وتع  سماعه، ويحرم تعل
نجس فم مت مه، وإل فل، وتكره القراءة ب ي إسلمه جاز تعلي  رج
إل كرهت، ها، و ته عن يق إن لم يل راهة بحمام وطر  وتجوز بل ك
 ول يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا



مه وي لحاجة عل ا في فتاوى النو بر كم ا أك ث ان محدثا ولو حد  ك
 ومشقة استمراره متطهرا، بل يندب. وقضية كلمهم أن محل ذلك
ض آخر ة، فإن لم يكن لغرض أو لغر الدراس لحمل المتعلق ب  في ا
 منع منه جزما كما قاله في المهمات، وإن نازع في ذلك ابن العماد
 أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك لئل ينتهكه، والقراءة أفضل
 من ذكر لم يخص بمحل، فإن خص به بأن ورد الشرع به فيه فهو
ي غير ا ف ه هر ب ذ لها جهرا إن ج ها، ويندب أن يتعو  أفضل من
 الصلة أما في الصلة فيسر مطلقا ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع
ين الركعات، وأن يجلس الفصل ب ويل ك و فصل ط ته بكلم أ  قراء
ي عند ك تل وأن يب أن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وخشوع، وأن ير  و
ن ظهر قلب ا ع ه حف أفضل من لمص ظرا في ا  القراءة، والقراءة ن
لقراءة عن ظهر قلب، فهي ه في ا  إل إن زاد خشوعه وحضور قلب
قل و ما ن ه ة وخارجها و ي الصل تحرم بالشاذ ف ل في حقه و  أفض
 آحادا قرآنا كأيمانهما في قوله تعالى: }والسارق والسارقة فاقطعوا
 أيمانهما{ وهو عند جماعة منهم النووي ما وراء السبعة أبو عمرو
ند لكسائي، وع ن عامر وعاصم وحمزة وا اب ير و ابن كث نافع و  و
و جعفر أب عة السابقة و لسب وي ما وراء العشرة ا نهم البغ ين م  آخر
لسبع ة من ا وب وخلف قاله في المجموع. وإذا قرأ بقراء  ويعق
عضها يات بها وب عض ال ها، فلو قرأ ب ن يتم القراءة ب  استحب أ
طا ية مرتب ون ما قرأه بالثان ن السبع جاز بشرط أن ل يك ا م غيره  ب
لكن تكره لسور، و عكس ا  بالولى، وتحرم القراءة بعكس الي ل ب
يحرم تفسير القرآن بل علم ليم، و ه أسهل للتع ن ليم، ل  إل في تع
 ونسيانه أو شيء منه كبيرة، والسنة أن يقول: أنسيت كذا ل نسيته،
يل والدعاء لنسيان، ويندب ختمه أول نهار أو ل و فاعل ا ذ ليس ه  إ
وته، تمة أخرى، وكثرة تل ه في خ  بعده وحضوره والشروع بعد
كرته ما ذ لتصانيف، وفي كلم على ما يتعلق بالقرآن با  وقد أفرد ال

تذكرة لولي اللباب. 

}كتاب الصلة{
غة الدعاء بخير قال ال تعالى }وصل ا صلوات وهي ل ه       جمع
 عليهم{ أي ادع لهم ولتضمنها معنى التعطف عديت بعلى. وشرعا
 أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة
ل صلة تدخ كلم في الغالب ف  ول ترد صلة الخرس لن ال



ولهم أقوال وأفعال الشكر لن ق  الجنازة بخلف سجدة التلوة و
تتحة ولهم مف لتسليم لق كبير وا وب غير الت واجب والمند مل ال  يش
ها على الدعاء يم وسميت بذلك لشتمال التسل تمة ب كبير مخت  بالت

إطلقا لسم الجزء على اسم الكل. 
ها أهم وأفضل فقال الصلة المفروضة       وقد بدأ بالمكتوبات لن
ن الصلة ة م ني لصلوات المفروضات أي العي نسخ ا عض ال  وفي ب
ين بالضرورة والصل ة من الد م خمس( معلو  في كل يوم وليلة )
 فيها قبل الجماع آيات كقوله تعالى }وأقيموا الصلة{ أي حافظوا
 عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها وقوله تعالى }إن الصلة كانت
ؤقتة وأخبار في مة م تا{ أي محت با موقو نين كتا  على المؤم
يه وسلم }فرض ال على أمتي ليلة  الصحيحين كقوله صلى ال عل
ف حتى لتخفي ه وأسأله ا ل أراجع ين صلة فلم أز مس سراء خ  ال
بي حين قال }وهل  جعلها خمسا في كل يوم وليلة }وقوله للعرا
يمن ثه إلى ال اذ لما بع  علي غيرها قال ل إل أن تطوع }وقوله لمع
 }أخبرهم أن ال قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة{
 وأما وجوب قيام الليل فنسخ في حقنا وهل نسخ في حقه صلى ال
 عليه وسلم أكثر الصحاب ل والصحيح نعم ونقله الشيخ أبو حامد
ة من ع نازة لكن الجم ة صلة الج ني نا العي نص وخرج بقول  عن ال
دل عن نها ب لنا إ لم تدخل في كلمه إل إذا ق ية و  المفروضات العين
 الظهر وهو رأي والصح أنها صلة مستقلة وكان فرض الخمس

ليلة المعراج كما مر قبل الهجرة بسنة وقيل بستة أشهر. 
نت صلة آدم عي أن الصبح كا لمسند للراف في شرح ا       ]فائدة[: 

والظهر كانت صلة داود 
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نت صلة يعقوب لة سليمان والمغرب كا ت ص ان عصر ك  وال
 والعشاء كانت صلة يونس وأورد في ذلك خبرا فجمع ال سبحانه
ته لسلم ولم م الصلة وا يه ا عليه وعل ين لى جميع ذلك لنب  وتعا

تعظيما له ولكثرة الجور له ولمته.
      ولما كانت الظهر أول صلة ظهرت، لنها أول صلة صلها
 جبريل عليه السلم بالنبي صلى ال عليه وسلم، وقد بدأ ال تعالى
 بها في قوله تعالى: }أقم الصلة لدلوك الشمس{ بدأ المصنف بها
ل وقت الظهيرة ع نها تف ته سميت بذلك، ل أي صل ظهر(   فقال. )ال



ها أول يل، لن ا ظاهرة وسط النهار، وق نه ر، وقيل، ل ة الح  أي شد
 صلة ظهرت. فإن قيل: قد تقدم أن الصلوات الخمس فرضت ليلة
ه حصل ن ابين الول أ جيب: بجو الصبح؟ أ سراء، فلم لم يبدأ ب  ال
ر قاله في المجموع. ظه س من ال م لتصريح بأن أول وجوب الخ  ا
لم تبين إل عند نها و وقف على بيا يان بالصلة مت ني: أن الت  الثا
عالى عنه ي رضي ال ت ا للشافع بع ا صدر الكثرون ت م هر. ول  الظ
بخروجها لصلة و جب ا لها ت اقيت، لن بدخو ذكر المو  الباب ب
ن تمسون وحين يها قوله تعالى }فسبحان ال حي  تفوت. والصل ف
ين يا وح لسموات والرض وعش د في ا لحم صبحون وله ا  ت
ون صلة المغرب ن تمس حي ل ابن عباس: أراد ب  تظهرون{. قا
 والعشاء، وبحين تصبحون صلة الصبح، وبعشيا صلة العصر،
يت ند الب ي جبريل ع أمن ر، وخبر: } ظه هرون صلة ال بحين تظ  و
ان الفيء قدر لشمس وك ر حين زالت ا ه لى بي الظ ن فص تي  مر
مغرب حين ي الشيء مثله، وال ر حين كان ظله أ لعص  الشراك، وا
ن غاب الشفق، لعشاء حي ل وقت إفطاره، وا ئم أي دخ ر الصا ط  أف
لغد ، فلما كان ا الشراب على الصائم ين حرم الطعام و الفجر ح  و
ين كان ظله عصر ح ر حين كان ظله مثله، وال ظه لى بي ال  ص
 مثليه، والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل، والفجر
ن هذين ي ت ما ب لوق ياء من قبلك وا نب ذا وقت ال  فأسفر وقال: ه
ر حين ه صلى بي الظ ه أبو داود وغيره. وقوله: } ين{. روا  الوقت
 كان ظله مثله{ أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم
 الول حينئذ قاله الشافعي رضي ال تعالى عنه نافيا به اشتراكهما
هر إذا زالت وقت الظ بر مسلم: } ه خ ت واحد، ويدل ل ي وق  ف
مصنف فقال: )وأول هم ال لعصر{. تبع م تحضر ا لشمس ما ل  ا
ي يدخل عن الها ي أي وقت زو لشمس(  ظهر )زوال ا تها( أي ال  وق
لشمس يل ا وجيز وغيره، وهو م ه في ال ا عبر ب م تها بالزوال ك  وق

عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة 
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اهر، لن ، بل في الظ لواقع مغرب ل في ا هة ال ستواء إلى ج  ال
لشيء على ظله حالة ة ظل ا ق به، وذلك بزياد ما يتعل يف إن  التكل
 الستواء أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظل قال في الروضة: كأصلها
 وذلك يتصور في بعض البلد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام



م ظهر الزوال ل ث بير قبل ظهور الزوا ك فلو شرع في الت لسنة.   ا
تكبير هر، وإن كان ال م يصح الظ و في أثنائه ل كبير أ  عقب الت
ي الفجر وغيره. ي نفس المر وكذا الكلم ف ل ف  حاصل بعد الزوا
له بعد( أي ل شيء مث ل ك ا صار ظ هر )إذ أي وقت الظ  )وآخره( 
عرفة ود عند الزوال، وإذا أردت م ظل الزوال( الموج  سوى )
ي أرض مستوية وعلم ه ف يم و شاخص تق متك أ ل فاعتبره بقا  الزوا
 على رأس الظل، فما زال الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال،
لظل ، وإن أخذ ا و وقت الستواء ه إن وقف ل يزيد ول ينقص ف  و
ة كل إنسان م لشمس زالت. قال العلماء: وقا  في الزيادة علم أن ا
ن من أرباب علم ي ند المتقدم لشمس ع قدمه. وا نصف ب  ستة أقدام و
ن في متأخري حققي ال عض م بعة. وقال ب ي السماء الرا يئة ف  اله
عها. قال الكثرون: مر لكثرة نف ل من الق ي أفض وه لسادسة:   ا
وقت اختيار إلى آخره، ، وقت فضيلة أوله. و ثة أوقات ظهر ثل  ولل
 ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع. وقال القاضي: لها أربعة
ثل ربعه، لشيء م ير ظل ا لى أن يص وقات وقت فضيلة أوله إ  أ
، ووقت جواز إلى آخره، ل نصفه ير مث لى أن يص وقت اختيار إ  و
 ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع ولها وقت ضرورة وسيأتي،
 ووقت حرمة، وهو آخر وقتها بحيث ل يسعها ول عذر وإن وقعت

أداء، ويجريان في سائر أوقات الصلوات.
ها وقت اصرت ها وسميت بذلك لمع أي صلت عصر(        )وال
تنبيه إذا تل( وعبارة ال يادة على ظل ال قتها الز  الغروب، )وأول و
 صار ظل كل شيء مثله، وزاد أدنى زيادة، وأشار إلى ذلك المام
له بأقل لشيء مث فإن جاوز ظل ا ي رضي ال عنه بقوله:  لشافع  ا
 زيادة فقد دخل وقت العصر، وليس ذلك مخالفا للصحيح وهو أنه
له، بل هو أص ا في المنهاج ك لة كم وث زيادة فاص  ل يشترط حد
 محمول على أن وقت العصر ل يكاد يعرف إل بها وهي من وقت
وقت وآخره في(  ل فاصلة. ) قي ظهر و ن وقت ال ل م ، وقي لعصر  ا
حديث ستواء إن كان، ل د ظل ال ع لين( ب يار إلى ظل المث  )الخت
ن الرجحان على ما بعده. ه م ا في م لمار وسمي مختارا ل بريل ا  ج
ل في ل جبري تيار جبريل إياه، وقو د سمي بذلك لخ لي  وفي الق
ل على وقت ين{. محمو ين الوقت ا بين هذ ت م وق لحديث: }ال  ا
لشمس( ي وقت )الجواز إلى غروب ا آخره ف  الختيار. )و( 
س فقد لشم بح قبل أن تطلع ا لص ة من ا ع من أدرك رك ديث: }  لح



 أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس
ناد في ة بإس ي شيب ن أب ق عليه، وروى اب ف عصر{. مت  فقد أدرك ال

مسلم: }وقت العصر ما لم تغرب الشمس{. 
      ]تنبيه[: للعصر سبعة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت، ووقت

اختيار، ووقت عذر وقت 
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اهة، ، ووقت جواز بل كر وقت ضرورة جمع، و من ي هر ل  الظ
 ووقت كراهة، ووقت حرمة، وهو آخر وقتها بحيث ل يسعها. وإن
ما إذا أحرم ا وهو وقت القضاء في من نها أداء. وزاد بعضهم ثا نا إ  قل
ها تصير قضاء كما نص م أفسدها عمدا، فإن وقت ث الصلة في ال  ب
لقاضي حسين في تعليقه والمتولي في التتمة والروياني في يه ا  عل

البحر، ولكن هذا رأي ضعيف.
ما يه ك ا واحد( أي ل اختيار ف ته أي صلتها )ووق       )والمغرب( 
لشمس( ل بعد )غروب ا دخ وهو( أي أوله ي لحديث المار )  في ا
 لحديث جبريل: سميت بذلك لفعلها عقب الغروب، وأصل الغروب
امل الغروب عد، والمراد تك تح الراء أي ب عد يقال: غرب بف  الب
لشعاع عن رءوس الجبال وإقبال يعرف في العمران بزوال ا  و
 الظلم من المشرق. )و( يمتد على القول الجديد )بمقدار ما يؤذن(
مس لصلة( وبمقدار خ قيم ا يستر العورة وي وضأ و ها )ويت  لوقت
 ركعات كما في المنهاج، لن جبريل عليه الصلة والسلم صلها
كثر تدل به أ ا اس يرها كذ ت واحد، بخلف غ ن في وق ي  في اليوم
 الصحاب، ورد بأن جبريل عليه الصلة والسلم إنما بين الوقت
ئز وهو وقت الجا أما ال وقت الفضيلة، و مسمى ب هو ال  المختار و
ا استثنى قدر هذه المور م يه تعرض له، وإن يس ف حل النزاع فل  م
الخمس المغرب وسنتها البعدية. وذكر المام  للضرورة، والمراد ب
بلها، ه يسن ركعتان ق اء على أن بلها بن تين ق  سبع ركعات فزاد ركع
لوسط كر با ع ما ذ ي تبار في جم ا رجحه النووي والع و م ه  و
نسان ق كل إ ي ح بر ف ت لراهن وقال القفال: يع لقه ا  المعتدل كذا أط
لفون في ذلك، ويمكن حمل كلم هم يخت لوسط من فعل نفسه، لن  ا
 الرافعي على ذلك، ويعتبر أيضا قدر أكل لقم يكسر بها حدة الجوع
 كما في الشرحين والروضة. لكن صوب في التنقيح وغيره اعتبار
ل صلة ه قب وا ب صحيحين: }إذا قدم العشاء فابدء ا في ال م لشبع ل  ا



لشبع مه على ا مل كل كم{. وح  المغرب ول تعجلوا على عشائ
لحديث ن صلبه، والعشاء في ا قم كل لقيمات ي لشرعي وهو أن يأ  ا
ونه عشاءكم تحسب قال بعض السلف: أ يضا.   محمول على هذا أ

الخبيث إنما كان أكلهم لقيمات. 
لغسل يشمل ا لمصنف بالطهر بدل الوضوء ل و عبر ا تنبيه[: ل [      
لبس الثياب بدل ماعة ب ولى وعبر ج بث لكان أ مم وإزالة الخ  والتي
مص مم والتق تحسنه السنوي لتناوله التع اس  ستر العورة، و
ها على القول متد وقت لصلة وي ه مستحب ل ن حوها، فإ  والرتداء ون
هر. لقديم أظ مر. قال النووي قلت: ا لشفق الح غيب ا م حتى ي لقدي  ا
ي رضي ال لشافع د أيضا، لن ا ي بل هو جد ل في المجموع:   قا
ه في الملء وهو من الكتب الجديدة على  تعالى عنه علق القول ب
وقت ها: } ث في مسلم من ي ت فيه أحاد ب ، وقد ث ث فيه لحدي  ثبوت ا
 المغرب ما لم يغب الشفق{. وأما حديث صلة جبريل في اليومين
أيضا ا مر، و م ل على وقت الختيار ك ت واحد فمحمو ق  في و
 أحاديث مسلم مقدمة عليه، لنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة،
ثة نادا منه، وعلى هذا للمغرب ثل ح إس ة وأص كثر روا ها أ  ولن
لوقت، ووقت جواز ما لم يغب وقت فضيلة واختيار أول ا  أوقات: 
ل السنوي نقل جمع. قا عشاء لمن ي ت عذر ووقت ال ، ووق لشفق  ا
لجديد ا هـ. أخيرها عن وقت ا ووقت كراهة وهو ت  عن الترمذي: 
ا وقت يض ها أ لوقت ول اضح مراعاة للقول بخروج ا  ومعناه و

ضرورة ووقت حرمة.
ما مر( ل ذا غاب الشفق الح تها إ يدخل أول )وق       )والعشاء و( 
ه في المحرر بيض ولم يقيد صفر وال حمر ال  سبق وخرج بال
غة أن معروف في الل غة، لن ال يه ل سم إل نصراف ال مر ل  بالح
لشفق هو الحمر، كذا ذكره الجوهري والزهري وغيرهما. قال  ا

السنوي: ولهذا لم يقع التعرض له في أكثر الحاديث.
      ]تنبيه[: من ل عشاء لهم بأن يكونوا بنواح ل يغيب فيها شفقهم
هم كعادم القوت ه الشفق بأقرب البلد إلي ب في غي  يقدرون قدر ما ي

المجزئ في 

 95ص: 
ل اعتبر هم مث د ريع ليل ب عن ي ان شفقهم يغ  الفطرة ببلده أي: فإن ك
 من ليل هؤلء بالنسبة ل أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم،



وآخره في( به على ذلك في الخادم. ) لهم ن ا استغرق لي م نه رب  ل
له فيه لسابق. وقو بر جبريل ا لخ يل(   وقت )الختيار إلى ثلث الل
ين محمول على قول ين الوقت ين هذ لوقت ما ب يها ا النسبة إل  ب
 الختيار، وفي قول نصفه لخبر: }لول أن أشق على أمتي لخرت
لشيخين، كم على شرط ا صححه الحا يل{  لى نصف الل  العشاء إ
نووي في شرح مسلم، وكلمه في المجموع يقتضي أن  ورجحه ال
 الكثرين عليه ومع هذا، فالول هو المعتمد، )و( آخره )في( وقت
لصادق لحديث: }ليس في ني( أي ا لفجر الثا  )الجواز إلى طلوع ا

ى يدخل ت ل الصلة ح م يص ط على من ل ي نما التفر وم تفريط، إ  الن
ل فبقي على لي ت الصبح بد لم خرج ه مس  وقت الخرى{. روا
 مقتضاه في غيرها وخرج بالصادق الكاذب. والصادق هو المنتشر
لكاذب فإنه يطلع لسماء، بخلف ا احي ا ترضا بنو  ضوءه مع
ما قاله ر السين ك كس رحان وهو ب ب الس ن  مستطيل يعلوه ضوء كذ
ب السرحان لطوله. ذن ة وشبه ب قبه ظلم ، ثم تع ن الحاجب الذئب ب  ا
يار، ووقت جواز، وقت اخت وقت فضيلة، و ا سبعة أوقات:  ه  فل
، ووقت عذر، ووقت المغرب لمن  ووقت حرمة، ووقت ضرورة

يجمع، ووقت كراهة وهو كما قاله الشيخ أبو حامد بين الفجرين
رها لغة أول كس لصاد و ضم ا لته وهو ب أي ص والصبح(  (      
لفجر عد ا ا تقع ب نه يل، ل ه الصلة، وق ميت به هذ  النهار، فلذلك س
ا فيه م ه صبيح ل ج ياضا وحمرة، والعرب تقول: و مع ب  الذي يج
ي الصادق ني( أ ع الفجر الثا تها طلو  بياض وحمرة. )وأول وق
لذي يحرم فيه الطعام وقت ا ه علقه على ال ن ث جبريل، فإ دي  لح
وقت وآخره في(  الصادق ) الشراب على الصائم، ويحرمان ب  و
ل السابق وقوله بر جبري ضاءة لخ هو ال سفار( و  )الختيار إلى ال
ول على وقت ين{ محم ا بين هذ ت م الوق يها: } نسبة إل  فيه بال
 الختيار )و( آخره )في( وقت )الجواز إلى طلوع الشمس( لحديث
 مسلم: }وقت صلة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس{
 والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها بخلف غروبها فيما مر إلحاقا
مل بطلوع ت الصبح يش ن وق هما، ول هر في ما ظ ظهر ب ما لم ي  ل
ا ستة س فله م عض الش ناسب أن يخرج بطلوع ب عض الفجر، ف  ب
يار ووقت جواز بل ت ووقت اخت وق وقات وقت فضيلة أول ال  أ
 كراهة إلى الحمر، ثم وقت كراهة ووقت حرمة ووقت ضرورة،
ية. وللخبار هارية لقوله تعالى: }وكلوا واشربوا{ ال هي ن  و



نه ي رضي ال تعالى ع ع ي عند الشاف ه يحة في ذلك، و لصح  ا
وسطى لقوله تعالى }حافظوا على لصلة ال الصحاب ا  و
بر مسلم: }قالت لخ لصبح و ية إذ ل قنوت إل في ا لصلوات{ ال  ا
لصلة كتب وا ا لمن يكتب مصحفا: ا ه  عائشة رضي ال تعالى عن
ل صلى ها من رسول ا سمعت ، ثم قالت:  عصر لوسطى وصلة ال  ا
 ال عليه وسلم{ إذ العطف يقتضي التغاير قال النووي عن الحاوي
 الكبير: صحت الحاديث أنها العصر كخبر: }شغلونا عن الصلة
 الوسطى صلة العصر{ ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار هذا
ل في ه بعض أصحابنا وقا م في ه ن كما و يه قول ذهبه ول يقال ف  م
ما قاله الماوردي، ول يكره لعصر، ك ها ا لصح أن  شرح مسلم ا
سميتها بذلك لروضة، والولى عدم ت ا في ا ة كم ية الصبح غدا  تسم
 وتسمى صبحا وفجرا، لن القرآن جاءه بالثانية، والسنة بهما معا.
 ويكره تسمية المغرب عشاء، وتسمية العشاء عتمة. هذا ما جزم به
ل في المجموع: ، لكن قا لروضة تحقيق والمنهاج وزوائد ا  في ال
ذهب ، وهو م تحب أن ل تسمى بذلك ه يس م على أن ص في ال  ن

محققي أصحابنا. وقالت طائفة قليلة يكره ا هـ. 
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نوم قبل صلة لظاهر لورود النهي عن ذلك. ويكره ال  والول هو ا
ه وسلم كان يكره ذلك ي ها، لنه صلى ال عل عد دخول وقت  العشاء ب
 ويكره الحديث بعد فعلها، لنه كان يكره ذلك إل في خير، كقراءة
د زفافها، ة عن وج ناس ضيف وز كرة فقه وإي يث ومذا  قرآن وحد
 وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب ومحادثة الرجل أهله لملطفة
مفسدة ر ناجز. فل يترك ل إن ذلك خي ا فل كراهة، و وه  أو نح
نبي ن حصين قال: }كان ال مران ب م عن ع ك مة. وروى الحا  متوه

صلى ال عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل{.
      ]فائدة[: روى مسلم عن النواس بن سمعان قال: }ذكر رسول
 ال صلى ال عليه وسلم الدجال ولبثه في الرض أربعين يوما يوم
قلنا: فذلك مكم.  امه كأيا ة وسائر أي ع هر ويوم كجم  كسنة ويوم كش
 اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلة يوم؟ قال ل اقدروا له قدره{. قال
يقاس به يت و ر في المواق ك ما ذ فيستثنى هذا اليوم م سنوي:   ال
يها ألة سيحتاج إل هذه مس قال في المجموع: و  اليومان التاليان له. 

نص على حكمها رسول ال صلى ال عليه وسلم انتهى.



      ]تنبيه[: اعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى من
لوقت ما يسعها. وإذا أراد المصلي تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه  ا
ق، فإن أخرها تحقي وقت على الصح في ال ا في ال له  العزم على فع
 مع العزم على ذلك ومات في أثناء الوقت، وقد بقي منه ما يسعها
لم يقصر قت محدود و ة لها و ن الصل لحج، ل عص، بخلف ا  لم ي
 بإخراجها عنه، وأما الحج فقد قصر بإخراجه عن وقته بموته قبل
نه ولو عشاء لقوله ها إذا تيق ل أن يصليها أول وقت الفض لفعل، و  ا
 صلى ال عليه وسلم في جواب: }أي العمال أفضل؟ قال: الصلة
ر صلة ن تأخي م يس ، نع ارقطني وغيره ها{. رواه الد  في أول وقت
لى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب لحر إ  الظهر في شدة ا
ل جماعة مص لجماعة، بشرط أن يكون ببلد حار كالحجاز ل  ا
 بمصلى يأتونه كلهم أو بعضهم بمشقة في طريقهم إليه. ومن وقع
وقت لكل أداء. ومن جهل ال كثر، فا ا ركعة فأ ه  من صلته في وقت
نحو وبا ب يقين، وإل فوج هد جوازا إن قدر على ال و غيم اجت نح  ل
 ورد. فإن علم أن صلته بالجتهاد وقعت قبل وقتها أعادها وجوبا.
دبا إن فات بعذر كنوم. با إن فات بل عذر. ون  ويبادر بفائت وجو
تها. تي ل يخاف فو مه على الحاضرة ال رتيب الفائت وتقدي يسن ت  و

وكره كراهة تحريم كما صححه في الروضة 
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 في غير حرم مكة صلة عند استواء الشمس إل يوم الجمعة، وعند
 طلوعها وبعد الصبح حتى ترتفع كرمح، وبعد صلة العصر أداء
 ولو مجموعة في وقت الظهر، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب
ها أخيرها إلي قصد ت تة لم ي ها كفائ تأخر عن بب غير م لة لس  إل ص
ة شكر فل ط، وسجد ا فق ته ليه بني دخل إ  وصلة كسوف وتحية لم ي
تكره في هذه الوقات، وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره.

قد وافل. و ة وفي بيان الن ه الصل ي ن تجب عل يم فصل{: ف {      
لثة لصلة ث  شرع في النوع الول فقال:  )وشرائط وجوب ا
 أشياء( الول )السلم(  فل تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة
يه وجوب عقاب ن تجب عل ك ها منه، ل عدم صحت دنيا ل ا في ال ه  ب
اني: )البلوغ( يها في الخرة لتمكنه من فعلها بالسلم. )و(  الث  عل
ح في ا ص ه كم لقلم عن ه لرفع ا ليف ب على صغير لعدم تك  فل تج
ا ذكر. م فل تجب على مجنون ل العقل(  لحديث. )و( الثالث: )  ا



 وسكت المصنف عن الرابع وهو: النقاء عن الحيض والنفاس، فل
 تجب على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهما، فمن اجتمعت فيه
كافر ه الصلة بالجماع ول قضاء على ال ي  هذه الشروط وجبت عل
ا قد م م ر له غف ين كفروا إن ينتهوا ي قل للذ ذا أسلم لقوله تعالى }  إ
عد من الردة ب ا فاته ز ه قضاء م ي د يجب عل مرت نعم ال  سلف{. 
ط عنه سلم فل تسق مها بال نه التز ا عليه، ول ظ  إسلمه تغلي
ع ما ن قضى أيام الجنون م م ج د ث ت مي ولو ار حق الد  بالجحود ك
 قبلها تغليظا عليه. ولو سكر متعديا ثم جن قضى المدة التي ينتهي
 إليها سكره ل مدة جنونه بعدها، بخلف مدة جنون المرتد، لن من
كره ليس ي س ن ف ن ج م كما، و نه ح د في جنو رت ي ردته م  جن ف
م حاضت ه قطعا، ولو ارتدت أو سكرت ث ون  بسكران في دوام جن
فارقت المجنون بأن لحيض والنفاس، و ض زمن ا ت لم تق و نفس  أ
ه رخصة، ن فة بالترك، وع ها مكل ا عزيمة، لن ة عنه لصل  إسقاط ا
 والمرتد والسكران ليسا من أهلها، وما وقع في المجموع من قضاء
 الحائض المرتدة زمن الجنون نسب فيه إلى السهو ول قضاء على
ه بعد ا فات م ا ميز ولو قضاء ل ها إذ لطفل إذا بلغ ويأمره الولي ب  ا
 التمييز، والتمييز بعد استكمال سبع سنين ويضرب على تركها بعد
 عشر سنين لخبر: }مروا الصبي أي والصبية بالصلة إذا بلغ سبع
ما ها ك يها{ أي على ترك ر سنين فاضربوه عل لغ عش  سنين وإذا ب

صححه الترمذي وغيره.
نه يشترط للضرب تمام العاشرة، لكن       ]تنبيه[: ظاهر كلمهم أ
 قال الصيمري: إنه يضرب في أثنائها، وصححه السنوي، وجزم
ا في لظاهر، لنه مظنة البلوغ، ومقتضى م لمقري وهو ا بن ا  به ا
ه من ع ر، بل ل بد م م ي في ال كف ييز وحده ل ي  المجموع أن التم
ي حد ل ف ي ن ما ق ور، وأحس نه المشه ية: إ ل في الكفا لسبع. وقا  ا
 التمييز أنه يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي
لنبي صلى ال عليه وسلم سئل  وحده، وفي رواية أبي داود: }أن ا
نه{ قال ذا عرف شماله من يمي لصبي؟ قال: إ ى يصلي ا ت  م

الدميري: والمراد إذا 

 98ص: 
مر والضرب ، قال في المجموع: وال عه ا يضره وما ينف  عرف م
هة ا من ج يم و وصيا أو ق با كان أو جدا أ  واجبان على الولي أ



ى من عن ق في م الك الرقي لتقط وم وفي المهمات: والم لقاضي.   ا
 ذكر، وكذا المودع والمستعير ونحوهما. قال الطبري: ول يقتصر
ل في الروضة: يد. وقا ه من التهد ع غته بل ل بد م  على مجرد صي
لصلة ولدهم الطهارة وا يم أ جب على الباء والمهات تعل  ي
ا وهل ت لنفساء إذا طهر  والشرائع. ول قضاء على الحائض أو ا
ثاني. ول على مجنون ما ال ما أو يكره؟ وجهان. أوجهه  يحرم عليه
 أو مغمى عليه إذا أفاقا لحديث: }رفع القلم عن ثلثة: عن الصبي
نون حتى يبرأ{. ، وعن المج ى يستيقظ ت ، وعن النائم ح تى يبلغ  ح
 فورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر
د بقي ة وق جوب الصل ة من و ع سباب المان  فيه. ولو زالت هذه ال
 من الوقت قدر تكبيرة فأكثر وجبت الصلة، لن القدر الذي يتعلق
ر مع ه يجب الظ نها، و كعة ودو يه قدر الر يجاب يستوي ف  به ال
 العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر وتجب المغرب
هر تي الظ ر وقت العشاء لتحاد وق لك آخ  مع العشاء بإدراك ذ
 والعصر ووقتي المغرب والعشاء في العذر، ففي الضرورة أولى،
انع قدر الطهارة ص عن المو و الشخ  ويشترط للوجوب أن يخل

والصلة أخف ما يجزئ كركعتين في صلة المسافر.
      ]تنبيه[: لو بلغ الشخص في الصلة بالسن وجب عليه إتمامها،
ما لو بلغ مها ك لزمه إتما ي صحيحة، ف ، وه نه أدرك الوجوب  ل
جزأته قية النهار وأ ه إمساك ب لي ه يجب ع ئم، فإن و صا هار وه  بالن
 ولو جمعة، لنه صلى الواجب بشرطه، ووقوع أولها نفل ل يمنع
غ بعد ي في أثنائه، وإن بل ض شف ي صوم مر اجبا ك وع آخرها و  وق
خلف الحج إذا بلغ دتها ب ب عليه إعا ه فل تج السن أو بغير علها ب  ف
 بعده يجب عليه إعادته، لن وجوبه مرة في العمر فاشترط وقوعه
ت أو جن أو و نفس لو حاضت أ خلف الصلة و  في حال الكمال ب
لصلة إن أدرك من ذكر قدر لوقت وجبت تلك ا يه أول ا  أغمي عل
لفرض أخف ما يمكن، وإل فل وجوب في ذمته لعدم التمكن من  ا

فعلها.
مسنونة( الصلوات ال ني فقال: )و       ثم شرع في النوع الثا
هو ادفة و مرغب فيه ألفاظ متر نفل وال لمستحب وال مسنون وا  وال
صلة د السلم ال بدن بع أفضل عبادات ال  الزائد على الفرائض. و

لخبر الصحيحين: }أي العمال أفضل فقال الصلة 



 99ص: 
 لوقتها{، وقيل: الصوم لخبر الصحيحين: }قال ال تعالى كل عمل
ت الصلة ان ا أجزي به{ وإذا ك أن وم فإنه لي و بن آدم له إل الص  ا
فضل وعها أ ا أفضل الفروض وتط ات ففرضه  أفضل العباد

التطوع.
لجماعة فيه وهو: )خمس قسم تسن ا لى قسمين:  نقسم إ       وهو ي
ة على حكم لي ا في الفض ته الستسقاء( ورتب كسوفان و  العيدان وال
 ترتيبها المذكور ولها أبواب تذكر فيها. وقسم ل تسن الجماعة فيه.
بعة للفرائض ب وهي على المشهور التا ت السنن( الروا منه )  )و( 
 وقيل هي ما له وقت. والحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائض
عة: عة عشر رك ي سب وه ص نحو خشوع كترك تدبر قراءة. ) نق  ب
ظهر قبل ال ي أربع ركعات ) وأربع( أ ل الصبح ) قب لفجر(  عتا ا  رك
 وركعتان بعدها وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلث
لمصنف المؤكد من لم يبين ا نهن(  وتر بواحدة م عد سنة العشاء ي  ب
بل ب عشر ركعات ركعتان ق ت د من الروا ك يانه أن المؤ  غيره. وب
عد المغرب والعشاء عدها وب هر وكذا ب عتان قبل الظ لصبح ورك  ا
بي صلى ال ن بن عمر قال: }صليت مع ال  لخبر الصحيحين عن ا
عد تين ب عدها وركع ين ب هر وركعت بل الظ ين ق ه وسلم ركعت ي  عل
 المغرب وركعتين بعد العشاء{. وغير المؤكد أن يزيد ركعتين قبل
من حديث: } دها ل ين بع يزيد ركعت ه مسلم و هر للتباع. روا  الظ
ا حرمه ال على ده بع بع عات قبل الظهر وأر ربع رك  حافظ على أ
 النار{ رواه الترمذي وصححه. وأربع قبل العصر لخبر عمر، أنه
عصر لى قبل ال مرأ ص رحم ال ا ه وسلم قال: } ي  صلى ال عل
كد ن غير المؤ ، وم ة وحبان وصححاه م نا خزي بعا{. رواه اب  أر
ث أنس: ي حيحين من حد ص مغرب، ففي ال يفتان قبل ال  ركعتان خف
تين إذا هما أي للركع درون السواري ل بار الصحابة كانوا يبت  }أن ك
نين ن كل أذا ي لعشاء لخبر: }ب عتان قبل ا  أذن المغرب{. ورك
 صلة{ والمراد الذان والقامة. والجمعة كالظهر فيما مر فيصلي
عة كم الجم إذا صلى أحد بر مسلم: } ا لخ بع دها أر عا وبع لها أرب  قب
ن مسعود كان يصلي ب دها أربعا{، وخبر الترمذي أن ا يصل بع  فل

قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا والظاهر أنه توقيف. 
ن القسم لى أن م هن أشار به إ تر بواحدة من لمصنف يو       وقول ا
 الذي ل تسن له جماعة الوتر وأن أقله ركعة لخبر مسلم من حديث



 ابن عمر وابن عباس: }الوتر ركعة من آخر الليل{ وفي صحيح
تر ه وسلم أو ه صلى ال علي أن بن عباس: } يث ا بن حبان من حد  ا
 بواحدة{. ول كراهة في القتصار عليها خلفا لما في الكفاية عن
 أبي الطيب وأدنى الكمال ثلث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم
بر عائشة ا خ نه صحيحة م ، وهي أكثره للخبار ال  إحدى عشرة
ه وسلم ول ال صلى ال علي ا كان رس م ها }  رضي ال تعالى عن
صح يره على إحدى عشرة ركعة{. فل ت د في رمضان ول غ ي  يز
ل بين ة الفص ع من زاد على رك واتب، ول ا كسائر الر ه  الزيادة علي
د في الخيرة أو تشه لوصل ب ل من ا فض هو أ السلم و  الركعات ب
 بتشهدين في الخيرتين وليس له في الوصل غير ذلك، ووقته بين
 صلة العشاء وطلوع الفجر الثاني لقوله صلى ال عليه وسلم: }إن
ها لوتر فجعل  ال أمدكم بصلة هي خير لكم من حمر النعم وهي ا
ليل خر صلة ال يسن جعله آ لفجر{. و م من العشاء إلى طلوع ا ك  ل
 لخبر الصحيحين: }اجعلوا آخر صلتكم من الليل وترا{ فإن كان

له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإل أوتر 

 100ص: 
أصلها، وقيده لروضة ك ا في ا ا هذا م ته د فريضة العشاء وراتب ع  ب
تأخيره أفضل يل وإل ف خر الل ظته آ ثق بيق ما إذا لم ي  في المجموع ب
من تر أوله، و ليل فليو وم آخر ال من خاف أن ل يق بر مسلم: }  لخ
يل لته آخر الل ل فإن ص لي خر ال وتر آ مع أن يقوم آخره فلي  ط
لصبح بره أيضا: }بادروا ا ل خ م ليه ح ة وذلك أفضل{ وع  مشهود
 بالوتر{ فإن أوتر ثم تهجد لم تندب له إعادته لخبر: }ل وتران في
ي من رمضان، ن نصف الثا ه في ال خر وتر  ليلة{ ويندب القنوت آ
 وهو كقنوت الصبح في لفظه، ومحله والجهر به ويسن جماعة في

وتر رمضان.
      )والنوافل المؤكدة( بعد الرواتب )ثلثة( الولى: )صلة الليل(
 وهو التهجد ولو عبر به لكان أولى لمواظبته صلى ال عليه وسلم
د به نافلة لك{ وقوله تعالى }كانوا هج يل فت ومن الل  ولقوله تعالى }
ة رفع النوم بالتكلف و لغ ه ل ما يهجعون{ و لي يل من ال  قل
قاضي ما قاله ال عد النوم ك لليل ب ع في ا طلحا صلة التطو اص  و
 حسين، سمي بذلك لما فيه من ترك النوم، ويسن للمتهجد القيلولة،



وله صلى صائم لق لة السحور لل ال وهي بمنز وم قبل الزو هي الن  و
 ال عليه وسلم: }استعينوا بالقيلولة على قيام الليل{ رواه أبو داود.
يد النيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بو الول       ]فائدة[: ذكر أ
ل ال بك؟ ع ما ف يل له:  د رئي في النوم فق جني يته، وروي أن ال  ب
فنيت تلك بت تلك العبارات، و طاحت تلك الشارات، وغا  فقال: 
ا عند عه نا نرك عنا إل ركعات ك ما نف لرسوم، و  العلوم ونفدت تلك ا
ليل هجد لمعتاده بل عذر، ويكره قيام ب لسحر. ويكره ترك الت  ا
و بن العاص: د ال بن عمر عب ه وسلم ل ي قال صلى ال عل ضر.   ي
 }ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى. قال: فل تفعل
 صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا{ إلى آخره. أما قيام ل
 يضر ولو في ليال كاملة فل يكره، فقد }كان صلى ال عليه وسلم
يل كله{، ويكره ن رمضان أحيا الل اخر م لعشر الو ذا دخل ا  إ
خصوا ليلة بر مسلم: }ل ت لة لخ يام بص عة بق خصيص ليلة الجم  ت
ر صلة فل يكره ي ؤها بغ أما إحيا ن بين الليالي{  يام م عة بق  الجم
ه وسلم، فإن ذلك ي بي صلى ال عل لن لصلة على ا  خصوصا با
 مطلوب فيها.)و( الثانية: )صلة الضحى( وأقلها ركعتان وأكثرها
يق وهذا ححه في التحق ص ين و وع عن الكثر ا في المجم مان كم  ث
وقال في عة.  نتا عشرة رك ثرها اث ، وفي المنهاج أن أك تمد  هو المع
لم من ن أن يس ا عشرة، ويس ت كثرها اثن لها ثمان وأ لروضة: أفض  ا
مس إلى الزوال والختيار ا من ارتفاع الش ه تين، ووقت  كل ركع

فعلها عند مضي ربع النهار.
ة وقد اتفقوا كع هي عشرون ر يح( و صلة التراو ثة )       )و( الثال
 على سنيتها وعلى أنها المراد من قوله صلى ال عليه وسلم: }من
به{ رواه قدم من ذن ه ما ت ابا غفر ل تس نا واح  قام رمضان إيما
يته، ه حق معتقدا أفضل ن ا أي تصديقا بأ ن  البخاري وقوله: إيما
الصغائر،  واحتسابا أي إخلصا، والمعروف أن الغفران مختص ب
ناس على قيام شهر مع ال ، لن عمر: ج يها ماعة ف تسن الج  و
يمان بن أبي  رمضان الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سل
هم كانوا يتروحون ويحة، لن ها تر بع من ميت كل أر ، وس ثمة  ح

عقبها أي يستريحون، قال الحليمي: والسر في كونها 

 101ص: 



ي غير رمضان عشر دات ف تب أي: المؤك  عشرين، لن الروا
نة هل المدي ر ا هـ. ول مي ه وقت جد وتش ، لن عات فضوعفت  رك
ن خمس ترويحات، فكان لعشري ا ستا وثلثين، لن ا عله لشريفة ف  ا
هل ، فجعل ل ين سبعة أشواط ن كل ترويحت ي كة يطوفون ب هل م  أ
غيرهم يساووهم، ول يجوز ذلك ل ينة بدل كل أسبوع ترويحة ل  المد
 كما قاله الشيخان، لن لهلها شرفا بهجرته ودفنه صلى ال عليه
ير سورة ل من تكر ر أفض لشه ميع ا لقرآن في ج ها با  وسلم وفعل
لفجر يما، وطلوع ا ن صلة العشاء ولو تقد ا بي ته  الخلص، ووق
 الثاني. قال في الروضة: ول تصح بنية مطلقة، بل ينوي ركعتين
ا بتسليمة لم بع لو صلى أر و من قيام رمضان، و ويح أ  من الترا
 تصح، لنه خلف المشروع بخلف سنة الظهر والعصر، والفرق
غير هت الفرائض فل ت يها أشب لجماعة ف ية ا اويح بمشروع  أن التر

عما وردت.
قت ي قبل الفرض بدخول و ت تب ال ل وقت الروا دخ تنبيه[: ي [      
خروج وقت وعين ب يخرج وقت الن لتي بعده بفعله، و  الفرض، وا
مؤقت ندب قضاؤه. لنفل ال ما تابعان له، ولو فات ا  الفرض، لنه
 ومن القسم الذي ل تندب فيه الجماعة تحية المسجد، وهي ركعتان
ل آخر، وتتكرر تحصل لفرض أو نف اخل و كل د  قبل الجلوس ل
، وإن قصر علها ه قبل ف لوس  بتكرر الدخول على قرب وتفوت بج
لفصل، وتفوت بطول الوقوف هوا وقصر ا لفصل إل إن جلس س  ا

كما أفتى به بعض المتأخرين.
لصلة مسجد با حية ال تحيات أربع: ت ل السنوي: ال       ]فائدة[: قا
 والبيت بالطواف والحرم بالحرام ومنى بالرمي، وزيد عليه تحية

عرفة بالوقوف، وتحية لقاء المسلم بالسلم.
تسبيح ه صلة ال ة في ماع لذي ل تسن الج لقسم ا من ا مة[:        ]تت
مد ل ئة مرة سبحان ال والح ل فيها ثلثما ي أربع ركعات يقو ه  و
مسة عشر بل القراءة خ بر بعد التحرم، وق ال أك  ول إله إل ال و
ع عشرا، وفي الركوع عشرا، بل الركو بعد القراءة وق  مرة، و
ني، السجود الثا نه و لرفع م لسجود وا ه وفي ا ن ي الرفع م كذلك ف  و
بين وتسمى ي أربع بثلثمائة. وصلة الوا هذه خمس وسبعون ف  ف
و نحو ذلك، ا بسبب عشاء أو نوم أ ه  صلة الغفلة لغفلة الناس عن
 وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء، وأقلها ركعتان لحديث
لى ست ركعات ن ص م ه وسلم قال: } ل علي ه صلى ا مذي أن  التر



 بين المغرب والعشاء كتب ال له عبادة اثنتي عشرة سنة{. وركعتا
تا تا الوضوء، وركع عتا الطواف، وركع  الحرام، ورك
توبة وركعتان عند الخروج تا ال لحاجة، وركع  الستخارة،وركعتا ا
 من المنزل وعند دخوله وعند الخروج من مسجد رسول ال صلى
 ال عليه وسلم وعند مروره بأرض لم يمر بها قط. وركعتان عقب
ن سفره، ا قدم م لمسجد إذ لخروج من الحمام. وركعتان في ا  ا
ذا عقد على امرأة وزفت قتل إن أمكنه، وركعتان إ  وركعتان عند ال
ين، وأدلة هذه وقاع أن يصلي ركعت بل ال هما ق كل من ذ يسن ل ليه، إ  إ
قال في المجموع: ملها شرح هذا الكتاب.  لسنن مشهورة ل يحت  ا
ة بين ع نتا عشرة رك ة صلة الرغائب اث وم من البدع المذم  و
لة نصف ب، وصلة لي ن رج ة م ع  المغرب والعشاء ليلة أول جم

شعبان مائة ركعة ول يغتر بمن يفعل ذلك. وأفضل القسم 
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 الذي ل تسن الجماعة فيه الوتر ثم ركعتا الفجر، وهما أفضل من
لضحى ثم م باقي رواتب الفرائض ثم ا ل، ث ي ين في جوف الل  ركعت
عتي الطواف والحرام ر سنة الوضوء كرك ي فعل غ  ما يتعلق ب
لذي تسن لقسم ا ة سواء، وا ي ة في الفضل ث تحية، وهذه الثل  وال
 الجماعة فيه أفضل من القسم الذي ل تسن الجماعة فيه، نعم تفضل
ماعة لذي تسن الج قسم ا أفضل ال يح، و تبة الفرائض على التراو  را
 فيه صلة العيدين، وقضية كلمهم تساوي العيدين في الفضيلة قال
 في الخادم: لكن الرجح في النظر ترجيح عيد الضحى، فصلته
م بعد يره ث كب كبير الفطر أفضل من ت  أفضل من صلة الفطر، وت
 العيد في الفضيلة كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الستسقاء ثم
قت ول تقيد بو و ما ل ي ه نفل المطلق و ويح، ول حصر لل  الترا
يه وسلم لبي ذر: }الصلة خير موضوع قال صلى ال عل  سبب. 
ر كل و آخ د آخرا فقط أ ة تشه كع قل{ فإن نوى فوق ر  استكثر أو أ
 ركعتين فأكثر فل يتشهد في كل ركعة،  وإذا نوى قدرا فله الزيادة
 عليه والنقص عنه إن نويا وإل بطلت صلته، فإن قام لزائد سهوا
ل منه فض ليل أ نفل المطلق ب د ثم قام للزائد إن شاء، وال ع ذكر ق  فت
 بالنهار، وبأوسطه أفضل من طرفيه إن قسمه ثلثة أقسام ثم آخره
ابع لسدس الر وله إن قسمه قسمين، وأفضل من ذلك ا  أفضل من أ
نية. واها أو أطلق ال عتين ن ن كل رك لم م لس يسن ا مس، و  والخا



نه الفريضة باضطجاع على يمي نة الفجر و ن س ي عل ب يسن أن يف  و
الستخارة ي الفجر والمغرب و عت قرأ في أول رك  للتباع وأن ي
ثانية: الخلص، وفي ال يها الكافرون(  ل يا أ ق لمسجد: ) تحية ا  و
ل وفي لي ع ساعات ال ي تغفار في جم س كد إكثار الدعاء وال  ويتأ

النصف الخير آكد. وعند السحر أفضل.
لشكر ونذكره لمصنف لسجدة التلوة وا تنبيه[:لم يتعرض ا [      
تسن سجدات تلوة ئدة لحافظ هذا المختصر.  م به الفا تت  مختصرا ل
ة السجدة ع آي مي د السماع أم ل؟ قراءة لج امع قص  لقارئ وس
لسامع بسجود القارئ. وهي أربع عشرة سجدة: تأكد ل  مشروعة وت
نجم والنشقاق واقرأ، ل في ال فص ثلث في الم لحج، و  سجدتا ا
مريم والفرقان سراء و نحل وال الرعد وال ة في العراف و بقي  وال
 والنمل والم تنزيل وحم السجدة، ومحالها معروفة ليس منها سجدة
جد مصل ة ويس ر الصل ي غي ن ف ر، تس جدة شك ي س بل ه  )ص( 
ه أو سجد م خلف عن إما مه فإن ت ا، فلسجدة إما م قراءته إل مأمو  ل
لرفع دبا لهوي و مصلي كغيره ن يكبر ال طلت صلته، و و دونه ب  ه
مصلي، ير ال ن السجدة كغ م لرفع.  د في ا ل رفع ي ن السجدة ب  م
طها جود وسلم وشرو ل تحرم وس ر مص غي أركان السجدة ل  و

كصلة، وأن ل يطول فصل عرفا بينها وبين 
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ل صلة لشكر ل تدخ وسجدة ا ية.  ية، وتتكرر بتكرر ال  قراءة ال
 وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة، أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن،
هي ق إن لم يخف ضرره ل لمبتلى لئل يتأذى و لفاس هرها ل  ويظ
 كسجدة التلوة، ولمسافر فعلهما كنافلة، ويسن مع سجدة الشكر كما
ر سبب ن غي جدة م لى ال بس ع الصدقة، ولو تقرب إ  في المجمو
جود بين يدي ن الس لة م ر من الجه ي ا يحرم ما يفعله كث م  حرم. وم
وفي بعض صوره ما ، أو قصده ل تعالى.  لمشايخ ولو إلى القبلة  ا

يقتضي الكفر عافانا ال تعالى من ذلك.
السنن أبعاض       }فصل{: في شروط الصلة وأركانها وسننها. 
الركن ي ل تجبر. و يئات وه لسهو وه جبر بسجود ا تي ت هي ال  و
 كالشرط في أنه ل بد منه، ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على
 الصلة، ويجب استمراره فيها كالطهر والستر. والركن ما تشتمل
عريف الشرط الترك لسجود فخرج بت لصلة كالركوع وا يه ا  عل



به في المجموع بل مبطلة ا صو يست بشروط، كم  كترك الكلم، فل
يشهد ط كما قاله الغزالي. و نها شرو يل إ ية، وق قطع الن لصلة ك  ل
ه من الشروط يسير ناسيا ل يضر ولو كان ترك  للول أن الكلم ال

لضر. 
      ]فائدة[: قد شبهت الصلة بالنسان، فالركن كرأسه، والشرط

كحياته، والبعض كأعضائه، والهيئة كشعره.
جمع شرط لصلة(  القسم الول فقال: )وشرائط ا       وقد بدأ ب
ط الساعة أي نه أشرا لمة وم غة الع الشرط بسكون الراء ل  و
 علماتها، واصطلحا ما يلزم من عدمه العدم ول يلزم من وجوده
ا يلزم من اصطلحا م غة الحائل و مانع ل ته، وال  وجود ول عدم لذا
كلم فيها ته كال مه وجود ول عدم لذا لزم من عد  وجوده العدم ول ي
 عمدا، والمعتبر من الشروط لصحة الصلة )قبل الدخول فيها( أي
عضاء من الحدث( خمس( الول: )طهارة ال س بها ) ب  قبل التل
ه مع القدرة على ام ند إحر كن متطهرا ع صغر وغيره فلو لم ي  ال
 الطهارة لم تنعقد صلته، وإن أحرم متطهرا فإن سبقه الحدث غير
 الدائم بطلت صلته لبطلن طهارته، ولو صلى ناسيا للحدث أثيب
وقف على ما ل يت نحوها م  على قصده ل على فعله إل القراءة و
وفي د السلم:  ن عب ب يضا. قال ا نه يثاب على فعله أ  الوضوء فإ
 إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر انتهى. والظاهر عدم الثابة،
طلحا أمر اعتباري يقوم اص لشيء الحادث و ة هو ا غ  والحدث ل
 بالعضاء يمنع من صحة الصلة حيث ل مرخص، وهو كما قال
عيضه محسوس، ولذلك يقال بتب نى ينزل منزلة ال عة مع بن الرف  ا
 وارتفاعه عن كل عضو. )و(  طهارة )النجس( الذي ل يعفى عنه
ذنه أو مكانه نه أو أ و فمه أو عي  في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أ
 الذي يصلي فيه، فل تصح صلته مع شيء من ذلك ولو مع جهله
ما جعل يابك فطهر{ وإن  بوجوده أو بكونه مبطل لقوله تعالى: }وث
ظ أمر م هنا كظاهرهما بخلف غسل الجنابة لغل  داخل النف والف
ب غسلها، ول ه وج ن ة في عي ت نجاس ع ل أنه لو وق لي لنجاسة بد  ا

يجب غسلها 
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ل فمه، غس لته ما لم ي ح ص م تص نجسا ل كل مت  في الطهارة، فلو أ
نا لم بها لزم جاسة ل يع لصلة ن ن يريد ا ي ثوب م ا ف ين  ولو رأ



بن عصيان قاله ا وقف على ال مر بالمعروف ل يت مه، لن ال  إعل
نا ه يجب علي بية فإن ي بص يا يزن ا صب ن كما لو رأي لسلم.   عبد ا
 منعهما، وإن لم يكن عصيان، واستثنى من المكان ما لو كثر ذرق
 الطيور، فإنه يعفى عنه للمشقة في الحتراز عنه، وقيد في المطلب
 العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه. قال الزركشي: وهو قيد متعين

وزاد غيره أن ل يكون رطبا أو رجله مبلولة.
      ]تنبيه[: لو تنجس ثوبه بما ل يعفى عنه، ولم يجد ماء يغسله به
ر من أجرة ث طع أك مته بالق قص قي عها إن لم تن طع موض  وجب ق
بعا للمتولي، وقال اه هذا ما قاله الشيخان ت يه لو اكتر وب يصلي ف  ث
ن ثمن الماء لو اشتراه ن من ذلك وم كثر المري تبر أ  السنوي: يع
نفرد وجب ما لو ا د الحاجة، لن كل منه له عن ة غس  مع أجر
يضا وجوب يد الشيخان أ ظاهر، وق وهذا هو ال هى.  حصيله انت  ت
ل الزركشي: ولم يذكره طاهر، قا ول ستر العورة بال ع بحص لقط  ا
 المتولي، والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به
 بعض العورة لزمه ذلك وهو الصحيح ا هـ. وهذا هو الظاهر. ولو
تين اجتهد فيهما للصلة ين أو بي  اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوب
ا صلى ين، فإذ بين أو البيت ر من الثو طاه نه ال ما ظ  وصلى في
جديد الجتهاد. فإن جب ت م حضرت صلة أخرى لم ي هاد ث  بالجت
 قيل: إن ذلك يشكل بالجتهاد في المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرض.
غير جتهد فت يب: بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة، فلو ا  أج
 ظنه عمل بالجتهاد الثاني فيصلي في الخر من غير إعادة كما ل
لك نقض اجتهاد باجتهاد، لزم من ذ جب إعادة الولى، إذ ل ي  ي
لصلة جتهاد صحت ا ين بال ل أحد الثوب لو غس  بخلف المياه و
 فيهما ولو جمعهما عليه، ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر
لوقت وأعاد ن لحرمة ا تي حد البي و في أ لى عاريا أ ه شيء ص  ل
 لتقصيره بعدم إدراك العلمة، ولن معه ثوبا في الولى ومكانا في
أحدهما ريد القتداء ب ه عليه بدنان ي تب يقين، ولو اش نية طاهرا ب  الثا
ر ظنه ي ه، فإن صلى خلف واحد ثم تغ ا وعمل باجتهاد م  اجتهد فيه
ا لو صلى باجتهاد إلى عيد الولى، كم لى الخر صلى خلفه ول ي  إ
ير صلى منفردا ولو هة أخرى، فإن تح نه إلى ج ير ظ لة ثم تغ  القب
 نجس بعض ثوب أو بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض وجب
 غسل كله لتصح الصلة فيه، فإن كان المكان واسعا لم يجب عليه
بط ا عن ض ، وسكتو لي فيه بل اجتهاد ، فله أن يص هاد فيه  الجت



 الواسع والضيق والحسن في ضبط ذلك العرف، ولو غسل بعض
نجس كثوب ثم غسل باقيه، فإن غسل معه جزأ
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حو ح صلة ن غير المجاور. ول تص هر كله، وإل ف  مجاوره ط
ضر كته، ول ي نجس وإن لم يتحرك بحر صل ب  قابض طرف مت
 جعل طرفه تحت رجله ول نجس يحاذيه، ولو وصل عظمه لحاجة
ي ذلك، فتصح لوصل غيره عذر ف صلح ل ظم ل ي س من ع نج  ب
ي الروضة ا ف ر كم اه ا وجد الط زعه إذ مه ن عه، ول يلز  صلته م
ن غير لحا غيره م د صا و وج وصله أ تج ل أصلها، فإن لم يح  ك
 الدمي وجب عليه نزعه إن أمن من نزعه ضررا يبيح التيمم ولم
 يمت، ومثل الوصل بالعظم فيما ذكر الوشم ففيه التفصيل المذكور.
لو عرق ما لم يجاوز ي الصلة و ماره ف ل استج ن مح ي ع  وعف
 الصفحة والحشفة في حقه، ل في حق غيره، وعما عسر الحتراز
 عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا لعسر تجنبه، ويختلف المعفو
ميل اغيث ودما ن دم نحو بر ع محل من ثوب وبدن، و تا و  عنه وق
، وعن روث ذباب وإن كثر هما  كقمل، وعن دم فصد وحجم بمحل
 ما ذكر ولو بانتشار عرق لعموم البلوى بذلك ل إن كثر بفعله، فإن
ثير ف عن الك دم لم يع ث أو عصر ال اغي تل بر ثر بفعله كأن ق  ك
ن قليل دم وع لرافعي والمجموع.  و حاصل كلم ا ا ه م  عرفا، ك
ر قيح ا ذك لدم فيم لظه، وكا ل دم نحو كلب لغ ي بي ل عن قل ن  أج
نجس غير معفو ط له ريح. ولو صلى ب تنق  وصديد وماء قروح وم
بت العادة، ذكر وج لى ثم ت ي فص م نس ه ث م لمه أو عل  عنه لم يع
مل بخلف ما احت نجس.  ا مع ال عله  ويجب إعادة كل صلة تيقن ف
 حدوثه بعدها. )و( الثاني: )ستر العورة( عن العيون ولو كان خاليا
 في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى: }يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل
، فإن عجز لصلة ثياب في ا اد به ال بن عباس المر  مسجد{. قال ا
ة عليه، ه وسجوده ول إعاد وع يتم رك لي عاريا و ب أن يص  وج
 ويجب ستر العورة في غير الصلة أيضا ولو في الخلوة إل لحاجة
ة في الخلوة وز كشف العور ل صاحب الذخائر: يج اغتسال، وقا  ك

لدنى غرض. قال ومن الغراض 
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غبار عند لثوب من الدناس وال صيانة ا بريد و  كشف العورة للت
مر تر في الخلوة لطلق ال لس ا وجب ا نم يت وغيره، وإ نس الب  ك
 بالستر، ولن ال تعالى أحق أن يستحيا منه. ول يجب ستر عورته
 عن نفسه بل يكره نظره إليها من غير حاجة. وعورة الذكر ما بين
مته عبده أو كم أ يهقي: }وإذا زوج أحد خبر الب بته. ل  سرته ورك
 أجيره فل تنظر{. أي المة }إلى عورته{. والعورة ما بين السرة
لذكر من بها رق بجامع أن رأس كل منهما ليس  والركبة، ومثل ا
 بعورة، وخرج بذلك السرة والركبة فليسا من العورة على الصح.
      ]فائدة[: السرة موضع الذي يقطع من المولود والسرة ما يقطع
ة موصل ما قطع والركب لسرة ل ت ل له سرة لن ا  من سرته ما يقا
بع ركبتاه ق وكل حيوان ذي أر لسا اف الفخذ وأعالي ا ين الطر  ب
ين لوجه والكف لحرة غير ا ي رجليه. وعورة ا ه ف ديه وعرقوبا  في ي
ن إل ما ه بدين زينت وعين لقوله تعالى: }ول ي نا إلى الك  ظهرا وبط
 ظهر منها{ وهو مفسر بالوجه والكفين، وإنما لم يكونا عورة، لن
حرية فإن ى رقا و ث ثى كالن ازهما، والخن دعو إلى إبر لحاجة ت  ا
م تصح ته ل ن سرته وركب ا بي تر م ر على س ى الح خنث تصر ال  اق
 صلته على الصح في الروضة، والفقه في المجموع للشك في
وع في ل في المجم ق ق الصحة، ون تحقي حح في ال تر، وص لس  ا
ي عورته، ه للشك ف ع ب لقط ير ا لوضوء عن البغوي وكث واقض ا  ن
 قال السنوي: وعليه الفتوى ا هـ. ويمكن الجمع بين العبارتين بأن
 يقال إن دخل في الصلة مقتصرا على ذلك لم تصح صلته للشك
 في النعقاد، وإن دخل مستورا كالحرة وانكشف شيء من غير ما
وه في ر ما قال ظي لشك في البطلن ن ن السرة والركبة لم يضر ل ي  ب
 الجمعة إن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد الجمعة للشك في النعقاد،
ه ثم ي ناك خنثى زائد عل عتبر وه معة بالعدد الم  وإن انعقدت الج
 بطلت صلة واحد منهم وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلة، لنا
لرحيم عزيز ا ا فتوح من ال ا في البطلن، وهذ كن يقنا النعقاد وشك  ت
منع إدراك وشرط الساتر جرم ي قلب سليم.  ح ال على من تلقاه ب  فت
ماء صاف ن ونحو ماء كدر ك طي ها، ولو ب  لون البشرة ل حجم
و لمن ن على فاقد الثوب ونحوه ول يي يجب التط كم بخضرة، و  مترا
 هو خارج الصلة خلفا لبعض المتأخرين، ويجب ستر العورة من
 أعلها وجوانبها ل من أسفلها، ولو كان المصلي امرأة فلو رئيت

عورته من طوق قميصه لسعته في ركوعه أو غيره ضر. 



مقصود من الستر، فإن وجد له ستر بعضها بيده لحصول ال       و
هما هما للتفاق على أن عين ل في قبله ودبره ت ترة ما يك ن الس  م
 عورة، ولنهما أفحش من غيرهما، فإن لم يجد ما يكفيهما قدم قبله
بلة كما لو صلى ه به للقبلة وبدل القبلة كالق وج نه مت وبا، ل  وج
خير، ما ت فى لحده بليه، فإن ك نثى ق ، ويستر الخ وب مقصده  ص
لنساء إن كان لة الرجل إن كان هناك امرأة وآلة ا  والولى له ستر آ

هناك رجل. 
تر به ول ه الس م ر فقط لز وب حري لرجل ث و وجد ا تنبيه[: ل [      
لصلة تنجس ل ا زاد من على العورة، ويقدم على الم طع م لزمه ق  ي
ما ل يحتاج إلى طهارة الثوب، ي غيرها م ه ف س علي نج  ويقدم المت
ها ووجدت سترة مة مكشوفة الرأس فعتقت في صلت  ولو صلت أ
أسها تر به ر ا تس د م ، فإن لم تج ها ن تستر رأسها ب ها أ  وجب علي
 بنت على صلتها، ويسن للرجل أن يلبس للصلة أحسن ثيابه وأن
د كل م عن تك ظاهر قوله تعالى: }خذوا زين ين ل لي في ثوب ص  ي
بس حدكم فليل إذا صلى أ ة ولخبر: } ن هم الزي  مسجد{ والثوبان أ
لي في ثوب كره أن يص ين له{ وي الى أحق أن يز يه فإن ال تع  ثوب
تقبة إل أن تكون ثما والمرأة من ه صورة، وأن يصلي الرجل متل  في
ها فل يجوز ظر إلي نب ل يحترزون عن الن  في مكان، وهناك أجا
حيث قدر اهر(  ون الستر )بلباس ط يجب أن يك ا رفع النقاب، و ه  ل
هره به أو ما يط عجز ع نجسا و ز عنه أو وجده مت يه فإن عج  عل
 حبس في مكان نجس وليس معه إل ثوب ل يكفيه للعورة، وللمكان
ليه إن قدر ولو لصور الثلث ول إعادة ع ا في هذه ا لى عاري  ص
ه منه قهرا، ول يلزمه قبول ه لبسه وأخذ يره حرم علي وبا لغ  وجد ث
ة عليه، ولو لي عاريا ول إعاد ح، بل يص ة على الص من بته لل  ه
ح صلته ل لم تص ب منة فإن لم يق عف ال ه لزمه قبوله لض  أعاره ل
يمم. ماء في الت هو كال و باعه إياه أو آجره ف لسترة ول قدرته على ا  ل

)و(  الثالث: 
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 )الوقوف على مكان طاهر(  فل تصح صلة شخص يلقي بعض
و سجود )و( ة في قيام أو قعود أو ركوع أ جاس باسه ن دنه أو ل  ب
ود شرعا، فإن جهله لعارض وقت( المحد لرابع: )العلم بدخول ال  ا
جتهد ه عن علم ا ة يخبر ق وضع مظلم وعدم ث بس في م غيم أو ح  ك



لشمس ؤية ا ن بالصبر أو الخروج ور يقي  جوازا إن قدر على ال
نحو ة وصلة و ع ورد من قرآن ودرس ومطال با ب  مثل، وإل فوجو
مى بصير والع ك مجرب، وسواء ال ي ة وصوت د ط  ذلك كخيا
لصبر أو يقين با ي ظنه، وإن قدر على ال غلب ف مل على ال  وع
يد لعاجز تقل بصير ا لعمى كال ة الفجر، ول ؤي  غيره كالخروج لر
 مجتهد لعجزه في الجملة، أما إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو
عا أو لفجر طال رأيت ا دخوله عن علم أي مشاهدة كأن قال:   رقيقا ب
 الشفق غاربا فإنه يجب عليه العمل بقوله: إن لم يمكنه العلم بنفسه
بر عن علم إل إذا تعذر خ تمد الم ، وفي القبلة ل يع نه  وجاز إن أمك
ل وقت بخلف لم بك عسر الع هما بتكرر الوقات في مه وفرق بين  عل
ما بمحله فل ا ما دام مقي ى به تف ها مرة اك لة، فإنه إذا علم عين  القب
 عسر، ول يجوز له أن يقلد من أخبره عن اجتهاد، لن المجتهد ل
 يقلد مجتهدا حتى لو أخبره عن اجتهاد أن صلته وقعت قبل الوقت
ثقة العارف يد المؤذن ال بصير تقل ا، وهل يجوز لل ته لزمه إعاد  لم ي
هد ه فيه مجت غيم، لن  أو ل. قال الرافعي: يجوز في الصحو دون ال
 وهو ل يقلد مجتهدا وفي الصحو مخبر عن عيان، وصحح النووي
يده فيه أيضا، ونقله عن النص فإنه ل يؤذن في العادة إل  جواز تقل
يجي: ولعله ديك المجرب. قال البندن د عن ال تقاع لوقت فل ي  في ا
ن إصابتهم ظ و كثر المؤذنون وغلب على ال لمسلمين ول  إجماع ا
لقا و صلى بل اجتهاد أعاد مط لقا بل خلف، ول مادهم مط  جاز اعت
 لتركه الواجب وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول
حسابه نجم ب عمل الم وات أفضل، وي لوقت وتأخيره إلى خوف الف  ا
الحاسب يق وغيره، و صح في التحق  جوازا ول يقلده غيره على ال
 وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها في معنى المنجم وهو
ا يؤخذ من نظيره لنجم الفلني كم لوقت طلوع ا  من يرى أن أول ا
الصدر ل بالوجه لقوله لخامس )استقبال القبلة( ب  في الصوم. )و( ا
لمسجد الحرام " نحو ا ك شطر{ أي: "  ه  تعالى: }فول وج
وقد يها.  ين أن يكون ف ر الصلة، فتع ب في غي ج الستقبال ل ي  و
و خلد بن لته وه يء ص مس ه وسلم قال لل ه صلى ال علي ن  ورد أ
 رافع الزرقي النصاري: }إذا قمت إلى الصلة فأسبغ الوضوء ثم
ه وسلم ي ه صلى ال عل وروي أن  استقبل القبلة{. رواه الشيخان. 
مع ها. }وقال هذه القبلة{  عبة{ أي وجه ن قبل الك ي ركع ركعت { 
نه ح الصلة بدو ص صلي{. فل ت ني أ ما رأيتمو صلوا ك  خبر: }



 إجماعا. والفرض في القبلة إصابة العين في القرب يقينا وفي البعد
لو خرج عن محاذاة هة لهذه الدلة، ف ي إصابة الج كف نا فل ت  ظ
ضه بطلت ا وخرج عنه ببع طرفه ه بأن وقف ب دن بعض ب عبة ب  الك
م عن ضه بة وخرج بع ويل بقرب الكع د صف ط مت  صلته، ولو ا
نهم إذا بل لها، ول شك أ س مستق ه لي ن طلت صلته، ل  المحاذاة ب
ل الصف، لن حت صلتهم، وإن طا ا وص ا حاذوه ه  بعدوا عن

صغير الحجم كلما 
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ما استشكل بأن ذلك إن اته كغرض الرماة، و  زاد بعده زادت محاذ
 يحصل مع النحراف ولو استقبل الركن صح كما قاله الذرعي،
ه خارجا ن إن كان بعض بد لركن، و ه مستقبل للبناء المجاور ل ن  ل
كسر الحاء لحجر ب و استقبل ا ين بخلف ما ل جانب  عن الركن من ال
 فقط، فإنه ل يكفي، لن كونه من البيت مظنون ل مقطوع به، لنه

إنما ثبت بالحاد.
      ]تنبيه[: أسقط المصنف شرطا سادسا وهو العلم بكيفية الصلة
ها م فرضيتها ويميز فرضها من سننها، نعم إن اعتقدها كل  بأن يعل
نفل د فرضا ب قص ان عاميا ولم ي ميز وك ضها ولم ي  فرضا أو بع

صحت. 
ين( الحالة لقبلة في حالت استقبال )ا لمصلي )ترك(        )ويجوز( ل
اح من قتال أو غيره فيما يب صلة )شدة الخوف(  في(   الولى )
ها لقوله تعالى: }فإن توجه بشرط في يس ال نت أو نفل، فل  فرضا كا
ير مستقبلي القبلة وغ مر: } بن ع نا{. قال ا تم فرجال أو ركبا  خف
 مستقبليها{ رواه البخاري في التفسير. قال في الكفاية: نعم إن قدر
ب الستقبال لة وج با إلى القب ا إلى غير القبلة وراك م صلي قائ  أن ي
غير عذر قط في النافلة ب يام يس د من القيام، لن الق ه آك ن كبا، ل  را
لسفر( المباح نافلة في ا ة في )ال ني  بخلف الستقبال. )و( الحالة الثا
ع فيه كجوازه قاعدا للقادر توس نفل ي عين، لن ال د محل م قاص  ل
 فللمسافر المذكور التنفل ماشيا، وكذا )على الراحلة( لحديث جابر:
ه  حيث لي على راحلت لم يص ه وس  }كان رسول ال صلى ال علي
لفريضة نزل قصده }فإذا أراد ا هة م في ج ت به{. أي:  وجه  ت
 فاستقبل القبلة{ رواه البخاري وجاز للماشي قياسا على الراكب بل
مسافر أن الناس تخفيف في ذلك على ال ة في ال م  أولى. والحك



نفل لدى إلى ا الستقبال لل يه لى السفار، فلو شرط ف  محتاجون إ
ي الحضر ل ف نف يشهم، فخرج بذلك ال و مصالح معا ورادهم أ  ترك أ

فل يجوز وإن احتيج للتردد كما في السفر لعدم وروده.
      ]تنبيه[: يشترط في حق المسافر ترك الفعال الكثيرة من غير
لحاجة ل سفره لعموم ا لركض والعدو، ول يشترط طو  عذر كا
قاضي والبغوي: لقصير قال ال ي السفر ا ة ف  قياسا على ترك الجمع
عدم سماع النداء. معة ل ه فيه الج م ثل أن يخرج إلى مكان ل تلز  م
سيرتها عة م مثل أن يخرج إلى ضي خ أبو حامد وغيره:  ي  وقال الش
ير ملح ه راكب غ وج ما متقاربان، فإن سهل ت يل أو نحوه وه  م
ها أو ع صلته وإتمام الركان كل مي ينة في ج دج وسف مرقد كهو  ب
لزمه إل ه، فإن لم يسهل ذلك لم ي ره علي تيس مه ذلك ل ها لز  بعض
افه كن انحر ة واقفة وأم ب ه إن سهل بأن تكون الدا ي تحرم ه ف وج  ت
يها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة فإن لم يسهل  عل
ها ول نحرافه علي نه ا ون صعبة أو مقطورة ولم يمك  ذلك بأن تك
ما يه، أ ر السير عل م مشقة واختلل أ حريف لل لزمه ت حريفها لم ي  ت
 ملح السفينة وهو مسيرها فل يلزمه توجه، لن تكليفه ذلك يقطعه
وب طريقه إل إلى القبلة، ن ص نفل أو عمله ول ينحرف ع  عن ال
 لنها الصل، فإن انحرف إلى غيرها عالما مختارا بطلت صلته،
ل الفصل وإل ابة إن طا أ طريق أو جماح د لنسيان أو خط  وكذا ا
ذا هو طل، وه مد ذلك يب لسهو، لن ع ن أن يسجد ل ن يس لك  فل. و
اء في كفيه إيم يخين وي ي ذلك خلف في كلم الش وف مد.   المعت
ن ركوعه للتباع ض م ه أخف ون سجود ه وسجوده ويك وع  رك
 والماشي يتم ركوعه وسجوده ويتوجه فيهما، وفي تحرمه وجلوسه

بين سجدتيه ولو صلى فرضا 
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 عينيا أو غيره على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض جاز، وإن
 لم تكن معقولة، وإل فل يجوز، لن سير الدابة منسوب إليه. ومن
ه شاخصا توج فل أو على سطحها و ة فرضا أو ن ب لى في الكع  ص
 منها كعتبتها ثلثي ذراع تقريبا جاز ما صله. ومن أمكنه علم القبلة
ة يخبر د ثق م عمل بغيره فإن لم يمكنه اعت نها لم ي نه وبي  ول حائل بي
د مع وجود ه ليس له أن يجت بة و ا أشاهد الكع أن  عن علم كقوله: 
بلد كبير أو صغير مسلمين ب ة محاريب ال ه رؤي في معنا  إخباره، و



كل هد ل نه اجتهاد اجت لثقة المذكور وأمك ه، فإن فقد ا كثر طارقو  ي
لوقت عن الجتهاد أو دليل الول. فإن ضاق ا كر ال  فرض إن لم يذ
 تحير صلى إلى أي جهة شاء وأعاد وجوبا فإن عجز عن الجتهاد
تها ة عارفا بأدل لد ثق لبصيرة ق لبصر أو ا أعمى ا كنه تعلم ك  ولم يم
 ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه تعلمها، وتعلمها فرض عين لسفر فإن
جوبا وفرض يف كان وأعاد و ا صلى ك ه ت عن تعلم وق  ضاق ال
ل فيه العارف بالدلة فإن ا يق م كي السفر ب لسب يد ا ة لحضر وق فاي  ك
 كثر كركب الحاج فكالحضر. ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ معينا
يا ا استأنفها وإن تغير اجتهاده ثان ه يقن في با فإن ت  أعاد صلته وجو
لصلة أم ل ول ان في ا ح سواء أك ن ترج جوبا إ ني و مل بالثا  ع
ربع لى أربع ركعات ل و ص ل حتى ل ه لما فعله بالو ة علي  إعاد
 جهات بالجتهاد أربع مرات، فل إعادة عليه، لن كل ركعة مؤداة
 باجتهاد ولم يتعين فيها الخطأ، فإن استويا ولم يكن في صلة تخير
 بينهما، إذ ل مزية لحدهما على الخر، وإن كان فيها عمل بالول
وي وفارق حكم ة عن البغ لروض ي أصل ا قله ف ا كما ن وب  وج
هة فل يتحول إل يها ج نا التزم بدخوله ف أنه ه لها ب لتساوي قب  ا
ثاني في الصلة أن يظن الصواب مقارنا  بأرجح وشرط العمل بال
طلت صلته، وإن قدر على نا ب ظنه مقار طأ فإن لم ي  لظهور الخ
ته إلى غير قبلة ول ن صل ي جزء م واب على قرب لمض لص  ا
ه وسلم جهة ول يمنة ول بي صلى ال علي ن جتهد في محاريب ال  ي

يسرة ول في محاريب المسلمين جهة.
     }فصل{: في أركان الصلة 
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لركن والشرط ين ا اصطلحا والفرق ب ن لغة و ك نى الر  وتقدم مع
جعل تنبيه ب ا في ال وهذا م كنا(  ة عشر ر ني لصلة ثما  )وأركان ا
جدتين وفي ن الس ي ة في الركوع والعتدال والجلوس ب ين  الطمأن
عة عشر، لنسخ سب عض ا ، وفي ب كانا ية الخروج أر لسجدتين ون  ا
ية الخروج ل صح أن ن لتحقيق لن ال لروضة وا ا في ا و م ه  و
عل ا في المحرر بج ر كم ة عش هاج ثلث ا في المن ه جب، وجعل  ت
ة عشر فزاد ع ا في الحاوي أرب عله عة، وج ينة كالهيئة التاب  الطمأن

الطمأنينة إل أنه جعلها في الركان الربعة ركنا 

 111ص: 



 واحدا، والخلف بينهم لفظي، فمن لم يعد الطمأنينة ركنا جعلها في
م في التقدم مه بعة، ويؤيده كل الجزء منه وكالهيئة التا ل ركن ك  ك
لصلة{ إذا قمت إلى ا ه يشعر خبر: } ب كثر، و تأخر بركن أو أ  وال
م السجود ق اس ، وصد ا فذاك لستقللها ن ن عدها أركا م تي. و  ال
من حالها، و غايرها باختلف م كانا لت نها، وجعلت أر  ونحوه بدو
ين ركنا ا السجدت ما عدو ا جنسا واحدا ك نه كنا واحدا فلكو علها ر  ج
لها ل ، وهو أو ة في بعض الصلة اجب نية( لنها و  لذلك. الول )ال
 في جميعها، فكانت ركنا كالتكبير والركوع. وقيل: هي شرط لنها
لصلة، ولهذا قال لصلة فتكون خارج ا د فعل ا ن قص ة ع  عبار
 الغزالي: هي بالشرط أشبه. والصل فيها قوله تعالى: }وما أمروا
ص في ين{ قال الماوردي: والخل لصين له الد  إل ليعبدوا ال مخ
ما العمال بالنيات ه وسلم: }إن وله صلى ال علي نية. وق هم ال  كلم

وإنما لكل امرئ ما نوى{. 
دأ بها لن ي الصلة، وب ة ف ني مة على اعتبار ال عت ال       وأجم
لي فرضا ولو نذرا أو د أن يص نعقد إل بها، فإذا أرا لصلة ل ت  ا
 قضاء أو كفاية وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الفعال وتعيينها
 لتتميز عن سائر الصلوات، وتجب نية الفرضية لتتميز عن النفل،
لصبي كما صححه في التحقيق وصوبه في  ول تجب في صلة ا
قع نفل، ، لن صلته ت ة وأصلها لروض ا في ا ا لم ع خلف  المجمو
 فكيف ينوي الفرضية؟ ول تجب الضافة إلى ال تعالى لن العبادة
تستحب عنى الخلص. و يتحقق م تستحب ل  ل تكون إل له تعالى و
و غير العدد كأن نوى الظهر ة استقبال القبلة وعدد الركعات، ول ي  ن
 ثلثا أو خمسا لم تنعقد. وتصح نية الداء بنية القضاء وعكسه عند
ت فصلها قضاء لوق ه كأن ظن خروج ا يم أو نحو لوقت لغ هل ا  ج
 فبان وقته، أو ظن بقاء الوقت فصلها أداء فبان خروجه لستعمال
ى واحد. قال عن يته بم دين وأد يت ال خر تقول: قض عنى ال  كل بم
ما فل  تعالى: }فإذا قضيتم مناسككم{ أي أديتم أما إذا فعل ذلك عال
 تصح صلته لتلعبه كما نقله في المجموع عن تصريحهم. نعم إن
ا قاله في النوار، ول م يضره كم نى اللغوي ل  قصد بذلك المع
ا هو ر كم م يض أخطأ ل لو عين اليوم و وقت ف  يشترط التعرض لل
ن عليه فوائت ل يشترط أن ينوي وم ل الروضة.  ص  قضية كلم أ
 ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر، والنفل ذو الوقت أو
 ذو السبب كالفرض في اشتراط قصد فعل الصلة وتعيينها كصلة



لتي ظهر ا وكسنة ال ل في المجموع:  اتبة العشاء. قا لكسوف ور  ا
لها أو التي بعدها، والوتر صلة مستقلة فل يضاف إلى العشاء،  قب
إن فصل نوى تر، و ر ووصل نوى الو ث تر بواحدة أو بأك  فإن أو
قدمة يل أو م ة صلة الل ي ين ن ي غيرها ب تخير ف وتر. وي  بالواحدة ال
 الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الصح هذا إذا
ل على ما م لق صح ويح تر وأط أصلي الو  نوى عددا فإن قال: 
ية ط نية النفل عة إلى إحدى عشرة وترا، ول يشتر يده من رك  ير
 ويكفي في النفل المطلق وهو الذي ل يتقيد بوقت ول سبب نية فعل
نطق مع كفي ال لقصد، فل ي نية بالقلب بالجماع لنها ا  الصلة. وال
طق ي سائر البواب كذلك، ول يضر الن ماع وف  غفلة القلب بالج
هر، ق لسانه إلى الظ بح وسب ص أن قصد ال ا في القلب ك  بخلف م
 ويندب النطق بالمنوي قبيل التكبير ليساعد اللسان القلب ولنه أبعد
ا وقصد اه فظ إن شاء ال أو نو نية بل و عقب ال لوسواس، ول  عن ا
ليق أو ضر أو التع اقع بمشيئة ال لم ي لفعل و تبرك أو أن ا  بذلك ال

أطلق لم يصح للمنافاة. 
ل فرضك ولك علي دينار ص ص لخر:  و قال شخ       ]فائدة[: ل
ه صلته، ولو نوى ت ة لم يستحق الدينار وأجزأ ي  فصلى بهذه الن
 الصلة ودفع الغريم صحت صلته لن دفعه حاصل وإن لم ينوه
ة وسنة وضوء ي فل غير تح ته فرضا ون ى بصل  بخلف ما لو نو
ا في الخرى. ولو قال: م تين ل تندرج إحداه ه بين عباد تشريك  ل
 أصلي لثواب ال تعالى أو للهرب من عقابه صحت صلته خلفا
في الفرض كان الصلة )القيام(  ي من أر ان لفخر الرازي. )و( الث  ل
 )مع القدرة( عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه

يومه وليلته 
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ن حصين قال: مران ب ه لخبر البخاري }لع لحرام ب  فيجب حالة ا
يه وسلم عن الصلة لنبي صلى ال عل  كانت بي بواسير، فسألت ا
 فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب{
فسا إل تطع فمستلقيا ل يكلف ال ن فإن لم تس لنسائي }  زاد ا
 وسعها{. وأجمع المة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة،
لك صحة م من ذ فه قد ي لعاجز. و لنفل وبالقادر ا  وخرج بالفرض ا
ما الصح ك لفرض قاعدا مع القدرة على القيام، و لصبي ا  صلة ا



استثنى لصلة المعادة، و لة الصبي ا ل ص ث ر خلفه. وم لبح  في ا
لسفينة غرقا ا لو خاف راكب ا م  بعضهم من ذلك مسائل: الولى: 
 أو دوران رأس فإنه يصلي من قعود ول إعادة عليه. الثانية: ما لو
 كان به سلس بول لو قام سال بوله وإن قعد لم يسل فإنه يصلي من
 قعود على الصح بل إعادة، ومنها ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينه
تك، فله ترك القيام على مكن مداوا ليت مستلقيا أ إن ص  ماء: 
مكن المريض القيام منفردا بل مشقة ولم يمكنه ذلك  الصح. ولو أ
 في جماعة إل بأن يصلي بعضها قاعدا، فالفضل النفراد، وتصح
 مع الجماعة وإن قعد في بعضها كما في زيادة الروضة. الثالثة: ما
ب يرقب العدو ولو قام لرآه العدو، أو جلس ة رقي  لو كان للغزا
ة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب صلوا  الغزا
ن خافوا قصد مذهب لندرة ذلك ل إ بت العادة على ال  قعودا، ووج
 العدو لهم فل تلزمهم العادة كما صححه في التحقيق. والفرق بين
لحقيقة ل م وفي ا ه ث ن عظم م لعذر هنا أ ا مر أن ا ن م بي ا هنا و  م
 استثناء لن من ذكر عاجز إما لضرورة التداوي أو خوف الغرق
قيام عن لم أخر ال فإن قيل:  و نحو ذلك.  مسلمين أ  أو الخوف على ال
 النية مع أنه مقدم عليها؟ أجيب بأنها ركن في الصلة مطلقا وهو
 ركن في الفريضة فقط فلذا قدمت عليه. وشرط القيام نصب ظهر
لى قدامه أو نيا إ قف منح عه، فإن و ن اسم القيام دائر م لمصلي ل  ا
م يصح مى قائما ل ث ل يس ي و يساره بح ينه أ  خلفه أو مائل إلى يم
ن يصير لسالب للسم أ واجب بل عذر، والنحناء ا تركه ال مه ل  قيا
ند إلى شيء كجدار لو است ا في المجموع. و م  إلى الركوع أقرب ك
 أجزأه مع الكراهة، ولو تحامل عليه وكان بحيث لو رفع ما استند
ع قدميه إن شاء ث يرف ي ود اسم القيام، وإن كان بح ه لسقط لوج لي  إ
 وهو مستند لم يصح لنه ل يسمى قائما بل معلق نفسه، فإن عجز
 عن ذلك وصار كراكع لكبر أو غيره وقف وجوبا كذلك لقربه من
 النتصاب، وزاد وجوبا انحناء لركوعه إن قدر على الزيادة ليتميز
يه نه القيام متكئا على شيء أو القيام على ركبت  الركنان.  ولو أمك
 لزمه ذلك لنه ميسوره. ولو عجز عن ركوع وسجود دون قيام قام
ه في انحنائه لهما بصلبه، فإن عجز فبرقبته عل ما أمكن  وجوبا وف
ق مشقة و عجز عن قيام بلحو هما أ مأ إلي أسه، فإن عجز أو  ور
 شديدة قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من تربعه وغيره لنه قعود

عبادة.  



مصلي على لصلة أن يجلس ال عاء في قعدات ا       ويكره الق
كم لصلة رواه الحا قعاء في ا ي عن ال نه بتيه لل ه ناصبا رك كي  ور
ن السجدتين وإن كان ي سنون ب من القعاء نوع م  وصححه. و
 الفتراش أفضل منه، وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه ويضع
 أليتيه على عقبيه، ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه إن قدر، وأقله
يه، وأكمله أن تحاذي ه ما قدام ركبت ت ني إلى أن تحاذي جبه  أن ينح
لنفل كذلك. فإن عجز عن لقاعد في ا  جبهته محل سجوده وركوع ا
ا لخبر عمران السابق وسن على  القعود اضطجع على جنبه وجوب
لجنب استلقى على ظهره رافعا رأسه بأن  اليمن، فإن عجز عن ا
 يرفعه قليل بشيء ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه إل أن يكون
كانه فإن قدر ع ويسجد بقدر إم ك ي مسقوفة، وير ة وه ب  في الكع
من قدر على زيادة ط كرره للسجود، و وع فق لمصلي على الرك  ا
ما لسجود لن الفرق بينه نت تلك الزيادة ل كمل الركوع تعي  على أ
ن السجود إل أن يسجد بمقدم ز ع و عج كن، ول اجب على المتم  و

رأسه أو صدغه وكان 

 113ص: 
رأسه. مأ ب ض وجب، فإن عجز عن ذلك أو  ذلك أقرب إلى الر
 والسجود أخفض من الركوع فإن عجز فببصره، فإن عجز أجرى
قط عنه يه. ول تس ها على قلبه ول إعادة عل ة بسنن لصل  أفعال ا
 الصلة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف، وللقادر على القيام النفل
 قاعدا سواء الرواتب وغيرها، وما تسن فيه الجماعة كالعيد وما ل
يث ا مع القدرة على القيام وعلى القعود لحد ع ن فيه، ومضطج  تس
ن صلى قاعدا فله م و أفضل و ا فه م ن صلى قائ م  البخاري: }و
ف أجر ا فله نص ئما أي مضطجع من صلى نا  نصف أجر القائم و
قعد للركوع والسجود، فإن استلقى مع إمكان يلزمه أن ي لقاعد{ و  ا

الضطجاع لم تصح صلته. 
ع عند القدرة وإل لم مضطج ر القاعد وال ان أج قص محل ن       و
تكبيرة ركان الصلة ) لث من أ ا شيء. )و( الثا ن أجرهم ص م نق  ي
تصاب في الفرض ا بعد الن قاعه ، وهي إي طها  الحرام( بشرو
م لفظ ي كبر، وتقد يها، ولفظ الجللة ولفظ أ غة العربية للقادر عل  بالل
كبر عدم مد باء أ بر، وعدم مد همزة الجللة، و ك  الجللة على أ
تين، ة بين الكلم ك او ساكنة أو متحر ديدها، وعدم زيادة و  وعدم تش



ما قيده تيه ك ين كلم ، وعدم وقفة طويلة ب بل الجللة  وعدم واو ق
به يرة ل تضر و ليس نبيه. ومقتضاه أن ا لزركشي في شرح الت  ا
 صرح في الحاوي الصغير وأقره عليه ابن الملقن في شرحه، وأن
ع من ن لسمع، ول ما ان صحيح ا ها إن ك يع حروف فسه جم  يسمع ن
صم كن أ ا يسمعه لو لم ي قدر م غط وغيره وإل فيرفع صوته ب  ل
ؤقت وذي نفل الم تكبيرة الفرائض وال قت الفرض ل  ودخول و
ا عن تأخيره ل حيث شرطناه، و ستقبا ها حال ال لسبب، وإيقاع  ا
تل ة عشر شرطا إن اخ ه خمس ي حق المقتدي فهذ مام ف كبيرة ال  ت
لمسيء كبير }خبر ا د صلته. ودليل وجوب الت عق ها لم تن  واحد من
ك من ر مع يس م اقرأ ما ت بر، ث ك لصلة ف ا قمت إلى ا  صلته: إذ
 القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم
فعل ، ثم ا ن جالسا تى تطمئ م ارفع ح اجدا، ث ئن س جد حتى تطم  اس
 ذلك في صلتك كلها{ رواه الشيخان والتباع مع خبر }صلوا كما

رأيتموني أصلي{. 
      ول تضر زيادة ل تمنع اسم التكبير كال الكبر لنها تدل على
 زيادة مبالغة في التعظيم وهو الشعار بالتخصيص، وكذا ال أكبر
ن صفاته تعالى إن لم ل صفة م ا ك ل أكبر وكذ ي أجل، أو ال الجل  و
ا الفصل، فإن طال كال الذي ل إله إل هو الملك القدوس ه طل ب  ي
ما اقتضاه كبر لم يضر خلفا ل لراء من أ كبر ضر. ولو لم يجزم ا  أ
تنبيه، واستدل له الدميري بقوله صلى  كلم ابن يونس في شرح ال
 ال عليه وسلم: }التكبير جزم{ ا هـ. قال الحافظ ابن حجر: إن هذا
 ل أصل له، وإنما هو قول النخعي وعلى تقدير وجوده فمعناه عدم
هم، وأن ل ير بحيث ل يف كب قصر الت يسن أن ل ي لتردد فيه. و  ا
 يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا، والسراع به أولى من
تكبيرات كبيرة الحرام و هر بت نية، وأن يج  مده لئل تزول ال
وا صلته بخلف غيره ين فيعلم لمام ليسمع المأموم  النتقالت ل
 من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه السرار، نعم إن لم يبلغ صوت
ر بحسب ث احد أو أك دبا و هم ن ن جهر بعض مي ميع المأمو  المام ج
ه وسلم لي ه صلى ال ع ن لصحيحين: }أ خبر ا لغ عنه ل لحاجة ليب  ا
ه يسمعهم ن ر رضي ال ع و بك أب ي مرضه بالناس و لى ف  ص
تتاح دخل ا بكل منها الف وي كبيرات نا كبير{. ولو كبر للحرام ت  الت
ح صلة تت ، لن من اف ها بالشفاع ي الصلة، بالوتار وخرج من  ف
ن كل و بي م ين طلت صلته هذا إن ل تتاح صلة أخرى ب  ثم نوى اف



 تكبيرتين خروجا أو افتتاحا وإل فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير، فإن
 لم ينو بغير التكبيرة الولى شيئا لم يضر لنه ذكر، ومحل ما ذكر
 مع العمد كما قاله ابن الرفعة، أما مع السهو فل بطلن. ومن عجز
 وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء،
تم لد آخر لن ما ل ي و بسفر إلى ب يه ول وجب التعلم إن قدر عل  و

الواجب إل به فهو واجب.
      ]فائدة[: إنما سميت هذه التكبيرة تكبيرة الحرام لنه يحرم بها
كل دات الصلة كال فس ا من م له لمصلي ما كان حلل له قب  على ا
ي تكبيرة الحرام ه ف دي ويسن رفع ي حو ذلك.   والشرب والكلم ون
ما نحوها، طراف أصابعه كفيه القبلة، مميل أ ، مستقبل ب  بالجماع
 مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا كاشفا لهما، ويرفعهما مقابل منكبيه
 لحديث ابن عمر رضي ال تعالى عنهما }أنه صلى ال عليه وسلم
نووي في ح الصلة{. قال ال ت كبيه إذا افت ع يديه حذو من ان يرف  ك
طراف أصابعه أعلى كبيه أن تحاذي أ نى حذو من  شرح مسلم: مع
نية ويجب قرن ال كبيه.  نيه، وراحتاه من تي أذ ذنيه، وإبهاماه شحم  أ
له ويستصحبها نها بأو نها أول الركان بأن يقر تكبيرة الحرام ل  ب
 إلى آخره. واختار النووي في شرحي المهذب والوسيط تبعا للمام
ث يعد حي ند العوام ب لعرفية ع مقارنة ا  والغزالي الكتفاء بال
بن ي تسامحهم بذلك، وقال ا ن ف ي لصلة اقتداء بالول  مستحضرا ل
 الرفعة: إنه الحق وصوبه السبكي، ولي بهما أسوة. والوسوسة عند
 تكبيرة الحرام من تلعب الشيطان، وهي تدل على خبل في العقل

أو جهل في الدين. 
      ول يجب استصحاب النية بعد التكبير للعسر لكن يسن، ويعتبر
 عدم المنافي كما في عقد اليمان بال تعالى، فإن نوى الخروج من
و تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت بخلف الوضوء لصلة أ  ا
بعة، فكان ا من الر اب يق ب نها أض لصوم ل لحج وا  والعتكاف وا
نية أشد. )و( الرابع من أركان الصلة )قراءة(  تأثيرها باختلف ال
لشيخين: خبر ا لفاتحة( في كل ركعة في قيامها أو بدله، ل  سورة )ا
 }ل صلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب{ أي في كل ركعة لما مر في
 خبر المسيء صلته، إل ركعة مسبوق فل تجب فيها، بمعنى أنه

ل يستقر وجوبها عليه لتحمل المام لها عنه.
لفاتحة في كل موضع حصل للمأموم       ]تنبيه[: يتصور سقوط ا
أربعة أركان طويلة وزال عذره  فيه عذر تخلف بسببه عن المام ب



طيء القراءة أو ، كما لو كان ب تحة ل عنه الفا تحم مام راكع في  وال
ع من السجود بسبب زحمة، أو شك لصلة، أو امتن ه في ا  نسي أن
نبه على ذلك ة فتخلف لها.  تح ته الفا ه في قراء م عد ركوع إما  ب
 السنوي. و )بسم ال الرحمن الرحيم آية منها( أي من الفاتحة لما
 روي: }أنه صلى ال عليه وسلم عد الفاتحة سبع آيات، وعد "بسم
 ال الرحمن الرحيم" آية منها{. رواه البخاري في تاريخه. وروى
 الدارقطني عن أبي هريرة رضي ال تعالى عنه أنه صلى ال عليه
لرحيم من ا د ل فاقرءوا بسم ال الرح حم تم ال  وسلم قال: }إذا قرأ
ثاني، و  بسم ال الرحمن لسبع الم نها أم القرآن وأم الكتاب وا  إ
حيح عن أم ناد ص إس ن خزيمة ب وروى اب ها{.  لرحيم إحدى آيات  ا
يه وسلم عد بسم ال الرحمن الرحيم لنبي صلى ال عل  سلمة }أن ا
 آية، و الحمد ل رب العالمين{ إلى آخرها ست آيات. وهي آية من
لمصحف ا في ا ته لصحابة على إثبا ل سورة إل براءة لجماع ا  ك
لسور تراجم ا ل السور سوى براءة دون العشار و خطه أوائ  ب
حمل على اعتقاد نه ي ا لما أجازوا ذلك ل ن قرآن و لم تك  والتعوذ، فل
ت في أول ت يل لثب ما ق لفصل ك و كانت ل قرآن قرآنا، ول ا ليس ب  م
بت ما يث فإن قيل: القرآن إن تحة.  ت في أول الفا ب  براءة ولم تث
 بالتواتر. أجيب بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا، أما ما يثبت قرآنا
ها في كفي في كل ظني، وأيضا إثبات لظن كما ي  حكما فيكفي فيه ا
فإن قيل: لو تر.  نى التوا ر في مع كي ن غير ن ه م خط لمصحف ب  ا
 كانت قرآنا لكفر جاحدها. أجيب بأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها،
عا فاتحة قط ة من أول ال ي آي ه كفير ل يكون بالظنيات و أيضا الت  و
لسنة أن صح، وا لسور على ال ن باقي ا ة م يما عدا براء  وكذا ف

يصليها بالحمد ل وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة. 
ماء السور ن أس ن م لمصحف ال ت في ا ثب ما أ       ]فائدة[: 
ب رعاية حروف ج ي زمنه. وي لحجاج ف تدعه ا العشار شيء اب  و
ا بآخر لم و من أمكنه التعلم بدل حرف منه تى قادر أ لفاتحة، فلو أ  ا
ذين ظم، ولو أبدل ذال ال مة لتغييره الن ح قراءته لتلك الكل ص  ت
افعي وغيره تضى إطلق الر ما اق ملة لم تصح ك عجمة بالمه  الم
الحمد بعه، وكذا لو أبدل حاء } ي ومن ت ا للزركش ه خلف  الجزم ب
طق كاف كما تن ين ال ها وب و نطق بالقاف مترددة بين  ل{ بالهاء، ول
 به العرب صح مع الكراهة كما جزم به الروياني وغيره وإن قال

في المجموع فيه نظر. 



      ويجب رعاية تشديداتها الربع عشرة منها ثلث في البسملة،
نظم، ولو مة لتغييره ال نها تشديدة بطلت قراءة تلك الكل و خفف م  فل
ب رعاية يج أه كما قاله الماوردي. و ف أساء وأجز لمخف  شدد ا
بلغة نه مناط ال مها المعروف ل ها على نظ أتي ب بها بأن ي  ترتي
ني على الول إن د به ويب ت ثاني لم يع أ بنصفها ال  والعجاز، فلو بد
ل الفصل عمد أو طا ، يستأنف إن ت لم يطل الفصل  سها بتأخيره و
باع مع ها على الولء للت أن يأتي بكلمات تها ب ب رعاية موال يج  و
 خبر: }صلوا كما رأيتموني أصلي{ فيقطعها تخلل ذكر وإن قل،
طع كوت قصد به ق ، أو س ما ال عرفا بل عذر فيه  وسكوت ط
 القراءة لشعار ذلك بالعراض عن القراءة بخلف سكوت قصير
 لم يقصد به القطع أو طويل، أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو
تحه عليه امه وف ينه لقراءة إم  أو إعياء، أو تعلق ذكر بالصلة كتأم
 إذا توقف فيها، فإن عجز عن جميع الفاتحة لعدم معلم أو مصحف
قص تفرقة ل تن ي بها ولو م ت تها يأ لك فسبع آيات عدد آيا و غير ذ  أ

حروفها عن حروف الفاتحة. 
      ]تنبيه[: ظاهر إطلقهم أنه ل فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى
ني وهو أي الثا قال في المجموع:  م نظر{.  ث وما أم ل كـ}  منظ
ه في لقه الجمهور واختار المام الول وأقر ما أط  المختار ك
ي هو القياس. وقال ثان هم: وال ة وأصلها. قال بعض لروض  ا
طلقهم محمول على الغالب، مختار ما ذكره المام وإ ذرعي: ال  ال
حسن غير ذلك، نما ينقدح إذا لم ي م ما اختاره الشيخ أي النووي إ  ث
الية أو متفرقة منتظمة المعنى فل وجه له ما مع حفظه آيات متو  أ
 وإن شمله إطلقهم انتهى. وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلمين
 وهو جمع حسن. ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي
 إن أحسنه وإل كرره في الصح، وكذا من يحسن بعض بدلها من
ية حسن ال لصل والبدل، فإن كان ي ب بين ا تي ويجب التر  القرآن. 
لفاتحة أتى  في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي بالبدل، وإن كان آخر ا
 بالبدل ثم بالية، وإن كان في وسطها أتى ببدل الول ثم قرأ ما في
 الوسط ثم أتى ببدل الخر، فإن عجز عن القرآن لتى بسبعة أنواع
، ويجب لفاتحة ا عن حروف ا ه قص حروف ن ذكر أو دعاء ل تن  م
ه، فإن عجز موع وي في مج ا رجحه النو م  تعلق الدعاء بالخرة ك
ه وقفة قدر م كر والدعاء لز ن ترجمة الذ ى ع له حت  عن ذلك ك
م عنها بخلف ي نفسه، ول يترج ب ف ه واج ن ي ظنه ل ة ف لفاتح  ا



د سكتة ة بع لفاتح ن عقب ا وس ونه.  ها د كبير لفوات العجاز في  الت
مين للتباع، رواه الترمذي لة وخارجها آ لص ا في ا قارئه طيفة ل  ل
مد د وقصر وال ا بم مه خففة مي ا خارجها م ه ة وقيس ب ي الصل  ف
يم لم ى استجب، ولو شدد الم ن م فعل بمع و اس ه ح وأشهر، و  أفص
لمصلي ها ل ي جهرية جهر ب لدعاء ويسن ف قصده ا بطل صلته ل  ت
مين موم مع تأ من المأ بعا له، وأن يؤ مه ت تى للمأموم لقراءة إما  ح
 إمامه لخبر الشيخين: }إذا أمن المام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه

تأمين الملئكة غفر له ما تقدم من ذنبه{.
فاتحة الكتاب، وأم ها عشرة أسماء:  تحة الكتاب ل       ]فائدة[: فا
الصلة مد، و ي، وسورة الح ن لسبع المثا  القرآن، وأم الكتاب، وا
س من أركان م الساس. )و( الخا افية، والشفاء، و كافية، والو  وال
ذا قمت إلى ولخبر }إ لصلة )الركوع( لقوله تعالى }اركعوا{   ا
 الصلة{ وللجماع، وتقدم ركوع القاعد، وأما أقل الركوع في حق
ناس فيه، قدر بلوغ نحناء خالصا ل انخ نحني ا هو أن ي  القائم ف
، فل يحصل ما تيه إذا أراد وضعه دل خلقة ركب تي يدي المعت  راح
وعا، فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع ه ل يسمى رك ن  بانخناس ل
عين ولو كر إل بم ما ذ تبر ذلك، فإن عجز ع ما لم يع  شيء منه
نحني قدر عاجز ي نحناء على شقه لزمه. وال  باعتماد على شيء أو ا
طرفه. )و( أ برأسه ثم ب وم ، فإن عجز عن النحناء أصل أ انه  إمك
يث ة فيه( أي الركوع لحد ن لصلة )الطمأني ادس من أركان ا لس  ا
حيث كعا، ب ن تستقر أعضاؤه را ها أ لمسيء صلته المار، وأقل  ا
ه أي سقوطه، فل تقوم زيادة وي ه عن ه وع ه عن رك ع نفصل رف  ي
ه هو هوي غير الركوع، قصد ينة، ول يقصد بال  الهوي مقام الطمأن
يه، فلو ة منسحبة عل لصل كان لن نية ا قية الر يره من ب  أم ل كغ
واجب  هوى لتلوة فجعله ركوعا، لم يكف لنه صرفه إلى غير ال
ا فظن ع عقبه م رك جدة ث ة س ي مه آ يركع. ولو قرأ إما تصب ل  بل ين
جد فوقف عن ذلك فرآه لم يس ه يسجد للتلوة فهوى ل ن  المأموم أ
غتفر ذلك ه يحسب له وي أن ا قاله الزركشي:  م لسجود فالقرب ك  ا
دهما بانحناء نقه، أي يم ع تسوية ظهره وع مل الركو ته. وأك  لمتابع
 خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة للتباع. رواه مسلم. فإن
 تركه كره نص عليه في الم. ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه
طا لجهة ا وس عه تفريق ة أصاب تفرق يه للتباع رواه البخاري. و  بكف
يدين ل ه كقصير ال طع ونحو نها أشرف الجهات، والق  القبلة ل



رسل عا، أو ي ما إن لم يسلما م ه بل يرسله ي ديه ركبت وصل ي  ي
لصلة ابع من أركان ا الس ا إن سلمت الخرى. )و(  داهم  إح
مسيء ق لحديث ال ي ححه في التحق ا ص م  )العتدال( ولو لنافلة ك
ل ركوعه ه قب لي ما كان ع يحصل بعود البدء بأن يعود ل  صلته، و
ة فيه( ن ثامن من أركان الصلة )الطمأني ما كان أو قاعدا. )و( ال  قائ
ه على ما كان ، بأن تستقر أعضاؤ يء صلته لمس ي خبر ا ا ف م  ك
لى ما كان ه عن عوده إ ل ارتفاع ث ينفص ي ل ركوعه بح ه قب ي  عل
ة فيه عاد ين يه ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأن  عل
 وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل، أو سقط عنه بعدها نهض معتدل ثم
م سجد ول ا ث م شك هل تم اعتداله اعتدل وجوب وإن سجد ث  سجد. 
 يقصد غيره، فلو رفع خوفا من شيء كحية لم يكف رفعه لذلك عن
تاسع من أركان الصلة  رفع الصلة لنه صارف كما مر. )و( ال
اسجدوا{ ي كل ركعة لقوله تعالى: }اركعوا و ن ف تي السجود( مر ( 
نا واحدا لتحادهما، ما عدا رك لى الصلة{ وإن ذا قمت إ  ولخبر: }إ
 كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الربع ركنا واحدا لذلك. وهو
 لغة التطامن والميل، وقيل الخضوع والتذلل، وشرعا أقله مباشرة
ا لخبر: }إذا و غيره ه من أرض أ لي علي ص ه ما ي ت عض جبه  ب
 سجدت فمكن جبهتك ول تنقر نقرا{ رواه ابن حبان في صحيحه.
 وإنما اكتفي ببعض الجبهة لصدق اسم السجود عليها بذلك، وخرج
 بالجبهة الجبين والنف فل يكفي وضعهما، فإن سجد على متصل
 به كطرف كمه الطويل أو عمامته جاز إن لم يتحرك بحركته لنه
ه في قيام أو قعود أو حركت ل عنه، فإن تحرك ب نفص ي حكم الم  ف
لما بطلت جز، فإن كان متعمدا عا ل على عاتقه لم ي ندي  غيره كم
لو صلى من لسجود و بطل وأعاد ا و ناسيا أو جاهل لم ت  صلته، أ
ضر إذ لى من قيام لتحرك لم ي لو ص حركته، و  قعود فلم يتحرك ب
ر ولم أر من ذكره، وخرج ظاه هذا هو ال اهنة.  لعبرة بالحالة الر  ا
 بمتصل به ما هو في حكم المنفصل وإن تحرك بحركته كعود بيده
 فل يضر السجود عليه كما في المجموع في نواقض الوضوء. ولو
هته ة فالتصقت بجب ه كورق ع سجود ي موض  سجد على شيء ف
 وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر، وإن نحاها ثم سجد لم يضر.
ق عليه ضرورة بأن ش لو سجد على عصابة جرح أو نحوه ل  و
ه مع اليماء للعذر فهذا لزم ها إذا لم ت مه العادة لن ها لم تلز  إزالت
 أولى، وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته لن ما نبت عليها



 مثل بشرته ذكره البغوي في فتاويه. ويجب وضع جزء من ركبتيه
جود لخبر لس ه في ا بع قدمي ن أصا اط ه ومن ب ي طن كف من با  و
يدين، هة، وال عظم: الجب جد على سبعة أ أمرت أن أس لشيخين: }  ا
شف ا بل يكره ك ه جب كشف مين{. ول ي ين، وأطراف القد  والركبت

الركبتين كما نص عليه في الم.
يه وضع       ]فرع[: لو خلق له رأسان وأربع أرجل هل يجب عل
نظر، تين وما بعدهما أم ل؟ الذي يظهر أنه ي  بعض كل من الجبه
 في ذلك إن عرف الزائد فل اعتبار به وإل اكتفى في الخروج عن
 عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين وبعض يدين وركبتين
ه الصلي بالزائد ب ا أصلية، فإن اشت له نت ك ين إن كا  وأصابع رجل
لصلة عاشر من أركان ا ها. )و( ال ن كل من ب وضع جزء م  وج
، ويجب أن يء صلته لمس حديث ا أي السجود ل ة فيه(  ين  )الطمأن
مكن إذا سجدت ف لخبر المار: } ل رأسه ل ه ثق ل سجود ح صيب م  ي
طن أو ته ق يث لو فرض تح حامل بح ثقل أن يت عنى ال بهتك{. وم  ج
 حشيش لنكبس وظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك، ول يعتبر
بارة الروضة وعبارة ذ من ع ؤخ عضاء كما ي ية ال ا في بق  هذ
صابعهما نشر أ نكبيه وي فيه حذو م ندب أن يضع ك يق، وي  التحق
ر السجود غي يجب أن ل يهوي ل هما، و مد علي مة للقبلة ويعت  مضمو
 كما مر في الركوع، فلو سقط على وجهه من العتدال وجب العود
ط من الهوي لم قوط فإن سق ي الس نه لنتفاء الهوي ف ليه ليهوي م  إ
هة ضع الجب ن قصد بو عود بل يحسب ذلك سجودا، إل إ لزمه ال  ي
 العتماد عليها فقط فإنه يلزمه إعادة السجود لوجود الصارف. ولو
يته ة السجود أو بل نية أو بن ي به فانقلب بن  سقط من الهوي على جن
وى الستقامة لم يجزه لوجود مة وسجد أجزأه، فإن ن ة الستقا ني  و
م يسجد، فإن قام عامدا وم ث م يسجد ول يق جلس ث لصارف بل ي  ا
 عالما بطلت صلته كما صرح به في الروضة وغيرها، وإن نوى
نه زاد فعل ل يزاد لت صلته ل لسجود بط ع ذلك صرفه عن ا  م
ع أسافله على ود أن ترتف ي السج ب ف ويج لصلة عامدا.  ثله في ا  م
 أعاليه للتباع كما صححه ابن حبان، فلو صلى في سفينة مثل ولم
مته لى على حسب حاله ولز ا ص ه ن من ارتفاع ذلك لميلن ك  يتم
عم إن كان به علة ل يمكنه معها السجود  العادة لنه عذر نادر. ن
مه كيس لز د على وسادة بتن لسجو نه ا ذلك صح، فإن أمك  إل ك
 لحصول هيئة السجود بذلك، أو بل تنكيس لم يلزمه السجود عليها



 لفوات هيئة السجود بل يكفيه النحناء الممكن خلفا لما في الشرح
وس بين لصلة )الجل لحادي عشر من أركان ا لصغير )و( ا  ا
ا رفع ه وسلم }كان إذ ل علي ه صلى ا ن ي نفل ل و ف لسجدتين( ول  ا
 رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا{ كما في الصحيحين، وهذا فيه
ع رأسه عن الرض يفة حيث يقول: يكفي أن يرف بي حن  رد على أ
لصلة ر من أركان ا ي عش ثان د السيف )و( ال ح ى رفع ك دن  أ
 )الطمأنينة فيه( لحديث المسيء صلته، ويجب أن ل يقصد برفعه
 غيره كما مر في الركوع، فلو رفع فزعا من شيء لم يكف ويجب
جب أن ل يطوله ول العتدال لى السجود، وي يه أن يعود إ  عل
 لنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل، وأكمله
 يكبر بل رفع يد مع رفع رأسه من سجوده للتباع رواه الشيخان،
ه على فخذيه في عا ك يانه للتباع واض فترشا وسيأتي ب  ويجلس م
 قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رءوس الصابع، ناشرا أصابعه
ني رب اغفر لي وارحم ي السجود قائل:  ا ف بلة كم مة للق  مضمو
م يسجد ع، ث عافني للتبا هدني و ارزقني وا ني و اجبرني وارفع  و
ر من أركان ثالث عش مل. )و( ال قل والك ولى في ال نية كال  الثا
 الصلة )الجلوس الخير( لنه محل ذكر واجب فكان واجبا كالقيام
 لقراءة الفاتحة )و( الرابع عشر من أركان الصلة )التشهد فيه( أي
ينا  الجلوس الخير لقول ابن مسعود: }كنا نقول قبل أن يفرض عل
لسلم لم على جبريل، ا ، الس السلم على ال قبل عباده لتشهد:   ا
ه وسلم: ل ل صلى ال علي ، السلم على فلن. فقا ائيل  على ميك
كن قولوا التحيات ل{ لسلم ول وا السلم على ال فإن ال هو ا  تقول
تعبير دهما ال ين: أح ه من وجه لة في ارقطني، والدل  إلخ. رواه الد
وس آخر ه في الجل لمراد فرض ر به وا م ثاني: ال  بالفرض. وال
ه حسن ي لشافعي والترمذي وقال ف ما رواه ا لصلة، وأقله:   ا
لصلة، وأقله: وس آخر ا لتحيات ل فرضه في الجل  صحيح: }ا
 سلم عليك أيها النبي ورحمة ال وبركاته، سلم علينا وعلى عباد
دا رسول ال أو أن هد أن ل إله إل ال وأن محم  ال الصالحين أش
ا رسوله؟ قال هل يجزئ وأن محمد ا عبده ورسوله{، و  محمد
 الذرعي: الصواب إجزاؤه لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده
 ورسوله، وقد حكوا الجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ول
مد. وأكمله ذا هو المعت ظة عبده ا هـ. وه  أعلم أحدا اشترط لف
نبي ها ال يك أي لسلم عل لصلوات الطيبات ل، ا  التحيات المباركات ا



 ورحمة ال وبركاته، السلم علينا وعلى عباد ال الصالحين، أشهد
س عشر م مدا رسول ال. )و( الخا هد أن مح  أن ل إله إل ال وأش
لم فيه( ه وس بي صلى ال علي ن لصلة على ال  من أركان الصلة )ا
مع قد أج ليه{ قالوا: و صلوا ع خير لقوله تعالى: } هد ال  أي التش
ا فيها، به عين وجو ر الصلة فت ي ب في غ ج نها ل ت  العلماء على أ
 والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله ولحديث:
 }عرفنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك. فقال: قولوا اللهم
اية: وفي رو ق عليه.  ف مد{ إلخ مت حمد وعلى آل مح  صل على م
 }كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلتنا؟ فقال: قولوا
 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد{ إلخ. رواه الدارقطني وابن

حبان في صحيحه. 
      والمناسب لها من الصلة التشهد آخرها فتجب فيه أي بعده كما
ه وسلم ل علي بي صلى ا ن صلى ال وقد } ه في المجموع.   صرح ب
 على نفسه في الوتر{ كما رواه أبو عوانة في مسنده وقال: }صلوا
 كما رأيتموني أصلي{ ولم يخرجها شيء عن الوجوب، وأما عدم
ومة نها كانت معل مسيء صلته فمحمول على أ  ذكرها في خبر ال
لسلم. وإذا لنية وا تشهد والجلوس له وا ذكر له ال  له ولهذا لم ي
ها جب القعود ل ه وسلم و بي صلى ال علي ن ت الصلة على ال ب  وج
أقل لمصنف، و ا من عبارة ا ود له ؤخذ وجوب القع ية، ول ي  بالتبع
هم صل على ه وسلم وآله: }الل ي لنبي صلى ال عل لصلة على ا  ا
ما مد ك مد وعلى آل مح هم صل على مح ها: الل حمد وآله. وأكمل  م
مد وعلى براهيم، وبارك على مح اهيم وعلى آل إ  صليت على إبر
مين م في العال اهي يم وعلى آل إبر ما باركت على إبراه  آل محمد ك
يث زيادة على ذلك عض طرق الحد في ب د مجيد{. و ي نك حم  إ
 ونقص. وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولدهما، وخص إبراهيم
نبي غيره قال تعالى: عا ل بركة لم يجتم لرحمة وال كر لن ا  بالذ

}رحمة ال وبركاته عليكم أهل البيت{. 
لم من ولده ه الس ي اهيم عل ن بعد إبر بياء م ن كل ال       ]فائدة[: 
 إسحاق عليه الصلة والسلم، وأما إسماعيل عليه الصلة والسلم
ا صلى ال عليه وسلم. قال محمد بن ن  لم يكن من نسله نبي إل نبي
هو ة في ذلك انفراده بالفضيلة ف م لعل الحك كر الرازي: و بي ب  أ
ة وهي السلم. والتحيات جمع تحي لصلة و يهم ا  أفضل الجميع عل
 ما يحيا به من سلم وغيره والقصد بذلك الثناء على ال تعالى بأنه



نى المباركات الناميات، يات من الخلق، ومع ميع التح  مالك لج
ل الصالحة، لخمس، والطيبات العما صلوات ا الصلوات ال  و
نا أي الحاضرين اه اسم السلم أي اسم ال عليك وعلي  والسلم معن
 من إمام ومأموم وملئكة وغيرهم. والعباد جمع عبد، والصالحين
لرسول  جمع صالح وهو القائم بحقوق ال تعالى وحقوق عباده، وا
مجيد نى محمود، و يد بمع ن أرسله، وحم لغ خبر م  هو الذي يب
لسادس عشر من اجد وهو من كمل شرفا وكرما. )و( ا نى م  بمع
كبير ها الت بر مسلم: }تحريم لخ لتسليمة الولى(  كان الصلة )ا  أر
يلها التسليم{ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال القفال  وتحل
مصلي كان مشغول عن الناس لسلم أن ال ى في ا ن لكبير: والمع  ا
 وقد أقبل عليهم وأقله: السلم عليكم فل يجزئ عليهم، ول تبطل به
 صلته لنه دعاء لغائب، ول عليك ول عليكما، ول سلمي عليكم
التحريم بطلت صلته. مه ب د ذلك مع عل يكم، فإن تعم  ول سلم عل
موع عن له في المج ة كما نق كراه لم مع ال لس كم ا  ويجزئ علي
نه المأثور. ول تسن مة ال ل كم ورح لسلم علي لنص، وأكمله: ا  ا
لسابع وع وصوبه. )و( ا ا صححه في المجم ه كم كات  زيادة وبر
جب قرنها لصلة( وي لخروج من ا ية ا لصلة )ن  عشر من أركان ا
ها خرها عن يها أو أ ها عل التسليمة الولى )على قول( فإن قدم  ب
ا على سائر ب قياس ا ل تج ه الصح أن لت صلته، و  عامدا بط
كن ع الصلة، ول مي سحبة على ج ة السابقة من ني  العبادات ولن ال
كان الصلة ن عشر من أر ثام ا من الخلف. )و( ال ن خروج  تس
بها( أي الركان )كما ذكرناه( في عددها المشتمل على قرن  )ترتي
لتشهد جعل ا ة في القيام، و ا مع القراء هم كبير وجعل ية بالت  الن
 والصلة على النبي صلى ال عليه وسلم في القعود. فالترتيب عند
بي صلى ال ن لصلة على ال نه ا يما عدا ذلك، وم طلقه مراد ف  من أ
 عليه وسلم فإنها بعد التشهد كما جزم به في المجموع كما مر، فهي

مرتبة وغير مرتبة باعتبارين. 
حيحة مع بار الص ا في الخ ع كم ترتيب التبا دليل وجوب ال       و
نى ده من الركان بمع ي أصلي{ وع ون ما رأيتم صلوا ك  خبر }
ليب. ولم يتعرض جزاء فيه تغ نى ال لفروض صحيح، وبمع  ا
عا للمام لرافعي تب كان، وصوره ا ء من الر نف لعد الول لمص  ا
بن الصلح بعدم طول الفصل بعد  بعدم تطويل الركن القصير، وا
ن الركن الجزء م نه ك نا لكو لمه ناسيا، ولم يعده الكثرون رك  س



نقيحه: الولء ه أشبه بالتروك. وقال النووي في ت ن لقصير، أو لكو  ا
ترتيب شرطان، وهو أظهر من عدهما ركنين ا هـ. والمشهور  وال
 عد الترتيب ركنا والولء شرطا، وأما السنن فترتيب بعضها على
تحة بها على الفرائض كالفا الستفتاح والتعوذ، وترتي عض ك  ب
 والسورة شرط في العتداد بها سنة ل في صحة الصلة، فإن ترك
بل لم كأن ركع ق لي أو س م ركن فع قدي تيب الركان عمدا بت  تر
 قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه بطلت صلته أو سها، فما فعله
بل كه ق ذكر مترو ي غير محله، فإن ت ه ف وقوع ه لغو ل وك عد متر  ب
عم إن لم لباقي. ن كه وتدارك ا عل مثله فعله وإل أجزأه عن مترو  ف
خر و علم في آ لة كسجود تلوة لم يجزه، فل لص ل من ا مث كن ال  ي
 صلته ترك سجدة من ركعة أخيرة سجد ثم تشهد، أو من غيرها
 أو شك لزمه ركعة فيهما، أو علم في قيام ثانية مثل ترك سجدة من
مه وإل جد من قيا ا س ه تي فعل د سجدته ال ان جلس بع  الولى فإن ك
 فليجلس مطمئنا ثم يسجد، أو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو
 ثلث جهل محل الخمس فيهما وجب ركعتان، أو أربع جهل محلها
و ست جهل محلها فثلث، أو و خمس أ  وجب سجدة ثم ركعتان، أ
مان سجدات سجدتان لث، وفي ث جدة ثم ث ا فس حله بع جهل م  س
 وثلث ركعات، ويتصور ذلك بترك طمأنينة وسجود على عمامة،

وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه.
      ولما فرغ من الركان شرع في ذكر السنن فقال: )وسننها( أي
س بها )شيئان(: الول لب بل الت يها( أي ق قبل الدخول ف وبة )  المكت
وأذن في الناس غة العلم قال تعالى } مة ل هو بالمعج  )الذان( و
ه وقت لم ب ل مخصوص يع وشرعا قو م به.  ه الحج{ أي أعلم  ب
ه قبل الجماع قوله تعالى }وإذا ل في الص لمفروضة و لصلة ا  ا
لصلة لصحيحين }إذا حضرت ا وخبر ا صلة{  تم إلى ال  نادي
في قامة(  ثاني )ال م أكبركم{. )و(  ال ك كم وليؤم كم أحد  فليؤذن ل
يم إلى نه يق وص به ل لمخص كر ا در أقام وسمي الذ ل مص ص  ال
 الصلة. والذان والقامة مشروعان بالجماع، فهما سنة للمكتوبة
 دون غيرها من الصلوات كالسنن وصلة الجنازة والمنذورة لعدم
 ثبوتهما فيه بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب النوار. ويشرع
ليسرى كما سيأتي إن مة في ا  الذان في أذن المولود اليمنى والقا
يضا إذا تغولت الغيلن يقة. ويشرع الذان أ  شاء ال تعالى في العق
حيح ورد فيه. ويندب الذان للمنفرد، بر ص خ  أي تمردت الجان ل



ل في ه جماعة. قا ت في ع وقع موض وته به إل ب ع ص أن يرف  و
ن صلوات ط م لى فق انصرفوا ويؤذن للو ة كأصلها: و لروض  ا
ل في الص قامة فرادى. و ظم ال ثنى ومع ظم الذان م الها. ومع  و
وتر القامة{ مر بلل أن يشفع الذان وي  ذلك خبر الصحيحين: }أ
ته مة، والذان كلما مة إحدى عشرة كل ه ما قلناه. والقا مراد من  وال

تسع عشرة كلمة بالترجيع.
ن كل ي يجمع ب يان حروفها، ف ة مع ب م سراع بالقا يسن ال       و
 كلمتين منها بصوت والكلمة الخيرة بصوت، والترتيل في الذان
اته للمر بذلك اقي كلم ين بصوت، ويفرد ب ن كل تكبيرت ع بي  فيجم
ن يأتي ، وهو أ ع في الذان ي يسن الترج لحاكم. و ا أخرجه ا م  ك
 بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا. والتثويب في أذان الصبح

وهو قوله بعد الحيعلتين الصلة خير من النوم مرتين. 
ليه يج إ مة على عال إن احت قيام في الذان والقا يسن ال       و
ي حي على ة ف ينا مر هما يم قه في تفت بعن توجه للقبلة، وأن يل  وال
مة، وشمال في حي على ن في الذان ومرة في القا لصلة مرتي  ا
ه عن مي دره عن القبلة وقد ل ص ي ير تحو  الفلح كذلك من غ
 مكانهما، وأن يكون كل من المؤذن والمقيم عدل في الشهادة عالي
مى وحده، يز وأع ق وصبي مم ن فاس ا م كره لصوت حسنه، و  ا
مة أغلظ. ي في القا ، وه ب أشد جن لكراهة ل نب ومحدث، وا  وج
هما ء بين كلمات ترتيب والول مة ال يشترط في الذان والقا  و
ليل. ن نصف ال بح فم ان ص قت الذ هر ودخول و لجماعة ج  و
نساء ير ال يز ولغ سلم والتمي يم ال يشترط في المؤذن والمق  و
ئدهما أن يؤذن ، ومن فوا لمسجد ونحوه ورة ويسن مؤذنان ل  الذك
مقيم ويسن لسامع المؤذن وال فجر وآخر بعده.  لصبح قبل ال  واحد ل
 أن يقول مثل قولهما إل في حيعلت وتثويب وكلمتي إقامة فيحوقل
 في كل كلمة في الولى، ويقول في الثانية: صدقت وبررت، وفي
كل ويسن ل ها.  ني من صالحي أهل مها وجعل لثة: أقامها ال وأدا  الثا
لنبي صلى ال ن يصلي على ا مع ومستمع أ يم وسا  من مؤذن ومق
 عليه وسلم بعد الفراغ من الذان والقامة، ثم يقول: اللهم رب هذه
 الدعوة التامة والصلة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة،

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. 
ذان مع قيل إن ال مة، و ل من الما حده أفض تنبيه[: الذان و [      

القامة أفضل من المامة، وصحح النووي هذا في نكته. 



عاضها يها( أبعاض وهيئات، فأب بعد الدخول ف سننها )       )و( 
تشهد الول( كله أو نا )شيئان( الول: )ال نها ه نية المذكور م  ثما
عضه، الصبح( كله أو ب ية ) في( ثان ني القنوت ) عضه )و( الثا  ب
ة الصلوات الخمس في حال قي لصبح من ب  ومحل القتصار على ا
تحب في سائر لت اس المسلمين نازلة ل نز من، فإن نزل ب  ال
يمن هم اهدني ف ا من البعاض وهو: "الل يس هذ كن ل  الصلوات، ول
 هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما
 أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ول يقضى عليك، وإنه ل
اليت"، نا وتع اركت رب ن عاديت، تب ز م اليت ول يع ذل من و  ي
النصف ل ركعة )الوتر في( جميع )  للتباع. )و( هكذا )في( اعتدا
، وهو كقنوت يح أم ل صلى التراو سواء أ ي من رمضان(  ن  الثا
يسن للمنفرد ولمام قوم بره بالسجود، و ج ظه و بح في ألفا لص  ا
مر رضي ال يل أن يقول بعده قنوت ع حصورين رضوا بالتطو  م
نبيه وغيره. ه في شرح الت د ذكرت ق ه، وهو مشهور و ن  تعالى ع
 والبعض الثالث: القعود للتشهد الول، والمراد بالتشهد الول اللفظ
لرابع: القيام يه. وا و سنة ف ا ه خير دون م تشهد ال اجب في ال  الو
 للقنوت الراتب. والخامس: الصلة على النبي صلى ال عليه وسلم
يه لنبي صلى ال عل لصلة على ا السادس: ا لتشهد الول. و عد ا  ب
 وسلم بعد القنوت. والسابع: الصلة على الل بعد القنوت. والثامن:
لصلة اهر أن القعود ل خير. وظ هد ال عد التش لصلة على الل ب  ا
لصلة على هد الول ول لم بعد التش ه وس ي بي صلى ال عل لن  على ا
 الل بعد الخير كالقعود للول، وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام

له فتزيد البعاض بذلك. 
جود من لس الجبر با بها ب عاضا لقر لسنن أب       وسميت هذه ا
ة السنن كأذكار الركوع ي ها بق  البعاض أي الركان، وخرج ب
 والسجود فل يجبر تركها بالسجود. ول تسن الصلة على الل في

التشهد الول خلفا لبعض المتأخرين.
عاض من ا ما عدا الب ا هن مراد به مع هيئة، وال تها( ج       )وهيئا
نا نها ه ، وهي كثيرة والمذكورة م بر بالسجود ج تي ل ت لسنن ال  ا
ع كفيه للقبلة أي رف ين(  رفع اليد ر خصلة( الولى: ) ة عش مس  )خ
 مكشوفتين، منشورتي الصابع مفرقة وسطا )عند( ابتداء )تكبيرة
نيه، طراف أصابعهما أعلى أذ كبيه بأن تحاذي أ قابل من  الحرام( م
ند( الهوي إلى كبيه )وع نيه، وراحتاه من ه شحمتي أذ  وإبهاما



هد ة من التش لث ند القيام إلى الثا نه( وع لرفع م ند )ا  )الركوع و( ع
ه في د الروضة وجزم ب  الول كما صوبه في المجموع وفي زوائ
ين على( ن كف )اليم ط وضع( ب نية ) يضا.  )و( الثا  شرح مسلم أ
ع يساره مين كو ض في قيام أو بدله بي قب هر )الشمال( بأن ي  ظ
 وبعض ساعدها ورسغها تحت صدره وفوق سرته للتباع، وقيل
ن نشرها بي مفصل و ن في عرض ال مي صابع الي ن بسط أ ي تخير ب  ي
ين فإن قبض المذكور تسكين اليد د من ال لقص لساعد. وا  صوب ا
يد عظم الذي يلي إبهام ال بث فل بأس. والكوع ال  أرسلهما ولم يع
 والبوع الذي يلي إبهام الرجل يقال الغبي هو الذي ل يعرف كوعه
لثة الساعد.  )و( الثا لكف و ين ا مفصل ب غ هو ال الرس ن بوعه و  م
لسموات ذي فطر ا هي لل وجهت وج نحو: " وجه(   دعاء )الت
ا من المشركين، إن صلتي ونسكي ن  والرض حنيفا مسلما وما أ
أنا ن ل شريك له، وبذلك أمرت و مي اتي ل رب العال  ومحياي ومم

من المسلمين" للتباع. 
      ]فائدة[: معنى وجهت وجهي أي أقبلت بوجهي، وقيل قصدت
 بعبادتي. ومعنى فطر ابتدأ الخلق على غير مثال والحنيف، المائل
محيا اهيم، وال لعرب من كان على ملة إبر ق وعند ا لى الح  إ
 والممات الحياة والموت، والنسك العبادة.  )و( الرابعة )الستعاذة(
عذ بال من الشيطان لقرآن فاست  للقراءة لقوله تعالى }فإذا قرأت ا
لرجيم ال من الشيطان ا ه فقل: أعوذ ب ا أردت قراءت لرجيم{ أي إذ  ا

في كل ركعة لنه يبتدئ فيها قراءة، والولى آكد للتفاق عليها. 
ذا بعد ن شطن إ وذ م كل متمرد مأخ       ]فائدة[: الشيطان اسم ل
 وقيل من شاط إذا احترق والرجيم المطرود وقيل المرجوم. ويسن
سائر لجهرية ك لسرية وا وذ في ا سرار بدعاء الفتتاح والتع  ال
عه( في موض هر( بالقراءة ) لخامسة )الج لمسنونة.  )و( ا  الذكار ا
 فيسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاءين
وتر تراويح و الستسقاء. وال مر و خسوف الق ين و معة والعيد  والج
ها سرار( ب ت الصبح )وال تي الطواف ليل أو وق  رمضان وركع
ليل المطلقة، ل في نافلة ال كر إ ر ما ذ ي غي يسر ف في موضعه( ف ( 
 فيتوسط فيها بين السرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل
مرأة حيث ل يسمع أجنبي.  أو نحوه. ومحل الجهر والتوسط في ال
ه في شرح ت عن أجب نثى، و ه في الخ خالف ع ما ي ع في المجمو وق  و
 المنهاج. والعبرة في الجهر والسرار في الفريضة المقضية بوقت



عيد، ها ال لحق ب وقت الداء. قال الذرعي: ويشبه أن ي  القضاء ل ب
فة صلة ي باب ص موع ف ما اقتضاه كلم المج ه خلفه ك الشب  و
لقضاء يحكي الداء، بير عمل بأصل أن ا تك يل باب ال يدين قب  الع
 ولن الشرع ورد بالجهر بصلته في محل السرار فيستصحب.
ا في ه طيفة لقارئ د سكتة ل ع فاتحة ب عقب ال مين(  السادسة )التأ  )و( 
مد أفصح وأشهر، فآمين  الصلة وخارجها للتباع بمد وقصر وال
يه ولو يم ف تخفف الم تح، و ني على الف ى استجب مب عن م فعل بم  اس
قصده الدعاء. ويسن في جهرية جهر بها طل الصلة ل  شدده لم تب
من لصحيحين: }إذا أ ه لخبر ا م ين إما وم مع تأم من المأم  وأن يؤ
ر له ما تقدم مين الملئكة غف ينه تأ وا، فإن من وافق تأم  المام فأمن

من ذنبه{. 
ن، من مي يرة في آ ية أقوال كث ذيب النووي حكا في ته       ]فائدة[: 
عة أحرف، يخلق ال تعالى ين أرب نبه: آم ب بن م ل وه  أحسنها قو
مين. وخرج بفي هم اغفر لمن يقول آ كا يقول: الل  من كل حرف مل
من المام ة بل يؤ عي ها ول م ين في هر بالتأم لسرية فل ج هرية ا  ج
 وغيره سرا مطلقا. )و( السابعة )قراءة السورة( ولو قصيرة )بعد(
يين لغير المأموم من إمام ومنفرد،  قراءة )الفاتحة( في ركعتين أول
أموم فل تسن له أما الم و سرية للتباع.  ت الصلة أ ن هرية كا  ج
 السورة إن سمع للنهي عن قراءته لها بل يستمع قراءة إمامه، فإن
 لم يسمعها لصمم أو بعد أو سماع صوت لم يفهمه أو إسرار إمامه
، فإن سبق المأموم ى لسكوته ن ة قرأ سورة إذ ل مع هري لو في ج  و
اقي ا في ب ه قرأه ع ما م مه بأن لم يدركه ن صلة إما ن م ي  بالولي
ا أدركه، وإل سقطت عنه يم ن لم يكن قرأها ف اركه إ  صلته إذا تد
ويسن أن لسورة بل عذر.  لته عن ا خلو ص ه مسبوقا لئل ت ن  لكو
عم إن نية للتباع. ن ه السورة قراءة أولى على ثا ن تسن ل ل م  يطو
 ورد نص بتطويل الثانية اتبع كما في مسألة الزحام أنه يسن للمام
، ويسن لمنفرد وإمام ر السجود تظ يلحقه من ية ل يل الثان  تطو
 محصورين في صبح طوال المفصل، وفي ظهر قريب منها، وفي
 عصر وعشاء أوساطه، وفي مغرب قصاره، وفي صبح جمعة في
 أولى الم تنزيل، وفي ثانية هل أتى للتباع. )و( الثامنة )التكبيرات
 عند( ابتداء )الخفض( لركوع وسجود )و( عند ابتداء )الرفع( من
 السجود، ويمده إلى انتهاء الجلوس والقيام. )و( التاسعة )قول سمع
 ال لمن حمده( أي تقبل ال منه حمده، ولو قال: من حمد ال سمع



مد، وبواو نا لك الح لهم رب مد( أو ال نا لك الح ه كفى )و( قول )رب  ل
ما عد أي بعده ن شيء ب ا شئت م ء م ا قبل ملء الرض ومل هم  في
يد منفرد لسموات والرض{ وأن يز ع كرسيه ا وس كرسي }  كال
ق ما ح لمجد أ هل الثناء وا يل: أ ورين راضين بالتطو حص  وإمام م
 قال العبد وكلنا لك عبد: ل مانع لما أعطيت ول معطي لما منعت
هر لجد للتباع. ويج نك أي عندك ا نى، م لجد أي الغ نفع ذا ا  ول ي
د ويسر غيره م نا لك الح ، ويسر برب سمع ال لمن حمده  المام ب
ما يسر به كما نعم المبلغ يجهر بما يجهر به المام ويسر ب هما.   ب
 قاله في المجموع لنه ناقل، وتبعه عليه جمع من شارحي المنهاج
تحسنه في ل اس ه ب ل ب عم يع على تارك ال م في التشن ه  وبالغ بعض
 المهمات وقال: ينبغي معرفتها لن غالب عمل الناس على خلفه ا
نين. )و( العاشرة مة والمؤذ ة جهل الئ ا من كثر ـ. وترك هذ  ه
ثا يم" ثل بحان ربي العظ س يح في الركوع( بأن يقول: " التسب ( 
هم  للتباع، ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: "الل
بصري ع لك سمعي و مت، خش لك أسل منت و ت وبك آ كع  لك ر
ه قدمي" للتباع. وتكره لت ب ا استق م ي وعصبي و م مخي وعظ  و
ا في م ركان غير القيام ك ية ال يره من بق لقراءة في الركوع وغ  ا
السجود( بأن يقول: بيح في ) لتس لحادية عشرة ا  المجموع. )و( ا
ويزيد منفرد وإمام ثا للتباع.  بحان ربي العلى" ثل س " 
 محصورين راضين بالتطويل: " اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك
بصره ق سمعه و وره وش ه وص لق هي للذي خ لمت، سجد وج  أس

تبارك ال أحسن الخالقين ". 
      ويسن الدعاء في السجود لخبر مسلم }أقرب ما يكون العبد من
ة في م ي في سجودكم. والحك و ساجد فأكثروا الدعاء{ أ ه  ربه و
 اختصاص العظيم بالركوع والعلى بالسجود كما في المهمات: أن
ه من ا في ع لم واض ي غاية الت جود ف لس ل تفضيل، وا ع  العلى أف
اطئ القدام، ي هي أشرف العضاء على مو ت هة ال  وضع الجب
هى. )و( لغ مع البلغ انت ع فجعل الب ل من الركو ا كان أفض  ولهذ
ليدين على( طرف رءوس أصابع )ا وضع(  نية عشرة )  الثا
مومة صابعه مض ن السجدتين، ناشرا أ ي ن في الجلوس( ب الفخذي ( 
 للقبلة كما في السجود، وفي التشهد الول وفي الخير )يبسط( يده
 )اليسرى( مع ضم أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة بأن ل يفرج
ها منى( كل صابع يده )الي بض( أ لها إلى القبلة )ويق توجه ك ها لت  بين



تي بين البهام والوسطى )فإنه( لمسبحة( وهي بكسر الباء ال  )إل ا
ونه ها قليل حال ك ا مع إمالت عه ر بها( أي يرف يشي  يرسلها و )
 )متشهدا( عند قوله: إل ال للتباع. ويديم رفعها ويقصد من ابتدائه
ين اعتقاده ع في توحيده ب يجم ود واحد، ف  بهمزة إل ال أن المعب
طل و حركها كره ولم تب ها للتباع فل  وقوله وفعله. ول يحرك
تها على عها تح ها بأن يض بض البهام بجنب الفضل ق  صلته، و
 طرف راحته للتباع، فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو
 حلق بينهما أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي البهام أتى بالسنة
ة عشر )الفتراش( بأن يجلس على ث كر أفضل. )و( الثال كن ما ذ  ل
يضع ينصب يمناه و هرها الرض، و ه بحيث يلي ظ ب يسرا ع  ك
ع الجلسات( مي في ج عل ذلك ) ها للقبلة يف طراف أصابعه من  أ
هد الول، ن السجدتين، والجلوس للتش وس بي وهي الجل لخمسة:   ا
مصلي قاعدا لوس الساهي، وجلوس ال لمسبوق، وج  وجلوس ا
وهو كالفتراش، لكن يخرج ة عشر )التورك(  ابع  للقراءة. )و( الر
 يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه للرض للتباع )في الجلسة
هدين وليعلم ين جلوس التش مييز ب مته الت فقط، وحك  الخيرة( 
نية( على التسليمة الثا ة عشر ) لخامس لمسبوق حالة المام. )و( ا  ا
افي ولى ما ين رض له عقب ال وضة إل أن يع هور في الر  المش
ذلك كأن خرج وقت قتصار على الولى و ته، فيجب ال  صل
 الجمعة بعد الولى، أو انقضت مدة المسح، أو شك فيها، أو تخرق
 الخف، أو نوى القاصر القامة، أو انكشفت عورته، أو سقط عليه
مة و عتقت أ ه في الجتهاد، أ ى عنه، أو تبين له خطؤ عف  نجس ل ي
ذا أتى يسن إ عاري سترة. و و وجد ال كشوفة الرأس أو نحوه، أ  م
لي في الحياء، رح به الغزا ا ص م ما ك فصل بينه التسليمتين أن ي  ب
 وأن تكون الولى يمينا والخرى شمال. ملتفتا في التسليمة الولى
ة حتى يرى خده ي لتسليمة الثان ، وفي ا ن فقط م تى يرى خده الي  ح
لتفت ويتم سلمه  اليسر كذلك، فيبتدئ بالسلم مستقبل القبلة، ثم ي
ئكة ه من مل لي ت هو إ لتف ا السلم على من ا وي فاته، نا  بتمام الت
 ومؤمني إنس وجن فينويه بمرة اليمين على من عن يمينه، وبمرة
هما امه بأي ه على من خلفه وأم وي ليسار على من عن يساره، وين  ا
يه من إمام  شاء والولى أولى، وينوي مأموم الرد على من سلم عل
نية، ومن على التسليمة الثا لمسلم ب مين ا ه من على ي  ومأموم، فينوي



مامه بأيهما شاء، ويسن للمأموم كما  يساره بالولى، ومن خلفه وأ
في التحقيق أن ل يسلم إل بعد فراغ المام من تسليمتيه.

ثى في كر والن ة بين الذ مخالف يه ال يما تطلب ف فصل{: ف {      
الصلة 

ي خمسة أشياء( ف لصلة ) ة تخالف الرجل( حالة ا ما قال )والمرأ  ك
لرجل( أي الذكر ما الول: )فا نسخ "أربعة أشياء": أ  وفي بعض ال
في ه عن جنبيه(  يجافي( أي يخرج )مرفقي  وإن كان صبيا مميزا )
 ركوعه وسجوده للتباع. )و( الثاني )يقل( بضم حرف المضارعة
 أي يرفع )بطنه عن فخذته في السجود( لنه أبلغ في تمكين الجبهة
 والنف من محل سجوده وأبعد من هيئات في الكسالى. كما هو في
جهر( ي موضع ال ر ف يجه  شرح مسلم عن العلماء. )و( الثالث )
ي أصابه به( أ بع )إذا نا ي الفصل قبله. )و( الرا ه ف ان  المتقدم بي
 )شيء في الصلة( كتنبيه إمامه على سهو، وإذنه لداخل، وإنذاره
أي قال سبحان ال لخبر سبح(  وعه في محذور ) ى خشي وق م  أع
تصفيق نما ال يسبح، وإ ه شيء في صلته فل ب من نا لصحيحين: }  ا
 للنساء{. ويعتبر في التسبيح أن يقصد به الذكر أو الذكر والعلم
كر وإن ورة الرجل( أي الذ مس )ع طلت صلته. )و( الخا  وإل ب
ميز في ي غير الم تصور ف ان صغيرا حرا كان أو غيره، وي  ك
ته( لخبر البيهقي: }وإذا زوج أحدكم  الطواف )ما بين سرته وركب
ورة ما ة إلى عورته{. والع م ظر أي ال مته عبده أو أجيره فل تن  أ
 بين السرة والركبة، أما السرة والركبة فليسا من العورة وإن وجب
أما جب. )و(  هو وا واجب إل به ف تم ال ا لن ما ل ي م  ستر بعضه
ها ثى فإن ها الخن نت صغيرة مميزة ومثل ثى وإن كا  )المرأة( أي الن
 تخالف الرجل في هذه الخمسة أمور: الول أنها )تضم بعضها إلى
لسجود.  )و( ا في الركوع وا يه يها لجنب صق مرفق عض( بأن تل  ب
ه أستر لها. )و( في السجود لن يها(  ني أن )تلصق بطنها لفخذ  الثا
 الثالث أنها )تخفض صوتها( إن صلت )بحضرة الرجال الجانب(
بع يس بعورة )و( الرا ح أن صوتها ل لص نة، وإن كان ا عا للفت  دف
أي صلتها ي الصلة(  ف ا مر ) مم ي أصابها )شيء(  بها( أ  )إذا نا
 )صفقت( للحديث المار بضرب بطن كف أو ظهرها على أخرى،
ما ن كل منه ط طن أخرى ل بضرب ب ر كف على ب ه  أو ضرب ظ
لعب ولو ظهرا على ه على وجه ال علت ن من أخرى، فإن ف ط  على ب

ظهر عالمة بالتحريم بطلت صلتها وإن قل لمنافاته للصلة. 



ما بح غيره جاز مع مخالفته ل وس لرج تنبيه[: لو صفق ا [      
نبيه يان حكم الت كر ل ب ا فيما ذ هم تفرقة بين لسنة، والمراد بيان ال  ا
ب، فإن لم يحصل النذار إل اج مى ونحوه و  وإل فإنذار الع
صح. لة به على ال بطل الص جب وت بطل و لفعل الم  بالكلم أو با
لو صغيرة مميزة ميع بدن( المرأة )الحرة( و مس )ج  )و( الخا
ا من م هرهما وبطنه يها( ظ هها وكف لصلة )إل وج في ا  )عورة( 
هن إل ين زينت ين لقوله تعالى }ول يبد صابع إلى الكوع  رءوس ال
 ما ظهر منها{ قال ابن عباس وعائشة رضي ال تعالى عنهما: هو
ين ا ما ب ه كالرجل( عورت ضة ) مة( ولو مبع لوجه والكفان. )وال  ا
لحقت بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليست لسرة والركبة، وأ  ا

بعورة. 
      ]فائدة[: السرة الموضع الذي يقطع من المولود والسر ما يقطع

من سرته ول يقال له سرة لن السرة ل تقطع كما مر.
      ]تنبيه[: الخنثى كالنثى رقا وحرية، فإن اقتصر الخنثى الحر
م تصح صلته على الصح في ا بين سرته وركبته ل  على ستر م
حح في ، وص لستر ك في ا لش ه في المجموع ل الفق لروضة و  ا
وضوء عن واقض ال موع في ن ل في المج نق لصحة، و يق ا  التحق
يه لشك في عورته، وقال السنوي: وعل ير القطع به ل  البغوي وكث
لشك حال  الفتوى. وعلى الول يجب القضاء وإن بان ذكرا ل
ة وهو ي الصل ذا شرع ف ل على ما إ مل الو لصلة، والولى ح  ا
ذا شرع وهو ساتر ثاني على ما إ لركبة، وال  ساتر ما بين السرة وا
 لجميع بدنه وانكشف منه ما عدا ما بين السرة والركبة لن صلته
ا في المبطل، والصل عدمه، وهذا الحمل وإن  قد انعقدت وشككن

كان بعيدا فهو أولى من التناقض
لصلة( بطل ا لة كما قال )والذي ي لص بطل ا يما ي فصل{: ف {      
د عشر شيئا( الول: )الكلم( أح نا ) نها ه  المنعقدة أمور المذكور م
هما ثر أف حرفين فأك يرها ب غة العرب وبغ بشر بل طق بكلم ال  أي الن
من و اقعد أو ل كعن و لصلة كقوله ل تقم أ مصلحة ا قم، ولو ل  ك
ا شيء ه ذه الصلة ل يصلح في ه وسلم: }إن ه ي قوله صلى ال عل  ل
هم تخصيصه بالمف نس الكلم، و  من كلم الناس{ والحرفان من ج
ية، و ق من الوقا م نح ه ط اصطلح حادث للنحاة، أو حرف مف  فق
لفا مد أ م نحو آو ال فه ة بعد حرف وإن لم ي وعي، وكذا مد  وع من ال
ثنى من ذلك يست لحقيقة حرفان. و مدود في ا  أو واوا أو ياء، فالم



لتلفظ من ناداه، وا ياته م لم في ح ه وس بي صلى ال علي ن بة ال  إجا
طق بذلك يق، وخطاب ولو كان النا تق بل تعل قربة كنذر وع  ب
مع العلم مد(  ، وشرطه في الختيار )الع ها  مكرها لندرة الكراه في
يا للصلة، أو اس قليل كلم ن بطل ب ه في صلة فل ت ن مه وأ  بتحري
 سبق إليه لسانه، أو جهل تحريمه فيها وإن علم تحريم جنس الكلم
د إسلمه ن بع ماء بخلف م د عن العل و بع ا وقرب إسلمه أ ه  في
لضحك تنحنح وا قصيره بترك التعلم، وال  وقرب من العلماء لت
لفم أو خ من ا لنف ين والتأوه وا لو من خوف الخرة، والن  والبكاء و
 النف إن ظهر بواحد من ذلك حرفان بطلت صلته وإل فل. ولو
نيا فقال له المأموم: قد سلمت  سلم إمامه فسلم معه ثم سلم المام ثا
، ويسلم ما ة واحد منه ل صل ط ت ناسيا لم تب ن  قبل هذا. فقال: ك
عد انقطاع القدوة. ولو نه تكلم ب لسهو ل ه سجود ا  المأموم ويندب ل
ين ظانا كمال صلته فكالجاهل كما ذكره الرافعي في  سلم من ثنت
أما الكثير من ذلك فإنه ل يعذر فيه لنه يقطع نظم  كتاب الصيام. 
 الصلة والقليل يحتمل لقلته، ولن السبق والنسيان في الكثير نادر،
ير على كل الكث بطل بال وم حيث ل ي ن الص بي ين هذا و  والفرق ب
 الصح أن المصلي متلبس بهيئة مذكرة للصلة يبعد معها النسيان
 بخلف الصائم. ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر
 كالسعال والعطاس وإن ظهر منه حرفان ولو من كل نفخة ونحوها
ما إذا ذر ركن قولي، أ نح لتع يعذر في التنح ذ ل تقصير، و لبة إ  للغ
 كثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك فأكثر فإن
باقي في لشيخان في الضحك والسعال، وال  صلته تبطل كما قاله ا
ا لم يصر حل هذا إذ م الصلة، وم ع نظ قط اهما لن ذلك ي  معن
 السعال ونحوه مرضا ملزما له، أما إذا صار السعال ونحوه كذلك
عذر في حوه بل أولى ول. ي ه سلس بول ون ن ب م ضر ك  فإنه ل ي
، وفي تنحنح له ه سنة ل ضرورة إلى ال ن لجهر ل نح ل  يسير التنح
كبيرات ة السورة والقنوت وت لسنن كقراء هر سائر ا عنى الج  م

النتقالت. 
حريم الكلم ع علمه بت ح م تنحن نها بال و جهل بطل       ]فروع[: ل
هل حريم الكلم وج كمه على العوام، ولو علم ت  فمعذور لخفاء ح
جابه يم شرب الخمر دون إي ما لو علم تحر ونه مبطل لم يعذر، ك  ك
 الحد فإنه يحد إذ من حقه بعد العلم بالتحريم الكف، ولو تكلم ناسيا
 لتحريم الكلم في الصلة بطلت كنسيان النجاسة على ثوبه صرح



ع علمه ه م ن ى به م ت م ما أ حري و جهل ت ني وغيره. ول  به الجوي
مقري في لم ابن ال ما شمله ك م جنس الكلم فمعذور ك تحري  ب
يا ثم تكلم عامدا أي اس ه أصله، وكذا لو سلم ن رح ب ه وص  روض
نه مه فبان م حنح إما لصوم، ولو تن ي في ا ع ما ذكره الراف  يسيرا ك
ر تحرزه عن ظاه  حرفان لم يفارقه حمل على العذر، لن ال
 المبطل، والصل بقاء العبادة، وقد تدل كما قال السبكي قرينة حال
تحة لحنا لو لحن في الفا لمفارقة. و تجب ا  المام على خلف ذلك ف
لحال بل ه في ا فارقت جب م ، لكن ل ت فارقته نى وجبت م غير المع  ي
لفاتحة، ولو عيد ا ذكر في اهيا وقد يت ن س ح واز أنه ل ركع لج تى ي  ح
 نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك }يا يحيى خذ الكتاب{ مفهما به
هيم قراءة لم تبطل وإل ئا إن قصد مع التف أخذ شي  من استأذن أنه ي
نسوخ خ حكمه ل بم نس منسوخ التلوة وإن لم ي طل ب  بطلت. وتب
دبا إل أن كر والدعاء وإن لم ين بطل بالذ لحكم دون التلوة، ول ت  ا
بطل بخطاب ما ل رحمك ال، وكذا ت طس:  خاطب به كقوله لعا  ي
وذ بال من شرك وشر بك ال، أع ض ربي ور يا أر عقل كقوله "  ي
بي صلى ال ن بد وخطاب ال أما خطاب الخالق كإياك نع ا فيك".   م
مقتضى كلم د فل يضر. و تشه ك في ال ي السلم عل ه وسلم ك ي  عل
لصلة وهو بطل به ا كة وباقي النبياء ت لرافعي أن خطاب الملئ  ا
بي صلى ال عليه ن بة ال ا قاله السنوي أن إجا مد والمتجه كم  المعت
ي الصلة ن ف وي بة الب جب إجا إجابته بالقول. ول ت لفعل ك  وسلم با
ة فيه إن جاب لنفل، والولى ال ل تحرم في الفرض وتجوز في ا  ب
ياك نستعين{ عبد وإ امه }إياك ن ها. ولو قرأ إم ما عدم  شق عليه
يق، ا في التحق و دعاء كم م يقصد تلوة أ لت صلته إن ل ها بط  فقال
و قال استعنت بال أو استعنا بال بطلت  فإن قصد ذلك لم تبطل. ول
 صلته إل أن يقصد بذلك الدعاء، ولو سكت طويل عمدا في غير
لصلة.  )و( بطل صلته لن ذلك ل يحرم هيئة ا  ركن قصير لم ت
 الثاني من الشياء التي تبطل الصلة )العمل( الذي ليس من جنس
لع الخف عرف، فما يعده العرف قليل كخ في ال ثير(  لصلة )الك  ا
توسطتان يل، وكذا الخطوتان الم خفيف فقل لبس الثوب ال  و
ير إن توالت سواء  والضربتان كذلك والثلث من ذلك أو غيره كث
 كانت من جنس كخطوات، أم أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل،
لو فعل واحدة نت الخطوات الثلث بقدر خطوة أم ل، و  وسواء أكا

بنية الثلث بطلت صلته كما قاله العمراني



      ]فائدة[: الخطوة بفتح الخاء هي المرة الواحدة وبالضم اسم لما
 بين القدمين. ولو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم ل. قال
 المام: فينقدح فيه ثلثة أوجه أظهرها أنه ل يؤثر. وتبطل بالوثبة
ية كتحريك أصابعه بل حركة يفة المتوال لفاحشة ل الحركات الخف  ا
 كفه في سبحة أو عقد أو حل أو نحو ذلك كتحريك لسانه أو أجفانه
 أو شفتيه أو ذكره مرارا ولء، فل تبطل بذلك إذ ل يخل ذلك بهيئة
عل المبطل كعمده. ليل وسهو الف فعل الق م فأشبه ال  الخشوع والتعظي
لتسليمة الولى عمدا كان أو بل ا  )و( الثالث )الحدث( فإن أحدث ق
 سهوا بطلت صلته لبطلن طهارته بالجماع، ويؤخذ من التعليل
بطل صلته، وجرى على ذا سبقه الحدث لم ت ورين إ  أن فاقد الطه
تمد، هو المع حاب أنه ل فرق و لم الص ظاهر ك سنوي و  ذلك ال
 والتعليل خرج مخرج الغالب فل مفهوم له كقوله تعالى: }وربائبكم
ا، فلفظ الحجور ل ق يبة تحرم مطل ي حجوركم{ فإن الرب ي ف للت  ا

مفهوم له. 
يب على قصده ل على فعله، اسيا للحدث أث تنبيه[: لو صلى ن [      
 إل القراءة ونحوها مما ل يتوقف على وضوء فإنه يثاب على فعله
 أيضا. أما الحدث بين التسليمتين فل يضر لن عروض المفسد بعد
ن يأخذ من أحدث في صلته أ ؤثر، ويسن ل  التحلل من العبادة ل ي
بغي أن ترا على نفسه، وين ف س ه رع م أن وه نصرف لي ه ثم ي أنف  ب
ا قربت لة خصوصا إذ ص تظر لل ا أحدث وهو من فعل كذلك إذ  ي
 إقامتها أو أقيمت. )و( الرابع )حدوث النجاسة( التي ل يعفى عنها
ذنه لقوله نه أو أ و فمه أو عي ل أنفه أ ى داخ ه حت ن به أو بد  في ثو
ف هنا ن لفم وال ل داخل ا ع ما ج طهر{ وإن يابك ف  تعالى: }وث
عت لنجاسة، فلو وق نابة لغلظ أمر ا خلف غسل الج ظاهرهما ب  ك
 عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال بقلع ثوب أو نقض لم
ه، فإن فعل بطلت و كم لنجاسة بيده أ وز أن ينحي ا ضر. ول يج  ي

صلته، فإن نحاها بعود فكذلك في أحد وجهين وهو المعتمد. 
      ]تنبيه[: لو تنجس ثوبه بما ل يعفى عنه، ولم يجد ماء يغسله به
ر من أجرة ث طع أك مته بالق قص قي عها إن لم تن طع موض  وجب ق
عا للمتولي: وقال اه هذا ما قاله الشيخان تب لي فيه لو اكتر وب يص  ث
ن ثمن الماء لو اشتراه ن من ذلك وم كثر المري تبر أ  السنوي: يع
 مع أجرة غسله عند الحاجة لن كل منهما لو انفرد وجب تحصيله
 ا هـ. وهذا هو الظاهر. وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول



 ستر العورة بالطاهر. قال الزركشي: ولم يذكره المتولي، والظاهر
 أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة لزمه
 ذلك وهو الصحيح ا هـ. وهذا هو الظاهر أيضا. ول تصح صلة
ته كته كطرف عمام ه نجاسة وإن لم يتحرك بحر عض لباس  ملق ب
صح يث ت ل به ح تص و سجد على م لك ما ل ويل، وخالف ذ  الط
ي الصلة ة ف لنجاس حركته لن اجتناب ا  صلته إن لم يتحرك ب
ستقرا نه م ي السجود كو افيه، والمطلوب ف يم وهذا ين  شرع للتعظ
ل به لم ص ا سجد على مت هتك{ فإذ كن جب ه لحديث: }م  على غير
لة قابض طرف ح ص مقصود، ول تص ه حصل ال حركت  يتحرك ب
 شيء كحبل على نجس وإن لم يتحرك بحركته لنه حامل لمتصل
 بنجاسة فكأنه حامل لها، ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور
نة صغيرة ا في سفي ي عنقه أو مشدود ل ف ع و ما يج ب وه حو كل  ن
نة كبيرة ل ته بخلف سفي ح صل ل لم تص ب جر الح نجر ب حيث ت  ب
 تنجر بجره فإنها كالدار، ول فرق في السفينة بين أن تكون في البر
ا كانت في البر لم ها إذ ما قاله السنوي من أن بحر خلفا ل  أو في ال
كساره ظمه لن و وصل ع ت أو كبيرة. ول ن ا صغيرة كا ع بطل قط  ت
ي ذلك فتصح عذور ف وصل فم ر الصالح لل لطاه فقد ا نجس ل  مثل ب
 صلته معه للضرورة. قال في الروضة كأصلها: ول يلزمه نزعه
خف ب نزعه وإن لم ي ج نه ل ي لطاهر ا هـ: وظاهره أ ذا وجد ا  إ
ما إذا ن في ذلك، أ تأخري عض الم  ضررا وهو كذلك وإن خالف ب
لوصل فإنه حتج إلى ا لصالح أو لم ي طاهر ا ه مع وجود ال  وصله ب
 يجب عليه نزعه وإن لم يخف ضررا ظاهرا وهو ما يبيح التيمم،
لسقوط ك حرمته و ت ب عليه النزع لم ينزع له ن وج  فإن مات م
له في يل الول تحريم النزع وهو ما نق يف عنه. وقضية التعل  التكل

البيان عن عامة الصحاب. 
برة حتى يخرج الدم ثم هو غرز الجلد بال لوشم و       ]فروع[: ا
لحاصل بغرز خضر بسبب الدم ا ه نحو نيلة ليزرق أو ي لي  يذر ع
م يخف ضررا ه ما ل ت ، فتجب إزال ي عنه نه  الجلد بالبرة حرام لل
 يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته ول إثم عليه بعد التوبة، وهذا
ح صلته ، وتص ته مه إزال وغه وإل فل تلز عد بل  إذا فعله برضاه ب
يها وشم. ولو مته ول ينجس ما وضع فيه يده مثل إذا كان عل  وإما
 داوى جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعا في
لخامس ا مر. )و( ا س فيم ج ظم ن كالجبر بع ه دما ف ي عل ف دنه وج  ب



 )انكشاف( شيء من )العورة( وإن لم يقصر، كما لو طيرت الريح
عورة في الحال بأن كشف كن ستر ال يد فإن أم  سترته إلى مكان بع
ل صلته لنتفاء المحذور، بط ه فرده في الحال لم ت ب لريح ثو  ا
لى غير نية( إ يير ال السادس )تغ ليسير )و(  تفر هذا العارض ا  ويغ
ة أخرى عالما عامدا ا صل و فيه ي ه لت ، فلو قلب صلته ا  المنوي
ا وقصد اه لفظ إن شاء ال أو نو نية ب لو عقب ال طلت صلته، و  ب
 بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو التعليق أو طلق
ا ليدرك جماعة لق صح للمنافاة، ولو قلب فرضا نفل مط  لم ت
ما لو دركها صح ذلك. أ فرد فسلم من ركعتين لي  مشروعة وهو من
 قلبها نفل معينا كركعتي الضحى فل تصح لفتقاره إلى التعيين أو
ن يصلي د م ر فوج ه ان يصلي الظ ة كما لو ك ماع  لم تشرع الج
السابع ه في المجموع. )و(  ما ذكر طع ك لعصر فل يجوز الق  ا
ير عذر، فإن نها بغ بعض صدره ع استدبار القبلة( أو التحول ب ( 
امن )الكل( ولو قليل لشدة د تقدم في موضعه )و( الث  كان عذر فق
اسيا نها إل أن يكون ن ن ذلك يشعر بالعراض ع ها ل نافاته ل  م
عده عن السلم أو لب مه لقرب عهده ب لصلة أو جاهل تحري  ل
ل مع بط ما كثيره في لصلة، أ افاته ل بطل بقليله لعدم من  العلماء فل ت
بطل بذلك. وفرقوا بأن نه ل ي خلف الصوم فإ هل ب لنسيان أو الج  ا
 للصلة هيئة مذكرة بخلفه وهذا ل يصلح فرقا في جهل التحريم،
 والفرق الصالح لذلك أن الصلة ذات أفعال منظومة، والفعل تكثير
ه هنا كغيره لندرة ه كف والمكر وم فإن لص ها بخلف ا قطع نظم  ي
ا بمص ونحوه ل بمضغ به ه سكرة فبلع ذو فم  الكراه، فلو كان ب
 بطلت صلته لمنافاته للصلة كما مر، أما المضغ فإنه من الفعال
ء من الممضوغ. )و( صل إلى الجوف شي بطل بكثيره وإن لم ي  فت
لريق لتاسع )الشرب( وهو كالكل فيما مر ومثل الشرب ابتلع ا  ا
لصلة. بطل ا بطل الصوم أ ل ما أ قاعدة أن ك  المختلط بغيره، إذ ال
ي الضحك بخروج حرفين فأكثر، والبكاء ف هقهة(  عاشر )الق  )و( ال
نف لفم أو ال خ من ا لنف نين والتأوه وا لو من خوف الخرة، وال  و
ر كما مرت ر حرفان فأكث ك د مما ذ واح هر ب لضحك إن ظ ثل ا  م
عد الفراغ ائها ل ب في أثن يه. )و( الحادي عشر )الردة(   الشارة إل
ما قال تعالى تصلت بالموت ك مل إل إذا ا طل الع ها ل تب نها فإن  م
طت و كافر فأولئك حب ه يمت و نه ف م عن دي ك من يرتدد من  }و
ه الشافعي رضي ي حبط ثواب عمله كما نص عل هم{ ولكن ت  أعمال



، وهو ه ومن مبطلت الصلة تطويل الركن القصير عمدا  ال عن
ا في م قصودين ك ير م هما غ لسجدتين لن وس بين ا  العتدال والجل
نين عمدا مه برك وم عن إما تمد، وتخلف المأم هو المع  المنهاج و
ة نزلت من خام ير عذر، وابتلع ن ا عليه عمدا بغ م قدمه به  وكذا ت

رأسه إن أمكنه مجها ولم يفعل.
ة أو يسرة إل من وجهه ي لصلة ب مة[: يكره اللتفات في ا       ]تت
كف شعره أو لى السماء و ع بصره إ كره رف  لحاجة فل يكره، وي
ا قاله في المجموع أن يصلي وشعره معقوص ن ذلك كم وبه، وم  ث
وسط ه شد ال ن ه مشمر، وم م به أو ك ته أو ثو ود تحت عمام  أو مرد
ها كما إذا ده على فمه بل حاجة، فإن كان ل  وغرز العذبة ووضع ي
لة حاقنا لص يام على رجل واحدة وا ثاءب فل كراهة. ويكره الق  ت
ميم وحاقما بال ون أو حاقبا بالباء الموحدة أو حازقا بالقاف أ  بالن
لرابع بالبول لريح، وا ثاني بالغائط، والثالث با  الول بالبول، وال
صلة بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق  والغائط. وتكره ال
مصلي وضع نه، ويكره لل و عن يمي بصق قبل وجهه أ ليه، وأن ي  إ
ر في ظه أس عن ال ي خفض الر ة ف لغ ده على خاصرته والمبا  ي
ة عن الرحاب الخارج ي السواق و لة ف ص وعه. وتكره ال  رك
 المسجد، وفي الحمام ولو في مسلخه، وفي الطريق في البنيان دون
، وفي الكنيسة وهي معبد لبرية، وفي المزبلة ونحوها كالمجزرة  ا
 النصارى، وفي البيعة بكسر الباء وهي معبد اليهود ونحوهما من
 أماكن الكفر، وفي عطن البل، وفي المقبرة الطاهرة وهي التي لم
ير حائل، ويكره ة فيها بغ لصل ة فل تصح ا وش ش أما المنب نب  ت

استقبال القبر في الصلة.
لصلة على يعة على جواز ا لمسلمون إل الش جمع ا       ]فائدة[: أ
 الصوف، وفيه ول كراهة في الصلة على شيء من ذلك إل عند
نه يعة: ل يجوز ل ها. وقالت الش ة عليه تنزي ه الصل الك فإنه كر  م
حو جدار كعمود، فإن صلي لن ويسن أن ي س من نبات الرض.  ي  ل
 عجز عنه فلنحو عصا مغروزة كمتاع للتباع، فإن عجز عن ذلك
 بسط مصلى كسجادة، فإن عجز عنه خط أمامه خطا طول وطول
ثة أذرع لمصلي ثل ين ا نها وب ع فأكثر، وبي لثا ذرا  المذكورات ث
ب سن له ي ء من ذلك على هذا الترت لى شي ا صلى إ  فأقل، فإذ
ط أعلهما، الخ لمصلى و نها. والمراد با ينه وبي يره دفع مار ب  ولغ
خر، وإذا م يجد المار سبيل آ نها وإن ل نه وبي  ويحرم المرور بي



 صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ول يصمد
إليها بضم الميم أي ل يجعلها تلقاء وجهه.

      }فصل{: فيما تشتمل عليه الصلة وما يجب عند العجز عن
في اليوم القسم الول فقال: )وعدد ركعات الفرائض(   القيام. وبدأ ب
ر ركعة( قال عة عش سب فر القصر ) ة وس مع ير يوم الج  والليلة غ
ة في اليوم والليلة ظ ي ذلك أن زمن اليق ة ف كم  المام الرازي: والح
اعة، وسهر ا عشر س ن عة عشر ساعة، فإن النهار المعتدل اث  سب
 النسان من أول الليل ثلث ساعات ومن آخره ساعتان إلى طلوع
ها( أي الفرائض )أربع كل ساعة ركعة. ا هـ.. )وفي لفجر فجعل ل  ا
بع ها )أر ة سجدتين )و( في ي كل ركع لن ف ون سجدة(   وثلث
باعية ن في كل ر ة على السين ل يم المثنا كبيرة( بتقد تسعون ت  و
ا ستة وستون ه يجتمع من كبيرة الحرام ف كبيرة بت ن وعشرين ت ي  اثن
ية سبع عشر ، وفي الثلث كبيرة ة إحدى عشر ت ي ، وفي الثنائ كبيرة  ت
 تكبيرة فجملتها أربع وتسعون تكبيرة )و( فيها )تسع تشهدات( لن
ها هدين )و( في لباقي تش ل من ا ي ك احدا وف ية تشهدا و  في الثنائ
فيها )مائة لة تسليمتين )و(  ي كل ص لن ف ر تسليمات(  عش ( 
ع تسبيحات ة تس كع ي كل ر ن ف ون تسبيحة( ل مس  وثلث وخ
ية يل ذلك في الثنائ فص لغ ما ذكره ت عة عشر فتب ي سب ة ف ضروب  م
ية مائة عة وعشرون، وفي الرباع ة سب ثي ر، وفي الثل ة عش ني  ثما
ها عة في ه خمس عشرة رك عات عة فعدد رك ما يوم الجم نية، أ  وثما
نون تكبيرة ومائة  خمسة عشر ركوعا وثلثون سجدة وثلث وثما
فر القصر فعدد ا س م ثون تسبيحة وثمان تشهدات. وأ مس وثل  وخ
يها أحد عشر ركوعا واثنان لقاصر إحدى عشرة ركعة ف  ركعاته ل
سبيحة تسعون ت يرة وتسع و كب حدى وستون ت  وعشرون سجدة وإ
لسلم فل أما ا ا وست تشهدات. و م ة على السين فيه يم المثنا  بتقد

يختلف عدده في كل الحوال.
لخمس )مائة ة وهي ا مفروض صلة( ال ركان في ال       )وجملة ال
لسين وعشرون إذ قديم ا ولى سبع بت ت وعشرون ركنا( ال  وس
من صبح(  في ال ر تفصيله بقوله ) م ذك ث ا سبق.  ن كم ب رك ي  الترت
لفاتحة، كبيرة الحرام والقيام وقراءة ا نية وت كنا( ال  ذلك )ثلثون ر
ة فيه، ين الرفع من الركوع والطمأن ة فيه، و ن  والركوع والطمأني
لسجدتين لوس بين ا ة فيه، والج ن السجود الول والطمأني  و
نية لركعة الثا يها، وا نينة ف نية والطمأ السجدة الثا يه، و نينة ف  والطمأ



تشهد تزيد الجلوس لل كبيرة الحرام، و ية وت ولى ما عدا الن  كال
ه وسلم بعده ي بي صلى ال عل لن الصلة على ا تشهد و  وقراءة ال
 والتسليمة الولى. وسكت عن الترتيب وقد علمت أنه من الركان
ا وهو خلف ما قدمه في الركان من عدهما  وعد كل سجدة ركن
من ذلك )اثنان وفي المغرب(  فظي ) هو خلف ل نا واحدا و  رك
ترتيب ا عرفت أن ال ون لم عون ركنا( الولى ثلث وأربع  وأرب
تسليمة الولى )وفي كل( من الصلة ية وآخرها ال ها الن  ركن: أول
ولى خمس نا( وال مسون رك بع وخ من ذلك )أر الرباعية(  ( 
 وخمسون بزيادة الترتيب: أولها النية وآخرها التسليمة الولى كما

علم ذلك من عدها في الصبح فل نطيل بذكره.
لقيام في ن عجز عن ا م ثاني بقوله )و لقسم ال م شرع في ا       ث
ع على أي صفة ث السابق وللجما لحدي لى جالسا( ل ة ص لفريض  ا
 شاء لطلق الحديث المذكور، ول ينقص ثوابه عن ثواب المصلي
 قائما لنه معذور. قال الرافعي: ول نعني بالعجز عدم المكان فقط
 بل في معناه خوف الهلك أو الغرق وزيادة المرض أو خوف
نة كما تقدم لسفي كب ا لرأس في حق را  مشقة شديدة أو دوران ا
ي ضبط مام ف لروضة: الذي اختاره ال قال في زيادة ا عض ذلك.   ب
ل في المجموع إن كن قا ة تذهب خشوعه، ل ه مشق ز أن تلحق لعج  ا
وضة والمجموع بأن مي الر ين كل مع ب ـ. وج ب خلفه ا ه لمذه  ا
تراشه أفضل من غيره  إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة، واف
لى من نت أو لصلة فكا ة في ا ئة مشروع نها هي لجلسات ل  من ا
لصلة بأن يجلس ي سائر قعدات ا ا وف عاء هن  غيرها، ويكره الق
يه بأن يلصق ه ناصبا ركبت لمصلي على وركيه وهما أصل فخذي  ا
مستوفز، ه وساقيه كهيئة ال ب فخذي ينص ع صلته، و موض يه ب  ألي
فرش رجليه وي وهو أن ي تحب عند النو وع مس من القعاء ن  و
ه بحيث وع مصلي قاعدا لرك ني ال ه ثم ينح مي ييه على قد يضع أل  و
بتيه، وهذا أقل ركوعه، وأكمله أن تحاذي ه ما قدام رك هت قابل جب  ت
ي القل اة ف ضاهي ركوع القائم في المحاذ نه ي ع سجوده ل وض  م
اله من الجلوس تلك ن عجز عن الجلوس( بأن ن م كمل. )و  وال
جنبه مستقبل القبلة ة الحاصلة من القيام )صلى مضطجعا( ل لمشق  ا
ت في ي ث عمران السابق وكالم ا لحدي وب نه وج وجهه ومقدم بد  ب
 اللحد، والفضل أن يكون على اليمن ويكره على اليسر بل عذر
أي عن الضطجاع ن عجز عنه(  م ه في المجموع )و ما جزم ب  ك



 )صلى مستلقيا( على ظهره وأخمصاه للقبلة، ول بد من وضع نحو
 وسادة تحت رأسه ليستقبل بوجهه القبلة إل أن يكون بالكعبة وهي
 مسقوفة، فالمتجه جواز الستلقاء على ظهره وكذا على وجهه وإن
يركع ها، و توجه لجزء من ه فهو م ج فما تو وفة لنه كي ن مسق ك  لم ت
ع فقط كرره صلي على الركو انه، فإن قدر الم يسجد بقدر إمك  و
نت تلك كمل الركوع تعي ، ومن قدر على زيادة على أ لسجود  ل
 الزيادة للسجود لن الفرق بينهما واجب على المتمكن )فإن عجز(
 عما ذكر )أومأ( بهمزة )برأسه( والسجود أخفض من الركوع، فإن
لة بسننها )ونوى ل الص ، فإن عجز أجرى أفعا بصره  عجز فب
له ثابت لوجود لصلة وعق ط عنه ا ل تسق دة عليه و قلبه( ول إعا  ب

مناط التكليف. 
ود أو عجز ثناء صلته على القيام أو القع مة[: لو قدر في أ       ]تت
ا في ه ته، ويندب إعادت نى على قراء ه أتى بالمقدور له وب  عن
ود قبل تقع حال الكمال، فإن قدر على القيام أو القع ين ل  الولي
قدرته هوضه ل ه في ن ما أو قاعدا ول تجزئه قراءت  القراءة قرأ قائ
جب القراءة و قرأ فيه شيئا أعاده، وت نه، فل مل م ا هو أك م يها في  عل
عد مل مما بعده، ولو قدر على القيام ب نه أك لعاجز ل  في هوي ا
نما لم يه، وإ ته عل ع منه لقدر يرك نة ل جب القيام بل طمأني  القراءة و
 تجب الطمأنينة لنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع
لى حد الركوع عن قيام، فإن انتصب ثم ع لها إ ة ارتف نين  قبل الطمأ
 ركع بطلت صلته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم
 ركوعه ول يلزمه النتقال إلى حد الراكعين، ولو قدر في العتدال
ا في محله وإل ت عدها إن أراد قنو نينة قام واطمأن وكذا ب  قبل الطمأ
قضية ل ركن قصير فل يطول. و لزمه القيام لن العتدا  فل ي
 المعلل جواز القيام وقضية التعليل منعه وهو أوجه، فإن قنت قاعدا

بطلت صلته. 
قي د السلم عن رجل يت لدين بن عب       ]فائدة[: سئل الشيخ عز ا
 الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الرض ونحوه
لقيام في الفرائض. لجماعة وا معة وا بب ذلك عن الج ف بس  فضع

فأجاب بأنه ل خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض ال تعالى
انت أو نفل لة فرضا ك ص هو في ال لس ي سجود ا ف فصل{:  {      
لة عن شيء اصطلحا الغف غفلة عنه و لشيء وال ة نسيان ا و لغ ه  و



عل لصلة أو ف ه من ا مور ب ن عند ترك مأ ا يس م لصلة، وإن  في ا
منهي عنه ولو بالشك كما سيأتي.

فرضا لصلة(  متروك من ا القسم الول فقال: )وال       وقد بدأ ب
 كانت أو نفل )ثلثة أشياء( وهي )فرض وسنة( أي بعض )وهيئة(
 وتقدم بيانها )فالفرض( المتروك سهوا )ل ينوب( أي ل يقوم )عنه
ه أنه )إن م بل( حك نن الصلة ) ن س يره م لسهو( ول غ  سجود ا
قد ونه، و ة الصلة ل تتم بد يق ى به لن حق لمه أت ل س قب  ذكره( 
 يشرع مع التيان به السجود كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر
 فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة فإن ما بعد المتروك لغو، وقد
ما لو كان داركه بأن ل تحصل زيادة ك لسجود لت  ل يشرع ا
 المتروك السلم فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من
 غير سجود وإن تذكره بعد السلم )والزمان قريب( ولم يطأ نجاسة
 )أتى به( وجوبا )وبنى عليه( بقية الصلة وإن تكلم قليل واستدبر
 القبلة وخرج من المسجد )وسجد للسهو( فإن طال الفصل أو وطئ
ا في ماله لنجاسة باحت مور وطء ا ة استأنفها، وتفارق هذه ال جاس  ن
 الصلة في الجملة، والمرجع في طوله وقصره إلى العرف. وقيل
ه وسلم في بي صلى ال علي ن ل عن ال ق لقصر بالقدر الذي ن عتبر ا  ي
ية ضى إلى ناح نه قام وم ي الخبر أ ل ف ين، والمنقو  خبر ذي اليد

المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه. 
عض مسنون( أي الب ثاني فقال: )وال لقسم ال م شرع في ا       ث
ليه بعد التلبس بغيره( كأن تذكر  المتروك عمدا أو سهوا )ل يعود إ
لبس د لنه ت ليه العو تشهد الول، أي يحرم ع نتصابه ترك ال عد ا  ب
تحريم بطلت لما بال ه لسنة، فإن عاد عامدا عا طع  بفرض فل يق
ي الصلة فل ه ف ن اسيا أ نه زاد قعودا عمدا وإن عاد له ن  صلته ل
نه لسهو( ل سجد ل كنه ي ند تذكره )ول لزمه القيام ع بطل لعذره وي  ت
لجلوس في موضعه تشهد وا  زاد جلوسا في غير موضعه وترك ال
 أو جاهل بتحريم العود فكذا ل تبطل في الصح كالناسي لنه مما

يخفى على العوام، ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو. 
ما المأموم فل يجوز له أن ا في المنفرد والمام، وأ تنبيه[: هذ [      
فحش لت صلته ل لتشهد، فإن تخلف بط امه ل تخلف عن إم  ي
امه القنوت فله أن ا بأنه لو ترك إم د صرحو ق يل:  لفة. فإن ق  المخا
ه في تلك لم ن أجيب بأ لسجدة الولى.  ه في ا حق يقنت إذا ل  يتخلف ل
و قعد لوس تشهد، ول ذا أحدث فيه ج ه وقوفا وه لف  يحدث في تخ



عه م عاد قبل قيام المأموم حرم قعوده م مام ث تصب ال  المأموم فان
 لوجوب القيام عليه بانتصاب المام، ولو انتصبا معا ثم عاد لم يعد
و عامد فصلته ه إما مخطئ به فل يوافقه في الخطأ أ  المأموم لن
 باطلة بل يفارقه أو ينتظره حمل على أنه عاد ناسيا، فإن عاد معه
تصب طلت صلته أو ناسيا أو جاهل فل، وإذا ان تحريم ب ما بال  عال
ب عليه العود لن ل وج هد الو مه للتش اسيا وجلس إما  المأموم ن
 المتابعة آكد مما ذكروه ومن التلبس بالفرض ولهذا يسقط بها القيام
نو لت صلته إذا لم ي ، فإن لم يعد بط لمسبوق ة عن ا  والقراء
ه فقام لزمه العود ام ق سلم إم لمسبو إذا ظن ا لمفارقة فإن قيل:   ا
 وليس له أن ينوي المفارقة. أجيب بأن المأموم هنا فعل فعل للمام
لصلة فجاز ه بعد فراغ ا لمستشكل بها لن  أن يفعله ول كذلك في ا
عود بل يسن له لزمه ال مد الترك فل ي لك، أما إذا تع مفارقة لذ  له ال
 كما رجحه النووي في التحقيق وغيره وإن صرح المام بتحريمه
 حينئذ، وفرق الزركشي بين هذه وبين ما لو قام ناسيا حيث يلزمه
ين لقيام فخير ب ب وهو ا اج نتقل إلى و مد ا ا مر بأن العا ود كم  الع
 العود وعدمه لنه تخير بين واجبين بخلف الناسي فإن فعله غير
 معتد به لنه لما كان معذورا كان قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما
لسنة بتعمده فل مد كالمفوت لتلك ا ظم أجره، والعا قم ليع  لو لم ي
ين العود يا تخير ب اس امه ن ع قبل إم و رك يها، ول لزمه العود إل  ي
و قام ناسيا يما ل مه العود ف نه يلز ر من أ ا م فارق م  والنتظار، وي
ا سن له كشي بذلك أو عامد م فيقيد فرق الزر ة ث مخالف فحش ال  ل
تح تشهد الول فافت ه تشهد ال ن مصلي قاعدا أ و ظن ال  العود. ول
بقه لسانه بالقراءة إن س لتشهد، و ة لم يعد إلى قراءة ا لث  القراءة للثا
مد تشهد لن تع هد جاز له العود إلى قراءة ال ر أنه لم يتش ك هو ذا  و
و نسي د به. ول ت ير مع ها غ للسان إلي يام وسبق ا مد الق  القراءة كتع
بسه بفرض أو قبله بأن لم ه لم يعد له لتل كره في سجود وتا فذ  قن
عض ة فقط أو ب به و رفع الج جود حتى ل لس ع جميع أعضاء ا ض  ي
لسهو بس بالفرض، وسجد ل لسجود جاز له العود لعدم التل  أعضاء ا
د به م ا سهوا، والع وع نه زاد رك ويه ل وع في ه لغ أقل الرك  إن ب
ئد أو سجود طل عمده كركوع زا ن ما أب بطل لن ضابط ذلك أ  م
جد لسهوه ول م يس تين ل ما ل كاللتفات والخطو  سجد لسهوه و
ة ناسيا ي مسة في رباع لسجود له. ولو قام لخا  لعمده لعدم ورود ا
 فتذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس، فإن كان قد تشهد في الرابعة



 أو لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة أجزأه ولو ظنه التشهد الول ثم
 يسجد للسهو، وإن كان لم يتشهد أتى به ثم سجد للسهو وسلم، ولو
لفعل لصل عدم ا نوت سجد لن ا عين كق عض م  شك في ترك ب
متروك قد ل دوب في الجملة لن ال لشك في ترك من  بخلف ا
م كأن شك في به عض م خلف الشك في ترك ب لسجود ب قتضي ا  ي
قييد  المتروك هل هو بعض أو ل لضعفه بالبهام. وبهذا علم أن للت
 بالمعين معنى خلفا لمن زعم خلفه فجعل المبهم كالمعين، وإنما
 يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثل
مه ه يسجد لعل ه في هذ ن و غيره من البعاض فإ و تشهد أول أ  أ
بطل عمده  بمقتضى السجود، أو شك في ارتكاب منهي عنه وإن أ
 ككلم قليل فل يسجد للسهو لن الصل عدمه، ولو سها وشك هل
ك هل ها وش و س تضيه، ول يقن مق ي سجد لت لثان  سها بالول أو با
ل سجد واحدة أو و ه مه أ ن الصل عد و ل سجد ل لسهو أ  سجد ل

ثنتين سجد أخرى.
      )والهيئة( كالتسبيحات ونحوها مما ل يجبر بالسجود )ل يعود(
ها سواء ترك نها(  لسهو ع كها ول يسجد ل عد تر يها ب لمصلي )إل  ا
هي ه من الركعات( أ ى ب ا أت ك في عدد م إذا ش مدا أم سهوا. )و  ع
ه الصل ن القل( ل ن وهو( العدد ) يقي نى على ال بعة )ب الثة أم را  ث
علها ن الصل عدم ف عة ل فيأتي برك ا بقي(  بم با ) ويأتي( وجو ( 
ع في فعله ته، ول يرج لتردد في زياد لسهو( ل جد له سجود ا ويس ( 
ا نسي حكمه ل يأخذ بقول الشهود عليه. لحاكم إذ  إلى قول غيره كا
ه وسلم راجع أصحابه ثم عاد للصلة ه صلى ال علي ن  فإن قيل: إ
عد جيب بأن ذلك محمول على تذكره ب ين. أ ي خبر ذي اليد  ف
ص ذلك بما إذا لم يبلغوا ي تخصي بغ لزركشي: وين ته. قال ا  مراجع
ي جماعة لى ف ا ص نه إذ بغي أ ث حسن. وين و بح ر وه وات  حد الت
ه يسجد وإن ن الصح أ هم، و تفي بفعل نه يك لحد أ  وصلوا إلى هذا ا
ها مع التردد، وكذا عة لفعل ها راب  زال شكه قبل سلمه بأن تذكر أن
تردد في ه يسجد لل ئدا أن ونه زا تمل ك ا يصليه مترددا واح م م ك  ح
عة للتردد نها راب ذكر قبله أ ل سلمه بأن ت ه قب ته وإن زال شك  زياد
 في زيادتها، أما ما ل يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية
 أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة فل يسجد لن ما فعله منها
ل في لفص لمه وإن قصر ا د س ك بع و ش د منه، ول  مع التردد ل ب
ظاهر وقوع ؤثر لن ال تكبيرة تحرم لم ي ية و  ترك فرض غير ن



 السلم عن تمام، فإن كان الفرض نية أو تكبيرة تحرم استأنف لنه
تلف فيه كلم هل الشرط كالفرض؟ اخ صل النعقاد و  شك في أ
 النووي فقال في المجموع في موضع: لو شك هل كان متطهرا أنه
هر، وبأن ه في الط خلف كثر ب ي الركن ي ك ف ا بأن الش ر فارق ؤث  ي
 الشك في الركن حصل بعد تيقن النعقاد، والصل الستمرار على
 الصحة بخلفه في الطهر فإنه شك في النعقاد والصل عدمه. قال

السنوي: ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك.
كن المنقول عدم العادة و فرق حسن، ل ه ل في الخادم: و       وقا
 مطلقا وهو المتجه، وعلله بالمشقة وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر
نسبة إلى الطهر في مسح  كلم ابن المقري، ونقله في المجموع بال
لين به عن النص  الخف عن جمع، والموافق لما نقله هو عن القائ
مه كه هل طاف متطهرا أم ل، ل يلز س عد طواف ن و شك ب نه ل  أ
 إعادة الطواف. وقد نقل عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلة
نه متطهر قبل  بطهر مشكوك فيه، وظاهر أن صورته أن يتذكر أ

الشك وإل فل تنعقد. 
ه الشك ؤثر بعد لسلم الذي ل ي ادهم با تنبيه[: ل يخفى أن مر [      
 سلم ل يحصل بعده عود إلى الصلة بخلف غيره، فلو سلم ناسيا
 لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه كما يقتضيه
هد ها عن التش لحسية كأن س ل قدوته ا وسهو المأموم حا هم.   كلم
ن صلة ا م ته ة في ثاني ي فرقة الثان ية كأن سهت ال  الول أو الحكم
 ذات الرقاع يحمله إمامه كما يتحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما
ها وهو منفرد ا لو س م ها ك قدوة سهوه قبل  كالقنوت، وخرج بحال ال
اب صلة ن في ب ي قتضى كلم الشيخ تدى به فل يتحمله وإن ا  ثم اق
عدها، ه وسهوه ب ه حال سهو ائه ب لخوف ترجيح تحمله لعدم اقتد  ا
افقا لنتهاء كان مسبوقا أم مو ه سواء أ م د سلم إما ع و سها ب ما ل  ك
 القدوة، فلو سلم المسبوق بسلم إمامه فذكره حال بنى على صلته
 وسجد للسهو لن سهوه بعد انقضاء القدوة، ويؤخذ من العلة أنه لو
يلحق المأموم ذرعي. و ذلك كما قاله ال هو ك ه لم يسجد و ع  سلم م
عد ذلك لتطرق الخلل ه غير المحدث وإن أحدث المام ب م  سهو إما
ما إذا بان لسهو، أ ام عنه ا تحمل الم امه ول ن صلة إم لته م  لص
لحقه سهوه ول يتحمل هو عنه إذ ل قدوة حقيقة مه محدثا فل ي  إما
مامه للسهو لزمه متابعته وإن لم يعرف أنه  حال السهو فإن سجد إ
عة عمدا بطلت ه سها، فلو ترك المأموم المتاب ن  سها حمل على أ



ركه عمدا وة، فإن لم يسجد المام كأن ت ته حال القد  صلته لمخالف
مام جبرا للخلل، ولو اقتدى د سلم ال ع ا سجد المأموم ب و سهو  أ
يضا في م يسجد أ  مسبوق بمن سها بعد اقتدائه أو قبله سجد معه ث
 آخر صلته لنه محل السهو الذي لحقه، فإن لم يسجد المام سجد
 المسبوق آخر صلة نفسه لما مر. )وسجود السهو( وإن كثر السهو
ا في قصة ذي م ه وسلم عليه ي اره صلى ال عل تص سجدتان( لق ( 
تين وتكلم لم من ثن لم س ه وس ل علي ه صلى ا ه، فإن ن مع تعدد ي  اليد
ى لو سجد ، حت ه وما بعده ع في ق ما و جبر ما قبله و نه ي مشى ل  و
 للسهو ثم سها قبل سلمه بكلم أو غيره أو سجد للسهو ثلثا سهوا
يتسلسل. انيا ف لسجود ث له في ا انيا لنه ل يأمن وقوع مث  فل يسجد ث
 قال الدميري: وهذه المسألة التي سئل عنها أبو يوسف الكسائي لما
 ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم فقال له: أنت
ل ما شئت. س لفقه؟ فقال:  دب فهل تهتدي إلى ا لنحو وال مام في ا  إ
 فقال: لو سجد سجود السهو ثلثا هل يلزمه أن يسجد؟ قال: ل، لن
باته لة في واج لص ا كسجود ا م غر ل يصغر. وكيفيته لمص  ا
كيس تحامل والتن ينة وال هة والطمأن ه كوضع الجب ت  ومندوبا
 والفتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما. ويأتي بذكر سجود
طل الصلة لحاديث المارة فل تب سنة( ل هو ) هما. و لصلة في  ا
ليه صلى ال ع نه } ل السلم( ل قب بعد تشهده و ) تركه )ومحله(   ب
تين ولم يجلس، فقام الناس ر فقام من الول ه لى بهم الظ  وسلم ص
 معه حتى إذا قضى الصلة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس،
 فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم{ رواه الشيخان. قال الزهري:
 وفعله قبل السلم هو آخر المرين من فعله صلى ال عليه وسلم،
ما لو سها إمام الجمعة وسجدوا عدد سجود السهو صورة ك  وقد يت
 للسهو فبان فوتها أتموها ظهرا وسجدوا ثانيا آخر الصلة لتبين أن
هوا فسجد فبان ن س لو ظ ر الصلة، و ي آخ س ف لسجود الول لي  ا
 عدم السهو سجد للسهو لنه زاد سجدتين سهوا، ولو سجد في آخر
 صلة مقصورة فلزمه التمام سجد ثانيا فهذا مما يتعدد فيه السجود

صورة ل حكما. 
ا ثم د فراغه ع نها ب ا وسلم م كن ن صلته ر ي م لو نس مة[:        ]تت
بل لى، فإن ذكر ق د لنه محرم بالو عق ها بأخرى لم تن  أحرم عقب
يقن الترك بنى على الولى، وإن تخلل لسلم وت  طول الفصل بين ا
ه استأنفها عد طول ية أو ب ه من الثان ى ب ا أت د بم عت  كلم يسير، ول ي



الخرى بعد طول الفصل نها بطول الفصل، فإن أحرم ب  لبطل
لفصل وأعاد الولى، ولو نية لبطلن الولى بطول ا  انعقدت الثا
لصلة فإن بر للحرام فاستأنف ا ه لم يك لصلة وظن أن  دخل في ا
بل ت بها الولى، وإن علم ق م ه كان كبر ت ة أن ني عد فراغ الثا  علم ب
ى ناسيا ه أت تين لن لسهو في الحال نى على الولى وسجد ل  فراغه ب

بما لو فعله عامدا بطلت صلته وهو الحرام الثاني
ة بل سبب لصل ها ا تي تكره في في بيان الوقات ال فصل{:  {      
 وهي كراهة تحريم كما صححه في الروضة و المجموع هنا وإن
تحقيق، وفي الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه  صحح في ال
 )و( هي )خمسة أوقات ل يصلى فيها( أي في غير حرم مكة )إل
ئتة. وصلة كسوف ا تصح كفا ه تأخر فإن ا سبب( غير م ه  صلة ل
كر ضوء وسجدة تلوة وش ة وسنة و حي استسقاء وطواف وت  و
صلى ال نه } ة فرضا أم نفل ل ت نازة، وسواء أكان فائ  وصلة ج
عد ما اللتان ب ين وقال: ه لعصر ركعت عد ا لم صلى ب ه وس ي  عل
 الظهر{، أما ما له سبب متأخر كركعتي الستخارة والحرام فإنها

ل تنعقد كالصلة التي ل سبب لها.
ة كما لى الصل لنسبة إ تقدم وقسيميه با هل المراد بالم تنبيه[:  [      
لروضة؟ ي أصل ا ا ف م كروهة ك  في المجموع أو إلى الوقات الم
ن الرفعة ه جرى اب ي ا كما قاله السنوي الول وعل هرهم  رأيان أظ
 فعليه صلة الجنازة ونحوها كركعتي الطواف سببها متقدم، وعلى
 الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت،
يه وإل بأن ها ف لكراهة ليوقع ه وقت ا حر ب ا ذكر إذا لم يت  ومحل م
مسجد وقت و دخل ال ا فيه، أ ه ئتة أو الجنازة ليوقع  قصد تأخير الفا
 الكراهة بنية التحية فقط، أو قرأ آية سجدة ليسجدها فيه ولو قرأها
 قبل الوقت لم تصح للخبار الصحيحة كخبر: }ل تحروا بصلتكم
نف في بيان الوقات مص خذ ال ثم أ بها{.  مس ول غرو  طلوع الش
 المذكورة فقال مبتدئا بأولها: )بعد صلة الصبح( أداء )حتى تطلع
عند( ها ) لصحيحين )و( ثاني ه في ا ن نهي ع ترتفع لل لشمس( و  ا
في مل(  تى تتكا لصبح أم ل )ح صلى ا سواء أ وعها(  قارنة )طل  م
ين وإل في رأي الع قدر رمح(  بعد ذلك ) تفع(   الطلوع )وتر
ما روى تى تزول( ل ستواء ح ند ال ها )ع مسافة بعيدة )و( ثالث  فال
 مسلم عن عقبة بن عامر: }ثلث ساعات كان رسول ال صلى ال
نا: حين تطلع يهن موتا و نقبر ف يهن أ ا أن نصلي ف ن يه وسلم ينها  عل



يل تى تم ين يقوم قائم الظهيرة ح ى ترتفع، وح ة حت ازغ لشمس ب  ا
مها لحر وقائ يف للغروب{. فالظهيرة شدة ا حين تض لشمس، و  ا
تضيف بتاء مثناة ن شدة حر الرض و ا فيقوم م ك عير يكون بار  الب
ميل، حت مشددة أي ت اة من ت ة ثم مثن م ن فوق ثم ضاد معج  م
لشخص هذه الوقات ترقب ا ن في هذه الوقات أن ي لدف  والمراد با
ه صلى ال ث أن لحدي ا جاء في ا ة كم كراه ن، وسبب ال ل الدف ج  ل
ها قرن الشيطان فإذا مس تطلع ومع ه وسلم  قال: }إن الش ي  عل
فإذا دنت ا فإذا زالت فارقها.  توت قارنه ا اس ت فارقها، فإذ تفع  ار

للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها{. رواه الشافعي بسنده.
      واختلف في المراد بقرن الشيطان فقيل قومه وهم عباد الشمس
ه من ي رأس طان يدن وقات وقيل إن الشي ا في هذه ال جدون له  يس
ل غير ه وقي ا ساجدا ل اجد له لس س في هذه الوقات ليكون ا لشم  ا
طيف ل يسع لستواء ل وقت ا كراهة بالزوال، و  ذلك. وتزول ال
لصلة ول يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إل أن التحرم يمكن  ا
ثنى من ة فيست ع يه إل يوم الجم ح الصلة ف ص ه فيه، فل ت يقاع  إ
 كلمه لستثنائه في خبر أبي داود وغيره، والصح جواز الصلة
 في هذا الوقت مطلقا سواء أحضر إلى الجمعة أم ل، وقيل يختص
صلة بعد(  عها ) ماعة. )و( راب ة وصححه ج مع ن حضر الج م  ب
 )العصر( أداء ولو مجموعة في وقت الظهر )حتى تغرب الشمس(
نة عند( مقار خامسها ) ي الصحيحين. )و(  ه ف ي عن نه الها لل  بكم

)الغروب حتى يتكامل غروبها( للنهي عنه في خبر مسلم 
      ]تنبيه[: قد علم مما تقرر انقسام النهي في هذه الوقات إلى ما
ستواء، ، وعند ال ند الطلوع ثة أوقات: ع هو ثل  يتعلق بالزمان و
 وعند الغروب. وإلى ما يتعلق بالفعل وهو وقتان: بعد الصبح أداء،
ة هي عبارة لى خمس تقسيم هذه الوقات إ عصر كذلك. و بعد ال  و
ن اقتصار لى م هي أو يها، و م في المحرر عل ه  الجمهور وتبع
د صلة بع لصبح و د صلة ا ع ستواء وعلى ب  المنهاج على ال
لة في الوقات لص د بحصر ا قال السنوي: والمرا لعصر.   ا
 المذكورة إنما هو بالنسبة إلى الوقات الصلية وإل فسيأتي كراهة
قامة الصلة ووقت صعود المام لخطبة الجمعة نفل في وقت إ  الت

انتهى. 
      وإنما ترد الولى إذا قلنا الكراهة للتنزيه، وزاد بعضهم كراهة
بعد المغرب لى صلته، و ع الفجر إ عد طلو هما ب ن آخرين و تي  وق



له عن لصحيح ونق حريم على ا راهة ت ها ك لى صلته وقال: إن  إ
برني بعض أخ ب خلفه. و لمذه مشهور في ا هى. وال لنص انت  ا
ة حرمها فل ر حرم مك غي هم، وخرج ب لتحريم مذهب  الحنابلة أن ا
ا بني ي ا لخبر: } لق ء من هذه الوقات مط ي شي ة ف ه صل كره في  ت
ة ساعة شاء لى أي ت وص بي  عبد مناف ل تمنعوا أحدا طاف بهذا ال
لما يره وقال حسن صحيح، و يل أو نهار{ رواه الترمذي وغ  من ل
ا من ولى خروج م هي خلف ال ة نع لصل ن زيادة فضل ا ه م  في

الخلف. وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره.
      }فصل{: في صلة الجماعة. والصل فيها قبل الجماع قوله
ا في ر به م ية، أ م الصلة{ ال ت له م فأقم يه ا كنت ف  تعالى: }وإذ
صلة بر الصحيحين } خ من أولى، والخبار ك لخوف ففي ال  ا
 الجماعة أفضل من صلة الفذ بسبع وعشرين درجة{ وفي رواية
 }بخمس وعشرين درجة{ قال في المجموع: ول منافاة لن القليل
نه أخبر أول بالقليل ثم أخبره ال تعالى بزيادة  ل ينفي الكثير، أو أ
لمصلين. ها، أو أن ذلك يختلف باختلف أحوال ا ل فأخبر ب لفض  ا
ة ثلث عشرة سنة مك مه ب ه وسلم مدة مقا ث صلى ال علي مك  }و
الى عنهم كانوا حابة رضي ال تع ن الص ر جماعة{ ل غي صلي ب  ي
ها دينة أقام ب ا هاجر إلى الم ، فلم هم ن يصلون في بيوت وري  مقه
حياء عن وفي ال يها.  عقد الجماع عل ها وان اظب علي لجماعة وو  ا
ماعة إل حدا صلة الج نه قال: ل يفوت أ اراني أ ي سليمان الد ب  أ
 بذنب أذنبه. قال: وكان السلف الصالح يعزون أنفسهم ثلثة أيام إذا
لها إمام لجماعة وأق تهم ا ، وسبعة أيام إذا فات كبيرة الولى تهم الت  فات
ع في باب هيئة كر في المجمو ا سيأتي، وذ لم مم موم كما يع  ومأ
ه سبع وعشرون درجة، ن صلى في عشرة آلف ل ة أن م ع  الجم

ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الول أكمل. 
سنة مؤكدة( عة ) بات غير الجم في المكتو لجماعة(  وصلة ا (      
عه عي وتب ا ما قاله الراف ث السابقة وهذ لحادي لنساء ل  ولو ل
ي غير ا ف نه ما قاله النووي أ منصوص ك صح ال لمصنف، وال  ا
ر عراة في أداء ن غي مي فاية لرجال أحرار مقي عة فرض ك  الجم
 مكتوبة، لقوله صلى ال عليه وسلم: }ما من ثلثة من قرية أو بدو
يك يهم الشيطان أي غلب فعل ة إل استحوذ عل ماع هم الج  ل تقام في
ه أبو داود لقاصية{ روا غنم ا كل الذئب من ال ما يأ الجماعة فإن  ب
حيث يظهر شعار م، فتجب ب ك نسائي وصححه ابن حبان والحا  وال



كبيرة والبلد غيرة وفي ال لص ية ا ل في القر ح تها بم لجماعة بإقام  ا
ئفة وإن قلت، فلو يسقط الطلب بطا ر بها الشعار و ه  بمحال يظ
ا شعار لم يسقط ه هر ب ا في البيوت ولم يظ ه  أطبقوا على إقامت
 الفرض، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم المام أو
قرية حلة في ال ا أهل م ه ائبه دون آحاد الناس، وهكذا لو ترك  ن
ناثى، ول على لهن الخ نساء ومث جب على ال لكبيرة أو البلد، فل ت  ا
 من فيه رق لشتغالهم بخدمة السادة، ول على المسافرين كما جزم
ا تجب ه ن نص الم أن كي وغيره ع ل السب إن نق يق و ه في التحق  ب
ة بل هي والنفراد في حقهم سواء إل يهم أيضا، ول على العرا  عل
قضية خلف ة فتستحب، ول في م م و في ظل ا عميا أ  أن يكونو
 مقضية من نوعها بل تسن، أما مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو
ذورة بل ول ا فل تسن ول في من وعه ة ليست من ن قضي  خلف م
 تسن. أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها إن
نثى لها الخ غير المرأة ومث مسجد ل ة في ال لجماع  شاء ال تعالى، وا
 أفضل منها في غير المسجد كالبيت، وجماعة المرأة والخنثى في
 البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين: }صلوا أيها الناس
 في بيوتكم فإن أفضل الصلة صلة المرء في بيته إل المكتوبة{.
شتمل على الشرف لمسجد م جد أفضل لن ا لمس ي في ا ه  أي ف
ماعة. ويكره لذوات الهيئات حضور  وإظهار الشعار وكثرة الج
 المسجد مع الرجال لما في الصحيحين عن عائشة رضي ال تعالى
لم رأى ما ه وس لو أن رسول ال صلى ال علي نها قالت: "  ها أ  عن
ي إسرائيل " ن ت نساء ب نع ما م لمسجد ك عهن ا لنساء لمن  أحدث ا
ن ذلك قال في المجموع. ه ا غيرهن فل يكره ل أم فتنة.   ولخوف ال
مساجد ر الصبي بحضور ال م الصحاب: ويؤ ل الشافعي و  قا
لشخص ماعة ل حصل فضيلة الج عتادها، وت ماعات الصلة لم  وج
و غير ذلك، و رقيق أ وجة أو ولد أ ته أو نحوه بز لته في بي ص  ب
 وأقلها اثنان كما مر وما كثر جمعه من المساجد كما قاله الماوردي
يوت أفضل ا ما كثر جمعه من الب  أفضل مما قل جمعه منها، وكذ
ذا صلى منفردا نه لو كان إ أفتى الغزالي أ ها، و ل جمعه من ا ق م  م
ه ابن بع فضل وت ة لم يخشع فالنفراد أ ي جماع لى ف لو ص  خشع و
مختار بل الصواب خلف ما قاله لزركشي: وال لسلم. قال ا  عبد ا
 وهو كما قال، وقد يكون قليل الجمع أفضل في صور: منها ما لو
مع يبادر يل الج ا ما لو كان قل نه تدعا كمعتزلي، وم  كان المام مب



عه أول لصلة م لوقت المحبوب فإن ا ة في أول ا ه بالصل م  إما
مع ان قليل الج ا ما لو ك ه ا قاله في المجموع، ومن لى كم لوقت أو  ا
لم عليه ستيلء ظا ع بخلفه ل لجم ير ا هه وكث ي أرضه شب س ف ي  ل
مام سريع القراءة ا ما لو كان ال ه مة من ذلك أولى، ومن  فالسل
لفاتحة، قال الغزالي: فالولى أن ئها ل يدرك معه ا  والمأموم بطي
إدراك تكبيرة الحرام مع المام  يصلي خلف إمام بطيء القراءة و
ه مع ام ا تحصل بالشتغال بالتحرم عقب تحرم إم م  فضيلة، وإن
نما جعل المام ليؤتم لشيخين: }إ  حضوره تكبيرة إحرامه لحديث ا
 به فإذا كبر فكبروا{ والفاء للتعقيب فإبطاؤه بالمتابعة لوسوسة غير
 ظاهرة كما في المجموع عذر بخلف ما لو أبطأ لغير وسوسة ولو
مامه أو ر تكبيرة إحرام إ و لم يحض لصلة كالطهارة أ مصلحة ا  ل
ة ما لم مع ي غير الج ة ف ماع وسوسة ظاهرة. وتدرك فضيلة الج  ل
نها ل تدرك إل بركعة ما الجمعة فإ م يقعد معه، أ  يسلم المام وإن ل

كما سيأتي. 
عل البعاض والهيئات إل أن مام مع ف خفف ال       ويندب أن ي
اءه غيرهم ويكره له محصورون ل يصلي ور  يرضى بتطوي
هم الحضور أم ل، ولو ق آخرون سواء أكان عادت يلح يل ل  التطو
هد و في تش كسوف أ ر ثان من صلة ال ي  أحس المام في ركوع غ
ه سن انتظاره ل تعالى إن لم تدي ب لصلة يق ل محل ا داخ ير ب  أخ
يسن إعادة لين وإل كره، و ز بين الداخ ي بالغ في النتظار ولم يم  ي
 المكتوبة مع غيره ولو واحدا في الوقت، وهل تشترط نية الفرضية
هر أو مام أنه ينوي الظ لصلة المعادة أم ل؟ الذي اختاره ال  في ا
ة وهو وض ه في الر فرض، ورجح لعصر مثل ول يتعرض لل  ا

الظاهر وإن صحح في المنهاج الشتراط والفرض الولى. 
      ورخص ترك الجماعة بعذر عام أو خاص كمشقة مطر وشدة
، وشدة حر، وشدة برد، وشدة جوع، وشدة ة وحل يل، وشد  ريح بل
، ومشقة يه طش بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إل  ع
 مرض، ومدافعة حدث، وخوف على معصوم وخوف من غريم له
ة يرجو ب اته، وخوف من عقو يه إثب عسر عل عسار ي  وبالخائف إ
 الخائف العفو بغيبته، وخوف من تخلف عن رفقة وفقد لباس لئق،
لته، وحضور مريض بل متعهد أو  وأكل ذي ريح كريه يعسر إزا
 بمتعهد، وكان نحو قريب كزوج محتضر أو لم يكن محتضرا لكنه
د ذكرت في شرح المنهاج زيادة على العذار ق س به. و أن  ي



ارا سقوط ل في المجموع: ومعنى كونها أعذ  المذكورة مع فوائد قا
ل السنة ل حصول كراهة على قو ثم على قول الفرض، وال  ال
ا صلى لجماعة إذ ن محصل ل أنه يكو ني ب ها. وجزم الرويا  فضل
 منفردا وكان قصده الجماعة لول العذر، وهذا هو الظاهر ويدل له
ب له من العمل ما و سافر كت بد أ ي موسى }إذا مرض الع  خبر أب

كان يعمله صحيحا مقيما{ رواه البخاري.
      ثم شرع المصنف في شروط القتداء )و( هي أمور: الول أنه
اء به أو جب )على المأموم أن ينوي الئتمام( بالمام أو القتد  ي
 نحو ذلك في غير جمعة مطلقا، وفي جمعة مع تحرم لن التبعية
 عمل فافتقرت إلى نية، فإن لم ينو مع تحرم انعقدت صلته فرادى
ها، فلو ترك هذه لجماعة في د أصل لشتراط ا ق عة فل تنع  إل الجم
 النية أو شك فيها وتابعه في فعل أو سلم بعد انتظار كثير للمتابعة
هما، ول بط بين ا على صلة غيره بل را ه وقفه ن طلت صلته ل  ب
طأ كأن نوى يه وأخ لم يشر إل ينه و يين المام فإن ع  يشترط تع
 القتداء بزيد فبان عمرا وتابعه كما مر بطلت صلته لمتابعته لمن
ه زيد أو دا أن ليه كهذا معتق ه، فإن عينه بإشارة إ اء ب نو القتد  لم ي
أشار به إلى أن لحاضر صحت. وقوله )دون المام(   بزيد هذا أو ا
ة بل تستحب ليحوز ع ي غير الجم امة ل تشترط ف ية المام الم  ن
مرء من عمله ه إذ ليس لل حصل ل نو لم ت ماعة، فإن لم ي  فضيلة الج
 إل ما نوى، وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال
 لنه سيصير إماما وفاقا للجويني وخلفا للعمراني في عدم الصحة
 حينئذ، وإذا نوى في أثناء الصلة حاز الفضيلة من حين النية، ول
 تنعطف نيته على ما قبلها بخلف ما لو نوى الصوم في النفل قبل
ض صوما بع ها لن النهار ل يت ف على ما قبل عط ها تن  الزوال فإن
ا في م يرها، أ ماعة وغ بعض ج نها تت صلة فإ  وغيره بخلف ال
صح كها لم ت ا مع التحرم، فلو تر ه ها في ن يأتي ب عة فيشترط أ  الجم
 جمعته لعدم استقلله فيها سواء أكان من الربعين أم زائدا عليهم.
كن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ما عم إن لم ي  ن
 ذكر، وظاهر أن الصلة المعادة كالجمعة إذ ل تصح فرادى فل بد
 من نية المامة فيها فإن أخطأ المام في غير الجمعة وما ألحق بها
 في تعيين تابعه الذي نوى المامة به لم يضر لن غلطه في النية
 ل يزيد على تركها، أما إذا نوى ذلك في الجمعة وما ألحق بها فإنه
 يضر لن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه. الثاني من شروط



 القتداء عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان، فإن تقدم عليه في
تكبيرة قد كالتقدم ب ند التحرم لم تنع ثناء صلته بطلت، أو ع  أ
 الحرام قياسا للمكان على الزمان. نعم يستثنى من ذلك صلة شدة
ا أفضل من النفراد وإن تقدم يه ا سيأتي فإن الجماعة ف لخوف كم  ا
ل هو متقدم أم ل كأن كان في لو شك ه م على بعض، و ه  بعض
ما نقله لمفسد ك صل عدم ا لقا لن ال ة صحت صلته مط لم  ظ
مه، ر مساواة المأموم بإما نص، ول تض ه عن ال وي ووي في فتا  الن
ؤخر القدم ل هو م عقب و تبار في التقدم وغيره للقائم بال  والع
نعم وم لم يضر.  تقدم أصابع المأم لعقب و يا في ا و تساو  الكعب، فل
ه السنوي، ا بحث م بع ضر ك صا  إن كان اعتماده على رءوس ال

ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر.
يه وقدم الخرى على رجل تمد على إحدى رجل تنبيه[: لو اع [      
 المام لم يضر، ولو قدم إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر كما
 في فتاوى البغوي. والعتبار للقاعد باللية كما أفتى به البغوي أي
تبر هر أن يكون المع ل السجود فيظ ا في حا ، أم تشهد لو في ال  و
لظاهر، وما قيل من  رءوس الصابع، ويشمل ذلك الراكب وهو ا
، وفي يد مسابقة بع ه في ال بروا ب ت ما اع قرب فيه العتبار ب  أن ال
 المضطجع بالجنب وفي المستلقي بالرأس وهو أحد وجهين يظهر
لمصلوب ه وفي ا د علي تم ة رجله بما اع طوع وفي المق  اعتماده. 
 بالكتف. ويسن أن يقف المام خلف المقام عند الكعبة، وأن يستدير
ر جهة ي غي ا ف ه هم أقرب إلي ها، ول يضر كون  المأمومون حول
 المام منه إليها في جهته كما لو وقفا في الكعبة واختلفا جهة، ولو
لى أي جهة توجه إ مأموم خارجها جاز وله ال يها وال  وقف المام ف
 شاء، ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن ل يتوجه المأموم إلى الجهة
 التي توجه إليها المام لتقدمه حينئذ عليه، ويسن أن يقف الذكر ولو
استعمال ر عنه قليل للتباع و تأخ ين المام وأن ي بيا عن يم  ص
اره ثم يتقدم المام أو س ر أحرم عن ي ر آخ لدب، فإن جاء ذك  ل
لتأخر ل من التقدم وا مكن ك فضل هذا إذا أ ي قيام وهو أ تأخران ف  ي
ثر، وأن كران خلفه كامرأة فأك صطف ذ كن، وأن ي عل المم  وإل ف
كن محله إذا استوعب الرجال م فصبيان ل ه لفه رجال لفضل قف خ  ي
م فنساء ثى لحتمال ذكورته هم أو بعضهم فخنا لصف وإل كمل ب  ا
 وذلك للتباع. وأن تقف إمامتهن وسطهن فلو أمهن غير امرأة قدم
راء في ضوء، وكره لمأموم ص يهن، وكالمرأة عار أم عراة ب  عل



نفراد عن صف من جنسه بل يدخل الصف إن وجد سعة وله أن  ا
 يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركها، ول يتقيد
خطي د به ت ي نما يتق ا زعمه بعضهم وإ ين كم لصفوف بصف  خرق ا
حرامه م بعد إ عة أحرم ث د س م يج عة، فإن ل ي في الجم ت  الرقاب ال
ه وسن لمجروره ع ف ليصطف م ن الص ا م ه شخص لي  جر إ

مساعدته.
يمم الذي ل إعادة أتم( بالمت وضئ )أن ي لمصلي المت       )ويجوز( ل
طجع القاعد والمض ح الخف، ويجوز للقائم أن يقتدي ب ماس يه وب  عل
و بكر أب وته قاعدا و ه وسلم صلى في مرض م ه صلى ال علي  لن
كره خلفه، كن ت لفاسق( ول بالحر ا أتم العدل ) ناس قياما وأن ي  وال
 وإنما صحت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف
 الحجاج. قال الشافعي رضي ال تعالى عنه وكفى به فاسقا. وليس
ما قاله صلوات ك ا في ال ام ر فاسق إم ور تقري د من ولة الم ح  ل
م يصح كما قاله بعض المتأخرين، والمبتدع وردي، فإن فعل ل  الما
ن يأتم لحر أ عبد( أي يجوز ل الفاسق. )وال بدعته ك كفر ب  الذي ل ي
ن الحر ولو كان ك مها، ل لى عائشة كان يؤ بد لن ذكوان مو  بالع
مة بكسر ن سل ن عمرو ب مراهق( ل لى منه )والبالغ بال مى أو  أع
 اللم كان يؤم قومه على عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو
ن الصبي، كن البالغ أولى م و سبع رواه البخاري. ل ن ست أ ب  ا
لحر ولى من ا بد البالغ أ لرقيق، والع ولى من ا الحر البالغ العدل أ  و
ه أصحها ة أوج ه ثلث فقي ير ال الحر غ يه و عبد الفق بي، وفي ال لص  ا
 أنهما سواء والمبعض أولى من كامل الرق. والعمى والبصير في

المامة سواء.
يته العلى فالعلى على غيره فإمام محل ول       ويقدم الوالي ب
م فهو مقدم على الوالي، ويقدم عظ عم إن وله المام ال تب. ن  را
 الساكن في مكان بحق ولو بإعارة على غيره ل على معير للساكن
 بل يقدم المعير عليه، ول على سيد غير سيد مكاتب له، فأفقه فأقرأ
صنعة، نا و با وبد ظف ثو ن فأنسب فأن ع، فأقدم هجرة فأس  فأور
 فأحسن صوتا فأحسن صورة، ولمقدم بمكان ل بصفات تقديم لمن

يكون أهل للمامة.
عي اقتدى تقد بطلن صلته كشاف ه بمن يع صح اقتداؤ       )ول( ي
س فرجه ل إن افتصد اعتبارا باعتقاد المأموم، ي م حنف  ب
اءين من الماء طاهر ومتنجس، فإن تعدد ا في إن  وكمجتهدين اختلف



لطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين إناء إمام للنجاسة،  ا
ا نجس على خمسة فظن كل طهارة ه ية في ه خمسة من آن ب  فلو اشت
 إناء منها فتوضأ به وأم بالباقين في صلة من الخمس أعاد ما ائتم
 به آخرا، ول يصح اقتداؤه بمقتد ول بمن تلزمه إعادة كمتيمم لبرد.
بـ( ثى ) يأتم( ذكر )رجل( أو صبي )مميز( ول خن  ول يصح أن )
اقصة نثى مشكل لن النثى ن و صبية مميزة ول خ نثى )امرأة( أ  أ
ثى نثى المأموم يجوز أن يكون ذكرا والمام أن ن الرجل، والخ  ع
ا أمرهم امرأة{ ه وسلم لن يفلح قوم ولو وله صلى ال علي  }لق
نثى ويصح اقتداء خ من امرأة رجل{.  اجه }ل تؤ وى ابن م  ور
اهة قاله ه مع الكر ورت ى بانت ذك نث مرأة ورجل بخ ثته با انت أنو  ب
ا تصح قدوة م نثى ك تصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخ  الماوردي. و
خمسة ع صور:  لك تس ص من ذ لخ الرجل. فيت لرجل وغيره ب  ا
 صحيحة وهي قدوة رجل برجل، خنثى برجل، امرأة برجل، امرأة
ثى، قدوة رجل بخن هي:  بعة باطلة و خنثى، امرأة بامرأة، وأر  ب
ن يأتم يصح أ نثى بامرأة. )ول(  خنثى، خ نثى ب  رجل بامرأة خ
 )قارئ( وهو من يحسن الفاتحة )بأمي( أمكنه التعلم أم ل، والمي
فاتحة بأن ل يحسنه كأرت د من ال تخفيف مشد ن يخل بحرف ك  م
 بمثناة وهو من يدغم بإبدال في غير محل الدغام بخلفه بل إبدال
دل حرفا ة وهو من يب ث ثغ بمثل كاف من مالك وأل تشديد اللم أو ال  ك
يم، لسين فيقول المثتق ثة بدل ا أتي بالمثل أتي بغيره بدله كأن ي  بأن ي
ح صلته وإل صحت ص مي التعلم ولم يتعلم لم ت كن ال  فإن أم
 كاقتدائه بمثله فيما يخل به، وكره القتداء بنحو تأتاء كفأفاء ولحن
لفاتحة ى في ا عن ير م ى كضم هاء ل، فإن غ ن ير المع ما ل يغ  ب
لفاتحة فكأمي فل يصح  كأنعمت بضم أو كسر ولم يحسن اللحن ا
جر اللم في تحة ك ن في غير الفا لح لقارئ به، وإن كان ال  اقتداء ا
 قوله تعالى }أن ال بريء من المشركين ورسوله{ صحت صلته
لتحريم، أو ث كان عاجزا عن التعلم، أو جاهل با ه حي وة ب  والقد
 ناسيا كونه في الصلة، أو إن ذلك لحن لكن القدوة به مكروهة. أما
لقدوة به للعالم بحاله ح صلته ول ا د فل تص م  القادر العالم العا
ئه به كافرا ولو عد اقتدا لها، ولو بان إمامه ب تحة فيما ذكر بد  وكالفا
 مخفيا كفره كزنديق وجبت العادة لتقصيره بترك البحث عنه. نعم
 لو لم يبن كفره إل بقوله وقد أسلم قبل القتداء به فقال بعد الفراغ:
م تجب العادة لنه و أسلمت ثم ارتددت ل مت حقيقة، أ كن أسل  لم أ



 كافر بذلك فل يقبل خبره، ل إن بان ذا حدث ولو حدثا أكبر، أو ذا
 نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه فل تجب العادة على المقتدي لنتفاء
امه ، كما لو بان إم ب فيها العادة ظاهرة فتج لتقصير بخلف ال  ا
مام رجل لم يسقط القضاء خنثى فبان ال تدى رجل ب ميا. ولو اق  أ
حة صلته ي ص ظاهر لتردد المأموم ف قدوة في ال عدم صحة ال  ل
ا عهد م دها. وثالث الشروط اجتماع المام والمأموم بمكان ك  عن
بعة أحوال ماعهما أر لخالية، ولجت لعصر ا ماعات في ا يه الج  عل
غيره من فضاء أو بناء، أو يكون مسجد أو ب نا ب ا إما أن يكو هم  لن
 أحدهما بمسجد والخر خارجه )و( إذا كانا بمسجد ف )أي موضع
ته )بصلة المام فيه( أي لمسجد( ومنه رحب  صلى( المأموم )في ا
 المسجد )وهو عالم بصلته( أي المام ليتمكن من متابعته برؤيته
 أو بعض صف أو نحو ذلك كسماع صوته أو )صوت مبلغ أجزأه(
ية  أي كفاه ذلك في صحة القتداء به وإن بعدت مسافته وحالت أبن
، وسواء كان بها أم ل اء أغلقت أبوا ئر وسطح سو يه كب  نافذة إل
ا على سطحه أو دهم ن الخر أم ل كأن وقف أح دهما أعلى م  أح
ي للصلة، ن نه كله مب ئر فيه ل ي سرداب أو ب ر ف الخ نارته و  م
عارها، فإن ماعة مؤدون لش ون لقامة الج يه مجتمع  فالمجتمعون ف
احدا فيضر الشباك ا مسجدا و هم لجامع ل عد ا يه لم ي كن نافذة إل  لم ت
لى بعض كمسجد تح أبواب بعضها إ تي تف مساجد المتلصقة ال  وال
ما لم يتقدم( ها بإمام وجماعة. ومحل ذلك ) نفرد كل من  واحد وإن ا
ا مر )وإن م مسجد الحرام ك ي غير ال مام ف يه( أي ال  المأموم )عل
ونه لمسجد( حالة ك لمسجد والمأموم )خارج ا ام في ا  صلى( الم
هما على ثلثمائة د ما بين لمسجد بأن ل يزي أي من ا ا منه(  ب  )قري
حد مسجد كله شيء وا لمسجد لن ال با معتبرا من آخر ا  ذراع تقري
 لنه محل الصلة فل يدخل في الحد الفاصل )وهو عالم بصلته(
 أي المام الذي في المسجد بأحد المور المتقدمة )ول حائل هناك(
ع الستطراق والمشاهدة )جاز( من هما كالباب المفتوح الذي ل ي  بين
مام خارجه مسجد وال موم في ال  القتداء حينئذ، فلو كان المأ
 اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي المام، فإن حال جدار ل باب
تصال وكذا الباب المردود نع القتداء لعدم ال  فيه أو باب مغلق م
 والشباك يمنع لحصول الحائل من وجه إذ الباب المردود مانع من
عم قال سنوي: ن ن الستطراق. قال ال ع م ان  المشاهدة والشباك م



غلق في ا وقت الحرام فان توح يه: لو كان الباب مف غوي في فتاو  الب
أثناء الصلة لم يضر انتهى. 

الصف واقف بحذائه و ما الباب المفتوح فيجوز اقتداء ال       أ
ته ه وإن خرجوا عن. المحاذاة بخلف العادل عن محاذا  المتصل ب
 فل يصح اقتداؤه للحائل، وإن كان المام والمأموم بغير مسجد من
د ما و مسقفا أن ل يزي  فضاء أو بناء شرط في فضاء ولو محوطا أ
ئتم بالمام خلفه أو هما ول ما بين كل صفين وشخصين ممن ا  بين
ا من عرف قريبا أخذ دمي ت جانبه على ثلثمائة ذراع بذراع ال  ب
ة ثلثة ن فل تضر زياد عي ا في ذلك مجتم هم ، فإنهم يعدون  الناس
 أذرع كما في التهذيب وغيره، وإن كانا في بناءين كصحن وصفة
نفا ا مر آ ع م  من دار أو كان أحدهما ببناء والخر بفضاء شرط م
وف واحد حذاء نع مرورا أو رؤية، أو وق ما يم ما عدم حائل بينه  إ
ؤية منع مرورا كشباك أو ر ن كان فإن حال ما ي ذ في الحائل إ نف  م
صح القتداء إذ الحيلولة ا مر لم ي م ف أحد في م يق  كباب مردود أو ل
 بذلك تمنع الجتماع. وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر فيصح اقتداء
 من خلفه أو بجانبه وإن حيل بينه وبين المام، ويكون ذلك كالمام
قدمه على ما ل يجوز ت ه عليه ك م نبه ل يجوز تقد من خلفه أو بجا  ل
ر طروقه، ول ث ا ذكر شارع ولو ك ع م ي جمي ر ف  المام، ول يض
تفاعه هما لم يعدا للحيلولة، وكره ار حوج إلى سباحة لن هر وإن أ  ن
حاجة ا على مستو إل ل م كن وقوفه ه حيث أم كس مه وع  على إما
كبيرة ليغ المأموم ت فة الصلة، وكتب ن ص مي ليم المام المأمو  كتع
لصلة م من مريدي ا قي  الحرام فيسن ارتفاعهما لذلك كقيام غير م
 بعد فراغ إقامة لنه وقت الدخول في الصلة سواء أقام المؤذن أم

غيره. 
عد اء نفل ب م قائما، وكره ابتد قي قامة لي م فيقوم قبل ال مقي ما ال       أ
خش مه إن لم ي نفل أت ة، فإن كان في ال م م في القا قي  شروع الم
ل فيها دخ عه و ة بسلم المام وإل ندب له قط ه فوت جماع مام  بإت
بع من شروط القتداء توافق نظم صلتيهما ها أولى منه. والرا  لن
وبة ختلفه كمكت اء مع ا ظاهرة، فل يصح القتد  في الفعال ال
صح القتداء لمؤد بقاض عة، وي كسوف أو جنازة لتعذر المتاب  و
 ومفترض بمتنفل، وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح وبالعكس ول
 يضر اختلف نية المام والمأموم والمقتدي في نحو الظهر بصبح
 أو مغرب كمسبوق فيتم صلته بعد سلم إمامه، والفضل متابعته



 في قنوت الصبح وتشهد آخر المغرب، وله فراقه بالنية إذا اشتغل
م صلته ت هر إذا أ غرب بنحو ظ ي صبح أو م تدي ف هما، والمق  ب
ه في ه بخلف ع يسلم م ي صبح ل تظاره ف فضل ان ية، وال  فارقه بالن
لوس تشهد لم يفعله المام، نه يحدث ج يس له انتظاره ل  المغرب ل
مام يسيرا وإل نوت بأن وقف ال نه الق ي الصبح إن أمك ت ف يقن  و
حصيل قنت ت نية لي ، وله فراقه بال كه جود عليه لتر كه ول س  تر
فحش ي سنن ت ه ف افقت س من شروط القتداء مو م لسنة. والخا  ل
ل على تفصيل ، وتشهد أو سجدة تلوة تركا ك يها فعل و خالفته ف  م
 فيه بخلف ما ل تفحش فيه المخالفة كجلسة الستراحة. والسادس
 من شروط القتداء تبعية إمامه بأن يؤخر تحرمه عن تحرم إمامه،
يين ولو غير نين فعل د صلته. وأن ل يسبقه برك عق  فإن خالفه لم تن
هما بل عذر، تخلف عنه ب تحريم، وأن ل ي ا عالما بال لين عامد  طوي
ين بطلت ير طويل ما ولو غ لسبق أو التخلف به  فإن خالف في ا
 صلته لفحش المخالفة بل عذر بخلف سبقه بهما ناسيا أو جاهل،
كعة وبخلف مه بر د سلم إما ي بع ة فيأت كع تد بتلك الر كن ل يع  ل
 سبقه بركن كأن ركع قبله، وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع العتدال قبل
ه في الفعلي بل عذر حرام، كن ه لن ذلك يسير ل م  ركوع إما
 وبخلف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلة
جب إعادة ذلك، وبخلف ه وسلم، ول ت ي بي صلى ال عل لن  على ا
لسجود مامه هوي ا يين بعذر كأن ابتدأ إ قا أو بفعل خلفه بفعلي مطل  ت
ما وبخلف ما يقاس بالتخلف به السبق به و في قيام القراءة، و ه  و
 المقارنة في غير التحرم لكنها في الفعال مكروهة مفوتة لفضيلة
ة لما قارن فيه ه في الروضة، وهل هي مفوت لجماعة كما جزم ب  ا

فقط أو لجميع الصلة؟ الظاهر الول، 
د صرحوا وه، فق اب الصلة فل يفوت بارتكاب مكر أما ثو       و
ن على حصول الثواب ي ض مغصوبة أن المحقق ا صلى بأر أنه إذ  ب
بل  فالمكروه أولى، والعذر للتخلف كأن أسرع إمام قراءته وركع ق
 إتمام موافق له الفاتحة وهو بطيء القراءة فيتمها ويسعى خلفه ما
 لم يسبق بأكثر من ثلثة أركان طويلة، فإن سبق بأكثر من الثلثة
ن السجود أو جالس مام قائم ع تحة إل وال م يفرغ من الفا  بأن ل
ته ه ما فا م د سلم إما م تدارك بع ه ث و في ا ه م بعه في لتشهد ت  ل
ق لشغله بسنة كدعاء افتتاح فمعذور واف مها الم مسبوق، فإن لم يت  ك
و شك قبل ركوعه ا مر كمأموم علم أ ه م ي في ت  كبطيء القراءة فيأ



يسعى ور فيقرؤها و ة فإنه معذ لفاتح ه أنه ترك ا مام بعد ركوع إ  و
 خلفه كما مر في بطيء القراءة، وإن كان علم بذلك أو شك فيه بعد
 ركوعهما لم يعد إلى محل قراءتها ليقرأها فيه لفوته بل يتبع إمامه
مسبوق أن ل وسن ل ه كمسبوق.  م د سلم إما ة بع ع يصلي رك  و
 يشتغل بعد تحرمه بسنة كتعوذ بل بالفاتحة إل أن يظن إدراكها مع
تحة فإن لم مسبوق الفا مامه ولم يقرأ ال ذا ركع إ السنة، وإ  اشتغاله ب
 يشتغل بسنة تبعه وجوبا في الركوع وأجزأه وسقطت عنه الفاتحة،
تقصيره بعدوله لفاتحة ل ا من ا ا بقدره ب ل بسنة قرأ وجو غ  وإن اشت
 عن فرض إلى سنة سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم ل، فإن ركع مع

المام بدون قراءة بقدرها بطلت صلته. 
      ]تتمة[: تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلته بحدث أو غيره،
ها إل لعذر كمرض، لمفارقة، وكره قطع ية ا ها بن  وللمأموم قطع
هد أول، ولو نوى قدوة نة مقصودة كتش ه س ترك ويل إمام و  وتط
مامه و فيه، فإن فرغ إ ا ه يم بعه ف ناء صلته جاز وت نفرد في أث  م
فارقته ل من م فض و فرغ هو أول فانتظاره أ و كمسبوق، أ ه  أول ف
ة صبح ني د في ثا عي دركه مسبوق فأول صلته في ه وما أ يسلم مع  ل
ه في ك ما، فإن أدر نها محله هد ل ية مغرب التش في ثان  القنوت و
ه عن أقله ام ا قبل ارتفاع إم ين حسوب للمام واطمأن يق  ركوع م

أدرك الركعة. 
تحرم ثم لركوع، فلو مام في ركوع ل بر مسبوق أدرك ال يك       و
ويه انعقدت ا قبل ه ه لتحرم فقط وأتم وى بها ا  كبر واحدة فإن ن
ه فيه، افق له فما بعده و ه في اعتدا ك عقد، ولو أدر  صلته وإل لم تن
 وفي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء، وفي ذكر
ه كبر م إذا سلم إما يه، و ي ذكر انتقاله إل ير ل ف كب ه من ت له عن  انتقا
ة في لجماع لوسه وإل فل. وا حل ج با إن كان م قيامه أو بدله ند  ل
لعصر عشاء ثم ا ا ثم ال يره م صبح غ ة ث مع م صبح الج ة ث ع  الجم

أفضل، وأما جماعة الظهر والمغرب فهما سواء.
لجمع لقصر وا ن حيث ا افر م لمس ي صلة ا ف فصل{:  {      
 المختص المسافر بجوازهما تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر
ر قبل لقص ل في ا الص طر و ة بنحو الم لصل ية ا ا مع كيف ب  غال
ية. قال: يعلى م في الرض{ ال بت  الجماع قوله تعالى }وإذا ضر
من الناس، وقد أ ما قال ال تعالى }إن خفتم{  مية قلت لعمر إن  بن أ
ه وسلم لي بي صلى ال ع لن ه فسألت ا ت من ا عجب ت مم عجب  فقال: 



رواه مسلم. وا صدقته{  ليكم فاقبل ل بها ع دقة تصدق ا ص  فقال: }
والصل في الجمع أخبار تأتي. 

      ولما كان القصر أهم هذه المور بدأ المصنف به كغيره فقال:
لرباعية( لصلة ا قصر ا ض صحيح ) لمسافر( لغر  )ويجوز ل
ترك شروطا مس شرائط( و ية )بخ ية والثلث وبة دون الثنائ  المكت
 أخر سنتكلم عليها: الول )أن يكون سفره في غير معصية( سواء
يه بي صلى ال عل لن دوبا كزيارة قبر ا  أكان واجبا كسفر حج أو من
ما ا كسفر منفرد. أ وه سفر تجارة، أو مكر باحا ك  وسلم، أو م
ن السفر قصر ل ئه كآبق وناشزة فل ي لو في أثنا ي بسفره و لعاص  ا
 سبب للرخصة فل تناط بالمعصية كبقية رخص السفر. نعم له بل
ا في م صح ك له به على ال ا ص ة م م مع وجوب إعاد يم يه الت  عل
ته، فإن كان طويل أو لم حل توب ل سفره م  المجموع، فإن تاب فأو
 يشترط للرخصة طوله كأكل الميتة للمضطر فيه ترخص وإل فل
 وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بل غرض
ثاني )أن تكون ة كأصلها. )و( الشرط ال ي الروض  شرعي ذكره ف
 مسافته( أي السفر المباح ثمانية وأربعين ميل هاشمية ذهابا وهي
 مرحلتان، وهما سير يومين معتدلين بسير الثقال وهي )ستة عشر
و بحر فقد كان ة في بر أ ي لحظ لمسافة ف و قطع هذه ا  فرسخا( ول
 ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد، ومثله إنما
ب حتى لو ه فل يحس ع وخرج ب ذهابا الياب م وقيف.  فعل بت  ي
ليس له ل يرجع ف ه، ب م في ي ية أن ل يق كانا على مرحلة بن  قصد م
مى سفرا نه ل يس تين ل تين متوالي له مشقة مرحل لقصر وإن نا  ا
يد ل تقريب مسافة تحد ي الرخص التباع وال لب ف  طويل، والغا
قصر على خلف ن الصحابة، ولن ال يال ع تقدير بالم  لثبوت ال
بعة آلف يل أر مسافة، والم دير ال حقق تق ط فيه بت صل فيحتا  ال
ربعة ثة أقدام، والقدمان ذراع، والذراع أ  خطوة، والخطوة ثل
بع ست شعيرات معتدلت الص  وعشرون أصبعا معترضات، و
ن شعر البرذون وخرج لشعيرة ست شعرات م  معترضات، وا
ية، بني أم منسوبة ل وية ال ي هاشم، الم بن منسوبة ل مية ال  بالهاش
ية. )و( ا قدر ستة هاشم ه مسة من ذ كل خ افة بها أربعون إ مس  فال
 الشرط الثالث )أن يكون مؤديا للصلة( المقصورة في أحد أوقاتها
ر في لحض ر فائتة ا لضروري فل تقص صلي أوالعذري أو ا  ال
تة لسفر فائ مة، وكذا ل تقصر في ا مته تا ت في ذ ت نها ثب لسفر ل  ا



 مشكوك في أنها فائتة سفر أو حضر احتياطا ولن الصل التمام،
 وتقضى فائتة سفر قصر في سفر قصر وإن كان غير سفر الفائتة
 دون الحضر نظرا إلى وجود السبب. )و( الشرط الرابع )أن ينوي
نية ومثل نية القصر ما لو  القصر مع( تكبيرة )الحرام( كأصل ال
مام وما لو ما قاله ال رخصا ك نو ت ين ولم ي ظهر مثل ركعت  نوى ال
كر بأن نو ما ذ فر كما قاله المتولي، فلو لم ي لة الس دي ص  قال: أؤ
ل في الص نوي في الولى و م لنه الم ق أت  نوى التمام أو أطل
صلة ر في دوام ال لقص ي نية ا اف لتحرز عن من نية، ويشترط ا  الثا

كنية التمام، فلو نواه بعد نية القصر أتم. 
نه ل افيها أ لتحرز عن من د علم من أن الشرط ا ق تنبيه[:  [      
لقصر وهو كذلك، ولو أحرم قاصرا ثم تردد مة نية ا  يشترط استدا
 في أنه يقصر أو يتم أتم، أو شك في أنه نوى القصر أم ل أتم، وإن
ن صلته حال التردد ه أدى جزءا م ن ل أنه نواه ل ذكر في الحا  ت
م أو ساه أتم وإن ت ة فشك هل هو م الث  على التمام، ولو قام إمامه لث
ته الثة عمدا بل موجب للتمام كني لقاصر لث ه ساه، ولو قام ا ن  بان أ
ا وسجد له ذكر عاد وجوب و سهوا ثم ت مة بطلت صلته أ و نية إقا  أ
ا ثم قام ب تم عاد للقعود وجو ، فإن أراد عند تذكره أن ي ا وسلم دب  ن
 ناويا التمام. )و( الشرط الخامس )أن ل يأتم بمقيم( أو بمن )جهل
 سفره( فإن اقتدى به ولو في جزء من صلته كأن أدركه في آخر
مام أحمد مام لخبر ال ئه لزمه الت و عقب اقتدا  صلته أو أحدث ه
تين إذا انفرد صلي ركع مسافر ي ئل ما بال ال س ن ابن عباس: }  ع
ه قصر الصلة المعادة لك السنة{ ول يم؟ فقال: ت تم بمق عا إذا ائ  وأرب
ن يصليها ا خلف م ي صلها ثان قصورة و  إن صلها أول م
 مقصورة، أو صلها إماما وهذا هو الظاهر وإن لم أر من تعرض
ما ثم محدثا يما فقط أو مقي  له، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مق
لزمه ا معا فل ي يما أو بان ا ثم مق ث ما لو بان محد مه التمام، أ  لز
سافرا، ولو ر ظنه م ظاه ة وفي ال يق  التمام إذ ل قدوة في الحق
قتدون به كالمام إن تم الم تما أ تخلف قاصر لحدث أو غيره م  اس
ته أو صلة ا فسدت صل تدي اقتدى به، ولو لزم التمام مق  عاد و
يه إتمامها وما ا أتم لنها صلة وجب عل  إمامه أو بان إمامه محدث
لزمه التمام، ولو فسه لم ي كر ل يدفعه، ولو بان للمام حدث ن  ذ
 أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلته لزمه التمام كما في
نية التمام ثم قدر على ها ب ورين فشرع في لو فقد الطه  المجموع، و



ة صلة س بحقيق ي  الطهارة قال المتولي وغيره قصر لن ما فعله ل
يست بصلة شرعية ها ل عل ما قالوه بناء على أن ل الذرعي: ول  قا
 بل تشبهها والمذهب خلفه ا هـ. وهذا هو الظاهر وكذا يقال فيمن
م أعادها. ولو اقتدى مام ث ية الت م ممن تلزمه العادة بن م  صلى بتي
 بمسافر وشك في نية القصر فجزم هو بنية القصر جاز له القصر
لقصر، فإن مسافر ا ر من حال ال لظاه مام قاصرا لن ا  إن بان ال
ة بل قال إن قصر ي مه التمام، فإن لم يجزم بالن ه متم لز ن  بان أ
ه لنه م ر إن قصر إما لقص ممت جاز له ا  قصرت وإل بأن أتم أت
ظهر مقتضى، فإن لم ي و تصريح بال ه مر ف ي نفس ال ا ف وى م  ن

للمأموم ما نواه المام لزمه التمام احتياطا.
يها ما الزائد عل مصنف وأ ها ال تي اشترط ا آخر الشروط ال       هذ
هى ع صلته، فلو انت ي افرا في جم ه مس ون  فأمور: الول يشترط ك
ئه أتم ه أو شك في انتها مت ت سفينته دار إقا لغ يها كأن ب  سفره ف
ني ية. والثا ه في الثان لشك في ة في الولى ول لرخص وال سبب ا  لز
 يشترط قصد موضع معلوم معين أو غير معين أول سفره ليعلم أنه
 طويل فيقصر أول، فل قصر للهائم وهو الذي ل يدري أين يتوجه
الب غريم أو آبق تفاء علمه بطوله أوله، ول ط ل سفره لن  وإن طا
ين د سفر مرحلت م إن قص ع عه. ن ع متى وجده ول يعلم موض  يرج
ا في ر كم لقص ما جاز له ا وبه قبله أن علم أنه ل يجد مطل  أول ك
ته ما شمل ين ك ئم سفر مرحلت و قصد الها أصلها، وكذا ل لروضة و  ا
ويل ونوى الهرب إن ن سفره ط و علم السير أ  عبارة المحرر، ول
 تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين ويقصر بعدهما، ومثل ذلك يأتي
 في الزوجة والعبد إذا نوت الزوجة أنها متى تخلصت من زوجها
ين، ه متى عتق رجع فل يترخصان قبل مرحلت د أن عب  رجعت، وال
قصير ل افة القصر و لغ مس يل يب ان لمقصده طريقان طو  ولو ك
يق، أو يوي كسهولة طر ني أو دن يل لغرض دي ا فسلك الطو غه  يبل
 أمن جاز له القصر لوجود الشرط وهو السفر الطويل المباح، وإن
م يقصد شيئا كما في المجموع فل يقصر لقصر أو ل  سلكه لمجرد ا
عبد أو و تبع ال ن غير غرض ول فسه م يق على ن نه طول الطر  ل
 الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ول يعرف كل واحد منهم
 مقصده فل قصر لهم وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر، فإن قطعوها
لقصر وحدهم دون ا مر في السير، فلو نووا مسافة ا م  قصروا ك
 متبوعهم قصر الجندي غير المثبت في الديوان دونهما لنه حينئذ



 ليس تحت يد المير قهره بخلفهما فنيتهما كالعدم، أما المثبت في
يش. ير ومثله الج ت يد الم ح نه مقهور ت هما ل وان فهو مثل  الدي
ا سافر منه كبلد قصر مجاوزة سور مختص بم  والثالث: يشترط لل
ا هو ع م ي ن خربة ومزارع لن جم ماك ية وإن كان داخله أ  وقر
 داخله معدود مما سافر منه، فإن لم يكن له سور مختص به بأن لم
 يكن سور مطلقا أو في صوب سفره أو كان له سور غير مختص
ا سور فأوله مجاوزة عمران وإن تخلله عه فاصلة جم  به كقرى مت
مر أو تحويط على العا ه هجر بال طرف  خراب ل مجاوزة خراب ب
نه يطانه ل ت أصول ح ندرس بأن ذهب تي، أو ا ة ما يأ قرين  زرع ب
وزته كما نه يشترط مجا يس كذلك فإ يس محل إقامته بخلف ما ل  ل
مت ما فه جاوزة بساتين ومزارع ك ححه في المجموع، ول م  ص
هما ل تين لن تا محوط نه أو كان ا سافر م م تصلتا ب  بالولى وإن ا
 يتخذان للقامة، ولو كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض
 فصول السنة لم يشترط مجاوزتها على الظاهر في المجموع خلفا
يست من البلد، والقريتان نها ل أصلها ل ي الروضة و ا ف م  ل
وله لساكن خيام كالعراب ما وأ تصلتان يشترط مجاوزته  الم
د إن سافر في عرضه،  مجاوزة حلة فقط، ومع مجاوزة عرض وا
 ومع مجاوزة عرض مهبط إن كان في ربوة، ومع مجاوزة مصعد
 إن كان في وهدة هذا إن اعتدلت الثلثة، فإن أفرطت سعتها اكتفى
ن سور أو دإ سفر م ي سفره ببلوغ مب ته لحلة عرفا وين  بمجاوزة ا
يه أول وقد و من موضع آخر رجع من سفره إل  غيره من وطنه أ
ما مطلقا ها إ مة به وإن لم يصلح ل لوغه وهو مستقل إقا  نوى قبل ب
 وإما أربعة أيام صحاح، وبإقامته وقد علم أن إربه ل ينقضي فيها
ير ا صحاحا ولو غ وم ة عشر ي ني ت قصر ثما ه كل وق ع  وإن توق
 محارب، وينتهي أيضا سفره بنية رجوعه ماكثا ولو من طويل ل
لى غير وطنه لحاجة بأن نوى رجوعه إلى وطنه أو إلى غيره ل  إ
يد، فإن ع، فإن سافر فسفر جد وض قصر في ذلك الم  لحاجة فل ي
ن قصير إلى لو م يل قصر وإل فل، فإن نوى الرجوع و  كان طو
تردد فيه نية الرجوع ال ه سفره بذلك، وك ت حاجة لم ين طنه ل  غير و
بع: يشترط العلم بجواز القصر، فلو قصر  كما في المجموع. والرا

جاهل به لم تصح صلته لتلعبه كما في الروضة وأصلها.
طر إن لم ل من الف ر أفض فر قص افر س مس الصوم ل تنبيه[:  [      
ل من التمام إن ر له أفض لقص مة، وا ه من براءة الذ ا في ضره لم  ي



 بلغ سفره ثلث مراحل ولم يختلف في جواز قصره، فإن لم يبلغها
تلف فيه ما لو اخ نيفة، أ بي ح ا من خلف أ ل خروج فض  فالتمام أ
لسفر يم ا ته ومن يد ه عياله في سفين ع لبحر وم ملح يسافر في ا  ك
به كالمام ل للخروج من خلف من أوج مام له أفض قا فالت  مطل

أحمد.
لجمع ر شرع في أحكام ا كام القص نف من أح ص لما فرغ الم       و
ع بين( م سفر قصر )أن يج لمسافر(  ي السفر فقال: )ويجوز ل  ف
 صلتي )الظهر والعصر في وقت أيهما شاء( تقديما وتأخيرا )و(
ما شاء( قت أيه لعشاء في و صلتي )المغرب وا بين(  جمع )  أن ي
الفضل تقديم، و ي جمع ال ر ف ه معة كالظ ما وتأخيرا.  والج  تقدي

لسائر وقت أولى تأخير ولغيره تقديم للتباع.
ترتيب بأن يبدأ بالولى عة شروط: الول: ال قديم أرب       وشرط للت
تقديم ميز ال ية الجمع ليت ني: ن ع لها والثا ب ية ت وقت لها، والثان  لن ال
ها. و مع تحلله من ا في أولى ول و عبث م سهوا أ تقدي ع عن ال  المشرو
دهما كر بع ل عرفا ولو ذ ا فص هم  والثالث: ولء بأن ل يطول بين
ما وتأخيرا لوجود ما تقدي  ترك ركن من الولى أعادهما وله جمعه
ن سلمها ي لفصل ب لم يطل ا نية و ه من الثا ن ص، فإن ذكر أ لمرخ  ا
مع لطول ية ول ج ر تدارك وصحتا، فإن طال بطلت الثان ك  والذ
ية و من الثان هل بأن لم يدر أن الترك من الولى أ لفصل، ولو ج  ا
لرابع: دوام يم. وا مع تقد غير ج ه من الولى ب ل أن ما لحتما  أعاده

سفره إلى عقد الثانية، فلو أقام قبله فل جمع لزوال السبب.
      وشرط للتأخير أمران فقط: أحدهما نية جمع في وقت أولى ما
و أخر ر أنه ل ظاه يا، و لتأخير تعد يزا له عن ا قي قدر يسعها تمي  ب
نو لى وقت ل يسع الولى عصى. وإن وقعت أداء، فإن لم ي ية إ  الن
عها عصى ا يس ه م ن بق م ي وقت الولى ولم ي ه ف لجمع أو نوا  ا
ما، فلو أقام قبله ا دوام سفره إلى تمامه م كانت قضاء. وثانيه  و
عذر وقد زال ة في الداء لل ني عة للثا ها تاب  صارت الولى قضاء لن
غي أن تكون ية ينب ا أقام في أثناء الثان ا وفي المجموع إذ مه  قبل تما
لسبكي هم قال ا حثه مخالف لطلق ما ب  الولى أداء بل خلف و
و عكس قديم الولى، فل بق على ت لهم منط ه السنوي: وتعلي ع  وتب
بوعة وأول يع المت لعذر في جم د وجد ا ر فق ه أقام في أثناء الظ  و
صح أي ها أداء على ال تقديم أن ي جمع ال ر ف ا م ياس م بعة، وق  التا
كلم على إطلقه فقال: وسي ال هم، وأجرى الطا مه تعليل ما أفه  ك



 وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، ولم يكتف
ر بل شرط دوامه إلى إتمامها لن وقت الظهر ه في جمع التأخي  ب
 ليس وقت العصر إل في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل
 الجمع، وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فل
ما وإل جاز د السفر فيه ج لى السفر إل إذا و ظهر إ يه ال نصرف ف  ي
 أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع
طاوسي هو ل ا هـ وكلم ال ص ه الذي هو ال ا في غير ه  بعض

المعتمد.
      ثم شرع في الجمع بالمطر فقال: )ويجوز للحاضر( أي المقيم
بل الثوب ونحوه كثلج وبرد يث ي يفا بح طر( ولو كان ضع في الم ( 
ر خلفا عص ة مع ال مع السفر ولو ج جمع ب ما ي مع(  ين )أن يج  ذائب
ا في لم ما(  ي وقت الولى منه ف ما ) نعه ذلك تقدي ي في م ن  للرويا
 الصحيحين عن ابن عباس }صلى رسول ال صلى ال عليه وسلم
يعا{ زاد عا والمغرب والعشاء جم لعصر جمي ظهر وا دينة ال  بالم
لشافعي كمالك: أرى ذلك ن غير خوف ول سفر{ قال ا م  مسلم }
ر ليست إلى ط ا لن استدامة الم مطر ول يجوز ذلك تأخير  في ال
ير عذر ا من غ ته ا عن وق لى إخراجه طع فيؤدي إ ع فقد ينق لجام  ا
مه ر عند تحر ط د نحو الم م أن يوج تقدي لسفر، وشرط ال  بخلف ا
ية يتصل بأول الثان حلله من الولى ل ند ت مع وع هما ليقارن الج  ب
نقطاعه اهر، ول يضر ا ا وهو ظ م ذ منه اعتبار امتداده بينه ؤخ  في

في أثناء الولى أو الثانية أو بعدهما. 
اب داره عرفا د عن ب عي مصلى ب لي جماعة ب ص       ويشترط أن ي
يته لي في ب ن يص ه بخلف م ي يقه إل أذى بذلك في طر حيث يت  ب
مصلى مصلى في كن، أو كان ال و يمشي إلى ال و جماعة أ  منفردا أ
ن يصلي منفردا لنتفاء تأذي وبخلف م مع لنتفاء ال با فل يج  قري
 الجماعة فيه، وأما جمعه صلى ال عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت
 أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة
 وأكثرها كان بعيدا، فلعله حين جمع لم يكن بالقريب وأجيب أيضا
بن مطر صرح به ا جمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بال  بأن للمام أن ي
ن اتفق له وجود م طبري: ول لمحب ال بي هريرة وغيره قال ا  أ
لعصر أو لى صلة ا مع وإل لحتاج إ مسجد أن يج ر وهو بال ط  الم
 العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده، أو في

إقامته وكلم غيره يقتضيه.



ر السفر ونحو المطر غي قد علم مما مر أنه ل جمع ب تنبيه[:  [      
نقل،  كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو المشهور لنه لم ي
موع عن ى في المج ك يت فل يخالف إل بصريح وح لخبر المواق  و
و قوي جدا في ه ن أصحابنا جوازه بالمذكورات قال: و ماعة م  ج
ه في المرض ن فرض ة لك لروض اختاره في ا لوحل و  المرض وا
قله عن وقد ظفرت بن لمقري قال في المهمات:  بن ا يه ا  وجرى عل
قد قال تعالى لشريعة و محاسن ا هذا هو اللئق ب ي ا هـ و لشافع  ا
 }وما جعل عليكم في الدين من حرج{ وعلى ذلك يسن أن يراعي
ط جمع ها بشرائ نية يقدم م في وقت الثا ح ه، فمن ي نفس رفق ب  ال
ين، وعلى مرين المتقدم ؤخرها بال ي وقت الولى ي م أو ف ي  التقد
ا في م مطر ك وحل بال حق ال ما لم يل هور قال في المجموع: إن  المش
لجامع يترك ما وا تي ببدله ما يأ ماعة لن تاركه معة والج  عذر الج
 الوقت بل بدل، ولن العذر فيهما ليس مخصوصا بل كل ما يلحق
لوحل منه وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به ه مشقة شديدة، وا  ب

السنة ولم تجئ بالوحل. 
      ]تتمة[: قد جمع في الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما ل
طر لقصر والف ل أربع: ا ي علقة بالطو الرخص المت ختص فقال:   ي
لجمع على الظهر، والذي يجوز مسح على الخف ثلثة أيام وا  وال
تصا يس مخ تة ول أكل المي معة و بع ترك الج ير أيضا أر قص  في ال
إسقاط مم و نفل على الراحلة على المشهور، والتي السفر والت  ب
 الفرض به على الصحيح فيهما، ول يختص هذا بالسفر أيضا كما
و سافر المودع ا ما ل نه عي وزيد على ذلك صور م يه الراف به عل  ن
ا معه خذه مين فله أ كم ول ال لم يجد المالك ول وكيله ول الحا  و
ه بقرعة وجت عه ضرة ز ا لو استصحب م ا م ه لصحيح، ومن  على ا
ع في وق لصحيح، و طويل على ا  فل قضاء عليه ول يختص بال

المهمات تصحيح عكسه وهو كما قال الزركشي سهو.
تحها م وإسكانها وف مي ة بضم ال مع ي صلة الج ف فصل{:  {      
 وحكي كسرها وجمعها جمعات وجمع سميت بذلك لجتماع الناس
 لها وقيل لما جمع في يومها من الخير وقيل لنه جمع فيه خلق آدم
 وقيل لجتماعه فيه مع حواء في الرض وكان يسمى في الجاهلية
ها لصلوات، ويوم فضل ا وهي أ عظم.  ين الم بة أي الب  يوم العرو
عالى فيه تق ال ت لشمس، يع ت فيه ا لع ير يوم ط  أفضل اليام وخ
الى له أجر تب ال تع ن مات فيه ك لنار، م ق من ا لف عتي  ستمائة أ



ين لقوله ية فرض ع ها الت بر وهي بشروط لق نة ا وقي فت يد و  شه
عة لة من يوم الجم لص ذين آمنوا إذا نودي ل ها ال يا أي  تعالى }
ه وسلم: ي له صلى ال عل إلى ذكر ال{ ولقو  فاسعوا{ أي امضوا }
لنبي  }رواح الجمعة واجب على كل محتلم{. وفرضت الجمعة وا
مل نه لم يك ذ إما ل ، ولم يصلها حينئ كة ه وسلم بم  صلى ال علي
ه وسلم كان صلى ال علي ن شعارها الظهار و و لن م  عددها، أ
 بمكة مستخفيا. والجمعة ليست ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وقته
ل عمر نها، ولقو ني ع نه ل يغ ستقلة ل ه بل صلة م  وتتدارك ب
 رضي ال تعالى عنه: }الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان
 نبيكم صلى ال عليه وسلم وقد خاب من افترى{ رواه المام أحمد
ط لصحتها وآداب ها وشرو تختص بشروط للزوم  وغيره، و

وستأتي كلها.
عة صلة )الجم لقسم الول فقال: )وشرائط وجوب(        وقد بدأ با
وهو سلم(  م السين على الموحدة: الول )ال ي  سبعة أشياء( بتقد
لعقل( ني )البلوغ و( الثالث )ا ن كل عبادة )و( الثا ا م غيره  شرط ل
لصلوات ا من ا يره عة على صبي ول على مجنون كغ  فل جم
غمى ي الروضة: والم ة قال ف ي كل عباد ا شرط ف ف أيض ي  والتكل
ه قضاؤها ظهرا م نه يلز ون بخلف السكران فإ يه كالمجن  عل
قصه ن فيه رق لن ب على م ج لحرية( فل ت بع )ا غيرها. )و( الرا  ك
نه اتب ل مل ذلك المك ها، وش يؤ ل يد عن الته لس  ولشتغاله بحقوق ا
فل تجب على لخامس )الذكورة(  ه درهم. )و( ا ي ا بقي عل د م  عب
جب على الصحة( فل ت السادس ) قصهما )و(  ثى لن  امرأة وخن
تصور  مريض ول على معذور بمرخص في ترك الجماعة مما ي
هم ت كما اقتضاه كلم مي يز ال من العذار الشتغال بتجه نا. و  ه
 وإسهال ل يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد
بس عذر إذ لم لجماعة أن الح ي في ا ع ذكر الراف مة. و ا في التت م  ك
أنه يجب إطلقه  يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك وأفتى البغوي ب
قاضي إن رأى المصلحة في منعه منع وإل ها والغزالي بأن ال  لفعل
عون فصاعدا قال لحبس أرب ع في ا م  فل وهذا أولى ولو اجت
 السنوي: فالقياس أن الجمعة تلزمهم. وإذا كان فيهم من ل يصلح
مة يها الجتماع إقا عسر ف تي ل ي د من البلد ال اح ا فهل لو ه  لقامت
تأخرين أن له ذلك. عض الم لظاهر كما قاله ب هم أم ل؟ وا عة ل  الجم
 وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ملكا أو إجارة أو إعارة



مشقة ما ك لم يشق الركوب عليه ا قاله في المجموع و م يا ك  ولو آدم
 المشي في الوحل لنتفاء الضرر، ول يجب قبول الموهوب لما فيه
ناس صغار وأطفال ين، فإن ال خ من جاوز الربع لشي منة، وا  من ال
ين، وكهول  وصبيان وذراري إلى البلوغ، وشبان وفتيان إلى الثلث
استنبط ة شيخة و لرجل شيخ والمرأ ين ا عد الربع ين وب  إلى الربع
م صبيا{ لحك عزيز قال تعالى }وآتيناه ا لك من القرآن ال هم ذ  بعض
مهد وكهل{ }إن ناس في ال ذكرهم{ }ويكلم ال عنا فتى ي وا سم  }قال
نة البتلء كبر، والزما ا كبيرا{ والهرم أقصى ال ا شيخ ه أب  ل
ل يجدها أو ث ى إن وجد قائدا ولو بأجرة م م عاهة، وتلزم الع  وال
حسن مه الحضور وإن كان ي لكا، فإن لم يجده لم يلز تبرعا أو م  م
 المشي بالعصا خلفا للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر
 نعم إن كان قريبا من الجامع بحيث ل يتضرر بذلك ينبغي وجوب

الحضور عليه لن المعتبر عدم الضرر وهذا ل يتضرر.  
      ومن صح ظهره ممن ل تلزمه جمعة صحت جمعته لنها إذا
 صحت ممن تلزمه فممن ل تلزمه أولى وتغني عن ظهره وله أن
مه بها إل نحو مريض كأعمى ل  ينصرف من المصلى قبل إحرا
 يجد قائدا فليس له أن ينصرف قبل إحرامه إن دخل وقتها، ولم يزد
ان ثم مت وك عم لو أقي ت الصلة، ن يم ها أو أق  ضرره بانتظاره فعل
و بعد س به ول ه فأح نقطاع هال ظن ا ه إس ن ب ل كم م  مشقة ل تحت
ما قاله متجه ك ث سبقه، فال ن مك نه إ ن نفسه أ لم م حرمه وع  ت
نه لمستثنى م مستثنى وا ين ال نصراف والفرق ب ذرعي أن له ال  ال
 أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور وقد حضر
 متحمل لها، والمانع في غيره صفات قائمة به ل تزول بالحضور.
 )و( السابع )الستيطان( والولى أن يعبر بالقامة، فل جمعة على
رفوعا }ل ، وقد روي م لو قصيرا لشتغاله احا و  مسافر سفرا مب
بن حيح وقفه على ا لص هقي: وا لكن قال البي ة على مسافر{  مع  ج

عمر.  
      وأهل القرية وإن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهو أربعون
 من أهل الكمال المستوطنين، أو بلغهم صوت عال من مؤذن يؤذن
كدة من صوات هادئة والرياح را لو الصوت، وال ه في ع ت  كعاد
عتبر هم، والم ع استواء الرض لزمت ة م مع هم لبلد الج  طرف يلي
 سماع من أصغى ولم يكن أصم ول جاوز سمعه حد العادة ولو لم
تبر كون المؤذن على الرض ل على احد، ويع م غير و ه  يسمع من



 عال لنه ل ضبط لحده قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: إل
ه في بع برستان، وتا ض بين أشجار كط لد في أر  أن تكون الب
ها العلو تبر في لصوت فيع نع بلوغ ا ا بين أشجار تم ع فإنه  المجمو
 على ما يساوي الشجار وقد يقال: المعتبر السماع لو لم يكن مانع،
ين اء من بلد لو سمعوا الند ستثنائه، و ع فل حاجة ل ن  وفي ذلك ما
لى، فإن استويا فمراعاة القرب أولى ر جماعة أو ث  فحضور الك
هم مع المذكور ولم يبلغ يهم الج كن ف لجماعة، فإن لم ي يره في ا  كنظ
ة فسمعت ت قري ع معة. ولو ارتف مهم الج لصوت المذكور لم تلز  ا
و ساوت لسمعت ت فلم تسمع ول اوت لم تسمع أو انخفض لو س  و
ستواء. ولو وجدت ير ال ية دون الولى اعتبارا بتقد مت الثان  لز
قطت عنهم ا س ه ا وصلوا في ها أربعون كاملون فدخلوا بلد  قرية في
عة في هم الجم يهم ذلك لتعطيل  سواء سمعوا النداء أم ل، ويحرم عل
لذين لقرية ا هل ا ة فحضر أ ع يد يوم الجم افق الع تهم. ولو و  قري
معة تهم الج ليهم فات يد ولو رجعوا إلى أه صلة الع غهم النداء ل  يبل
بل ها ق و دخل وقت ح نعم ل ص معة على ال هم الرجوع وترك الج  فل
ته ها. ويحرم على من لزم هم ترك يس ل ر أنه ل ظاه نصرافهم فال  ا
ق به بمجرد دخول بها تعل فر بعد الزوال لن وجو ة الس ع  الجم
ي مقصده أو ة ف مع ه أنه يدرك الج لب على ظن لوقت إل أن يغ  ا
لرفقة فل ا عن ا ه له خلف مقصود، أو يتضرر بت ه لحصول ال يق  طر
لرفقة بل ضرر ما مجرد انقطاعه عن ا ا للضرر عنه، أ ع  يحرم دف
 فليس بعذر بخلف نظيره من التيمم لن الظهر يتكرر في كل يوم
 بخلف الجمعة، وبأنه يغتفر في الوسائل ما ل يغتفر في المقاصد
نما حرم ة وغيرها، وإ لحرم عده في ا لفجر كب بل الزوال وأوله ا  وق
ا مضافة إلى اليوم، ولذلك ه تها لن دخل وق  قبل الزوال وإن لم ي
مه ر من تلز غي دار وسن ل عيد ال عي قبل الزوال على ب لس جب ا  ي
 الجمعة ولو بمحلها جماعة في ظاهره وإخفاؤها إن خفي عذره لئل
بل ن رجا زوال عذره ق م مام وسن ل ن صلة ال ة ع الرغب تهم ب  ي
 فوت الجمعة كعبد يرجو العتق تأخير ظهره إلى فوات الجمعة، أما
ر أفضل ليحوز ظه عجيل ال  من ل يرجو زوال عذره كامرأة فت

فضيلة أول الوقت.  
      ثم شرع في القسم الثاني وهو شروط الصحة فقال: )وشرائط(
ا ستراها، م ية ك بل ثمان ثلثة(  ط غيرها ) مع شرو ها(   صحة )فعل
 الول: )أن تكون البلد( أي أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين



 من البلد سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد، ولو انهدمت
ا في صحة الجمعة مه نية وأقاموا على عمارتها لم يضر انهدا  الب
 وإن لم يكونوا في مظال لنها وطنهم. ل تنعقد في غير بناء إل في
مروه قرية ل يه ليع انا وأقاموا ف ذا بخلف ما لو نزلوا مك  هذه، وه
ين،  وكذا لو ناء استصحابا للصل في الحال هم قبل الب  تصح جمعت
تهم ة ل تصح جمع عة منعقد ية خلف جم ائفة خارج البن  صلت ط
ي ذلك بعض ة فيه وإن خالف ف ع ية المجتم ا في البن وعه  لعدم وق
مصرا ن خطة البلد ) ود م تجوز في الفضاء المعد تأخرين. و  الم
 كانت أو قرية( بحيث ل تقصر فيه الصلة كما في السكن الخارج
 عنها المعدود منها بخلف غير المعدود منها، فمن أطلق المنع في
ر أهل القرى ث ذرعي: وأك لخارج عنها أراد هذا قال ال لسكن ا  ا
ن نجاسة نة له ع يل صيا لقرية قل جد عن جدار ا مس  يؤخرون ال
 البهائم، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال
مة ز لهم إقا ا لم يج جدهم خارجه لد مس ى أهل الب و بن  أصحابنا: ل
 الجمعة فيه لنفصاله عن البناء محمول على انفصال ل يعد به من

القرية ا هـ. 
      وفي فتاوى ابن البزري أنه إذا كان أي البلد كبيرا أو خرب ما
 حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه ويجوز إقامة الجمعة فيه
 ولو كان بينهما فرسخ ا هـ والضابط فيه أن ل يكون بحيث تقصر
و لزم أهل الخيام ا مر. ول ا مم ته أخذ بل مجاوز صلة ق  فيه ال
 موضعا من الصحراء ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة فل جمعة
 عليهم ول تصح منهم لنهم على هيئة المستوفزين وليس لهم أبنية
ما ينة و يمين حول المد لمستوطنين، ولن قبائل العرب كانوا مق  ا
 كانوا يصلونها وما أمرهم صلى ال عليه وسلم بها. )و( الثاني من
 شروط الصحة )أن يكون العدد أربعين( رجل ولو مرضى ومنهم
هم الذكور الحرار المكلفون معة( و ن أهل الج م  المام )
حاجة، نون عنه شتاء ول صيفا إل ل لها ل يظع لمستوطنون بمح  ا
ع عزمه على ع م ع بحجة الودا م ه وسلم لم يج ه صلى ال علي ن  ل
 القامة أياما لعدم التوطن، وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في
 الصحيحين، وصلى بهم الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم،
 ولو نقصوا فيها بطلت لشتراط العدد في دوامها كالوقت وقد فات
ا فعل حال نه كن م حسب ر طبة لم ي و في خ ها الباقون ظهرا أ  فيتم
اء على ما ا عرفا جاز بن ب عدم سماعهم له، فإن عادوا قري قصهم ل  ن



ب استئنافها لنتفاء ل وج فص ا بعد طول ال نها، فإن عادو ضى م  م
نبي صلى ال عليه وسلم والئمة بعده فيجب تي فعلها ال  الموالة ال
با هم إن عادوا قري طبة فإن لصلة والخ هم بين ا نقص م فيها ك ه  اتباع
عون قبل ستئناف لذلك. ولو أحرم أرب  جاز البناء وإل وجب ال
 انفضاض الولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة،
تستمر وسيط:  ل في ال لين قا وا عقب انفضاض الو  وإن أحرم
 الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة. وتصح الجمعة خلف عبد
 وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر كغيرها إن تم
لثالث من شروط هم. )و( ا تم إل ب م بخلف ما إذا لم ي يره  العدد بغ
ه الشيخان مع خبر  الصحة )الوقت( وهو وقت الظهر للتباع روا
هو )باق( حرام بها و ي أصلي{ فيشترط ال ون وا كما رأيتم صل { 
ا وعن ه لوقت( أو ضاق عن ها. )فإن خرج ا ث يسعها جميع حي  ب
ي شروط صحتها و عدمت الشروط( أ يها أو شك في ذلك )أ  خطبت
 أو بعضها كأن فقد العدد أو الستيطان )صليت( حينئذ )ظهرا( كما
 لو فات شرط القصر يرجع إلى التمام فعلم أنها إذا فاتت ل تقضى
 جمعة بل ظهرا، أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء إلحاقا
ك في و ش نئذ بخلف ما ل لقراءة من حي اء فيسر با  للدوام بالبتد
نها لمسبوق المدرك مع المام م أما ا لصل بقاؤه، و  خروجه لن ا
 ركعة فهو كغيره فيما تقدم. فإذا خرج الوقت قبل سلمه فإنه يجب
 ظهر بناء وإن كانت تابعة الجمعة صحيحة، ولو سلم المام الولى
لباقون خارجه صحت جمعة لوقت وسلمها ا تسعة وثلثون في ا  و
وا عن قص و فيه لو ن لمون خارجه أ مس ، أما ال ن معه م  المام و
م خارجه فل ه ن معه أو بعض ه وسلم م مام في أن سلم ال ين ك  أربع
مين دون المام م فإن قيل: لو تبين حدث المأمو ته صح جمع  ت
 صحت جمعته كما نقله الشيخان عن البيان مع عدم انعقاد صلتهم
ه في الجملة ت صح جمع جيب بأن المحدث ت هل كان هنا كذلك؟ أ  ف
ع من ب وقت. والرا خلفها خارج ال رابا ب م يجد ماء ول ت  بأن ل
بة الولى إلى انقضاء امل من أول الخط  الشروط وجود العدد ك
 الصلة لتخرج مسألة النفضاض المتقدمة. والخامس من الشروط
م كما قاله و عظ ها ول ة في محل ع ها جم  أن ل يسبقها ول يقارن
اشدين لم يقيموا ه وسلم والخلفاء الر ه صلى ال علي ن لشافعي ل  ا
حدة أفضى إلى قتصار على وا معة واحدة، ولن ال  سوى ج



لشافعي: مة قال ا ود من إظهار شعار الجتماع واتفاق الكل لمقص  ا
ولنه لو جاز فعلها في مسجدين لجاز في مساجد العشائر. 

م في ماعه عسر اجت لمحل و ذا كبر ا جماعا إل إ       ول يجوز إ
ل مشقة ول ع يسعهم ب وض عة م ي محل الجم ن ف م يك  مكان بأن ل
لشافعي رضي ال حسبها لن ا لحاجة ب ر مسجد فيجوز التعدد ل  غي
كر ثا فلم ين ن وقيل ثل تي ها جمع ها يقيمون ب ه دخل بغداد وأهل  عن
ياني: ول ثرون على عسر الجتماع، قال الرو يهم فحمله الك  عل
مزني ه أفتى ال ب لصيمري: و لشافعي غيره وقال ا ذهب ا حتمل م  ي
لزمه من ت لعسر بمن يصلي ل ب برة في ا ع ظاهر أن ال مصر، وال  ب
لنص ا قيل بذلك، وظاهر ا لد كم ع أهل الب ي  ولو لم يحضر ول بجم
بي حامد نبيه كالشيخ أ  منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر صاحب الت
عة ددت فيه الجم عة ببلد تع ن صلى جم ط لم يه، فالحتيا  ومتابع
لو سبقها دها ظهرا، ف عته أن يعي علم سبق جم لحاجة ولم ي حسب ا  ب
لسابقة لجتماع ه فالصحيحة ا عدد في ي محل ل يجوز الت ة ف مع  ج
كبير بر سبق التحرم بتمام الت عت للحقة باطلة، والم ط فيها وا  الشرائ
ك في ا أو ش ا مع ت بقه الخر بالهمزة فلو وقع إن س هو الراء، و  و
ن اتسع معة إ ا استؤنفت الج ب عا أو مرت عتا م عية فلم يدر أوق  الم
ولى من الخرى، ما أ ة فليست إحداه عي ا في الم م لوقت لتوافقه  ا

ولن الصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة. 
هم هم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمت       قال المام: وحكم الئمة بأن
يقين أن يقيموا ا فل تصح الخرى، فال اهم  مشكل لحتمال تقدم إحد
معة ا قاله مستحب وإل فالج وم ا قال في المجموع:  ة ثم ظهر مع  ج
معة مجزئة صل عدم وقوع ج ما قالوه لن ال ة في البراءة ك افي  ك
ن كأن سمع ي ما ولم تتع إن سبقت إحداه ائفة و ق كل ط ي ح  ف
 مريضان تكبيرتين متلحقتين وجهل المتقدم فأخبرا بذلك أو تعينت
 ونسيت بعده صلوا ظهرا لنا تيقنا وقوع جمعة صحيحة في نفس
ها ي صحت ب ت طائفة ال عدها، وال عة ب مة جم مكن إقا مر، ول ي  ال
ئفة ق كل طا ي ح لفرض ف صل بقاء ا مة، وال ير معلو عة غ  الجم

فوجب عليهما الظهر 
عتين ئد عليه كالجم ا مع الزا ه لجمع المحتاج إلي       ]فائدة[: ا
 المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به

البرهان ابن أبي شريف وهو ظاهر.



ن عبر بالشروط لثة( وهذا ل يخالف م وفرائضها ث (      
الشرط قد ا مر إذ الفرض و ة كم اني  كالجمهور فإن الشروط ثم
لسادس ل وهو الشرط ا د منه. الو هما ل ب عان في أن كل من  يجتم
 )خطبتان( لخبر الصحيحين عن ابن عمر }كان رسول ال صلى
 ال عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما{ وكونهما
وني وا كما رأيتم ع خبر }صل ذ م ن ش  قبل الصلة بالجماع إل م
ا قال في م ه وسلم إل بعده لي ل صلى ال ع لم يص  أصلي{ و

المجموع ثبتت صلته صلى ال عليه وسلم بعد خطبتين. 
ها: حمد ال تعالى للتباع وثاني لها:  ا خمسة: أو م       وأركانه
ها عبادة افتقرت ه وسلم لن لي ل صلى ال ع لة على رسول ا لص  ا
ليه ل صلى ال ع ر رسول ا لى ذك لى ذكر ال تعالى فافتقرت إ  إ
ين للتباع، فل يجزئ الصلة متع مد و لفظ الح لصلة، و  وسلم كا
لحمد ل ن لفظ ا عي حو ذلك، ول يت لشكر والثناء ول إله إل ال ون  ا
ن لفظ ي حو ذلك، ويتع مد أو ن حمد ال أو ل الح  بل يجزئ أن ن
هم ن لفظ الل عي د للرحمن أو نحوه، ول يت حم  الجللة فل يجزئ ال
و نحو ذلك، ول و أصلي أ د بل يجزئ نصلي أ م  صل على مح
لحاشر أو لماحي أو ا نبي أو ا  يتعين لفظ محمد بل يكفي أحمد أو ال
ثها: ا أو صلى ال عليه وثال ي رحم ال محمد كف حو ذلك، ول ي  ن
وصية ن لفظ ال ي سلم، ول يتع لوصية بالتقوى للتباع رواه م  ا
يكفي اعة ال تعالى، ف الحث على ط لوعظ و  بالتقوى لن الغرض ا
بتين ل من الخط ي ك كان ف ثة أر  أطيعوا ال وراقبوه وهذه الثل
لقراءة في الخطبة ية في إحداهما لن الغالب أن ا  ورابعها: قراءة آ

دون تعيين. 
      قال الماوردي إنه يجزئ أن يقرأ بين قراءتيهما قال: وكذا قبل
 الخطبة أو بعد فراغه منهما ونقل ابن كج ذلك عن النص صريحا
 قال في المجموع: ويسن جعلها في الولى، ولو قرأ آية سجدة نزل
ل سجد ل فص ، فإن خشي من ذلك طو ه كلفة ي م يكن ف  وسجد إن ل
ه اسم دعاء ع علي ا يق م مسها:  نه وإل تركه وخا نه إن أمك  مكا
يق ية لن الدعاء يل طبة الثان أخروي في الخ نين والمؤمنات ب  للمؤم
 بالخواتيم ولو خص به الحاضرين كقوله: رحمكم ال كفى، بخلف

ما لو خص به الغائبين فيما يظهر كما يؤخذ من كلمهم.
لروضة إن لم ا في زيادة ا ه كم ين لسلطان بع       ول بأس بالدعاء ل
لسلم: ول يجوز وصفه ن عبد ا ب فه مجازفة قال ا ي وص ن ف ك  ي



 بالصفات الكاذبة إل لضرورة، ويسن الدعاء لئمة المسلمين وولة
نحو ذلك. ة على الحق والقيام بالعدل و عان م بالصلح وال موره  أ
ع السلف هما لتبا ين، والمراد أركان نا عربيت  ويشترط أن يكو
 والخلف فإن لم يكن ثم من يحسن العربية ولم يمكن تعلمها خطب
ميع على سبيل فرض ا وجب على الج مه مكن تعل غيرها أو أ  ب
عا هما( جمي مها واحد.  وأن )يقوم( القادر )في كفي في تعل ية في  الكفا
هما( للتباع لسا )و( أن )يجلس بين ه خطب جا ز عن  فإن عج

بطمأنينة في جلوسه كما في الجلوس بين السجدتين. 
جوبا، ويشترط ا بسكتة و هم عذر فصل بين ن خطب قاعدا ل م       و
هما ين أركان ما وب ظهر، ويشترط ولء بينه ي وقت ال ا ف هم  كون
 وبينهما وبين الصلة، وطهر عن حدث أصغر وأكبر، وعن نجس
ورة في ، وستر الع نه بدنه ومكا وبه و ه في ث و عن ف  غير مع
 الخطبتين، وإسماع الربعين الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم المام
و ل يحصل إل بذلك، فعلم م وه ظه ن مقصودهما وع هما ل  أركان
عامي يقرأ اهما كال يضا وإن لم يفهموا معن شترط سماعهم أ نه ي  أ
 الفاتحة في الصلة ول يفهم معناها، فل يكفي السرار كالذان ول
عد أو صمم أو ب م بل سماع ل عين ول حضوره  إسماع دون أرب
 نحوه. وسن ترتيب أركان الخطبتين بأن يبدأ بالحمد ل، ثم الصلة
وى، ثم القراءة، وصية بالتق ه وسلم، ثم ال ي بي صلى ال عل لن  على ا
نما لم يجب لحصول لدعاء كما جرى عليه السلف والخلف. وإ  ثم ا
لمقصود بدونه وسن لمن يسمعهما سكوت مع إصغاء لهما لقوله  ا
لتفسير ر في ا ك نصتوا{ ذ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأ  تعالى }و
مالها عليه. ووجب رد نا لشت ة، وسميت قرآ زلت في الخطب نها ن  أ
نبي  السلم، وسن تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلة على ال
 صلى ال عليه وسلم عند قراءة الخطيب }إن ال وملئكته يصلون
ع وصرح ة الرف باح لم الروضة إ إن اقتضى ك لنبي{ و  على ا
هما عدم نصات في ن سن ال ه وعلم م ت طيب بكراه ي أبو ال لقاض  ا
يه وسلم قال لمن سأله متى  حرمة الكلم فيهما لنه }صلى ال عل
إنك مع من لساعة؟ ما أعددت لها؟ فقال: حب ال ورسوله فقال:   ا
لم يبين له ه وسلم الكلم، و ه صلى ال علي ر علي ك ببت{ ولم ين  أح
 وجوب السكوت، فالمر في الية للندب جمعا بين الدليلين، أما من
كر أو القراءة وذلك أولى من غل بالذ ما فيسكت أو يشت  ل يسمعه
لسكوت، وسن كونهما على منبر، فإن لم يكن منبر فعلى مرتفع،  ا



 وأن يسلم على من عند المنبر، وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو
المستراح، مسماة ب ها ال تي يجلس علي لى الدرجة ال تهى إ  نحوه وان
ميع، وأن ع في الج احد للتبا م ثم يجلس فيؤذن و يه أن يسلم عل  و
 تكون الخطبة فصيحة جزلة ل مبتذلة ركيكة قريبة للفهم ل غريبة
ل يمل وي وسطة لن الط ثر الناس، ومت ع بها أك ف ية إذ ل ينت  وحش
ة واقصروا لصل بر مسلم: }أطيلوا ا ا خ م ير يخل، وأ القص  و
 الخطبة{ فقصرها بالنسبة إلى الصلة وأن ل يلتفت في شيء منها
يه هم أن يقبلوا عل يسن ل ها، و هم إلى فراغ ل يستمر مقبل علي  ب
منبر، حو سيف ويمناه بحرف ال سراه بن  مستمعين له، وأن يشغل ي
قيم ن بقدر سورة الخلص، وأن ي تي ين الخطب ون جلوسه ب  وأن يك
 بعد فراغه من الخطبة مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه
ة في بالغ ى في ذلك الم عن لصلة، والم ة فيشرع في ا قام  من ال
ولى بعد لركعة ال أن يقرأ في ا به، و ذي مر وجو حقيق الولء ال  ت
أنه نافقين جهرا للتباع. وروي } نية الم ة، وفي الثا ع لفاتحة الجم  ا
م ربك العلى بح اس ة س ع قرأ في الجم ه وسلم كان ي ي  صلى ال عل
تين في وضة: كان يقرأ ها ل في الر غاشية{ قا ل أتاك حديث ال ه  و
ثاني وهو الشرط الركن ال ين في وقت فهما سنتان )و(   وقت وهات
ة مستقلة ا صل نه ، ومر أ تين( بالجماع صلى ركع لسابع )أن ت  ا
 ليست ظهرا مقصورة. والركن الثالث وهو الشرط الثامن )أن تقع
نبي  في الجماعة( ولو في الركعة الولى لنها لم تقع في عصر ال
، وهل يشترط اشدين إل كذلك ه وسلم والخلفاء الر  صلى ال علي
 تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم أو ل؟ اشترط البغوي ذلك
ني، وقال ني الثا ي، ورجح البلقي ن القاض ة ع فاي نقله في الك  و
ر وهذا هو ن ذك قدم م واب أنه ل يشترط ت لص لزركشي: إن ا  ا
 المعتمد، قال البلقيني: ولعل ما قاله القاضي أي ومن تبعه من عدم
نه ل تصح ياس، وهو أ نه الق وجه الذي قال إ بني على ال لصحة م  ا
ا تم العدد بغيره مسافر إذ بد أو ال ة خلف الصبي أو الع ع  الجم

والصح الصحة.
اب، وتسمى هيئات فقال: ثالث وهو الد لقسم ال م شرع في ا       ث
بع( ا هنا )أر نه لب لها والمذكور م لتي تط تها( أي الحالة ا  )وهيئا
 الول: )الغسل( لمريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث
د حيث لم ي معة الع تسل{ وتفارق الج معة فليغ كم الج  }إذا جاء أحد
لسرور، وهذا نة وإظهار ا ر بأن غسله للزي حض ص بمن ي خت  ي



ين وروي: ي في التزي ت ف ودفع الذى عن الناس، ومثله يأ ي  للتنظ
 }غسل الجمعة واجب على كل محتلم{ أي متأكد. ووقته من الفجر
ه أفضى إلى ن ة أفضل ل ع به إلى الجم ه من ذها ب لصادق وتقري  ا
 المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة، ولو تعارض الغسل والتبكير
م عدمه أو ولى، فإن عجز عن الماء كأن توضأ ث غسل أ  فمراعاة ال
غسل بأن ينوي ية ال يمم بن ا في غير أعضاء الوضوء ت ان جريح  ك
لغسال. )و( يلة كسائر ا معة إحرازا للفض ن غسل الج م ع يم  الت
ة كالصنان لنه يتأذى من الروائح الكريه لجسد(  ني )تنظيف ا  الثا
من عالى عنه:  ي رضي ال ت ل الشافع  به فيزال بالماء أو غيره قا
لسواك، اد عقله ويسن ا يحه ز من طاب ر مه، و ه قل ه ب ظف ثو  ن
 وهذه المور ل تختص بالجمعة بل تسن لكل حاضر بمجمع كما
 نص عليه لكنها في الجمعة أشد استحبابا. )و( الثالث )أخذ الظفر(
ق عانته، ص شاربه ويحل يق طه و نتف إب عر كذلك في  إن طال والش
 ويقوم مقام الحلق القص والنتف، أما المرأة فتنتف عانتها بل يجب
فاحش وجب ا به على الصح وإن ت ه د أمر الزوج ل يها ذلك عن  عل
ما بل المرأة، أ لرجل وق كر ا بت حوالي ذ لشعر النا لعانة ا طعا، وا  ق
 حلق الرأس فل يندب إل في النسك، وفي المولود في سابع ولدته،
هو مباح ولذلك قال ي غير ذلك ف ا ف م ا أسلم، وأ كافر إذ  وفي ال
ته بذلك وسيأتي ق رأسه إن جرت عاد ذكر بحل تزين ال  المتولي: وي
ل ذلك في عشر ه فع ن يضحي يكره ل ة أن من أراد أ ضحي  في ال
 ذي الحجة فهو مستثنى.)و( رابعها )الطيب( أي استعماله والتزين
ن أحسن س م لب معة و غتسل يوم الج من ا حديث: } يابه ل أحسن ث  ب
 ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق
 الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من
 صلته كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها{ وأفضل ثيابه
 البيض لخبر: }البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا
مة ي حسن الهيئة والع د ف ن يزي ، ويسن للمام أ اكم{ ها موت  في

والرتداء للتباع ولنه منظور إليه. 
في نصات( إلى المام ) خطبة )ال ل سامع لل ك ويستحب( ل (      
يل ذلك، ويكره د مر دل ة وق ي بة( الولى والثان  وقت( قراءة )الخط
ه صلى ال ن طى رقاب الناس، ل ه في الم أن يتخ ي ا نص عل م  ك
لس فقد طى رقاب الناس فقال له: اج ه وسلم }رأى رجل يتخ ي  عل
 آذيت وآنيت{ أي تأخرت ويستثنى من ذلك صور منها: المام إذا



تخطي فل يكره له لضطراره منبر أو المحراب إل بال  لم يبلغ ال
 إليه، ومنها ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها
يرها إن وجد غ و رجلين فل يكره له ذلك و ي رجل أ تخط  إل ب
يرها أن ل ا وجد غ سن إذ كن ي إخلء فرجة، ل تقصير القوم ب  ل
 يتخطى، فإن زاد في التخطي عليهما ولو من صف واحد ورجا أن
نها إذا ت الصلة كره لكثرة الذى وم قيم لى الفرجة إذا أ  يتقدموا إ
 سبق الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب
بة إذا كانوا ل ي لسماع الخط تخط ين إذا حضروا ال  على الكامل
تها لقوله  يسمعونها مع البعد. ويسن أن يقرأ الكهف في يومها وليل
 صلى ال عليه وسلم: }من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من
عة ن قرأها ليلة الجم م يهقي: } تين{ وروى الب ين الجمع  النور ما ب
ر من الدعاء كث تيق{ وي يت الع بين الب نه و ه من النور ما بي  أضاء ل
 يومها وليلتها، أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الجابة قال في
 الروضة: والصحيح في ساعة الجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن
ا بين أن يجلس المام إلى ه وسلم قال: }هي م ي بي صلى ال عل لن  ا
ن ساعة ليس المراد أ قال في المهمات: و صلة{  نقضي ال  أن ت
عر به لة كما يش لص وس وآخر ا ا بين الجل م ستغرقة ل جابة م  ال
 ظاهر عبارته، بل المراد أن الساعة ل تخرج عن هذا الوقت فإنها
للها{ اها }وأشار بيده يق ة ففي الصحيحين عند ذكره إي  لحظة لطيف
ني أن الدعاء ل عنه: بلغ ي رضي ا لشافع تها فلقول ا أما ليل  و
 يستجاب في ليلة الجمعة وللقياس على يومها. ويسن كثرة الصدقة
 وفعل الخير في يومها وليلتها، ويكثر من الصلة على رسول ال
 صلى ال عليه وسلم في يومها وليلتها لخبر: }إن من أفضل أيامكم
وضة ه فإن صلتكم معر لة في ص ا علي من ال معة فأكثرو  يوم الج
معة معة ويوم الج لصلة ليلة الج وخبر }أكثروا علي من ا  علي{ 
ن أبي وع ها عشرا{.  يه ب لة صلى ال عل ن صلى علي ص م  ف
من ه وسلم قال: } ي بي صلى ال عل لن ل عنه، أن ا  هريرة رضي ا
نين سنة{ ن مرة غفر له ذنوب ثما ني معة ثما  صلى علي يوم الج
بيع وغيره بعد الشروع  ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بال
نبر لقوله تعالى لوسه على الم يب حال ج ين يدي الخط  في الذان ب
ين آمنوا إذا نودي للصلة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ها الذ  }يا أي
 ذكر ال وذروا البيع{ فورد النص في البيع وقيس عليه غيره، فإن
 باع صح بيعه لن النهي لمعنى خارج عن العقد ويكره قبل الذان



المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب. 
بة( في الخط معة )والمام( يقرأ ) لصلة الج ومن دخل(  (      
 الولى أو الثانية أو وهو جالس بينهما )يصلي ركعتين خفيفتين ثم
لنبي معة وا ني يوم الج جاء سليك الغطفا بر مسلم: } لخ  يجلس( 
م فاركع ا سليك ق ي طب، فجلس فقال له:  ه وسلم يخ ي  صلى ال عل
معة والمام حدكم يوم الج ا ثم قال: إذا جاء أ م ين وتجوز فيه  ركعت
 يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما{ هذا إن صلى سنة الجمعة
كل ين ب يد على ركعت لتحية ول يز ة وحصلت ا خفف إل صلها م  و
مسجد، لم ي غير ال أن كان ف مسجد ك ية ال ل، فإن لم تحصل تح  حا
 يصل شيئا فإطلقهم ومنعهم في الراتبة مع قيام سببها يقتضي أنه
 لو تذكر في هذا الوقت فرضا ل يأتي به، وأنه لو أتى به لم ينعقد
 وهو الظاهر كما قاله بعض المتأخرين أما الداخل في آخر الخطبة
 فإن غلب على ظنه أنه إن صلهما فاتته تكبيرة الحرام مع المام
قام الصلة، ول يقعد لئل يكون ف حتى ت ق ة بل ي تحي صل ال  لم ي
 جالسا في المسجد قبل التحية قال ابن الرفعة: ولو صلها في هذه
 الحالة استحب للمام أن يزيد في كلم الخطبة بقدر ما يكملها، وما
 قاله نص عليه في الم، والمراد بالتخفيف فيما ذكر القتصار على
دل له ما ذكروه لزركشي ل السراع قال: وي اجبات كما قاله ا  الو
تصر على الواجبات، لوقت وأراد الوضوء اق ن أنه إذا ضاق ا  م
د صعود ا عن يه ة على من كان ف ف الصل خفي ب أيضا ت يج  و
ن الحاضرين خطيب م ير ال منبر وجلوسه، ول تباح لغ  الخطيب ال
 نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه وإن لم يسمع الخطيب لعراضه
 عنه بالكلية، ونقل الماوردي فيه الجماع، والفرق بين الكلم حيث
بين بة و بر ما لم يبتدئ الخط ن طيب الم ه وإن صعد الخ  ل بأس ب
يب تى ابتدأ الخط كلم هين م ذ أن قطع ال ة حيث تحرم حينئ لصل  ا
 الخطبة بخلف الصلة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة، وإذا

حرمت لم تنعقد كما قاله البلقيني لن الوقت ليس لها 
ته فقة لم تف عة ولو مل معة رك من أدرك مع إمام الج مة[:        ]تت
 الجمعة فيصلي بعد زوال قدوته بمفارقته أو سلمه ركعة ويسن أن
 يجهر فيها قال صلى ال عليه وسلم: }من أدرك من صلة الجمعة
عة ة فاتته الجم ع د أدرك الصلة{ وإن أدرك دون الرك ة فق ع  رك
 لمفهوم الخبر فيتم بعد سلم إمامه ظهرا، وينوي وجوبا في اقتدائه
السلم. وإذا ها إل ب  جمعة موافقة للمام، ولن اليأس لم يحصل من



ه قبل د ب ن قرب مقت ه ع و غيرها فخلف عة أ طلت صلة إمام جم  ب
ي قصة ا ف م تعاقب جائزة ك ين بال لصلة بإمام نها جاز لن ا  بطل
لنبي صلى ال عليه وسلم في مرضه، وكذا لو خلفه  أبي بكر مع ا
 غير مقتد به في غير جمعة إن لم يخالف إمامه في نظم صلته ثم
 إن كان الخليفة في الجمعة أدرك الركعة الولى تمت جمعة الخليفة
لة مع المام كعة كام نهم أدركوا ر هم ل له ل ين وإل فتتم ل  والمقتد
نه ته أ ها ظهرا كذا ذكره الشيخان، وقضي ها معه فيتم  وهو لم يدرك
جودها لكن قال ة وس ي عه ركوع الثان ها ظهرا وإن أدرك م  يتم
يراعي كعة، و لى مع المام ر ه ص ن عة ل ها جم  البغوي: يتم
 المسبوق نظم صلة المام، فإذا تشهد أشار إليهم بما يفهمهم فراغ
 صلتهم وانتظارهم له ليسلموا معه أفضل.  ومن تخلف لعذر عن
لسجود لتمكنه نسان أو غيره لزمه ا مكنه على شيء من إ  سجود فأ
 منه، فإن لم يمكنه فلينتظر تمكنه منه ندبا ولو في جمعة، ووجوبا
 في أولى جمعة على ما بحثه المام وأقره عليه الشيخان، فإن تمكن
 منه قبل ركوع إمامه في الثانية سجد، فإن وجده بعد سجوده قائما
 أو راكعا فكمسبوق، وإن وجده فرغ من ركوعه وافقه فيما هو فيه
 ثم يصلي ركعة بعده، فإن وجده قد سلم فاتته الجمعة فيتمها ظهرا،
يحسب له عه و ة فليركع م ي ه في الثان ام ن في ركوع إم ك  وإن تم
لة نفسه ب ص تي لفقة، فإن سجد على تر عته م وعه الول فرك  رك
 عالما عامدا بطلت صلته وإل فل تبطل لعذره ولكن ل يحسب له
فردا حسب يا ولو من ، فإذا سجد ثان ته المام  سجوده المذكور لمخالف

هذا 

 161ص: 
السجود، فإن كمل قبل سلم المام أدرك الجمعة وإل فل.  

      }فصل{: في صلة العيدين والعيد مشتق من العود لتكرره كل
، وقيل لعود يه على عباده قيل لكثرة عوائد ال تعالى ف  عام، و
إن كان أصله ا جمع بالياء و نم عه أعياد، وإ لسرور بعوده، وجم  ا
لخشب ين أعواد ا ينه وب ، وقيل للفرق ب احد ا في الو ه  الواو للزوم
ية قوله تعالى ماع مع الخبار الت بل الج ل في صلته ق الص  و
 }فصل لربك وانحر{ أراد به صلة الضحى والذبح }وأول عيد
نية من لسنة الثا نبي صلى ال عليه وسلم عيد الفطر في ا  صله ال

الهجرة{. 



      فهي سنة كما قال )وصلة العيدين سنة( }لقوله صلى ال عليه
بهن ال على عباده، س صلوات كت خم لصلة:  ل عن ا لسائ  وسلم ل
ظبته ل علي غيرها؟ قال: ل إل أن تطوع{ )مؤكدة( لموا ل له ه  قا
ي حق ل ف ي أفض ة وه ماع ها وتشرع ج ه وسلم علي  صلى ال علي
ة وتسن له ماع ه صلتها ج ا هو فل تسن ل م نى، أ  غير الحاج بم
لمسافر، نثى وا عبد والمرأة والخ يضا للمنفرد وال  منفردا، وتشرع أ
لشمس ا بين طلوع ا ا م ته معة. ووق توقف على شروط الج  فل ت
مح للتباع لشمس كر ترتفع ا يرها ل ، ويسن تأخ يد ها يوم الع  وزوال
لسنن ا في الركان والشرائط وا ه وهي ركعتان( بالجماع وحكم ( 
 كسائر الصلوات، يحرم بها بنية صلة عيد الفطر أو الضحى هذا
عة )الولى بر في( الرك ك كور في قوله: )ي ها مذ لها، وبيان أكمل  أق
 سبعا( بتقديم السين على الموحدة )سوى تكبيرة الحرام( بعد دعاء
 الفتتاح وقبل التعوذ لما رواه الترمذي وحسنه }أنه صلى ال عليه
ية ، وفي الثان بل القراءة لى سبعا ق ن في الو ي بر في العيد  وسلم ك
كبيرة الحرام لمصنف أن ت وعلم من عبارة ا بل القراءة{.   خمسا ق
 ليست من السبع، وجعلها مالك والمزني وأبو ثور منها، يقف ندبا
 بين كل اثنتين منها كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويحسن في ذلك
لحمد ل ول إله إل ال وال أكبر لنه لئق  أن يقول: سبحان ال وا
تكبيرة الخيرة وذ بعد ال لحات، ثم يتع باقيات الصا هي ال  بالحال و
عة في( الرك كبر ) لصلوات )و( ي ا من ا يره لفاتحة كغ  ويقرأ ا
الصفة كبيرة القيام( ب مسا سوى ت كبيرة القيام )خ عد ت نية( ب  )الثا
با يه ند لخبر المتقدم ويجهر ويرفع يد لسابقة قبل التعوذ والقراءة ل  ا
 في الجميع كغيرها من تكبير الصلوات ويسن أن يضع يمناه على
 يسراه تحت صدره  بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الحرام، ولو
ا في عدد الركعات، وهذه ل كم ق بيرات أخذ بال ك  شك في عدد الت
ت فرضا ول تاح فليس يرات من الهيئات كالتعوذ ودعاء الفت كب  الت
ضهن لهن أو بع كهن وإن كان الترك لك ا فل يسجد لتر عض  ب
 مكروها، ويكبر في قضاء صلة العيد مطلقا لنه من هيئاتها كما
لفاتحة لم و لم يتم ا بيرات وشرع في القراءة ول ك و نسي الت  مر ول
م يقرأ كبر بخلف ما لو تعوذ  يتداركها، ولو تذكرها بعد التعوذ ول
ستفتحا، ويندب ه بعد التعوذ ل يكون م ن ي به ل ت  قبل الفتتاح ل يأ
 أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الولى }ق{، وفي الثانية }اقتربت
ة في لغاشي في الولى، وا م ربك العلى{  بح اس س لساعة{ أو }  ا



تين( عتين )خطب ما( أي الرك طب بعده نية جهرا للتباع. )ويخ  الثا
 لجماعة ل لمنفرد كخطبتي الجمعة في أركان وسنن ل في شروط،
 خلفا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها
بر في أداء ت ى أنه يع ا لكن ل يخف ن ية قرآ ا، بل لكون ال ه نا في  رك
مهم ، ويسن أن يعل ية السماع، وكون الخطبة عرب لسماع و لسنة ا  ا

في عيد فطر الفطرة وفي عيد أضحى الضحية.
عة بة الجم ة عشر: خط لمشروع لخطب ا تنا: ا       ]فرع[: قال أئم
ا بعد ه حج، وكل ع في ال أرب الستسقاء و لكسوفين و ين وا  والعيد
نها اثنتان إل ، وكل م بلها ة وعرفة فق ع بتي الجم لصلة إل خط  ا

الثلثة الباقية في الحج ففرادى )ويكبر( ندبا 
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لسين )و( يم المثناة على ا ولى تسعا( بتقد خطبة )ال في( افتتاح ال ( 
لسين على الموحدة ولء قديم ا ة سبعا( بت ني في( افتتاح )الثا كبر )  ي
عة عيد، فإن الرك ن بصلة ال تي بيها للخطب يع تش دا في الجم  إفرا
كبيرة ها سبع تكبيرات وت كبيرات فإن في مل على تسع ت  الولى تشت
كبيرات فإن ة على سبع ت ني عة الثا كبيرة الركوع، والرك  الحرام وت
لولء سنة تكبيرة الركوع وا تكبيرة القيام و كبيرات و مس ت ها خ  في
ن كل تكبيرتين أو ي كر ب كبيرات وكذا الفراد، فلو تخلل ذ  في الت
ت من كورات ليس كبيرات المذ كبيرتين جاز والت ن كل ت  قرن بي
لشيء قد لشافعي، وافتتاح ا ا كما نص عليه ا ة بل مقدمة له  الخطب
ين وإن لم يرد ن غسل للعيد ، وس نه يست م لتي ل مته ا  يكون بمقد
عد ير ب يل وتبك نصف الل قته ب ة ويدخل و م زين نه يو  لحضور ل
 الصبح لغير إمام، وأن يحضر إمام وقت الصلة ويعجل الحضور
 في أضحى ويؤخره في فطر قليل، وحكمته اتساع وقت الضحية
 ووقت صدقة الفطر قبل الصلة، وفعلها بمسجد أفضل لشرفه إل
صلي ا من ي دب جد استخلف ن مس ير ال يقه، وإذا خرج لغ  لعذر كض
 ويخطب فيه،  وأن يذهب للصلة في طريق طويل ماشيا بسكينة،
 ويرجع في قصير كجمعة، وأن يأكل قبلها في عيد فطر، والولى
يد ل في ع ك ك عن ال مس مر وأن يكون وترا، وي  أن يكون على ت
ما غير إمام، أ لشمس ل ا بعد ارتفاع ا له ه نفل قب ضحى، ول يكر  ال
 بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإل كره لنه بذلك معرض عن



 الخطيب بالكلية، وأما المام فيكره له التنفل قبلها وبعدها لشتغاله
بغير الهم.

لشمس من ليلة ا كل أحد غير حاج )من غروب ا دب كبر( ن       )وي
ع صوت في المنازل ضحى برف طر وال أي عيد الف يد(   الع
له في الول قوله تعالى }ولتكملوا العدة{  والسواق وغيرهما ودلي
، وفي لها ي عند إكما تكبروا ال{ أ ة صوم رمضان }ول  أي عد
يد لصوت إظهار شعار الع ي رفع ا ، وف ني القياس على الول  الثا
، وظاهر أن محله إذا حضرت مع ي منه المرأة ع استثنى الراف  و
تكبير )إلى أن ى ويستمر ال ث لها الخن نحوهم ومث حارمها و  غير م
ليه، عيد إذ الكلم مباح إ أي صلة ال لصلة(  مام في ا دخل ال  ي
ه ذكر ال تعالى وشعار اليوم، فإن ن ل به ل تغ ولى ما يش تكبير أ  فال
 صلى منفردا فالعبرة بإحرامه )و( يكبر )في( عيد )الضحى خلف
 صلة الفرائض( والنوافل ولو فائتة وصلة جنازة )من( بعد صلة
 )صبح يوم عرفة إلى( بعد صلة )العصر من آخر أيام التشريق(
هر يوم لة من ظ ب كل ص بر عق لحاج فيك أما ا ثة للتباع، و  الثل
ة إلى عقب صبح بي اء وقت التل عد انته ها أول صلته ب لنحر لن  ا
ر بل كب منى، وقبل ذلك ل ي ا آخر صلته ب ه تشريق لن  آخر أيام ال
لفطر ما ذكر الصلوات في عيد ا ية شعاره، وخرج ب لبي لن التلب  ي
ب الصلوات ير عق لتكب ها لعدم وروده، وا كبير عقب  فل يسن الت
 يسمى مقيدا وما قبله مطلقا ومرسل. )وصيغته المحبوبة( ال أكبر
لحمد، كبر ل إله إل ال وال أكبر، ال أكبر ول ا  ال أكبر ال أ
بر كبيرا ك ثالثة ال أ تكبيرة ال عد ال يد ب تحسن في الم أن يز اس  و
عبد  والحمد ل كثيرا وسبحان ال بكرة وأصيل، ل إله إل ال ول ن
ين ولو كره الكافرون، ل إله إل ال وحده خلصين له الد  إل إياه م
ه ونصر عبده وهزم الحزاب وحده، ل إله إل ال وال  صدق وعد
نت ، ثم إن كا طر ين فنف تقبل شهادة هلل شوال يوم الثلث كبر، و  أ
نها ل بزمن يسع الجتماع والصلة أو ركعة م بل الزوا تهم ق  شهاد
ما د قضاؤها، أ عيد حينئذ أداء وإل فتصلى قضاء متى أري  صلى ال
 شهادتهم بعد اليوم بأن شهدوا بعد الغروب فل تقبل في صلة العيد
عتق ل في غيرها كوقوع الطلق وال قب غد أداء وت لى من ال  فتص
 المعلقين برؤية الهلل، والعبرة فيما لو شهدوا قبل الزوال وعدلوا

بعده بوقت التعديل. 



      ]تتمة[: قال القمولي: لم أر لحد من أصحابنا كلما في التهنئة
لحافظ ن نقل ا ، لك ر كما يفعله الناس الشه يد والعوام و  بالع
ه أجاب عن ذلك بأن الناس لم ن لمقدسي أ ن الحافظ ا نذري ع  الم
دعة. نة فيه ول ب اح ل س ه أنه مب ن فيه، والذي أرا تلفي  يزالوا مخ
ا مشروعة، ه طلعه على ذلك بأن عد ا ن حجر ب ب  وأجاب الشهاب ا

واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال: باب ما روي في قول 
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 الناس بعضهم لبعض في العيد: تقبل ال منا ومنك وساق ما ذكر
ه في مثل ذلك، ثم ة لكن مجموعها يحتج ب  من أخبار وآثار ضعيف
قمة ع من ن ندف مة أو ي ا يحدث من نع م حتج لعموم التهنئة ب  قال: وي
يحين عن لصح ا في ا بم تعزية، و لشكر وال ة سجود ا مشروعي  ب
 }كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما
يه ه وسلم فقام إل ي بي صلى ال عل لن  بشر بقبول توبته ومضى إلى ا
يد بالعبادة لتي الع يد ال فهنأه{ ويندب إحياء لي ة بن عب لح  ط

ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل.
مر وهذا الخسوف للق لشمس و لكسوف ل ي صلة ا ف فصل{:  {      
 هو الفصح كما في الصحاح ويقال فيهما كسوفان وخسوفان قال
 علماء الهيئة: إن كسوف الشمس ل حقيقة له لعدم تغيرها في نفسها
 لستفادة ضوئها من جرمها، وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها
 مع بقاء نورها فيرى لون القمر كمدا في وجه الشمس فيظن ذهاب
لقمر فحقيقة بذهاب ضوئه لن ضوءه من  ضوئها، وأما خسوف ا
 ضوء الشمس وكسوفه بحيلولة ظل الرض بين الشمس وبينه فل
 يبقى فيه ضوء ألبتة والصل في ذلك قبل الجماع قوله تعالى }ل
 تسجدوا للشمس ول للقمر واسجدوا ل{ أي عند كسوفهما، وأخبار
نكسفان تان من آيات ال ل ي مر آي إن الشمس والق بر مسلم: } خ  ك
نكشف ا حتى ي م ذلك فصلوا وادعو ت ياته فإذا رأي موت أحد ول لح  ل

ما بكم{ 
يل المذكور سنة( للدل ل للخسوف ) م لكسوف( الشا وصلة ا (      
ها لكسوف الشمس{ ه وسلم فعل ي  وغيره مؤكدة }لنه صلى ال عل
به ن حبان في كتا اه اب لقمر كما رو  كما رواه الشيخان، ولخسوف ا
لصحيحين }هل م تجب لخبر ا ما ل يها، وإن ظب عل  عن الثقات ووا
ها ذات ركوع مس قال ل إل أن تطوع{ ولن  علي غيرها؟ أي الخ



لشافعي في الم: ما قول ا ها كصلة الستسقاء وأ  وسجود ل أذان ل
ه في م افق كل كدها ليو راهة لتأ كها فمحمول على ك  ل يجوز تر
هة إطلق د يوصف بعدم الجواز من ج كروه ق واضع أخر، والم  م
ة كسوف فإن فاتت( وفوات صل طرفين. ) لجائز على مستوي ال  ا
مر وات صلة خسوف الق لشمس بالنجلء  وبغروبها كاسفة، وف  ا
لم تقض( لزوال لفجر ) مس ل بطلوع ا  بالنجلء وبطلوع الش
غروب في له شرعت، فإن حصل النجلء أو ال عنى الذي لج  الم

الشمس أو طلوع الشمس في القمر في أثنائها لم تبطل بل خلف.
      )ويصلي( الشخص )لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين(
ة صلة ي مه، فيحرم بن تي في كل ا سيأ م عة ركوعان ك  في كل رك
ل ثم ع ثم يعتد ك تحة، وير عد الفتتاح والتعوذ الفا لكسوف ويقرأ ب  ا
ا ثم يسجد السجدتين، ي ا ثم يعتدل ثان ني ا ثم يركع ثا اني  يقرأ الفاتحة ث
 ويأتي بالطمأنينة في محلها فهذه ركعة، ثم يصلي ركعة ثانية كذلك
 للتباع وقولهم: إن هذا أقلها أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة وإل
لها كسنة ه لو ص حاب أن لم الص تضى ك ع عن مق  ففي المجمو
ه أقل الكمال ن مل على أ ا للفضل، ويح ك هر صحت وكان تار  الظ
كسوف، ول ل مكث ال الث فأكثر لطو  ول يجوز زيادة ركوع ث
لصلوات ل يزاد على سائر ا جوز إسقاط ركوع للنجلء ك  ي
أربع ركوعات نها وورد ثلث ركوعات و ها، ول ينقص م  أركان
ن في كوعي أن أحاديث الر عة فأجاب الجمهور ب  في كل رك
قية الروايات، ، فقدمت على ب أصح هر و يحين فهي أش لصح  ا
 وأكملها )في كل ركعة قيامان( قبل السجود. )يطيل القراءة فيهما(
 فيقرأ في القيام الول كما نص عليه في الم بعد الفاتحة، وسوابقها
قرأ في ا إن أحسنها وإل فقدرها، وي له  من افتتاح وتعوذ البقرة بكما
ئة وخمسين ، وفي القيام الثالث كما ها ية من ائتي آ ني كم  القيام الثا
نص في ميع و ا في الج قريب ها ت لرابع كمائة من ا، وفي القيام ا نه  م
 البويطي أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث
 النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها، والمحققون على أنه
يل عة )ركوعان يط كل رك وفي(  تقريب ) ل هو لل تلفا ب يس اخ  ل
 التسبيح فيهما( فيسبح في الركوع الول من الركوعات الربعة في
انين ثاني قدر ثم ، وفي الركوع ال ئة من البقرة عتين قدر ما  الرك

منها، وفي الركوع الثالث قدر سبعين منها بتقديم 



 164ص: 
 السين على الموحدة كما في المنهاج خلفا لما في التنبيه من تقديم
 المثناة الفوقية على السين، وفي الرابع قدر خمسين منها تقريبا في
لسجدات( أي ير )دون ا ل من الشارع بل تقد يع لثبوت التطوي  الجم
هد، ني والتش ل من الركوع الثا ها والعتدا لها كالجلوس بين  فل يطي
ن الصلح ا قاله اب م لصحيح ك عي، وا ا جرى عليه الراف هذا م  و
بت في الصحيحين }في صلته صلى ال عليه عه النووي، وث  وتب
 وسلم لكسوف الشمس{ ونص في كتاب البويطي أنه يطولها نحو
فالسجود الول كالركوع الول، ها قال البغوي:   الركوع الذي قبل
ظاهر ي الروضة و تاره ف اني واخ ني كالركوع الث السجود الثا  و
ض بها المأمومون، م استحباب هذه الطالة وإن لم ير ه  كلم
كسوف و نوى صلة ال بة بالندرة، ول ين المكتو ها وب  ويفرق بين
 وأطلق هل يحمل على أقلها وهي كسنة الظهر أو على أدنى الكمال
لوه في صلة الوتر أنه مخير  وهو أن تكون بركوعين قياس ما قا
تسن لم أر من ذكره و ون هنا كذلك، و قل وغيره أن يك ين ال  ب
عبد تسن للمنفرد وال لصحيحين، و ا في ا ع كم ة فيها للتبا لجماع  ا
ير ذوات نساء غ تسن لل ا في المجموع، و مسافر كم  والمرأة وال
هن لين في بيوت يئات يص لة مع المام، وذوات اله لص  الهيئات ا
 منفردات، فإن اجتمعن فل بأس، وتسن صلتها في الجامع كنظيره

في العيد. 
      )ويخطب( المام )بعدها( أي بعد الصلة )خطبتين( كخطبتي
طبة ا تسن الخ م ما لعدم وروده، وإن كن ل يكبر فيه ا مر ل م  عيد في
ا السامعين م يحث فيه لو مسافرين بخلف المنفرد، و لجماعة و  ل
ذلك في ا للمر ب وبة وصدقة وعتق ونحوه ر من ت لخي عل ا  على ف
 البخاري وغيره ويسن الغسل لصلة الكسوف وأما التنظيف بحلق
من ه بعض فقهاء الي ا صرح ب ا كم ن له ر فل يس لظف لشعر وقلم ا  ا
ياسا على ه يخرج في ثياب بذلة ق ن هر أ وقت، ويظ يق ال  فإنه يض
ض له ومن أدرك م أر من تعر نه اللئق بالحال، ول ستسقاء ل  ال
كعة نية أدرك الر كعة الولى أو الثا ول من الر  المام في ركوع أ
 كما في سائر الصلوات أو أدركه في ركوع ثان أو في قيام ثان من
ل هو الركوع الول ص نها لن ال كعة فل يدرك شيئا م  أي ر
ويسر في( قراءة بع ) كم التا ه في ح م ثاني وقيا يامه والركوع ال  وق
 )كسوف الشمس( لنها نهارية )ويجهر في( قراءة )خسوف القمر(



ع عليه م هو إجماع. ولو اجت ة بها و حق لة ليل أو مل ا ص ه  لن
ا ثم الكد، فعلى أمن الفوات قدم الخوف فوات كثر ولم ي  صلتان فأ
يرها قدم خر غ عة أو فرض آ ه كسوف وجم لي جتمع ع  هذا لو ا
يف م فكان أهم هذا إن خ ت ة أو غيرها لن فعله مح مع  الفرض ج
 فوته لضيق وقته، ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف
عل لفرض ثم يف ة يصلي ا ع ير الجم ، وفي غ طب له ي ثم يخ ق  إن ب
لكسوف خف فوت الفرض قدم ا ا مر، فإن لم ي وف م الكس  ب
ع فيقرأ في ا في المجمو ا كم يخففه ها للفوات بالنجلء، و  لتعرض
ه في الم ثم فاتحة ونحو سورة الخلص كما نص علي  كل قيام ال
صح أن لكسوف، ول ي تعرضا ل ي صورتها م ة ف مع خطب للج  ي
ود وهو ل مقص ن فرض ونف ك بي ه تشري ن طبة ل ها للخ قصده مع  ي
بة طب لن خط لى أربع خ عة ول يحتاج إ م يصلي الجم ، ث نع  ممت

الكسوف متأخرة عن صلتها والجمعة بالعكس.
      ولو اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة فيهما
ها إذا حضرت وحضر ن محل تقديم لك يت، و يير الم ا من تغ  خوف
لباقين ل مع ا تغ نها واش مام جماعة ينتظرو  الولي وإل أفرد ال
نه، د أفضل م ي لفرض معه لن الع كسوف كا د مع ال عي غيرها وال  ب
 لكن يجوز أن يقصدهما معا بالخطبتين لنهما سنتان والقصد منهما

واحد مع أنهما تابعان للمقصود فل تضر نيتهما بخلف الصلة
      ]تتمة[: يسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلزل
لي في ف، وأن يص لخس يح الشديدة وا لصواعق والر نحوها، كا  و
ه صلى ال ن ا قاله ابن المقري لئل يكون غافل ل ا كم يته منفرد  ب
ألك خيرها ي أس ن لهم إ فت الريح قال: ال ذا عص ه وسلم }كان إ ي  عل
ها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما ر ما في  وخي

فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ول تجعلها ريحا{.
     }فصل{: في صلة الستسقاء 
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عالى عند عباد من ال ت ب سقيا ال قيا، وشرعا طل لس و لغة طلب ا  ه
ها والصل في ذلك قبل الجماع التباع رواه الشيخان هم إلي  حاجت
وسى وإذ استسقى م يستأنس لذلك بقوله تعالى } يرهما، و  وغ
نما لم ا مر وإ قومه{ الية )وصلة الستسقاء مسنونة( مؤكدة لم  ل
ثة ينقسم أي الستسقاء على ثل يرها{ و خبر: }هل علي غ جب ل  ت



عين، أتي فرادى أو مجتم ما ي لقا ع دناها يكون بالدعاء مط  أنواع: أ
ا في شرح ا كم لوات فرضه لص أوسطها يكون بالدعاء خلف ا  و
نحو ذلك، عة و بة الجم بيان وفي خط ا في ال م ها ك  مسلم. ونفل
الصلة والخطبة ويأتي بيانهما، ول فرق في  والفضل أن يكون ب
لو سفر قصر مسافر و ادية، وال و بقرية أو ب مقيم ول ين ال  ذلك ب
 لستواء الكل في الحاجة، وإنما تصلى لحاجة من انقطاع الماء أو
ع بخلف ما ل ف ها ن ه ولستزادة ب ت في أو ملوح يث ل يك ته بح  قل
نقطع ا ذكر ما لو ا لوقت وشمل م ه في ذلك ا ع ب يه ول نف  يحتاج إل
م أيضا أن يره ه فيسن لغ ي احتاجت إل لمسلمين و ة من ا ئف  عن طا
لة مع كرر الص نفسهم، وت نافعة ل م ويسألوا الزيادة ال ا له  يستسقو
ا لشكر ودعاء ها اجتمعو ا، فإن سقوا قبل ى يسقو ن حت ي  الخطبت
هم المام شكرا ل تعالى وطلبا للمزيد قال تعالى  وصلوا وخطب ب

فيأمرهم لصلة ) نكم{ وإذا أرادوا الخروج ل ئن شكرتم لزيد  }ل
يع من جم توبة(  يها )بال ه قبل الخروج إل ب ظم أو نائ  المام( الع
ها علقة بحقوق ال تعالى بشروط ية المت ية والقول عاصي الفعل  الم
 الثلثة، وهي: الندم  والقلع والعزم على أن ل يعود )و( بالكثار
يين، ة من حقوق الدم ب ويج )و( بالتو لصدقة( على المحا من ا ( 

م من دم أو ه علقة ب الخروج من المظالم( المت هي المبادرة إلى )  و
ثة المذكورة )و( ل مضافا ذلك إلى الشروط الثل  عرض أو ما
لحظ مر دنيوي و تشاحنين ل مصالحة العداء( الم  بالمبادرة إلى )
صيام س لتحريم الهجران حينئذ فوق ثلث )و( بالمبادرة إلى ) ف  ن
بل ميعاد يوم الخروج عهم، وذلك ق يصوم م عة و لثة أيام( متتاب  ث
ي إجابة الدعاء ا ف عة لن لكل من هذه المذكورات أثر هي به أرب  ف
ل السماء رس ليه ي م ثم توبوا إ ا ربك ا قوم استغفرو وي  قال تعالى }
ترك ذلك، فقد روى يث ب نع الغ وقد يكون م يكم مدرارا{.   عل
ي خبر وف طر{  نهم الم نع قوم الزكاة إل حبس ع يهقي: }ول م  الب
فطر والمام العادل لصائم حتى ي هم ا  الترمذي }ثلثة ل ترد دعوت
مسافر{ وإذا لصائم والوالد وال هقي }دعوة ا  والمظلوم{ وروى البي
تى به النووي مره كما أف هم امتثال أ لصوم لزم مرهم المام با  أ
ذين آمنوا أطيعوا ال{ يها ال يا أ د السلم } ن عب لى ذلك اب  وسبقه إ
 الية قال السنوي: والقياس طرده في جميع المأمور به هنا انتهى
 ويدل له قولهم في باب المامة العظمى تجب طاعة المام في أمره
ذرعي عدم وجوب م يخالف حكم الشرع واختار ال ه ما ل ي  ونه



وفي صدقة التطوع قال الغزي:  عتق و و أمرهم بال وم كما ل لص  ا
ستسقاء ا أمرهم بال ال وقد قالوا: إذ ظر لن ذلك إخراج م  القياس ن
ؤخذ من وم على الصلة، في ه فيقاس الص ت  في الجدب وجبت طاع
ذا هو لصدقة ل يجب امتثاله وه عتق وا مر بال هما أن ال  كلم
فس وجوب مامة شامل لذلك إذ ن م في ال ه لظاهر، وإن كان كلم  ا
ثر الناس، ما بالك بإخراج المال الشاق على أك لصوم منازع فيه ف  ا
نية كما قاله السنوي،  وإذا قيل بوجوب الصوم وجب فيه تبييت ال
حة صوم د عدم ص ع ذرعي عدم الوجوب وقال: يب  وإن اختار ال
 من لم ينو ليل كل البعد. ثم يخرج بهم( أي بالناس )المام( أو نائبه

إلى الصحراء حيث ل عذر تأسيا به صلى 
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جد غالبا لمس ثرون فل يسعهم ا ه وسلم، ولن الناس يك  ال علي
ين مكة وغيرها وإن استثنى بعضهم نه ل فرق ب  وظاهر كلمهم أ
بقعة وسعتها ولنا مأمورون بإحضار  مكة وبيت المقدس لفضل ال
لرابع( من مساجد )في( اليوم )ا لصبيان ومأمورون بأن نجنبهم ال  ا

صيامهم صياما لحديث }ثلثة ل ترد دعوتهم{ المتقدم.
كن، يلة ما أم له وشربه تلك الل ن يخفف أك بغي للخارج أ       وين
كسر في ثياب بذلة( ب ن بل ) ني طيبين ول متزي يخرجون غير مت  و
 الموحدة وسكون المعجمة أي مهنة وهو من إضافة الموصوف إلى
لخدمة غل ومباشرة ا ي وقت الش ثياب ف س من ال لب ته أي ما ي  صف
هو استكانة( أي خشوع و في ) يته )و(  ان في ب نس تصرف ال  و
يضا وت ويراد به أ لص لجوارح وخفض ا لقلب وسكون ا  حضور ا
ع في اض ن لهم التو يس في )تضرع( إلى ال تعالى: و  التذلل )و( 
طع السواك وق لوسهم للتباع، ويتنظفون ب يهم وج هم ومش  كلم
عون في يق ويرج ، ويخرجون من طر الغسل كريهة وب  الروائح ال
شوفين يهم ل حفاة مك م يشق عل بهم إن ل ة في ذها  أخرى مشا
عجائز ومن لصبيان والشيوخ وال با ا هم ند  الرءوس، ويخرجون مع
ا قاله بعض ر كم ظ بيح المن ثى الق لنساء والخن ئة له من ا  ل هي
با كبير أرق قل جابة إذ ال ن لن دعاءهم أقرب إلى ال تأخري  الم
وهل ه وسلم: } وله صلى ال علي ب عليه، ولق ن الصغير ل ذ  و
لبخاري وروي بسند كم{ رواه ا تنصرون إل بضعفائ  ترزقون و



 ضعيف }لول شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع
لصب عليكم العذاب صبا{ ونظم بعضهم ذلك فقال: 

لول عباد للله ركع  وصبية من اليتامى رضع
ومهملت في الفلة رتع  صب عليكم العذاب الوجع

 والمراد بالركع الذين انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة،
 ويسن إخراج البهائم لن الجدب قد أصابها أيضا وفي الحديث }إن
 نبيا من النبياء خرج ليستسقي وإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها
جل شأن النملة{ م من أ ك د استجيب ل وا فق لى السماء فقال: ارجع  إ
بي هو سليمان عليه ن  رواه الدارقطني وفي البيان وغيره أن هذا ال
 السلم، وأن النملة وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت: اللهم
نا لهم إ نها قالت: ال نا، قال: وروي أ ا فارزقنا وإل فأهلك ن نت خلقت  أ
نوب بني آدم كنا بذ ن رزقك فل تهل ا ع ن ن خلقك ل غنى ل ق م  خل
ين المهات والولد ولة عن الناس، ويفرق ب تقف البهائم معز  و
 حتى يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون أقرب إلى الجابة، ول
 يمنع أهل الذمة الحضور لنهم مسترزقون وفضل ال واسع، وقد
 يجيبهم استدراجا لهم ويكره إخراجهم للستسقاء لنهم ربما كانوا
نهم ما أكره خراج صبيا كره من إ ل الشافعي: ول أ لقحط قا  سبب ا
 من إخراج كبارهم لن ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم قال النووي:
ماء فيهم إذا ماتوا لكفار وقد اختلف العل فر أطفال ا تضي ك  وهذا يق
هم، والمحققون طائفة ل نعلم حكم م في النار و ه  فقال الكثرون: إن
ين وولدوا م غير مكلف نه و الصحيح المختار ل ة وه لجن م في ا نه  إ
نيا كفار فل م في أحكام الد ه حرير هذا أن هى وت  على الفطرة انت
ين، وفي الخرة لمسلم يهم ول يدفنون في مقابر ا صلى عل  ي
 مسلمون فيدخلون الجنة ويسن لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع
يجعله شافعا لن ذلك لئق فسه ف له من خير بأن يذكره في ن ما فع  ب
أهل أن يستشفع ب ا في الغار، و ذين أوو ا في خبر ال د كم  بالشدائ
 الصلح لن دعاءهم أقرب إلى الجابة ل سيما أقارب النبي صلى
ما،فقال: باس رضي ال عنه ا استشفع عمر بالع لم كم ه وس  ال علي
 اللهم إنا كنا إذا قحطنا، نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك

بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه الشيخان. 
      )ويصلي( المام )بهم ركعتين( للتباع رواه الشيخان )كصلة
 العيدين( في كيفيتهما من التكبير بعد الفتتاح وقبل التعوذ والقراءة

سبعا في الولى، وخمسا في الثانية يرفع يديه ووقوفه 
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لى جهرا بسورة ة في الو آية معتدلة، والقراء ن كل تكبيرتين ك ي  ب
ياسا ل غاشية ق و سبح وال ت الساعة{ أ اقترب نية } ، وفي الثا  }ق{

ي أي وقت كان لى ف ، فتص ت عيد ول غيره وق ؤقت ب صا، ول ت  ن
طب( ثم يخ ع سببها ) بب فدارت م ا ذات س ه يل أو نهار لن  من ل
ما للتباع تين، وتجزئ الخطبتان قبله دهما( أي الركع  المام )بع
هما فيقول: ا باستغفار أول يرهم اه أبو داود وغيره، ويبدل تكب  رو

ليه{  }أستغفر ال العظيم الذي ل إله إل هو الحي القيوم وأتوب إ
استغفروا ن من قول } تي ر في أثناء الخطب كث كبيرة، وي دل كل ت  ب
كم كم مدرارا }ويمدد لسماء علي يرسل ا نه كان غفارا{  كم إ  رب
من دعاء ل لكم أنهارا{ و ع كم جنات ويج يجعل ل ين و  بأموال وبن
حليم، ل إله إل ال رب يم ال هو: ل إله إل ال العظ  الكرب، و
ظيم، ل إله إل ال رب السموات ورب الرض ورب  العرش الع
 العرش الكريم ويتوجه للقبلة من نحو ثلث الخطبة الثانية )ويحول(
لحال من يل ا د استقبال القبلة للتفاؤل بتحو عن يب )رداءه(   الخط
لم يحب ه وس ل ال صلى ال علي  الشدة إلى الرخاء، }كان رسو
لصالح{ ويجعل ة لمسلم: }وأحب الفأل ا اي وفي رو لحسن{   الفأل ا
عكسه، والول ل أعله أسفله و جع كسه، وي ائه يساره وع مين رد  ي
ه صلى ال م باع في الول، وله يس وذلك للت ني تنك حويل والثا  ت
ه، فإنه استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد ني في يه وسلم بالثا  عل
تقه، بها على عا لت عليه قل لما ثق أخذ بأسفلها فيجعله أعلها، ف  أن ي
من على ل الذي على شقه الي ا بجعل الطرف السف  ويحصلن مع
ما المدور مربع، وأ هذا في الرداء ال كسه و يسر وع  عاتقه ال
أ فيه هي نه ل يت يل قال القمولي: ل س فيه إل التحو ي  والمثلث فل
عسر ل يل ومراده كغيره أن ذلك مت يس، وكذا الرداء الطو  التنك
ا له وكل ذلك مندوب ع هم جلوس مثله تب فعل الناس و  متعذر، وي
 )ويكثر( في الخطبتين )من الدعاء( ويبالغ فيه سرا وجهرا، ويرفع
لسماء كفهم إلى ا دعاء مشيرين بظهور أ م في ال يه  الحاضرون أيد
 للتباع، والحكمة فيه أن القصد رفع البلء بخلف القاصد حصول
يه لنبي صلى ال عل لصلة على ا الستغفار( وا من )  شيء )و( 
 وسلم أيضا لن ذلك أرجى لحصول المقصود )ويدعو( في الخطبة
ه وسلم( الذي ي ول ال صلى ال عل رس سيدنا )  الولى )بدعاء( 



 أسنده إمامنا الشافعي في المختصر وهو: )اللهم سقيا رحمة( بضم
 السين أي اسقنا سقيا رحمة، فمحله نصب بالفعل المقدر )ول سقيا
إسكان ميم و تح ال ول محق( بف قنا سقيا عذاب ) س  عذاب( أي ول ت
 المهملة هو التلف وذهاب البركة )ول بلء( بفتح الموحدة وبالمد
نا لصحاح والمراد ه ا في ا ر كم الش الخير و  هو الختبار ويكون ب
لمساكن ولو بإسكان المهملة أي ضار يهدم ا ني )ول هدم(   الثا
ما ا ال رفعه بأن يقولوا ك سألو  تضرروا بكثرة المطر، فالسنة أن ي
لهم على يه ذلك: )ال تكي إل لم حين اش ه وس ي ل صلى ال عل  قا
 الظراب والكام( بكسر المعجمة جمع ظرب بفتح أوله وكسر ثانيه
ن جمع إكام بوزن متي كم بض د جمع أ م ل صغير، والكام بال ب  ج
لمرتفع من الرض تل ا ين جمع أكمة وهو ال  كتاب جمع أكم بفتحت
مع ية( ج لشجر وبطون الود بت ا  إذا لم يبلغ أن يكون جبل )ومنا
 واد وهو اسم للحفرة على المشهور )اللهم( اجعل المطر )حوالينا(
ا في م نية والبيوت، وه في الب ينا(  فتح اللم )ول( تجعله )عل  ب
ير ول له ابن الث ما قا لظرفية أو المفعول ك ع نصب على ا وض  م
خطبة الولى و في ال يدع لصلة له، و صلي لذلك لعدم ورود ا  ي
مختصر عن سالم بن عبد ال ه الشافعي في الم وال يضا بما روا  أ
ذا استسقى قال: يه وسلم كان إ  بن عمر أن رسول ال صلى ال عل
لها من وص ن أسقى و مزة م طع اله أسقنا( بق ي يا ال ) هم( أ  )الل

لثيا ورباعيا قال تعالى }لسقيناهم ماء لماضي ث  سقى، فقد ورد ا
ثة أي مطرا غيثا( بمثل م شرابا طهورا{ ) قاهم ربه وس  غدقا{ }
 )مغيثا( بضم الميم أي منقذا من الشدة بإروائه )هنيئا( بالمد والهمز
اقبة ه شيء )مريئا( بوزن هنيئا أي محمود الع ص يبا ل ينغ  أي ط
اة من تحت، أي ذا ريع م وكسر الراء وياء مثن بفتح المي  )مريعا( 

أي نماء، مأخوذ من المراعة وروي بالموحدة من تحت 
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يع، وروي أيضا بالمثناة ا أكل الرب ر يربع إذ عي ربع الب لهم أ  من قو
عنى كلت ما شاءت والم ماشية إذا أ عت ال هم رت ق من قول  من فو
ير الماء وحة أي كث جمة ودال مهملة مفت ين مع غدقا( بغ احد )  و
م وكسر اللم لجي تح ا ر وقيل الذي قطره كبار )مجلل( بف ي  والخ
ل هو الذي يجلل الرض  يجلل الرض أي يعمها كجل الفرس وقي
لوقع لة أي شديد ا يد الحاء المهم لسين وتشد فتح ا سحا( ب  بالنبات )



ق إلى أسفل ال من فو ا س ماء يسح إذ قال سح ال  على الرض ي
 وساح يسيح إذا جرى على وجه الرض )طبقا( بفتح الطاء والباء
 أي مطبقا على الرض أي مستوعبا لها فيصير كالطبق عليها يقال
عه إلى انتهاء ي مستمرا نف ئما( أ ق له أي مساو له )دا اب  هذا مط
 الحاجة إليه فإن دوامه عذاب )اللهم اسقنا الغيث( تقدم شرحه )ول
يا ال )إن للهم(  ا من القانطين( أي اليسين بتأخير المطر )ا ن  تجعل
من تصر ) ا في سياق المخ ق كم  بالعباد والبلد( والبهائم والخل
 الجهد( بفتح الجيم وضمها أي المشقة وقيل البلء كذا في مختصر
لفظ هزال وسوء الحال )والجوع(  ير وال ل هو قلة الخ ي ية وق  الكفا
لمد شدة لساكن وا همز ا فتح اللم وبال هو ب لحديث }واللواء{ و  ا
عجمة تح الم نك( بف لمصنف بمعناه )والض بر عنه ا ع فع  الجو
نك ليك( ل ما ل نشكو إل إ لضيق ) ة وإسكان النون أي ا  المشدد
ت لنا ب هم أن ون في أوله )الل كو بالن لضر، ونش نفع وا  القادر على ال
كسر الدال و بفتح الهمزة و ه لبن و نا الضرع( بال  الزرع وأدر ل
هو الكثار والضرع مشددة من الدرار و لة وفتح الراء ال  المهم
بل النتاج ها ق ل أضرعت الشاة أي نزل لبن فتح الضاد المعجمة يقا  ب
ها كات السماء( أي خيرات ا من بر ن ي الصحاح )وأنزل علي  قاله ف
ا وهو ته ا من بركات الرض( أي خيرا ت لن ب مطر )وأن هو ال  و
و حيان ثم ل أخر حكاها الشيخ أب  النبات والثمار، وفي بركات أقوا
ن السماء تجري مجرى الب، والرض تجري  قال: وذلك أ
ل جميع الخيرات بخلق ال وتدبيره ا حص هم  مجرى الم ومن

كشفه ما ل ي لشاقة ) المد أي الحالة ا ا من البلء( ب ن واكشف ع ( 
نا رفع ع هم ا ف عنا " }الل اكش ث قبل قوله " و لحدي وفي ا  غيرك( 
غفرتك ا نستغفرك( أي نطلب م م إن له لجهد والجوع والعري{ )ال  ا

بكرمك وفضلك )إنك كنت غفارا( أي كثير المغفرة 
ي في قوله تعالى }إن ال كان على كل ب كر الثعل       ]فائدة[: ذ
وصول بال كر كان م د فيه ذ ع وج وض أن كل م ء حسيبا{   شي
مستقبل واذا كان ماضي والحال وال لى يصلح لل  سبحانه وتعا
فأرسل نى ) غير ال تعالى يكون على خلف هذا المع وصول ب  م
 السماء( أي المظلة لن المطر ينزل منها إلى السحاب أو السحاب
 نفسه أو المطر )علينا مدرارا( بكسر الميم أي كثير الدر، والمعنى
ينا ماء كثيرا. ويسن لكل أحد أن يظهر لول مطر السنة  أرسل عل
كا مطر تبر يبه شيء من ال يص ته ل ده غير عور ن جس يكشف م  و



مر في الوادي( و ا كل أحد ) ب توضأ ند غتسل( أو ي  وللتباع )وي
 تفسيره )إذا سال( ماؤه، والفضل أن يجمع بين الغسل والوضوء،
 قال في المجموع: فإن لم يجمع فليتوضأ، والمتجه كما في المهمات
غسل ل ثم على الوضوء وال لغس تصار على ا ع ثم الق لجم  ا
 والوضوء ل يشترط فيهما النية وإن قال السنوي: فيه نظر إل أن
ة في م ه هي الحك ة في م ادف وقت وضوء أو غسل، لن الحك ص  ي
 كشف البدن لينال أول مطر السنة وبركته )ويسبح للرعد( أي عند
 الرعد )والبرق( فيقول: }سبحان من يسبح الرعد بحمده والملئكة
بير د ال بن الز ن عب أ ع وط الك في الم ما رواه م ته{ ك  من خيف
 وقيس بالرعد البرق، والمناسب أن يقول عنده: }سبحان من يريكم
لثقة عن مجاهد ل الشافعي في الم عن ا  البرق خوفا وطمعا{ ونق
ا السحاب، وعلى هذا ه ه يسوق ب جنحت لرعد ملك والبرق أ  أن ا
تلف فيه وإطلق ذلك وت سوقه على اخ ته أو ص موع صو مس  فال
عث ال ه وسلم قال: }ب ه صلى ال علي ن لرعد مجاز وروي أ  على ا
نطق وضحكت أحسن الضحك، فالرعد نطقت أحسن ال لسحاب ف  ا
ع بصره البرق لن ب كها{ ويندب أن ل يت ها والبرق ضح  نطق

السلف الصالح كانوا يكرهون 
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لون عند ذلك: }ل إله إل ال لرعد والبرق، ويقو  الشارة إلى ا
ك له سبوح قدوس{. قال الماوردي: فيختار القتداء ده ل شري  وح
للهم هم في ذلك وأن يقول عند نزول المطر كما في البخاري: }ا  ب
افعا{، ية أي مطرا شديدا ن تشديد المثناة التحت صاد مهملة و  صيبا ب
هقي: }إن الدعاء يستجاب في أربعة ما شاء لما روى البي  ويدعو ب
 مواضع: عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلة ورؤية
 الكعبة{ وأن يقول في إثر المطر: مطرنا بفضل ال علينا ورحمته
لنجم ي بوقت ا ونه وهمز آخره أ ا بفتح ن نا بنوء كذ نا، وكره مطر  ل
مه ي إضافة المطار إلى النواء ليها لعرب ف لفلني على عادة ا  ا

أن النوء فاعل المطر حقيقة، فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة كفر.
ل يسن يجمع على رياح وأرواح ب ب الريح و كره س مة[: ي       ]تت
تي ن رحمته }تأ أي م ح من روح ال{  الري ا لخبر } لدعاء عنده  ا
اسألوا ال سبوها و وها فل ت تأتي بالعذاب فإذا رأيتم الرحمة و  ب
 خيرها واستعيذوا بال من شرها{ وروى البيهقي في شعب اليمان



لمني شيئا ي بكر الوراق: ع ب ن حاتم قال: قلت ل د ب م  عن مح
 يقربني إلى ال تعالى ويبعدني عن الناس فقال: أما الذي يقربك إلى
هم ثم لناس فترك مسألت عدك عن ا ما الذي يب الى فمسألته، وأ  ال تع
ه وسلم قال: }من لم بي صلى ال علي ن بي هريرة أن ال  روى عن أ

يسأل ال يغضب عليه{ ثم أنشد:
ل تسألن بني آدم حاجة  وسل الذي أبوابه ل تحجب

ال يغضب إن تركت سؤاله  وبني آدم حين يسأل يغضب.
كم من، وح و ضد ال ه ة صلة الخوف و يفي في ك فصل{:  {      
ل في تم نه يح فصل ل نما أفرد ب من، وإ م صلة ال ته حك  صل
 الصلة عنده في الجماعة وغيرها ما ل يحتمل فيها عند غيره على
هم فأقمت ها قوله تعالى }وإذا كنت� في يانه. والصل في ا سيأتي ب  م
 لهم الصلة{ الية والخبار التية مع خبر: "ص�ل�وا ك�م�ا ر�أ�ي�ت�م�ون�ي
 أ�ص�ل�ي" وتجوز في الحضر كالسفر خلفا� لمالك. )وصلة الخوف
عها لشافعي راب كر ا ا ستراها ذ ة كم ع بل أرب لثة أضرب(   على ث
ورة في تة عشر نوعا� مذك ن س ا م ه  وجاء به القرآن، واختار بقيت
 الخبار وبعضها في القرآن. )أحدها أن يكون العدو~ في غير جهة
ة وخيف مسلمين كثر ، وفي ال يل اتر وهو قل م س ث يها و  القبلة( أو ف
 هجومه )فيفرقهم المام فرقتين( بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو
 )فرقة تقف في وجه العدو( للحراسة )وفرقة( تقف )خلفه فيصلي
 بالفرقة التي خلفه ركعة( من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى حيث ل
ة بعد ي ة فارقته بالن ني ثم( إذا قام المام للثا م سهام العدو ) غه  يبل
نفسها( لسجود جوازا�، و)تتم ل لرفع من ا  النتصاب ندبا� وقبله بعد ا
عد سلمها )إلى وجه العدو( للحراسة. نية )وتمضي( ب  الركعة الثا
 ويسن للمام تخفيف الولى لشتغال قلوبهم بما هم فيه، ويسن لهم
ها لئل يطول النتظار )وتجيء تي انفردوا ب ية ال خفيف الثان لهم ت  ك
ئك إلى جهة العدو بعد ذهاب أول ي الفرقة )الخرى(  ئفة( أ  الطا
 والمام قائم في الثانية، ويطيل القيام ندبا� إلى لحوقهم )فيصلي بها(
 بعد اقتدائها به )ركعة( فإذا جلس المام للتشهد قامت )وتتم لنفسها(
 ثانيتها وهو منتظر لها وهي غير منفردة عنه بل مقتدية به ولحقته
ما حازت ل معه ك ها( لتحوز فضيلة التحل سلم ب ثم ي هو جالس )  و
لتحرم معه. وهذه صفة صلة رسول ال صلى ال  الولى فضيلة ا
رواها ن نجد بأرض غطفان.  كان م ه وسلم بذات الرقاع م ي  عل
نهم لفوا حابة رضي ال تعالى ع لص لشيخان وسميت بذلك لن ا  ا



ل باسم اسم شجرة هناك، وقي يل ب لخرق لما تقر~حت، وق أرجلهم ا  ب
جبل فيه بياض وحمرة يقال له الرقاع، وقيل 
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لفاتحة نية ا مه للركعة الثا عد قيا يها. ويقرأ المام ب ترقع صلتهم ف  ل
 وسورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانية، ويتشهد في جلوسه
بفرقة فية ذات الرقاع ف تظارها فإن صلى المام مغربا� على كي  لن
كسه الجائز أيضا�، ل من ع فض ة وهو أ ع نية رك ين وبالثا  ركعت
ة وهو لث م في جلوس تشهده أو قيام الثا له نية و ر مجيء الثا تظ  وين
م أربع فرق ، فلو فرقه تين بكل ركع لى رباعية ف و ص  أفضل، أ
هو كل فرقة وس يع.  ة صحت صلة الجم ع ل فرقة رك ك  وصلى ب
ية الولى انية ل ثان نية الث  محمول في أولهم لقتدائهم فيها وكذا ثا
ع وفي مي لحق الج كعة الولى ي مام في الر م، وسهو ال نفراده  ل
ني لسهو.)و( الضرب )الثا بل ا مفارقتهم ق نية ل يلحق الولى ل  الثا
فينا كثرة هم و ننا وبين ول ساتر بي هة القبلة(  دو في ج  أن يكون الع
ر خلفه كث فيصفهم المام صفين( فأ ل فرقة العدو~ ) قاوم ك حيث ت  ب

كعة الولى عه إلى اعتدال الر يستمرون م ويحرم بهم( جميعا� و ( 
علم من قوله ما ي ها العتدال ل الركوع ك تية محل ن الحراسة ال  ل
لصفين( ه أحد ا جد مع س عة الولى ) ام في الرك ا سجد( الم  )فإذ

 سجدتيه )ووقف الصف الخر( على حالة العتدال )يحرسهم( أي
نية الصف الساجد من السجدة الثا فإذا رفع(  لساجدين مع المام )  ا
كعة في الر هم )ولحقوه(  لحارسون لكمال ركعت سجدوا( أي ا ( 

 الثانية وسجد مع المام في الركعة الثانية من حرس أو~ل� وحرست
د سجد من ه لساجدة أو~ل� مع المام، فإذا جلس المام للتش لفرقة ا  ا
هم، وهذه فين وسلم ب لص هد المام با ية وتش عة الثان  حرس في الرك
 صفة صلة رسول ال صلى ال عليه وسلم وسلم بعسفان ـ بضم
بين ها و ليص بين ن ـ قرية بقرب خ ي لسين المهملت ن وسكون ا ي  الع
 مكة أربعة برد، سميت بذلك لعسف السيول فيها وعبارة المصنف
ا صادقة بأن يسجد الصف الول في الركعة الولى ه في هذ  كغير
خر، انه أو تحول بمكان آ ا فيها بمك هم كل من ثانية و ي في ال ثان  وال
 وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم تكثر أفعالهم في
ولى وسجود ول في ال لم سجود ال ي خبر مس لذي ف  التحول، وا
 الثاني في الثانية مع التحول فيها، وله أن يرتبهم صفوفا� ثم يحرس



لسجود دون الركوع لن حراسة با نما اختصت ال كثر، وإ  صفان فأ
ن في ع م مي نه المشاهدة ول يشترط أن يحرس ج لراكع تمك  ا
 الصف، بل لو حرس في الركعتين فرقتا صف على المناوبة ودام
لحارسة مقاومة للعدو بعة جاز بشرط أن تكون ا  غيرهما على المتا
نين، زيد الكفار على اث تى لو كان الجلوس واحدا� يشترط أن ل ي  ح
 وكذا يجوز لو حرست فرقة واحدة لحصول الغرض بكل ذلك مع
ثة وأن يحرس أقل ل من ثل لي بأق ص  قيام العذر، ويكره أن ي
في شدة لصلة ) هم ا نها.)و( الضرب )الثالث أن يكون( فعل  م
حيث لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا تحم القتال ب  الخوف( وإن لم يل
ا من نقسموا )والتحام الحرب( أي القتال بأن لم يتمكنو  عنه أو ا
تصق لحم بعضهم ة عن شدة اختلطهم بحيث يل اي  تركه، وهذا كن
كنه كيف أم احد حينئذ� ) كل و فيصلي(  لتصاقه ) بعض أو يقارب ا  ب
�م ف�رجال� أو � خ�فت فإن  راجل( أي ماشيا� )أو راكبا�( لقوله تعالى }
لة وغير مستقبل القب ها ) لة عن وقت ص ير ال ليس له تأخ  ر�كبانا{ و
لعجز عنه بلة عند ا فيعذر كل منهم في ترك توجه الق ها(   مستقبل ل

بسبب العدو للضرورة. 
ية: ي تفسير ال ا ف م ر رضي ال تعالى عنه م ل ابن ع       وقا
ل نافع: ل أراه إل مرفوعا� بل ر مستقبليها. قا لة وغي  مستقبلي القب
 قال الشافعي إن ابن عمر رواه عن النبي صلى ال عليه وسلم، فلو
ت صلته، ويجوز بة وطال الزمان بطل نها بجماح الدا  انحرف ع
مام كما هة وتقدموا على ال لفت الج بعض وإن اخت هم ب  اقتداء بعض
ل من ة أفض ماع عة وغيره للضرورة، والج بن الرف رح به ا  ص
لجماعة. ويعذر ا في المن لعموم الخبار في فضل ا م نفرادهم ك  ا
حاجة ية ل  أيضا� في العمال الكثيرة كالضربات والطعنات المتوال
 القتال قياسا� على ما ورد من المشي وترك الستقبال، ول يعذر في
قي يجب أن يل كت أهيب و ه لن السا لي حاجة إ لصياح لعدم ال  ا
ز عن ذلك شرعا� بأن ه،  فإن عج ى عن ف لسلح إذا د�مي دما� ل يع  ا
ا في المنهاج قضي خلفا� لم لحاجة، وي كه أمسكه ل مسا  احتاج إلى إ
حاب، فإن عجز عن ص وع عن ال ا في المجم م  لندرة عذره ك

ركوع 
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لسجود أخفض من الركوع  أو سجود أومأ بهما للضرورة وجعل ا
و مسافرا� صلة شدة هما. وله حاضرا� كان أ ييز بين يحصل التم  ل
ي كل مباح قتال وهرب كقتال عادل لباغ، وذي مال لخوف ف  ا
قاصد أخذه ظلما�، وهرب من حريق وسيل، وسبع ل معدل عنه،  ل
وقت كما صرح د إعساره وهذا كله إن خاف فوت ال  وغريم له عن
 به ابن الرفعة وغيره. وليس لمحرم خاف فوت الحج بفوت وقوفه
ه لم يخف فوت  بعرفة إن صلى العشاء ماكثا� أن يصليها سائرا� لن
عظم لحج ل ه أن يصليها ماكثا� ويفوت ا فوت نفس، وهل ل  حاصل ك
ج وسهولة وبة قضاء الح لوقوف لصع و يحصل ا ة الصلة أ  حرم
هما الول، والنووي افعي من رجح الر صلة؟ وجهان:   قضاء ال
ا في ب كم ا واج يره ، وعليه فتأخ تمد به وهو المع ل صو~ ي ب ن  الثا
ثر لخوف لشيء ظنوه عدوا� أو أك لوا صلة شدة ا و ص ية، ول  الكفا
ين خطؤه. لظن الب ذ ل عبرة با هم فبان خلفه قضوا إ  من ضعف
ي غير عدو ف لمصنف أن يكون ال ذي أسقطه ا بع ال  والضرب الرا
 جهة القبلة أو فيها وثم� ساتر وهو قليل وفي المسلمين كثرة وخيف
ن كل مرة ي لي بهم مرت ص قوم فرقتين وي يرتب المام ال مه، ف  هجو
 بفرقة جميع الصلة سواء أكانت الصلة ركعتين أم ثلثا� أم أربعا�،
ب الفرقة م تذه تحرس، ث ون الفرقة الخرى تجاه العدو و  وتك
ها مرة ة فيصلي ب ة الحارس ي الفرق ت لى جهة العدو وتأ لمصلية إ  ا
ذه صفة نية للمام نفل� وه لصلة الثا تقع ا صلة، و ميع ال  أخرى ج
 صلة رسول ال ببطن نخل ـ مكان من نجد بأرض غطفان ـ وهي
لمسلمين ه عند كثرة ا ي وبة ف وف فهي مند ير الخ  وإن جازت في غ

وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلة.
د كصلة ث وقع ببل لخوف حي ة في ا ع تصح الجم مة[:        ]تت
عد عة ب ن نخل إذ ل تقام مجم ة بط صل  عسفان وكذات الر~قاع ل ك
بة عدد ع أن يسمع الخط ط في صلة ذات الر~قا  أخرى، ويشتر
 تصح به الجمعة من كل فرقة بخلف ما لو خطب بفرقة وصلى
ولى من لركعة ال عين في ا ن السام ص م و حدث نق  بأخرى، ول
لحاجة مع سبق انعقادها، وتجهر ثانية فل ل  الصلة بطلت أو في ال
 الطائفة الولى في الركعة الثانية لنهم منفردون، ول تجهر الثانية

في الثانية لنهم مقتدون به ويأتي ذلك في كل صلة جهرية.
      }فصل{: فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما ل يجوز. وبدأ
ن في حال الختيار وكذا لفي  بهذا فقال: )ويحرم على الرجال( المك



ودة بعد و ما يحل~ عن الد ه لحرير( و بس ا ثى خلفا� للقفال )ل  الخنا
 موتها، والقز وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه، وهو كمد اللون.
لوس عليه ثر وج ع الستعمال بفرش وتد س سائر أنوا ب مثل الل  و
 واستناد إليه وتستر به كما في الروضة، ومنه يعلم تحريم النوم في
مجمع على ا لبسه للرجال ف م ا حرير. أ هه تي وج موسية ال  النا
نا  تحريمه، وأما للخنثى فاحتياط، وأما ما سواه فلقول حذيفة: "نها
لديباج� وأن بس� الحرير� وا ه وسلم ع�ن� ل  رسول� ال صلى ال علي
حرمة على ليه" رواه البخاري. وعلل المام و الغزالي ال  نجلس� ع
ا في م مة الرجال، أ ليق بشها ثة ل ت حرير خنو لرجال بأن في ال  ا
و مضرين كالخوف على ين أ حر وبرد مهلك  حال للضرورة ك
بس ذ من جواز الل ؤخ عة فيجوز إزالة للضرورة، وي  عضو أو منف
ه أخف، ويجوز أيضا  جواز استعماله في غيره بطريق الولى لن
ع قمل  لفجأة حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه، ولحاجة كجرب ودف
 لنه صلى ال عليه وسلم أرخص لعبد الرحم؟ن بن عوف في لبسه
لناس وفي الخلوة إذا ة وعن عيون ا ي الصل ه ف تر عورت ذلك وس  ل

أوجبناه وهو الصح
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لهم ر الحرير. )و( كذا يحرم على الرجال ومث د غي ج  إذا لم ي
 الخناثى )التختم بالذهب( لخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه أخذ في
هب وقال: "ه�ذ�ان�" أي عة ذ ر وفي شماله قط ة حري طع نه ق  يمي
لحق بالذكور م�" وأ ت�ي ح�ل� ل�ن�اث�ه�  استعمالهما "ح�ر�ام� ع�ل�ى ذ�ك�ور� أ�م�
و سن تخاذ أنف أو أنملة أ م عن ا ت ثى احتياطا. واحترز بالتخ  الخنا
تخاذها مكن ا خاذها من ذهب على مقطوعها وإن أ  فإنه ل يحرم ات
 من الفضة )ويحل للنساء( لبس الحرير واستعماله بفرش أو غيره،
ذهب وكثيره ويسير ال يث المار ) لتحلي به للحد لذهب وا تختم با  وال
 في( حكم )التحريم( على من حرم عليه )سواء( بل فرق )وإذا كان
ما بفتح الراء وفتحه و بكسر الهمزة و ه بريسيما( و عض الثوب إ  ب
بسه عضه قطنا� أو كتانا� جاز ل لحرير )وب كسر الراء ثلث لغات ا  و
 ما لم يكن البريسم غالبا( فإنه يحرم تغليبا� للكثر بخلف ما أكثره
وب حرير، ا ل يسمى ث م ما لن كل� منه لمستوى منه  من غيره، وا
 والصل الحل وتغليبا� للكثر في الولى. وللولي إلباس ما ذكر من
وثة افي خن ه شهامة تن يس ل ه صبيا� إذا ل ثره من ما أك لحرير و  ا



الي في ق به الغز ألح ير مكلف، و نه غ لرجل ول لحرير بخلف ا  ا
 الحياء المجنون. ويحل ما طر~ز أو رقع بحرير قدر أربع أصابع
وروده في خبر مسلم، أو طرف ثوبه بأن جعل طرف به مسجفا  ل
ن أربع بي ينه و بر مسلم، وفرق ب ي خ ه ف  به قدر عادة أمثاله لورود
لحاجة مس ا ة وقد ت ل الحاج ف مح طري ما مر~ بأن الت  أصابع في
للزيادة على الربع بخلف ما مر~ فإنه مجرد زينة فيتقيد بالربع. 
يحل استصباح بدهن نجس كالمتنجس لنه س�ئل عن مة[:        ]تت
 فأرة وقعت في سمن فقال: "إ�ن� ك�ان� ج�ام�دا� ف�أ�ل�ق�وه�ا و�م�ا ح�و�ل�ه�ا و�إ�ن
ن نحو كلب ه� أ�و� ف�ان�ت�ف�ع�وا ب�ه" ل ده ان� م�ائ�عا� ف�اس�ت�ص�ب�ح�وا ب�  ك�
ل لبس شيء يح ظ نجاسته، و تصباح به لغل ل الس ح خنزير فل ي  ك
بس ته عارضة سهلة ال�زالة ل ل جاس بة لن ن تنجس وبل رطو  م
 نجس كجلد ميتة لما عليه من التعبد باجتناب النجس لقامة العبادة
هو نشا و وه مما مر. ول يحرم استعمال ال  إل لضرورة كحر~ ونح
كه، وترك دق الثياب ح في الثوب، والولى تر لقم ذ من ا تخ  الم
ر اسم ال ك ي طي~ الثياب أي وذ بغ لزركشي: وين  وصقلها قال ا
 عليها لما روى الطبراني }إ�ذ�ا ط�و�ي�ت�م� ث�ي�اب�ك�م� ف�اذ�ك�ر�وا اس�م� الل�ه� ت�ع�ال�ى

ع�ل�ي�ه�ا ل�ئ�ل� ي�ل�ب�س�ه�ا الج�ن� با�لل�ي�ل� و�أ�ن�ت�م� ب�الن�ه�ار� ف�ت�بلى س�ر�يعا{.
كسرها لغتان لجيم و فتح ا ي صلة الجنازة ب ف فصل{:  {      
هو يت ف ليه الم كن ع نعش، فإن لم ي ت في ال مي هورتان اسم لل  مش
تمل هذا لما اش نزه إذا ستره، و و من جنزه يج ه عش، و  سرير ون
نف هنا دون الفرائض فقال: مص ل على الصلة ذكره ال لفص  ا
هة عة أشياء( على ج يد )أرب ير الشه لمسلم غ ميت( ا ويلزم في ال ( 
ء من هور شي وته بظ ا تيقن م غسله( إذ ية: الول )  فرض الكفا
غ، فإن شك في نخساف صد ل أنف وا ي استرخاء قدم وم ته ك  أمارا
 موته أخر~ وجوبا� كما قاله في المجموع إلى اليقين بتغير الرائحة أو

غيره. وأقل الغسل 
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ل من غس ا في ال لفرض كم ة لن ذلك هو ا دنه بالماء مر يم ب  تعم
 الجنابة في حق الحي، فل يشترط تقدم إزالة النجاسة عنه كما يلو~ح
ن أنه يشترط هاج م وهمه عبارة المن ما ت  به كلم المجموع خلفا� ل
 تقدم إزالتها، ول تجب نية الغاسل لن القصد بغسل الميت النظافة
 وهي ل تتوقف على نية، فيكفي غسل كافر ل غرق لنا مأمورون



نا، وأكمله أن يغسله في خلوة  بغسله فل يسقط الفرض عنا إل بفعل
ي قميص بال أو ، وف لولي~ ينه وا من يع غاسل و ها إل ال  ل يدخل
 سخيف لنه أستر له، وعلى مرتفع كلوح لئل يصيبه الرشاش بماء
خن كوسخ أو برد، وأن لمس حاجة إلى ا ه يشد البدن إل ل ن  بارد ل
ينه يضع يم ع برفق مائل� إلى ورائه، و مرتف لغاسل على ال جلسه ا  ي
يسند ظهره ل رأسه و ي ه في نقرة قفاه لئل تم م تفه وإبها  على ك
ه من ا في يخرج م لغة ل نه بمبا نى ويمر~ يساره على بط ته اليم  بركب
ة على يساره لفوف ل بخرقة م غس عه لقفاه وي لفضلت، ثم يضج  ا
ف أسنانه ظ ليد وين لف خرقة أخرى على ا ها وي ، ثم يلقي  سوأتيه
و سدر، ه بنح ت ل رأسه فلحي م يغس ، ث الحي ه،ثم يوضئه ك ي  ومنخر
 ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط واسع السنان برفق، ويرد~ المنتف
يه، ثم يغسل شقه اليمن ثم اليسر، ثم يحر~فه إلى  من شعرهما إل
لى شقه م يحرفه إ ، ث ما يلي قفاه من م ل شقه الي ر فيغس يس  شقه ال
نحو سدر،  اليمن فيغسل شقه اليسر كذلك مستعينا� في ذلك كله ب
ماء قراح فيه عمه كذلك ب ، ثم ي لى قدميه ن فرقه إ ماء م  ثم يزيله ب
غسال غير الماء. فهذه ال يث ل ي ا سيأتي بح افور كم يل ك  قل
لغسل عد ا ثة كذلك، ولو خرج ب نية وثال ، وتسن ثا كورة غسلة  المذ
ير ل من غ غاس ظر ال ه عنه. ويندب أن ل ين ت جب إزال جس و  ن
ها، وأن ظر إلي ا عورته فيحرم الن أم ته إل قدر الحاجة، و  عور
لغاسل أمينا�، فإن رأى خيرا� سن خرقة وأن يكون ا هه ب غطي وج  ي
من تعذر دعة ظاهرة و صلحة كب  ذكره أو ضده حرم ذكره إل لم
ب غسله، و جن ه لنح نابة. ول يكر ي غسل الج ا ف م كم م  غسله ي
ه من ت له غسل حليل لى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة، و الرجل أو  و
 زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية، ولزوجة غير
ها له ول من حت غيره بل مس~ من ل زوجها ولو نك ة غس ي  رجع
تة المرأة بي في المي ن ا، فإن لم يحضر إل أج يد له لس  الزوج، أو ا
لغ حد لصغير الذي لم يب نعم ا يت.  مم الم ي الرجل ي ة ف ي  وإل أجنب
د فقد ير عن كب نثى ال نساء، ومثله الخ ة يغسله الرجال وال  الشهو
قال في المجموع: ويغسل فوق ثوب، ويحتاط الغاسل في  المحرم. 
الرجل في غسله الولى بالصلة لبصر والمس، والولى ب  غض ا
ولء ثم المام أو نسب ثم ال عصبة من ال ه درجة وهم رجال ال ي  عل
يت المال، ثم ذوو الرحام، وخرج بدرجة الولى ظم ب ائبه إن انت  ن
لفقيه عيد ا سن~، والقرب والب ولى من ال ذ الفقه أ لة صفة إ الص  ب



 أولى من القرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلة، والولى بها
ي من لو قدرت ، وه مية هن ذات محر باتها وأول ي غسلها قرا  ف

ذكرا� لم يحل له نكاحها، وبعد القرابات ذات 
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ب صلتهم، فإن تنازع تي بية فزوج فرجال محارم كتر  ولء فأجن
و أهل نح كافر. ول به ال كافر أحق بقري ما وال  مستويان أقرع بينه
ته بخلف ل وجهه، ول بأس بالعلم بمو ي أصدقائه تقب يت ك  الم
ذكر مآثره ت الشخص و هو النداء بمو جاهلية و عي ال  ن
 ومفاخره.)و( الثاني )تكفينه( بعد غسله بما له لبسه حيا� من حرير
ن حرير فر م ص حو مع نثى ن ة فيه وكره ل  وغيره، وكره مغال
و ما ل ه ي قدره ه تلف ف حد، واخ كفن ثوب وا أقل ال مزعفر، و  و
مة؟ وجه المحر ميع البدن إل رأس المحرم و  يستر العورة أو ج
لروضة والمجموع والشرح الصغير الول، هان صحح في ا  وج
افعي، ل بالرق ا صرح به الر ة كم وث  فيختلف قدره بالذكورة والن
بن المقري ثاني واختاره ا اسكه ال ووي في من الحرية. وصحح الن  و
مع ور الخراسانيين، وج ذرعي تبعا� لجمه  في شرح إرشاده كال
 بينهما في روضه فقال: وأقله ثوب يعم~ جميع البدن، والواجب ستر
نه حق ني على أ  العورة فحمل الول على أنه حق ال تعالى، والثا
ثاني، فقد إسقاطه على الول وكذا على ال نفذ وصيته ب  للميت ول ت
نه لو لي وغيرهم أ لتقريب والمام الغزا  صرح في المجموع عن ا
ح وصيته أي مراعاة للخلف، م تص عورة فقط ل ى بساتر ال وص  أ
يع البدن وب يستر جم فن بث ثة: يك عض الور  ولو لم يوص فقال ب
، ذكره في وازه كفن بثوب نا بج ورة فقط وقل م بساتر الع ه  وبعض
يكفن بثوب هم:  يت ولو قال بعض ه حق للم ن  المجموع أي ل
ما مر~ وقيل بثوب، ولو اتفقوا على ثوب  وبعضهم بثلثة كفن بها ل
 ففي التهذيب يجوز وفي التتمة أنه على الخلف، قال النووي: وهو
ه دين ي لثة أثواب، ولو كان عل كفن بث س أي فيجب أن ي ي  أق
جيب لثة أ ة في ث ورث ن في ثوب وال كف  مستغرق فقال الغرماء ي
، بساتر لورثة ن بساتر العورة وا كف  الغرماء ولو قال الغرماء ي
ثة لورثة على ثل تفقت الغرماء وا ورثة ولو ا بدن أجيب ال ميع ال  ج
عالى ستر بة لحق ال ت نس كفن بال وحاصله أن ال  جاز بل خلف. 
ثة النسبة للور لنسبة للغرماء ستر جميع البدن، وب ورة فقط، وبا  الع



يم ها تقديما� لحق المالك، وفارق الغر نع من ة فليس للوارث الم لث  ث
يت ة صرف المال له تعود إلى الم ع ه سابق وبأن منف  بأن حق
ن من ف ، أما إذا ك كته ن من تر ا كف هما هذا إذ  بخلف الوارث في
بيت مال إل ب وسيد وزوج و ن قري هزه م ا فل يلزم من يج  غيره
يت ه من ب لي ه بل ل تجوز الزيادة ع دن جميع ب د ساتر ل وب واح  ث
كفين ذا كفن مما وقف للت ل كما يعلم من كلم الروضة، وكذا إ  الما
ي ستر ف ون سابغا� أي فل يك ن الصلح قال: ويك ه اب ى ب ا أفت م  ك
لرجل ميت كما مر~، وأما الفضل ل  العورة لن الزائد عليها حق لل
ط أحسن بس لصديد، وأن ي نه ل ن مغسول ل ، وس مرأة فسيأتي  وال
يت ها، وأن يذر~ على كل وعلى الم لباقي فوق أوسعها وا  اللفائف و
خرقة، ، وأن تشد ألياه ب ستلقيا� وقها م ميت ف وضع ال  حنوط، وأن ي
 وأن يجعل على منافذه قطن عليه حنوط وتلف عليه اللفائف، وتشد
لحمل إل أن يكون محرما  اللفائف بشداد خوف النتشار عند ا
ركته إل زوجة يت ت هيز الم محل تج قبر. و اد في ال يحل الشد  و
كن هما فإن لم ي يه نفقت ا على زوج غني~ عل يزهم ها فتجه  وخادم
 للميت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته حيا� في الجملة من قريب
 وسيد،  فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على بيت المال.
 )و( الثالث )الصلة عليه( وهي من خصائص هذه المة كما قاله

الفاكهاني في شرح الرسالة. قال: وكذا اليصاء بالثلث. 
تقدم طهر ن الصلوات، و ا م يره صحتها شروط غ       وشرط ل

الميت لنه المنقول عن النبي صلى ال عليه وسلم، فلو تعذر 
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يه. وتكره ه لم يصل~ عل خراجه وطهر ع في حفرة وتعذر إ أن وق  ك
ما فيه من الزدراء بالميت، ول يشترط ينه ل يه قبل تكف  الصلة عل
 فيها الجماعة، كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم: "م�ا م�ن� ر�ج�ل� م�س�ل�م
 ي�م�وت� ي�ق�وم� ع�ل�ى ج�ن�از�ت�ه� أ�ر�ب�ع�ون� ر�ج�ل� ل� ي�ش�ر�ك�ون� ب�الل�ه� ش�ي�ئا� إ�ل
 ش�ف�ع�ه�م� الل�ه�، ف�يه" ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا� مميزا
لرجل لصبي يصلح أن يكون إماما� ل لمقصود به، ولن ا  لحصول ا
ل من م لذكر أك لذكر لن ا ة مع وجود ا ثى وامرأ  ل غيره من خن
تصح دفن، و مها على ال يجب تقدي ه فدعاؤه أقرب للجابة، و  غير
ح على غائب عن تص ر نبي للتباع رواه الشيخان، و بر غي  على ق
 البلد ولو دون مسافة القصر. قالوا: وإنما تصح الصلة على القبر



 والغائب عن البلد ممن كان في أهل فرضها وقت موته، قالوا: لن
قت ازع السنوي في اعتبار و ها. ون تنفل ب نفل وهذه ل ي  غيره مت
 الموت قال: ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثر،
غسل أو الصلة وأدرك زمنا ل بعد ال اب خلفه بل لو زا الصو  و
تعبير بالموت لظاهر وال هذا هو ا هى. و ا فيه فكذلك انت ه نه فعل  يمك
إن أوصى يت أب و ة صلة الم مام  جرى على الغالب.والولى بإ
لعصبة ، فباقي ا ه وإن سفل ن فابن إن عل، فاب ها لغيره، فأبوه و  ب
 بترتيب الرث، فذو رحم. ويقدم حر~ عدل على عبد أ�قرب منه ولو
 أفقه وأسن~ لنها ولية فل حق فيها للزوج ول للمرأة لكن محله إذا
ثى وإل ة ذكر أو خن ب ومع المرأ جان لزوج غير ال د مع ا  وج
كر، تيب الذ ة تصلي وتقدم بتر جانب، والمرأ  فالزوج مقدم على ال
حر عبد البالغ على ال نبي، وال لقريب على الحر~ الج عبد ا  ويقد~م ال
 الصبي، وشرط المقدم أن ل يكون قاتل� كما في الغسل، فلو استوى
 اثنان في درجة قدم السن في السلم العدل على الفقه منه عكس
لسن~ أقرب إلى نا الدعاء، ودعاء ا ائر الصلوات لن الغرض ه  س
ند رأس وم من إمام ومنفرد ع ير المأم ن يقف غ جابة، ويندب أ  ال
ثى للتباع وتجوز على جنائز ثى وخن ر وعجيزة غيره من أن ك  ذ
نها الدعاء، ويقدم إلى ها لن الغرض م حدة برضا أوليائ  صلة وا
تأخر خناثى وإن كان الم ق من الذكور أو الناث أو ال لسب  المام ا
 أفضل، فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها
نه ا صفا� عن يمي و مرتبين جعلو ر خناثى معا� أ و حض ثى، ول  الخن
 رأس كل منهم عند رجل الخر لئل تتقدم أنثى على ذكر، ولو وجد
د غسله وستره بخرقة ع د صلى عليه ب ي ت مسلم غير شه  جزء مي
، لكن ل ت الحاضر، وإن كان الجزء ظفرا� أو شعرا� مي دفن كال  و
عض إن خالفه ب ا قاله في العد~ة و ة كم صلى على الشعرة الواحد  ي
 المتأخرين، وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة لنها في الحقيقة
 صلة على غائب.)و( الرابع )دفنه( في قبر، وأقله حفرة تمنع بعد
 ردمها ظهور رائحة منه فتؤذي الحي، وتمنع نبش سبع لها فيأكل
 الميت فتنتهك حرمته. قال الرافعي: والغرض من ذكرهما إن كانا
في هما فل يك لدفن وإل فبيان وجوب رعايت ين بيان فائدة ا  متلزم
يت الحفرة ما لو وضع الم اني. وخرج ب لظاهر الث اهـ. وا  أحدهما. 
حفر ع ذلك حيث لم يتعذر ال ه ما يمن  على وجه الرض وجعل علي



هما( صلى علي غسلن ول ي لمه. )واثنان ل ي ه في ك  وسيأتي أكمل
لتحريم ذلك في حقهما. الول )الشهيد( ولو أنثى 
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 ورقيقا� أو غير بالغ إذا مات )في معركة المشركين( لخبر البخاري
غسلوا هم ولم ي هم بدمائ حد بدفن لنبي~ أمر في قتلى أ  عن جابر "أن ا
 ولم يصل عليهم" وأما خبر "أنه صلى ال عليه وسلم خرج فصلى
دلة دعا ين ال يت" فالمراد جمعا� ب د صلته على الم لى أح  على قت
 لهم كدعائه للميت كقوله تعالى }وص�ل� عليهم{ أي ادع لهم وسمي
لجنة، ه وسلم له با له صلى ال علي الى ورسو  شهيدا� لشهادة ال تع
تقرة قبل انقضاء س ق فيه حياة م ب و من لم ت لك، وه ل غير ذ ي  وق
لح مسلم ابه س تله كافر أو أص ن بسببها، كأن ق مشركي  حرب ال
ته أو سقط عنها، أو تردى ليه سلحه أو رمحته داب  خطأ، أو عاد إ
لم سبب قتله وإن نكشف عنه الحرب ولم يع ل قتاله في بئر، أو ا  حا
 لم يكن عليه أثر دم لن الظاهر أن موته بسبب الحرب بخلف من
 مات بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه، وإن قطع بموته
 منها أو قبل انقضائها ل بسبب حرب المشركين كأن مات بمرض
مشركين بر في قتال ال ت يد ويع ة فليس بشه  أو فجأة أو في قتال بغا
لغريق كر كا ما ذ يد العاري ع ما الشه و ظاهر، أ ونه مباحا� وه  ك
ول في يتة مطلقا� والمقت ميت عشقا� والم  والمبطون والمطعون وال
 غير القتال المذكور ظلما� فيغسل ويصلى عليه، ويجب غسل نجس
 أصابه غير دم الشهادة وإن أدى ذلك إلى زوال دمها، ويسن تكفينه
، أما ثياب الحرب بسها غالبا� يد ل ها إذا اعت لتي مات في به ا  في ثيا
 كدرع ونحوهما مما ل يعتاد لبسه غالبا� كخف~ وفروة فيندب نزعها
يع ا يستر جم ا بم ه ه وجب تتميم ياب فه ث وتى، فإن لم تك  كسائر الم
لسين يث ا السقط( بتثل ثاني ) ا مر. )و( ال ت كم مي ه حق لل ن دنه ل  ب

الذي لم يستهل~ صارخا�( أي بأن لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه، ( 
 فل تجوز الصلة عليه ول يجب غسله، ويسن ستره بخرقة ودفنه
صياح أو غيره أو ظهرت ته ب مت حيا ، أما إذا عل يرهما  دون غ
لى عليه ن ويص كف بير فيغسل وي كك تها كاختلج أو تحرك ف  أمارا
ا في ته ا في الولى وظهور أمارا عده وته ب ن حياته وم تيق يدفن ل  و
هيزه بل صلة ه وجب تج لق ظهر خ م حياته و نية، وإن لم تعل  الثا
 عليه، وفارقت الصلة غيرها بأنه أوسع بابا� منها بدليل أن الذمي



ق من السقوط لسقط مشت يه، وا كفن ويدفن ول يصلى عل غسل وي  ي
 وهو النازل قبل تمام أشهره، فإن بلغها فكالكبير كما أفتى به بعض
لغة هل ال ة كما قاله أ ياح عند الولد لص ستهلل ا تأخرين، وال  الم

فقوله صارخا� تأكيد.
ل غسله كون في أو ا مر )وي دبا� كم يت وترا�( ن غسل الم       )وي
 سدر( أو خطمي~ )وفي آخره( الذي يكون وترا� )شيء من كافور(
 تقوية للجسد ومنعا� للهوام~ وللنتن وهو مندوب في كل غسلة إل أنه
ما المحرم فل يقرب ير المحرم، أ محله في غ يرة آكد. و  في الخ
مت. ل قد تقد لغس كمل ا ا وصفة أ ة وغيره لروض ا في ا  طيبا� كم
لخبر "ال�ب�س�وا م�ن يض(  ي ثلثة أثواب ب ف ذكر ) ميت ال كفن( ال  )وي
ها يس في  ث�ي�اب�ك�م� الب�ي�اض� ف�إ�ن�ه�ا خ�ي�ر� ث�ي�اب�ك�م�، و�ك�ف�ن�وا ف�يه�ا م�و�ت�اك�م" )ل
يجوز رابع ي حقه، و ل ف فض ا هو ال مامة( هذ ميص ول ع  ق
ة تحت اللفائف، مام ص إن لم يكن محرما� وع ي مس فيزاد قم  وخا
 والفضل في حق المرأة ومثلها الخنثى خمسة إزار فقميص فخمار
 ـ وهو ما يغطى به الرأس ـ فلفافتان. وأما الواجب فقد تقدم الكلم

عليه.
مصنف ذكر ال ت سبعة:  ي لصلة على الم       ثم اعلم أن أركان ا
 بعضها: الركن الول النية كنية غيرها من الصلوات ول يجب في
 الميت الحاضر تعيينه باسمه أو نحوه ول معرفته، بل يكفى تمييزه
لي عليه ن يص و على م يت أ لصلة على هذا الم نية ا يز ك  نوع تمي
نه أ في تعيي خط ليه وأ ولم يشر إ و رجل" ه كزيد أ ام، فإن عين  الم
 فبان عمرا� أو امرأة لم تصح صلته، فإن أشار إليه صحت كما في
ى الصلة وتى نو وضة تغليبا� للشارة، فإن حضر م  زيادة الر
 عليهم وإن لم يعرف عددهم، قال الروياني: فلو صلى على بعضهم
 ولم يعينه ثم صلى على الباقي لم تصح، ولو أحرم المام بالصلة
 على جنازة ثم حضرت أخرى وهو في الصلة تركت حتى يفرغ
كره في المجموع. ولو نوها أو~ل� ذ نه لم ي نية ل م يصلي على الثا  ث
 صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإل فل،
يه ثاني قيام قادر عل لركن ال ية القتداء. وا يجب على المأموم ن  و

كغيرها من الفرائض.
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ع تكبيرات( للتباع رواه ه أرب بر علي يك كن الثالث )  )و( الر
نما زاد ذكرا� وإذا نه إ ل صلته ل ط ها لم تب  الشيخان، فلو زاد علي
لمام بل عدم سنه ل ه في الزائد ل ت ا لم يسن له متابع ه مه علي  زاد إما
ابع كن الر و أفضل. والر ه وه لم مع يس ه ويسلم أو ينتظره ل فارق  ي
رها من الصلوات ولعموم خبر: "ل� ص�ل�ة� ل�م�ن تحة كغي  قراءة الفا
لفاتحة بعد( التكبيرة )الولى(  ل�م� ي�ق�ر�أ� ب�ف�ات�ح�ة� الك�ت�اب" وقوله )يقرأ ا
 هو ظاهر كلم الغزالي، وتبعه الرافعي صححه النووي في تبيانه
ها دته أن ه من زيا هاج ووي في من ا رجحه الن ح كم لراج لكن ا  و
بعة وجزم به في ثة والرا نية والثال  تجزىء في غير الولى من الثا
ة بين ني كبيرة الثا ع في الت ن يجم ع، وفي المجموع يجوز أ  المجمو
ين القراءة والدعاء الثة ب في الث نبي~، و الصلة على ال  القراءة و

للميت، ويجوز إخلء التكبيرة الولى من القراءة اهـ.
كن الذي قرئت ين الر فاتحة وب ين ال ترتيب ب       ول يشترط ال
 الفاتحة فيه، ول يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن
ثبت، ذه الخصلة لم ت ذ من كلم المجموع لن ه ؤخ ر كما ي  آخ
 وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز بدلها. )و( الركن الخامس )يصلي
م صل على له ها ال نية( للتباع، وأقل تكبيرة )الثا بي بعد( ال لن  على ا
نين والمؤمنات صلة على الل كالدعاء للمؤم تسن ال حمد، و  م
 عقبها والحمد ل قبل الصلة على النبي.)و( الركن السادس )يدعو
ما قبله لصلة و م من ا ظ مقصود الع نه ال خصوصه ل يت( ب  للم
ب ما اج ين والمؤمنات، والو في الدعاء للمؤمن قدمة له فل يك  م
مل ما الك م اغفر له، وأ له م ارحمه وال له سم كال ليه ال  ينطلق ع
 فسيأتي، وقول الذرعي الشبه أن غير المكلف ل يجب الدعاء له
عد( يجب أن يكون الدعاء )ب طل. و يفه. قال الغزي با  لعدم تكل
ل في فل يجزىء في غيرها بل خلف. قا ثة(  كبيرة )الثال  الت
يكفي ـ. و تخصيص ذلك إل مجرد التباع. اه يس ل  المجموع: ول
 ذلك. ويسن رفع يديه في تكبيراتها حذو منكبيه، ويضع يديه تحت
رار به، وبقراءة إس لصلوات وتعو~ذ للقراءة و ا من ا يره  صدره كغ
مهم أن ظاهر كل هما. و فتتاح وسورة لطول  ليل� أو نهارا�، وترك ا
ية على ها مبن لى على قبر أو غائب لن لو ص لحكم كذلك. و  ا
ينا م اغفر لح لله بعد قوله: }ا مل الدعاء )فيقول(  ما أك يف. وأ  التخف
 وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم م�ن
 أحييته منا فأحيه على السلم وم�ن� توفيته منا فتوفه على اليمان{



ية تغليبا يك( بالتثن بن عبد ميت )عبدك وا ي يا ال )هذا( ال هم( أ  )الل
يح و نسيم الر لراء وه تح ا نيا( بف خرج من روح الد كر )  للمذ
لجر عطفا� على المجرور تساع وبا لسين أي ال تح ا وسعتها( بف ( 
به )إلى من يح حبه و أي ما ي ها(  بوبه وأحبائه في  والمضاف )ومح
 ظلمة القبر وما هو لقيه( من هول منكر ونكير كذا في المجموع
 عن القاضي حسين قال في المهمات: لكن اللفظ يتناول ما يلقاه في
نت وحدك ل شريك لك كأن يشهد أن ل إله إل أ ما بعده ) لقبر وفي  ا
نت ع خلقك )وأ ي عبدك ورسولك( إلى جم سيدنا )محمدا�( ) أن(   و
نت أكرم يفك وأ ه نزل بك( أي ض ن هم إ أي منا )الل لم به(   أع
كر نت خير منزول به( ويذ  الكرمين وضيف الكرام ل يضام )وأ
نه عائد على ال نثى ل ميت ذكرا� أم أ لقا� سواء كان ال للفظ مط  ا
وأصبح فقيرا� إلى لظ في ذلك ) يرا� ما يغ  تعالى. قال الدميري: وكث
 رحمتك( الواسعة )وأنت غني~ عن عذابه وقد جئناك( أي قصدناك
فسه )فزد هم إن كان محسنا�( لن يك شفعاء له( عندك )الل  )راغبين إل
يها )فتجاوز ان مسيئا�( عل ليه )وإن ك ي إحسانك إ حسانه( أ  في إ
 عنه( بكرمك )ولقه( أي أنله )برحمتك رضاك( عنه )وقه( بفضلك
و قه( به ) تثبيت في جوا إعانته على ال القبر( ب ل في ) السؤا تنة(   )ف
وافسح له( صحيحة ) يث ال ما من الحاد لوم صحته ابه( المع  )عذ
لخبر لبصر كما صح في ا لسين أي وسع له )في قبره( مد~ ا فتح ا  ب

)وجاف الرض( أي ارفعها )عن جنبيه( 
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ا هو عبارة ب كم ن نية ج دها تث م وسكون النون بع ي فتح الج  ب
يم ضم الج ن جثته ب حيحة ع لص ض نسخ الم ا ي بع وف ثرين.   الك
ي أحسن لدخول وه ل في المهمات:  لثة المشددة. قا تح المث  وف
بك( ن من عذا م متك ال لقه برح ـ. )و هر اه بطن والظ لجنبين وال  ا
 الشامل لما في القبر ولما في القيامة، وأعيد بإطلقه بعد تقييده بما
ثه( مقصود من هذه الشفاعة )حتى تبع ه إذ هو ال ن  تقدم اهتماما� بشأ
موقف مساقا� في زمرة بره بجسده وروحه )آمنا�( من هول ال  من ق
 المتقين )إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين( جمع ذلك الشافعي
د في ج لصحاب وو ، واستحسنه ا الى من الخبار  رحمه ال تع
و في المجموع. والمشهور ذا ه ها وك ن الروضة ومحبوب خة م  نس
عل الواو للحال يجوز رفعه بج بوبه وأحباؤه الجر~ و  في قوله ومح



ث ما يعود أن مة و ى عبر بال ث كر، فإن كان أن هذا في البالغ الذ  و
 إليها، وإن ذكر بقصد الشخص لم يضر كما في الروضة وإن كان
 خنثى. قال السنوي: فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه. قال: فإن لم
تك ابن أم يه و لد زنا فالقياس أن يقول ف يت أب بأن كان و كن للم  ي
ن يعبر ثى أ كر أو أن يت ذ ياس أنه لو لم يعرف أن الم هـ. والق  ا
أتي بالضمائر مذكرة على إرادة  بالمملوك ونحوه، ويجوز أن ي
 الميت أو الشخص، ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة، وأنه لو صلى
ه مع ي لصغير فيقول ف ما ا ناسبه، وأ ه بما ي ي مع معا� يأتي ف  على ج
 الول فقط: اللهم اجعله فرطا� لبويه أي سابقا� مهيئا� لمصالحهما في
 الخرة، وسلفا� وذخرا� ـ بالذال المعجمة ـ وعظة واعتبارا� وشفيعا�،
لك مناسب هما. لن ذ لصبر على قلوب ما وأفرغ ا ل به موازينه ثق  و
 للحال، وزاد في المجموع على هذا: ول تفتنهما بعده ول تحرمهما
ى ما مر~. ث ي في الخن ت نثى، ويأ ميت أ ما إذا كان ال ؤنث في  أجره. وي
د في الدعاء ه ل ب ن لهم إ افي قو لطفل. ول ين يكفي هذا الدعاء ل  و
 للميت أن يخص~ به كما مر~ لثبوت النص في هذا بخصوصه وهو
ه� ب�الع�اف�ي�ة� و�الر�ح�م�ة�" ه� و�ي�د�عى ل�و�ال�د�ي� الس�ق�ط� ي�ص�ل�ى ع�ل�ي�  قوله: "و�
لمراهق ردد في بلوغ ا وصه كفى، ولو ت ا له بخص و دع لكن ل  و
ثالثة. قال لدعاء بعد ال يخصصه با دعو بهذا و  فالحوط أن ي
ويه أم ل. وقال مات في حياة أب يما قالوه أ وسواء ف سنوي:   ال
لمسلمين، فإن لم يكونا كذلك حيين ا وين ال لزركشي: محله في الب  ا
و جهل إسلمهما فالولى أن ما يقتضيه الحال وهذا أولى، ول تى ب  أ
 يعلق على إيمانهما خصوصا� في ناحية يكثر فيها الكفار، ولو علم
هما بالمغفرة غير للسابي حرم الدعاء ل لص عية ا فرهما كتب  ك

والشفاعة ونحوهما.
تح نا( بف للهم ل تحرم عة( ندبا� )ا تكبيرة )الراب ل في( ال       )ويقو
و أجر ة عليه أ ر الصل أي أج مها )أجره(  وقية وض  المثناة الف
نا لواحد )ول تفت لشيء ا مصيبة كا مين في ال لمسل لمصيبة به فإن ا  ا
نا تنبيه )واغفر ل معاصي، وزاد المصنف كال  بعده( أي بالبتلء بال
بعة دعاء بعد الرا ، ويسن أن يطو~ل ال تحسنه الصحاب واس  وله( 
و أتى يت أو انفجاره ل غير الم و خيف ت نعم ل وضة.  ا في الر م  ك
قتصار على الركان. )و( ذرعي ال ما قال ال السنن فالقياس ك  ب
ا من لم غيره كس عة(  كبيرة )الراب لم بعد( الت يس لسابع ) لركن ا  ا
ته ذ من ذلك عدم سن~ وبركا ؤخ يته وتعدده، وي لوات في كيف لص  ا



قتصر على ي السلم ول ي ت ف لتف نه ي سن~ ذلك، وأ  خلفا� لمن قال ي
 تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الشهر
ل على عاتقيه ا رج م ين بأن يضعه ة بين العمود مل الجناز  وح
يع بأن ين رجلن أفضل من الترب هما، ويحمل المؤخرت  ورأسه بين
ثى إل الرجال ها ولو أن تأخر آخران، ول يحمل  يتقدم رجلن وي
 لضعف النساء عن حملها فيكره لهن~ ذلك، وحرم حملها على هيئة
 مزرية كحملها في قفة أو هيئة يخاف منها سقوطها والمشي أمامها
 وقربها بحيث لو التفت لرآها أفضل من غيره. وسن إسراع بها إن
 أمن، تغير الميت بالسراع، وإل فيتأنى به فإن خيف تغيره بالتأني
 أيضا� زيد في السراع، وسن~ لغير ذكر ما يستره كقبة وكره لغط
 في الجنازة بل المستحب التفكر في الموت وما بعده،وكرة إتباعها
ها ول وب في رجوع و غيرها، ول يكره الرك نار في مجمرة أ  ب

اتباع مسلم 
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لزوجة عد إلحاق ا ذرعي: ول يب لكافر. قال ال نازة قريبه ا  ج
يه ا في العيادة ف لجار كم ق به ا ح وهل يل يب. قال:   والمملوك بالقر
 نظر اهـ ول بعد فيه. وتحرم الصلة على الكافر، ول يجب طهر
مي ودفنه كفين ذ ينا ت ، ويجب عل لها س من أه و لي امة وه  لنه كر
 حيث لم يكن له مال ول من تلزمه نفقته وفاء بذمته، ولو اختلط من
 ي�صلي عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد وجب
ع وهو مي يصلي على الج اجب إل بذلك و تم الو ز كل إذ ل ي جهي  ت
يتين،  أفضل، أو على واحد فواحد بقصد من يصلي عليه في الكيف
 ويغتفر التردد في النية ويقول في المثال الول: اللهم اغفر للمسلم
ه إن كان مسلما� في م اغفر ل ه يفية الولى، ويقول الل م في الك نه  م
ة صفوف فأكثر ثلث ية. وتسن~ الصلة عليه بمسجد وب يفية الثان  الك
 لخبر: "م�ا م�ن� م�س�ل�م� ي�م�وت� ف�ي�ص�ل�ي ع�ل�ي�ه� ث�ل�ث�ة� ص�ف�وف� إ�ل� غ�ف�ر

ل�ه". 
عت نفل�، ول تؤخر مع ذلك لو أ�عيدت وق تها و       ول تسن إعاد
خف تغيره. ولو نوى إمام ميتا ه ما لم ي ؤخر ل ا هو فت غير ولي~ أم  ل
ما ل نه اختلف نيته موم آخر كذلك جاز ل  حاضرا� أو غائبا� ومأ
تى شرع تكبيرة ح امه بل عذر ب موم عن إم ضر، ولو تخلف المأ  ي
ر في ه ما يظ تداء هنا إن طلت صلته إذ الق ه في أخرى ب م  إما



ة، فإن كان ثم كع ش يشبه التخلف بر خلف فاح بيرات وهو ت ك  الت
تين على ما اقتضاه كبير تخلفه بت بطل إل ب  عذر كنسيان فل ت
لمسبوق كبر ا تخلف بل أولى. وي هم، ول شك أن التقدم كال  كلم
دركه ي غيرها كالدعاء لن ما أ ام ف لفاتحة وإن كان الم  ويقرأ ا
 أو~ل صلته، ولو كبر المام أخرى قبل قراءته كبر معه وسقطت
ا سلم المام تدارك ا في غيرها من الصلوات، وإذ ه كم  القراءة عن
واجب وندبا كارها وجوبا� في ال كبيرات بأذ اقي الت لمسبوق حتما� ب  ا
لمسبوق، ول ى يتم ا ت ويسن~ أن ل ترتفع الجنازة ح  في المندوب. 

يضر رفعها قبل إتمامه.
      ثم شرع في أكمل الدفن الموعود بذكره فقال: )ويدفن في لحد(
 وهو بفتح اللم وضمها وسكون الحاء فيهما أصله الميل، والمراد
لستواء قدر ما ب القبر القبلي مائل� عن ا فل جان ي أس ر ف حف  أن ي
ة ـ إن عجم فتح الم ق ـ ب لش ل من ا و أفض تره وه ت ويس ي  يسع الم
 صلبت الرض، وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبنى جانباه بلبن
، أما الرض ما ميت بينه عل ال ا مسته النار ويج ر م و غيره غي  أ
للحد أو ع في ا وض ل خشية النهيار وي ا أفض ه لرخوة فالشق في  ا
و وجه صلي فل مستقبل القبلة( وجوبا� تنزيل� له منزلة الم  غيره )
يوضع غير وإل فل، و جه للقبلة وجوبا� إن لم يت ا نبش وو غيره  ل
 الميت ندبا"عند مؤخر القبر الذي سيصير عند أسفله رجل الميت
 )ويسل~( بضم حرف المضارعة على البناء للمفعول أي يدخل )من
ما ه برفق( ل رأس ن جهة ) وحدة أي م لقاف وفتح الم كسر ا  قبل( ب
 روي "أنه سل~ من قبل رأسه" ويدخله الحق بالصلة عليه درجة
 فل يدخله ولو أنثى إل الرجال، لكن الحق في النثى زوج وإن لم
نظر لمحرم في ال نه كا عبدها ل لصلة فمحرم ف ق في ا ن له ح ك  ي
بي صالح،  ونحوه فممسوح فمجبوب فخصي لبعض شهوتهم فأجن
ة، وسن~ ستر ب الحاج حس كثر ب دخل وترا� واحدا� فأ  وسن~ كون الم
 القبر بثوب عند الدفن وهو لغير ذكر من أنثى وخنثى آكد احتياطا
باسم ال وعلى ملة( أي له القبر ندبا� )  )ويقول الذي يلحده( أي يدخ
ي رواية وعلى باع وف ه وسلم( للت لي ول ال صلى ال ع رس ين )  د
ا في دبا� كم نه ن لقبر( على يمي ع في ا يضج نة رسول ال )و  س
بش، ع على يساره كره ولم ين ع عند النوم، فإن وض  الضطجا
زاد في وسع بأن ي بعد أن( ي فضي بخده إلى الرض )  ويندب أن ي

طوله وعرضه وأن )يعمق( القبر 
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لزيادة في النزول ة وفتح المهملة ا مضارع ضم حرف ال هو ب  و
نصف بعة أذرع و ما أر هما وه ن رجل معتدل ل م بسطة(  مة و  )قا
لثة أذرع ما ث ي في قوله إنه لرافع ا صوبه النووي خلفا� ل م  ك
هه ورجله إلى جدار سند وج نصف تبعا� للمحاملي، ويندب أن ي  و
 القبر وظهره بنحو لبنة كحجر حتى ل ينكب ول يستلقي، وأن يسد
 فتحه ـ بفتح الفاء وسكون التاء ـ بنحو لبن كطين بأن يبني بذلك ثم
جعل له فرش ما، وكره أن ي بن وطين أو نحوه  يسد فرجه بكسر ل
، أما إذا ي ذلك إضاعة مال ه لن ف ي حتج إل صندوق لم ي  ومخدة و
وة في الرض فل يكره وها كرخا ج إلى صندوق لنداوة ونح تي  اح
نه ليل� مطلقا� ووقت كراهة نفذ وصيته إل حينئذ�، ول يكره دف  ول ت
ا في المجموع م لة ما لم يتحر~ه بالجماع، فإن تحراه كره ك  ص
أي يبيض ول يجصص(  ة كبيت ) و قب بر نح لق بنى( على ا  )ول ي
ا هما أو أحدهما، أي لجير والمراد هن يل ا لجبس وق الجص وهو ا  ب
حيح مسلم. وخرج ا في ص م هي عنه لتجصيص للن  يكره البناء وا
 بتجصيصه تطيينه فإنه ل بأس به كما نص عليه في الم. وقال في
ه اسم ب علي واء كت ه س ي ابة عل لصحيح، وتكره الكت ع إنه ا  المجمو

صاحبه أم غيره.
ر رضي ال تعالى ن عم لقبر مظلة ل عل على ا       ويكره أن يج
ه في ي و بني عل ة فنحاها وقال: دعوه يظله عمله. ول ه رأى قب  عن
ها حرم لدفن في ي جرت عادة أهل البلد با ت بلة وهي ال برة مس ق  م
ني قبة أو بيتا� أو ين أن يب  وهدم لنه يضيق على الناس، ول فرق ب
ة مصر ميري قراف ما قاله الد مسبل ك من ال ير ذلك، و  مسجدا� أو غ
ن عمرو بن العاص صر أ ي تاريخ م ر ف ذك كم:  ن عبد الح ل اب  قا
د في الكتاب الول ه وج ر أن ذك ها مال� جزيل� و وقس في  أعطاه المق
ليه لك فكتب إ تب عمر بن الخطاب في ذ ة أهل الجنة فكا رب نها ت  أ
وها لموتاكم. ني ل أعرف تربة الجنة إل لجساد المؤمنين فاجعل  إ
 ويندب أن يرش القبر بماء لنه فعله بقبر ولده إبراهيم والولى أن
لورد فالرش به مكروه  يكون طهورا� باردا�، وخرج بالماء ماء ا
د به ه إن قص ن يسير م ل السبكي: ل بأس بال ه إضاعة مال. وقا ن  ل
ا هو عل هذ هى. ول لرائحة الطيبة انت ا تحب ا ه  حضور الملئكة فإن
 المانع من حرمة إضاعة المال. ويسن~ وضع الجريد الخضر على



ير طب، ول يجوز للغ ن الشيء الر حوه م لقبر وكذا الريحان ون  ا
ل يبسه لن صاحبه لم يعرض عنه إل عند بر قب لق  أخذه من على ا
 يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الستغفار، وأن
 يضع عند رأسه حجرا� أو خشبة أو نحو ذلك لنه وضع عند رأس
ه�ا ق�ب�ر� أ�خ�ي ل�د�ف�ن� إ�ل�ي�ه ون صخرة وقال: "أ�ت�عل�م� ب� مان بن مظع  عث

م�ن� م�ات� م�ن� أ�ه�ل�ي". 
نه لمقبرة ل د من ا اح وضع و ت في م مي مع أقارب ال       ويندب ج
غيرها لينال نه ب برة أفضل م لمق لدفن في ا  أسهل على الزائر، وا
ا من ا فيه ا لم بيت به لم لزائرين، ويكره ا مارين وا يت دعاء ال  الم
مسلمون للرجال ي فيها ال لت لوحشة، ويندب زيارة القبور ا  ا
ت م نسخت بقوله: "ك�ن� ا ث ه ت زيارتها منهيا� عن كان  بالجماع و
ها لنساء لن ه زيارتها ل م� ع�ن� ز�ي�ار�ة� الق�ب�ور� ف�ز�ور�وه�ا" ويكر  ن�ه�ي�ت�ك�
دب لهن~ زيارة قبر ، نعم ين ع أصواتهن رف هن� و ظنة لطلب بكائ  م
ذلك بقية حق ب غي أن يل ظم القربات، وينب ا من أع ه  رسول ال فإن
ندب أن يسلم الزائر لقبور الصالحين والشهداء، وي نبياء و  ال
مه إذا خرجوا للمقابر: ميت قائل� ما عل ين مستقبل� وجه ال لمسلم  ا
 }الس�ل�م� ع�ل�ى أ�ه�ل� الد�ار� م�ن� الم�ؤ�م�نين� و�الم�س�ل�م�ين� و�إ�ن�ا إ�ن� ش�اء� الل�ه
 ب�ك�م� ل�ح�ق�ون� أ�س�أ�ل� الل�ه� ل�ي و�ل�ك�م� الع�اف�ي�ة{ أو "الس�ل�م� ع�ل�ي�ك�م� د�ار� ق�و�م
بو ا مسلم وزاد أ م م� ل�ح�ق�ون" رواه ه� ب�ك� نين� و�إ�ن�ا إ�ن� ش�اء� الل�  م�ؤ�م�
 داود: "الل�ه�م� ل� ت�ح�ر�م�ن�ا أ�ج�ر�ه�م� و�ل� ت�ف�ت�ن�ا ب�ع�د�ه�م�" لكن بسند ضعيف
ر من القرآن فإن ا تيس م م ده لتبرك، ويقرأ عن  وقوله إن شاء ال ل
لرحمة تنزل في محل القراءة والميت كحاضر ترجى له الرحمة  ا
يت وهو عقب القراءة نفع الم ه عقب القراءة لن الدعاء ي يدعو ل  و
 أقرب إلى الجابة، وأن يقرب زائره منه كقربه منه في زيارته حيا
كثر ثار من الزيارة وأن ي وي ويستحب الك  احتراما� له قاله النو

الوقوف 
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قبل ميت(  لفضل. )ول بأس بالبكاء على ال هل الخير وا  عند قبور أ
بل الموت أولى ة كأصلها: والبكاء ق لروض ل في ا  الموت وبعده قا
عد يه ب تضر، والبكاء عل ولى عدمه بحضرة المح كن ال  من بعده ل
له في ون أسفا� على ما فات نق لى لنه حينئذ� يك  الموت خلف الو
و رفع وه ير نوح(  من غ كن يكون ) ع عن الجمهور، ول  المجمو



 الصوت بالندب قاله في المجموع وهو حرام لخبر: "الن�ائ�ح�ة� إ�ذ�ا ل�م
 ت�ت�ب� ت�ق�وم� ي�و�م� الق�ي�ام�ة� و�ع�ل�ي�ه�ا س�ر�ب�ال� م�ن� قط�ر�ان� و�د�ر�ع م�ن� ج�ر�ب"
وقه )ول شق ع قميص ف ميص والدر لسربال الق اه مسلم وا  رو
جه وإلقاء رماد على رأس تسويد و ر شعر و ه كنش يب( ونحو  ج
ين ، أي يحرم ذلك لخبر الشيخ إفراط في البكاء ع صوت ب  ورف
ن� ض�ر�ب� الخ�د�ود� و�ش�ق� الج�ي�وب� و�د�ع�ا ب�د�ع�و�ى ن�ا م�  "ل�ي�س� م�

 الج�اه�ل�ي�ة" والجيب هو تقدير موضع دخول رأس اللبس من الثوب
لجزع بضرب صدره ونحوه ل صاحب المطالع. ويحرم أيضا� ا  قا
ر ما جرت به بس غي ير الزي ول  كضرب خد، ومن ذلك أيضا� تغي
افي النقياد من إظهار جزع ين ط كل فعل يتض لضاب  العادة وا
 والستسلم لقضاء ال تعالى ول يعذب الميت بشيء من ذلك ما لم
 يوص به. قال تعالى }ول تز�ر وازرة� و�ز�ر� أ�خرى؟{ خلف ما إذا
ميت يب ال ه حمل الجمهور الخبار الواردة بتعذ لي ى به وع وص  أ
ا ذكر محمول د أن م و حام خ أب ي ح كما قاله الش ص  على ذلك، وال

على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب.
قبل يسر حال�.  ميت إن ت ين ال       وتندب المبادرة بقضاء د
أي روحه "م�ع�ل�ق�ة�" أي ن�"  يزه لخبر "ن�ف�س� الم�ؤ�م�  الشتغال بتجه
ه�ا الك�ر�يم� ب�د�ي�ن�ه� ح�ت�ى ي�ق�ض�ى ع�ن�ه�" رواه حبوسة "ع�ن� م�ق�ام�  م
يذ ق حقه وبتنف لمستح بادرة عند طلب ا جب الم مذي وحسنه وت  التر
 وصيته، وتجب عند طلب الموصى له المعين وكذا عند المكنة في
وصى و كان قد أ م من ذوي الحاجات أ نحوه لوصية للفقراء و  ا
 بتعجيلها. ويكره تمني الموت لضر نزل في بدنه أو ضيق في دنياه
 إل لفتنة دين فل يكره كما في المجموع، أما تمنيه لغرض أخروي
 فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل ال ويسن التداوي لخبر "إ�ن� الل�ه
قال في المجموع: فإن م� ي�ض�ع� د�اء� إ�ل� ج�ع�ل� ل�ه� د�و�اء� غ�ي�ر� اله�ر�م"   ل�
مريض و أفضل، ويكره إكراه ال  ترك التداوي توكل� على ال فه
 عليه وكذا إكراهه على الطعام، ويجب أن يستعد للموت كل مكلف
ثر يسن أن يك بادر بها لئل يفجأه الموت المفو~ت لها، و بة بأن ي  بتو
موت لخبر "أ�ك�ث�ر�وا م�ن� ذ�ك�ر� ه�اذ�م� الل�ذ�ات� ف�إ�ن�ه� م�ا ي�ذ�ك�ر  من ذكر ال
نيا مل في الد ر من ال ي  ف�ي ك�ث�ير� إ�ل� ق�ل�ل�ه� و�ل� ق�ل�يل� إل� ك�ث�ر�ه" أي كث
 وقليل من العمل. وهاذم بالمعجمة أي قاطع، ويحرم نقل الميت قبل
 دفنه من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه



ليه ص~ ع و بيت المقدس ن نة أ كة أو المدي  إل أن يكون بقرب م
الشافعي لفضلها.

كرهم يرهم وصغيرهم وذ ت كب ي       )ويعزى( ندبا� )أهله( أي الم
ناد حسن "م�ا م�ن� م�س�ل�م ي بإس هق اجه والبي بن م ما رواه ا ثاهم ل  وأن
 ي�عز�ي أ�خ�اه� ب�م�ص�ي�ب�ة� إ�ل� ك�س�اه� الل�ه� م�ن� حل�ل� الك�ر�ام�ة� ي�و�م� الق�ي�ام�ة" نعم
 الشابة ل يعزيها أجنبي وإنما يعزيها محارمها وزوجها، وكذا من
يران بأنه رح ابن خ ، وص ظهر يما ي ظر ف م في جواز الن ه لحق ب  أ
يستحب أن يعزى ل الزركشي:  عزية بالمملوك بل قا  يستحب الت
تى لبصري ح ه الحسن ا ما ذكر ه وجد ك ه علي ن يحصل ل ل م ك  ب
يرهم بالهل جري على الغالب وتندب تعب الصديق، و لزوجة و  ا
 البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة، وتسن قبل دفنه لنه وقت شدة
لهم قبله بتجهيزه إل إن كن بعده أولى لشتغا  الجزع والحزن ول
ثة آخر )ثل ها )إلى(  لى ليصبرهم. وغايت ها أو ط حزنهم فتقديم  أفر
موت لحاضر ومن القدوم لغائب وقت ال من(   أيام( تقريبا� تمضي )
يض والمحبوس فتكره مثل الغائب المر دفنه( و ن وقت ) ل م ي  وق
لمصاب والغالب ا تسكين قلب ا ه دها إذ الغرض من عزية بع  الت
مسلم: لمسلم بال عزية ا يقال في ت ها و ا فل يجدد حزنه ب ه  سكونه في
 أعظم ال أجرك أي جعله عظيما�، وأحسن عزاءك أي جعله حسنا�،
ظم ال أجرك مي: أع كافر، الذ يته بال يقال في تعز يتك، و  وغفر لم
يقال في حو ذلك، و بر مصيبتك أو ن و ج لف عليك أ  وصبرك وأخ

تعزية الكافر بالمسلم: غفر ال لميتك وأحسن عزاءك، أما الكافر 
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ذرعي فل يعزى ثه ال ن حربي أو مرتد~ كما بح محترم م  غير ال
تضى ظاهر في المهمات الول، ومق ل هو حرام أو مكروه؟ ال ه  و
ا إن لم يرج إسلمه، لظاهر هذ ني وهو ا بي حامد الثا  كلم الشيخ أ
 فإن رجي إسلمه استحب كما يؤخذ من كلم السبكي، وأما تعزية
 الكافر بالكافر فهي غير مندوبة كما اقتضاه كلم الشرح والروضة
يك ول صيغتها: أخلف ال عل ن لم يرج إسلمه، و  بل هي جائزة إ
ة وفي الخرة ي دنيا بكثرة الجز ا في ال عن قص عددك لن ذلك ينف  ن
نه دعاء بدوام كل ل هو مش قال في المجموع: و الفداء من النار.   ب
ه ما يقتضي ه ليس في بن النقيب لن عه ا لكفر فالمختار تركه، ومن  ا

البقاء على الكفر ول يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية.



      )ول يدفن اثنان( ابتداء )في قبر واحد( بل يفرد كل ميت بقبر
نس تحد الج ي قبر وا نان ف مع اث  حالة الختيار للتباع، فلو ج
د السرخسي، ماوردي وحرم عن ه عند ال ين كر لين أو امرأت  كرج
به بقوله: را� عليه، وعق تص موعه مق نووي في مج نه ال  ونقله ع
تحريم ازع في ال ي قبر، ون نان ف ين ول يدفن اث  وعبارة الكثر
لضرورة كما إل لحاجة( أي ا تحريم ) يأتي ما يقو~ي ال كي وس لسب  ا
قبر ى وعسر إفراد كل ميت ب ت أن كثر المو يخين ك  في كلم الش
 فيجمع بين الثنين والثلثة والكثر في قبر بحسب الضرورة وكذا
 في ثوب للتباع في قتلى أحد، رواه البخاري. فيقدم حينئذ أفضلهما
ه صلى ال ن لقبر القبلي "ل مة إلى جدار ا حق بالما  ندبا� وهو ال
ه وسلم كان يسأل� في قتلى أ�حد� عن أكثر�هم قرآنا� فيقد�م�ه إلى ي  عل
تى يقدم نسه وإن عل ح له من ج ص كن ل يقدم فرع على أ  اللحد" ل
سنوي، فيقدم الب على ن قبل الم وكذا الجدة قاله ال و م  الجد~ ول
نت ه لحرمة البوة، وتقدم الم~ على الب ل من إن كان أفض بن و  ال
ن مع الم فيقدم لفضيلة الذكورة، ب ما ال نها، أ ت أفضل م ن  وإن كا
ثى على نثى والخن لصبي على الخ ل على الصبي وا يقدم الرج  و
احد إل لضرورة فيحرم ة في قبر و ع رجل وامرأ م  المرأة، ول يج
كن لصلح: ومحله إذا لم ي ل ابن ا ا في الحياة. قا م د عدمها ك  عن
وهو لسنوي:  لجمع. قال ا ية أو زوجية وإل فيجوز ا هما محرم  بين
 متجه. والذي في المجموع أنه ل فرق فقال إنه حرام حتى في الم
مع اليذاء لن ي منع الج لة ف ظاهر، إذ الع هذا هو ال ع ولدها و  م
ين المحرم وغيره، ول بين أن يكونا  الشهوة قد انقطعت فل فرق ب
ى مع ث ثى أو غيره كالن ى مع الخن نث س واحد أم ل، والخ ن جن  م
ين يحجز ب لغ حد الشهوة كالمحرم، و لصغير الذي لم يب لذكر وا  ا
لمقري في ه ابن ا هما ندبا� كما جزم ب ين بتراب حيث جمع بين  الميت
 شرح إرشاده ولو اتحد الجنس. وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلى عند
ينه ليه وتكف الصلة ع لنقل وغيره ك لخبرة بتلك الرض ل هل ا  أ
ن بل غسل ول ورة كأن دف حرمته إل لضر يه هتكا� ل  فحرام لن ف
ب، فاستدرك عند ه واج ن ب غسله ل ج و ممن ي ه وه م بشرط يم  ت
ن في و دف غير أ ه وغسله إن لم يت هور نبش ه فيجب على المش  قرب
نبش يجب ال ما ف ما مالكه غصوبين وطالب به ض أو في ثوب م  أر
ن لصاحبهما يس ق إلى حقه، و مستح ت ليصل ال ي غير الم  ولو ت
 الترك. ومحل النبش في الثوب إذا وجد ما يكفن فيه الميت وإل فل



مد وغيره. قال خ أبي حا لشي ما اقتضاه كلم ا نبش ك  يجوز ال
مغصوب. قال النووي: لرجل كال ير أي ل لكفن الحر لرافعي: وا  ا
 وفيه نظر وينبغي أن يقطع فيه بعدم النبش انتهى. وهذا هو المعتمد
 لنه حق ال تعالى أو وقع في القبر مال وإن قل~ كخاتم فيجب نبشه
يده في المهذب ضاعة مال. وق ه فيه إ ن ترك يت ل ير الم  وإن تغ
كفن، والفرق ه قياسا� على ال هر اعتماد ه وهو الذي يظ ك  بطلب مال
ه صاحبه ب فن ضروري ل يجدي، ولو بلع مال� لغيره وطل  بأن الك
لورثة أو د من ا ح ته أ لم يضمن مثله أو قيم وضة و ا في الر م  ك
نه ورد أخرجه م بش وشق~ جوفه و لروضة ن ا في ا م كم  غيره
نبش ول يشق~ لستهلكه نه ل ي ما إذا ابتلع مال نفسه فإ  لصاحبه، أ
غير ه ما لم يت ب نبش بلة فيج غير الق و دفن ل ل حياته، أ اله في حا  م
نبش لن نه ل ي كفين فإ ذا دفن بل ت لة بخلف ما إ يوجه للقب  و

الغرض بالتكفين الستر وقد حصل الستر بالتراب.
      ]تتمة[: يسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون

له التثبيت 
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 لنه صلى ال عليه وسلم  "كان� إذا فرغ� م�ن� دفن� ميت� وقف� علي�ه
س�أ�ل�". يت� ف�إ�ن�ه� الن� ي� اس�أ�ل�وا ل�ه� الت�ث�ب� م� و� اس�ت�غ�ف�ر�وا ل�خ�ي�ك�  وقال: "
قال في ث ورد فيه.  ي د الدفن لحد لف بع يت المك ين الم يسن تلق  و
د من اه ه اعتضد بشو كن لحديث وإن كان ضعيفا� ل لروضة: وا  ا
لعصر ه من ا مل ب لصحيحة ولم تزل الناس على الع حاديث ا  ال
ما د رأس القبر، أ ن لقن ع قعد الم تدى به، وي ن من يق ي زم ل ف  الو~
ليف فل يسن قدمه تك من لم يت طفل ونحوه م هو ال  غير المكلف و
 تلقينه لنه ل يفتن في قبره. يسن لنحو جيران أهل الميت: كأقاربه
عهم يوما� وليلة لد وهو بأخرى تهيئة طعام يشب  البعداء ولو كانوا بب
 لشغلهم بالحزن عنه، وأن يلح عليهم في الكل لئل يضعفوا بتركه،
 وحرم تهيئته لنحو نائحة كنادبة لنها إعانة على معصية، قال ابن
 الصباغ وغيره: أما اصطناع أهل الميت طعاما� وجمع الناس عليه

فبدعة غير مستحبة.

}كتاب الزكاة{



زكا الزرع إذ لخير، يقال:  لبركة وزيادة ا غة: النمو~ وا هي ل       و
ير ير الخ ها، وفلن زاك� أي كث لنفقة إذا بورك في ، وزكت ا ما  ن
ا من طهره ير قال تعالى }ق�د� أ�فلح� من زكاه�ا{   وتطلق على التطه
نفسكم{  الدناس وتطلق أيضا� على المدح، قال تعالى }فل تزكوا أ
 أي تمدحوها شرعا� اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب
ي، وسميت بذلك لن ت خصوصة بشرائط تأ رفه لصناف م  ص
هر نها تط ها، ول دعاء الخذ ل ة إخراجها و ك مو ببر  المال ين
 مخرجها من الثم وتمدحه حتى تشهد له بصحة اليمان. والصل
بل الجماع قوله تعالى }وآتوا الزكاة{ وقوله تعالى ها ق  في وجوب
 }خذ من أموالهم صدقة{ وأخبار كخبر "ب�ن�ي� ال�س�ل�م� ع�ل�ى خ�م�س�"
ها إن أتى ب ر جاحدها و يكف ا الخبر.  سلم لهذ حد أركان ال هي أ  و
تلف فيها كالركاز، ها بخلف المخ مع علي هذا في الزكاة المج  و
 ويقاتل الممتنع من أدائها عليها وتؤخذ منه قهرا� كما فعل الصديق
عد ة من الهجرة ب ي لسنة الثان ه، وفرضت في ا الى عن  رضي ال تع
 زكاة الفطر )تجب الزكاة في خمسة أشياء( من أنواع المال )وهي
واشي والثمان والزروع والثمار وعروض التجارة( وهذه  الم
غنم بقر وال بل وال ناف من أجناس المال ال ص انية أ  النواع ثم
من ذلك نخل والكرم، و الفضة والزروع وال الذهب و نسية و  ال
مع واشي( ج ما الم ناف من طبقات الناس )فأ ة أص ني بت لثما  وج
ما كان ة وهي تطلق على كل شيء من الدواب والنعام ول اشي  م
ة في ها بقوله )فتجب الزكا  ذلك ليس بمراد بين المصنف المراد من
مع ل باء اسم ج كسر ال بل( ب وهي ال فقط ) نها(  لثة أجناس م  ث
 واحدة له من لفظه، وتسكن باؤه للتخفيف، ويجمع على آبال كحمل
كر م جنس واحدة بقرة وباقورة للذ و اس وه البقر(   وأحمال )و
 والنثى، سمي بذلك لنه يبقر الرض أي يشقها بالحراثة )والغنم(
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فظه فل تجب في كر والنثى ل واحد له من ل  وهو اسم جنس للذ
 الخيل ول في الرقيق ول في المتولد من غنم وظباء، وأما المتولد
بل وبقر فقضية ها كالمتولد بين إ نعم ومن آخر من  من واحد من ال
 كلمهم أنها تجب فيه. وقال الولي العراقي: ينبغي القطع به. قال:
بقر يزكي  والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما، فالمتولد بين البل وال
لتي ماشية ا ها( أي زكاة ال يقن )وشرائط وجوب نه المت بقر ل  زكاة ال



السلم( لقول ستة أشياء(. لول ) غنم ) لبقر وال بل وا  هي ال
 الصديق رضي ال عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول
بة وإن كان ب على كافر وجوب مطال ج مسلمين. فل ت  ال على ال
نعم لشريعة.  نه مكلف بفروع ا ا في الخرة ل كه عاقب على تر  ي
حكم ه أسلم أم ل مؤاخذة له ب ا علي ه عد وجوب نه ب د تؤخذ م ت  المر
 السلم هذا إذا لزمته قبل ردته، وما لزمه في ردته فهو موقوف
لكه وإل فل. ا لتبين بقاء م داؤه مه أ سلم لز  كماله إن عاد إلى ال
ثاني )الحرية( فل تجب على رقيق ولو مدبرا� ومعلقا� عتقه  )و( ال

م تجب ع كاتب ولعدم ملك غيره. ن عف ملك الم صفة، ومكاتبا� لض  ب
كه. )و( الثالث )الملك ر نصابا� لتمام مل لح بعضه ا  على من ملك ب
د إسقاطه عب يما ل يملكه ملكا� تاما� كمال كتابة إذ لل  التام( فل تجب ف
 متى شاء، وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالخراج منه
ياته. جنين إذ ل وثوق بوجوده وح قف ل ب في مال و ليه، ول تج  و
غصوب وضال ومجحود وغائب وإن تعذر أخذه ب في م تج  و
 ومملوك بعقد قبل قبضه لنها ملكت ملكا� تاما�، وفي دين لزم من
ر به لو حج ع دين و ن قد وعروض تجارة لعموم الدلة ول يم  ن
 وجوبها،"ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها
دين ال لدين تقديما� ل مت الزكاة على ا ما قد تركة عنه  وضاقت ال
ن� الل�ه� أ�ح�ق� ب�الق�ض�اء�" وخرج لصحيحين "ود�ي� ي خبر ا وف  تعالى. 
لسبكي ة وحج، فالوجه كما قاله ا ين ال تعالى كزكا مي د دين الد  ب
مت الزكاة وإل فيستويان، لنصاب موجودا� قد  أن يقال: إن كان ا
ه قدم حق ي ا على حي فإن كان محجورا� عل ع ة ما لو اجتم ترك  وبال
ين وإل قدمت مطلقا. )و( الشرط مي إذا لم تتعلق الزكاة بالع  الد
ب فيه ا تج وم مم نون اسم لقدر معل بكسر ال نصاب(  الرابع( )ال ( 

مس نه. )و( الخا يما دو نووي في تحريره فل زكاة ف  الزكاة. قاله ال
هو لخبر "ل� ز�ك�اة� ف�ي م�ال� ح�ت�ى ي�ح�ول� ع�ل�ي�ه� الح�و�ل�" و  )الحول( 

عة يحة عن الخلفاء الرب  وإن كان ضعيفا� مجبور بآثار صح
مامه بل ت ملة فل تجب ق ا في المحكم سنة كا  وغيرهم، والحول كم
نصاب حول ه بسبب ملك ال ك صاب مل لكن لنتاج ن لحظة. و  ولو ب
ه لساعيه: ي ال عن ر رض ول عم اتت المهات لق لنصاب وإن م  ا
السخلة. وأيضا� المعنى في اشتراط الحول أن يحصل هم ب  اعتد~ علي
دعى ل في الحول، ولو ا صو تبع ال ظيم في  النماء والنتاج نماء ع
صل عدم وجوده قبله، فإن ول صد~ق لن ال تاج بعد الح  المالك الن



يفه. )و( السادس )السوم( وهو إسامة مالك  اتهمه الساعي سن~ تحل
 لها كل الحول، واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في
ة في مقابلة لف لها ك ه يسيرة ل يعد~ مث ت  كل مباح أو مملوك قيم

نمائها، لكن لو علفها قدرا� تعيش بدونه بل 
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نفسها م يضر، أما لو سامت ب  ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم ل
و علفت معظم و أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أ  أ
ن بضرر بين أو بل ش لك ي نه أو تع يش بدو  الحول أو قدرا� ل تع
ها ولم يعلم،  ضرر بين لكن قصد به قطع سوم أو ورثها وتم~ حول
بر عن العلف ة تص لماشي د إسامة المالك المذكور. وا ة لفق  فل زكا

يوما� ويومين ل ثلثة.
ل في ص الفضة(. وال الذهب و ما ) وأما الثمان فشيئان( وه (      
كنزون لذين� ي ي ذلك قبل الجماع قوله تعالى }وا كاة ف  وجوب الز

الذهب� والفضة{ والكنز الذي لم تؤد~ زكاته.
      ]تنبيه[: قضية تفسير المصنف الثمان بالذهب والفضة شمول
لفضة يطلق على ذهب وا ير المضروب، فإن ال  الثمان لغ
الدراهم نير و ا هي الدنا نم يس مرادا� وإ  المضروب وعلى غيره ول
 خاصة كما قاله النووي في تحريره، وحينئذ� فإطلق المصنف غير
تفسير الثمان وإن كان حسنا� من حيث شمول المضروب  مطابق ل

وغيره فإنه المراد هنا.
هما ليعود ها( أي الثمان ولو قال في       )وشرائط وجوب الزكاة في
 على الذهب والفضة لكان أولى لما تقدم )خمس( )السلم والحرية
ة مما تقدم، م ها معلو لنصاب والحول( ومحترزات  والملك التام وا
 ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فعاد
 بشراء أو غيره استأنف الحول لنقطاع الول بما فعله فصار ملكا
ل ذلك بقصد ذا فع يث المتقدم، وإ ه من حول للحد يدا� فل بد ل  جد
 الفرار من الزكاة كره كراهة تنزيه لنه فرار من القربة بخلف ما
هم. فإن مه كلم لها وللفرار أو مطلقا� على ما أفه حاجة أو  إذا كان ل
ما إذا حاجة وقصد الفرار ب ما إذا كان ل لكراهة في يشكل عدم ا  قيل: 
ة فيها اتخاذ ب ، أجيب بأن الض ة وحاجة ين ة صغيرة لز ذ ضب تخ  ا
بعض للتجارة د بعضه ب لنق نع بخلف الفرار. ولو باع ا  فقوي الم
بشر ن سريج:  ذلك قال اب ما بادل ول الصيارفة استأنف الحول كل  ك



مة لذرة وهي بمعج يهم. الفول وا لصيارفة بأن ل زكاة عل  ا
و بضم الهاء والطاء ه خففة والهرطمان و ة ثم راء م م  مضمو
 الجلبان بضم الجيم، والماش وهو بالمعجمة نوع من الجلبان فتجب
 الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعض الخبار، وألحق به الباقي
 وأما قوله لبي موسى الشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما
ن� أ�ر�ب�ع�ة�: الش�ع�ير� و�الح�ن�ط�ة لص�د�ق�ة� إ�ل� م� حاكم "ل� ت�أ�خ�ذ�ا ا  رواه ال
لى ما كان لنسبة إ ه إضافي أي با ر في فالحص يب"   و�الت�م�ر� و�الز�ب�
تين ولوز ا� عندهم، وخرج بالقوت غيره كخوخ ورمان و  موجود
ا يقتات في الجدب اضطرارا ختيار م مش، وبال  وتفاح ومش
ل وهو الشنان فل لغاسو ل وحب ا ظ وادي كحب الحن  كحبوب الب
نحوها، وأبدل وحشيات من الظباء و ة في ال ما ل زكا ها ك  زكاة في
ا يزرعه الدميون، وعبارة تيار بم ه قيد الخ لمصنف تبعا� لغير  ا
 التنبيه مما يستنبته الدميون لن ما ل يزرعونه ول يستنبتونه ليس

فيه شيء يقتات اختيارا.
ل السيل حبا لمصنف ما لو حم نى من إطلق ا يستث تنبيه[:  [      
يه ا فإنه زكاة ف ن بت بأرض كاة من دار الحرب فن ب فيه الز ج  ت
لة القرية لبستان وغ لصحراء، وكذا ثمار ا مباح في ا النخل ال  ك
مساكين ل ناطر والفقراء وال لربط والق مساجد وا وقوفين على ال  الم

تجب 
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لو أخذ المام عين، و ها مالك م يس ل لصحيح إذ ل يها على ا  الزكاة ف
ة في الزكاة م أن أخذ القي عشر ك  الخراج على أن يكون بدل� عن ال
ممه. )و( واجب ت ص عن ال ق قط به الفرض وإن ن هاد فيس  بالجت
قوله صلى ة أوسق( ل مس وهو خ ون نصابا�( كامل� )  الثالث )أن يك
س�ة� أ�و�س�ق� ص�د�ق�ة�" رواه ه وسلم "ل�ي�س� ف�يم�ا د�و�ن� خ�م�  ال علي
 الشيخان. والوسق بالفتح على الفصح وهو مصدر بمعنى الجمع،
لصيعان. قال ال تعالى ه من ا ع ل ما جم ج مي به هذا المقدار ل  س
الوزن في وسق ب ، وسيأتي بيان ال مع ا وسق�{ أي ج يل وم�  }والل
لخمسة الوسق أن عتبر في ا ل في الشرح، وي  كلمه وقدرها بالكي
ها. كل مع يها( لن ذلك ل يؤ ل قشر عل ها ) ة من تبن صفا  تكون م
 وأما ما ادخر في قشره ولم يؤكل معه من أرز وعلس ـ بفتح العين
وسق غالبا� اعتبارا� بقشره بر~ ـ فنصابه عشرة أ وع من ال  واللم ن



نس لنصاب ج مل في ا أبقى ول يك ه دصلح له و ي  الذي ادخاره ف
ر كبر آخ صاب نوع ب ل في ن كم ير، وي ة مع الشع نط جنس كالح  ب
وعين ع من الن ن كل نو يخرج م ما مر~، و نه نوع منه ك  بعلس ل
 بقسطه، فإن عسر إخراجه لكثرة النواع وقلة مقدار كل نوع منها
 أخرج الوسط منها ل أعلها ول أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف
السلت ـ بضم  وأخرج من كل نوع قسطه جاز بل هو الفضل. و
ر في برودة ي ه يشبه الشع ن س مستقل ل للم ـ جن ين وسكون ا لس  ا
 الطبع والحنطة في اللون والملمسة، فاكتسب من تركب الشبهين

طبعا� انفرد به وصار أصل� برأسه فل يضم إلى غيره.
هما )ثمرة فقط و نها(  ئين م كاة في شي تجب الز وأما الثمار ف (      
ا من القوات المدخرة، ولو م نب لنه لنخل وثمرة الكرم( أي الع  ا
هي عن تسميته بالكرم عنب لكان أولى لورود الن لمصنف بال  عبر~ ا
 قال صلى ال عليه وسلم: "ل� ت�س�م�وا الع�ن�ب� ك�ر�ما� إ�ن�م�ا الك�ر�م� الر�ج�ل
ه مسلم. فقيل سمي كرما� من الكرم ـ بفتح الراء ـ لن  الم�س�ل�م" روا
 الخمرة المتخذة منه تحمل عليه فكره أن يسمى به، وجعل المؤمن
 أحق بما يشتق من الكرم يقال: رجل كرم ـ بإسكان الراء وفتحها ـ
مار وشجرهما فضل الث نخيل والعناب أ ريم. وثمرات ال  أي ك
نخل الراجح أن ال ا أفضل و هم ا في أي  أفضل بالتفاق، واختلفو
 أفضل لورود "أ�ك�ر�م�وا ع�م�ات�ك�م� الن�خ�ل� الم�ط�ع�م�ات� ف�ي الم�ح�ل� و�إ�ن�ه�ا
ميع القرآن، ب في ج ن لنخل مقدم على الع  خ�ل�ق�ت� م�ن� ط�ي�ن�ة� آد�م" وا
ا تشرب برأسها، نه مؤمن فإ ه وسلم النخلة بال ي ه صلى ال عل ب  وش
بة ا وهي الشجرة الطي ئه يع أجزا تفع بجم تت، وين طع ما  فإذا ق
 المذكورة في القرآن فكانت أفضل وليس في الشجر شجر فيه ذكر
ه صلى ال عليه ، وشب كر سواه ى فيه إلى الذ ث ثى تحتاج الن  وأن
وسلم عين الدجال بحبة العنب لنها أصل الخمر وهي أم الخبائث.

بل عة أشياء(  ها( أي الثمار )أرب       )وشرائط وجوب الزكاة في
 خمسة كما ستعرفه وهي )السلم والحرية والملك التام والنصاب(
 وقد علمت محترزاتها مما تقدم. والخامس بدو~ الصلح وهو بلوغه
 صفة يطلب فيها غالبا� فعلمته في الثمر المأكول المتلو~ن أخذه في
يض نب الب ون منه كالع ي غير المتل ف و صفرة و مرة أو سواد أ  ح
و قبل بدو ذ ه اء فيه إ و صفاؤه وجريان الم ه وه يه ينه وتمو  ل
 الصلح ل يصلح للكل )وأما عروض التجارة( جمع عرض بفتح
نقدين من صنوف الموال  العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل ال



نادين صحيحين على شرط م بإس لحاك خبر ا ها( ل تجب الزكاة في  )ف
 الشيخين: "ف�ي ال�ب�ل� ص�د�ق�ت�ه�ا وف�ي الغ�ن�م� ص�د�ق�ت�ه�ا و�ف�ي الب�ر� ص�د�ق�ت�ه�"
ن فصدقته كاة عي س فيه ز لي لسلح و عة البزاز ول هو يقال لمت  و
 زكاة تجارة وهي تقليب المال بمعاوضة لغرض الربح )بالشرائط(
ترك سادسا� وهو أن كورة في( زكاة )الثمان(. و لخمسة )المذ  ا
ما  تملك بمعاوضة: كمهر وعوض خلع وصلح عن دم فل زكاة في
وصية لنتفاء هبة بل ثواب وإرث و اوضة ك ير مع  ملك بغ
ز عن ي وسابعا� وهو أن ينوي حال التملك التجارة لتتم عاوضة.   الم
نو رف بل تستمر ما لم ي ي كل تص ا ف جديده ية، ول يجب ت  القن
نة نية مقرو ديد ال قطع الحول فيحتاج إلى تج واها ان ية، فإن ن  القن

بتصرف.
     }فصل{: في بيان نصاب البل وما يجب إخراجه
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 )وأول نصاب البل خمس( لحديث "ل�ي�س� ف�ي�م�ا د�و�ن� خ�م�س� ذود� م�ن
ها بت الشاة وإن كان وجوب ما وج وفيها شاة( وإن  ال�ب�ل� ص�د�ق�ة" )
ر يضر ي لفريقين لن إيجاب البع لرفق با صل ل  على خلف ال
لخمس يضر~ به وبالفقراء ر وهو ا عي إيجاب جزء من ب  بالمالك، و
ي عشرين س عشرة ثلث شياه وف ي خم ن شاتان وف وفي عشري ( 
بل ن من ال س وعشري ا دون خم م اجبة في بع شياه( والشاة الو  أر
ا سنة قدم أسنانها وإن لم يتم~ له و أجذعت م ا سنة أ ه  جذعة ضأن ل
لسن~ أو لرافعي في الضحية، ونزل ذلك منزلة البلوغ با ما قاله ا  ك
نية، ن الجذعة والث ر بي تان فهو مخي ا سن ه ة معز ل ني  الحتلم، أو ث
خبر "ف�ي ك�ل� خ�م�س� ش�اة�" والشاة تطلق  ول يتعين غالب غنم البلد ل
لى غنم بلد أخرى إل كن ل يجوز النتقال إ عز ل  على الضأن والم
 بمثلها في القيمة أو خير منها، ويجزىء الجذع من الضأن أو الثني
 من المعز كالضحية وإن كانت البل إناثا� لصدق اسم الشاة عليه،
س وعشرين عوضا� عن الشاة ن دون خم لزكاة ع ير ا  ويجزىء بع
 الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم يساو قيمة الشاة لنه يجزىء عن
 خمس وعشرين كما سيأتي فعما دونها أولى، وأفادت إضافته إلى
ا في المجموع ا كم وقه نت مخاض فما ف نثى ب  الزكاة اعتبار كونه أ
نت مخاض من البل( وهي من البل )ب وفي خمس وعشرين(  ( 
 التي لها سنة وطعنت في الثانية، سميت بذلك لن أمها بعد سنة من
 ولدتها تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل )وفي



 ست وثلثين بنت لبون( من البل وهي التي تم لها سنتان وطعنت
وفي د فتصير لبونا� ) ها أن تل مها آن ل ميت به لن أ ة، س لث  في الثا
 ست وأربعين حقة( من البل ـ بكسر الحاء ـ وهي التي لها ثلث
كب ا استحقت أن تر ه ، سميت بذلك لن عة ت في الراب ن  سنين وطع
نتي لبون أجزأه لها ب يها، ولو أخرج بد مل عل ا الفحل ويح ه  ويطرق
ة من عجم ي إحدى وستين جذعة( بالذال الم وف ا في الزوائد ) م  ك
خامسة، سميت ع سنين وطعنت في ال ا أرب لتي تم� له  البل وهي ا
 بذلك لنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته، وقيل لتكامل أسنانها
 وهو آخر أسنان الزكاة واعتبر في الجميع النوثة لما فيها من رفق
نتي لبون أجزأه ة حقتين أو ب ل الجذع لنسل. ولو أخرج بد  الدر~ وا
 على الصح لنهما يجزئان عما زاد )وفي ست وسبعين بنتا لبون(
 من البل )وفي إ�حدى وتسعين حقتان( من البل )وفي مائة وإحدى
يستمر ذلك إلى مائة ثم(  بل ) من ال  وعشرين ثلث بنات لبون( 
ي كل ف عدها، ) ي كل عشرة ب ا وف ه واجب في غير ال ين فيت  وثلث
 أربعين( من البل )بنت لبون( منها )وفي كل خمسين حقة( منها
أبو داود اضع و ما روى ذلك كله البخاري مقطعا� في عشرة مو  ك

بكماله.
      ]تنبيه[: قول المصنف ثم في كل أربعين إلى آخره. قد يقتضي
ا بعد مائة م ما تكون في لحساب بذلك إن ه أن استقامة ا ا قدرت ول م  ل
ع ثم ة تس لواجب بزياد ير ا ليس مرادا� بل يتغ إحدى وعشرين و  و

بزيادة عشر كما قررت به كلمه، فإن عدم بنت المخاض 
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بة نت المخاض المعي نها. وب ل قيمة م إن كان أق  فابن لبون و
جل أو حال نة بمؤ ليصها والمرهو ز عن تخ اج مغصوبة الع  وال
نت مخاض ومة، ول يكلف أن يخرج ب يصها كمعد  وعجز عن تخل
 كريمة لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون وحقا� لوجود بنت مخاض
د فقدها ل عن  مجزئة في ماله، ويؤخذ الحق عن بنت مخاض عن

بنت لبون عند فقدها.
ب إخراجه )وأول ا يج ر وم ق يان نصاب الب في ب فصل{:  {      
 نصاب البقر ثلثون فيجب فيه( أي النصاب )تبيع( ابن سنة سمي
 بذلك لنه يتبع أمه في المرعى )وفي كل أربعين مسنة( لها سنتان
يره عن ما روى الترمذي وغ ل أسنانها، وذلك ل كام  سميت بذلك لت



ن كل ذ م ي أن آخ ن فأمرن يم ي رسول ال إلى ال ن  معاذ قال: "بعث
لحاكم وصححه ا ن تبيعا"  ثي ن كل ثل م سنة، و ين بقرة م  أربع
 وغيره. والبقرة تقال للذكر والنثى، ولو أخرج بدل المسنة تبيعين
 أجزأه على المذهب )وعلى هذا( الحكم )أبدا� فقس( عند الزيادة ففي
 ستين تبيعان، وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي
عان، وفي مائة وعشرة نة وتبي ائة مس ة، وفي م بع ثة أت  تسعين ثل

مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلث مسنات أو أربعة أتبعة.
      ]تنبيه[: قد تلخص أن الفرض بعد الربعين ل يتغير إل بزيادة
تفق ائة وعشرين ي يادة كل عشرة، وفي م ير بز  عشرين ثم يتغ
 فرضان، وإذا اتفق في إبل أو بقر فرضان في نصاب واحد وجب
ير أو ئتي بع ، ففي ما لمستحقين نفع ل هو ال ما و غبط منه هما ال  في
ق وخمس ن أربع حقا ط م غب ما ال جب فيه ائة وعشرين بقرة ي  م
صفة عة إن وجدا بماله ب عة أتب سنات وأرب  بنات لبون وثلث م
ه حظ ي ي ما ف ا روع مع ا فرضها، فإذا اجت هم  الجزاء لن كل� من
 المستحقين إذ ل مشقة في تحصيله وأجزأه غير الغبط بل تقصير
 من المالك أو الساعي للعذر، وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين
ير من المالك بأن لتقص ا مع ا ، أم غبط نقد البلد أو جزء من ال  ب
غبط فل ن أنه ال إن ظ هد و ن الساعي بأن لم يجت و م  دلس، أ
د شيء من ج اله أخذ وإن و د أحدهما بم إن وج لتقصيد و  يجزىء ل
صفة حدهما بماله ب جد أو أ لناقص كالمعدوم، وإن لم يو خر إذ ا  ال
ما بشراء أو هما كل� أو بعضا� منه يل ما شاء من حص  الجزاء فله ت
ة في لمشق ط من ا غب يين ال ا في تع م بط ل لو غير أغ  غيره، و

تحصيله.
      ]تتمة[: لمن عدم واجبا� من البل ولو جذعة في ماله أن يصعد
 درجة ويأخذ جبرانا� وإبله سليمة، أو ينزل درجة ويعطي الجبران
لصعود والنزول للمالك يرة في ا نس، فالخ ي خبر أ ما جاء ذلك ف  ك
لصفة أو عشرون الجبران شاتان با يفا� عليه، و هما شرعا� تخف  لن
، وله صعود ع ساعيا� كان أو مالكا� لداف  درهما� نقرة خالصة بخيرة ا
ند لجبران هذا ع كثر مع تعدد ا تين فأ ثر ونزول درج ين فأك  درجت
عض جبران فل تجزىء مخرجة. ول يتب هة ال ى في ج لقرب  عدم ا
بران واحد إل لمالك رضي بذلك لن ج  شاة وعشرة دراهم ب
 الجبران حقه فله إسقاطه، أما الجبرانان فيجوز تبعيضهما فيجزىء



ي غير تين ول جبران ف  شاتان وعشرون درهما� لجبرانين كالكفار
البل من بقر أو غنم.

خراجه )وأول ا يجب إ م نم و يان نصاب الغ في ب فصل{:  {      
مز ة من الضأن( باله ا شاة جذع وفيه نم أربعون( شاة ) صاب الغ  ن
وفي ا سنتان ) ه ين ل تح الع معز( بف ة من ال ني ا سنة )أو ث ه له ترك  و
ه وفي تين وواحدة ثلث شيا ن شاتان وفي مائ إحدى وعشري  مائة و
 أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة( لحديث أنس في ذلك رواه
تلفون في ذلك. ولو ي أن أهل العلم ل يخ ل الشافع ق  البخاري. ون
 تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو
 ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة، ولو ملك ثمانين في بلدين
مسافة لزمه إل شاة واحدة وإن بعدت ال ي كل بلد أربعون ل ي  ف

بينهما خلفا� للمام أحمد 
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فإنه يلزمه عنده عند التباعد شاتان.

ع آخر كضأن وع عن نو يجزىء في إخراج الزكاة ن مة[:        ]تت
 عن معز وعكسه من الغنم، وأرحبية عن مهرية وعكسه من البل،
 وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية القيمة ففي ثلثين
جة ن الضأن عنز أو نع ز وعشر نعجات م مع ثى ال  عنزا� وهي أن
س ذلك عكسه، ول ي عك ة وف ج بع نع نز ور ة ثلثة أرباع ع م  بقي
 يؤخذ ناقص من ذكر ومعيب وصغير إل من مثله في غير ما مر
 من جواز أخذ ابن اللبون أو ألحق أو الذكر من الشياه في البل أو
تحد نوعا� أخرج اله نقصا� وكمال� وا بقر، فإن اختلف م يع في ال لتب  ا
اقص ول يؤخذ خيار وف تمم بن يمة، وإن لم ي ية الق  كامل� برعا
هد ثة الع ي وهي الحدي ل ورب ك مسمنة لل ولة وهي ال حامل وأك  ك
 بالنتاج بأن يمضي لها من ولدتها نصف شهر كما قاله الزهري،
عم إن ا بأخذها. ن كه و شهران كما نقله الجوهري إل برضا مال  أ
 كانت كلها خيارا� أخذ الخيار منها إل الحوامل فل تؤخذ منها حامل
دها ماء مة عند ورو ذ زكاة سائ تؤخ استحسنه، و ما نقله المام و  ك
لساعي ردها إلى البلد فهم ا بط حينئذ� فل يكل ها أقرب إلى الض  لن
كتفت بالكل لمراعي، فإن لم ترد الماء بأن ا بع ا  كما ل يلزمه أن يت
ا في خرجه ، ويصدق م هم ها وأفنيت عند بيوت أهل بيع ف  وقت الر
ر به م هل عدها عند مضيق ت ان ثقة وال فتعد~، والس  عددها إن ك



ا قضيب هم الساعي أو نائب ل من المالك و د ك بي  واحدة واحدة و
 يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لن ذلك، أبعد عن

الغلط، فإن اختلفا بعد العد~ وكان الواجب يختلف به أعادا العد.
ة خلطة الوصاف، وتسمى خلطة جوار إذ في زكا       }فصل{: 
 هي المذكورة في كلمه )والخليطان( من أهل زكاة في نصاب أو
قد أو غيره ة من ن و في غير ماشي  في أقل~ منه وأحدهما نصاب ول
خافض، نصب على نزع ال ا سيأتي )يزكيان( وجوبا� )زكاة( بال م  ك
مد خ أبو حا لشي ماعا� كما قاله ا احد( إج  أي كزكاة المال )الو
احد مما ذكره على نه جرى في و ل عشرة مع أ ب بشرائط سبعة(  ( 
ا ذكره من ا ستعرفه مع إبداله بغيره تصحيحا� لم  رأي ضعيف كم
وضع م اسم لم مي ضم ال وهو ب  العدد الول )إذا كان المراح واحدا�( 
 مبيت الماشية. )و( الثاني إذا كان )المسرح واحدا�( وهو بفتح الميم
م تساق إلى ه ث ع في تم وضع الذي تج لة اسم للم إسكان المهم  و
 المرعى. )و( الثالث إذا كان )المرعى واحدا�( وهو بفتح الميم اسم
لذي يضر الفحل( ا  للموضع الذي ترعى فيه. )و( الرابع إذا كان )
 بها )واحدا�( أو أكثر بأن تكون مرسلة تنزو على كل من الماشيتين
ة الخر وإن كان ملكا  بحيث ل تختص ماشية هذا بفحل عن ماشي
 لحدهما أو معارا� له أو لهما إل إذا اختلف النوع كضأن ومعز فل
مس إذا كان )المشرب ختلفه قطعا� للضرورة. )و( الخا ضر ا  ي

واحدا( وهو بفتح الميم موضع شرب الماشية سواء أكان 
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وهو الذي السادس إذا كان )الحالب(  ر أم من غيره. )و(  ن نه  م
ف وهذا هو الشرط الذي تقدم على رأي ضعي لبن )واحدا�(   يحلب ال
 العلم بأن المصنف جرى فيه على رأي ضعيف والصح أنه ل
لة الجز، حلب فيه كآ نم والناء الذي ي  يشترط اتحاده كجاز~ الغ
ا في م صح ومعناه ك اعي فإنه شرط على ال  ويبدل باتحاد الر
حدهما براع ول يضر تعدد الرعاة. )و( تص أ ة أنه ل يخ لروض  ا
بن تح اللم يقال لل وهو بف موضع الحلب واحدا�(  لسابع إذا كان )  ا
انت ثامن إذا ك حكي سكونها. وال نا و در وهو المراد ه مص  ولل
اب كما ا نص م ن نصاب ولحده ل م و أق تان نصابا� كامل� أ  الماشي
هما إذا ن وقت خلط ول م ع مضي الح تاس يه. وال  مرت الشارة إل
عين شاة في أول المحرم ما أرب لك كل منه  كان المال حوليا�، فلو م



ول بل إذا جاء طة في الح نه ل خل يد أ  وخلطا في أول صفر فالجد
ا في أثناء هم و تفرقت ماشيت ما شاة، ول لمحرم وجب على كل منه  ا
و بل قصد ضر، وإن ل نظر إن كان زمانا� طويل� عرفا� ول  الحو
 كان يسيرا� ولم يعلما به لم يضر، فإن علما به وأقراه أو قصدا ذلك
ونا عاشر أن يك له الذرعي. وال ا فقط ضر~ كما قا م مه أحده  أو عل
نصاب المخلوط يه، فلو كان ال ة كما مر~ت الشارة إل  من أهل الزكا
تبر لطة شيئا� بل يع ثر هذه الخ اتب لم تؤ كافر أو مك سلم و ين م  ب
با� زكى زكاة لغ نصا ن أهل الزكاة إن كان ب و م ن ه يب م ص  ن
 المنفرد وإل فل زكاة، ول تشترط نية الخلطة في الصح لن خفة
نما اشترط مه، وإ لقصد وعد افق ل تختلف با ؤنة باتحاد المر  الم
 التحاد فيما مر~ ليجتمع المالن كالمال الواحد ولتخف~ المؤنة على

المحسن بالزكاة.
طة ، وتسمى خل لشركة طة ا طة الجوار خل مثل خل تنبيه[:  [      

أعيان لن كل عين مشتركة وخلطة شيوع.
نقد وعروض مر والزرع وال طة الث ير خل ظهر تأث مة[: ال       ]تت
طة وثر خل نما ت ماشية، وإ ا في ال م  التجارة باشتراك أو مجاورة ك
طور وهو يز النا مر والزرع بشرط أن ل يتم لجوار في الث  ا
 بالمهملة أشهر من المعجمة، حافظ الزرع والشجر والجرين ـ وهو
فتح الموحدة يف الثمار والبيدر ـ وهو ب وضع تجف م ـ م ي فتح الج  ب
قد وعروض في الن طة، و ع تصفية الحن ض لة ـ مو  والدال المهم
 التجارة بشرط أن ل يتميز الدكان والحارس ومكان الحفظ كخزانة
نحو ذلك كالميزان والوز~ان والنقاد والمنادي والحراث وجد~اد  و
ا يسقى به الحصاد وم ملقح و عهد وال لنخل والكيال والحمال والمت  ا
خر أو نخيل ال خيل أو زرع مجاور ل هما ن كل من هما، فإذا كان ل  ل
 لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد وأمتعة تجارة
ا سبق م ر بشيء م ن الخ ا ع م يز أحده احد ولم يتم  في مخزن و
ما دلت واحد ك ن يصيران بذلك كالمال ال لي طة لن الما بتت الخل  ث

عليه السنة في الماشية.
      }فصل{: في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه.
ين ا يأتي قوله تعالى }والذ ع م ع م لك قبل الجما ل في ذ الص  و
 يكنزون� الذهب� والفضة{ والكنز هو الذي لم تؤد~ زكاته )ونصاب
و غير مضروب )عشرون مثقال�( بالجماع لذهب( الخالص ول  ا
وزن مكة لقوله "الم�ك�ي�ال� م�ك�ي�ال� الم�د�ي�ن�ة� و�الو�ز�ن� و�ز�ن� م�ك�ة�" وهذا  ب



يزان وتم~ في أخرى فل زكاة على ص في م ق ار تحديد فلو ن  المقد
ية ول إسلما غير جاهل نصاب، والمثقال لم يت ك في ال ح للش ص  ال
تان وسبعون حبة، وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من  وهو اثن
 طرفيها ما دق~ وطال )وفيه( أي نصاب الذهب )ربع العشر( وهو
 نصف مثقال تحديدا� لقوله "ل�ي�س� ف�ي أ�ق�ل� م�ن� ع�ش�ر�ين� د�ي�نارا� ش�يء�،

و�ف�ي ع�ش�ر�ين� ن�ص�ف� د�ي�ن�ار" )وفيما زاد( 
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لنصاب )فبحسابه( ولو يسيرا� )ونصاب الورق( وهو بكسر  على ا
خالصة بوزن مكة ا درهم(  ائت ر مضروبة )م فضة ولو غي  الراء ال
 تحديدا� لقوله صلى ال عليه وسلم "ل�ي�س� ف�يم�ا د�ون� خ�م�س� أ�و�اق� م�ن
هر تشديد الياء على الش ة بضم الهمزة و وقي  الو�ر�ق� ص�د�ق�ة" وال
له في المجموع نصوص المشهورة والجماع قا  أربعون درهما� بال
ا سبعة ه ي كل عشرة من لت لسلمية ا لدراهم ا لدراهم ا  والمراد با
انت ة عشر درهما� وسبعان، وك ربع ثاقيل أ ، وكل عشرة م ثاقيل  م
ن عمر رضي ال تعالى م ت في ز م ضرب ة ث ختلف ية م  في الجاهل
يه مسلمون عل أجمع ال ل عبد الملك على هذا الوزن و قي  عنه، و
ا حبة، خمس انق ثمان حبات و انق، والد م ستة دو لدره  ووزن ا
درهم ثلثة  فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة، ومتى زيد على ال
ثة أعشاره كان ص من المثقال ثل ق متى ن  أسباعه كان مثقال� و
ي درهم ق نها ثلثة ب ا نقص م ل عشرة أسباع، فإذ  درهما� لن المثقا
مسة وهو خ منه ) لعشر(  ربع ا لدراهم المذكورة ) وفيها( أي ا ( 

ه وسلم "و�ف�ي الر�ق�ة� ر�ب�ع� الع�ش�ر�" )وما ي قوله صلى ال عل  دراهم( ل
ين هما وب فبحسابه( والفرق بين و يسيرا� ) لنصاب ول  زاد( على ا
الفضة ذهب و ى في ذلك أن ال عن مشاركة، والم واشي ضرر ال  الم
ن أشرف نعم ال تعالى ا م هم لسائمة، و الماشية ا  معد~ان للنماء ك
نيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات هما قوام الد  على عباده إذ ب
 الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلف غيرهما من الموال، فمن
س قاضي البلد ب ا كمن ح ا له ي خلق ت مة ال بطل الحك ا فقد أ نزهم  ك
نقدين اب أحد ال ص كمل ن قضي حوائج الناس، ول ي عه أن ي  ومن
يب، تمر بالزب مل نصاب ال ما ل يك لجنس ك الخر لختلف ا  ب
 ويكمل الجيد بالرديء من الجنس الواحد وعكسه كما في الماشية،
حوها، لخشونة ون نحوها، وبالرداء ا مة و  والمراد بالجودة النعو



اعه، فإن خذ بأن قلت أنو ن سهل ال قسطه إ ن كل نوع ب ذ م يؤخ  و
 كثرت وشق اعتبار الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات ول
ما لو أخرج ن صحيح ك ور ع كس ن جيد ول م  يجزىء رديء ع
 مريضة عن صحاح قالوا: ويجزىء عكسه بل هو أفضل لنه زاد
لى من يوكله لجيد إ ينار الصحيح أو ا يرا� فيسلم المخرج الد  خ
ه نصف زم ل في المجموع: وإن ل يرهم. قا و من غ هم أ  الفقراء من
عهم قى له م ة ونصفه يب فه عن الزكا ص هم دينارا� ن ينار سلم إلي  د
مانة، ثم يتفاصل هو وهم فيه بأن يبيعوه لجنبي ويتقاسموا ثمنه  أ
كن يكره له شراء و نصفهم ل ه نصفه، أو يشتري ه ا من  أو يشترو
ة وصدقة التطو~ع، ول واء فيه الزكا ه س ي صدق عل من ت  صدقته م
ه كذهب بفضة دون من  شيء في المغشوش وهو المختلط بما هو أ
لواجب لغه أخرج ا ه نصابا� فإذا ب لص تى يبلغ خا  وفضة بنحاس ح
واجب وكان متطو~عا� بالنحاس،  خالصا� أو مغشوشا� خالصه قدر ال
 ويكره للمام ضرب المغشوش لخبر الصحيحين "م�ن� غ�ش�ن�ا ف�ل�ي�س
ارها صحت ه بعض الناس بعضا�، فإن علم معي غش ب  م�ن�ا" ولئل ي
ية ح كبيع الغال ص انت مجهولة على ال لة بها وكذا إذا ك  المعام
ير ولو دراهم والدنان غير المام ضرب ال  والمعجونات. ويكره ل

خالصة لنه من شأن المام ولن فيه افتياتا� عليه. 
      )ول تجب في الحلي~ المباح( من ذهب أو فضة كخلخال لمرأة
 )زكاة( لنه معد~ لستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم، ويزكى
واني بالجماع وكذا المكروه ن حلي ومن غيره كال لمحر~م م  ا
 كالضبة الكبيرة من الفضة للحاجة والصغيرة للزينة، ومن المحرم

الميل للمرأة 
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 وغيرها فيحرم عليهما. نعم لو اتخذ شخص ميل� من ذهب أو فضة
بس السوار والخلخال لل كاة فيه، و ه فهو مباح فل ز ين  لجلء ع
ى في ث هما محر~مان بالقصد، والخن تخاذهما ف قصده با لرجل بأن ي  ا
ل وفي حلي الرجال كالمرأة احتياطا� للشك في اء كالرج لنس  حلي ا
 إباحته، فلو اتخذ الرجل سوارا� مثل� بل قصد ل للبس ول لغيره أو
ة فيه لنتفاء اهة فل زكا ه استعماله بل كر من ل ته ل قصد إجار  ب
لستعمال كسر الحلي المباح ل لقصد المحرم والمكروه، وكذا لو ان  ا
ن بل صوغ فل زكاة أيضا� وإن دام أحوال مك صلحه وأ  وقصد إ



لزكاة في بنا ا يث أوج صلحه، وح ة الحلي وقصد إ دوام صور  ل
وزنه بخلف مته ل ب ه فالعبرة بقي وزن ته و ختلفت قيم  الحلي وا
ته فلو كان له حلي نه ل بقيم ي فالعبرة بوز ن ينه كالوا  المحر~م لع
ن أن يخرج ربع عشره ي خير ب ته ثلثمائة ت ا درهم وقيم ت نه مائ  وز
م يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين،  مشاعا� ث
عة ونصف نقدا�، ول يجوز ا سب ته ة مصوغة قيم و يخرج خمس  أ
يه وعلى ن فيه ضررا� عل كسرة ل مسة م نه خ عطي م  كسره لي
مسة من ين أن يخرج خ ير ب لمستحقين، أو كان له إناء كذلك تخ  ا
 غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا� ويحرم
قوله صلى ال عليه و في آلة الحرب ل لذهب ول لرجل حلي ا  على ا
 وسلم "أ�ح�ل� الذ�ه�ب� و�الح�ر�ير� ل�ن�اث� أ�م�ت�ي و�ح�ر�م� ع�ل�ى ذ�ك�ور�ه�ا" إل
 النف إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب لن بعض الصحابة
 قطع أنفه في غزوة فاتخذ أنفا� من فضة فأنتن عليه، فأمره أن يتخذه
 من ذهب وإل النملة فإنه يجوز اتخاذها لمن قطعت منه ولو لكل
جوز لمن ن فإنه ي نف، وإل الس ياسا� على ال لذهب ق بع من ا  أص
 قلعت سنه اتخاذ سن من ذهب وإن تعددت قياسا� أيضا� على النف،
تي عبة ال هي الش ب على الرجل و ذه م من ال ت يحرم سن الخا  و
لخاتم بالجماع ن الفضة ا ل م لرج يحل ل ا الفص، و تمسك به  يس
 "ولنه اتخذ خاتما� من فضة"، بل لبسه سنة سواء أكان في اليمين
مين أفضل، والسنة أن يجعل الفص مما يلي ليسار لكن الي  أم في ا

كفه. ول يكره للمرأة لبس خاتم الفضة.
لهم تم المباح ولع صحاب لمقدار الخا تنبيه[: لم يتعرض ال [      
 اكتفوا فيه بالعرف أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها، وهذا هو
 المعتمد، وإن قال الذرعي الصواب ضبطه بدون مثقال. ولو اتخذ
ا في د جاز كم واح ا بعد ال نه بس الواحدة م اتم كثيرة ليل لرجل خو  ا
راف كما بسها معا� جاز ما لم يود~ إلى إس ة وأصلها، فإن ل لروض  ا
ر جاز مع لخنص ير ا ل في غ م الرج خت هم، ولو ت ذ من كلم ؤخ  ي
حلية آلة لفضة ت ل من ا لرج يحل ل ا في شرح مسلم، و ة كم لكراه  ا
 الحرب كالسيف والرمح والمنطقة ل ما ل يلبسه كالسرج واللجام،
ا لبس أنواع ه ة الحرب بذهب ول فضة ول ية آل ليس للمرأة تحل  و
 حلي الذهب والفضة كالسوار وكذا ما نسج بهما من الثياب. وتحرم
 المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار، وكذا يحرم إسراف
ة للرجل فض مصحف ب حلية ال ل في آلة الحرب. ويجوز ت لرج  ا



ط بذهب لعموم "أ�حل� الذ�ه�ب� و�الح�ر�ير ا فق ه  والمرأة، ويجوز ل
د أحسن لمصحف بذهب فق  ل�ن�اث� أ�م�ت�ي" قال الغزالي: ومن كتب ا
ا في دم وروده لجواهر كاللؤلؤ والياقوت لع ة في سائر ا  ول زكا

ذلك.
يان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه       }فصل{: في ب
يه وله صلى ال عل ة أوسق( لق ثمار خمس ونصاب الزروع وال ( 
 وسلم "ل�ي�س� ف�يم�ا د�و�ن� خ�م�س�ة أ�و�س�ق� ص�د�ق�ة�" والوسق جمع وسق

بفتح الواو وكسرها، سمي 
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وستمائة طل ) وهي( بالوزن )ألف( ر لصيعان ) ه يجمع ا ن  به ل
لوسق ستون صاعا�، والصاع عراقي( أي~ البغدادي. لن ا  رطل بال
لرطل  أربعة أمداد، والمد~ رطل وثلث بالبغدادي، وقد~رت به لنه ا
 الشرعي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما� وأربعة أسباع درهم،
يرها، اشي وغ ي نصاب المو ا ف م حديد ك نصاب المذكور ت  وال
لوزن استظهارا ما قدرت با لصحيح. وإن كيل على ا برة فيه بال ع  وال
ط فإنه وس ن كل نوع ال لوزن م بر في ا ت كيل، والمع ا وافق ال  أو إذ
ري ستة لمص الرزين، وكيله بالردب ا لخفيف و تمل على ا  يش
ن صاعا� كزكاة لقدحي عل ا ما قاله القمولي بج ادب وربع إردب ك  أر
مسة أرادب ها خ بكي في جعل ن خلفا� للس ي لفطر وكفارة اليم  ا

ونصف وثلث لنه جعل الصاع قدحين إل سبعي مد.
      ]تنبيه[: ل يضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر
ض في ع عضه إلى ب واحد ب مر العام ال يضم ث خر، و  وزرع عام آ
كه لختلف أنواعه وبلده حرارة لنصاب وإن اختلف إدرا  إكمال ا
ثمر بها بخلف  وبرودة كنجد وتهامة فتهامة حارة يسرع إدراك ال
لعبرة ا عشر شهرا� عربية، وا ن عام هنا اث د لبردها، والمراد بال ج  ن
 بالضم هنا بإطلعهما في عام فيضم طلع نخيل إلى الخر إن أطلع
مر نخل عم لو أث احد. ن ده في عام و ي قبل جداد الول وكذا بع ن  الثا
، وزرعا العام ين م بل هما كثمرة عام ض ن في عام فل ي تي  مر
م هنا الض عبرة ب فصول وال ا في ال هم  يضمان وإن اختلف زراعت
ا عشر شهرا ثن ة وهي ا ي سنة واحد ما ف ع حصاديه  اعتبار وقو

عربية كما مر.



إن سقيت ق وما زاد ) وس لخمسة أ أي في ا يها(  يجب )ف       )و( 
ملة وسكون المثناة تح المه هو بف السيح( و لسماء أو( بماء )  بماء ا

تحت السيل أو بما انصب~ إليه من جبل أو نهر أو عين 
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ثمر ه من الماء وهو البعلي سواء في ذلك ال قرب  أو شرب بعروقه ل
بضم إن سقيت بدولب(  ب فيها ) يج العشر( كامل� )و(   والزرع )
ة وهي البكرة أو لي و ما يديره الحيوان أو دا ، وه تحه  أوله وف
هر ن نحو ن م ضح(  نفسه )أو بن ي ما يديره الماء ب ه  ناعورة، و
اضحة، أو بماء اشتراه أو نثى ن لذكر ناضحا� وال يسمى ا  بحيوان و
نصف نه ) و غصبه لوجوب ضما ة فيه، أ من ظم ال هب له لع  و
لس�م�اء ا س�ق�ت� ا ه وسلم "ف�ي�م� ي وله صلى ال عل لعشر( وذلك لق  ا
 و�الع�ي�ون� أ�و� ك�ان� ع�ث�ر�يا� الع�ش�ر�، و�ف�يم�ا س�ق�ي� ب�الن�ض�ح� ن�ص�ف� الع�ش�ر"
ى فيه ن هقي وغيره، والمع ما قاله البي عقد الجماع على ذلك ك  وان
فتح لسائمة. والعثري ـ ب لوفة وا ا في المع م ها ك ؤنة وخفت  كثرة الم
ه في حفرة، ي اء السيل الجاري إل ا سقي بم ة ـ م ثلث  المهملة والم
مها والقنوات ماء بها إذا لم يعل عثر ال تسمى الحفرة عاثوراء لت  و
لمسقي ر ففي ا ط ظيم كماء الم هر الع ورة من الن السواقي المحف  و
ما تخرج لعمارة ؤنة القنوات إن عشر لن م نه ال ها م  بماء يجري في
يأت وصل ا تحفر لحياء الرض، فإذا ته م لقرية، والنهار إن  ا
واضح د أخرى بخلف السقي بالن رة بع بعه م  الماء إلى الزرع بط
النضح وعين ك ا سقي بالن م فسه، وفي ؤنة للزرع ن نحوها فإن الم  و
هما ل مر والزرع ونمائ يش الث ر يقسط باعتبار مدة ع مط  وال
مدة من يوم الزرع مثل انت ال لسقيات، فلو ك ثرهما ول بعدد ا  بأك
ا إلى سقية ه بعة من احتاج في أر هر و ية أش  إلى يوم الدراك ثمان
لنضح يتين فسقي با لى سق عة الخرى إ ، وفي الرب طر  فسقي بالم
 وجب ثلثة أرباع العشر، وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما
ا إلى سقيتين ه حتاج في ستة من الستواء ولو ا  باعتبار المدة أخذا� ب
لنضح قيات فسقي با ة س ث ين إلى ثل ماء وفي شهر لس  فسقي بماء ا
لعشر، ولو اختلف المالك لعشر وربع نصف ا لثة أرباع ا  وجب ث
 والساعي في أنه سقي بماذا؟ صدق المالك لن الصل عدم وجوب
 الزيادة عليه، فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا�، وتجب الزكاة فيما ذكر
و قبل ذلك بلح لة وه نه حينئذ� ثمرة كام مر ل  ببدو~ صلح ث



ل ذلك بقل، ب هو ق نه حينئذ� طعام و باشتداد حب ل  وحصرم، و
مته ها غالبا� وعل ه صفة يطلب في لوغ ي ثمر وغيره ب لح ف الص  و
اد أو صفرة كبلح و سو ه في حمرة أ مر المأكول المتلو~ن أخذ  في الث
نه بيض لي نب ال نه كالع ي غير المتلون م ش، وف م  وعناب ومش
عضه وإن و صلح ب ماء فيه وبد و صفاؤه وجريان ال ه هه و  وتموي
يه زكاة إذا بدا ن~ خرص أي حزر كل ثمر ف ه، وس  قل~ كظهور
كل شجرة ويقدر الكه للتباع، فيطوف الخارص ب  صلحه على م
قل مين أي لن ابسا� وذلك لتض رة كل نوع رطبا� ثم ي ها أو ثم  ثمرت
د جفافه. ه بع خرج مة تمرا� أو زبيبا� لي ين إلى الذ ق من المع لح  ا
ها، وشرط هل للشهادات كل  وشرط في الخرص المذكور عالم به أ
ئبه وقبول مخرج من مالك أو نا به ل ن من المام أو نائ ضمي  ت
ى حيف ع، فإن ادع مي رف في الج ص مين، فللمالك حينئذ� ت  للتض
 الخارص فيما خرصه أو غلطه بما يبعد لم يصدق إل ببينة، ويحط
عد تلف مل ب طه بالمحت إن ادعى غل تمل، و ية القدر المح  في الثان
 المخروص كله أو بعضه فكالوديع لكن اليمين هنا سنة بخلفها في

الوديع فإنها واجبة.
ا يجب م في زكاة العروض والمعدن والركاز و فصل{:  {      

إخراجه )وتقوم عروض التجارة 
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 عند آخر الحول بما اشتريت به( هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو
اب فإنه يقو~م به قد البلد الغالب، أو دون نص غير ن ته، أو ب  في ذم
غ نصابا� لم ن نقد البلد، فلو لم يبل ه م لي ل ما بيده وأقرب إ ه أص ن  ل
ر نقد كعرض ونكاح غي لكه ب ما إذا م جب الزكاة وإن بلغ بغيره، أ  ت
د فيه غالب نقد البلد يقو~م به، فلو حال الحول بمحل~ ل نق  وخلع فب
 كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلد إليه، فإن ملكه
باقي بغالب نقد البلد، فإن غلب نقد به وال  بنقد وغيره قو~م ما قابل ال
خر تجارة نصابا� بأحدهم دون ال تساوي وبلغ مال ال  نقدان على ال
و تم ذا فارق ما ل ين، وبه أحد النقد نصاب ب تحقق تمام ال  قو~م به ل
قد يقوم به، نقد ل يقو~م به دون ن لنصاب في ميزان دون آخر أو ب  ا
لجبران ي شاتي ا ا ف مالك كم ا خير ال هم كل من صابا� ب  وإن بلغ ن
لروضة وإن صل ا ححه في أ ا ص د كم م هذا هو المعت دراهمه و  و
 صحح في المنهاج كأصله أنه يتعين النفع للمستحقين ويضم ربح



 حاصل في أثناء الحول لصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به،
 فلو اشترى عرضا� بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل
 آخره بلحظة ثلثمائة زكاها آخره، أما إذا نض دراهم أو دنانير بما
زكي ل بل ي ص ضم إلى ال كه إلى آخر الحول فل ي أمس  يقو~م به و
 الصل بحوله ويفرد الربح بحول )ويخرج من( قيمتة )ذلك( ل من
 العروض )ربع العشر( أما أنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة
 لنه يقوم بهما، وأما أنه من القيمة فلنها متعلقة فل يجوز إخراجه

من عين العروض.
لفضة( استخرج من معادن الذهب وا       )وما( أي� وأي~ نصاب )
احة أو كاة من أرض مب ن أهل الز و م ن ه تخرج ذلك م  أي اس
لعشر( بعموم الدلة ربع ا لنصاب ) يخرج منه( أي ا وكة له )  ممل
ابقة لخبر "و�ف�ي الر�ق�ة� ر�ب�ع� الع�ش�ر�" و�م�ا ز�اد� ف�ب�ح�س�اب�ه� إذ ل لس  ا
ل يجب ول ب ة كما مر. ول يشترط الح ماشي ي غير ال ص ف  وق
مل النماء، جل تكا تبر ل ما يع في الحال( لن الحول إن  الخراج )
ه فأشبه الثمار والزروع، ي نفس ماء ف مستخرج من المعدن ن  وال
 ويضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن وتتابع العمل كما
لكه ول ق من الثمار، ول يشترط بقاء الول على م تلح ضم الم  ي
 يشترط في الضم اتصال النيل لنه ل يحصل غالبا� إل متفرقا�، وإذا
لزمن ض ضم� وإن طال ا إصلح آلة أو مر عمل بعذر ك طع ال  ق
عراضه. من أم ل ل ضم طال الز  عرفا�، فإن قطع بل عذر لم ي
 ومعنى عدم الضم أنه ل يضم الول إلى الثاني في إكمال النصاب
لى ما ملكه بغير ني إلى الول إن كان باقيا� كما يضمه إ  ويضم الثا
لفضة تخرج من ا ا اس لنصاب، فإذ ة في إكمال ا ب  المعدن كإرث وه
ة في ني فل زكا مسين بالثا عمل الول ومائة وخ مسين درهما� بال  خ
يما لو كان مالكا لخمسين كما تجب ف لخمسين وتجب في المائة وا  ا

لخمسين من غير المعدن.
      ]تنبيه[: خرج بقولنا وهو من أهل الزكاة المكاتب فإنه يملك ما
لرقيق فلسيده يه فيه، وأما ما يأخذه ا  يأخذه من المعدن ول زكاة عل
منع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار السلم ته وي لزمه زكا  في
ها و دخيل في ين وه لمسلم ياء بها لن الدار ل ع من الح ن ما يم  ك
طب، ما لو احت كه ك نعه مل ه قبل م كم فقط، فإن أخذ مانع له الحا  وال
دن حصول ت وجوب حق المع د ضرره ووق تأب يفارق ما أحياه ب  و
ة من التراب تنقي ليص وال ت الخراج عقب التخ ه ووق ل في يد ي  الن



ب ووقت د الح لوجوب في الزرع اشتدا ا أن وقت ا م  ونحوه، ك
الخراج التنقية.

ؤخذ( بالخاء و فضة )ي ن ذهب أ اب م أي~ نص وما( أي و (      
لخمس( رواه الشيخان وخالف المعدن يه ا ة من الركاز )فف عجم  الم
به ثر واج نته قليلة فك ي تحصيله أو مؤ ة ف ن ث إنه ل مؤ ن حي  م
ه حق ن معدن مصرف الزكاة ل رف هو وال معشرات ويص  كال
ب في الزروع اج رض فأشبه الو تفاد من ال لمس ب في ا اج  و

والثمار.
قد ول يشترط نه ل بد أن يكون نصابا� من الن قد علم أ تنبيه[:  [      
ية، والمراد  فيه الحول، والركاز بمعنى المركوز وهو دفين الجاهل
 بالجاهلية ما قبل السلم أي قبل مبعث النبي~ صلى ال عليه وسلم
لشيخ أبو علي، سموا بذلك لكثرة جهالتهم، ويعتبر  كما صرح به ا
 في كون المدفون الجاهلي ركازا� أن ل يعلم أن مالكه بلغته الدعوة،

فإن علم أنها 
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 بلغته وعاند ووجد في بنائه وبلده التي أنشأها كثر فليس بركاز بل
ن جماعة وأقره وأن يكون وع ع كاه في المجم ما ح و فيء ك  ه
و أنه لم أن السيل أظهره فركاز، أ  مدفونا�، فإن وجده ظاهرا� فإن ع
 كان ظاهرا� فلقطة وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو
 السلم وسيأتي، فإن وجد دفين إسلمي كأن يكون عليه شيء من
ه فله فيجب لك سلم: فإن علم ما لك من ملوك ال لقرآن أو اسم م  ا
 رده على مالكه لن مال المسلمين ل يملك بالستيلء عليه، فإن لم
لضربين الجاهلي أو ن أي~ ا لم م ه فلقطة، وكذا إن لم يع ك  يعلم مال
 السلمي هو؟ بأن كان مما ل أثر عليه كالتبر وإنما يملك الركاز
 الواجد له ويلزمه زكاته إذا وجده في موات أو في ملك أحياه، فإن
 وجده في مسجد أو شارع فلقطة وإن وجده في ملك شخص أو في
ه أو سكت عه بأن نفا ه فللشخص إن ادعاه، فإن لم يد~ ي  موقوف عل
 فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي المر إلى المحيي للرض فيكون
 له وإن لم يد~عه لنه ملكه، ولو تنازع الركاز في ملك بائع ومشتر
ما لو نه ك يد بيمي ير صدق ذو ال مستع ير و تر أو مع و مكر ومك  أ

تنازعا في أمتعة الدار.



سميت بذلك لفطر.  ل صدقة ا طر، ويقا في زكاة الف فصل{:  {      
كسر الفاء طر، ويقال أيضا� زكاة الفطرة ب بها بدخول الف  لن وجو
لخلقة المرادة بقوله ي هي ا لت ا من الفطرة ا ه ي آخرها كأن تاء ف  وال
لتي ف�ط�ر الناس� عليها{ قال وكيع بن الجراح:  تعالى }ف�ط�رت� ال ا
بر نقصان ة تج و للصل لسه ر رمضان كسجدة ا ر لشه ط  زكاة الف
بها ل في وجو الص ان الصلة. و قص لسجود ن ا يجبر ا وم كم لص  ا
هما: "فرض� رسول� ال  قبل الجماع خبر ابن عمر رضي ال عن
ه وسلم زكاة� الفطر� م�ن� رمضان� على الناس� صاعا ي  صلى ال عل
نثى م�ن و صاعا� من شعير� على كل� حر� أو عبد� ذ�ك�ر� أو أ  م�ن� تمر� أ
ة كما أربع بل ب تجب� زكاة� الفطر� بثلثة� شرائط�(  لمسلمين" )و  ا
وله صلى ر أصلي لق اف سلم( فل زكاة على ك  ستعرفه: الول )ال
نها هو إجماع قاله الماوردي ل ه وسلم: "م�ن� الم�س�ل�م�ين�" و  ال علي
إخراجها ه ليس مطالبا� ب ن ها، والمراد أ س من أهل ي هو ل  طهرة و
 ولكن يعاقب عليها في الخرة، وأما فطرة المرتد ومن عليه مؤنته
و غربت مرتد ول عبد ال لسلم وكذا ال موقوفة على عوده إلى ا  ف
ه حتى يعود ت تد لم تلزمه فطر ته مر كافر نفق لشمس، ومن تلزم ال  ا
لم وقريبه لمس لي فطرة رقيقه ا ص افر ال لى السلم، وتلزم الك  إ
لشمس كل )ا ثاني )بغروب(  هما. )و( الشرط ال لنفقة علي لمسلم كا  ا
 من آخر يوم من رمضان( لنها مضافة في الحديث إلى الفطر من
ن إدراك جزء من رمضان د م ماضي، ول ب ي الخبر ال  رمضان ف
 وجزء من ليلة شو~ال، ويظهر أثر ذلك فيما إذا قال لعبده: أنت حر
 مع أول جزء من أول ليلة شوال أو مع آخر جزء من رمضان، أو
و نفقة قريب بين ين بليلة ويوم أ  كان هناك مهايأة في رقيق بين اثن
هما ل في نوبتي قت الوجوب حص هما لن و هي علي ين كذلك ف  اثن

فتخرج 

 197ص: 
ن أن تخرج قبل يس غروب دون من ولد بعده و ات بعد ال من م  ع
ل الصلة أول ع عيد للتباع وهذا جري على الغالب من ف  صلة ال
يرها عن هار، فإن أخرت استحب الداء أول النهار ويحرم تأخ  الن
ثالث من مستحقين. )و( ال يبة ماله أو ال عيد بل عذر كغ  يوم ال
 الشروط )وجود الفضل( أي الفاضل )عن قوته وقوت( من تلزمه
في ذلك اليوم( ية ) من زوجية أو بعضية أو ملك ه من )عياله(  فقت  ن



ن مسكن لته( ويشترط أيضا� أن يكون فاضل� ع يد )ولي  أي يوم الع
هير جامع التط ا في الكفارة. ب م ما ك ن به يحتاج إليه ي  وخادم لئق
ما ونه، أ مة مم ته أو خد تاجه لخدم مراد بحاجة الخادم أن يح  وال
ق به ر لها، وخرج باللئ ث اشيته فل أ ي أرضه أو م له ف  حاجته لعم
لزمه مكن إبدالهما بلئق به ويخرج التفاوت في فيسين ي انا ن  ما لو ك
ي ذمة لفطرة ف تت ا ، نعم لو ثب لحج ي في ا ع ما ذكره الراف  ذلك ك
لتحقت بالديون، ها حينئذ ا مه لن ا مسكنه وخاد ه نسان فإنه يباع في  إ
 ويشترط أيضا� كونه فاضل� عن دست ثوب يليق به وبممونه، كما
ينه ولو ه فاضل� عن د ن ى له في الديون ول يشترط كو ق نه يب  أ
كه ابع الذي تر ا رجحه في المجموع. )و(الشرط الر ي كم دم  ل
 المصنف الحرية، فل فطرة على رقيق ل عن نفسه ول عن غيره،
 أما غير المكاتب كتابة صحيحة فلعدم ملكه، وأما المكاتب المذكور
 فلضعف ملكه إذ ل يجب عليه زكاة ماله ول نفقة قريبه، ول فطرة
ة فاسدة فإن فطرته اب  على سيده عنه لستقلله بخلف المكاتب كت
ه من لزم ه حر ي ض ، ومن بع ته ب عليه نفق إن لم تج  على سيده و
لباقي هذا حيث لحرية وباقيها على مالك ا  الفطرة بقدر ما فيه من ا
 ل مهايأة بينه وبين مالك بعضه، فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة
 ممن وقعت في نوبته ومثله في ذلك الرقيق المشترك )ويزكي عن
نفسه وعمن تلزمه نفقته من( زوجته وبعضه ورقيقه )المسلمين(.

ه فطرة من م ه فطرة نفسه لز م من لز بط ذلك:  تنبيه[: ضا [      
د ما ين ووج سلم و زوجية إذا كانوا م و قرابة أ فقته بملك أ لزمه ن  ت
لمسلم بط مسائل منها ل يلزم ا نى من هذا الضا هم، واستث  يؤدي عن
 فطرة الرقيق والقريب والزوجة الكفار وإن وجبت نفقتهم لقوله في
ة زوجته عبد فطر نها ل يلزم ال ن� الم�س�ل�م�ين�" وم لسابق "م� لخبر ا  ا
 حرة كانت أو غيرها وإن أوجبنا نفقتها في كسبه ونحوه لنه ليس
بن ها ل يلزم ال ل عن غيره؟ ومن تحم ه فكيف ي فس  أهل� لفطرة ن
ما على الولد لن بت نفقته ه ومستولدته وإن وج بي طرة زوجة أ  ف
ها الولد بخلف الفطرة، ع إعساره فيتحمل ة للب م زم لنفقة ل  ا
 ومنها عبد بيت المال تجب نفقته دون فطرته، ومنها الفقير العاجز
 عن الكسب يلزم المسلمين نفقته دون فطرته، ومنها ما نص عليه
مستأجر فإن الفطرة ته على ال و آجر عبده وشرط نفق م أنه ل  في ال
 على سيده، ومنها عبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله
 مع العامل فنفقته عليه وفطرته على سيده، ومنها ما لو حج بالنفقة،



ا سواء هم إن وجبت نفقت ما و جب فطرته لمسجد فل ت بد ا ها ع  ومن
ها الموقوف على يه، ومن لمسجد ملكا� له أو موقوفا� عل كان عبد ا  أ
لزوج وقت لو أعسر ا درسة ورباط، و ن كرجل وم ي هة أو مع  ج
ها ل الحرة فل مة فطرت يد الزوجة ال  الوجوب أو كان عبدا� لزم س
 تلزمها ول زوجها لنتفاء يساره، والفرق كمال تسليم الحرة نفسها

بخلف المة لستخدام السيد لها. ويزكي عن نفسه وجوبا� 

 198 ص: 
 )صاعا� من( غالب )قوت بلده( إن كان بلديا�، وفي غيره من غالب
 قوت محله لن ذلك يختلف باختلف النواحي، والمعتبر في غالب
قت ا في المجموع ل غالب قوت و نة كم لس  القوت غالب قوت ا
على عن ي وسيطه. ويجزىء القوت ال  الوجوب خلفا� للغزالي ف
لحق، قصه عن ا نه زاد خيرا� ول عكس لن دنى ل  القوت ال
لمقصود فالبر  والعتبار في العلى والدنى بزيادة القتيات لنه ا
 خير من التمر والرز ومن الزبيب والشعير، من الزبيب فالشعير
ر منه بالولى، ر خي م لغ في القتيات والت نه أب تمر ل ير من ال  خ
لرز خير من يرا� من الرز وأن ا عير خ بغي أن يكون الش  وين
لزمه عمن ت اجب و ه من قوت و ن نفس له أن يخرج ع مر. و  الت
ه بإذنه أعلى منه  فطرته كزوجته وعبده وقريبه أو عمن تبرع عن
 لنه زاد خيرا� ول يبعض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من
ب، كما ل يجزىء اج ين أعلى من الو نس حد الج نسين وإن كان أ  ج
ة، أما لو أخرج م خمس ع و خمسة ويط كس ين أن ي  في كفارة اليم
 الصاع عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين
 مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع، أو إخراجه من نوعين
ها ان في بلد أقوات ل غالب في ا كان من الغالب ولو ك  فإنه جائز إذ
ا في القتيات لقوله تعالى }لن� ت�ن�ال�وا الب�ر ل أعله الفض خير، و  ت

حتى ت�نف�ق�وا مما ت�ح�ب�ون{.
      ]تنبيه[: لو كانوا يقتاتون القمح المخلوط بالشعير تخير إن كان
 الخليطان على حد سواء، فإن كان أحدهما أكثر وجب منه، فإن لم
نه يخرج ما أ نصفا� من ذا فوجهان أوجهه جد إل نصفا� من ذا و  ي
نه ل يجوز أن ر لما مر~ أ لخ يه ول يجزىء ا واجب عل لنصف ال  ا
عبرة ي عن غيره فال ن يزك ا م أم ن جنسين، و اع م بعض الص  ي
ل آخر ح مؤدى عنه، فلو كان المؤدي بم حل ال  بغالب قوت م



 اعتبرت بقوت محل المؤدى عنه بناء على الصح من أن الفطرة
ها عنه المؤدي، فإن لم يعرف محله كعبد ه ثم يتحمل  تجب أو~ل� علي
 آبق فيحتمل كما قال جماعة استثناء هذه أو يخرج فطرته من قوت
ليه لن الصل أنه فيه، أو يخرج للحاكم  آخر محل عهد وصوله إ
لذي يخرج منه مجزيا ة، فإن لم يكن قوت المحل ا  لن له نقل الزكا
تساويان قربا ان بقربه محلن م يه، وإن ك تبر أقرب المحال إل  اع
خمسة أرطال وثلث( ي الصاع بالوزن ) هما. )وقدره( أ خير بين  ت
ان رطل بغداد كلم في بي عراقي( أي~ بالبغدادي. وتقدم ال  رطل )بال
نما قدر بالوزن استظهارا كيل، وإ ل فيه ال الص ضعه و  في مو
جد أو معياره، فإن فقد أخرج قدرا برة بالصاع النبوي إن و ع  وال
ماعة: ي الروضة: قال ج قال ف ن الصاع.  ص ع ن أنه ل ينق تيق  ي
يل الصاع بالك هى. و ما انت ي رجل معتدله ف ع أربع حفنات بك لصا  ا
د شيئا� يسيرا� لحتمال ن يزي غي له أ لمصري قدحان، وينب  ا
لرفعة: كان بن ا و نحو ذلك. قال ا و تبن أ ا على طين أ هم  اشتمال
ل حين كري رحمه ال تعالى يقو لس لدين ا  قاضي القضاة عماد ا
دكم هذه  يخطب بمصر خطبة عيد الفطر: والصاع قدحان بكيل بل
دكم هذه إل عيب والغلت، ول يجزىء في بل ين وال الم من الط  س

القمح اهـ.
لشريعة معنى� لطيفا ي محاسن ا ي ف لشاش كر القفال ا       ]فائدة[: ذ
 في إيجاب الصاع، وهو أن الناس تمتنع غالبا� من الكسب في العيد
 وثلثة أيام بعده، ول يجد الفقير من يستعمله فيها لنها أيام سرور
لصاع عند جعله خبزا لذي يتحصل من ا لصوم، وا  وراحة عقب ا
ثلث كما مر ز، فإن الصاع خمسة أرطال و لخب ل من ا نية أرطا  ثما
 ويضاف إليه من الماء نحو الثلث فيأتي منه ذلك وهو كفاية الفقير

في أربعة أيام لكل يوم رطلن.
      ]تتمة[: جنس الصاع الواجب القوت الذي يجب فيه العشر أو
عير عض المعشرات كالبر والش د ورد في ب ص ق لن صفه لن ا  ن
مع القتيات، ويجزىء يه بجا باقي عل ، وقيس ال بيب تمر والز  وال
لزبد، بس غير منزوع ا بن يا ه في الصحيحين، وهو ل وت  القط لثب
ة لمن ثلث ، وأجزأ كل من ال بن وجبن لم ينزع زبدهما  وفي معناه ل
 هو قوته سواء أكان من أهل البادية أم الحاضرة، أما منزوع الزبد
فتح الكاف كشك ـ وهو ب  من ذلك فل يجزىء، وكذا ل يجزىء ال



 معروف ـ ول المخيض ول المصل ول السمن ول الملح ول اللحم
ول مملح من القط أفسد كثرة الملح جوهره 
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ن ل يحسب الملح فيخرج قدرا ير فيجزىء، لك يس  بخلف الملح ال
ه صاعا. وللصل أن يخرج من ماله زكاة ن  يكون محض القط م
د رشيد يه كول يكه بخلف غير مول ه ل يستقل بتمل يه الغني لن  مول
و اشترك موسران أو نه، ول ا عنه إل بإذ ه أجنبي ل يجوز إخراج  و
 موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته ل من واجبه
ما مر. ق كما علم م لرقي ن قوت محل ا ل م هاج ب ع في المن ا وق م  ك
 وصرح به في المجموع بناء على ما مر~: من أن الصح أنها تجب

ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي.
ات على مستحقيها، م الصدقات أي الزكو ي قس ف فصل{:  {      
 وسميت بذلك لشعارها بصدق باذلها، وذكرها المصنف في آخر
م وهو ه في ال عالى عن ي رضي ال ت مام الشافع  الزكاة تبعا� لل
يمة. لفيء والغن د قسم ا ي بع هاج لها تبعا� للمزن نسب من ذكر المن  أ
ية المتقدم ن أصنافها الثمان ان م ن أي صنف ك م وتدفع الزكاة(  ( 
ي محل م ف د وجوده عن انية(  الصناف الثم ميع ) ها )إلى( ج  بيان
ز في قوله لعزي ابه ا عالى في كت كرهم ال ت لذين ذ وهم( ا  المال )
 تعالى }إن�ما الصدقات� للفقراء� والمساك�ين� والعاملين� عليها والمؤلفة
 قلوب�هم وفي الرقاب� والغارمين� وفي سبيل� ال وابن� السبيل{ قد علم
نما يه، وإ نها أنما ل تصرف لغيرهم وهو مجمع عل  من الحصر بإ
لصدقات مة ا ، وأضاف في الية الكري ع الخلف في استيعابهم  وق
عة الخيرة عة الولى بلم الملك، وإلى الرب لى الصناف الرب  إ
عة الولى، وتقييده لك في الرب ية للشعار بإطلق الم في الظرف  ب
صارفها ل الصرف في م حص يرة حتى إذا لم ي عة الخ  في الرب
نف عن مص وسكت ال تي.  ولى على ما يأ ترجع بخلفه في ال  اس
 تعريف هذه الصناف وأنا أذكرهم على نظم الية الكريمة. فالول
هما أو قع جميع ئق به، ي و من ل مال له ول كسب ل ه ير و  ـ الفق
 مجموعهما موقعا� من كفايته مطعما� وملبسا� ومسكنا� وغيرهما مما
من يحتاج إلى نه، ك يق بحاله وحال ممو ه منه على ما يل  ل بد ل
بعة، ثة أو أر مين أو ثل تسب إل دره  عشرة ول يملك أو ل يك
مسكين ي ـ ال ن كثر. والثا صابا� أم أقل أم أ كه ن كان ما يمل  وسواء أ



 وهو من له مال أو كسب لئق به يقع موقعا� من كفايته ول يكفيه،
 كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ول يكفيه إل عشرة، والمراد
 أنه ل يكفيه العمر الغالب ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة
ب كل يوم قدر تس ه غير محتاج كمك د لن و سي  قريب أو زوج أ
 كفايته واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها ل اشتغاله بعلم شرعي
 يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه منه لنه فرض كفاية، ول يمنع
تاجها، ول مال له كتب له يح به و نه وخادمه وثيا  ذلك أيضا� مسك
لى أن يصل إلى ماله يه إ تين أو مؤجل فيعطى ما يكف  غائب بمرحل
مل على ثالث ـ العا ر أو مسكين. وال ن فقي نه ال ل الجل ل و يح  أ
 الزكاة، كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الموال وقاسم
ل فل حق لسهمان ل قاض ووا جمع ذوي ا هم أو ي  وحاشر يجمع
مصالح. لمرصد لل ا في خمس الخمس ا لزكاة بل رزقهم ا في ا هم  ل
ليف، وهو من أسلم ع ـ المؤلفة قلوبهم: جمع مؤلف من التأ ب  والرا
ه في السلم ت و من أسلم وني ته ضعيفة فيتألف ليقوى إيمانه، أ  وني
 قوية ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلم غيره، أو كاف
لقسمان الخيران عي زكاة فهذان ا ه من كفار أو مان ي نا شر~ من يل  ل

إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث 
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هم ياجنا إلي لفة احت بر في إعطاء المؤ عت  لذلك، فقول الماوردي ي
 محمول على غير الصنفين الولين، أما هما فل يشترط فيهما ذلك
ؤلفة؟ وجهان ة من الم هل تكون المرأ مهم. و و ظاهر كل ا ه م  ك
ة صحيحة اب س ـ الرقاب وهم المكاتبون كت م عم. والخا  أصحهما ن
 لغير مزك~ فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم ما
تب ما مكا هم، أ ا يفي بنجوم م م ه ن لم يكن مع تق إ نهم على الع  يعي
 المزكي فل يعطى من زكاته شيئا� لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه.
 والسادس ـ الغارم وهو ثلثة: من تداين لنفسه في مباح طاعة كان
 أو ل وإن صرفه في معصية أو في غير مباح كخمر وتاب وظن
لحاجة بأن يحل الدين ول  صدقه، أو صرفه في مباح فيعطى مع ا
 يقدر على وفائه بخلف ما لو تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب
 فل يعطى وما لو لم يحتج لم يعط أو تداين لصلح ذات البين أي
تيل لم ا في ق ازعت ن قبيلتين تن ة بي ن ين القوم كأن خاف فت  الحال ب
تنة فيعطى ولو غنيا� ترغيبا� في ة تسكينا� للف لدي تحمل ا  يظهر قاتله ف



ع الصيل أو ن أعسر م طى إ اين لضمان فيع مة، أو تد  هذه المكر
من بالذن. لضمان بخلف ما إذا ض تبرعا� با  أعسر وحده وكان م
طى كر متطوع بالجهاد فيع هو غاز ذ ابع ـ سبيل ال تعالى و الس  و
ل وهو منشىء ن السبي ن ـ اب لثام  ولو غنيا� إعانة له على الغزو. وا
عصية ي سفره إن احتاج ول م ه ف جتاز ب فر من بلد الزكاة، أو م  س

بسفره.
ن استحقاقه يره حاله م ع من إمام أو غ داف من علم ال تنبيه[:  [      
ى ضعف م حاله فإن ادع من ل يعل مه، و مل بعل عدمه ع  الزكاة و
 إسلم صد~ق بل يمين، أو ادعى فقرا� أو مسكنة فكذلك ل إن ادعى
مل ة لسهولتها كعا ن  عيال� أو تلف مال عرف أن له فيكلف بي
 ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة، وصدق غاز وابن السبيل بل يمين،
نة هنا إخبار ا لجله استرد~ منهما ما أخذاه والبي ا عما أخذ  فإن تخلف
تفاضة بين الناس ة اس ين ي عن الب ن أتين، ويغ ين أو عدل وامر  عدل
مسكين ى فقير و ط تب. ويع لغارم وسيد للمكا ئن في ا تصديق دا  و
انه عقارا� يستغلنه، وللمام تريان بما يعطي ة عمر غالب فيش فاي  ك
كسب ن ل يحسن ال م ا في الغازي هذا في م  أن يشتري له ذلك ك
 بحرفة ول تجارة، أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشتري
 به آلتها أو بتجارة فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه ما
ر إصلح ذات تب وغارم لغي عطى مكا يته غالبا� وي في ربحه بكفا  ي
 البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما، ويعطى ابن سبيل ما يوصله
ه في  مقصده أو ماله إن كان له مال في طريقه ويعطى غاز حاجت
يأ ترد منه، ويه ه فل يس ك إقامة له ولعياله ويمل  غزوه ذهابا� وإيابا� و
مل زاده فره، وما يح ل س لمشي أو طا ن لم يطق ا  له مركوب إ
ها مؤلفة يعطي ن السبيل وال ب هما كا عتد مثله حمل متاعه إن لم ي  و
 المام أو المالك ما يراه. والعامل يعطى أجرة مثله ومن فيه صفتا

استحقاق كفقير وغارم يأخذ بإحداهما.
      )و( يجب تعميم الصناف الثمانية في القسم إن أمكن بأن قسم
ن بأن قسم ك ية، فإن لم يم ظاهر ال ئبه ووجدوا ل  المام ولو بنا
إلى من لدفع ) م وجب ا ضه وجد بع مل أو المام و  المالك إذ ل عا
حاد كل يم آ هم وعلى المام تعم ن وجد من م م مي نهم( وتع وجد م  ي
هم المال، فإن لم د ووفى ب نحصروا بالبل  صنف وكذا المالك إن ا
لم يجز القتصار ى بهم المال ) نحصروا أو انحصروا )و( ل وف  ي
 على أقل من ثلثة من كل صنف( لذكره في الية بصيغة الجمع



نس )إل لذي هو للج ن السبيل ا اب اد بفي سبيل ال و هو المر  و
جوز حيث كان أن يكون ط إذ قسم المالك، وي ه يسق فإن مل(   العا
ير ن الصناف غ ية بي لتسو جب ا كفاية، وت  واحدا� إن حصلت به ال
وية بين آحاد تس جب ال هم، ول ت و زادت حاجة بعض مل ول  العا
تسوية، اوى الحاجات فتجب ال تتس قسم المام و لصنف إل أن ي  ا
 ويحرم على المالك ول يجزئه نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود
ها أو صناف في بلد وجوب مت ال خر، فإن عد لمستحقين إلى بلد آ  ا
 فضل عنهم شيء وجب نقلها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه،
بعض أو صيب ال ه شيء رد~ ن ل عن م أو فض ه  وإن عدم بعض
 الفاضل عنه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم، أما المام
خذها ون من أ مستحق تنع ال ه نقل الزكاة مطلقا. ولو ام ئب  فله ولو بنا

قوتلوا.
     ]فرع[:

 201ص: 
 لوكان شخص عليه دين فقال المديون لصاحب الدين: ادفع لي من
 زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة ول يلزم المديون
يك لرده ن اقض ما عل دي و قال صاحب ال ه عن دينه، ول ي لدفع إل  ا
، فلو دفع يه ي ففعل صح القضاء ول يلزمه رده إ�ل ت ك من زكا ي  عل
 إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزه ول يصح قضاؤه بها،
 ولو نوياه بل شرط جاز ولو كان عليه دين فقال: جعلته عن زكاتي
ما ه وقيل يجزئه ك لي بضه ثم يرده إ جزه على الصحيح حتى يق  لم ي
هم( الول ها( أي الزكاة )إلي مسة ل يجوز دفع عة )وخ  لو كان ودي
ني يه. )و( الثا ق به يكف أو كسب( لئ  )الغني~ بمال( حاضر عنده )

 )العبد( غير المكاتب إذ ل حق فيها لمن به رق~ غير المكاتب. )و(
 الثالث )بنو هاشم وبنو عبد المطلب( فل تحل لهما لقوله صلى ال
ه وسلم  "إ�ن� ه�ذ�ه� الص�د�ق�ات إ�ن�م�ا ه�ي� أ�و�س�اخ� الن�اس�، و�إ�ن�ه�ا ل ي  عل
� أ�ه�ل م سلم. وقال: "ل� أ�حل� ل�ك�  ت�حل� ل�م�حم�د� و�ل لل� م�ح�م�د" رواه م
 الب�ي�ت� م�ن� الص�د�ق�ات� ش�ي�ئا� إ�ن� ل�ك�م� ف�ي خ�م�س الخ�م�س� م�ا ي�ك�ف�يك�م� أ�و
 ي�غ�ن�يك�م" أي بل يغنيكم، ول تحل أيضا� لمواليهم لخبر "م�و�ل�ى الق�و�م
 م�ن�ه�م". )و( الرابع )من تلزم المزكي نفقته( بزوجية أو بعضية )ل
ن سهم ن سهم )الفقراء( ول م أي م باسم(  هم ) ها( إلي  يدفع
اقي الصناف يهم من سهم ب عها إل اهم بذلك وله دف المساكين( لغن ( 



ة كما لصفة إل أن المرأة ل تكون عاملة ول غازي  إذا كانوا بتلك ا
في الروضة. 

تنبيه[: أفرد المصنف الضمير في نفقته حمل� على لفظ� من، [      
 وجمعه في إليهم حمل� على معناه. ول حاجة إلى تقييده بالمزكي إذ
ه لكان أخصر وأشمل. ذلك فلو حذف ته ك مزكي نفق ير ال  من تلزم غ
 )و( الخامس )ل تصح للكافر( لخبر الصحيحين "ص�د�ق�ة� ت�ؤ�خ�ذ� م�ن
 أ�غ�ن�ي�ائ�ه�م� ف�ت�ر�د� ع�لى� ف�ق�ر�ائ�ه�م" نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم
عامل لن ذلك أجرة ل ن سهم ال ستأجرين م نهم كفارا� م  يجوز كو

زكاة.
ن من الداء بحضور ك جب أداء الزكاة فورا� إذا تم تنبيه[: ي [      
 مال وآخذ للزكاة من إمام أو ساع� أو مستحق، وبجفاف تمر وتنقية
كل، وبقدرة صلة وأ يني أو دنيوي ك الك من مهم~ د  حب وخلو~ م
وال حجر فلس يفاء دين حال~، وبز  على غائب قار~ أو على است
طء. ر صداق بموت أو و قري جرة قبضت، ول يشترط ت تقرير أ  و
 وفارق الجرة بأنها مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد
داؤها ل ضمن وله أ اءها وتلف الما خر أد لصداق، فإن أ  بخلف ا
داؤها له، وله يجب أ بها إمام عن مال ظاهر ف مستحقيها إل إن طل  ل
نفسه، ها ب ل من تفريق و أفض ه نه، و عها إلى المام بل طلب م  دف
و صدقة و فرض صدقتي أ تي أ ة في الزكاة كهذه زكا ب ني تج  و
نه يكون كفارة ونذرا�، في فرض مالي ل مفروضة، ول يك  مالي ال
 ول صدقة مالي لنها قد تكون نافلة، ول يجب في النية تعيين مال
 فإن عي�نه لم يقع عن غيره، وتلزم الولي عن محجوره، وتكفي النية
 عند عزلها عن المال وبعده وعند دفعها لمام أو وكيل، والفضل
 أن ينويا عند تفريق أيضا�، وله أن يوكل في النية ول يكفي نية إمام
لزمه كفي وت ئها فت ع من أدا ن ل إذن منه إل عن ممت مزكي ب  عن ال
ب فيه لذي تج كي، والزكاة تتعلق بالمال ا ية المز ها مقام ن مة ل  إقا
بل عضه ق ت به الزكاة أو ب علق ع ما ت ة بقدرها. فلو با ق شرك  تعل
 إخراجها بطل في قدرها إل إن باع مال تجارة بل محاباة فل يبطل
لبيع، وسن~ للمام أن يعلم  لن متعلق الزكاة القيمة وهي ل تفوت با
لسنة محرم لنه أول ا ة، وسن أن يكون ال خذ الزكا  شهرا� ل
 الشرعية، وأن يسم نعم زكاة وفيء للتباع في محل صلب ظاهر

للناس ل يكثر شعره، وحرم الوسم في الوجه للنهي عنه.



لسنة، ا من الكتاب وا يه نة لما ورد ف مة[: صدقة التطو~ع س       ]تت
لنبي~، وتحل لكافر ودفعها سرا� وفي لقربى ل ل  وتحل لغني ولذي ا
 رمضان، ولنحو قريب كزوجة وصديق فجار قريب أقرب فأقرب
ن نفسه ه م ون يرها لمم ن نفقة وغ ه م ا تحتاج تحرم بم  أفضل، و
 وغيره أو لدين ل يظن له وفاء لو تصدق به، وتسن~ بما فضل عن
وفاء دينه إن ل كسوته و ه وفص ت ومه وليل ؤنة ي نفسه وم  حاجته ل
ثار من ويسن الك ا في المهذب.  ه كم ضاقة وإل كر~  صبر على ال
ض وسفر د كسوف ومر لحاجات وعن دقة في رمضان وأيام ا لص  ا

وحج 
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عيد لحجة وأيام ال ة فاضلة كعشر ذي ا ن نة وأمك ، وفي أزم  وجهاد
لخير والمحتاجين هل ا ينة، ويسن أن يخص بصدقته أ  ومكة والمد
لصحيحين: "ات�ق�و�ا الن�ار� و�ل�و ير ففي ا س يق بشيء ي تصد  ولو كان ال
ومن  ب�ش�ق� ت�م�ر�ة" وقال تعالى }ف�م�ن� ي�ع�مل� مثقال� ذرة� خيرا� ي�ر�ه�{ 
ليه بمعاوضة أو كه من جهة من دفعه إ  تصدق بشيء كره أن يتمل
 غيرها، ويحرم المن بالصدقة ويبطل به ثوابها، ويسن أن يتصدق

بما يحبه قال تعالى }لن ت�ن�ال�وا الب�ر� ح�ت�ى ت�نف�ق�وا م�م�ا ت�ح�ب�ون�{.

}كتاب الصيام{
      هو والصوم لغة: المساك، ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم
مساكا� وسكوتا� عن الكلم. وشرعا ني نذرت� للرحمن� صوما�{ إ  }إ
ية. والصل في طر على وجه مخصوص مع الن مساك عن المف  إ
 وجوبه قبل الجماع آية }ك�ت�ب� علي�كم الصيام�{ وخبر }ب�ن�ي� ال�س�ل�م
ة من الهجرة. اني لسنة الث ي شعبان في ا وفرض ف س{   ع�ل�ى خ�م�
نه ثلثة: صائم ونية وإمساك عن المفطرات. ويجب صوم  وأركا
ية الهلل لثين يوما�، أو رؤ مرين: بإكمال شعبان ث أحد أ  رمضان ب
ص�وم�وا ه وسلم: " لي له صلى ال ع ن من شعبان لقو ثي  ليلة الثل
 ل�ر�ؤ~ي�ت�ه� و�أ�ف�ط�ر�وا ل�ر�ؤ�ي�ت�ه� ف�إ�ن� غ�م� ع�ل�ي�ك�م� ف�أ�ك�م�ل�وا ع�د�ة� ش�ع�ب�ان� ث�ل�ث�ين
 ي�و�ما" ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه فهو
و نشأ بعيدا� عن العلماء، سلم أ هد بال كون قريب ع افر إل أن ي  ك
ض وسفر كأن ير عذر كمر ر جاحد من غ مه غي من ترك صو  و
منع الطعام بس و لكن ل أصوم ح ب علي~ و وم واج الص  قال: 



 والشراب نهارا� ليحصل له صورة الصوم بذلك. وتثبت رؤيته في
لنبي~ صلى ن عمر: "أخبرت ا  حق من لم يره بعدل شهادة لقول اب
 ال عليه وسلم أني رأيت الهلل فصام وأمر الناس بصيامه" رواه
ما روى الترمذي وغيره "أن بن حبان. ول اود وصححه ا بو د  أ
ناس ه وسلم برؤيته� فأمر� ال ي لنبي� صلى ال عل  أعرابيا� شهد� ع�ن�د� ا
 بصيام�ه". والمعنى في ثبوته بالواحد الحتياط للصوم وهي شهادة
لصوم أيضا� على من ويجب ا نهم البغوي:  ائفة م  حسبة. قالت ط
ند د صدقه وإن لم يذكره ع تق ية إذا اع  أخبره موثوق به بالرؤ
 القاضي، ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلل، ومحل ثبوت
ه كصلة بع لزركشي، وتوا لصوم، قال ا ل في ا  رمضان بعد
 التراويح والعتكاف والحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان ل
 في غير ذلك، كدين مؤجل ووقوع طلق وعتق معلقين به هذا كما
م القاضي بدخول و حك ليق الشهادة. فل ن سبق التع  قال البغوي إ
عبدي حر أو بت رمضان ف ل ثم قال قائل: إن ث  رمضان بشهادة عد
 زوجتي طالق وقعا، ومحله أيضا� إذا لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به

ثبت لعترافه به.
      ]تنبيه[: يضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظن~ دخوله بالجتهاد
ظاهر كما قاله الذرعي أن المارة الدالة كرؤية  عند الشتباه، وال
 القناديل المعلقة بالمنائر في آخر شعبان في حكم الرؤية، ول يجب
 الصوم بقول المنجم ول يجوز، ولكن له أن يعمل بحسابه كالصلة

كما في المجموع. وقال إنه 
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ة أنه إذا جاز أجزأه فاي حح في الك ن ص ك ن فرضه ل  ل يجزئه ع
مد لحاسب وهو من يعت ظاهر، وا  ونقله عن الصحاب وهذا هو ال
مر بتقدير سيره في معنى المنجم وهو من يرى أن أول  منازل الق
 الشهر طلوع النجم الفلني، ول عبرة أيضا� بقول من قال: أخبرني
وم به لص ل رمضان فل يصح ا بي~ في النوم بأن الليلة أو لن  ا

بالجماع لفقد ضبط الرائي ل للشك في الرؤية. 
      )وشرائط وجوب الصيام( أي صيام رمضان )ثلثة أشياء( بل
 أربعة كما ستعرفه الول )السلم( ولو فيما مضى، فل يجب على
ني صلة )و( الثا ما مر~ في ال لبة ك صلي وجوب مطا لكافر ال  ا
 )البلوغ( فل يجب على صبي كالصلة، ويؤمر به لسبع إن أطاقه،



جب على العقل( فل ي ه لعشر. )و( الثالث ) رك  ويضرب على ت
لزمه ثم بمزيل عقله من شراب أو غيره فيجب وي  المجنون إل إذا أ
طاقة مصنف إ ركه ال لرابع الذي ت فاقة. والشرط ا ه بعد ال  قضاؤ
 الصوم، فل يجب على من لم يطقه حسا� أو شرعا� لكبر أو لمرض

ل يرجى برؤه أو حيض أو نحوه.
      ]تنبيه[: سكت المصنف عن شروط الصحة وهي أربعة أيضا�:
 إ�سلم وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وولدة ووقت قابل له ليخرج

العيدان وأيام التشريق كما سيأتي.
وله صلى ال نية( لق بعة أشياء( الول )ال لصوم أر       )وفرائض ا
في ها القلب، ول تك ات�" ومحل م�ا ال�ع�م�ال� ب�الن�ي� ه وسلم  "إ�ن� ي  عل

باللسان قطعا� ول يشترط التلفظ بها قطعا� كما قاله في الروضة.
و تسحر ليتقو~ى على نف أنه ل لمص ظاهر كلم ا تنبيه[:  [      
ه لو تسحر ن مد أ رح في العدة، والمعت ه ص ب ية و وم لم يكن ن لص  ا
 ليصوم أو شرب لدفع العطش نهارا� أو امتنع من الكل أو الشرب
له الصوم ة إن خطر ببا ي لفجر كان ذلك ن  أو الجماع خوف طلوع ا
 بالصفات التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منها قصد الصوم.
وم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر فرض الص  ويشترط ل
ه وسلم: "من� ل�م ي له صلى ال عل ية ليل� لقو هو إ�يقاع الن لتبييت و  ا
كل يوم تبييت ل د من ال ت� الن�ية� ق�ب�ل� الف�ج�ر� ف�ل� ص�ي�ام� ل�ه" ول ب  ي�ب�ي�
ما دة مستقلة لتخلل اليوم ب وم كل يوم عبا لخبر، لن ص ظاهر ا  ل
ية لصبي في تبييت الن لسلم، وا لها ا لصوم كالصلة يتخل ناقض ا  ي
نا صوم صل يس على أ ا في المجموع ول لغ كم حة صومه كالبا  لص
 نفل يشترط فيه التبييت إل هذا، ول يشترط للتبييت النصف الخير
 من الليل، ول يضر الكل والجماع بعدها ول يجب تجديدها إذا نام
 بعدها ثم تنبه ليل. ويصح النفل بنية قبل الزوال، ويشترط حصول
كفر لصوم ك وم من أول النهار بأن ل يسبقها مناف ل لص  شرط ا
 وجماع. )و( الثاني )تعيين النية( في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه
نه عبادة و عن كفارة ل و عن نذر أ ائم غدا� عن رمضان أ  ص
مس، ا كالصلوات الخ ه ن في نيت ي ت فوجب التعي ق ضافة إلى و  م
ل قال في ي قة. فإن ق نية مطل ه يصح ب ل فإن لنف  وخرج بالفرض ا
ن في يي غي اشتراط التع ه الصحاب وينب لق  المجموع: هكذا أط
 الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة أيام من شوال
أن الصوم في اليام المذكورة منصرف جيب ب تب الصلة. أ  كروا



لمسجد لن ية ا ا حصل أيضا� كتح يره ى به غ ، بل لو نو ها  إلي
المقصود وجود صومها.

      ]تنبيه[: قضية سكوت المصنف عن التعرض للفرضية أنه ل
ححه في المجموع تبعا ا ص ذلك كم ا وهو ك ض له  يشترط التعر
ق بين قتضى كلم المنهاج الشتراط، والفر ين وإن كان م  للكثر
 صوم رمضان وبين الصلة أن صوم رمضان من البالغ ل يقع إل
تصور ذلك في الجمعة ادة نفل، وي  فرضا� بخلف الصلة فإن المع
 بأن يصليها في مكان ثم يدرك جماعة في أخرى يصلونها فيصليها

معهم فإنها 
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نة كما ل يشترط الداء لن لس يين ا قع له نافلة، ول يشترط تع  ت
وم غد بان ص ن من شع ثي احد، ولو نوى ليلة الثل ها و لمقصود من  ا
نه ذا اعتقد كو ع عنه إل إ م يق نه ل نه فكان م  عن رمضان إن كان م
 منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق فيصح
ان من وم غد نفل� إن ك ى ص ل في المجموع: فلو نو نه. قا يقع ع  و
بان صح صومه ارة فبان من شع  شعبان وإل فمن رمضان ول أم
ن رمضان لم يصح فرضا� ول ان م صل بقاؤه، وإن ب  نفل� لن ال
ان من وم غد إن ك ن رمضان ص ن م ي  نفل�، ولو نوى ليلة الثلث
صل بقاؤه. )و( الثالث نه لن ال  رمضان أجزأه إن كان م
 )المساك عن( كل مفطر من )الكل والشرب والجماع( ولو بغير
سائ�ك�م{ لص�يام� الر�ف�ث� إل�ى ن� ك�م ل�يل�ة� ا  إنزال لقوله تعالى }أ�ح�ل� ل�
 والرفث الجماع )و( عن )تعمد القيء( وإن تيقن أنه لم يرجع شيء
 إلى جوفه لما سيأتي )و( الرابع من الشروط معرفة طرفي النهار

يقينا� أو ظنا� لتحقيق إمساك جميع النهار.
ولهم: لو ه من ق بع وكأنه أخذ تنبيه[: انفرد المصنف بهذا الرا [      
كان قد يل و نه ل ح صومه، أو أكل معتقدا� أ ص لفجر لم ي وى بعد ا  ن
ل دخل فبان ي كل معتقدا� أن الل ر لم يصح أيضا� وكذا لو أ لفج  طلع ا

خلفه لزمه القضاء. 
تبين الحال و تسحر بل تحر~ ولم ي ا أفطر أ لك أنه إذ       وحاصل ذ
ل في الولى ي صل بقاء الل ي تسحره ل في إفطاره لن ال  صح ف
 والنهار في الثانية، فإن بان الصواب فيهما صح~ صومهما أو الغلط
نه ي فمه طعام فلم يبلع شيئا� م ر وف لفج صح، ولو طلع ا هما لم ي  في



لفجر مجامعا ح صومه، أو كان ا ه ص في مسكه ب رحه أو أ  بأن ط
فنزع حال� صح صومه وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة.

لصائم عشرة أشياء(: الول )ما وصل( من       )والذي يفطر به ا
التحريم )إلى( إن قلت كسمسمة )عمدا�( مختارا� عالما� ب  عين و
 مطلق )الجوف( من منفذ مفتوح سواء أكان يحيل الغذاء أو الدواء
طن )الرأس( لن بطن والمعاء. )و( با اطن الحلق وال  أم ل كب
 الصوم هو المساك عن كل ما يصل إلى الجوف فل يضر وصول
 دهن أو كحل بتشرب مسام~ جوفه، كما ل يضر اغتساله بالماء وإن
ه جوفه أو ن ه من معد ل ريق ر وصو ض نه، ول ي  وجد أثرا� بباط
ق جوفه و غبار طريق أو غربلة دقي  وصول ذباب أو بعوض أ
 لعسر التحرز عنه، والتقطير في باطن الذن مفطر. ولو سبق ماء
طر وإل فل، ه نظر إن بالغ أف وف و الستنشاق إلى ج مضة أ  المض
فطر ر قصد لم ي ه من غي ه ريق ن أسنانه فجرى ب ام بي قي طع  ولو ب
 إن عجز عن تمييزه ومجه لنه معذور فيه غير مفر~ط، ولو أوجر
كل تى أ طر، وكذا إن أكره ح لقه مكرها� لم يف اء في ح أن صب م  ك
 أو شرب لن حكم اختياره ساقط، وإن أكل ناسيا� لم يفطر وإن كثر
 لخبر الصحيحين "م�ن� ن�س�ي� و�ه�و� ص�ائ�م� ف�أ�ك�ل� أ�و� ش�ر�ب� ف�ل�ي�ت�م� ص�و�م�ه
وهي بضم المهملة الحقنة(  ني )  ف�إ�ن�م�ا أ�ط�ع�م�ه� الل�ه� و�س�ق�اه". )و( الثا
 إدخال دواء أو نحوه في الدبر فتعبيره بأنها )من أحد السبيلين( فيه
وه فيه يل وإدخال عود أو نح اطن الحل ر في ب ي  تجو~ز، فالتقط
ستنجاء بع في الدبر حالة ال ل طرف أص لحقنة دخو فطر، وكا  م
ه كما ه بأصبعه فل يفطر ب ت مبسور مقعد دخل ال  فيفطر به إل إن أ

صححه البغوي لضطراره إليه. )و( الثالث )القيء عمدا�( 
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 وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف كأن تقايأ منكسا لخبر
ه ـ و�ه�و� ص�ائ�م� ف�ل�ي�س بن حبان وغيره "م�ن� ذ�ر�ع�ه� الق�ي�ء� ـ أي~ غلب  ا
ه� ق�ض�اء�، و�م�ن� اس�ت�ق�اء� ف�ل�ي�ق�ض" وخرج بقوله عمدا� ما لو كان  ع�ل�ي�
ما فطر ك تحريم مختارا� لذلك، لم ي اسيا�، ول بد أن يكون عالما� بال  ن
ا سواء ماه اطن ور ة من الب خام قيء، وكذا لو اقتلع ن و غلبه ال  ل
ن الحاجة إلى ذلك تتكرر، فلو طنه ل ماغه أو من با ا من د عه  اقتل
م وهو مخرج ن الف ر م لظاه لت في حد~ ا حص ماغه و لت من د  نز
 الخاء المعجمة وكذا المهملة على الراجح في الزوائد فليقطعها من



 مجراها وليمجها إن أمكن، فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصلت
 الجوف أفطر، لتقصيره، وكالقيء التجشؤ فإن تعمده وخرج شيء
 من معدته إلى حد الظاهر أفطر وإن غلبه فل.)و( الرابع )الوطء(
وعها )عمدا�( مختارا� عالما ة أو قدرها من مقط إدخال حشفت  ب
مي أو غيره أنزل أم ل، فل في الفرج( ولو دبرا� من آد التحريم )  ب
ا بتصو~ره ن قلن يه إ إن كثر، ول بالكراه عل اسيا� و طء ن فطر بالو  ي
كل. )و( ق في ال ا سب م حريمه ك هل ت صح، ول مع ج هو ال  و
مس كقبلة بل نحو ل عن مباشرة( ب لخامس )النزال( ولو قطرة )  ا
 حائل لنه يفطر باليلج بغير إنزال فبالنزال مع نوع شهوة أولى
نه إنزال و فكر ولو بشهوة ل و نظر أ  بخلف ما لو كان بحائل أ
كت شهوة مس كقبلة إن حر ، وحرم نحو ل غير مباشرة كالحتلم  ب
الحيض( للجماع لسادس ) كه أولى )و( ا  خوف النزال وإل فتر
صح ون الصوم ل ي ه وعدم صحته. قال المام: وك حريم  على ت
ل وجب يه وه طة ف يست مشرو نها ل يدرك معناه لن الطهارة ل  م
أمر جديد؟ ما يجب القضاء ب م يجب أصل� وإن م سقط، أو ل ا ث يه  عل
ليس لهذا الخلف فائدة بسيط: و ل في ال اني. قا  وجهان أصحهما الث
 فقهية. وقال في المجموع: يظهر هذا وشبهه في اليمان والتعاليق
 بأن يقول متى وجب عليك صوم فأنت طالق. )و( السابع )النفاس(
نافاته العبادة. )و( من )الجنون( لم تمع. )و( الثا ه دم حيض مج ن  ل
لتاسع )الرد~ة( لمنافاتها العبادة. وسكت المصنف عن بيان العاشر  ا
تحقيق ة للصوم على الصح في ال ها مبطل نه الولدة فإن ظاهر أ  وال
 وهو المعتمد خلفا� لما في المجموع من إلحاقها بالحتلم لوضوح

الفرق، ولعل المصنف تركه لهذا الخلف أو لنسيان أو سهو.
      )ويستحب في الصوم( ولو نفل� أشياء كثيرة المذكورة منها هنا
مس حقق غروب الش طر( إذا ت عجيل الف ثلثة أشياء(: الول )ت ( 
ت�ي ب�خ�ي�ر� م�ا ع�ج�ل�وا الف�ط�ر�" زاد بر الصحيحين: "ل� ت�ز�ال� أ�م�  لخ
ن مخالفة اليهود ي ذلك م ا ف م حمد "و�أ�خ�ر�وا السح�ور�" ول  المام أ
 والنصارى، ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة
ونه ويسن ك ن نص المام.  ع ع قله في المجمو أس به ن  وإل فل ب
اء لخبر: على تمر، فإن لم يجده فعلى م  على رطب، فإن لم يجده ف
، فإن� لم� يكن� فعلى نبي� يفطر� قبل� أن يصلي� على ر�طبات�  "كان� ال
ن� ماء فإن~ه طهور" رواه ا حسوات� م� ن� ح�س� ، فإن� لم يك مرات�  ت
، في لصحيحين. "ت�س�ح�ر�وا ف�إ�ن� حور لخبر ا لس ويسن ا  الترمذي. 



 الس�ح�ور� ب�ر�ك�ة" ولخبر الحاكم في صحيحه "اس�ت�ع�ين�وا ب�ط�ع�ام� الس�ح�ر
ني � الل�ي�ل". )و( الثا  ع�ل�ى ص�ي�ام� الن�ه�ار� و�ب�ق�ي�ل�ول�ة� الن�ه�ار� ع�ل�ى ق�ي�ام
ر لخبر: "ل ع الفج ي شك في طلو ع ف ا لم يق م ر السحور(  تأخي ( 
نه أقرب ا الس�ح�ور" ول  ت�ز�ال� أ�م�ت�ي ب�خ�ي�ر� م�ا ع�ج�ل�وا الف�ط�ر� و�أ�خ�ر�و
يل لك كأن تردد في بقاء الل ك في ذ  إلى التقو~ى على العبادة، فإن ش
تأخير بل الفضل تركه للخبر الصحيح: "د�ع� م�ا ي�ر�يب�ك  لم يسن ال

إ�ل�ى م�ا ل� ي�ر�يب�ك".
كرته لكان حور كما ذ ن الس مصنف بس تنبيه[: لو صرح ال [      
حصل نه ي ر في المجموع أ ذك ع عليه، و جم ولى فإن استحبابه م  أ
 بكثير المأكول وقليله، ففي صحيح ابن حبان "ت�س�ح�ر�وا و�ل�و� ب�ج�ر�ع�ة
وهو هجر(  يل. )و( الثالث )ترك ال ه بنصف الل ت دخل وق  م�اء" وي
 بفتح الهاء: ترك الهجران )من الكلم( جميع النهار، لنه صلى ال
 عليه وسلم رأى رجل� قائما� فسأل عنه فقالوا: هذا أب�و إسرائيل� نذر
فقال صلى ال يصوم.  لم� و ل يستظل� ول يتك قوم� ول يقعد� و  أن ي
يه وسلم: "م�ر�وه� أ�ن� ي�ت�ك�ل�م� و�ل�ي�س�ت�ظ�ل� و�ل�ي�ق�ع�د� و�ل�ي�ت�م� ص�و�م�ه�" رواه  عل

البخاري، ولهذا يكره 
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 صمت اليوم إلى الليل كما جزم به صاحب التنبيه وأقره. أما الهجر
 بضم الهاء وهو السم من الهجار، وهو الفحاش في النطق فليس
 مراد المصنف إذ كلمه فيما هو سنة، وترك فحش الكلم من غيبة
لضم واعترض مصنف با م ضبط كلم ال ا واجب. وبعضه  وغيره
ليصن ي قوله في المندوبات: و هاج ف ما اعترض على المن يه ك  عل
ن ذلك واجب. ان ع للس بة فأن صون ا نه عن الكذب والغي  لسا
بطل ث الصوم فل ي ي ائم من ح ص سن~ لل نه ي نى أ أجيب بأن المع  و
يث ه من ح ناب جب اجت تكاب ما ي  صومه بارتكاب ذلك بخلف ار
وحديث "خ�م�س� ي�ف�ط�ر�ن� الص�ائ�م ل السبكي:  ستقاءة. قا لصوم كال  ا
إن صح. قال الماوردي: عيف و  الغ�ي�ب�ة� و�الن�م�ي�م�ة" إلى آخره ض
ا حسن عد ن هن م  فالمراد بطلن الثواب ل الصوم، قال: و
لصوم وإن كان واجبا� مطلقا. ويسن ترك ه من آداب ا  الحتراز عن
ا من ه ا لما في ه نظر إلي ياحين وال وم كشم الر ل الص ط  شهوة ل تب
، وترك نحو حجم كفصد لن لترفه الذي ل يناسب حكمة الصوم  ا
له حلقه، يره خوف وصو ضعفه، وترك ذوق طعام أو غ  ذلك ي



ر في ه أفط لع يق، فإن ب مع الر نه يج ن ـ ل ي تح الع  وترك علك ـ بف
يسن~ أن ا في المجموع. و م ه وهو مكروه ك قاه عطش  وجه وإن أل
 يغتسل من حدث أكبر ليل� ليكون على طهر من أول الصوم، وأن
نه ك� ص�م�ت� و�ع�ل�ى ر�ز�ق�ك� أ�ف�ط�ر�ت�" ل م� ل� قول عقب فطره "الل�ه�  ي
 صلى ال عليه وسلم كان يقول ذلك رواه الشيخان. وأن يكثر تلوة
ه في يره علي دارسته بأن يقرأ على غيره ويقرأ غ  القرآن وم
نبي� في كل ي الصحيحين "إن� جبريل� كان� يلق�ى ال ا ف م  رمضان ل
 سنة� في رمضان� حتى ينسلخ�، ف�يعرض� عليه صلى ال عليه وسلم
نه للتباع عشر الواخر م ه ل سيما في ال تكف في  القرآن". وأن يع
في ذلك ولرجاء أن يصادف ليلة القدر إذ هي منحصرة فيه عندنا.

ها وهي لن صيام أي مع بط مسة أيام(  ويحرم صيام خ (      
هي الشارع مستند إلى ن الضحى بالجماع ال لفطر و  )العيدان( ا
لتشريق( لصحيحين )وأيام ا ي خبر ا لم، وف ه وس  صلى ال علي
 الثلثة بعد يوم النحر ولو لمتمتع للنهي عن صيامها كما رواه أبو
 داود وفي صحيح مسلم "أ�ي�ام� م�نى أ�ك�ل� و�ش�ر�ب� و�ذ�ك�ر� الل�ه� ت�ع�ال�ى".
وهو ل السنوي:  يه. قا كراهة تنز وم الشك(  كره صوم ي  )وي
لمذهب يه الكثرون، والمعتمد في ا  المعروف المنصوص الذي عل
 تحريمه كما في الروضة والمنهاج والمجموع لقول عمار بن ياسر

من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى ال عليه وسلم.
      ]تنبيه[: يمكن حمل كلم المصنف على كراهة التحريم فيوافق
 المرجح في المذهب. )إل أن يوافق( صومه )عادة له( في تطوعه
نين يفطر يوما� أو الث صوم يوما� و رد الصوم أو ي أن كان يس  ك
وم الشك، وله صومه عن قضاء أو نذر وافق صومه ي  والخميس ف
ة لخبر: "ل� ت�ق�د�م�وا كروه لة في الوقات الم ص يره من ال  كنظ
ان� ي�ص�وم� ص�و�م�ا  ر�م�ض�ان� ب�ص�و�م� ي�و�م� أ�و� ي�و�م�ي�ن� إ�ل� ر�ج�ل� ك�
 ف�ل�ي�ص�م�ه" وقيس بالوارد الباقي بجامع السبب، فلو صامه بل سبب
 لم يصح كيوم العيد بجامع التحريم وقوله )أو يصله بما قبله( مبني
هو ني من شعبان تطو~عا� و لنصف الثا تداء صوم ا  على جواز اب
 وجه ضعيف، والصح في المجموع تحريمه بل سبب إن لم يصله
خبر: "إ�ذ�ا و وافق عادة له ل مه عن قضاء أو نذر أ له أو صا ما قب  ب
بو داود وغيره. فعلى هذا ل ان� ف�ل� ت�ص�وم�وا" رواه أ  ان�ت�ص�ف� ش�ع�ب�
 يكفي وصل صوم يوم الشك إل بما قبل النصف الثاني، ولو وصل
 النصف الثاني بما قبله ثم أفطر فيه حرم عليه الصوم إل أن يكون



 له عادة قبل النصف الثاني فله صوم أيامها. فإن قيل: هل استحب
حمد غيم خروجا� من خلف المام أ بق ال لشك إذا أط  صوم يوم ا
 حيث قال بوجوب صومه حينئذ�؟ أجيب بأنا ل نراعي الخلف إذا
ا خبر "إ�ذ�ا غ�م� ع�ل�ي�ك�م� ف�أ�ك�م�ل�وا ع�د�ة ن هي ه نة صريحة و  خالف س
ن من شعبان إذا تحدث ثي ك هو يوم الثل لش  ش�ع�ب�ان� ث�ل�ث�ين" ويوم ا
و نساء أو م كصبيان أ ته ها عدد ترد شهاد و شهد ب ته أ  الناس برؤي
صح نما لم ي لرافعي، وإ ما قاله ا ن صدقهم ك ظ يد أو فسقة و  عب

صومه عن رمضان لنه لم يثبت كونه 
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ب عليه ر يج ك ه ممن ذ نه رآ ق من قال إ د صد ن اعتق م م نع نه.   م
 الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب، وتقدم في أثنائه
 صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه
 منه فل تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلثة لن يوم الشك الذي
ا من م ا موضع وأ ن الصدق هذ ظ و على من لم ي ومه ه  يحرم ص
ه الصوم وهذان ب علي ه ووج ن ية م تقده صحت الن نه أو اع  ظ
وضة وشرح ن في الر لشيخي لسنوي إن كلم ا  موضعان، فقول ا
ة أوجه في موضع يجب، وفي موضع ناقض من ثلث  المهذب مت
الرؤية حد ب ما إذا لم يتحدث أ تنع ممنوع. أ ي موضع يم جوز، وف  ي
 فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان، وإن أطبق الغيم لخبر }ف�إ�ن

غ�م� ع�ل�ي�ك�م{.
صوم ل في ال وصا ين واجب إذ ال لصوم ين ا طر ب       ]فرع[: الف
ين، وهو أن ي الصحيح ه ف ي عن ه  فرضا� كان أو نفل� حرام للن
ليل مطعوما� عمدا� بل عذر كثر، ول يتناول بال ين فأ صوم يوم  ي
وصال نع ال ته أن الجماع ونحوه ل يم كره في المجموع، وقضي  ذ
كر اف الصائمين. وذ ع أوص ي و أن يستديم جم بحر ه ن في ال ك  ل

الجرجاني وابن الصلح نحوه وهذا هو الظاهر.
يب من وطىء( بتغي ب به الكفارة فقال: )و ج ما ت       ثم شرع في
ها )عامدا�( مختارا� عالما ا من مقطوع و قدره ع الحشفة أ مي  ج
في نهار مي أو غيره ) و دبرا� من آد في الفرج( ول التحريم )  ب
وطء ائم آثم بال لف ص غروب وهو مك بل تمام ال  رمضان( ولو ق
فساد كلفة )القضاء( ل يه( وعلى الموطوءة الم لصوم )فعل  بسبب ا
 صومهما بالجماع )و( عليه وحده )الكفارة( دونها لنقصان صومها



 بتعرضه للبطلن بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى
ا غرم ما لي نه ص بالرجل الواطىء، ول ة فتخت ها الكفار  تتعلق ب
لرجل جب على الموطوءة ول على ا هر فل ي  يتعلق بالجماع كالم
 الموطوء كما نقله ابن الرفعة، واللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع
طر طء الف قيد الو لحد. فخرج ب ر في ا ك له ما ذ ما شم ا ذكر ك م  في
مباشرة فيما دون الفرج الستمناء وال كل والشرب و  بغيره كال
ة أو قدرها لحشف د جميع ا ي ال فل كفارة به، وبق ية إلى النز  المفض
قيد عدم فطره به، وب ا فل كفارة به ل عضه ها إدخال ب  من مقطوع
ما مه لم يفسد بذلك، وبالختيار الكراه ل يان لن صو لنس مد ا  الع
 ذكر، وبعلم التحريم جهله لقرب عهده بالسلم أو نشئه بمكان بعيد
لتحريم نعم لو علم ا دم فطره به.  يه لع  عن العلماء فل كفارة عل
تنع، ن حقه أن يم ت عليه إذ كان م فارة وجب هل وجوب الك  وج
يه إذا أنزل، وبنهار رمضان ونه فل كفارة ف يما د وطء ف  وبالفرج ال
ن خصوص رمضان، ه كصوم نذر أو كفارة فيه لن ذلك م  غير
لصوم بي فل قضاء عليه ول كفارة لعدم وجوب ا لص  وبالمكلف ا
نية ىء أو نسي ال ء ثم وط ر وط غي طر ب ئم ما لو أف الصا يه، وب  عل
ثم ما لو وطىء بح ممسكا� ووطىء فل كفارة حينئذ�، وبال أص  و
، وما لو ظن~ وقت لترخيص ر نية ا غي لمسافر ولو ب يض أو ا  المر
وله فبان جماعه و ظن باجتهاد دخ ل أو شك فيه، أ ي  الجماع بقاء الل
 نهارا� لم تلزمه كفارة لنتفاء الثم، ول كفارة على من جامع عامدا
د أنه غير صائم ق نه أفطر بالكل لنه يعت عد الكل ناسيا� وظن أ  ب
 وإن كان الصح بطلن صومه بهذا الجماع كما لو جامع على ظن
لزنا مترخصا� لن ل فبان خلفه، ول على مسافر أفطر با لي  بقاء ال

الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا ل بالصوم.
وضة الجماع بالتام تبعا� للغزالي احترازا د في الر قي تنبيه[:  [      
 من المرأة فإنها تفطر بدخول شيء من الذكر في فرجها ولو دون
من اد فيه بغيره. و لفس لحشفة، وزيفوه بخروج ذاك بالجماع إذ ا  ا
بادة مستقلة فل فارتان لن كل يوم ع مه ك ين لز ع في يوم م  جا
ما داخل كفارتاه بادة مستقله. فل تت ن كل يوم ع تداخل كفارتان ل  ت
مع حجتين جا ثاني أم ل: ك ل قبل ال ر عن الجماع الو اء أكف  سو
 فيهما، فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها، فإن
بع زوجات احد فل تعدد وإن كان بأر ماع في يوم و  تكرر الج
لسفر ع ل يسقط الكفارة لن ا عد الجما دوث السفر ولو طويل� ب  وح



ب من ا وج م ثر في لفطر فل يؤ بيح ا نشأ في أثناء النهار ل ي  الم
نافي ض ل يسقطها لن المرض ل ي  الكفارة، وكذا حدوث المر

الصوم فيتحقق هتك حرمته.)وهي( أي 
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بة فيجب أو~ل� )عتق رقبة مؤمنة( سليمة من  الكفارة المذكورة مرت
عالى في كسب كما سيأتي إن شاء ال ت  العيوب المضرة بالعمل وال
ين� فإن� لم� يستطع�( رين� متتابع� ا فصيام� شه�  الظهار )فإن� لم� يجد�ه
 صومهما )فإطعام ستين مسكينا�( أو فقير لخبر الصحيحين عن أبي
نبي� فقال� هلكت� قال�: "و�م�ا أ�ه�ل�ك�ك�؟" قال:  هريرة: ج�اء� رجل� إلى ال
ي في رمضان. قال: "ه�ل� ت�ج�د� م�ا ت�ع�ت�ق� ر�ق�ب�ة�؟" ق�ال�: مرأت اقعت ا  و
 ل. قال�: "ف�ه�ل� ت�س�ت�ط�يع� أ�ن� ت�ص�وم� ش�ه�ر�ي�ن� م�ت�ت�اب�ع�ين�؟" قال: ل؟ قال:

نبي ثم جلس فأ�ت�ي� ال  "ف�ه�ل� ت�ج�د� م�ا ت�ط�ع�م� س�ت�ين� م�س�ك�ينا�؟" قال ل. 
ا رسول ا ي على أفقر من�  بعرق� فيه تمر� فقال: "ت�ص�د�ق� ب�ه�ذ�ا" فقال: 
 ال فوال ما بين� لبتي�ها أي~ جبلي�ها أهل� بيت� أحوج� إليه من�ا. فضحك
 النبي� حتى بدت� أنياب�ه ثم قال: "اذ�ه�ب� ف�أ�ط�ع�م�ه� أ�ه�ل�ك�" والعرق بفتح
ه قدر خمسة لنخل، وكان في  العين والراء مكتل ينسج من خوص ا
لرقبة لصوم ثم وجد ا لو شرع في ا يل عشرون. و  عشر صاعا� وق
 ندب عتقها، ولو شرع في الطعام ثم قدر على الصوم ندب له، فلو
 عجز عن جميع الخصال المذكورة استقرت الكفارة في ذمته لنه
 أمر العرابي بأن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه، فدل على
 أنها ثابتة في الذمة لن حقوق ال تعالى المالية إذا عجز عنها العبد
 وقت وجوبها فإن كانت ل بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر، وإن
جه البدل انت على و ه سواء أك مت ه استقرت في ذ ن سبب م انت ب  ك
مين تل والظهار والي يد وفدية الحلق أو ل، ككفارة الق جزاء الص  ك
 والجماع ودم التمتع والقران. فإن قيل: لو استقرت لمر رسول ال
 المواقع بإخراجها بعد. أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز
ما لو كان ها ك ها فعل قدرة، فإذا قدر على خصلة من قت ال هو و  و
ر رتب وله العدول كث ا وقت الوجوب، فإن قدر على أ يه  قادرا� عل
مة ولم ين معج ة وهي بغ لم لصوم إلى الطعام لشد~ة الغ  عن ا
فارته إلى ر صرف ك فقي لحاجة للنكاح، ول يجوز لل  ساكنة: شد~ة ا
ه خبر: "أ�ط�ع�م� ا قوله في ال م  عياله كالزكوات وسائر الكفارات. وأ
ا أخبره بفقره م ل أنه ل تم عي: يح ما قال الراف ففي الم ك  أ�ه�ل�ك" 



ا في شرح المنهاج ه ة أخر ذكرت ب دقة وفي ذلك أجو ه ص  صرفه ل
 وغيره )ومن مات( مسلما� كما قيد به في القوت )وعليه صيام( من
تمر مرضه أو لقضاء بأن اس بل إمكان ا  رمضان أو نذر أو كفارة ق
ية ول بالقضاء لعدم ته فل تدارك للفائت بالفد  سفره المباح إلى مو
موت فسقط ن منه إلى ال مك نه فرض لم يت م به ل قصيره، ول إث  ت
 حكمه كالحج هذا إذا كان الفوات بعذر كمرض، وسواء استمر إلى
 الموت أم حصل الموت في رمضان ولو بعد زوال العذر، أما غير
ما الفدية ك تدارك عنه ب ثم وي ر فإنه يأ لفط عذور وهو المتعد~ي با  الم
 صرح به الرافعي في باب النذر، وإن مات بعد التمكن من القضاء
 ولم يقض )أطعم عنه وليه( من تركته )لكل يوم( فاته صومه )مد
كيل ما مر~ وبال طل البغدادي ك و رطل وثلث بالر ه  طعام( و
 المصري نصف قدح من غالب قوت بلده لخبر: "م�ن� م�ات� و�ع�ل�ي�ه

ص�ي�ام� ش�ه�ر� ف�ل�ي�ط�ع�م� ع�ن�ه� و�ل�ي�ه� م�ك�ان� ك�ل� ي�و�م� م�س�ك�ينا".
ن الصوم عبادة لجديد ل ه في ا لي وم عنه و ن يص       ول يجوز أ
ة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلة. وفي ياب ية ل تدخلها الن  بدن
ه بل يندب له، ويجوز له الطعام وم عن ص ليه أن ي لقديم يجوز لو  ا
ا هو الظهر المفتى به م هن دي ين والق د من التدارك على القول  فل ب
الة عليه كخبر الصحيحين "م�ن� م�ات� و�ع�ل�يه  للخبار الصحيحة الد
لسنة د حجة من ا يس للجدي  ص�ي�ام� ص�ام� ع�ن�ه� و�ل�ي�ه" قال النووي: ول
 والخبر الوارد بالطعام ضعيف ومع ضعفه فالطعام ل يمتنع عند
ه كل قريب وم عن ص لقديم الولي الذي ي لصوم، وعلى ا  القائل با
 للميت وإن لم يكن عاصبا� ول وارثا� ول ولي مال على المختار لما
 في خبر مسلم أنه قال لمرأة قالت� له إن أمي ماتت وعليها صوم
قال في المجموع: ك�"  نها؟ قال: "ص�وم�ي ع�ن� أم� فأصوم ع  نذر أ
 وهذا يبطل احتمال ولية المال والعصوبة وقد قيل بكل منهما، فإن
نازعوا ففي فوائد احد جاز، فإن ت ة على أن يصوم و لورث تفقت ا  ا
 المهذب للفارقي أنه يقسم على قدر مواريثهم. وعلى القديم لو صام
ح قياسا� على ه ص ب ى به أو بإذن قري أن أوص إذنه ب جنبي ب  عنه أ
 الحج. قال في المجموع: ومذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه
ظاهر الذي اعتقده، هو ال  ثلثون بالذن يوما� واحدا� أجزأه. قال و
 وخرج بقيد المسلم فيما مر~ ما لو ارتد ومات لم يصم عنه، ويتعين
 الطعام قطعا� كما قاله في القوت. ولو مات المسلم وعليه صلة أو
عدم ورودها، ويستثنى من فعل ذلك عنه ول فدية له ل  اعتكاف لم ي



ما لو نذر أن لحج و ما تجوزان تبعا� ل تا الطواف فإنه  ذلك ركع
نا ل يفرد الصوم  يعتكف صائما� فإن البغوي قال في التهذيب إن قل
 عن العتكاف أي وهو الصح وقلنا بصوم الولي فهذا يعتكف عنه
وهو لشيخ(  يابة ل تجزىء في العتكاف )وا إن كانت الن  صائما� و
ذي ل يرجى برؤه )إن لمريض ال بعين والعجوز وا  من جاوز الر
شقة شديدة ه به م لحق ن الصوم( بأن كان ي ع هم ) كل من  عجز( 
 )يفطر ويطعم( إن كان حرا� )عن كل يوم مدا�( لقوله تعالى }وع�ل�ى
قدرة أي~ ل لمة ل م ام� مسكين{ فإن ك ه� فدية� طع لذين� ي�طيقون�  ا
عد جزون عنه ب لشباب ثم يع نه حال ا قونه، أو أن المراد يطيقو  يطي

الكبر.
لفدية ه ل فرق في وجوب ا مصنف أن قضية إطلق ال تنبيه[:  [      
 بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الصح
يه ابن المقري.  على ما يقتضيه كلم الروضة وأصلها. وجرى عل
ه عاجز ن ا عكسه ل ن صح ه بغي أن يكون ال  وقول المجموع: ين
 حالة التكليف بالفدية مردود بأن حق ال تعالى المالي إذا عجز عنه
ة في حق من ذكر لفدي بت في ذمته، وهل ا د وقت الوجوب يث  العب
لروضة ي أصل ا جهان ف اجبة ابتداء؟ و ن الصوم أو و دل ع  ب
يه الحر الرقيق فل فدية عل اني، وخرج ب  أصحهما في المجموع الث

إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا.
      )والحامل( ولو من زنا )والمرضع( ولو مستأجرة أو متبرعة
 )إذا خافتا( من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض
ما الفطار أي وجب عليه تا(  و مع الولد )أفطر نفسهما( ول  )على أ
 )و( وجب )عليهما القضاء( بل فدية كالمريض. فإن قيل إذا خافتا
 على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي
ة وهي قوله تعالى ي يب بأن ال ا سيأتي. أج ياسا� على م لفدية ق  ا
يما إذا ية ف ا وردت في عدم الفد إلى آخره ان� مريضا�{  ن� ك  }وم�
لخوف مع ين أن يكون ا نفسهما فل فرق ب طرتا خوفا� على أ  أف
فقط بأن تخاف ما(  نه )على أولده إن خافتا( م ما أم ل )و  غيره
 الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل~ اللبن فيهلك الولد )أفطرتا(
تا ما القضاء( للفطار )والكفارة( وإن كان جب )عليه  أيضا� )و( و
إسناد حسن هقي ب بو داود والبي ن لما روى أ ي  مسافرتين أو مريضت
ين ا في قوله تعالى }وع�ل�ى الذ� م باس رضي ال عنه ن ابن ع  ع
ما حينئذ� والقول بنسخه سخ حكمه إل في حقه أنه ن  ي�طيقون�ه� ف�د�ي�ة{ 



 قول أكثر العلماء. وقال بعضهم: إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما
مر~ في الحتجاج به.

      ]تنبيه[: يلحق بالمرضع في إيجاب الفدية مع القضاء من أفطر
ي معصوم أو حيوان محترم مشرف على الهلك بغرق دم  ل�نقاذ آ
هو يصه إل بفطره ف كنه تخل طر إذا لم يم يه الف و غيره فيجب عل  أ
 فطر ارتفق به شخصان وهو حصول الفطر للمضطر والخلص
ق به إل تف نه لم ير ل فل فدية ل خليص ما و أفطر لت  لغيره، فل
 شخص واحد ول يجب الفطر لجله بل هو جائز بخلف الحيوان
م في ه ظر بعض ر شخصان، وإن ن ط تفق بالف نه ير  المحترم فإ
ع عنه منزلة دف محترم في وجوب ال نهم نزلوا الحيوان ال مة ل  البهي
 الدمي المعصوم، ول يلحق بالحامل والمرضع في لزوم الفدية مع
 القضاء المتعدي بفطر رمضان بغير جماع بل يلزمه القضاء فقط،
 ومن أخر~ قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه
بة رضي ال عنهم ن الصحا تة م كل يوم مد~ لن س  مع القضاء ل
قال في المجموع: ير.  يأثم بهذا التأخ خالف لهم و  قالوا بذلك ول م
ستمرار كنه القضاء ل ا من لم يم ، أم مه المد~ بدخول رمضان  ويلز

عذره حتى دخل رمضان فل فدية عليه بهذا التأخير.
لشيخ الهرم ونحوه ية ا ير وفد نا للتأخ دية ه       ]فائدة[: وجوب الف
وقت، يت فضيلة ال لحامل لتفو مرضع وا فدية ال ل الصوم، و ص  ل
لية ل تكرر السنين لن الحقوق الما م يخرجه ب كرير المد~ إذا ل  وبت
ى دخل رمضان ت كانه ح تداخل، ولو أخر~ قضاء رمضان مع إم  ت
 آخر فمات أخرج من تركته على الجديد السابق لكل يوم مد~ان، مد
لقديم وهو صوم الولي إذا صام  لفوات الصوم ومد~ للتأخير وعلى ا

حصل تدارك أصل الصوم ووجب فدية للتأخير.
      )والكفارة( أن يخرج )عن كل يوم مد~، وهو( كما سبق )رطل
لمصري، صف قدح با لكيل ن العراقي( أي البغدادي، وبا  وثلث ب
صناف ية ال مساكين فقط دون بق لفدي~ة الفقراء وال مصرف ا  و
ين لصدقات لقوله تعالى }وعلى الذ ي قسم ا لمار~ة ف ية ا  الثمان
نه، فإذا جاز ر أسوأ حال� م الفقي عام� مسكين{ و قون�ه فدية� ط  يطي
هما، وله جمع بين ير أولى، ول يجب ال مسكين فالفق  صرفها إلى ال
د لن كل يوم عبادة ص واح ة إلى شخ فدي داد من ال لصرف أم  ا
واحد ل يجوز مد ال  مستقلة، فالمداد بمنزلة الكفارات بخلف ال
د أوجب ال تعالى ة، وق ام ية ت ين لن كل مد~ فد لى شخص  صرفه إ



نه امتناع ها ول يلزم م قص عن احد فل ين لفدية إلى الو  صرف ا
 صرف فديتين إلى شخص واحد، كما ل يمتنع أن يأخذ الواحد من
تها وقد ا وصف وعه ة جنس الفطرة ون فدي  زكوات متعددة، وجنس ال
 سبق بيان ذلك في زكاة الفطر. ويعتبر في المد الذي توجبه هنا في
لقفال في طر قاله ا وته كزكاة الف  الكفارات أن يكون فاضل� عن ق

فتاويه، وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم.
      ]تنبيه[: تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر
لحنث كفارة قبل ا يل ال ي الصح كتعج ئز ف لقضاء مع المكان جا  ا
من ول من ير، ول شيء على الهرم ول الز  المحرم ويحرم التأخ
لسنة ا عن ا خروه فدية إذا أ ير ال وم عليه لتأخ لص تدت مشقة ا  اش
مين ل فدية يو جي مرضع تع مل ول لل س لهم ول للحا لي  الولى، و
كثر، كما ل يجوز تعجيل الزكاة لعامين بخلف ما لو عجل من  فأ

ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز.
سفرا� طويل� مباحا المسافر(  عدى بسببه )و مريض( وإن ت       )وال
 )يفطران( بنية الترخيص )ويقضيان( لقوله تعالى }فم�ن� كان� منكم
د في أي فأفطر }فعد~ة� من أيام� أ�خر{ ول ب  مريضا� أو على سفر{ 
م، فإن خاف على نفسه يم يح له الت شقة تب ض من م ي طر المر  ف
فطر قال تعالى }ول يه ال و وجب عل ة عض فع  الهلك أو ذهاب من
ثم إن كم إلى التهلكة�{  نفس�كم{ وقال تعالى }ول تلقوا بأيد�ي  تقتلوا أ
حم~ وقتا ية، أو متقطعا� كأن كان ي  كان المرض مطبقا� فله ترك الن
نية ظر: إن كان محموما� وقت الشروع جاز له ترك ال قت ن  دون و
طار أفطر، عليه أن ينوي، فإن عاد المرض واحتاج إلى الف  وإل ف
مسافر أما ال مريض. و ش حكم ال عط ن غلب عليه الجوع أو ال لم  و
ن الصوم ك تضرر به، ول طر وإن لم ي لسفر المذكور فيجوز له الف  ا
 أفضل لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلء الوقت عن العبادة ولنه
ق عليه م يش نحو مرض أو أل ما إذا تضرر به ل ر من فعله، أ ث  الك
 احتماله فالفطر أفضل لما في الصحيحين أنه رأى رجل� صائما� في
لسفر قد ظلل عليه فقال: "ل�ي�س� م�ن� الب�ر� أ�ن� ت�ص�وم�وا ف�ي الس�ف�ر�".  ا
يه فعة حرم عل وم تلف نفس أو عضو أو من لص عم إن خاف من ا  ن
لصوم لمستصفى. ولو لم يتضرر با لي في ا ما قاله الغزا لصوم ك  ا
كان سفر حج أو غزو لضعف لو صام و كن يخاف ا  في الحال ول
فالفطر أفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة وأقره.



ع وهو مستحب لما لمصنف عن صوم التطو~ تنبيه[: سكت ا [      
 في الصحيحين: "م�ن� ص�ام� ي�و�ما� ف�ي س�ب�يل� الل�ه� ب�اع�د� الل�ه� و�ج�ه�ه� ع�ن
ين والخميس لنه كان كد صوم يوم الثن  الن�ار� س�ب�ع�ين� خ�ر�يفا". ويتأ
 يتحرى صومهما وقال: "إ�ن�ه�م�ا ي�و�م�ان� ت�ع�ر�ض� ف�ي�ه�م�ا ال�ع�م�ال� ف�أ�ح�ب
و تاسع ذي ة وه وم عرف وصوم ي  أ�ن� ي�ع�ر�ض� ع�م�ل�ي و�أ�ن�ا ص�ائ�م". 
 الحجة لغير الحاج لخبر مسلم: "ص�ي�ام� ي�و�م� ع�ر�ف�ة� ي�ك�ف�ر� الس�ن�ة� ال�ت�ي
و عاشر المحرم لقوله: ه وصوم عاشوراء و ه"   ق�ب�ل�ه� و�ال�ت�ي ب�ع�د�
 "ص�و�م� ي�و�م ع�اش�ور�اء� أ�ح�ت�س�ب� ع�ل�ى الل�ه� أ�ن� ي�ك�ف�ر� الس�ن�ة� ال�ت�ي ق�ب�ل�ه�"
ن� ب�ق�ي�ت� إ�ل�ى ق�اب�ل اسع المحرم لقوله: "ل�ئ� وعاء وهو ت اس  وصوم ت
تة من شوال لقوله: "م�ن وم س ، وص  ل�ص�و�م�ن� الت�اس�ع" فمات قبله
ان� ك�ص�ي�ام� الد�ه�ر" ه� ب�س�ت� م�ن� ش�و�ال� ك� م� أ�ت�ب�ع�  ص�ام� ر�م�ض�ان� ث�
لصوم لقوله: "ل معة با يد. ويكره إفراد يوم الج ا عقب الع ه  وتتابع
ه". م� ي�و�م� الج�م�ع�ة� إ�ل� أ�ن~ ي�ص�و�م� ي�و�ما� ق�ب�ل�ه� أ�و� ي�و�ما� ب�ع�د�  ي�ص�م� أ�ح�د�ك�
 وكذا إفراد السبت أو الحد لخبر: "ل� ت�ص�وم�وا ي�و�م� الس�ب�ت� إ�ل� ف�يم�ا
لنصارى يوم م السبت وا عظم يو م". ولن اليهود ت  اف�ت�ر�ض� ع�ل�ي�ك�
من تشريق مكروه ل عيد وأيام ال ومي ال وصوم الدهر غير ي  الحد. 
مستحب لغيره و مستحب، و اجب أ  خاف به ضررا� أو فوت حق و
ا حاضر إل وعا� وزوجه  لطلق الدلة. ويحرم صوم المرأة تط
ه لخبر الصحيحين: "ل� ي�ح�ل� لم�ر�أ�ة� أ�ن� ت�ص�و�م� و�ز�و�ج�ه�ا ش�اه�د إذن  ب
، أما هما ع أو صلة فله قطع س بصوم تطو~ لب من ت  إ�ل� ب�إ�ذ�ن�ه" و
 الصوم فلقوله: "الص�ائ�م� الم�ت�ط�و�ع� أ�م�ير� ن�ف�س�ه� إ�ن� ش�اء� ص�ام� و�إ�ن� ش�اء
 أ�ف�ط�ر" وأما الصلة فقياسا� على الصوم. ومن تلبس بصوم واجب
ه سواء كان قضاؤه على الفور طع ة حرم عليه ق اجب و صلة و  أ
 كصوم من تعدى بالفطر، أو أخر الصلة بل عذر أم ل بأن لم يكن

تعدى بذلك.
محرم، ثم د رمضان شهر ال ال ور بع أفضل الشه مة[:        ]تت

رجب، ثم باقي الشهر الحرم، ثم شعبان.
      }فصل{: في العتكاف. هو لغة اللبث والحبس. وشرعا� اللبث
ه قبل ل في الص ية. و ص مخصوص بن ن شخ جد، م مس  في ال
مساجد�{ نتم عاك�ف�ون� في ال  الجماع قوله تعالى }ول ت�باشر�وهن� وأ
وسط� م�ن� رمضان�، ثم نه اع�ت�كف� العشر� ال لصحيحين: "إ  وخبر ا
، ثم ى توفاه� ال تعالى؟ ه حت ر من�ه ولز�م اخ�  اعتكف� العشر� الو
مة قال تعالى و من الشرائع القدي وه  اعتكف� أزواج�ه م�ن� بعد�ه". 



ين يتي ل�لطائف براهيم� وإسماعيل� أن� طهر�ا ب دنا إلى إ  }وعه�
وبة ين{ )والعتكاف سنة( مؤكدة وهي )مستحبة( أي مطل  والعاكف
 في كل وقت في رمضان وغيره بالجماع ولطلق الدلة. قال
لزركشي فقد روي: "م�ن� اع�ت�ك�ف� ف�و�اق� ن�اق�ة� ف�ك�أ�ن�م�ا أ�ع�ت�ق� ن�س�م�ة�"  ا
ه في غيره لطلب ن اخر من رمضان أفضل م عشر الو  وهو في ال
ا أفضل ه لصلة والقراءة وكثرة الدعاء فإن ها با  ليلة القدر، فيحيي

 (3ليالي السنة. قال تعالى }ليلة� القدر� خير� م�ن� ألف� شهر�{ )القدر: 
عمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر،  أي العمل فيها خير من ال
 وفي الصحيحين: "م�ن� ق�ام� ل�ي�ل�ة� الق�د�ر� إ�ي�م�انا� و�اح�ت�س�ابا� غ�ف�ر� الل�ه� ل�ه� م�ا
 ت�ق�د�م� م�ن� ذ�ن�ب�ه". وهي منحصرة في العشر الواخر كما نص~ عليه
ها تلزم ليه الجمهور، وأن الى عنه وع ي رضي ال تع لشافع  المام ا
 ليلة بعينها، وقال المزني وابن خزيمة: إنها منتقلة في ليالي العشر
لمذهب الول. قال تاره في المجموع وا يث واخ ين الحاد  جمعا� ب
يها. لعه ال عل ل فضلها إل من أط سلم: ول ينا ووي في شرح م  الن
لعشر حتى يجوز ي كل ليالي ا د ف ب يستحب التع كن قال المتولي:   ل
ا سواء اطلع ه ذا أنه يجوز فضل ظاهر ه يقين، ف  الفضيلة على ال
كمل إذا قام ليها أ ل من اطلع ع نعم حا يها أم ل وهذا أولى.   عل
ن� ص�ل�ى الع�ش�اء بي هريرة مرفوعا: "م� ا وروي عن أ ئفه  بوظا
يل ن� ر�م�ض�ان� ف�ق�د� أ�د�ر�ك� ل�ي�ل�ة� الق�د�ر" وم  ال�خ�ير�ة� ف�ي ج�م�اع�ة� م�
 الشافعي رحمه ال تعالى إلى أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث
ن وهو بع وعشري لة س هي لي بي~:  بن عباس وأ عشرين. وقال ا  وال
 مذهب أكثر أهل العلم وفيها نحو الثلثين قول� ومن علماتها أنها
 طلقة ل حارة ول باردة، وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس
م� إ�ن�ك ا من قول: "الل�ه� ه ر في ليلت ث ير شعاع. ويندب أن يك ها كث  في
ا كما مه د في يو ه  ع�ف�و� ك�ر�يم� ت�ح�ب� الع�ف�و� ف�اع�ف� ع�ن�ي" وأن يجت
ي باقية إلى يوم ه مة و ت بها هذه ال ، وخص تها د في ليل جته  ي
 القيامة، ويسن لمن رآها أن يكتمها. )وله( أي العتكاف )شرطان(
ة كما ع نه أرب ه بل أركا د من ا ل ب  أي ركنان فمراده بالشرط م

ستعرفه.
ة فرضية جب ني ية( بالقلب كغيره من العبادات، وت       الول: )الن
نفل وإن أطلق العتكاف بأن لم يقدر~ له مدة ز عن ال مي  في نذره ليت
لمسجد بل عزم عود ية، وإن طال مكثه، لكن لو خرج من ا  كفته ن
 وعاد جددها سواء أخرج لتبرز أم لغيره لن ما مضى عبادة تامة،



نية. ولو قيده مة مقام ال عزيمة قائ نت هذه ال  فإن عزم على العود كا
نية أيضا� وإن لم ر تبرز وعاد جدد ال ي وم وشهر وخرج لغ  بمد~ة كي
تبرز فإنه ل يجب كاف بخلف خروجه ل لزمن لقطعه العت  يطل ا
 تجديدها، وإن طال الزمن فإنه ل بد منه فهو كالمستثنى عند النية،
 ل إن نذر مدة متتابعة فخرج العذر ل يقطع التتابع فل يلزمه تجديد
ا يسمى بقدر م لبث(  ني )ال تبرز أم لغيره.)و( الثا  سواء أخرج ل
ة في ن ق زمن الطمأني ها فو يث يكون زمن مة، بح  عكوفا� أي إقا
لسكون بل يكفي التردد  الركوع ونحوه فل يكفي قدرها ول يجب ا
ح في فل يص لمسجد(  في ا لى الركن الثالث بقوله )  فيه. وأشار إ

 غيره للتباع رواه الشيخان وللجماع ولقوله تعالى }ول
ية مع أولى من بق س�اج�د{ والجا نتم عاكف�ون� في الم� باشروهن� وأ  ت�
معة يه، ولئل يحتاج إلى الخروج للج لجماعة ف لمساجد لكثرة ا  ا
ها يوم بعة في ، بل لو نذر مدة متتا به ن خلف من أوج  وخروجا� م
جب ها و عة ولم يشترط الخروج ل مه الجم من تلز معة وكان م  ج
و عين الناذر في نذره عه، ول طل تتاب ه لها يب ع لن خروج لجام  ا
مها يرها مقا عين فل يقوم غ قصى ت ينة أو ال جد مكة أو المد  مس
د فضلها قال: "ل� ت�ش�د� الر�ح�ال� إ�ل� إ�ل�ى ث�ل�ث�ة� م�س�اج�د�: م�س�جد�ي مزي  ل
س�ج�د� الح�ر�ام�، و�الم�س�ج�د� ال�ق�ص�ى" رواه الشيخان ويقوم  ه�ذ�ا، و�الم�
 مسجد مكة مقام الخرين لمزيد فضله عليهما، ويقوم مسجد المدينة
لثة لم يه، فلو عين~ مسجدا� غير الث يد فضله عل قام القصى لمز  م
لرابع لركن ا عين. وا من العتكاف في نذره ت و عين ز ين، ول  يتع
بر، فل يصح ن حدث أك لم وعقل وخلو~ ع ه إس ط كف، وشر  معت
 اعتكاف من اتصف بضد شيء منها لعدم صحة نية الكافر ومن ل
 عقل له وحرمة مكث من به حدث أكبر بالمسجد )ول يخرج من(
تابع)إل يد بمدة ول ت و غير مق جد في )العتكاف المنذور( ول لمس  ا
 لحاجة النسان( من بول وغائط وما في معناهما كغسل من جنابة،
لمسجد ول له به لتبرز بدار له لم يفحش بعدها عن ا  ول يضر ذها
طريقه مكانا� لئقا� به فل جد ب نها أو فحش ولم ي  دار أخرى أقرب م
مسجد اره كسقاية ال ي غير د ه ف ، فل يجب تبرز ع به تاب طع الت  ينق
ما ني. أ ة في الثا من مشقة في الولى وال  ودار صديقه المجاور له لل
ريقه ا ووجد بط عده و فحش ب نها أ  إذا كان له دار أخرى أقرب م
تابع بذلك، لغتنائه بالقرب في الولى، نقطع الت  مكانا� لئقا� به في
ومه بقى طول ي ية في ه في الثان ول في رجوع يه الب  واحتمال أن يأت



راع بل س ي خروجه لذلك ال كلف ف  في الذهاب والرجوع، ول ي
ه واستنجى فله أن ا فرغ من ي على سجيته المعهودة، وإذ مش  ي
ذلك بخلف ما لو خرج له ه يقع تابعا� ل ن مسجد ل توضأ خارج ال  ي
 مع إمكانه في المسجد فل يجوز. وضبط البغوي الفحش بأن يذهب
يقه أو لتبرز إلى الدار، ولو عاد مريضا� في طر ت في ا وق كثر ال  أ
 زار قادما� في طريقه لقضاء حاجته لم يضر ما لم يعدل عن طريقه
لو صلى بعه. و قطع بذلك تتا وفه، فإن طال أو عدل ان لم يطل وق  و
يقه ا عن طر يه تظرها ولم يعدل إل  في طريقه على جنازة فإن لم ين
كافه نسيان لعت خروجه بعذر ك تابع ب طع الت  جاز وإل فل، ول ينق
ن حيض( أو نفاس إن طالت مدة أو عذر م ل زمنه )  وإن طا
ة من احتلم ب لو عنه غالبا�، أو جنا نت ل تخ  العتكاف بأن كا
يه حينئذ�، )أو( عذر )مرض( ولو جنونا� أو إغماء مكث ف تحريم ال  ل
 )ل يمكن المقام معه( أي يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش
جد كإسهال مس يث ال خاف منه تلو تردد طبيب، أو ي  وخادم و
لخروج كصداع  وكإدرار بول، بخلف مرض ل يحوج إلى ا
نى المرض وفي مع بع بالخروج له.  نقطع التتا يفة في مى خف  وح
 الخوف من لص أو حريق، ول ينقطع التتابع بخروج مؤذن راتب
نية له ها مب ة منه للذان لن ب مسجد قري لة عن ال فص  إلى منارة من
ب صعودها وألف الناس لرات ، وقد اعتاد ا عه ودة من تواب  معد
كافه. نى من اعت المستث من الذان ك يجعل ز يه و  صوته، فيعذر ف
 ويجب في اعتكاف منذور متتابع قضاء زمن خروجه من المسجد
 لعذر ل يقطع التتابع كزمن حيض ونفاس وجنابة غير مفطرة لنه
ما يطلب الخروج له ولم و تبر~ز م ن نح ف فيه إل زم ك  غير معت
 يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب، فل يجب
ف فيه، بخلف ما تك نه مع د منه ول ه مستثنى إذ ل ب ن  قضاؤه ل

يطول زمنه كمرض وعد~ة وحيض ونفاس.
من عالم طء(  طل( العتكاف المنذور وغيره )بالو       )ويب
 بتحريمه ذاكرا� للعتكاف سواء أوطىء في المسجد أم خارجه عند
أما نية. و نافاته العبادة البد وها لم ه لقضاء حاجة أو نح  خروج
لمس وقبلة فتبطله إن أنزل وإل ما دون الفرج ك  المباشرة بشهوة في
 فل تبطله لما مر~ في الصوم، وخرج بالمباشرة ما إذا نظر أو تفكر
 فأنزل فإنه ل يبطل، وبالشهوة ما إذا قبل بقصد الكرام أو نحوه أو
و جامع الستمناء كالمباشرة، ول ل قصد فل يبطله إذا أنزل و  ب



اسيا� صومه أو جاهل لصائم ن اسيا� للعتكاف أو جاهل� فكجماع ا  ن
طيب ضر في العتكاف الت لصيام، ول ي ما مر~ في ا  فل يضر ك
ن دواعي و ذلك م نح ياب حسنة و بس ث ن وقص شارب ول تزي  وال
الصل بقاؤه على تركه و كه ول أمر ب نه تر قل أ نه لم ين  الجماع ل
باحة وله أن يتزو~ج ويزو~ج بخلف المحرم، ول تكره له  ال
 الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها، فإن أكثر
ها ها لن ابة العلم فل يكره الكثار من ته إل كت ا كرهت لحرم نه  م
أكل ويشرب كره في المجموع. وله أن ي ليم العلم ذ اعة كتع  ط
 ويغسل يديه فيه والولى أن يأكل في سفرة أو نحوها، وأن يغسل

يده في طست أو نحوها ليكون أنظف للمسجد، 
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 ويجوز نضحه بمستعمل خلفا� لما جرى عليه البغوي من الحرمة
نه ه مع أ ي أرض ائه ف إسقاط م وضوء فيه و تفاقهم على جواز ال  ل
ذا أمن اهة إ ي إناء مع الكر د ف الفص  مستعمل، ويجوز الحتجام و
ن ما بي نه و ه في إناء، والفرق بي ول في لمسجد، ويحرم الب يث ا  تلو
 تقدم أن الدم أخف منه لما مر~ أنه يعفى عنها في محلها وإن كثرت
ير تكف بالقرآن والعلم فزيادة خ غل المع كن بفعله، وإن اشت  إذا لم ت

لنه طاعة في طاعة. 
للخروج من خلف لصوم للتباع و كف ا يسن للمعت خاتمة[:  [      
ده لخبر ليل وح صح اعتكاف ال ر بل ي ط وجبه، ول يضر الف  من أ
ا رسول� ال إن�ي ي عالى عنه قال:   الصحيحين، أن ع�مر� رضي ال ت
فاعتكف  نذرت� أن أعتك�ف� ليلة� في الجاهلية� قال: "أ�وف� ب�ن�ذ�ر�ك�" 
ه� ع�ل�ى بر أنس: "ل�ي�س� ع�ل�ى الم�ع�ت�ك�ف� ص�ي�ام� إ�ل� أ�ن� ي�ج�ع�ل� لخ  ليلة و
ى قبل نذره لم نقض ه فبان إنه ا ن تكاف شهر بعي  ن�ف�س�ه" ولو نذر اع
ل الفضل وه د مضى محال.  ر ق تكاف شه ه شيء لن اع لزم  ي
مريض أو دوام العتكاف؟  للمتطوع بالعتكاف الخروج لعيادة ال
ها لصلح: إن الخروج ل ل ابن ا ا سواء. وقا م ل الصحاب: ه  قا
تكاف�ه ذلك� وكان اع لم يكن� يخر�ج� ل� لنبي� " خالف للسنة لن ا  م
لتسوية في عيادة بغي أن يكون موضع ا لقيني: ين  تطو~عا". وقال الب
 الجانب، أما ذوو الرحم والقارب والصدقاء والجيران. فالظاهر
هم، ه يشق علي ن ل ل سيما إذا علم أ م أفض ته  أن الخروج لعياد



ظاهر وال هذا هو ال ين مصرحة بذلك و لحس قاضي ا  وعبارة ال
تعالى أعلى وأعلم.

}كتاب الحج{
و لغة وه لسبع.  ا في ا هم لة وكسرها لغتان قرىء ب فتح المهم       ب
ا قاله في م انه ك تي بي لنسك ال عبة ل قصد الك لقصد، وشرعا:   ا
 المجموع وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى }ول على الناس
ديث: يث: "ب�ن�ي ال�س�ل�م� ع�ل�ى خ�م�س�" ولح  حج� البيت{ الية ولحد
ن ل نحج؟ قال: ج قبل أ ح يف ن  "ح�ج�وا ق�ب�ل� أ�ن� ل� ت�ح�ج�وا" قالوا: ك
 "أ�ن� ت�ق�ع�د� الع�ر�ب� ع�ل�ى ب�ط�ون� ال�و�د�ي�ة� ف�ي�م�ن�ع�ون� الن�اس� الس�ب�يل�". وهو
ب عهد كون قري فر جاحده إل أن ي ين بالضرورة. يك وم من الد  معل
 بالسلم أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وهو من الشرائع القديمة
يل: إن ا حج~ قال له جبر لم لم الس لصلة و دم عليه ا  روي أن آ
عة آلف سنة. وقال ت بسب ي ئكة كانوا يطوفون قبلك بهذا الب  المل
ه حج إن لسلم، و دم عليه ا ن حج~ آ ول م يز: إن أ  صاحب التعج
 أربعين سنة من الهند ماشيا. وقيل: ما من نبي~ إل حجه. وقال أبو
ادعى بيت و د حج ال براهيم إل وق ل نبيا� بعد إ عث ا  إسحاق: لم يب
ه لم يجب إل~ على هذه لصحيح أن ناسك أن ا  بعض من ألف في الم

المة.
ة من مس ي السنة الخا ل فرض ف ض، فقي تى فر       واختلفوا م
تراخي. ن الحج على ال ي في الكلم على أ ع  الهجرة وجزم به الراف
نقله في اب السير، و ححاه في كت ادسة وص لس ي السنة ا ل ف ي  وق
ب بأصل ا هو المشهور، ول يج صحاب وهذ ع عن ال  المجمو
نه لم يحج� بعد� فرض الحج� إل مرة� واحدة  الشرع إل مرة واحدة ل
م للبد؟ قال: نا أ سلم: أحج�نا هذا لعام� لخبر م ي حجة الوداع و ه  و

"ل، ب�ل� ل�ل�ب�د�". وأما حديث 
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مسة أعوام فمحمول على الندب ج في كل خ الح مر ب يهقي ال  الب
 لقوله "م�ن� ح�ج� ح�جة� أ�د�ى ف�ر�ض�ه�، و�م�ن� ح�ج� ث�ان�ية� د�اي�ن� ر�ب�ه�، و�م�ن
 ح�ج� ث�الث�ة� ح�ر�م� الل�ه� ش�ع�ر�ه� و�بش�ر�ت�ه� ع�ل�ى الن�ار". وقد يجب أكثر من
ض في د إفساد التطوع. والعمرة فر ذر وقضاء عن  مرة لعارض كن
ما لح�ج� والعمر�ة� ل{ أي ائتوا به هر لقوله تعالى }وأت�م�وا ا  الظ



 تامين. وعن عائشة رضي ال تعالى عنها أنها قالت: يا رسول ال
 هل على النساء جهاد؟ قال: "ن�ع�م� ج�ه�اد� ل� ق�ت�ال� ف�يه�، الح�ج� و�الع�م�ر�ة�"
لنبي عن العمرة أواجبة هي؟  وأما خبر الترمذي عن جابر: سئل ا
فق الحفاظ على قال في المجموع: ات  قال: "ل� و�أ�ن� ت�ع�ت�م�ر� خ�ي�ر�" 

ضعفه ول تجب في العمر إل مرة.
ة كما اني بل ثم سبعة(  جوب الحج( أي والعمرة )       )وشرائط و
صلي وجوب افر أ السلم( فل يجبان على ك  ستعرفه:الول )
د الستطاعة فل يسقطان ع تد ب ما المر لصلة، أ ا في ا م لبة ك  مطا
 عنه، فإن أسلم معسرا� استقر في ذمته بتلك الستطاعة أو موسرا
 ومات قبل التمكن حج واعتمر عنه من تركته، ولو ارتد في أثناء
ثاني والثالث ي فاسده.)و( ال مضي ف صح فل ي ل في ال ط  نسكه ب
ما جبان على صبي ول مجنون لعدم تكليفه لعقل( فل ي  )البلوغ وا
ن فيه رق جبان على م لحرية( فل ي بع )ا  كسائر العبادات.)و( الرا
يه إضرار ه، وفي إيجاب ذلك عل تحقة لسيد ه مس ع  لن مناف
 لسيده.)و( الخامس )الستطاعة( كما يعلم ذلك من كلمه فل يجبان
ما ستطاعة نوعان: أحده ية. وال ر مستطيع لمفهوم ال  على غي
كفيه أحدها )وجود الزاد( الذي ي ها شروط:   استطاعة مباشرة، ول
لسفرة وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها إلى وطنه ته حتى ا  وأوعي
 وإن لم يكن فيه أهل وعشيرة فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان يكتسب
 في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنته وسفره طويل مرحلتان فأكثر
قطع ه قد ين م كفاية أيام لن ان يكسب في يو لنسك، ولو ك  لم يكلف ا
عب ين ت مع ب ير عدم النقطاع فالج لكسب لعارض، وبتقد  عن ا
مة، وإن قصر سفره وكان يكتسب ه مشقة عظي ي كسب ف لسفر وال  ا
 في يوم كفاية أيام الحج كلف الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذ�،
 وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال
 ثالث عشره، وهو في حق من لم ينفر النفر الول، فإن لم يجد زادا
كن له احتاج أن يسأل الناس كره له اعتمادا� على السؤال إن لم ي  و
حثه ما ب تسب ك مسألة للمك يم ال نع بناء على تحر  كسب وإل م
ستطاعة وجود )الراحلة( ني من شروط ال ذرعي. )و( الثا  ال
 الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة مثل لمن بينه وبين
 مكة مرحلتان فأكثر، قدر على المشي أم ل، لكن يندب للقادر على
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ن مكة بي نه و ، ومن بي به ن خلف من أوج لحج خروجا� م لمشي ا  ا
لمشقة فل لمشي يلزمه الحج لعدم ا  دون مرحلتين وهو قوي~ على ا
 يعتبر في حقه وجود الراحلة، فإن ضعف عن المشي بأن عجز أو
ة فيشترط في حقه وجود ك د عن م عي اهر كالب  لحقه ضرر ظ
ل وهو حم الراحلة مشقة شديدة اشترط م حقه ب  الراحلة، فإن ل
 الخشبة التي يركب فيها بيع أو إجارة بعوض مثله دفعا� للضرر في
ط شريك نثى، واشتر ثى وأحوط للخ ه أستر للن ن ق الرجل، ول  ح
عذر ركوب شق لشق الخر لت  أيضا� مع وجود المحمل يجلس في ا
نة جد مؤ نسك، وإن و مه ال ادله شيء، فإن لم يجده لم يلز  ل يع
ة في مثله بالمعادلة بالثقال عادة جاري نت ال امه أو كا مل بتم  المح
ر من الزاد ك ترط كون ما ذ لم الصحاب. ويش و ظاهر ك ا ه م  ك
 والراحلة والمحمل والشريك فاضلين عن دينه حال� كان أو مؤجل
 وعن كلفة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، وعن مسكنه اللئق به
 المستغرق لحاجته، وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته، ويلزمه
 صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما.)و( الشرط
لطريق( أي أمنه ولو ظنا� في كل مكان ية ا لسادس للوجوب: )تخل  ا
ه على نفسه أو عضوه أو يق ق به، فلو خاف في طر ي حسب ما يل  ب
 نفس محترمة معه أو عضوها أو ماله ولو يسيرا� سبعا� أو عدو�ا أو
 رصديا� ول طريق له سواه لم يجب النسك عليه لحصول الضرر،
 والمراد بالمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من
 تركته كما نقله البلقيني عن النص. ويجب ركوب البحر إن غلبت
بة ند غل يق البر ع ين طريقا� كسلوك طر به وتع مة في ركو لسل  ا
 السلمة، فإن غلب الهلك أو استوى المران لم يجب بل يحرم لما
لى مكة بأن يكون قد لمسير( إ لسابع )إمكان ا ه من الخطر.)و( ا  في
 بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لداء النسك. وهذا
 هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الئمة وإن اعترضه ابن الصلح
وي ما قاله د صو~ب النو ، فق وجوبه ترط لستقراره ل ل أنه يش  ب
 الرافعي. وقال السبكي: إن~ نص الشافعي أيضا� يشهد له ول بد من
ة أهل بلده لوقت الذي جرت عاد م في ا ه ود رفقة يخرج مع  وج
يروا السير المعتاد، فإن خرجوا قبله أو أن يس لخروج فيه، و  ا
 أخروا الخروج بحيث ل يصلون مكة إل بأكثر من مرحلة في كل
يج مه الخروج هذا إن احت ا يسيرون فوق العادة لم يلز  يوم، أو كانو
احد ق بحيث ل يخاف الو من الطري دفع الخوف، فإن أ لى الرفقة ل  إ



 فيها لزمه، ول حاجة للرفقة ول نظر إلى الوحشة بخلفها فيما مر
ن من شروط م ا بخلفه ث�م.)و(الثا ا هن ل لم نه ل بد يمم ل  في الت
و في ثبت على الراحلة أ  الوجوب وهو من شروط الستطاعة أن ي
بت ا أصل� أو ث يه ثبت عل ، فمن لم ي شقة شديدة حمل ونحوه بل م  م
نه تفى ع ة لكبر أو نحوه ان مشقة شديد ا لكن ب يه حمل عل  في م

استطاعة المباشرة ول تضر مشقة تحتمل في العادة.
ثمن مثل نها ب ما م       ويشترط وجود ماء وزاد بمحال~ معتاد حمله
، وخروج نحو زوج ة كل مرحلة ب  زمانا� ومكانا�، ووجود علف دا
ن على نفسها م عها لتأ و نسوة ثقات م بدها أ مها أو ع  امرأة كمحر
ه�ا ز�و�ج�ه�ا أ�و ن� إ�ل� و�م�ع� س�اف�ر� الم�ر�أ�ة� ي�وم�ي� بر الصحيحين "ل� ت�  لخ
 م�ح�ر�م" ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن
 أمنت، ولو كان خروج من ذكر بأجرة فيلزمها أجرته إذا لم يخرج
ها على أجرته، ويلزمها لنسك لها قدرت يشترط في لزوم ا ها، ف  إل ب
يه بسفه كغيره في وجوب  أجرة المحرم كقائد أعمى والمحجور عل
دفع له كن ل ي ه من ماله ل ي نفق عل حرامه، وي يصح إ لنسك عليه ف  ا

المال لئل يبذره بل يخرج 
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طريق بالمعروف، أو ه في ال لي نفق ع نفسه إن شاء لي عه الولي ب  م
ه إن لم يجد وب عن الولي ولو بأجرة مثل ه ثقة ين ب شخصا� ل نص  ي
جرته ظاهر أن أ لطريق بالمعروف، وال ه في ا ق علي نف تبرعا� لي  م
 كأجرة من يخرج مع المرأة. والنوع الثاني: استطاعة بغيره فتجب
ها قضي من ما ي ه نسك من تركته ك د علي ر مرت ت غي ي ة عن م ناب  إ
 ديونه، ولو فعله عنه أجنبي جاز ولو بل إذن كما يقضي ديونه بل
فسه لنسك بن ز عن ا ة أي عاج م ذن، وعن معضوب بضاد معج  إ
ما كثر، إ ن مكة مرحلتان فأ ي ينه وب مشقة شديدة ب كبر أو غيره ك  ل
له سفرا  بأجرة مثل فضلت عما مر~ في النوع الول غير مؤنة عيا
 إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم، أو بوجود مطيع بنسك سواء
 كان أصله أم فرعه أو أجنبيا� بشرط كونه غير معضوب موثوقا� به
لكسب أو ير ماش ول معول� على ا عضه غ ى فرضه، وكون ب  أد~
تين فل ية أيام وسفره دون مرحل لسؤال إل أن يكتسب في يوم كفا  ا
ة في من ابة مطيع بمال للجرة لعظم المنة، بخلف ال  يجب عليه إن



ستعانة بمال ان يستنكف عن ال نس يل أن ال نسك بدل لطاعة ب  بذل ا
غيره ول يستنكف عن الستعانة ببدنه في الشغال.

نسك، فيشترط ط صحة ال نف عن شرو لمص سكت ا تنبيه[:  [      
ته ر أصلي أو مرتد~ لعدم أهلي ن كاف ح م لم فل يص ته الس  لصح
حرام عن ونه إ يف فلولي~ مال ولو بمأذ يه تكل  للعبادة، ول يشترط ف
 صغير ولو مميز لخبر مسلم عن ابن عباس أنه لقي ركبا� بالروحاء
ها د صبي� صغير� فأخرجته م�ن� محفت�  ففزعت امرأة� فأخذ�ت� بع�ض�
وعن ا رس�ول� ال هل� لهذا ح�ج�؟ قال: "ن�ع�م و�ل�ك� أ�ج�ر�".  ي  فقالت: 
 مجنون قياسا� على الصغير، ويشترط للمباشرة مع السلم التمييز
 ولو من صغير أو رقيق كما في سائر العبادات، فللمميز أن يحرم
يمه. ويشترط م حاكم أو ق صي~ ث د ثم و م ج ن أب ث ه م ي  بإذن ول
لحرية ييز والبلوغ وا ع السلم التم لم م ن فرض الس ه ع وقوع  ل
و كما لو ل حاله فه ن فقير لكما يع فيجزىء ذلك م ر مستط لو غي  و
يق إن ، ل من صغير ورق ة وحضر الجمعة مشق  تكلف المريض ال
 كمل بعده لخبر: "أ�ي�م�ا ص�ب�ي� ح�ج� ث�م� ب�ل�غ� ف�ع�ل�ي�ه� ح�جة� أ�خ�ر�ى، و�أ�ي�م�ا
ورة للصحة مراتب المذك ه� ح�ج�ة� أ�خ�ر�ى" فال م� ع�ت�ق� ف�ع�ل�ي�  ع�ب�د� ح�ج� ث�
ة وصحة المباشرة طلق الصحة الم وجوب أربع: الوجوب و  وال

والوقوع عن فرض السلم.
ا ستعرفه: الول )الحرام( ل ستة كم ب عة(  لحج أرب       )وأركان ا
م�ا ال�ع�م�ال خبر: "إ�ن� ي الحج ل دخول ف ي نية ال ية( أ مع الن  به )
لخبر "الح�ج� ع�ر�ف�ة�". )و( رفة(  ثاني )الوقوف بع  ب�الن�ي�ات" )و( ال
يق{ )و( بيت العت  الثالث )الطواف( لقوله تعالى }وليطوفوا بال
إسناد حسن كما في ما روى الدارقطني وغيره ب السعي( ل لرابع )  ا
 المجموع أنه صلى ال عليه وسلم استقبل القبلة في المسعى وقال:

"ي�ا أ�ي�ه�ا الن�اس�، اس�ع�وا فإ�ن الس�ع�ي� ق�د� ك�ت�ب� ع�ل�ي�ك�م�". 
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ه مع عدم جبره ي لتقصير لتوقف التحلل عل   )و(الخامس الحلق أو ا
عظم بأن يقدم الحرام على يب الم لسادس ترت  بدم كالطواف. )و(ا
لتقصير كن، والحلق أو ا يع، والوقوف على طواف الر  الجم
ل بعد طواف القدوم، ودليله فع لسعي إن لم ي  والطواف على ا
وضة د عده في الر وق ع خبر "خ�ذ�وا ع�ن�ي م�ن�اس�ك�ك�م�"  باع م  الت



لصلة ا في ا نسب كم  كأصلها ركنا� وفي المجموع شرطا� والول أ
ول دخل للجبر في الركان.

ا ستعرفه: الول م مسة ك بل خ عة أشياء(        )وأركان العمرة أرب
لرابع )الحلق السعي و( ا اني )الطواف و( الثالث )  )الحرام و( الث
ه نسك وهو الظهر ومثله أن ولين( القائل ب ي أحد الق تقصير ف  أو ال

التقصير والخامس الترتيب في جميع أركانها على ما ذكرناه.
نسك الذي ي إحرامه ال ن ف ي فضل أن يع تنبيهات[: الو~ل ال [      
ين أو هما، فلو أحرم بحجت  يحرم به بأن ينوي حجا� أو عمرة أو كلي
د على نفس ي مرتين انعقدت واحدة، فإن أحرم وأطلق بأن ل يز  ع
ة من ي رفه إلى ما شاء بالن ج ص ر الح ه حرام فإن كان في أش  ال
 النسكين أو كليهما إن صلح الوقت لهما، ثم بعد النية يأتي بما شاء
هما بأن فات لوقت ل ، فإن لم يصلح ا نية ل قبل ال م  فل يجزىء الع
 وقت الحج صرفه للعمرة، وإن كان في غير أشهره انعقدت عمرة
ل غير العمرة قب لوقت ل ي ج في أشهره، لن ا ح  فل يصرفه إلى ال
 ويسن النطق بنية وتلبية فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج أو العمرة

أو هما لبيك اللهم لبيك إلى آخره كما سيأتي. 
      ول تسن~ التلبية في طواف ول سعي لن فيهما أذكارا� خاصة،
 ويسن الغسل للحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة
 النحر وفي أيام التشريق للرمي، فإن عجز عن الغسل تيمم، ويسن
ته بعد استدام دنه للحرام، ول بأس ب يد الحرام ب طيب مر  أن ي
ويسن ا في المنهاج.  م به خلفا� ل ييب ثو ل يسن~ تط  الحرام، و
ا قد م وعين بالحناء لنه  خضب يدي امرأة للحرام إلى الك
 ينكشفان، ومسح وجهها بشيء منه. ويسن أن يصلي مريد الحرام
فضل أن يحرم ين للحرام، وال اهة ركعت ر وقت الكر ي  في غ
ة في دوام ي ويسن~ للمحرم إكثار التلب طريقه.  وجه ل لشخص إذا ت  ا
ير الحوال د عند تغي ك ها، وتتأ ر صوته ب ك ه ويرفع الذ ام  إحر
 كركوب وصعود وهبوط واختلط رفقة وإقبال ليل أو نهار ووقت
 سحر. ولفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك ل شريك لك لبيك، إن الحمد
رهه عجبه أو يك ا رأى ما ي مة لك والملك ل شريك لك. وإذ  والنع
ته ا فرغ من تلبي ش عيش الخرة، وإذ عي يك إن ال  ندب أن يقول لب
 صلى وسلم على النبي~  صلى ال عليه وسلم وسأل ال تعالى الجنة

ورضوانه، واستعاذ به من النار.



لها الفضل دخو وقوف بعرفة، و بل ال ل مكة ق الفضل دخو       و
طريقه، كن ب لياء ـ وإن لم ت د، وهي الع م لفتح وال اء ـ با ية كد  من ثن
ثنية فلى ـ وال لس هي ا لقصر و لضم وا دى ـ با ية ك يخرج من ثن  و
 الطريق الضيق بين الجبلين، وإذا دخل مكة ورأى الكعبة أو وصل
و نحو ذلك قال ندبا� رافعا لمة أ عمى أو ظ ا ولم يرها ل ه حل رؤيت  م
بة، وزد يت تشريفا� وتعظيما� وتكريما� ومها لهم زد هذا الب ديه: ال  ي
ن حجه أو اعتمره تشريفا� وتكريما� وتعظيما م مه م ن شرفه وكر  م
يدخل ا بالسلم و ن لم فحينا رب لس منك ا لسلم و نت ا هم أ  وبرا. الل
طريقه، ويبدأ بطواف م يكن ب بة وإن ل اب بني شي جد من ب لمس  ا
يختص ت صلة، و ق ة وضيق و ة جماع م  القدوم إل لعذر كإقا
ن دخل م ة قبل الوقوف و ل مك وم حلل وحاج~ دخ  بطواف القد

الحرم ل لنسك بل لنحو تجارة سن له إحرام بنسك.
ل ستر ية: الو نواعه ثمان ثاني[: واجبات الطواف بأ نبيه ال       ]الت
 العورة. والثاني طهر عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في
بنى على طهر و لستر وال و زال في الطواف جدد ا لصلة، فل  ا

طوافه والثالث جعله البيت عن يساره 
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ر السود محاذيا� له أو لحج لرابع بدؤه با جهه. وا  مار�ا من تلقاء و
افه، فإذا ب ما ط ه لم يحس دنه، فلو بدأ بغير ئه في مروره بب  لجز
الى وجب ل الحجر والعياذ بال تع و أزي نه، ول يه ابتدأ م هى إل  انت
 محاذاة محله، ولو مشى على الشاذروان الخارج عن عرض جدار
 البيت أو مس~ الجدار في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر
نه لخامس كو وافه. وا م يصح ط يين ل نين الشام ين الرك  المحوط ب
ية الطواف إن استقل لسابع ن لمسجد. وا  سبعا. والسادس كونه في ا
 بأن لم يشمله نسك. والثامن عدم صرفه لغيره كطلب غريم. وسننه
ر السود أول تلم الحج أن يس ي في كله إل لعذر كمرض و مش  أن ي
ا أزيل والعياذ بال عل بمحله إذ يه ويف يسجد عل وافه وأن يقبله و  ط
ز عن ه، فإن عج ل استلم بيد بي ذلك، فإن عجز عن التق  تعالى ك
ي كل ده ف تلم وما بع ي ذلك الس يراع يه بيده. و  استلمه أشار إل
يسن يين ول استلمهما(، و ين الشام يل الركن  طوفه، ول يسن~ )تقب
 استلم الركن اليماني ول يسن~ تقبيله، وللطواف سنن أخر وأدعية

ذكرتها في شرح البهجة وغيره.



واجبات السعي
الصفا بات السعي ثلث: الول يبدأ ب نبيه الثالث[: واج       ]الت
 ويختم بالمروة. والثاني أن يسعى سبعا� ذهابه من الصفا إلى المروة
عد طواف سعى ب يه مرة أخرى. والثالث أن ي ها إل  مرة وعوده من
ن السعي وطواف القدوم الوقوف ل بي وم بحيث ل يتخل  ركن أو قد
عد طواف ه إعادته ب عرفة، ومن سعى بعد طواف قدوم لم تسن~ ل  ب

ال�فاضة وله سنن ذكرتها في شرح المنهاج وغيره.
عرفة حضوره بجزء من اجب الوقوف ب لرابع[: و نبيه ا       ]الت
ونه محرما� أهل بق بشرط ك ان مارا� في طلب آ ها وإن ك  أرض
وقت قت الوقوف ول بأس بالنوم، و ه جميع و ي مى عل  للعبادة ل مغ
نحر، لى فجر يوم ال وم عرفة إ لشمس ي قت زوال ا لوقوف من و  ا
دة أجزأهم اشر غلطا� ولم يقلوا على خلف العا  ولو وقفوا اليوم الع

وقوفهم، فإن قلوا على خلف العادة وجب القضاء.
ما ل خمسة ك ب ثة أشياء(  ج غير الركان ثل لح       )وواجبات ا
 ستعرفه، وغاير المصنف بين الركن والواجب وهما مترادفان إل
ج إل به. لح اهية ا وجد م ط، فالفرض ما ل ت لباب فق  في هذا ا
لحج على فعله: وقف وجود ا كه بدم ول يت ا يجبر تر ب م واج  وال
ل من أوله الفض لو من آخره و حرام من الميقات( و  الول )ال
ها، ا زمن العبادة ومكان ن مراد به ه لغة الحد~ـ وال ميقات في ال  وال
يال من ذي عشر ل لحج، شو~ال وذو القعدة و لزماني ل  فالميقات ا
 الحجة، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة وجميع السنة وقت
ا ما لو كان ه حرام بها لعوارض: من نع ال ، وقد يمت  لحرام العمرة
 محرما� بحج، فإن العمرة ل تدخل عليه، ومنها ما لو أحرم بها قبل
 نفره لشتغاله بالرمي والمبيت، ومنها ما لو كان محرما� بعمرة فإن
ج في حق لح كاني ل ما الميقات الم دخل على أخرى، وأ  العمرة ل ت
ما غيره فميقات كة، وأ لها أم ل نفس م ان من أه  من بمكة سواء ك
 المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهي على نحو عشرة مراحل من
 مكة، وميقات المتوجه من الشام ومن مصر ومن المغرب الجحفة،
على نحو قال في المجموع:  دينة.  كة والم ين م ة كبيرة ب  وهي قري
من يلملم، هامة الي ه من ت وج ن مكة. وميقات المت ل م راح  ثلث م
ن نجد ه م وج كة. وميقات المت ن من م تي وضع على مرحل هو م  و
ن مكة. ن م لتي و جبل على مرح لحجاز قرن، وه نجد ا من و  الي
 وميقات المتوجه من المشرق العراق وغيره ذات عرق وهي قرية



 على مرحلتين من مكة. والصل في المواقيت خبر الصحيحين أنه
هل الشام لحليفة ول ينة ذا ا ت لهل المد لم وق ه وس ي  صلى ال عل
 ومصر الجحفة ولهل نجد قرن المنازل ولهل اليمن يلملم وقال:
ن� م�م�ن� أ�ر�اد� الح�ج ن� غ�ي�ر� أ�ه�ل�ه� ن� م�  }ه�ن� ل�ه�ن� و�لم�ن� أ�ت�ى ع�ل�ي�ه�
ث� أ�ن�ش�أ� ح�ت�ى أ�ه�ل� م�ك�ة� م�ن ن� ح�ي� ان� د�ون� ذ�ل�ك� ف�م�  و�الع�م�ر�ة� و�م�ن� ك�

م�ك�ة{.
      ]فائدة[: قال بعضهم: سألت المام أحمد بن حنبل في أي سنة
اقيت الحرام؟ فقال: سنة عام ه وسلم  مو نبي~ صلى ال علي  أق~ت ال

حج، ومن سلك طريقا� ل تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته،
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يا في ليه، فإن استو هما إ ين أحرم من محاذاة أقرب  فإن حاذى ميقات
كة، وإن لم يحاذ ميقاتا ا من م م ليه أحرم من محاذاة أبعده  القرب إ
ن مكة والميقات ي ن مسكنه ب ، وم ن مكة ن م لتي  أحرم على مرح
 فميقاته مسكنه، ومن جاوز ميقاتا� غير مريد نسكا� ثم أراده فميقاته
 موضعه، ومن وصل إليه مريدا� نسكا� لم يجز مجاوزته بغير إحرام
وقت نه إل إذا ضاق ال ه لزمه العود ليحرم م  بالجماع، فإن جاوز
يره لزمه دم، وإن م يعد لعذر أو غ يق مخوفا�، فإن ل  أو كان الطر
لدم عنه وإل فل. وميقات ك سقط ا ه بنس لبس بل ت  أحرم ثم عاد ق
من بالحرم حج، و ن هو خارج الحرم ميقات ال م اني ل  العمرة المك
ل من خطوة، فإن لم يخرج و بأق حل ول نى ال لزمه الخروج إلى أد  ي
يه دم، فلو خرج كن عل ظهر ول ة أجزأه في ال أتى بأفعال العمر  و
 إلى أدنى الحل بعد إحرامه وقبل الطواف والسعي سقط عنه الدم،
واجب ية. )و( ال م ثم الحديب نعي ة ثم الت ن ع الحل الجعرا أفضل بقا  و
لتشريق الثلث، كل يوم من أيام ا رمي الجمار الثلث(  ني )  الثا
 ويدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه، ويخرج وقت
لتشريق، فإن وازه فإلى آخر أيام ا ا وقت ج أم بها، و  اختياره بغرو
 نفر ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل في اليوم الثاني
ها. وشرط مى يوم ثة ور ط مبيت الليلة الثال ه جاز وسق د رمي ع  ب
تي أن يرمي أو~ل� إلى الجمرة ال تيب الجمرات ب مي تر  لصحة الر

تلي مسجد الخيف، ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة.
يشمل كان أخصر وأجود ل لرمي ل مصنف وا تنبيه[: لو قال ال [      
نه واجب يجبر تركه بدم، ويدخل لنحر فإ بة يوم ا  رمي جمرة العق



ياره إلى غروب شمس ى وقت اخت بق لنحر، وي صف ليلة ا ته بن  وق
 يومه، وأما وقت الجواز فإلى آخر أيام التشريق. ويشترط في رمي
د لنه الوارد ذكره، ي نه ب ه سبع مرات، وكو ن نحر وغيره كو  يوم ال
ته بالحجر. لمرمي وتحقق إصاب  بحجر فيجزىء بأنواعه، وقصد ا
ر أن كل ما� غي مرمي حد�ا معلو ا في ال طبري: ولم يذكرو  قال ال
 جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الرض ول يبعد عنه
 احتياطا. وقد قال الشافعي رضي ال عنه: الجمرة مجتمع الحصى
ع من ثة أذر تأخرين بثل ه بعض الم ن الحصى. وحد~ ال م ا س  ل م
هو ه واحد و ج س لها إل و ي عقبة فل ب إل في جمرة ال ن  سائر الجوا
نه واجب الثالث )الحلق( على القول بأ ب مما تقدم.)و( ال  قري
كن على القول د أنه ر عتم ظور وهو مرجوح، والم  استباحة مح
يته، ما مر~ بل نقل المام التفاق على ركن ه نسك ك ر أن ه  الظ
كره من العدد بإبدال هذا المرجوح نف ما ذ لمص  وحينئذ� يصحح ل
كه بدم، يجبر تر صح و اجب على ال ة فإنه و مزدلف المبيت ب  ب
بل ، فإن دفع ق يل ي من الل ثان لنصف ال ه ساعة في ا ب في واج  وال
فجر لزمه دم، د حتى طلع ال ، فإن لم يع ثاني لزمه العود لنصف ال  ا
لرمي وهو سبعون حصاة منها سبع ن يأخذ منها حصى ا  ويسن أ
تشريق لنحر والباقي وهو ثلث وستون حصاة ليام ال  لرمي يوم ا
 كل واحد إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة سبع حصيات، ويسن
هو دون النملة طول� وعرضا ي بقدر حصى الخذف و رم  أن ي
 بقدر الباقل، ومن عجز عن الرمي أناب من يرمي عنه، ولو ترك
اقي أيام ه في ب ك تشريق تدار نحر أو أيام ال ن رمي يوم ال  رميا� م
كثر. مي ثلث رميات فأ لتشريق أداء وإل لزمه دم بترك ر  ا
 )و(الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق معظم الليل كما
كه ليل فإن تر عظم ال حنث إل بمبيت م و حلف ل يبيت بمكان ل ي  ل
فر الول نفر الن ة لمن لم ي ثالث غمه دم ومحل وجوب مبيت الليلة ال  ل
 كما مرت الشارة إليه. )و( الواجب الخامس التحرز من محرمات
مناسك  الحرام، وأما طواف الوداع فهو واجب مستقل ليس من ال
 على المعتمد، فيجب على غير نحو حائض كنفساء بفراق مكة ولو
ا في م فر قصير ك ا لس ، أو فارقه مر ير حاج ومعت  مكيا� أو غ
اف قبل د فراقه بل طو ه بدم فإن عاد بع ك يجبر تر  المجموع، و
 مسافة القصر وطاف فل دم عليه وإن مكث بعد الطواف ل لصلة

أقيمت أو شغل سفر كشراء زاد أعاد الطواف.



الشرب من ماء ة فيه و لصل يت وا يسن دخول الب تنبيه[:  [      
ير حاج ه وسلم ولو لغ ي بي صلى ال عل لن يارة قبر ا  زمزم وز

ومعتمر، وسن لمن قصد 

 222ص: 
السلم لصلة و ه من ا ر في طريق ث ة لزيارته أن يك لشريف ينة ا  المد
نبره ن قبره وم ي بي ة وه د الروض لمسجد قص ، فإذا دخل ا يه  عل
 وصلى تحية المسجد بجانب المنبر، ثم وقف مستدبر القبلة مستقبل
لب من عة أذرع فارغ الق حو أرب د عنه ن ع لشريف ويب لقبر ا  رأس ا
ا رسول ك ي لم علي الس ع صوت وأقله ) لم بل رف ، ويس دنيا  علق ال
ر، ثم ك بي ب يسلم على أ نه قدر ذراع ف ر صوب يمي م يتأخ ، ث  ال(
، ثم ما ر رضي ال تعالى عنه م ع فيسلم على ع تأخر قدر ذرا  ي
نبي~ ويتوسل به في حق نفسه لة وجه ال لى موقفه الول قبا  يرجع إ
 ويستشفع به إلى ربه، وإذا أراد السفر ود~ع المسجد بركعتين وأتى

القبر الشريف وأعاد نحو السلم الول.
م السنن قدي نها ههنا )سبع(، بت لحج( كثيرة المذكور م       )وسنن ا
ف كما ا على ضعي ضه نف في بع مص مشى ال  على الموحدة و
 ستعرفه.الو~ل: )الفراد( في عام واحد )وهو تقديم( أعمال )الحج
يان على ثلثة أوجه: لحج والعمرة يؤد  على( أعمال )العمرة( فإن ا
ع وعكسه، والثالث القران بأن مت ثاني الت  الول هذا الفراد وال
م يحج قبل شروعه في لحج أو بعمرة ث هما معا� في أشهر ا  يحرم ب
 طواف ثم يعمل الحج فيهما، وأفضلهما الفراد إن اعتمر عامه، ثم
متع والقارن دم إن لم ع أفضل من القران، وعلى كل من المت مت  الت
ن مساكنهم دون م م جد الحرام وه مس ا من حاضري ال ن  يكو
 مرحلتين منه. )و( الثانية )التلبية( إل عند الرمي فيستحب التكبير
ي بها أت عربية ي حسنها بال من ل ي ت صيغتها، و قدم ها وت  فيه دون
نه يختص بحلل وبحاج ثة )طواف القدوم( وتقدم أ لسانه )و( الثال  ب
 دخل مكة قبل الوقوف، فلو دخل بعد الوقوف تعين طواف الفاضة
يف. على وجه ضع لفة(  المبيت بمزد عة ) قته. )و( الراب  لدخول و
تا الطواف( خلف لخامسة )ركع ه واجب كما مر~. )و( ا  والصح أن
 المقام فإن لم يتيسر ففي الحجر، فإن لم يتيسر ففي المسجد، فإن لم
منى( ليلة مبيت ب لسادسة )ال ث شاء من الحرم. )و( ا ي تيسر فح  ي
يت بها مب د عرفة ال قي لنسك، وخرج ب ه للستراحة ل ل ن  عرفة ل



السابعة )طواف نه. )و(  ب كما مر~ بيا ه واج ق فإن لتشري  ليالي ا
وقد نه.  نه واجب كما مر~ بيا  الوداع( على قول مرجوح والظهر أ
نبيه وغيره. لة في شرح الت ها جم ج سنن كثيرة ذكرت من ح قي لل  ب
مخيط( وجوبا� كما جزم به حرام عن ال ل عند ال لرج  )ويتجرد ا
ناسكه د وإن خالف في م تم هو المع موعه وهذا و ووي في مج  الن
ميم ط ـ بضم ال محي لو عبر بال ستحباب، و يه بال لكبرى فقال ف  ا
مل ة ـ لكان أولى ليش م مخيط بالخاء المعج  وبحاء مهملة بدل ال
يضين( يلبس( ندبا� )إزارا� ورداء أب منسوج )و بد وال لخف والل  ا
لخنثى الرجل والمرأة وا ين، وخرج ب يدين وإل فمغسولين ونعل  جد

إذ ل نزع عليهما في غير الوجه والكفين.
القسم وقد بدأ ب في محرمات الحرام وحكم الفوات.        }فصل{: 
ما أمور بحج أو عمرة أو به  الول فقال: )ويحرم على المحرم( 
 كثيرة المذكورة منها هنا )عشرة أشياء(: الو~ل )لبس المخيط( وما
د سواء كان من ب ته والملزوق والل منسوج على هيئ  في معناه كال
 قطن أم من جلد ومن غير ذلك في جميع بدنه إذا كان معمول� على
ميص أو قباء يه ليخرج ما إذا ارتدى بق لوفة ف  قدره على الهيئة المأ
ل في ذلك الخبار ص ة في ذلك. وال ي ل فإنه ل فد و اتزر بسراوي  أ
نبي مر أن رجل� سأل ال بن ع حيحين عن ا بر الص يحة كخ لصح  ا

صلى ال عليه 

 223ص: 
ص� و�ل س� الق�م� بس المحرم من الثياب؟ فقال: "ل� ي�ل�ب� لم ما يل  وس
س� و�ل� الخ�ف�اف� إ�ل� أ�ح�د� ل� ي�ج�د لس�ر�او�يل� و�ل� الب�ر�ان�  الع�م�ائ�م� و�ل� ا
 ن�ع�ل�ي�ن� ف�ي�ل�ب�س� الخ�ف~ي�ن� و�ل�ي�ق�ط�ع�ه�م�ا أ�س�ف�ل� م�ن� الك�ع�ب�ي�ن�، و�ل� ي�ل�ب�س� م�ن
س�ه� ز�ع�ف�ر�ان� أ�و� ور�س" زاد البخاري "و�ل� ت�ن�ت�ق�ب اب� ش�ي�ئا� م�  الث�ي�
ما لبس فأجيب ب  الم�ر�أ�ة� و�ل� ت�ل�ب�س� الق�ف�از�ي�ن". فإن قيل السؤال عما ي
س محصور ب ب بأن ما ل يل ي ة في ذلك؟. أج م س ما الحك ب  ل يل
 بخلف ما يلبس إذ الصل الباحة، وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي
 السؤال عما ل يلبس وبأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود
 وإن لم يطابق السؤال صريحا. )و( الثاني )تغطية( بعض )الرأس
بعض اء أستر ال اء الذن سو ن الرجل( ولو البياض الذي ور  م
مامة د ساترا� عرفا�، مخيطا� كان أو غيره كالع ع خر أم ل بما ي  ال
ين أنه لصحيح ينان لخبر ا ين والحناء الثخ طيلسان، وكذا الط  وال



 صلى ال عليه وسلم قال في المحرم الذي خر~ من على بعيره ميتا:
 "ل� ت�خ�م�ر�وا ر�أ�س�ه� ف�إ�ن�ه� ي�ب�ع�ث� ي�و�م� الق�ي�ام�ة� م�ل�ب�يا�" بخلف ما ل يعد

ير عذر س أو ستر بغ ، فإن لب إن مسه حمل و  ساترا� كاستظلل بم
ن حر أو برد أو مداواة عذر م ية، فإن كان ل ته الفد  حرم عليه ولزم
ما جعل ه خرقة فيجوز لقوله تعالى }و لي  كأن جرح رأسه فشد~ ع
ة قياسا� على الحلق فدي لزمه ال كن ت ين� م�ن� ح�رج{ ل م في الد~ يك�  عل
ن من المرأة( كفي الوجه وال تر بعض ) ثالث س  بسبب الذى. )و( ال
ما يعد~ ساترا� إل لحاجة فيجوز مع ا في المجموع ب م مة ك  ولو أ
 الفدية، وعلى الحرة أن تستر منه ما ل يتأتى ستر جميع رأسها إل
يعاب ستره إل بستر قدر يسير ن است ك  به احتياطا� للرأس إذ ل يم
 مما يلي الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من
يل أن  المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه، ويؤخذ من التعل
 المة ل تستر ذلك لن رأسها ليس بعورة، وإذا أرادت المرأة ستر
تجاف عنه تره بنحو ثوب م ا يس ه م ي لناس أرخت عل ا عن ا هه  وج
حر ه لحاجة ك لت بشرة وسواء أفع حيث ل يقع على ال و خشبة ب نح  ب
غيره في الرأس وغيره إل القفاز مخيط و ا لبس ال له  وبرد أم ل، و
و شيء ه ديث المتقدم و ا به للح فين ول أحدهم ا ستر الك س له ي  فل
 يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر~ على الساعدين من
مل المحشو لفقهاء ما يش ها. ومراد ا أة في يدي لبسه المر  البرد ت

وغيره.
ع رأسه ه م جه ل ستر و مشك ثى ال تنبيه[: يحرم على الخن [      
 ويلزمه الفدية، وله ستر وجهه مع كشف رأسه ول فدية عليه لنا
لمخيط ن يستتر با ويسن أ� ل في المجموع:  لشك. قا بها با  ل نوج
ترجيل( أي ابع ) ن ستره بغيره.)و( الر ك نه رجل� ويم  لجواز كو
و من امرأة يته ول أي شعر رأس المحرم أو لح لشعر(   تسريح )ا
ه من التزين ا في م بالدهن( ولو غير مطيب كزيت وشمع مذاب ل ( 
ي الخبر، ول د ف بر كما ور ث أغ ع نه أش نافي لحال المحرم فإ  الم
اهر ا هو ظ ة كم كثير ولو واحد ليل وال ر بين الق لشع  فرق في ا
لحية محلوقا� لما فيه من تزيين  كلمهم، ولو كان شعر الرأس أو ال
 الشعر وتنميته بخلف رأس القرع والصلع وذقن المرد لنتفاء
دنه ظاهرا� وباطنا� وسائر شعره بذلك، وله أكله  المعنى، وله دهن ب
للحية و برأسه، وألحق المحب الطبري بشعر ا  وجعله في شجة ول



عراقي: نفقة، وقال الولي ال ه كحاجب وشارب وع وج  شعر ال
التحريم ظاهر 

 224ص: 
لحاجب ما ا عنفقة والعذار، وأ ية كالشارب وال تصل باللح ما ا  في
ا هو هى وهذ عد انت د ففيه ب الخ هة أي و هدب وما على الجب  وال
دنه ورأسه بخطمي لظاهر لن ذلك ل يتزين به ول يكره غسل ب  ا
 ونحوه كسدر من غير نتف شعر لن ذلك لزالة الوسخ ل للتزيين
ب فيه، كه وترك الكتحال الذي ل طي كن الولى تر مية ل  والتن
مس عر. )و( الخا ما ش طع به د ما لم يق الفص  وللمحرم الحتجام و
نتف والحراق ثل الحلق ال ائر جسده وم ن س عر م لقه( أي الش  )ح

عر عرها وش ا رؤوس�كم{ أي ش نحو ذلك قال تعالى }ول تحلقو  و
قياسا� على يم الظفار(  السادس )تقل ق به )و(  لح ائر الجسد م  س
 الشعر لما فيه من الترفه، والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض
سواء أكان المحرم ذكرا� أم طيب(  لسابع )ال فر. )و( ا  شعره أو ظ
 غيره ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالبا� ولو مع غيره كالمسك
ن ـ والزعفران يم يب ببلد ال لورس ـ وهو أط  والعود والكافور وا
 وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضا� سواء أكان ذلك في ملبوسه
يث المار لم  في الحد ه وس ي له صلى ال عل نه لقو ه أم في بد ب  كثو
، وسواء أكان  "و�ل� ي�ل�بس� م�ن� الث�ي�اب� م�ا م�س�ه� و�ر�س� أ�و� ز�ع�ف�ر�ان�"
ية، م في ذلك الفد تحري ب مع ال م احتقان فيج و إسعاط أ أكل أ  ذلك ب
لوجه المعتاد وسه على ا بدنه أو ملب طيب ب لصق ال استعماله أن ي  و
 في ذلك بنفسه أو مأذونه، ولو استهلك الطيب في المخالط له بأن لم
 يبق له ريح ول طعم ول لون كأن استعمل في دواء جاز استعماله
ان له ريح كل أو التداوي وإن ك د به ال قص ، وما ي  وأكله ول فدية
طكي ـ لم مص يبة كال ازير الط ل وسائر الب السنب يبة كالتفاح و  ط
 يحرم، ولم يجب فيه فدية لن ما ل يقصد منه الكل أو التداوي ل
لصيد( إذا كان قتل ا من يحرم على المحرم ) ة فيه. )و( الثا ي  فد
ين دجاجة أو كان متولدا� ب ر وحشي و بق  مأكول� بريا� وحشيا� ك
ن حمار وحشي لد بي ين غيره، كمتو لوحشي وب  المأكول البري ا
بي أما الول فلقوله تعالى }وحر~م ن شاة وظ و بي مار أهلي~ أ  وح
 عل�ي�كم صيد� البر{ أي أخذه }ما دمتم حرما�{ وأما الثاني فللحتياط.
إنسي مأكول، ي غير مأكول و ن وحش د بي ا ذكر ما تول م  وخرج ب



ن أحدهما ولي ن غير مأك د بي ما تول لد بين ذئب وشاة، و  كالمتو
 وحشي كالمتولد بين حمار وذئب وما تولد بين أهليين أحدهما غير
 مأكول كبغل فل يحرم التعرض لشيء منها، ويحرم أيضا� اصطياد
ن غيره في الحرم على الحلل ه وم ن  المأكول البري والمتولد م
خبر ا في المجموع ولو كان كافرا� ملتزم الحكام ول م  بالجماع ك
ح مكة قال: "إ�ن� ه�ذ�ا الب�ل�د� ح�ر�ام� ب�ح�ر�م�ة وم فت نه )( ي لصحيحين أ  ا
ر صيده ي  الل�ه� ل� ي�ع�ض�د� ش�ج�ر�ه� ول� ي�ن�ف�ر� ص�ي�د�ه" أي ل يجوز تنف
 لمحرم ول لحلل فغير التنفير أولى. وقيس بمكة باقي الحرم.  )و(
ية أو وكالة، وكذا قبوله له أو لوكيله، عقد النكاح( بول لتاسع )  ا
نها صحيح ل ليه على ال عة فل تحرم ع د عن الرج عق  واحترز بال
ا من و قدره لحشفة أ وطء( بإدخال ا عاشر )ال  استدامة نكاح. )و( ال
ي قبل أو دبر، ويحرم ة ف م نه يحرم بالجماع ولو لبهي  مقطوعها فإ
ه إعانة ن لمحرم من الجماع ل ها ا كين زوج  على المرأة الحلل تم
 على معصية، ويحرم على الحلل جماع زوجته المحرمة )و( كذا

يما دون الفرج )بشهوة( ل بغيرها قبل التحلل الول ف  )المباشرة( 
وكذا يحرم الستمناء باليد.

ميع ذلك( أي المحرمات د من )ج اح كل و في(  يجب )       )و( 
 المذكورة )الفدية( التي بيانها في الفصل بعده )إل عقد النكاح( أو
عد و جامع ب عقد( فوجوده كالعدم، ول فإنه ل ين ة فيه ) وله فل فدي  قب
ي الصورتين ة ف لفدي نه ا ناء سقطت ع لستم  المباشرة بشهوة أو ا
حرام شيء من فسده( أي ال ية الجماع )ول ي ا في فد ه  لدخول
ع في ا وق فقط وإن لم ينزل إذ ء في الفرج(  ط حرماته )إل الو  م
ل قبل الوقوف ج قبل التحلل الو لح في ا ها و مرة قبل الفراغ من  الع
ء صادف إحراما ط نه و ي حنيفة ل ب  بالجماع وبعده خلفا� ل
ع في العمرة م يه التحلل الول ولو كان المجا  صحيحا� لم يحصل ف
�{ أي ل فل رفث ج رقيقا� أو صبيا� مميزا� لقوله تعالى } و الح  أ
 ترفثوا فلفظه خبر ومعناه النهي، ولو بقي على الخبر امتنع وقوعه

في الحج 

 225ص: 
الصل ن ذلك وقع كثيرا�، و لى صدق قطعا� مع أ  لن إخبار ال تعا
 في النهي اقتضاء الفساد. وقاسوا العمرة على الحج أما غير المميز
 من صبي أو مجنون فل يفسد ذلك بجماعه، وكذا الناسي والجاهل



 والمكره، ولو أحرم حال النزع صح في أحد أوجه يظهر ترجيحه
لن النزع ليس بجماع.

لثة ن من ث ني عل اث ي الحج بف ل ف يحصل التحلل الو تنبيه[:  [      
لتقصير والطواف المتبوع لنحر والحلق أو ا رمي يوم ا هي:   و
لرأس للرجل لبس وستر ا السعي إن لم يكن فعل قبل، ويحل به ال  ب
ه عقد ل ب الصيد، ول يح لطيب و وجه للمرأة، والحلق والقلم وا  وال
لنسائي بإسناد جيد ما روى ا ما دون الفرج ل  النكاح ول المباشرة في
س�اء�" م� ك�ل� ش�ي�ء� إ�ل� الن� ما قاله النووي "إ�ذ�ا ر�م�يت�م� الج�م�ر�ة� ح�ل� ل�ك�  ك
اقي ل به ب ح اني و ن حصل التحلل الث ني ثالث بعد الث عل ال  وإذا ف
 المحرمات بالجماع، ويجب عليه التيان بما بقي من أعمال الحج
 وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم كما أنه يخرج من الصلة
نا كن المطلوب ه ية، ل تسليمة الثان نه ال التسليمة الولى وتطلب م  ب
 على سبيل الوجوب وهناك على سبيل الندب، أما العمرة فليس لها
ح بعض بي ثر أعماله فأ منه وتك لحج يطول ز احد لن ا  إل تحلل و
 محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر بخلف العمرة، ونظير
ض جعل لرتفاع ي من الح ة لما طال ز ب لحيض والجنا  ذلك ا
ا قصر م لجنابة ل غتسال، وا اته محلن انقطاع الدم وال  محظور

زمنها جعل لرتفاع محظوراتها محل واحد.
      )و( إذا جامع المحرم )ل يخرج منه( أي الحرام )بالفساد( بل
 يجب المضي~ في فاسد نسكه من حج أو عمرة لطلق قوله تعالى
الفاسد ن الصحيح و ل بي فص نه لم ي لحج� والعمرة� ل{ فإ  }وأتموا ا
دخل ع ثم ي فسد العمرة بالجما ج فاسدا� أن ي حرام بالح  وصورة ال
يها الحج فإنه يصح على الصح وينعقد فاسدا� على الصح في  عل
 الروضة في باب الحرام. قال في الجواهر: وإذا سئلت عن إحرام
أما إذا أحرم ا أخرى اهـ. و د فاسدا� فهذه صورته ول أعلم له ق  ينع

وهو مجامع فلم ينعقد إحرامه على الصح في زوائد الروضة.
      ثم شرع في القسم الثاني وهو الفوات فقال: )ومن فاته الوقوف
ر قبل حضوره لنح ع فجر يوم ا عرفة( بعذر أو غيره وذلك بطلو  ب
ا في المجموع، با� كم فوت الحج )تحلل( وجو واته ي  عرفات وبف
ي غير أشهره ج ف الح صير محرما� ب ه في الم لئل ي لي نص~ ع  و
 واستدامة الحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ� ل يجوز ويحصل التحلل
عم ها. ن تقدمة بيان خمسة الم كانها ال تي بأر لها فيأ  )بعمرة( أي بعم
عد طواف قدوم، فإن كان ون سعي ب يجاب السعي أن ل يك  شرط إ



يه ن الصحاب )وعل موع ع ا في المج م عادته ك تج ل  سعي لم يح
لذي فاته بفوات الوقوف سواء كان لحج ا ن قابل ل  القضاء( فورا� م
 فرضا� أو نفل� كما في الفساد لنه ل يخلو عن تقصير، وإنما يجب
ه بأن أحصر أ عن ش أ عن حصر فإن ن نش لقضاء في فوات لم ي  ا
 فسلك طريقا� آخر ففاته الحج وتحلل بعمرة فل إعادة عليه لنه بذل
ة السلم بالقضاء ول وصف حج يف ت فإن قيل ك ا في وسعه.   م
؟ أجيب بأن المراد بالقضاء القضاء اللغوي ل القضاء ها  وقت ل
ما أحرم به تضيق وقته ويلزمه قضاء عمرة لحقيقي، وقيل لنه ل  ا
وضة لن عمرة التحلل ل ا قاله في الر م لحج ك لم مع ا س  ال
ه مع القضاء )الهدي( أيضا ي مرة السلم. )و( عل  تجزىء عن ع
من أركان الحج غير ومن ترك ركنا�(  ع وسيأتي. ) ت  وهو كدم التم
ه مع إمكان فعله أم ل ك مرة سواء أتر و من أركان الع  الوقوف أ
ية بفتح المثناة التحت لم يحل(  واف الفاضة ) ض قبل الط  كالحائ
ي به( أي ت ه حتى يأ م من إحرا كسر المهملة أي لم يخرج )  و
ق ل آخر لسعي والحل د سنين لن الطواف وا و بع  المتروك ول
ومن ه سابقا� ) لم ه من ك م ما ترك الوقوف فقد عرف حك ها أ  لوقت

ترك واجبا( من 
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 واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكره سواء أتركه عمدا� أم سهوا� أم
 جهل� )لزمه( بتركه )دم( وهو شاة كما سيأتي )ومن ترك سنة( من
ن سائر ا م كه ا شيء( كتر ه لزمه بترك لحج أو العمرة )لم ي  سنن ا

العبادات. 
      }فصل{: في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها )والدماء الواجبة
 في الحرام( بترك مأمور به أو ارتكاب منهي~ عنه )خمسة أشياء(
متع، ودم ط تسعة أنواع: دم الت لبس طريق ا ختصار وب طريق ال  ب
مور به، ودم الحلق والقلم، ودم  الفوات، والدم المنوط بترك مأ
دم الستمتاع، ودم لصيد، ودم الجماع، و تل ا حصار، ودم ق  ال
نية نها والثما الخير م مصنف ب ه تسعة أنواع أخل� ال  القران. فهذ
ك كما نس عبيره بال اخلة في ت ثلثة الول د مه إذ ال ة من كل وم  معل
ا سيظهر الترفه كم ي تعبيره ب اخل ف لستمتاع د  سيظهر لك، ودم ا
أحدها( أي الدماء لتاسع إن شاء ال تعالى. ) يضا� وستعرف ا  لك أ
 )الدم الواجب بترك نسك( وهو شامل لثلثة أنواع: الول دم التمتع



 وإنما يجب بترك الحرام بالحج من ميقات بلده، والثاني دم الفوات
 للوقوف بعد التحلل بعمل عمرة كما مر. والثالث الدم المنوط بترك
ب في هذه اج وهو( أي الدم الو مة ) ه من الواجبات المتقد  مأمور ب
 النواع الثلثة )على الترتيب( والتقدير وسيأتي بيان التقدير، وأما
 الترتيب فهو ما أشار إليه بقوله )شاة( مجزئة في الضحية أو سبع
الحج حرامه ب متع إ ، ووقت وجوب الدم على الت و سبع بقرة دنة أ  ب
جوز ذبحه إذا فرغ لى الحج، وي نه حينئذ� يصير متمتعا� بالعمرة إ  ل
وبه أن ل لنحر، وشرط وج بحه يوم ا فضل ذ لكن ال  من العمرة و
سافة ن مسكنه دون م و م حرام وه مسجد ال كون من حاضري ال  ي
ج من ميقات ر الح ي أشه مرة ف ر من الحرم، وأن يحرم بالع لقص  ا
 بلده، وأن يحج بعدها في سنتها وأن ل يعود إلى الحرام بالحج إلى
نه ميقات وقد بقي بي  الميقات الذي أحرم منه بالعمرة بعد مجاوزة ال

وبين مكة 
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لنسك شاة بأن يه دم الساءة )فإن لم يجد( تارك ا  مسافة القصر فعل
 عجز عنها حسا� بأن فقدها أو ثمنها، أو شرعا� بأن وجدها بأكثر من
و نحو ذلك في يه أو غاب عنه ماله أ لها، أو كان محتاجا� إل من مث  ث
اء أقدر عليه ببلده أو ل بخلف كفارة لحرم، سو ه وهو ا وضع  م
ص به ت ص ذبحه بالحرم والكفارة ل تخ ت مين لن الهدي يخ  الي
لحج( لقوله في ا نها ) ثلثة( م لها وجوبا� ) فصيام عشرة أيام( بد ( 

يام� في الحج�{ أي فصيام� ثلثة� أ  تعالى }ف�م�ن� لم يجد�{ أي الهدي }
ها على الحرام بخلف الدم، لن عد الحرام فل يجوز تقديم  ب
الصلة، والدم ها ك مها على وقت ية فل يجوز تقدي لصوم عبادة بدن  ا
نه م عرفة ل مها قبل يو تحب صو يس ة فأشبه الزكاة. و لي  عبادة ما
يه، ل سادس ذي الحجة ويصومه وتالي ب  يسن للحاج فطره فيحرم ق
مها على يوم ب عليه تقدي ة وج ث ن يسع الثل ي زم  وإذا أحرم ف
 النحر، فإن أخرها عن يوم النحر أثم وصارت قضاء، وليس السفر
ي الحج يقاعه ف ين إ أخير صومها لن صومها متع  عذرا� في ت
لسفر عذرا� بخلف رمضان، ان مسافرا� فل يكون ا النص، وإن ك  ب
 ول يجوز صومها في يوم النحر وكذا في أيام التشريق في الجديد،
 ول يجب عليه تقديم الحرام بزمن يتمكن من صوم الثلثة فيه قبل
ن في وجوب ذلك إذ ل يجب تأخري بعض الم نحر خلفا� ل  يوم ال



يسن ج في هذا العام، و ح ل سبب الوجوب، ويجوز أن ل ي حصي  ت
لحجة للتباع الحج يوم التروية وهو ثامن ذي ا  للموسر أن يحرم ب
لهم، فيه تروية لنتقا لصحيحين، وسمي يوم ال ه كما في ا  وللمر ب
 من مكة إلى منى )و( أن يصوم بعد الثلثة )سبعة( أيام )إذا رجع
وسبعة� إذا هم لقوله تعالى } نه إن أراد الرجوع إلي  إلى أهله( ووط
م� ي�ج�د� ه�د�يا� ف�ل�ي�ص�م ه وسلم: "ف�م�ن� ل� لي لقوله صلى ال ع تم{ و  رجع
 ث�ل�ث�ة� أ�ي�ام� ف�ي الح�ج� و�س�ب�عة� إ�ذ�ا ر�ج�ع� إ�ل�ى أ�ه�ل�ه" رواه الشيخان، فل
 يجوز صومها في الطريق لذلك، فإن أراد القامة بمكة صامها بها
نت أو السبعة أداء كا ثة و بع الثل لبحر. ويندب تتا ا قاله في ا م  ك
ن خلف من ب وخروجا� م اج يه مبادرة لقضاء الو  قضاء لن ف
ثلثة ة لزم صوم ال لحج ج سادس ذي ا الح نعم إن أحرم ب وجبه.   أ
 متتابعة في الحج لضيق الوقت ل للتتابع نفسه، ولو فاتته الثلثة في
 الحج بعذر أو غيره لزمه قضاؤها. ويفرق في قضائها بينها وبين
 السبعة بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير
و صام عشرة ولء ا في الداء، فل ة كم ب  إلى أهله على العادة الغال
 حصلت الثلثة ول يعتد بالبقية لعدم التفريق. )والثاني الدم الواجب
ة في إزالة ي لرجل، وتكمل الفد ليد أو ا لقلم من ا لترفه( كا  بالحلق وا
حد الزمان والمكان ثة أظفار ولء بأن ات  ثلث شعرات أو إزالة ثل
ر سائر ع عرها وش  وذلك لقوله تعالى }ول تحلقوا رؤوس�كم{ أي ش
 الجسد ملحق به بجامع الترفه، وأما الظفر فقياسا� على الشعر، لما
قاس به الظفار، ول ثة وي صدق بالثل عر ي ترفه. والش ه من ال  في
لناسي للحرام ين ا عه بالجماع ول فرق في ذلك ب عتبر جمي  ي
كسائر التلف وهذا بخلف ية، و الحرمة لعموم ال الجاهل ب  و

الناسي والجاهل بالحرمة في التمتع باللبس والطيب 
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نتف هو م د فيه و القص ماته اعتبار العلم و الدهن والجماع ومقد  و
 فيهما، نعم لو أزالها مجنون أو مغمى عليه أو صبي غير مميز لم
هما لناسي أن ن الجاهل وا ي ين هؤلء وب لفدية، والفرق ب لزمه ا  ت
تقصير بخلف هؤلء على أن نسبان إلى ال ما في  يعقلن فعله
م في ذلك له يهم أيضا�، ومث بها عل  الجاري على قاعدة التلف وجو
 النائم، ولو أزيل ذلك بقطع جلد أو عضو لم يجب فيه شيء لن ما
ه في الشعرة الواحدة أو لزم قصود بالزالة، وي ع غير م اب يل ت  أز



 الظفر الواحد أو بعض شيء من أحدهما مد~ طعام، وفي الشعرتين
اء قمل أو نحوه كوسخ ظفرين مدان، وللمعذور في الحلق بإيذ  أو ال
ية. قال كم مريضا�{ ال ن� كان� من  أن يحلق ويفدي لقوله تعالى }فم�
بس ح للحاجة إل ل ي ي كل محر~م أب ة ف فدي مه ال سنوي: وكذا تلز  ال
ة الرجل وقاي طوعين، لن ستر العورة و ين المق لسراويل والخف  ا
 عن النجاسة مأمور بها فخفف فيهما والحصر فيما قاله ممنوع أو
 مؤو~ل، فقد استثنى صور ل فدية فيها منها ما إذا أزال ما نبت من
ا من يه ال قدر ما يغط ا ما إذا أز ه تأذى به، ومن ي عينه و ر ف  شع
ا ما لو نه تر بصره، وم ث س ي ه وحاجبيه إذا طال بح ر رأس  شع

انكسر ظفره فقطع المؤذي منه فقط.
      ]تنبيه[: دخل في إطلق المصنف الترفه كما تقدم التنبيه عليه
للبس، ومقدمات طيب وا ستمتاع كالت  في تعداد النواع دم ال
ية ولو ن شعر الرأس واللح ده لين، و ين التحل  الجماع، والجماع ب
ثا� الحاجب والعذار لطبري بذلك بح لمحب ا لحق ا ين، وأ  محلوق
 والشارب والعنفقة. وفصل ابن النقيب فألحق باللحية ما اتصل بها
هدب وما على الجبهة لحاجب وال عنفقة والعذار دون ا  كالشارب وال
وهو( أي الدم ظاهر. ) ا هو ال  ومر~ت الشارة إلى ذلك وأن هذ
 الواجب بما ذكر هنا )على التخيير( والتقدير فتجب )شاة( مجزئة
و سبع بقرة )أو نة أ ن سبع بد ا م ه ضحية أو ما يقوم مقام  في ال
 صوم ثلثة أيام( ولو متفرقة )أو التصدق بثلثة آصع( بمد الهمزة
 وضم المهملة جمع صاع )على ستة مساكين( لكل مسكين نصف
لصاع وذلك لقوله تعالى }فم�ن طر بيان ا ع وتقدم في زكاة الف  صا
 كان� منكم مريضا� أو ب�ه أذ�ى من� رأسه{ أي فحلق }ففدية� م�ن� صيام

أو صدقة� أو نسك{.
ها على مد~ إل في مسكين في سائر الكفارات ل يزاد ال       ]فائدة[: 
ميع ع من ج ن وهو الم حصار(  واجب بال  هذا. )والثالث الدم ال
لمصف عن بيان الدم وسكت ا حج أو العمرة.  ق عن إتمام ال  الطر
 هنا وهو دم ترتيب وتعديل كما سيأتي )فيتحلل( جوازا� بما سيأتي
منع  ل وجوبا� سواء أكان حاجا� أم معتمرا� أم قارنا�، وسواء أكان ال
ع من الرجوع أم ل وذلك لقوله تعالى ه من طريق أم بغير قطع ال  ب
ا استيسر من الهدي{ إذ فم أردتم التحلل }  }فإن� أحصر�ت�م{ أي و
مر محصر المعت حصار بمجرده ل يوجب الهدي، والولى لل  ال
لوقت وإل فالولى تسع ا لصبر عن التحلل وكذا الحاج إن ا  ا



 التعجيل لخوف الفوات. نعم إن كان في الحج وتيقن زوال الحصر
قن قرب زواله و في العمرة وتي عدها أ ه إدراك الحج ب  في مدة يمكن
وانع هذا أحد الم له كما قاله الماوردي و نع تحل لثة أيام امت هو ث  و
نع الحبس ظلما� كأن حبس  من إتمام النسك وهي ستة. وثاني الموا
 بدين وهو معسر فإنه يجوز له أن يتحلل كما في الحصر العام، ول
ي إحرامه أن يق فإن شرط ف  تحلل بالمرض ونحوه كإضلل طر
محصر حلل بسبب )ويهدي( ال  يتحلل بالمرض ونحوه جاز له أن يت
و سبع نة أو بقرة أ ا من بد مه و ما يقوم مقا  إذا أراد التحلل )شاة( أ
نه الدم إذا ر في حل~ أو حرم، ول يسقط ع ث أحص ا حي داهم  إح
حصر بخلف ما إذا شرط في نه يتحلل إذا أ  شرط عند الحرام أ
 المرض أنه يتحلل بل هدي فإنه ل يلزمه لن حصر العدو~ ل يفتقر

إلى شرط، فالشرط فيه لغ، ولو أطلق في 
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ء بخلف ما ه شي لزم لل من المرض بأن لم يشرط هديا� لم ي  التح
ع من ض ذبح بمو مه، ول يجوز ال هدي فإنه يلز  إذا شرط التحلل بال
نما يحصل لذي أحصر فيه كما ذكره في المجموع. وإ لحل غير ا  ا
ح قد يكون للتحلل ب لمقارنة له لن الذ ية التحلل ا لذبح ون  التحلل با
ها أن ينوي د صارف، وكيفيت ن قص د م ، فل ب  وقد يكون لغيره
كا� وهو ه نس ه عن الحرام وكذا الحلق أو نحوه إن جعلنا  خروج
بح ويشترط ا في الذ ة كم ي ن مقارنة الن د م  المشهور كما مر. ول ب
منه م يجد ث دم حسا� كأن ل لسابقة، فإن فقد ال لذبح للية ا  تأخره عن ا
ظهر أن له بدل نه أو وجده غاليا� فال  أو شرعا� كأن احتاج إلى ثم
يمة الشاة فإن عجز متع وغيره. والبدل طعام بق  قياسا� على دم الت
ل مد يوما� قياسا� على الدم ن ك ث شاء ع ي عام صام ح  عن الط
ل في لى الصوم التحل تقل إ اجب بترك المأمور به، وله إذا ان  الو
لمشقة ا شرع لدفع ا م ية التحلل عنده لن التحلل إن  الحال بالحلق بن
نع الر~ق، فإذا أحرم  لتضرره بالمقام على الحرام. وثالث الموا
 الرقيق بل إذن سيده فله تحليله بأن يأمره بالتحلل لن إحرامه بغير
 إذنه حرام لنه يعطل عليه منافعه التي يستحقها، فإنه قد يريد منه
الصطياد، وله أن يتحلل وإن لم يأمره بذلك  ما ل يباح للمحرم ك
حرامه ه لزمه، فيحلق وينوي التحلل، فعلم أن إ مره ب  سيده فإن أ
 بغير إذنه صحيح وإن حرم عليه، فإن لم يتحلل فله استيفاء منفعته



لزوجية، فللزوج الحلل أو وانع ا ابع الم م عليه. ور ث نه وال  م
 المحرم تحليل زوجته كما له منعها ابتداء من حج أو عمرة تطو~ع
ها أيضا� من فرض السلم من حج أو عمرة أذن فيه وله تحليل  لم ي
يس فإن قيل: ل تراخي.  نسك على ال ل إذن لن حقه على الفور وال  ب
يب ان هنا كذلك؟ أج لصوم فهل ك ن فرض الصلة وا ا م عه  له من
 بأن مدتهما ل تطول فل يلحق الزوج كبير ضرر. وخامس الموانع
عه هما من ه فلكل من ي ذن من أبو فل بل إ  البو~ة، فإن أحرم الولد بن
ويه د من أب س لح لي يد رقيقه، و لس ليل ا ما له كتح  وتحليله وتحليله
 منعه من فرض عليه وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد. ويسن
نسك فرضا� أو تطوعا�، ين في ال ا مسلم ا كان لد استئذانهما إذ  للو
 وقضية كلمهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لبويها منعها وهو
يس لدين، فل نع ا وسادس الموا عها الزوج.  اهر إل أن يسافر م  ظ
ه من نع ي إحرامه وله م ه ف لي ين تحليله إذ ل ضرر ع غريم المد  ل
 الخروج إذا كان موسرا� والدين حال� ليوفيه حقه بخلف ما إذا كان
لزمه أداؤه نعه إذ ل ي يس له م ين مؤجل� فل عسرا� أو موسرا� والد  م
ل من وك ه استحب له أن ي ت ل في غيب ن يح دي  حينئذ�، فإن كان ال
لمحصر المتطوع لعدم د حل حلوله، ول قضاء على ا ن قضيه ع  ي
 وروده، فإن كان نسكه فرضا� مستقرا� كحجة السلم فيما بعد السنة

الولى من سني المكان أو كانت قضاء أو نذرا� بقي 
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 في ذمته، أو غير مستقر كحجة السلم في السنة الولى من سني
بع الدم حصار. )والرا طاعة بعد زوال ال ست كان اعتبرت ال  الم
ولد من لوحشي، أو المت لبري~ ا ل الصيد( المأكول ا قت اجب ب  الو
ن حمار وحشي ي ي ومن غيره كمتولد ب لوحش  المأكول البري ا
م في نع ل من ال ا له مث يد ضربان م لص  وحمار أهلي. واعلم أن ا
 الصورة والخلقة تقريبا� فيضمن به، وما ل مثل له فيضمن بالقيمة
 إن لم يكن فيه نقل، ومن الول ما فيه نقل بعضه عن النبي~ وبعضه
وهو( نف في بيان ذلك فقال: ) مص قد شرع ال يتبع. و ن السلف ف  ع
ان الصيد( لثة أمور )إن ك بين ث ير(   أي الدم المذكور )على التخي
ذكر نعم. و ه صوري~ من ال ب ا له مثل( ش م من )م  المقتول أو المز
نعم( ل من ال مث ة في قوله )أخرج ال ثلث ل من هذه ال لمصنف الو  ا
 أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه،



دنة كذلك فل تجزىء بقرة نثى ب عامة ذكرا� كان أو أ  ففي إتلف الن
، وفي كثر لن جزاء الصيد يراعى فيه المماثلة  ول سبع شياه أو أ
 واحد من بقر الوحش أو حماره بقرة، وفي الغزال وهو ولد الظبية
ثى ر جدي وفي الن ك غير، ففي الذ ز ص ع  إلى أن يطلع قرناه م
ها عنز ذكر ظبيا� والنثى ظبية، وفي  عناق، فإن طلع قرناه سمي ال
نثى لتي تم~ لها سنة، وفي الرنب عناق وهي أ ثى المعز ا  وهي أن
ثى هي أن نة، وفي اليربوع جفرة و لغ س ت ما لم تب وي عز إذا ق  الم
ربعة أشهر، وفي الضبع كبش، وفي الثعلب شاة  المعز إذا بلغت أ
نعم ثله من ال يه بم تي يحكم ف ن سيأ يد عم لص ه من ا ي ما ل نقل ف  و
عبرة ية. وال كم{ ال يحكم� به ذوا عدل� من  عدلن لقوله تعالى }
 بالمماثلة بالخلقة والصورة تقريبا� ل تحقيقا�، فأين النعامة من البدنة
 ل بالقيمة فيلزم في الكبير كبير، وفي الصغير صغير، وفي الذكر
 ذكر، وفي النثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب
 إن اتحد جنس العيب، وفي السمين سمين، وفي الهزيل هزيل. ولو
 فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين فهو
 أفضل، ويجب أن يكون العدلن فقيهين فطنين لنهما حينئذ� أعرف
 بالشبه المعتبر شرعا. وما ذكر من وجوب الفقه محمول على الفقه
عي ع عن الشاف ا في المجمو ا وم ه هن م ب ك ما يح  الخاص ب

والصحاب من أن الفقه مستحب محمول على زيارته.
ه فهو مثلي دم تنبيه[: لو حكم عدلن بأن له مثل� وعدلن بع [      
 كما جزم به في الروضة، ولو حكم عدلن بمثل وآخران بمثل آخر
مه( ة في قوله )أو قو~ ثلث ي من ال ثان كر ال ثم ذ خير على الصح.   ت
ته( كة يوم الخراج )واشترى بقيم يمة مثله بم ثل بدراهم بق  أي الم
وتصد~ق ا هو عنده ) قدرها )طعاما�( مجزئا� في الفطرة أو مم  أي ب
طنين وبا� على مساكين الحرم وفقرائه القا  به( أي الطعام وج
 وغيرهم، ول يجوز له التصدق بالدراهم. ثم ذكر الثالث من الثلثة
 في قوله )أو صام عن كل مد( من الطعام )يوما�( في أي مكان كان
 )وإن كان الصيد( الذي وجب فيه الدم )مما ل مثل له( مما ل نقل
يأتي سواء كان ا س حمام كم طيور ما عدا ال ية ال  فيه كالجراد وبق
قدرها )طعاما�( ته( أي ب ة من الحمام أم ل، )أخرج بقيم ث كبر ج  أ
مت مات، وقد حك ل في المتقو~ الص يمة عمل� ب مته الق ما لز  وإن
مة ثل له فضمن بالقي نه مضمون ل م ا في الجراد ول ه لصحابة ب  ا
ه مما ثل ل ا ما ل م ين، أم يمة إلى عدل  كمال الدمي ويرجع في الق



ل مص وهدر أي و ما عب~ أي شرب الماء ب مام وه قل والح  فيه ن
ق ففي ة وكل مطو~ ت مري~ والفاخ ع صوته وغرد كاليمام والق  رج
 الواحدة منه شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة رضي ال تعالى

عنهم، وفي مستندهم وجهان أصحهما 
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هو ألف البيوت لشبه و ا من ا م ي ما بينه ثان م فيه وال ه وقيف بلغ  ت
واخت أتى في الف عض أنواع الحمام إذ ل يت ي في ب ت ما يأ  وهذا إن
ما مر طعام على مساكين الحرم وفقرائه ك يتصدق بال نحوها، و  و
 )أو صام عن كل مد( من الطعام )يوما�( في أي موضع كان قياسا

على المثلي. 
مة المثلي والطعام في الزمان بحالة الخراج تبر قي تنبيه[: تع [      
محل لذبح ل ب ه محل ا ن يع الحرم ل ح وفي المكان بجم ص  على ال
ه في الزمان بحالة لمذهب، وغير المثلي تعتبر قيمت  التلف على ا
محل التلف ل ، وفي المكان ب لصح  التلف ل الخراج على ا
فسد طء( الم واجب بالو مس الدم ال مذهب.)والخا  بالحرم على ال
ذهب يل على الم يب( والتعد وهو( أي الدم المذكور )على الترت ( 
لصحابة ضحية لقضاء ا ل بصفة ال على الرج نة(  ب به )بد  فيج
سألتان مفسد م طء ال نهم بذلك، وخرج بالو  رضي ال تعالى ع
مع ثانيا نية أن يجا للين، والثا ج بين التح لح ع في ا م  الولى أن يجا
مه شاة ما تلز لصورتين إن ن، وفي ا لي ول قبل التحل ماعة ال عد ج  ب
لصحيح ها على ا ه فل فدية علي ا عبارت لته بالرجل المرأة وإن شم  و

سواء أكان الواطىء زوجا� أم غيره محرما� أم حلل.
      ]تنبيه[: حيث أطلقت البدنة في كتب الحديث والفقه المراد بها
دنة )فبقرة( تجزىء م يجد( أي الب ثى. )فإن ل عير ذكرا� كان أو أن  الب
 في الضحية )فإن لم يجد( أي البقرة )فسبع من الغنم( من الضأن
بدراهم دنة(  نم )قو~م الب فإن لم يجد( أي الغ ما ) معز أو منه  أو ال
له السبكي وغيره. وليست المسألة  بسعر مكة حالة الوجوب كما قا
 في الشرحين والروضة )واشترى بقيمتها( أي بقدرها )طعاما�( أو
ي الحرم على مساكينه وفقرائه ف ق به(  تصد ه مما عنده )و  أخرج
في أي مكان كان ن كل مد يوما�(  ام ع ص جد( طعاما� )  )فإن لم ي

ويكمل المنكسر.



ا يجزىء عن الفطرة، طعام في هذا الباب م تنبيه[: المراد بال [      
يه لباقي أخرج ما قدر عل  ولو قدر على بعض الطعام وعجز عن ا
كور في كلم د عرفت مما تقدم أن المذ ق ا عجز عنه. و  وصام عم
 المصنف ثمانية أنواع. وأما النوع التاسع الموعود بذكره فيما تقدم
 فهو دم القران وهو كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه
 المتقدمة، وإنما لم يدخل هذا النوع في تعبيره بترك النسك لنه دم
يع الدماء وسيأتي جم لروضة.  مذهب في ا بر ل دم نسك على ال  ج
ة آخر الباب إن شاء ال تعالى. )ول يجزئه الهدي ول م  في خات
نية ساكينه وفقرائه بال تفرقة على م مع ال  الطعام إل بالحرم( 
لمساكين أو ة من الفقراء أو ا ث ل من ثل جزئه على أق دها، ول ي  عن
له إلى غير ء منه ول نق ه أكل شي ما ولو غرباء، ول يجوز ل  منه

الحرم وإن لم يجد فيه مسكينا� ول فقيرا.
ها مر المروة لن ذبح معت ة من الحرم ل ع فضل بق تنبيه[: أ [      
 موضع تحلله، ولذبح الحاج منى� لنها موضع تحلله، وكذا حكم ما
فل مكانا� في الختصاص تمر من هدي نذر أو ن  ساقه الحاج والمع
ة على الصحيح، دي وقت الضحي بح هذا اله ية. ووقت ذ  والفضل
ا يسوقه المحرم يطلق أيضا� على ما هدي كما يطلق على م  وال
وقت الضحية. ني ل يختص ب لزمه من دم الجبرانات، وهذا الثا  ي
عجز )حيث ه عند التخيير أو ال ما وجب علي  )ويجزئه أن يصوم( 
 شاء( من حل~ أو حرم كما مر~ إذ ل منفعة لهل الحرم في صيامه،

ويجب فيه تبييت النية وكذا تعيين جهته من تمتع 
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لك كما قاله القمولي )ول يجوز( لمحرم ول حو ذ  أو قران أو ن
ا قاله في ع كم ا حرم مكة فبالجما أم ل صيد الحرم(  قت  لحلل )
يحين أنه بر الصح خ  المجموع. ولو كان كافرا� ملتزم للحكام ول
 صلى ال عليه وسلم يوم فتح مكة قال: "إ�ن� ه�ذ�ا الب�ل�د� ح�ر�ام� ب�ح�ر�م�ة
ر صيده في  الل�ه� ل� ي�ع�ض�د� ش�ج�ر�ه� و�ل� ي�ن�ف�ر� ص�ي�د�ه" أي ل يجوز تن
 لمحرم ول لحلل، فغير التنفير أولى. وقيس بمكة باقي الحرم فإن
دينة أما حرم الم ر في المحرم، و ا م م نه ك ه صيدا� ضم تلف في  أ
ه وسلم "إ�ن� إ�ب�ر�اه�يم� ح�ر~م� م�ك�ة�. وإ�ن�ي وله صلى ال علي  فحرام لق
ص�اد ع� ع�ض�اه�ه�ا و�ل� ي� ه�ا، ل� ي�ق�ط�  ح�ر~م�ت� الم�د�ي�ن�ة� م�ا ب�ي�ن� ل�ب�ت�ي�
 ص�ي�د�ه�ا" ولكن ل يضمن في الجديد لنه ليس محل� للنسك بخلف



كة طع( ول قلع )شجره( أي حرم م  حرم مكة )ول( يجوز )ق
 والمدينة لما مر~ في الحديثين السابقين، وسواء في الشجر المستنبت
 وغيره لعموم النهي، ومحل ذلك في الشجر الرطب غير المؤذي،
و ضرب من الشوك عوسج وه يابس والمؤذي: كالشوك وال ما ال  أ

فيجوز قطعه.
ه من باب أولى، ع ع تحريم قل ط ن تعبيره بالق تنبيه[: علم م [      
له في الحرم ض أص ن بع ا لم يك ر الحل إذ  وخرج بالحرم شج
 فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرم بخلف عكسه عمل
 بالصل في الموضعين، أما ما بعض أصله في الحرم فيحرم تغليبا
نحوها نطة و بت بالشجر الح مستن د غير ال ي  للحرم، وخرج بتقي
 كالشعير والخضراوات فيجوز قطعها وقلعها مطلقة بل خلف كما

قاله في المجموع.
      ]تنبيه[: سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة، فيجب في
مى كبيرة عرفا� بقرة ة بأن تس كبير لحرمية ال طع أو قلع الشجرة ا  ق
عنى ة في م بدن أصلها: وال لروضة ك قال في ا لفت أم ل.   سواء أخ
يرة شاة، فإن صغرت كب ن قاربت سبع ال ي الصغيرة إ ، وف  البقرة
 جدا� ففيها القيمة، ولو أخذ غصنا� من شجرة حرمية فأخلف مثله في
مان فيه، فإن لم يخلف أو فا� كالسواك فل ض  سنته بأن كان لطي
ب في اج ليه الضمان، والو ي سنته فع  أخلف ل مثله أو مثله ل ف
دفعه، لم يرد نص ي نه القياس و قيمة ل لشجر من النبات ال  غير ا
نظل وللتغذي كالرجلة اته لعلف البهائم وللدواء كالح خذ نب يحل أ  و
نى الزرع ول يقطع لذلك إل بقدر ن ذلك في مع يه، ول لحاجة إل  ل
نه كالطعام الذي لف به ل ع ممن يع ي طعه للب لحاجة، ول يجوز ق  ا
لسواك ا أخذ ا ه أنا حيث جو~زن ؤخذ من يعه. وي بيح أكله ل يجوز ب  أ
 كما سيأتي ل يجوز بيعه، ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره كما
ل خبط خذ أوراق الشجار ب ه في الم بالبهائم، ويجوز أ ي  نص~ عل
 لئل يضر~ بها وخبطها حرام كما في المجموع نقل� عن الصحاب
لسواك ونحوه، رها وعود ا جوز أخذ ثم نه ي هم على أ نقل اتفاق  و
يف وإن لم يخلف. قال لغصن اللط ضمن ا نه ل ي يته أ  وقض
 الذرعي: وهو القرب ويحرم أخذ نبات حرم المدينة ول يضمن،

ويحرم صيد الطائف ونباته ول ضمان فيهما قطعا.



ل من م حرمين أو أحجار أو ع اب من ال قل تر       ]فائدة[: يحرم ن
يجب رده إلى الحرم لى الحل، ف ق وغيرها إ ما كالباري  طين أحده

بخلف ماء زمزم فإنه يجو~ز نقله، 
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 ويحرم أخذ طيب الكعبة، فمن أراد التبرك مسحها بطيب نفسه ثم
ي بعض ر فيه إلى رأي المام يصرفه ف ا سترها فالم أم  يأخذه، و
ا قال ابن يت المال بيعا� وعطاء لئل يتلف بالبلى وبهذ صاريف ب  م
ا لمن هم، وجو~زو لمة رضي ال تعالى عن أم~ س عائشة و  عباس و
أي في لمحرم في ذلك(  ذه لبسه ولو جنبا� أو حائضا.)والمحل~ وا  أخ
 تحريم صيد الحرم وقطع شجره والضمان )سواء( بل فرق لعموم

النهي.
      ]قاعدة نافعة فيما سبق[: ما كان محضا� كالصيد وجبت الفدية
يب ان استمتاعا� أو ترفها� كالط ما ك لنسيان، و جهل وا ه مع ال  في
ة من ه شائب ا كان في لنسيان، وم ه مع الجهل وا ة في ي لبس فل فد  وال
ح في الجماع ص لقلم ففيه خلف وال لجانبين كالجماع والحلق وا  ا
نسيان وفي الحلق والقلم الوجوب لجهل وال ة مع ا ي  عدم وجوب الفد

معهما.
د به كدم مناسك الدم فالمرا لق في ال حيث أط خاتمة[:  [      
ختلفت بقرة عن سبعة دماء وإن ا نة أو ال ضحية، فتجزىء البد  ال
 أسبابها، فلو ذبحها عن دم، واجب فالفرض سبعها فله إخراجه عنه
نه لصيد المثلي فل يشترط كو ي إل في جزاء ا باق أكل ال  و
بير وفي ير ك لكب غير وفي ا غير ص لص ب في ا يج الضحية، ف  ك
حاصل ة عن شاة. و ن ما مر~ بل ل تجزىء البد يب ك عيب مع  الم
 الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام: دم ترتيب وتقدير دم
لقسم الول: عديل. ا خيير وت دير دم ت خيير وتق عديل دم ت تيب وت  تر
تع والقران والفوات والمنوط بترك مأمور به تمل على دم التم  يش
نى لفة وم مبيت بمزد مي وال حرام من الميقات والر هو ترك ال  و
بح لزمه الذ ى أنه ي عن رتيب بم  وطواف الوداع، فهذه الدماء دماء ت
نى أن ير بمع ز عنه، وتقد ذا عج  ول يجزئه العدول إلى غيره إل إ
ني: القسم الثا نقص. و زيد ول ي ه بما ل ي ي  الشرع قد~ر ما يعدل إل
عنى أن الشرع ديل، بم تيب وتع ع فهو دم تر تمل على دم الجما  يش
 أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فيجب فيه بدنة ثم



 بقرة ثم سبع شياه، فإن عجز قو~م البدنة بدراهم واشترى بها طعاما
 وتصدق به، فإن عجز صام عن كل م~د يوما� ويكمل المنكسر كما
ل، فإن عجز ي ه شاة ثم طعام بالتعد علي حصار ف  مر~، وعلى دم ال
لقسم الثالث: يشتمل على دم الحلق والقلم  صام عن كل مد يوما. وا
تخير إذا حلق ثلث شعرات أو قلم ثلثة أظفار ولء بين ذبح دم  في
كين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلثة أيام،  وإطعام ستة مسا
ل ـ للرأس فتح الدا ن ـ ب لده يب وا هو التط لى دم الستمتاع و  وع
للبس ومقدمات لوجه على خلف تقدم وا بعض شعر ا لحية و  وال
تمل بع: يش القسم الرا مفسد. و ير ال ستمناء والجماع غ  الجماع وال
ها الشجر، فجملة هذه الدماء عشرون دما� وكل لصيد و  على جزاء ا
يه ودم لذي وجبت ف نسك ا ق في ال ما مر~ وترا قت ك  ل تختص بو
 الفوات يجزىء بعد دخول وقت الحرام بالقضاء كالمتمتع إذا فرغ
ا هو الحج وهذ ح قبل الحرام ب ذب ه فإنه يجوز له أن ي ن عمرت  م
ل ابن المقري ل يجزىء إل بعد الحرام بالقضاء مد، وإن قا  المعت
 وكلها وبدلها من الطعام يختص تفرقته بالحرم على مساكينه. وكذا
 يختص به الذبح إل المحصر فيذبح حيث أحصر كما مر~، فإن عدم
تصدق م كمن نذر ال جده ما مر~ حتى ي كين في الحرم أخره ك لمسا  ا
ة بحج أو عمرة أن ويسن لمن قصد مك لد فلم يجدهم.   على فقراء ب
لصحيحين "أن�ه أهد�ى في ح�ج�ة م لخبر ا نع ها شيئا� من ال  يهدي إلي
 الو�د�اع� مائ�ة� بد�ن�ة". ول يجب ذلك إل بالنذر. ويسن أن يقلد البدنة أو
عد هما ب بس في الحرام ويتصدق ب لتي تل ن من النعال ا ي  البقرة نعل
يدة مستقبل� بها القبلة نى بحد فحة سنامها اليم م يجرح ص ، ث بحها  ذ
غنم ل تجرح بل تقلد عرى القرب طخها بالدم لتعرف، وال  ويل

وآذانها ول يلزم بذلك ذبحها.
تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثاني وأوله "كتاب البيوع"


