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�َم��تْنُ ا � ن �ع�ا ���ش
� ب� ر

ال�م�� َّ
�س�مى
�
ال���مُ �ش���د ال��م�ع�� ن
� � � �م ن �ع��ل� �م ا ��ل��د � ن
�
ا
�
ل
�
�ض
ع
�
ي� ل�ى رور�ي � و ي �
رِ

نبذ ٌة عن النّاظم

اإلم�ام عبد الواح�د بن أمحد بن عيل بن ع�ارش األنصاري

األندليس ،أبو حُم َّمد.
مِ
ع�ال ٌ وفقي�ه ومقرئ ،ولد س�نة 990هـ1582 /م ،ونش�أ
بمدين�ة فاس ،وتلقَّ�ى ِ
العلم على مجاعة من ّ
الش�يوخ ،وبرع يف
والتفسير والرسم وعلم الكَالم والفقه
علوم كثرية كالقراءات
َّ
وأصول�ه ِ
واحلس�اب والفرائ�ض واملنط�ق والنح�و والعروض

وال ِّطب.

ألَّ�ف ِع�دَّ ة كتب منها :تنبي�ه اخللاّ ن يف علم رس�م القرآن،

وفتح املنان يف شرَ ح مورد ال َّظمآن ،وشفاء القلب اجلريح برشح
ب�ردة املدي�ح ،إضافة إىل منظومته املش�هورة با ُمل ِ
رش�د ا ُملعني عىل

الَّض�رَّ وري من علوم الدِّ ي�ن ،التي كثر شرَُّ احه�ا ومنهم تلميذه
ابن م َّيارة ،وضع عليها شرَ حان :كبري وصغري.

ت�وفيِّ بمدينة فاس س�نة 1040ه�ـ1631 /م وعمره 50

عا ًما.

11

�﷽

وصل هٰ
آل وس ّلَ ْم
الل عل سيدنا م
ح ّ َمد وعل ِ
َ َ ّ ىَ ّ َ ىَ َ ِ ّ ِ ُ َ
َ ىَ هِ َ

ول َعبدُ الو ِ
اح ِد ْب ُن عَاشرِ ِ
َ
َي ُق ُ ْ
احل��م��ـ��دُ هللِ ال ِ
َّ���ذي َع َّل َمنَـا
َ ْ
ص َّلــى وســ َّلم َع َلـى حُم َمــدِ
َ
َّ
َ َ َ
ــو ُن ِمـ َن اهلل ا َمل ِجيدْ
َو َب ْعدُ ؛ َفا ْل َع ْ
ــه مالِكِ
األشـع ِري وفِ ْق ِ
ِ
يف َع ْقــد ْ َ َ
َ

اإلل�ه ال َق ِ
ِ
ِ
�ادر
باس� ِم
ُم ْبتَدئً�ا ْ
ِمـ�ن الع ُلــ�و ِم م�ا ِ
بـ�ه َك َّل َفنَ�ا
َ ُ
َ
ِ
ِ
وآلِ ِ
ِ
ــ�ه َو َص ْحبــ�ه َوا ُمل ْقتَــ�دي
يف َن ْظ� ِم أبي ٍ
�ات ل ُ
�ي ت ُِفي�دْ
َْ
أل ِّم ِّ
�د السَّ�الِكِ
�ة اجلنَي ِ
وفِـ�ي َط ِري َق ِ
ُ ْ
َ

ُم َقدِّ َم ٌة لِكِت ِ
َاب اال ْعتِ َقاد
ُم ِعينَ ٌة لِ َق ِ
ارئِ َها َعلىَ ا ُمل َرا ْد

َو ُحك ُْمنَ�ا ال َع ْقلي  َق ِضيَّ� ٌة بَِلَ

حل رْ ِ
ْص� مُتَ�ازْ
أ ْق َس�ا ُم ُم ْقت ََض�ا ُه با َ
َف َو ِ
�ي بِ َح ْ
�ال
اج ٌ
�ب لاَ يقب�ل النَّ ْف َ
وجائ�زً ا م�ا َقاب َ�ل األَمري ِ ِ
�م
َْْ
َ َ
�ن س ْ
َّأو ُل َو ِ
اج ٍ
���ب عَ�َل�ىَ  َم�� ْن ُك ِّل َفا
ِ
الـر ُس َ
ــ�ات
بالص َف
�ــل
ِّ
اهلل َو ُّ
يف بِ�َش�رَ ِ
ُ��ل َتك ِْل ٍ
َوك ُّ
ط ال َع ْق ِل
ْ
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و ْق ٍ
�ف عَلىَ عَ�ا َد ٍة ْأو َو ْض� ٍع َج َ
ال
َ
ِ
جل َوازْ
الو ُج ُ
َو ْه َي ُ
وب االس�تحا َل ُة ا َ
�وت َع ْقًل�اً ا ُمل َح ْال
َو َم�ا َأ َب�ى ال ُّث ُب َ
ِ
للَّض�رَّ ِ
وري َوالنَّ َظ ِ
�م
�ري ك ٌُّل ُقس ْ
ُ
ِ
ٍ
َ
مُم َّكنً�ا م� ْن َن َظ�ر أ ْن َي ْعـر َف�ا
ــ�ه نَص�ب اآلي ِ
مــ�ا َع َلي ِ
�ات
مَِّ
َ
َ َ
ْ
ِ
ْــ�ل
�ع ال ُب ُلـ�و ِغ بِـ�دَ ٍم ْأو حمَ
َم َ

َأو بِمنِ�ي َأو بإ ْنب ِ
�ات الشَّ� َع ْر
ْ َ ٍّ ْ َ

ٍ
ِ
�ولاً  َظ َه ْ�ر
َأ ْو بِ َثَم�اَ ن عَْش�رْ َ ة َح ْ

كِتَاب ُأم ال َقو ِ
اع ِد
ُ ِّ َ

َو َما ا ْن َط َو ْت َع َل ْي ِه ِم َن ال َع َقائد

يجَ ِ��ب هللِ ال��وج��ود و ِ
ال��ق��دَ ْم
ُ ُ ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
وخ�� ْل�� ُف�� ُه خلَ�� ْل��ق��ه بِ�َل�اَ م�� َث ْ
ُ
��ال
ِ
ــ�م َح َيـــ�ا ْة
َو ُق�دْ َر ٌة َإرا َد ٌة ع ْل ٌ
ِِ
ِ
ِ
ات
الص َف ْ
و َي ْس�تَح ُيل ض�دّ ه�ذه ِّ
ِ
ك َ
��ار عُ��دَّ ْه
َ��ذا ال َفنَا واال ْف��ت�� َق ُ
�ات
َج�زٌ ك ََر َاه� ٌة َو َج ْه ٌ�ل َو مَم َ ْ
ع ْ
َات
يجَ ُ ��وزُ يف َح ِّق ِه فِ ْع ُل ا ُمل ْم ِكن ْ
ِ
ُو ُج����و ُد ُه َل�� ُه َدلِ ٌ
��ع
��ي��ل َق��اط ْ
ِ
ْ��و ُ
ان
َل ْو َحدَ َث ْت بِنَ ْفسها األك َ

َ�ذا الب َق�اء و ِ
�ق ع َْم
الغنَ�ى ا ُمل ْط َل ُ
ك َ َ ُ َ
ات ووص ٍ
ووحدَ ُة َّ ِ
ف َوا ْل ِف َع ْال
الذ َ َ ْ
َ َ ْ
ِ
�ات
َص� ذي َواج َب ْ
َس ْ
�م ٌع َكلاَ ٌم َب رَ ٌ
وث َذا لِ ْلح ِ
ال َع�دَ ُم احلُ�دُ ُ
�ات
اد َث ْ
َ
الو ْح�دَ ْه
�ي َ
َو َأ ْن ُي َمـا َث َ�ل َو َن ْف ُ

َم�ي ُصَم�اَ ْت
َ�م ع ٌ
�م و َبك ٌ
َو َص َم ٌ
�ات
بِ َأسرْ ِ َه�ا َوت َْرك َُه�ا فيِ  ال َعدَ َم ْ
ث لِ ِ
ُـ�ل حُم ْـ�دَ ٍ
اج� ُة ك ِّ
�ع
لصان ْ
َّ
َح َ
�ع الت ََّس ِ
والر ْج َح ُ
�ان
الجت ََم َ
ْ
�اوي ُّ

ِم�ن حدَ ِ
ث األع َْر ِ
�ع َتلاَ زُ ِم
اض َم ْ
ْ َ
ِ
�م
ُحدُ و ُثــ� ُه َد ْو ٌر ت ََس ْل ُس ٌ�ل ُحت ْ
�ق ُحدُ و ُث� ُه ان َْحت َْم
�و َما َث َ�ل اخلَ ْل َ
َل ْ
ٍ
ِ
�و مَل ْ َيكُ� ْن بِ َواح�د َلـَم�اَ  َق�دَ ْر
َل ْ

َو َذا حُم ٌ
َ��ال َو ُح���دُ ُ
وث ال َع مَالِ
�ك ا ْل ِق�دَ ُم َو ْص َف� ُه َل ِ
�و مَل ْ َي ُ
�ز ْم
َل ْ
َل�و َأمكَ�ن ال َفنَ�اء ال ْن َت َف�ى ِ
القدَ ْم
ْ ْ َ
ُ
ِ
ف الغنَى َل ُه ا ْف َت َق ْر
ب َو ْص ُ
َل ْو مَلْ يجَ ِ ْ
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�و مَل ْ َيكُ� ْن َح ًّي�ا ُم ِري�دً ا عَا ًلمِ�ا
َل ْ
الس ِّت ال َق َضا َيا َباطِ ُل
َوالتَّاليِ فيِ  ِّ
ــر َوالكَــلاَ ُم
ـم ُع وال َب َص ُ
الس ْ
َو َّ
ِ
َـح َال مُمْكـ ٌن َأ ْو َو َجبــًا
است َ
َلــو ْ
ِ
الص�دْ ُق
للر ْس�ل الك َ�را ِم ِّ
يجَ ِ ُ
�ب ُّ

ِ
ـ�ت َعالمَـً�ا
ـمـ�ا َر َأ ْي َ
َو َقـ�اد ًرا َل َ
َق�� ْط�� ًع��ا ُم�� َق��دَّ ٌم إ ًذا مُمَ��اثِ ُ
��ل
ِ ِ
ب��ال��نَّ�� ْق ِ
ُ���را ُم
��ل َم��ع َك�َم�اَ ل��ه ت َ
ِ
�ب احلَ َقائ ِ
وج َب�ا
�ق ُلزُ و ًم�ا َأ َ
َق ْل ُ
��ل��ي��غُ��ه��م حَ ِ
أم���انَ��� ٌة تَ��ب ِ
���ق
ي ُّ
ْ
ُ ْ
َ
ِ
ِ
��ي
كَ�� َع��دَ ِم ال َّت ْبليـغ َي��ا َذك ُّ
�س ُمؤَ ِّد ًي�ا لِنَ ْق ٍ
�ص كَا َمل َ�ر ْض
َل ْي َ
ِ
ِ
ِ
َأ ْن َيكْ�ذ َب اإلل� ُه فيِ  ت َْصديقه�م

َ����ال ال���ك ِ
َ���ذ ُب َوا َمل��ن ِ
حُم ٌ
��ي
ْ��ه ُّ
َ�ر ْض
�م ك ُُّل ع َ
يجَ ُ �وزُ يف َح ِّق ِه ُ
َل�و مَل يكُونُ�وا ص ِ
اد ِقينَ َل َل ِ
�ز ْم
َ
ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
�م َك َق ْول�ه َو َب ْ�ر
ات ْ
إ ْذ ُم ْعجزَ هُ ُ
َلو ا ْن َت َفى ال َّت ْب ِليغُ َأ ْو َخانُوا ُحتِ ْم
َج َوازُ االَع َْر ِ
اض َع َل ْي ِه ْم ُح َّج ُت ْه

َص�دَ َق َ
َب�
ه�ذا ال َع ْب�دُ يف ك ُِّل َخ رَ ْ
�م
َأ ْن ُي ْق َل َ
�ب ا َملن ِْه ُّ
�ي َطاعَ�ةً لهَ ُ ْ
�م ت ََس ٍّ�ل ِحك َْمتُ� ْه
ُو ُقوع ََه�ا هِبِ ْ
حُم ََّمــ�دٌ َأ ْر َس�ـ َلــ ُه اإللــــ� ُه
َ��ت لِ َ
��ذا َع�َل�اَ َم�� َة اإلي�َم�اَ ِن
كَ��ان ْ
اش�غ َْل هِ َب�ا ال ُع ْم َ�ر َت ُف�زْ ُّ
َف ْ
بالذ ْخ ِر

ـــ�و ُل لاَ  إلـــ� َه اَّإل اهلل
َو َق ْ
ِ
هـ�ذ ِه ا َمل َعـ�ان
ـ�ع كُــ�لَّ 
يجَ ْ َم ُ
��ل وج ِ
ِ
���وه ِّ
الذكْر
��ي َأ ْف َ
��ض ُ ُ ُ
َوه َ

ِِ
اإلس اَلم
َف ْص ٌل يف َق َواعد ْ

اجلميع
( َف ْص ٌل) َو َطا َع ُة اجلَ َو ِارح
ْ
َقو ِ
اعدُ اإلسلاَ م خمَ ٌْس َو ِ
ات
اج َب ْ
َ
ْ
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َق�ولاً  وفِعًل�اً  االسَل�اَ م ِ
ي�ع
الرف ْ
ْ َ ْ
ْ ُ َّ
ِ
ِ
ات
َّ�ها َدتَان شرَ ْ ُط ال َباق َي ْ
َو ْه َي الش َ

ِ
اع
ُثمَّ  الصَّلاَ ُة َوالزَّ كَا ُة يف الق َط ْ
اإلي ُن ج��زْ م ِ ِ
ُب
باإلله َوال ُكت ْ
َ ٌ
�َم�اَ
ِ
رِ
ٍ
اط م��ي��زَ ْ
ص ٌ
َو َق���دَ ر ك َ
ان
َ��ذا َ
�ان َف َق َ
االح َس ُ
�ال َم� ْن َد َرا ْه
َو َأمَّ�ا ْ
َ�را ُه إِنَّ� ُه َي َ�ر ْ
اك
ـ�م َتكُ� ْن ت َ
إِ ْن َل ْ

اع
اس َت َط ْ
َو َّ
حل ُّج عَلىَ  َم ِن ْ
الص ْو ُم َوا َ
والرس ِل واألملاَ ِك مع بع ٍ
ث َق ُر ْب
َ َْ
ْ
ُّ ْ
ِ
ِ
ــري ْ
ان
َح ْ
�و ُض النَّب ِّ
�ي َجنَّــ� ٌة َون َ
َأ ْن َت ْع ُبــدَ اهلل ك َ
َ��أن َ
َ��را ْه
َّ��ك ت َ
ث ُخ ْذ َأ ْق َوى ع َُر ْ
َوالدِّ ي ُن ِذي الثَّلاَ ُ
اك

ِ
األصول
ُم َقدِّ م ٌة م َن ُ

ُم ِعين ٌة يف ُف ُروعها عىل األُ ُصول

ِ
اب َر ِّبنَا
احلَك ُْم يف الشرَّ ْ ِع خ َط ُ
بِ َطـ َل ٍ
ــ�ب َأ ْو إ ْذ ٍن َأ ْو بِ َو ْضــ� ِع

يِ  فِع َ�ل ا ُمل َكل ِ
َّ�ف ا ْف ُطنَ�ا
ا ُملقتَِض� ْ
ب أو َش�ـر ٍ
ِ
ط َأ ْو ِذي َمنْ� ِع
ل َس� َب ٍ ْ
ْ
َف ْ�ر ٌض َونَ�دْ ٌب َوك ََر َاه� ٌة َح َ�را ْم
َف ْر ٌض و ُد َ
وب ُو ِس ْم
ون اجلَزْ ِم َمنْدُ ٌ
ِ
م�أ ُذ ُ
�اح َذا مَتَ�ا ْم
ون َو ْج َه ْي�ه ُم َب ٌ

َأ ْق َسا ُم ُح ْك ِم الشرَّ ْ عِ خمَ َْس ٌة ت َُرا ْم
��ور ُج ِ
��ز ْم
ُث��مَّ إ َب َ
��م��أ ُم ٌ
��اح�� ٌة َف َ

ُذو الن َّْه ِي َمك ُْرو ٌه َو َم ْع َح ْت ٍم َح َرا ْم
والـ َفر ُض ِقسـم ِ
ـان ِك َفاي ٌة َو َعينْ ْ
ْ َ
َ ْ

وب ُس�نَّ ًة بِ َذ ْي� ْن
�م ُل ا َملنْ�دُ ُ
و َي ْش َ

�ار ُة بَِمَ
( َف ْص ٌ�ل) َو حَت ُْص ُ�ل ال َّط َه َ
�س ُط ِ
َّـ�ر بن َْج ٍ
ـر َحـــ�ا
إِ َذا َتغَيـ َ

ـر بِ َش ٍ
�ـيء س ِ
ِمـ�ن التَّـغَـ ُّي ِ
�لمـَـا
َ
َأو َط ِ
اه ٍ
�ر لِ َع�ا َد ٍة َق�دْ َص ُل َح�ا
ْ

َاب ال َّط َهارة
كت ُ
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اَّإل إ َذا لاَ زَ َمـ� ُه فـ�ي الغَالِ ِ
ـ�ب

َالـذ ِائ ِ
ـ�ق ك َّ
ــ�ب
ْـ�ر ٍة َف ُم ْط َل ٌ
ك َُمغ َ

َفر ِائ�ض الوض ِ
�وء َس� ْب َع ٌة َو ِه�ي
ُ ُ
َ ُ
ٍ
َو ْل َين ِ
�ع َح�دَ ث َأ ْو ُم ْفَت�رَ َ ْض
ْ�و َر ْف َ

���ك و َف����ور نِ��يَّ�� ٌة يف ب��دْ ِئ ِ
��ه
َ
َد ْل ٌ َ
ٌْ
 لمِ
ِ
َ�ر ْض
َأ ِو اس�ت َب َ
احـ ًة َ ْمنُــ�و ٍع ع َ

َف ْص ٌل يف َف َرائِ ِ
الو ُضوء
ض ُ

وغَس ُ�ل وج ٍ
�ه غ َْس� ُل ُه ال َيدَ ْي ِ
�ن
َ ْ
َ ْ
�ع األُ ْذ َن ْي ِ
ــن
َوال َف ْ�ر ُض عَ�م جَ
َّ م َْم َ

الر ْج َلْي�نْ ِ
�ح َر ْأ ٍ
َو َم ْس ُ
س غ َْس� ُل ُه ِّ
ـــن عَـــمَّ  َوال َك ْع َب ْي ِ
َواملِ ْر َف َق ْي ِ
ــن
�ه إِ َذا ِم�ن حَتْتِ ِ
وج ٍ
�ه ِ
اجل ْل�دُ َظ َه ْ�ر
ْ
َ ْ

الس ْب ُع ا ْبتِدَ ا غ َْس ِل ال َيدَ ي ْن
ُسنَنُ ُه َّ
استِن َْش ٌ
اس�تِنْ َث ُار
�اق ْ
َم ْض َم َض� ٌة ْ
َ��ت
َو َأ َح��دَ عَ�َش�رَ َ ال َف َض ِائ ُل َأت ْ
يــل م ٍ
ِ
ـــاء َو َت َيا ُمــ ُن اإلنَـا
َت ْقل ُ َ
اك ون ِ
ِ ِ
ُ��د ْب
��و ٌ َ
َب��دْ ء ا َمل َيام ِن س َ
الر ْأ ِ
س ِم ْن ُم َقدَّ ِم ْه
َو َبدْ ُء َم ْس ِح َّ
َوك ِ
ُ�ر َه الزَّ ْيدُ عََل�ىَ ال َف ْ�ر ِ
ض َلدَ ى

الر ْأ ِ
َو َر ُّد َم ْس ِ
س َم ْس ُح األُ ُذ َنينْ ْ
�ح َّ
ِ ِ
ِ
َــ�ار
ت َْرت ُ
ي�ب َف ْرض�ه َو َذا ا ُمل ْخت ُ

�ع ال َيدَ ْي ِ
�ن َو َش� َع ْر
َخ ِّل ْ�ل َأ َصابِ َ

الو ُضوء
ُسن َُن ُ

ت َْس�مي ٌة و ُب ْق َعــ� ٌة َقــ�دْ َط ُه َ�ر ْت
َوالشَّ� ْف ُع َوال َّت ْث ِل ُ
ي�ث يف َمغ ُْس�ولِنَا
ِِ
ِ
ب
ي�ب َم ْس�نُونه َأ ْو َم ْ
ت َْرت ُ
�ع َم�ا يجَ ِ ْ
ِ
أص��ابِ��ع��ـً��ا ب�� َق��دَ ِم�� ْه
خَتْ��ل��ي�� ُل�� ُه َ
�ح َويف الغ َْس ِ
َم ْس ٍ
�ل عَلىَ  َما ُحدِّ دا
�س االَع َْض�ا فيِ زَ ٍ
بِ ُي ْب ِ
م�ان ُم ْعت َِد ْل

َوع ِ
�و ِر َبنَ�ى َم�ا مَل ْ َي ُط ْ�ل
َاج�زُ ال َف ْ
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اكــ�ر َفر ِض ِ
َذ ِ
ٍ
ــ�ول َي ْف َع ُلـ ْه
ـ�ه ب ُط
ُ ْ

َف َق ْ
�واليِ  ُيك ِْم ُل ْه
�ط َوفىَ ال ُق ْ�رب ا ُمل َ
 لمِ
ــ�ر
ُس�ـنَّ َت ُه َي ْف َع ُل َهــ�ا َـ�ا َح َض ْ

ِ
ِ
( َف ْ
��ص ٌ��ل) نَواق ُض ُه س َّت َة عَشرَ ْ
وغ ِ
َ���و ٌم َث ِق ٌيل َم ْ
َ��ائ ٌ
��ذ ُي
��ط ن ْ
َ
ِ
لمَ��س و ُق ْب َل ٌة َو َذا ْ
إن ُوج��دَ ْت
ٌ
��ر ٍأة ك ََذا َم ُّس َّ
الذك َْر
إ ْل َط ُ
اف َم ْ
ِ
�ع
اس�تبرْ َ ا ُء االَ ْخ َب َثْي�نْ  َم ْ
َويجَ ِ ُ
�ب ْ

ي�ح َس� َل ٌس إ َذا نَ�دَ ْر
�و ٌل َو ِر ٌ
َب ْ
ُس�ك ٌْر َوإِ ْغَم�اَ ٌء ُجن ٌ
ُ�ون َو ْد ُي
َ�ذا ْ
�ذ ٌة عَ�ا َد ٍة ك َ
َل َّ
إن ُق ِص�دَ ْت
َّ�ك يف احلدَ ِ
َوالش ُّ
ث ُك ْف ُر َم ْن َك َف ْر
َ
س� ْل ٍ
ت َونَْت�رْ ِ َذك ٍ
َ�ر َوالشَّ�دَّ  َد ْع
َ

إن ك َ
ْ
َان َصلىَّ  َب َط َل ْت َو َم ْن َذك َْر

ِ
الو ُضوء
ن ََواق ُض ُ

االستِ ْجماَ ُر ِم ْن َب ْو ِل َذك َْر
َو َجازَ
ْ

ِ
ِ ٍ
�ـر
يــ�را ا ْنت ََش ْ
َكغَائ�ط لاَ  َمـ�ا كَث ً

َف َرائِ ُض الغ ُْسل

( َف ْص ٌل)   ُف ُر ُ
وضالغ ُْس ِل َق ْصدٌ حُ ْ
يتَضرَ ْ
َفتَابِ� ِع اخل ِف�ي ِ
َّ م ْث ُ
الر ْك َب َت ْيــ�ن
َ
ـ�ل ُّ
 لمِ
ِ
ِ
ــر باملنْـد ِ
َو ِص ْ
يـل
ــل َــا ع َُس َ

�و ٌر ع ُُمو ُم الدَّ ْلك خَت ِْل ُيل الشَّ� َع ْر
َف ْ
ِ
الر ْف� ِغ َو َبْي�نْ َ األ ْل َي َتْي�نْ ْ
واإل ْب�ط َو ُّ
ونَح ِ ِ
ــل والت َّْو ِك ِ
حل ْب ِ
يـــل
َ ْ
ـــوه كَا َ

ُس�نَنُ ُه َم ْض َم َض� ٌة غ َْس ُ�ل ال َيدَ ْي� ْن

واالستِن َْش ُ
َب�دْ ًءا
ب األ ُذ َنينْ ْ
�اق ُث ْق ُ
ْ

ُسن َُن الغ ُْسل
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منْدُ وب�ه الب�دْ ء بِغ ِ
َس�ل ِه األَ َذى
َ ُ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
الو ُض�و قلَّ� ُة َم�ا
ي�م أع َْض�اء ُ
َت ْقد ُ
ُف
َت ْبدَ ُأ فيِ  الغ َْس ِل بِ َف ْر ٍج ُثمَّ  ك ْ

ي�ث ر ْأ ِس ِ
ِ
ِ
�ه ك َ
َ�ذا
ت َْس�م َي ٌة َت ْثل ُ َ
��أعْ�َل�ىَ  وي ِ
��م ٍ
َب��دْ ٌء بِ َ
ها
ََ
�ين ُخ ْذ مُ َ

إص�� َب�� ٍع ُث��مَّ  إ َذا َم َس ْس َت ْه
َأ ْو ْ

َعن مس ِ
�ه بِ َب ْط ِن َأ ْو َجن ِ
ُف
ْب األَك ّ
ْ َ ِّ
ِ
ِ
ِ
الو ُض�وء َم�ا َف َع ْلتَ� ْه
َأع�دْ م� َن ُ

وجب�ه حي ٌ ِ
�اس انْ�زَ ْال
�ض ن َف ٌ
ُم ِ ُ ُ َ ْ
ِ
ال�و ْط َء إ َلـ�ى
َواألَوَّلاَ ن َمنَ َع�ا َ
َوالك ُُّل َم ْس ِجدًا َو َس ْه ًوا االغْتِ َس ْال

ٍ
ِ
اس�ت ََج ْال
َمغ َ
ي�ب ك َْم َ�رة بِ َف ْ�ر ٍج ْ
ِ
واآلخ�ر ِ
غ ُْس ٍ
ان ُق ْرآنً�ا َحَلَ
�ل
َ
ِم ْث ُ�ل و ُض ِ
�ك َو مَل ْ ت ُِع�دْ ُم ْ
وئ َ
�وال
ُ

ِ
ض ْاو عَدَ ِم َما
( َف ْص ٌل) خلَ ْوف رُ ٍّ
وص ِّل َفر ًضا و ِ
احدً ا َوإِ ْن ت َِص ْل
َ
َ َ
ْ
َو َج�ازَ للنَّ ْف ِ
يح
�ل ا ْبت�دَ ا َو َي ْس�تَبِ ْ

ِ
�ار ِة ال َّت َي ُّمَمَ
ع ِّ
َ�و ْض م� َن ال َّط َه َ
���ه حَ ِ
ج���نَ���ازَ ًة وس���نَّ��� ًة بِ ِ
ي ْ
��ل
َ
َ ُ
ِ
رِ
يح
اض َصح ْ
ال َف ْر َض لاَ اجلُ ُم َع َة َح ٌ

وض ُه َم ْس ُح َك َو ْج ًها َوا ْل َيدَ ْي ْن
ُف ُر ُ
����والاَ ُة َص ِعيدٌ َط ُه َرا
ُث��مَّ  ا ُمل َ

لِ ْلكُ�و ِع َوالنِّيَّ� ُة ُأولىَ  الضرَّ ْ َب َتْي�نْ ْ
ووص ُلها بِ ِ
��ت َح�َض�رَ َ ا
��ه َو َو ْق ٌ
َ َ ْ َ

ُم ِ
ب الغ ُْسل
وج ُ

َف ْص ٌل يف ال َّت َي ُّمم

ُف ُر ُ
وض ال َّت َي ُّمم
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ِ
�س َف َق ْ
للـ�ر ِ
ـ�ط
ـ�ر ُه
اج ِآي ٌ
َّ
آخ ُ

الـو َس ْ
�ـط
الـمـت ََـر ِّد ُد َ
َأ َّو ُلـــ� ُه َو ُ

ِ ِ
ــر َف ِ
ــق
ُســنَنُ ُه َم ْس ُح ُه َمـــا ل ْلم ْ
َمنْدُ و ُب ُه ت َْس ِم َي ٌة َو ْص ٌ
��ف حمَ ِيدْ
وج�ود م ٍ
َّل�ىَّ و ْ
�اء َق ْب َ�ل ْ
إن
أن َص َ
َ ُ ُ َ
ك َ ِ ِ
�ص َو َر ٍ
اج َقدَّ َم�ا
َخائ�ف ال ِّل ِّ

ِ
ي�ب َب ِق�ي
ض َب� ُة ال َيدَ ْي�ن ت َْرت ٌ
َو رَ ْ
ِ
ِ
ِ
الو ُض�وء َو َي ِزي�دْ
نَاق ُض� ُه م ْث ُ�ل ُ

ُسن َُن ال َّت َي ُّمم

بع�دُ  يجَ ِ�دْ بِو ْق ٍ
�ت ْ
إن َيكُ� ْن
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
َوزَ م ٍ
����ن ُم��نَ��اولاً  َق��دْ عَ��د َم��ا

الص اَلة
َاب َّ
كت ُ

َف َر ِائ ُض الصَّلاَ ِة ِستَّ  عَ�َش�رَ َ ْه
تَ��كْ��بِ�ير ُة اإلح����را ِم و ِ
ال��ق�� َي��ا ُم
ْ َ َ
َ
ِ
ُ�وع
�ع الق َي�ا ِم
والرك ْ
َفاتحِ� ٌة َم َ
ُّ
ِ
وس
الر ْف ُع منْ ُه َوالسَّلاَ ُم َواجلُ ُل ْ
َو َّ
ِ
طم ِئنــًا بالتِـــزَ ا ْم
َواالعْتـ�دَ ُال ُم ْ
نِ َّي ُت ُه ا ْق��تِ��دَ ا ك َ
َ��ذا اإل َم���ا ُم ف
شرَ ُطها االس�تِ ْقب ُال ُطه�ر اخلب ِ
ث
ْ ُ ََ
َ
ْ َ
ِ
ِ
َ
ِّ
بالذكْ�ر َوال ُق�دْ َرة يف غَْي�رْ األخ ْري
ان بو ْق ٍ
نَدْ ب�ا يعي�دَ ِ
�ت كَاخلَ َط�ا
َ
ً ُ

ِ
ــر ْه
ــرو ُط َهـــا ْأر َب َعـــ ٌة ُم ْفتَق َ
ُش ُ
ِ
ُــ�را ُم
َل َ
ـهــ�ا َونيـَّـ� ٌة هِ َبـــ�ا ت َ

ِ
وع
�جو ُد باخلُ ُض ْ
الس ُ
الر ْف ُع منْ ُه َو ُّ
َو َّ
ٍ
ِ
�وس
ي�ب َأ َداء يف األُ ُس ْ
َل� ُه َوت َْرت ُ
إح َ�را ٍم َس�لـَا ْم
�ع َم ْأ ُم�و ٌم بِ ْ
تَا َب َ
َخ�و ٍف وجمَ ْ� ٍع جمُ ْع ٍ
�ة ُم ْس�ت َْخ ِلف
َ
ْ َ
وسْت�رْ عَ�ور ٍة و ُطه�ر احل�دَ ثِ
َ َ ُ َْ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ير
ي�ع ناس َ
َت ْق ِر ُ
�يها َوعَاج�زٌ كَث ْ
ل�ة لاَ  عَج ِزه�ا َأو ِ
فيِ  ِقب ٍ
الغ َط�ا
ْ َ
ْ
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��ر ِة
حل َّ
َو َم��ا عَ��دَ ا َو ْج�� َه َوكَ��فَّ ا ُ
لكن َلدَ ى ك َْش ٍ
ِ
ف لِ َصدْ ٍر َأ ْو َش َع ْر
ْ
شرَ ْ ُط ُو ُج هِ
وبا النَّ َقا ِم َن الدَّ ِم

�و َر ِة
�ب َسْت�رْ ُ ُه كََم�اَ فيِ  ال َع ْ
يجَ ِ ُ
َأو َط�ر ٍف ت ُِعي�دُ يف الو ْق ِ
�ت ا ُمل َق ّ�ر
َ
ْ َ
ِ
بِ َقص ٍ
ــ�وف َفاعْـ َلـ� ِم
َّ�ة َأو اجلُ ُف
�ت َفأده�ا ِ
و ْق ٍ
ب�ه((( َحتًْم�اً أ ُق ْ
�ول
ِّ َ
َ

ىَ أيَّ��ا َم�� ُه ُث��مَّ  ُد ُخ ْ
��ول
َف�َل�اَ  َق�َض�

الص اَلة
ُسن َُن َّ

الو ِاق َي ْه
ُسنَن َُها
ور ُة َب ْعدَ
َ
الس َ
ُّ
سرِ
��ح ٍّ
��ل لهَ ُ�َمَ
ب��م َ
َج ْ
��ر َو ٌّ َ
��ه ٌ
ٍ
ك ُّ
ُ��ل ت َ
��وس َأ َّو ُل
��ه��د ُج�� ُل ٌ
َ��ش ُّ
ِ
���ع اهلل َ
 لمِ���� ْن حمَ ِ����دَ ُه
َو َس���م َ

مـع ِ
الق َيـــا ِم أوَّلاً  َوال َّثــانِ َيــ ْه
َ َ
َتكْبِــيـره اَّإل ا َّل ِ
ــذي َت َقــدَّ َمــا
ُُ
ي ُص ُ�ل
َوالثَّ�انيِ لاَ  َم�ا للسََّل�اَ ِم حَ ْ
ِ ِ
ِ
ور َد ُه
الر ْف� ِع م� ْن ُركُوع�ه َأ َ
فيِ  َّ
وال َب ِاق�ي  كا َملنْدُ ِ
وب فيِ احلُ ْك ِم َبدَ ا
ِ
ِ
الر ْك َب َتينْ ْ
الر ْج َلينْ ِ م ْث ُ�ل ُّ
َو َط َ�رف ِّ

��ذ واإل َم����ا ُم َ
ال�� َف ُّ
ه��ذا ُأ ِّك���دَ ا

��ج��و ُد ُه عَ�َل�ىَ  ال َيدَ ْي ْن
إ َقام ٌة ُس ُ
ات ُم ْقت ٍَد بِ َج ْه ٍر ُثمَّ  َر ّد
إن َْص ُ
ِ
ٍ
ور
بِه َوزَ ائ���دُ ُسكُون
ُ
للح ُض ْ
َج ْه ُر ال��سَّ�َل�اَ ِم ك َِل ُم الت ََّش ُّه ِد
ان جل ع ٍ
َ��ت
َ��ة أت ْ
ُس��نَّ  األ َذ ُ َ�َم�اَ
��ر ْد
�ْص� َم�� ْن َسا َف َر َأ ْر َب َ
��ع ُب ُ
َو َق رْ ُ
((( يف بعض الروايات :فإ ْذها ُب ُه

عََل�ىَ  اإل َم�ا ِم َوال َي َس�ار َو َأ َح�دْ
سْت�رْ ُة َغ ِ م ْقت ٍ
ور
َ�د َخ َ
�اف ا ُمل ُ�ر ْ
ُ َ ْي�رْ ُ
و َأ ْن ي��ص�ِّل�يِّ عَ�َل�ىَ  حُم َ��مَّ��دِ
َ ُ َ َ
َفر ًض�ا بِو ْقتِ ِ
�ت
�ه َو َغْي�رْ ً ا َط َل َب ْ
َ
ْ
ِ
ِ
َْص�ا إلىَ حينَ َي ُعدْ
ُظ ْه ًرا ع ًش�ا ع رْ ً
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إن َق ِ
ممَِّ�ا ورا الس� ْكنَى إ َلي ِ
�ه ْ
�د ْم
ْ
َ َ ُّ

ِ
ِ
ِ
ــم
يــ�م ْأر َبـ َعـــة أيـَّــ�ا ٍم ُيت ّ
ُمق ُ

�ع السََّل�اَ ْم
وب�ا َت َيا ُم� ٌن َم َ
َمنْدُ هُ َ
ــو ُل َر َّبنَا َل َك احلَ ْمــدُ عَــدَ ا
َو َق ْ

ت ِ
َأمنيُ َم ْن َصلىَّ عَ�دَ ا َج ْه َر اإل َما ْم
الص ْب�ح َبدَ ا
َّ وال ُقن ُ
ُ�وت يف ُّ
َم� ْن َأم َ
ٍ
وع
�ع الُّش�رُّ ُ ْ
ير ُه َم َ
َس�دْ ُل َي�د َتكْبِ ُ
َ
الثَّلاث م� ْن ُي ْمنَــ�ا ُه
َو َع ْق�دُ ُه
حَت ِْر ُ
ي�ك َس� َّبا َبتِ َهــا ِحيــ� َن َتَل�اَ ْه
ٍ
ِ
ِ
�جدُ ْ
ون
َوم ْر َف ًق�ا م� ْن ُر ْك َبة إ ْذ َي ْس ُ
ِ
ِ
الركُ�و ِع َو ِز ِد
م� ْن ُر ْك َب َت ْي�ه يف ُّ
سرِ ٍ
�ع ال َيدَ ْي ِ
�ن َفا ْقت َِف�ي
ِّ يَّ�ة َو ْض ُ

الص اَلة
َمنْدُ و َب ُ
ات َّ

ُوع
الرك ْ
ِر ًدا َوت َْسبِ ُ
الس ُجود َو ُّ
يح ُّ
َو َب ْع�دَ َأ ْن َي ُق�و َم ِم� ْن ُو ْس� َطا ُه
�ه ِد َو َب ْس ُ
�ط َم�ا َخلاَ ْه
َل�دَ ى الت ََّش ُّ
ِ
ٍ
َوال َب ْط ُن ِم ْن َف ْخذ ِر َج ٌال ُي ْبعدُ ْ
ون
�وس مَت ِكينُ الي ِ
ِ
�د
َ
جل ُل ِ ْ
َوص َف� ُة ا ُ

ق���را َء ُة ا َمل��أ ُم��ومِ ف
ن َْص َب ُهماَ 
َ
ـذ َو ُأ ْذ ٍن َوك َ
ـجود َح ْ
َــذا
الس ُ
َلـدَ ى ُّ
ور َتينْ ْ
َت ْط ِوي ُل ُه ُص ْب ًحا َو ُظ ْه ًرا ُس َ

ِ
كالس ِ
ب
الو ْس َطى ْاستُح ْ
ورةاألُ ْخ َرىك ََذا ُ
ُّ َ

َوك ِ
��و َذا
��م�� َل�� ًة تَ�� َع ُّ
��س َ
َ���ر ُه���وا َب ْ
كَ���ور ِع م ٍ
��ض ك ُِّم ِه
��ة َو َب�� ْع ُ
ْ ُ �َم�اَ َ
ِ
ِ
ُوع
والرك ْ
الس ُجود ُّ
ــراء ٌة َلـدَ ى ُّ
ق َ
َوعَ�� َب ٌ
��ات َوالدُّ عَا
��ث واال ْل��تِ�� َف ُ
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�ع ال َيدَ ْي ِ
االح َ�را ِم ُخ َذا
�ن عنْدَ ْ
َر ْف َ
ِ
ِ
ت ََو ُّس ُ
ْص� الباق َيْي�نْ ْ
�ط الع َش�ا َو َق رْ ُ
ٍ
َب
الرك ْ
فيِ الر ْف ِع ُّ
َس ْب ُق َيد َو ْض ًعا َو َّ
ض والسج ِ
ود فيِ ال َّث َو ِ
اب ك ََذا
فيِ ال َف ْر ِ َ ُّ ُ
ْ�ل يَش ٍء فِي�ه َأو فيِ  َف ِ
َوحمَ ُ
م�ه
ْ
ْ
ُّ�ر ال َق ْل ِ
�وع
�ب بَِم�اَ نَ�افىَ اخلُ ُش ْ
َت َفك ُ
ِ
َــ�ذا ْ
ــ�راء َة ك َ
إن َركَـ َعـ�ا
أ ْثنَ�ا ق َ

ت َْش ُ
�بيك ْأو َف ْر َق َعــ� ُة األَ َصـابِـ� ِع

يـ�ض ع ٍ
َيـن تَـابِــ ِع
ــر َتغ ِْم ُ
خَت َُّص ٌ

( َفص ٌل)وخمَ ْسص َلو ٍ
ات َف ْر ُض َعينْ ْ
ْ َ ُ َ َ
وض َها ال َّتكْبِ ُري ْأر َب ًعا ُدعَا
ُف ُر ُ
وكَالصََّل�اَ ِة الغ ُْس ُ�ل َد ْف� ٌن َو َك َف ْن
ىَ  لل�زَّ َو ْال
َف ْج ٌ�ر َر ِغي َب� ٌة و ُن ْقَض�
ن ِ
ُــد َب َن ْف ٌ
ــل ُم ْط َلقــًا َو ُأ ِّكــدَ ْت
ْ�ر ِم ْث َ�ل ُظ ْه ٍ
َو َق ْب َ�ل َوت ٍ
ـ�ر ع رْ ِ
َْص�

ِ
 لمِي ٍ
�ت ُد َ
ون مَْي�نْ ْ
�ي ك َفا َي� ٌة َ ْ
َو ْه َ
 سرِ
َونِ���يَّ��� ٌة َس��َل�اَ ٌم ٍّ تَ��بِ�� َع��ا

َف ْر ُض ال َع ْنِي َو َف ْر ُض الكِفا َية

ِوتْر كُس ٌ ِ
تس� َقا ُس�نَ ْن
اس ْ
�وف عيدٌ ْ
ٌ ُ
ىَ أ َب�دً ا َوبِالت ََّو ْال
َوال َف ْ�ر ُض ُي ْقَض�

�ت
اوي�ح َت َل ْ
حَت َّيـ� ٌة ُض ًح�ى ت ََر ٌ
َو َب�� ْع��دَ َم��غ ِ
ْ��ر ٍ
ب َو َب�� ْع��دَ ُظ ْه ِر

الس ْهو
ُس ُجو ُد َّ

( َف ْص ٌل) لِنَ ْق ِ
ص ُسن ٍَّة َس ْه ًوا ُي َس ّن
ْ
إن ُأ ِّكدَ ْت َو َم ْن َي ِز ْد َس ْه ًوا َس َجدْ
واستَدْ ِر ِك ال َق ْبـليَِّ  َم ْع ُق ْر ِ
ب السَّلاَ ْم
ْ
ِ
ٍ
يم ُل َ
هذ ْي ِن اإل َما ْم
َع ْن ُم ْقتَد حَ ْ
إص�َل�اَ ٍح َوبِا ُمل ْش ِغ ِل َع ْن
ل َغيرْ ِ ْ
ٍ
��ه ٍ
��و زَ ْي��د املِ ْث ِل
َو َح���دَ ث َو َس ْ
ٍ
��ي ٍء َو ِذك ِ
ْ��ر َف ْ��ر ِ
ض
َو َس ْ
��ج��دَ ة َق ْ

َقب َل السََّل�اَ ِم س�جدَ ِ
تان َأ ْو ُس�نَ ْن
َ ْ
ْ

ب ْ
إن َو َر ْد
�ص َغ ِّل ْ
َب ْع�دَ ك ََذا والنَّ ْق َ
َو ْاست ِ
َدْر ِك ال َب ْع ِدي َو َل ْو ِمن َب ْع ِد عَا ْم

�ت بعم ِ
�د َن ْف ٍ
�خ َأ ْو َكلاَ ْم
َو َب َط َل ْ َ ْ
ض ويف الو ْق ِ
ت َأ ِعدْ إ َذا ُي َس� ّن
َ
َف ْ�ر ٍ َ
�ة وعَم ِ
َقه َقه ٍ
�د شرُ ْ ٍ
ب َأك ِْل
ْ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
�ت كَذك ِ
ْ�ر ال َب ْع ِ
�ض
َأ َق�لَّ م� ْن س ٍّ

23

و َف���و ِ
ت َق��ب�ِل�يِ ٍّ ثَ�َل�اَ َ
ث ُسنَن
ْ
ِ
ِ
الر ْك َن َف ْ
ُوع
إن َح َال ُرك ْ
واستَدْ رك ُّ
ْ
ِ
ك َِف ْع ِ
ي�ر ُم
�ل َم� ْن َس� َّل َم لك� ْن حُ ْ
َّ فيِ رك ٍْن َبنَى عَلىَ ال َي ِقنيْ
َم ْن َشك ُ
ِ
ِ
�ولِ
�م َوال َق ْ
ألَ ْن َبن ْ
َ�وا فيِ  ف ْعل ِه ْ
ِ
الو ْس َطى واأل ْي ِدي َقدْ َر َف ْع
ك ََذاكر ُ

ِ
�ول ال َف َس�ا َد ُم ْل ِ
للباق�ي َوال ُّط ُ
�ز ُم
و ْليس�ج ِد البع ِدي ِ
َّ لك� ْن َقدْ َيبِنيْ
َ َْ ُ َْ
ٍ
ِ
�ورة َفال َق ْبِلِ
�ص بِ َف ْ
َن ْق ٌ
�وت ُس َ
ِ
�ع
َو ُر َك ًب�ا ال َق ْب َ�ل َذا لك� ْن َر َج ْ

رض ْت
( َف ْص ٌل)بِ َم ْوطِ ِنال ُق َرى َقدْ ُف َ
بِ َج ِام� ٍع عََل�ىَ  ُم ِقي� ٍم َم�ا ا ْن َع َ
�ذ ْر

ص�َل�اَ ةُ جمُ ْ��ع ٍ
��ة خلُ ْط َب ٍة َت َل ْت
َ
َ
ُح ٍّ�ر َق ِر ٍ
ي�ب بِ َك َف ْر َس ٍ
َ�ر
�خ َذك ْ

�ل مس ِ
�ج ٍد َك ُط ِ
�ول الزَّ َم ِ
�ن
بِ َف ْض ِ َ ْ
�وع
َف َأ ْل� ِغ َذ َ
َّ�ه ِو َوالبِنَ�ا َي ُط ْ
ات الس ْ

َص اَل ُة ُ
اجل ُم َعة

ِ
�ب
عنْ�دَ النِّ�دَ ا السَّ� ْع ُي إ َل ْي َه�ا يجَ ِ ُ
ِ
ِ
يــ�ر َو َح ٌ
�ال جمَ َُلَ
نُــ�د َب هَ ْتج ٌ
ض وبِر ْكع ٍ
�ت
�ة َر َس ْ
ُس�ن َّْت بِ َف ْ�ر ٍ َ َ َ
لاَ  َمغ ِْر ًب�ا ك َ
َ�ذا ِع ًش�ا ُموتِ ُر َه�ا

�م َق�دْ ُتنْدَ ُب
و َأ ْج�زَ َأ ْت َغْي�رْ ً ا َن َع ْ
بال�ر َو ِ
اح ات ََّصَلَ
َو ُس�نَّ  غ ُْس ٌ�ل َّ
بِ ُج ْم َع ٍة جمَ َ��اعَ�� ٌة َق��دْ َو َج َب ْت
ون ِ
���ت إعَ����ا َد ُة ال�� َف ِّ
��ذ هِ َب��ا
ُ���د َب ْ
َ

شرُ ُ ُ
اإلمام
وط َ

ٍ
آت ب�األرك ِ
َان َو ُحكًْم�اً  َي ْع ِ
ف
�ر ُ
ْ
ٍ
��ر ُم ِقيم ع��دَ َدا
فيِ جمُ ْ�� َع��ة ُح ٌّ

ف
َ���ر ُم َك َّل ُ
شرَ ْ ُط اإل َم���ا ِم َذك ٌ
َو َغ�ْي�رْ ُ ِذي فِ ْس ٍق َولحَ ْ ٍ
��ن َوا ْقتِدَ ا
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ٍ ِ ِ
ْ�ر ُه َد ْع
�م َو َم� ْن ُيك َ
َبل�د ل َغيرْ ِ ه ْ
�ج ٍ
ِر ًدا بِمس ِ
ـد َصـَل�اَ ٌة جُ ْت َت َلـ�ى
َ ْ
جمَ َاعَ� ٌة َب ْع�دَ َصَل�اَ ٍة ِذي الت�زَ ا ْم
يِ
ِص� اب� ُن ِزنَ�ا
َو َأ ْغ َل ٌ
�ف َع ْب�دٌ َخ ُّ
َ�ذ ٌم َخ�فَّ  َو َ
جُم َّ
هـ�ذا ا ُمل ْم ِكـ� ُن
�ت َعنْه�ا اع ِ
ٍ
ْ�دل
ِز َي�ا َدة َق�دْ ُح ِّق َق ْ َ

وح َم ْع
ــر ُ
السـ َل ُس َوال ُق ُ
ْــر ُه َّ
َو ُيك َ

َوكَ���األَ َش ِّ
���ل َوإ َم���ا َم��� ٌة بِ�َلَ

َبينْ َ األَ َساطِ ِ
ني َو ُق��دَّ ا َم اإل َما ْم
ِ
�ب جَم ُْه ٌ
ـ�ول َأ ْو َمـ� ْن ُأبِنَـ�ا
َو َرات ٌ
َو َجـازَ ِعنِّيـ ٌن َو َأع َْمـى َأ ْلكَــ ُن
ِ
ـ�ع َخَلَ
وا ُمل ْقتَ�دي اإل َم�ا َم َي ْت َب ُ

َو َأ ْح َ�ر َم ا َمل ْس� ُب ُ
�و ًرا َو َد َخ ْ�ل
وق َف ْ

�ع اإل َم�ام َك ْي َفَم�اَ  ك َ
َان ال َع َم ْ�ل
َم َ

�اجـدً ا أو ر ِ
إن س ِ
اك ًع�ا
ْ َ
ـ�را ْ َ
ُم َك ِّب ً

أ ْل َفــاه لاَ  فِـي ج ْلس ٍ
ـة َوتَا َب َعــا
ُ
َ َ
َأ ْق��وا َل��ه ويف ِ
ال��ف�� َع ِ
��ال َبان َيا
َ ُ َ
ٍ
ِ
الس ْه َو إ ْذ َذ َ
احت ََم ْل
اك ْ
م ْن َر ْك َعة َو َّ
ىَ  َب ْعدَ السََّل�اَ م
َم ْع� ُه َو َب ْع ِد ًّي�ا َقَض�

إن س� َّلم اإلم�ام َق�ام َق ِ
اض َي�ا
َ
َ ُ
ْ َ َ

إن َحص َ
ََّب� ْ
َّ�ل َش� ْف ًعا ْأو أ َق ّ�ل
ك رَّ َ

�جدُ ا َمل ْس� ُب ُ
وق َق ْبِل�يَِّ اإل َم�ا ْم
َو َي ْس ُ

أ ْد َر َك َذ َ
الس ْه َو ْأولاَ  َق َّيدُ وا
اك َّ
ــت لِـم ْقت ٍ
َـــد بِ ُم ْبطِ ِ
ــل
َو َب َط َل ْ
ُ
ِ ِ
حل��دَ َ
ب
ث ْأو بِه غُل ْ
َ��ر ا َ
َم ْن َذك َ
ِ
ِ
��م هِبِ ُمو
َ��م ُي��ت ُّ
ي��م ُم��ؤْ ت ٍّ
تَ�� ْق��د ُ

�جدُ
مَ ي ِّص ْ�ل َر ْك َع� ًة لاَ  َي ْس ُ
َم� ْن ل حُ َ

عََل�ىَ اإل َم�ا ِم َغْي�رْ َ َف ْ�ر ٍع ُمن َْجِلِ
ْ
وج ِمن َْه�ا ونَ�دُ ْب
إن َب�ا َد َر اخلُ ُ�ر َ
َف ْ
�إن أ َب�ا ُه ا ْن َف َ�ر ُدوا َأ ْو َقدَّ ُم�وا
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َاب ال َّزكَاة
كت ُ

ُف ِر َض ِ
ت ال��زَّ كَ��ا ُة فِيماَ  ُي ْرت ََس ْم
فيِ ال َعينْ ِ واألَ ْن َعا ِم َح َّق ْت كُلَّ عَا ْم

�ب َوثِ َم ٍ
َع ْي ٍ
�م
ــ�ن َو َح ٍّ
ــ�ار َو َن َع ْ
يكْم ُ�ل والحْ �ب باأل ْف�ر ِ
اك ُي َ�را ْم
َ ُ َ َ ُّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َيفي
ذي الزَّ ْيت م� ْن زَ ْيته َواحلَ ُّ
أو نِ ْص ُف� ُه ْ
إن آ َل� َة السَّ� ْق ِي يجَ ُ ّ�ر
ِ ِ
ِ ٍ
ه�ا
فيِ  فضَّ�ة ُق ْ�ل ما َئتَ�ان د ْر مَ َ
ِ
�ب
�ع ال ُعْش�رْ ِ ف ِيهَم�اَ  َو َج ْ
َو ُر ُب ُ

يب بِال ِّط ِ
يب َويف
َوالت َّْم ُر َوالزَّ بِ ُ
حل ِّ
هي فيِ  ال ِّثماَ ِر وا َ
َو َ
��ب ال ُعشرُ ْ
خمَ ْ��س�� ُة أوس ٍ ِ
��اب فِ ِيهم
��ص ٌ
���ق ن َ
ْ ُ
َ
ِ
ِ
اب يف َّ
ِعشرْ ُ َ
ب
الذ َه ْ
ون دين ًَارا ن َص ٌ
َوال َع ْر ُض ُذو الت َّْج ِر َو َد ْي ُن َم ْن أ َد ْار
ض َث َم ٍن َأ ْو َد ْي ِ
زَ كَّ��ى لِ َق ْب ِ
��ن
ُ��ل خمَ ْ��س ِ
��ة جمِ ٍ
فيِ  ك ِّ
َ��ال َج َذ َع ْه
َ
سو ِ
العشرْ ِ ي َن وا ْبنَ ُة ال َّل ُب ْ
ون
فيِ اخلَ ْم ِ َ
ِستًّا َو َأ ْر َب��ع�ينَ ِح��قَّ�� ٌة َك َف ْت
بِنْتَا َل��ب ٍ
��ون ِس��تَّ�� ًة َو َس ْب ِعنيْ
ُ

ِقيمتُه�ا كَالع ِ ُث�مَّ  ُذو ِ
َار
ْ
احت�ك ْ
َ ْي�نْ
َ
ِ
ِ
أل ْص َلْي�نْ ِ
�ول ل َ
حل ْ
َع ْينً�ا بَِش�رَ ْ ط ا َ
ْ�ت ا َمل َخ ِ
�اض ُم ْقنِ َع ْه
ِم� ْن َغنَ� ٍم بِن ُ
ِ ٍ
�ع ال َّثالثِينَ َتك ْ
ُ�ون
يف س�تَّة َم َ
�ت
إح�دَ ى َو ِس�تِّنيَ َو َف ْ
َج َذعَ� ٌة ْ
اح���دً ا وتِ ِ
َ��ان و ِ
و ِح��قَّ��ت ِ
سعنيْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َل ُب�ون ْأو ُخ ْ
�ات
�ذ ح َّق َتْي�نْ با ْفت َي ْ
فيِ  ك ُِّل خمَ ِْسينَ كََم�اَلاً  ِحقَّ� ُة

��ع ثَلاَ ثنيَ ثَ�َل�اَ ٌ
َات
ث َأ ْي َبن ْ
َو َم ْ
إ َذا ال��ثَّ�َل�اَ ثِ�ينَ َت َلت َْها ا َمل��ائَ�� ُة
ُ��ل َأرب ِ
��ع�ينَ بِن ٌْت لِ َّل ُب ْ
ون
َوك ُّ ْ َ
ِ
ي�ع يف ثَلاَ ثِينَ َب َق ْ�ر
ع ْج ٌ�ل تَبِ ٌ
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َ�ذا َم�ا زَ ا َد أ ْم ُ�ر ُه هَ ُي ْ
َوهك َ
�ون
ُم ِســنَّـ ٌة فـي أر َب ِعيـ َن ت ُْســتَـ َط ْـر

ِ
�ع ُأ ْخ َ�رى ت َُض ّم
َش�ا ٌة ألر َبعينَ َم ْ
ث جُم ِ
���ع َث�َم�اَ ن�ينَ ثَ�َل�اَ ٌ
ْ��زئَ��ه
َو َم ْ
ُ��ل ِم ٍ
َش���ا ٌة لِ��ك ِّ
��ائ��ة ْ
ُ��ر َف�� ِع
إن ت ْ
َوالط ِ
ي ْ
ََّم� ُيزَ كَّ�ى ْ
�ول
أن حَ ُ
َّ�ار لاَ ع اَّ

وهك َ
َ�م
َ�ذا َم�ا ار َت َف َع ْ
�ت ُث�مَّ ال َغن ْ
اح ٍ
يف و ِ
�د ِعشرْ ِ ي� َن َي ْت ُل�و َو ِمئَ� ْه
َ

َو َأ ْر َب�� ًع��ا ُخ ْ
��ذ ِم�� ْن ِم ِئنيَ ْأر َب�� ِع
اح َون َْس ٍل كَاألُ ُص ْ
األر َب ِ
ول
َو َح ْو ُل ْ

ِ
�م
َولاَ  ُيزَ كَّ�ى َو َق ٌ
�ص م� َن النَّ َع ْ
ِ
َ��س ٌ
��ل َفاكه ٌة َم َ
َوع َ
��ع اخلُ�َض�رَ ْ
ِ
ِ
�اب م�ن صنْ َفْي�نْ ِ
ي ُص ُ�ل الن َِّص ُ
َو حَ ْ
ِ
ِ
ِ
والض ُ
اب
َّ
أن ل ْل َم ْع ِز و ُب ْخ ٌت ل ْلع َر ْ

َ�ذ َ
اك َم�ا ُد َ
ك َ
ون الن َِّص�اب َو ْل َي ُع ْم
إ ْذ ِه�ي فيِ  ا ُمل ْقت ِ
َ�ات ممَِّ�ا ُيدَّ َخ ْ�ر
َ
ِ
ٍ
ِ
��ب َوف��ضَّ��ة م�� ْن َع�ْي�نْ ِ
َ��ذ َه ٍ
ك َ
ِ
جل َو ِام ِ
اب
ي�س اصط َح ْ
َو َب َق ٌ�ر إلىَ ا َ

لش ِع ِري لِلس ْل ِ
ال َق ْم ُح لِ َّ
ت ُي َص ْار
ُّ
م ِ ُفه�ا ال َف ِقير واملِس ِ
�ـكيـ ُن
ْ
َصرْ
ُ
َّ�ف ال َق ْل ِ
ي�ب
ُمؤَ ل ُ
َ�اج غ َِر ْ
�ب َو حُمْت ٌ

ي�ب
إسَل�اَ ٍم َو مَل ْ ُي ْق َب ْ�ل ُم ِر ْ
ْ
أح َ�ر ُار ْ

ِ
اع َو جَ ِ
ب
ت ْ
( َف ْص ٌل) زَ كَا ُة الف ْط ِر َص ٌ
ِم�ن مس ِ
�ل ٍم بِ ُج ِّ�ل َع ْي ِ
�و ِم
�ش ال َق ْ
ْ ُ ْ

ِ ِ ِ
ِ
�ب
عَ� ْن ُم ْس�ل ٍم َو َم� ْن بِ ِرزْ ق�ه ُطل ْ
ِ
لِ ُتغ ِ
�و ِم
ْ�ن ُح ًّ�را ُم ْس�لماً فيِ  ال َي ْ

ِ
�ه ِر َر َم َض َ
�ان َو َج َب�ا
ص َي�ا ُم َش ْ

فيِ  َر َج ٍ
�ب َش� ْع َب َ
�و ٌم ن ُِد َب�ا
ان َص ْ

ك َ
ي�ب َوال ِّثَم�اَ ْر
يِ والزَّ بِ ُ
َ�ذا ال َق َط�ان َ
ْ��ق ع ِ
غ ٍ
َ��ام ٌ
��ل مدي ُن
َ���از َو ِع��ت َ

َفص ٌل يف َزكَاة ِ
الف ْطر
ْ

الص َيام
َاب ِّ
كت ُ
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ِ
ِ ٍ
ِ
اآلخ ُر
��رى
كَت ْس ِع ح َّجة َو َأ ْح َ
�ة ِ
�ت الشَّ�هر بِرؤْ ي ِ
اهلَل�اَ ْل
َو َي ْث ُب ُ
ُْ ُ َ
ال��ص�� َي��ا ِم نِ��يَّ�� ٌة بِ َل ْي ِل ِه
���ر ُض
ِّ
َف ْ
ِ
ال يَش ٍء لِ ْلمعدِْ
إيص ِ
وال َق ْيء َم ْع َ
َ
ْ
ِ
وب
َو ْق َت ُط ُلو ِع َف ْج ِره إِلىَ  الغ ُُر ْ
و ْلي ْق ِ ِ
َ�ع
حل ْي ُ
�ض َمن ْ
َ َ
�ض َفاق�دُ ُه وا َ
ويكْ�ره ال َّلم�س وفِكْ�ر س ِ
�لم
َُ َُ ْ ُ َ ٌ َ
َوك َِر ُه�وا َذ ْو َق ك َِق�دْ ٍر َو َه َ
�ذ ْر

شرِ
ك َ
َ�ذا ا ُمل َّ
ح�ر ُم َو َأ ْح َ�رى ال َع�ا ُ
ْأو بِ َثلاَ ثِيـ َن ُق َب ْيـلاً  فِـي ك ََم ْ
ــال
ْ��ل ِ
وتَ���ر ُك و ْط ٍء شرُ بِ ِ
���ه و َأك ِ
��ه
َ ْ َ
ْ
ٍ
ِم� ْن ُأ ُذ ٍن َأ ْو َعْي�نْ ٍ أو َأنْ�ف َو َر ْد
ِ ِ
وب
الو ُج ْ
 فيِ أول�ه شرَ ْ ُط ُ
َوال َع ْق ُل َّ
َص ْو ًما و َت ْقضيِ ال َف ْر َض ْ
إن بِ ِه ْار َت َف ْع
َد ْأ ًب�ا ِم� َن ا َمل ْ
�ذ ِي َو اَّإل َح ُر َم�ا
ِ
�ي ٍء َو ُذ َب ٍ
�اب ُم ْغ َت َف ْ�ر
غَال ُ
�ب َق ْ
�س اصب�اح جن ٍ
َ�ذ ْ
َاب�ة ك َ
اك
َيابِ ٍ ْ َ ُ َ

ِ
ِ
�و ْ
اك
�ار َصان� ٍع َو ُط ْ�ر ٍق َوس َ
ُغ َب ُ
ونِ��يَّ�� ٌة تَ��ك ِ
ْ��ف��ي َ
 لمِ���ا َتتَاب ُع ْه
َ
ن ِ
ُ��د َب َت ْع ِج ٌيل لِ ِف ْط ٍر َر َف َع ْه
َم ْن أ ْف َط َر ال َف ْر َض َق َضا ُه َو ْل َي ِز ْد

يجَ��ب اَّإل ْ
إن نَ�� َف��ا ُه َمانِ ُع ْه
ُ
َ�ذ َ ِ
�ح ٍ
ك َ
ور تَبِ َع� ْه
ير ُس ُ
اك تَأخ ُ
�ان ْ
َّ�ارةً فيِ  َر َم َض َ
إن ع ََم�دْ
َكف َ
ِ
ِ
�و بِفك ٍ
ْ�ر َأ ْو ل َر ْف ِ
�ي
َو َل ْ
�ض َم�ا ُبن ْ

ألك ٍْل أو شرُ ْ ِ
ب َف ٍم َأ ْو لِ ْل َمنِ ْي
َ����أ ُّو ٍل َق ِ
بِ�َل�اَ ت َ
��ر ٍ
��اح
ي��ب َو ُي�� َب ْ
َوع َْمـدُ ه فِـي النَّ ْف ِ
ـل ُد َ
ون ُض ِّـر
ـه َـر ْي ِ
ـن ِول
ـوم َش ْ
َو َك ِّف َـر ْن بِ َص ْ

لِلُّض�رُّ ِّ َأ ْو َس� َف ٍر َق رْ ٍ
�اح
أي ُم َب ْ
ْص� ْ
�ض لاَ فيِ  ال َغْي�رْ ِ
حُم ََّ�ر ٌم َو ْل َي ْق ِ
ٍ
َأ ْو ِعت ِ
باإلسَل�اَ ِم َحَلَ
ْ�ق مَم ْ ُل�وك ْ

ِ
ِ
ير
َو َف َّض ُل�وا إ ْط َع�ا َم س�تِّنيَ َفق ْ

مدًّ ا ملِس ِ
�ك ٍ
ني ِم� َن ال َع ْي ِ
�ش الكَثِ ْري
ُ ْ
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َاب َ
احل ِّج
كت ُ

ــ�م جُ ْت رَ ِ
َأ ْركَانُ� ُه ْ
َب�
إن ت ُِرك ْ
َ�ت َل ْ
اف َر ِد َف ْه
َّ�و ُ
َل ْي َل� َة ْ
األض َح�ى والط َ
ِ
ِ
اف َم ْن َقد ْم
�و ُ
ِب� ْت من َْها َط َ
َقدْ ُج رِ َ
وركْ��ع��تَ��ا ال��طَّ��و ِ
اف ْ
إن حَتَتَّم
َ
ََ َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ي�ت َل ْيَل�اَ ت ثََل�اَ ث بمنَ�ى
َمبِ ُ

��رةً فيِ  ال ُع ْم ِر
حل ُّ
��ر ٌض َم َّ
��ج َف ْ
ا َ
وف ع ََر َف ْه
اإلح َرا ُم
والس ْع ُي ُو ُق ُ
ْ
َّ
ِ
الو ِ
األركَ��ان بِدَ ْم
اج َب ُ
َو َ
ْ
ات َغيرْ ُ
ِ
الس ْعي َم�ْش�يْ ٌ ف ِيهم
َو َو ْص ُل ُه بِ َّ
��ف فيِ  رج ِ
ول م��زْ دلِ ٍ
وعنَا
ُ ُ
نُ��زُ ُ ُ َ
إح�رام ِمي َق ٍ
�ات َف ُ
�ذو احلُ َل ْي َف� ْه
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ات ع ْرق ل ْلع َر ْاق
َق ْر ٌن لِنَجد َذ ُ
��خ ِ
جَ َت���رد ِم��ن ا َمل ِ
��ي��ط َت ْلبِ َي ْه
َ
ُّ ٌ
ِ
اس َم َعا
وإِ ْن ت ُِر ْد ت َْرت َ
يب َح ِّج َك ْ
ْ
ف وا ْغت َِس ْل
إن ِجئ َْت َرابِغًا َتنَ َّظ ْ

ِ
ِ
ِ
ْص� اجلُ ْح َف� ْه
ل َط ْي َ
�ب للشَّ�ا ِم َوم رْ َ
�م ال َي َم ِ
�ن آتِ َيه�ا ِو َف ْ
�اق
َي َل ْم َل ُ
�ع َر ْم�ي ِ
اجلَم�اَ ِر ت َْوفِ َي ْه
حل ْل ُ
�ق َم ْ
َوا َ
َب َيانَ� ُه ِّ
والذ ْه� ُن ِمن َ
اس�ت َْج َم َعا
ْ�ك ْ
ك ََو ِ
اج ٍ
�ب َوبالُّش�رُّ َ و ِع َيت َِّص ْ�ل
ِ
ب اهل�دْ َي َو َر ْك َع َتْي�نْ ِ
ْ
واس�ت َْصح ِ َ
ِ
َف ْ
�ت َأ ْو َم َش� ْي َت َأ ْح ِر َم�ا
�إن َرك ْب َ
كَمْش�يْ ٍ َأو َت ْلبِي ٍ
�ة ممَِّ�ا ات ََّص ْ�ل
َ
ْ
َ
َح ٌ
�ت ُث�م ْ
�ال َو ْ
َ�ت
َّ إن َدن ْ
إن َص َّل ْي َ
ِ
ِ
ٍ
َد ْل�ك َوم� ْن ك َ
َ�ذا ال َّثنيَّ�ة ا ْد ُخَلَ
َت ْلبِ َي� ًة َوكُلَّ  ُش�غ ٍْل َواس� ُلكَا

ــس ِر ًدا َو ُأزْ َر ًة نَـ ْعـ َلـ ْي ِ
ـن
َوا ْل َب ْ
ون ُثمَّ  ِ
اإل ْخ�َل�اَ ِ
بالكَافِ ُر َ
ها
ص مُ َ

ٍ
��ولاً  َأ ْو ع ََم ْل
ب َق ْ
بِن َّية ت َْص َح ُ

جَ
ُ��لَّ�ما تَ����دَّ َد ْت
َو َج���دِّ َد هْنَ���ا ك
ِ
َم َّك ُة َفا ْغت َِس ْل بِذي ُط ًوى بِل
إِ َذا وص ْل َت لِ ْلبي ِ
وت َفات ُْركَا
ُُ
َ َ
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لِ ْلبي ِ
ت ِم ْن َب ِ
واست َِل ْم
َْ
اب السَّلاَ ِم ْ
ِ
ٍ
س
َس ْب َع َة َأ ْش َ
���واط بِ��ه َو َق��دْ َي رَ ْ
َ��اذ ِ
م��تَ��ى حُت ِ
ي��ه ك َ
َ���ذا ال�� َي�َم�اَ نيِ 
َ
ِ
ِ
إِ ْن مَل ْ تَص ْل ل ْل َح َج ِر المْ ْس بال َيد
َو ْار ُم ْل ثَلاَ ًثا َوا ْم ِ
ش َب ْعدُ َأ ْر َب َعا
َوا ْد ُع بِماَ  ِشئ َْت َل��دَ ى ا ُمل ْلتَزَ ِم
اخ ُر ْج إِ
َو ْ
ف ُم ْس َت ْقبِل
لىَ الص َفا َف ِق ْ
َّ
 لمِ��رو ٍة َف ِق ْ ِ
الص َفا
ف م ْث َل َّ
واس َع َ ْ َ
ْ
ِ
ٍ
���ع َو ْق�� َف��ات بِ��ك ٍّ
ُ��ل من ُْهم
َأ ْر َب َ
ِ
واف
بس� ْع ٍي َو َط ْ
َوا ْد ُع بَِم�اَ ش�ئ َْت َ
ِ
السْت�رْ ُ عََلَ
َويجَ ِ ُ
�ب ال ُّظ ْه َ�ران َو ِّ
وعُ���دْ َف�� َل  لمِ
َ��ر َف�� ْه
ِّ
َ
��ب ُ َ
��ص�َّل�ىَّ ع َ
ِ
ِ
َّ�ه ِر ْ
اخ ُر َج�نَّ  املنَ�ى
َو َثام� َن الش ْ

ِ
�م
حل َج َ�ر األَ ْس َ
َِّب� َو َأت ّ
�و َد ك رِّ ْ
ا َ
ــ�ر ْن ُم َق ِّبًل�اً  َذ َ
ــ�ر
حل َج ْ
اك ا َ
َو َك ِّب َ
لكـنَّ  َذا بالي ِ
ِ
ــد ُخ ْ
ــذ َب َيــانـِي
َ
و َض�ع عََل�ىَ  ال َف� ِم وكَِّب� َت ْقت ِ
َ�د
َ ْ
َ رِّ ْ
ِ
�ف ا َمل َق�ا ِم َر ْك َع َتْي�نْ ِ َأ ْوق َع�ا
َخ ْل َ

اس�ت َِل ِم
حل َج َ�ر األَ ْس َ
�و َد َب ْع�دُ ْ
َوا َ
ِ
ــ�ر ْن َو َه ِّلَلَ
َع َل ْيــ�ه ُثــ�مَّ  َك ِّب َ
َو ُخ�بَّ فيِ  َب ْط ِ
�ن ا َمل ِ
س�يل َذا اقتِ َف�ا
�و َ
اط َس� ْب ًعا مَتَِّمَ
ت َِق ُ
�ف واألَ ْش َ

ٍ
اف
�ع ا ْعِت�رِ َ ْ
وبالص َف�ا َو َم ْ�ر َوة َم َ
َّ

�اف نَدْ هُ َب�ا بِ َس� ْعي يجُ ْ تََلَ
َم� ْن َط َ
ِ
لص َف� ْه
َو ُخ ْط َب� ُة السَّ�ابِ ِع تَ�أتيِ  ل ِّ
ف��ات ت ِ
ب��ع��ر ٍ
َ��اس�� ًع��ا نُ��زُ و ُل��نَ��ا
َ َ
ِ
�ُص�ا
اخلُ ْط َب َتينْ َواجمْ َ�� َع��نَّ  َوا ْق رُ َ
عََل�ىَ  وض ٍ
�وء ُث�مَّ  كُ� ْن ُم َواظِ ًب�ا
ُ ُ

َوا ْغت َِس َل ْن ُقر َب الزَّ َو ِ
ال َواحضرُ َ ا
ْ
�ك ُث�مَّ اجلب َل اصع�دْ راكباِ
ُظ ْه َر ْي َ
ََ ْ َ َ َ
َع َلــى الدُّ عَــا ُم َه ِّللاً  ُم ْبت َِهــل

ُم َص ِّل ًي�ا عََل�ىَ  النَّبِ�ي ُم ْس� َت ْقبِل
ِ
ْ��ف��ر ُ لمِ��زْ دلِ�� َف ٍ
��ة َوتَ��ن رَ ِ
ف
ْ�َص� ْ
َ
َوان ْ

�ف
وبـ�ا ت َِق ْ
ُـر هِ َ
ُهنَ ْي َهـ� ًة َب ْعـ�دَ غ ُ
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َ�ع ِع ًش�ا َ لمِغ ِْر ِ
ب
ُص� هِ َبا َواجمْ ْ
َوا ْق رُ ْ
َو َص ِّل ُص ْب َح َ
�ك َو َغ ِّل ْس ِر ْح َلت َْك

فيِ  ا َمل��أزَ مَ�ْي�نْ ِ ال َع َل َمينْ ِ َنك ِ
ِّب
اح ُط ْط َوبِ ْت هِ َبا َو َأ ْح ِي َل ْي َلت َْك
َو ْ
لإلس�ــ َف ِ
ـار
ِق ْ
ف َوا ْد ُع با َمل ْش�ـ َع ِر ْ
َوسرِ ْ كَ�َم�اَ  تَ��ك ُ
ُ��ون لِ ْل َع َق َب ِة
ِم ْن َأ ْس َف ٍل ت َُس ُ
اق ِم ْن ُمزْ َدلِ َف ْه
�ق وسرِ لِ ْلبي ِ
َأو َق ْفتَ�ه و ِ
�ت
احل ْ َ ْ َ ْ
ُ َ ْ
ْ
وارجع َفص ِّل ال ُّظهر ِ
 فيِ منًى َوبِ ْت
َ ْ ْ َ
َْ
ٍ
ثَلاَ َ
ات
ث جمَ َْرات بِ َس ْب ِع َح َص َي ْ
َط ِ
��را
��ر األَ َّو َل��ْي�نْ ِ َأ ِّخ َ
��وي�ًل�اً أ ْث َ
َوا ْف َع ْل ك ََذ َ
اك َثالِ َث الن َّْح ِر َو ِز ْد

�ن و ِ
ادي الن ِ
َّ�ار
َو َأسرْ ِ عَ� ْن فيِ  َب ْط ِ َ
�ار ِم َلدَ هْي�ا بِ ِح َج ٍ
�ار َس� ْب َع ِة
َف ْ
َ
كَال ُف ِ
�ول وان َْح ْ�ر َهدْ ًي�ا ْ
أن بِ َع َر َف ْه
اك النَّع ِ
ِ
�ت
َف ُط ْ
�ف َو َص ِّ�ل م ْث َ�ل َذ َ ْ
ال غ ِ
إ ْث�ر زَ َو ِ
�ت
َ�د ِه ْارمِ لاَ  ت ُِف ْ
َ
ِ
ِ
ٍ
ات
لِ�ك ُِّل جمَ َْ�رة َوق ْ
َ�و ْ
�ف للدَّ ع َ
َّ ر ْم ٍ
َ�ِّب�ا
����ي ك رِّ َ
عَ�� َق�� َب�� ًة َوكُ����ل َ
ْ
إن ِش�ئ َْت َرابِ ًع�ا َوتَ�مَّ  َم�ا ُق ِص�دْ
فيِ  َقت ِْل ِ
ــه اجلَ��زَ ا ُء لاَ  كَال َف ِ
ــأر
ٍ
ُ�ر ِ
�ور
َو َحيَّ�ة َم َ
اب إ ْذ يجَ ُ ْ
�ع الغ َ
�ج َأو َع ْق ٍ
�د ك َ
َ�وا
َخاتَ� ٍم َحك ْ
بِن َْس ٍ ْ

ال�َب�
َ��ع ْ
َو َم��ن َ
���را ُم َص�� ْي��دَ رَ ِّ
اإلح َ
ِ
ب َم َع احلدَ ا َك ْل ٍ
َو َع ْق َر ٍ
ور
ب َع ُق ْ
ي�ط بال ُع ْض ِ
َ�ع ا ُمل ِح َ
�و
�و َو َل ْ
َو َمن َ
ِ
ال��ر ِ
أس بِم
َوالسَّترْ َ َ
للو ْجه َأ ِو َّ

��ات��را َو َل��ك�� ْن إنَّ�َمَ
ُي�� َع��دُّ َس
ً
ٍ ِ
��س�ْت�رْ ٍ ُأ ِخ َ
��ذا
َس�ْت�رْ ٌ َ
ل��و ْج��ه لاَ ل َ
�خ ُظ ْف ٍ
َق ْم ٍ
�ل َوإ ْل َق�ا َو َس ٍ
�ر َش� َع ْر
إن ع ِ
ِ
الـم ِحي�ط لهِ ُنَ�ا َو ْ
ُ�ذ ْر
م� َن ُ

�س ُقف ٍ
َّ�از ك َ
َ�ذا
َ�ع األ ْن َث�ى ُل ْب َ
مَتْن ُ
ض ْر
َ�ع ال ِّط َ
َو َمن َ
ي�ب َو ُد ْهنً�ا َو رَ َ
َو َي ْفت َِدي لِ ِف ْع ِل َب ْعض َما ُذ ِك ْر
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ِ
إلىَ  اإل َف َ ِ
َ�اع
اض�ة ُي َبقَّ�ى اال ْمتن ْ
ِ
ِ
�م َعا
فاس َ
بِاجلَ ْم َ�رة األولىَ  حَي ُّ�ل ْ
لاَ  يف ا َمل َح ِام ِ
�ل ُ
وش� ْقدُ ٍف َف� ِع
�ج َوفيِ ال َّتن ِْعي� ِم نَدْ ًب�ا َأ ْح ِر َم�ا
َح ٍّ
ِ
ِ
اف َك ِّث َ�را
َّ�و َ
حَت�لَّ  من َْه�ا َوالط َ
�ب البي�ت و ِزد يف ِ
ِ
اخلدْ َم� ْه
َ ْ
لجِ َان ِ َ ْ

��س��دَ ِ
اجل�َم�اَ ْع
َو َم��ن َ
َ��ع الن َِّسا َو َأ ْف َ
َالص ْي ِد ُثمَّ  َب ِاقي َما َقدْ ُمنِ َعا
ك َّ
ِ
ِ
َو َجـازَ االســت ْظـلاَ ُل بِا ُمل ْـرتَفـ ِع
َو ُس�نَّ َة ال ُع ْم َ�ر ِة َفا ْف َع ْل َه�ا كََمَ
وإ ْث�ر س�ع ِي َك ِ
ِّص�ا
ْ
َ َ َ ْ
احل َق� ْن َو َق رِّ َ

َما ُد ْم َت فيِ  َم َّك َة َو ْار َع احلُ ْر َم ْه
الصفَّ  َف ْ
��إن عَزَ ْم َت
َولاَ ِز ِم َّ
َوسرِ لِ َقبرْ ِ
الـم ْص َط َفى بِ َأ َد ِ
ب
ُ
ْ
س ِّلم َع َلي ِه ُث��مَّ  ِزد لِ
لصدِّ ْيق
ِّ
ْ
ْ
َ ْ
ِ
َ
اب
الـم َقا َم ُي ْست ََج ْ
َوا ْع َل ْم بأنَّ  َذا َ

عََل�ىَ اخلُ ُ�ر ِ
�ف كََم�اَ ع َِل ْم َت
وج ُط ْ
ِ ٍ
�ب لِ�ك ُِّل َم ْط َل ِ
�ب
َونيَّ�ة جُ َت ْ
�ت الت َّْوفِي�ق
ُث�مَّ  إلىَ  ع َُم َ�ر نِ ْل َ
َل�اَ ت�ل ِ
ِ ِ
َّ م� ْن طِلاَ ْب
في�ه الدُّ عَ�ا َف مَ َ
َج ِ
الـمنَى
األو َب� َة إ ْذ نِ ْل َ
�ل ْ
َوع ِّ
�ت ُ
إلىَ األَ َق ِ
�ار ِ
ب َو َم� ْن بِ َ
ور
�ك َي�دُ ْ

َو َس ْ�ل َش� َفا َع ًة َو َختًْم�اً  َح َس�نَا
واد ُخ ْل ُضحى         واصح ِ
ور
ْ َ ْ
ً
ْ
الس ْ
ب َهد َّي َة رُّ ُ

َاب َم َب ِ
ادئ الت ََّص ُّوف
كت ُ
َو َه َوادي ال َّت َع ُّرف

ُ��ل َذن ٍ
َ��و َب�� ٌة ِم�� ْن ك ِّ
ْ��ب يجُ ْ �َت�رَ َ ْم
َوت ْ
بِشرَ ِ
اإلص ْار
ط االقْلاَ ِع َو َن ْفي
رْ َ
ْ
اص ُل ال َّت ْقوى اجتنِ
وح ِ
َاب وا ْمتِ َثالْ
َ ْ ٌ
َ َ

جَ ِ
�ي النَّ�دَ م
�ب َف ْ
ت ُ
�و ًرا ُم ْط َل ًق�ا َو ْه َ
ِ
اس�تِ ْغ َفار
َول َي َتَل�اَ َ
ف مُمْكنً�ا َذا ْ
ِ
فيِ  َظ ِ
اه ٍ
�ر و َباط ٍ
�ذا ُتن ْ
�ن بِ َ
َ�ال
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ِ
�ي لِلسَّ�الِ ِك ُس� ْب ُل ا َملنْ َف َع� ْه
َوه َ
��م�� َع�� ُه عَ��ن ا َمل��آثِ��م
َي��ك ُّ
ُ��ف َس ْ
ِ
ِ
ِ
�ب
ل َس�ا ُن ُه َأ ْح َ�رى بَِت�رَ ْ ك َم�ا ُجل ْ
ب��اه��تِ�َم�اَ ِم
َي��ْت�رْ ُ ُك َم��ا ُش�� ِّب�� َه ْ
فيِ ال َب ْط ِ
ش َوالسَّ� ْع ِي َ لمِ ْمنُو ٍع ُي ِريدْ
م�ا اهلل فِيه�نَّ  بِ ِ
�ه َق�دْ َحكََمَ
َ
ُ���ل داءِ
ٍ
ٍ
ُ��ج��ب َوك ِّ َ
��س��د ع ْ
َو َح َ
ِ
اس�ة َو َط ْ�ر ُح اآليت
ُح ُّ
الر َي َ
�ب ِّ
ِ
االضط ِ
رار َل ْه
�س ال�دَّ َوا إِ اَّل يف ْ
َل ْي َ

َف َج�ا َءت األ ْق َس�ا ُم َح ًّق�ا َأ ْر َب َع� ْه
يغ ُُّض َعينَي ِ
َــن ا َمل َح ِ
ــه ع ِ
ــار ِم
ْ ْ
َ
ور ك ِ
ـ�ة ن َِميم ٍ
ك َِغيب ٍ
ــ�ة زُ ٍ
َـ�ذ ْب
َ
َ
ِ
ي�� َف ُ
���را ِم
حَ ْ
��ظ َب�� ْط��نَ�� ُه م��ن احلَ َ
ِ
الش ِ
ي َف ُظ َف ْر َجــ ُه ِو َيتَّقــي َّ
ـهيدْ
حَ ْ
وي ِ
��ور َحتَّى َي ْع َلم
��وق ُ
َُ
��ف األُ ُم َ
ي�� َط��ه��ر ال�� َق�� ْل��ب م��ن ال��ري ِ
��اء
َ ِّ َ
َ
ُ ِّ ُ
وا ْع َلم بِأنَّ  َأص َل ِذي اآل َفاتِ
ْ
ْ
ِ
ب ال َعاج َل ْه
أس اخلَ َطا َيا ُه َو ُح ُّ
َر ُ
ب َش ْي ًخا ع ِ
ف ا َمل َسالِ ْك
َار َ
َي ْص َح ُ
ُي ْ
ــــــــــ�ر ُه اهللَ إِ َذ ا َر آ ُه
ــذ ِك
ُ
ِ
ب النَّ ْف َس عَلىَ  األ ْن َف ِ
اس
ياس ُ
حُ َ
أس ا َملالِ
ي َف ُظ ا َمل ْف ُر َ
وض َر َ
َو حَ ْ
ِ
ِّ
بص ْف ِو ُل ِّب ِه
��ر
ْ��ر َ
ال��ذك َ
َو ُي��كْ��ث ُ
�س لِ َ�ر ِّب ال َعالمَِينْ
يجُ َ اه�دُ النَّ ْف َ

َوال��نَّ�� ْف ُ
���وال
��ح�� ُه بِ��ه ُي َ
��ل ِر ْب ُ
والعــ�و ُن فِـ�ي جمَ ِي�ع َذا بِرب ِ
�ه
َ ِّ
َ ْ
ويتَح َّلــ�ى بِم َقـام ِ
�ات ال َي ِقينْ
َ َ
َ َ

��ص��دُ ُق َش��اه��دَ ُه فيِ  ا ُمل َعا َم َل ْه
َي ْ

ىَ  بَِم�اَ  َق�دَّ َر ُه اإلل� ُه َل� ْه
َي ْ�رض

ي ِقي�ه ِفــ�ي َط ِر ِيق ِ
ـ�ه ا َمل َهــالِ ْ
�ك
َ
ِ
ـ�ولاَ ُه
َو ُيوص ُ�ل ال َع ْبـ�دَ إِ َلـ�ى َم ْ
ــ�ز ُن اخلـاطِ�ر ِ
َو َي ِ
بالق ْس� َط ِ
اس
َ َ

َ��وك ٌ
ُّ��ل ِر َض���ا حَم َ��بَّ�� ْة
زُ ْه���دٌ ت َ

ْب� ت َْو َب ْة
�و ٌ
َخ ْ
ف َر َج�ا ُش�ك ٌْر َو َص رْ ٌ
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ِ
ذاك ع ِ
�ير ِع��نْ��دَ َ
َ��ار ًف��ا ِبه
َي��ص ُ
واص�� َط�� َف��ا ُه
��ح��بَّ�� ُه اإلل��� ُه ْ
َف َ
َذا ال َقدْ ُر َن ْظماً لاَ  َي ِفي بالغَا َي ْه
�ــر َة ت َِص ْ�ل
َأ ْب َياتُ� ُه َأ ْر َب َعـ� َة ع َْش َ
س�ـمـيـتُـه :با ُملـر ِش ِ
�ـد ا ُمل ِع ِ
ـين
َ َّ ْ ُ
ْ
ِ
أس ُ
�ع بِ�ه عََل�ىَ ال�دَّ َوا ْم
�أل النَّ ْف َ
َف ْ
ِ
ي�م
َق�د ا ْنت ََه�ى َواحلَ ْم�دُ هللِ ال َعظ ْ

ح�را و َغ ه َخَل�اَ  ِم�ن َق ْلبِ ِ
�ه
ْ
ُ ًّ َ ْي�رْ ُ ُ
لحِ
ــ�ر ِة ال ُقـ�دُّ ِ
واج َت َب�ا ُه
وس ْ
َ ْض َ
ِ
َ��رتُ�� ُه ِك َفا َي ْه
َويف الَّ���ذي َذك ْ
ٍ
ِ
َّ ال��ر ُس ْ
��ل
َم َ
��ع ثَ�َل�اَ ث�َم�اَ ئَ��ة عَ��د ُّ
ِ
عَلىَ الضرَّ ِ
وري م� ْن ُع ُلو ِم الدِّ ين
ُ
ِ
ِم� ْن َر ِّبنَ�ا بِ َج�اه َس� ِّيد األَنَ�ا ْم
ِ
يم
َص َ
لىَّ و َس� َّلم عَلىَ اهلَ�ادي الك َِر ْ
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�شَ�� ْ� �َم��تْن ا � ن َ�ع�ا �ش
��
رح � ب � ِ ر
ال�م���س ّ
�مى

��
حَْ��ُ ال��مَت��� ن �ع� �ن ظ
� ������ ال���م �ش���د ال��م�ع�� ن
ل
�
ي�
ا ب �ل � ي� �ل�ى م ر
� � � �م ن �ع��ل� �م ا ��ل��د � ن
�ع��ل�ى ا �ل �ض رور�ي � و ي �
�
� �
� �
�
ل �حم
�م��د ب� ن� � �ح�مم��د ال��م ار ك� ش���� ّ ال�م�ا �� ك��
ل�
�ي
�ي

نبذة عن َّ
الشارح

الش�يخ حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن عب�د اهلل ب�ن مب�ارك الفتحي

املسفيوي املراكيش املشهور بابن املو ّقت.

وم�ؤر ٌخ م�ن علماء املغ�رب ،ول�د س�نة 1312هـ/
ِّ
ع�امل ٌ

األول يف املس�جد ،وأخ�ذ العلم عىل
1894م ،وتل ّق�ى تعليم�ه َّ

مراك�ش ،وعمل يف التدريس ،وت�ولىَّ مهمة التوقيت بعد
علامء َّ
بمراكش «جامع ابن يوس�ف» ،وهلذا
والده يف املس�جد العتي�ق َّ
ُس ِّمي املو ِّقت وابن املو ّقت.

ل�ه عدّ ة مؤ ّلفات منها :كتاب الس�عادة األبد ّية يف التعريف

بمش�اهري احلضرة املراكش�ية ،ولبان�ة الق�اري م�ن صحي�ح
األول إىل الرابع
البخ�اري ،والضي�اء املنتشر يف أعي�ان الق�رن َّ

عرش ،وغريها من الكتب واملصنفات إضافة إىل قصائد ش�عرية
والتصوف.
يف الوعظ
ّ

بمراكش سنة 1369هـ1949 /م.
تويف َّ

37

�﷽
الصم�د ،الذي مل  َي ِل�د ولمَ  ُيو َل�د ومل  َي ُك ْن
احلم�دُ هلل األح�د َّ
والصالة والسَّلام على موالنا حمم�د اهلادي إىل
ُف�وا أحد َّ
ل�ه ك ً
الصرِّ اط املستقيم ،وعىل آله وأصحابه ذوي القدر الفخيم.
أمَّ�ا بعد ،فيق�ول العب�د الفقري إىل اهلل حممد ب�ن حممد بن
عبد اهلل املالكي املو ِّقت باحلرضة املراكش� َّية وقته كان اهلل له.

هذا تقرير لطيف وجيز رشيف ،عىل نظم املرشد ا ُملعني ،عىل

الضروري من علوم الدي�ن ،وضعته تبرصة للعا ّم�ة واألطفال،
والرج�ال أبرزته يف عبارة س�هلة،
وتذك�رة
ّ
للخاص�ة من النِّس�اء ِّ

وسميته:
واضحة املعنى وللفهم وصلةَّ ،

احل ْب ُل ا َملتِني َعلىَ َن ْظ ِم ا ُمل ْر ِش ِد ا ُمل ِع ِ
َ
ني
َعلىَ الضرَّ وري ِم ْن ُعلوم الدِّ ين

خالص�ا لوجهه الكري�م ،ونفع ب�ه النفع العميم
جعل�ه اهلل
ً

الصالة
بج�اه م�ن له اخلل�ق العظي�م
موالنا حمم�د عليه أفض�ل َّ
ّ
وأزكى التَّسليم.

فأقول :ومن اهلل اطلب الرضا والقبول ،قال النَّاظم:
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اح ِ
�ول َعب�دُ الو ِ
�د ْب� ُن عَ�اشرِ ِ
َ
َي ُق ُ ْ

اإللــ�ه ال َق ِ
ِ
ِ
�ادر
باس� ِم
ُم ْبتـَدئً�ا ْ
ِم��ن ال��ع�� ُل��و ِم م ِ
��اب��ه َك َّل َفنَا
ُ
َ
َ
��ه وا ُمل�� ْق��ت ِ
ِ
ِ ِ
َ��دي
��ح��بِ َ
وآل���ه َو َص ْ

حل ْمـــدُ هللِ ا َّلذـــِي َع َّل َمـنَـــا
ا َ
َ�َل�ىَ م َ��م ِ
َّ��د
��لَّ��م ع
�َّل�ىَّ و َس
َص
حُ
َ
َ

الرحيم ،وحمَ َدَ اهلل
الرمحن َّ
عرف بنفسه وبدأ نظمه ببسم اهلل َّ
َّ

تعاىل املس�تحق جلميع املحامد وصىل عىل نبيه موالنا حممد صلىّ 
اهلل عليه وس ّلم ،إذ هو الواسطة ال ُعظمى يف ِّ
كل يشء وصل إلينا

من خري أو سيصل ،ثم قال:

�و ُن ِم� َن اهللِ المَْ ِجي�دْ
َو َب ْع�دُ ؛ َفا ْل َع ْ
األش�ع ِري وفِ ْق ِ
ِ
�ه َمالِ ِك
َ
يف َع ْق�د ْ َ

يف َن ْظ� ِم أبي ٍ
�ات ل ُ
�ي ت ُِفي�دْ
َْ
أل ِّم ِّ
�د السَّ�الِكِ
�ة اجلنَي ِ
وفِـ�ي َط ِري َق ِ
ُ ْ
َ

أخبر أن نظم�ه ه�ذا مج�ع مهمات العل�وم الثالث�ة وهي:

العقائ�د ،والفق�ه ،والتص�وف ،املتع ِّلقة بأقس�ام الدي�ن الثالثة،
وهي :اإليامن ،واإلسالم ،واإلحسان ،ثم قال:

لكتاب االعتقاد ُم ِعينة ل َق ِ
ِ
ارئِها عىل ا ُمل َراد
ُم َقدِّ َمة

َو ُحك ُْمنَ�ا ال َع ْقلي  َق ِضيَّ� ٌة بَِلَ
أ ْق َس�ا ُم ُم ْقت ََض�ا ُه باحلَ رْ ِ
ْص� مُتَ�ازْ
��و ِ
��ح ْ
��ال
��ي بِ َ
اج ٌ
َف َ
��ب لاَ ال��نَّ�� ْف َ
وج ِائ�زً ا م�ا َقبِ َ�ل األَمري ِ ِ
�م
َْْ
َ َ
�ن س ْ
َ
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و ْق ٍ
�ف عَلىَ عَ�ا َد ٍة ْأو َو ْض� ٍع َج َ
ال
َ
وب االستِحا َل ُة اجلَ َوازْ
الو ُج ُ
َو ْه َي ُ
�وت َع ْقًل�اً ا ُمل َح ْال
َو َم�ا َأ َب�ى ال ُّث ُب َ
للَّض�رَّ ِ
وري والنَّ َظ ِ
�ري ك ٌُّل ُق ِس�م
ُ

احلك�م هو إثب�ات أمر ألمر أو نفي أمر ع�ن أمر ،وهو عىل

ثالثة أقسام :إما أن يكون عقل ًّيا بمعنى أنه يدرك بالعقل فقط أو
عاد ًّيا أنه ُيدْ َرك بالعادة والتجربة والتّكرار ،أو رشع ًّيا بمعنى أنه
ُيدْ َرك من جهة الشَّ�ارع صلىَّ اهلل عليه وس� ّلم وله أقس�ام ثالثة،

وه�ي :الواجب ،واملس�تحيل ،واجلائز ،فالواج�ب هو الذي ال
ٍ
يتص�ور يف العقل  عدمه ،واملس�تحيل
بحال أي ال
يقب�ل النّف�ي
ّ
ٍ
يتصور يف العقل ثبوته،
بحال :أي ال
ه�و الذي ال يقبل الثب�وت
ّ
يصح
واجلائ�ز ه�و ال�ذي يقب�ل االنتف�اء والثب�وت :أي ال�ذي ّ

وجوده وعدمه ثم قال:

مُم َ َّكنً�ا ِم� ْن نَـ َظ�ر َأ ْن َيـ ْع ِ
ــر َف�ا
ــ�ه نَصب اآليـ ِ
ِمـمـا عَـ َلـي ِ
َـات
َ َ
ْ
َّ

َّأو ُل َو ِ
اج ٍ
�ب عََل�ىَ  َم� ْن ُك ِّل َفـ�ا
ِ
ِ
الـر ُس َ
ــــات
الصـ َف
ـــل بِ ّ
اهلل َو ُّ

َّأول م�ا جي�ب عىل ّ
كل مك ّل�ف وهو العاق�ل البالغ يف حال

كون�ه متم ِّكنً�ا من النّظ�ر :التفكُّر واالعتبار أن يع�رف اهلل تعاىل
بالصف�ات التي ه�ي الوجود ِ
والق�دَ م والبقاء إىل آخ�ر اآلتية يف

قول�ه «جيب هلل الوج�ود ِ
والقدَ م» إىل آخره�ا ،كذلك جيب عليه
ُ
ُ
أن َي ْع�رف رس�ل اهلل بكوهن�م موصوفين بالص�دق ،واألمانة،
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والتبليغ ،ثم قال:

ي�ف بَِش�رَ ِ
وك ُُّل َتك ِْل ٍ
ط ال َع ْق ِ
�ل
ْ
أو بِمنِـ�ي أو بِإ ْنب ِ
ـ�ات الشَّ�ـ َع ْـر
َ
َ ٍّ

ِ
ْــ�ل
ـ�ع ال ُب ُلــ�و ِغ بِــ�دَ ٍم أو حمَ
َم َ
ٍ
ِ
�ولاً  َظ َه�ر
أو ب َثَم�اَ ن عََش�رَ َ ة َح ْ

أي ّ
كل إلزام بام فيه كلف�ة فرشطه العقل والبلوغ ،وللبلوغ

مخ�س عالمات :خروج املني ،وإنبات ش�عر الوس�ط اخلش�ن،

والس� ّن ،وه�و ثامني�ة عرش ح�ولاً  ،وقيل مخس�ة عشر ،والدم،
ِّ
واحلي�ض ،وزاد غيره رائح�ة اإلبطين ،وفرق األن�ف ،وغلظ

الصوت وخيط الرقبة .ثم قال:
ّ

كتاب أم القواعد وما انطوى عليه من العقائد

أم القواع�د :ه�ي ش�هادتنا ال إله اَّإل اهلل حممد رس�ول اهلل،

ثم قال:

يجَ ِ��ب هلل ال��وج��ود و ِ
الـقـدَ م
ُ ُ ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وخ ْل ُف� ُه ل َ
ُ
ـخـ ْلـق�ه بَِل�اَ مـثـ�ال
ِ
ــ�م َحـ َيـ�ات
و ُقـ�دْ َر ٌة َإرا َد ٌة ع ْل ٌ

َ�ذا الب َق�اء و ِ
الغنَ�ى ا ُمل ْط َل�ق عَم
ك َ َ ُ َ
ِ
َو َو ْحدَ ُة َّ
الذات َو َو ْصف والف َعال
س�م ٌع َكلاَ م َبَص� ِذي َو ِ
اج َب�ات
َ ْ
ٌ رَ ٌ

خمتصا ب�ه أن يتّصف هبذه
أي جي�ب له تع�اىل وجو ًبا عين ًّي�ا ًّ

الصف�ات الثالثة عشر وهي الوج�ود الخ؛ فوج�وده تعاىل من
ِّ
ذاته املقدّ س�ة بدون موجد فلم يس�بقه عدم وال يمكن أن يلحقه
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ال َع�دَ م ،ومعنى كون�ه قديماً أنه ال ّأول لوجوده واخلالق ال يكون
اَّإل قديًم�اً ال ابت�داء لوج�وده ،وكام أن�ه تعاىل قدي�م كذلك مجيع

صفات�ه قديم�ة ال َّأول لوجودها ،ومعنى كونه س�بحانه وتعاىل
باق ًي�ا أن�ه ال آخرية لوج�وده :أي ال يلحقه الفن�اء ،ومعنى كونه
س�بحانه وتعاىل غن ًّيا أنه قائم بنفس�ه ال يفتقر إىل مكان يقوم فيه
أو حم�ل ّ
ٍّ
خيصصه أو موج�د يوجده ،ومعنى
خمصص ّ
 حيل في�ه أو َّ

كون�ه تع�اىل خمال ًف�ا للح�وادث أن�ه ال يامثل أح�دً ا م�ن خملوقاته
يف وص�ف م�ن أوصافه�ا ،وكذل�ك املخلوق�ات ال تش�اركه يف

صف�ة من صفاته قال تع�اىل ... ل ْيس كم ْثِل�ِ ْ
�ميع
شءٌ ۖ وهو الس
َ َ َ ِ هِ يَ
َ ُ َ َّ ِ ُ
ْ
الب ِصير ُ[ الش�ورى ،]11 :42 ،ومعن�ى كون�ه تع�اىل واح�د أن�ه
َ

واح�د يف ذاته وصفاته وأفعال�ه :أي ال تتعدَّ د ذات�ه وال تتعدَّ د

قادرا أن قدرته
صفات�ه وال تتع�دَّ د أفعاله .ومعنى كون�ه تعاىل ً
تامَّ�ة كاملة ،خيلق ويرزق وحيي�ي و ُيميت ويمنح ويمنع ،يرض

وينف�ع ،خيفض ويرف�ع ،ال يعجزه يشء يريده س�بحانه وتعاىل،

مقه�ورا يف يشء بل
مكرها
ومعن�ى كونه مري�دً ا أنه تعاىل لي�س
ً
ً
ِ
إذا أراد س�بحانه شي ًئا يوجده عىل حسب إرادته وبمقتىض ع ْلمه
وحكمت�ه يف الوقت الذي أراده وعلى الوجه الذي اختاره ،ال
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را ّد إلرادته وال َصا ّد ملشيئته ،ومعنى كونه تعاىل عا ًملا أنه سبحانه
ِ
يعل�م ّ
ذرة يف األرض وال
كل يشء ال يع�زب ع�ن ع ْلمه مثق�ال ّ
يف السَّماء ،ومعنى كونه س�بحانه َح ًّيا أنه تعاىل موصوف باحلياة

تصح�ح ل�ه أن يتّص�ف بجميع صف�ات الكمال .ومعنى
الت�ي
ّ

رسها
كونه س�بحانه س�مي ًعا
بصريا أنه تنكش�ف له املسموعات ّ
ً
وجهره�ا وا ُمل ْبصرات خفيه�ا وجل ّيه�ا لكن بغير إذن وال عني
َ
وال جارح�ة ،ألن اجل�وارح من صفات احل�وادث ،وقد عرفت

أن اخلال�ق ال يتّصف بيشء من صف�ات احلوادث ،ومعنى كونه
ٍ
ٍ
منزه عن
بحرف وال
تعاىل متك ِّلماً أن كالمه سبحانه ليس
صوت ّ
ُّ
والس�كوت النّفيس واآلفات
التقدُّ م
والتأخر واإلعراب والبناء ّ

الباطن َّية .ثم قال:

ويس�ت َِح ُيل ِض�دُّ ه ه ِ
�ذه الصفات
َ
ََْ
ِ
ك َ
ـ�ار عُـدَّ ْه
َـ�ذا ال َفـنَـا َواال ْفـتـ َق ُ
َج�زٌ ك ََر َاه�ة َو َج ْه ِ
�ل ومم�ات
ع ْ

اد َث ِ
وث َذا للح ِ
ال َع�دَ ُم احل�دُ ُ
�ات
َ

الو ْح�دَ ة
�ي َ
ـمـاثـ ََ�ل َو َن ْف ُ
َوأن ُي َ

َ�م عَم�ى ُصَم�اَ ت
َ
�م َو َبك ٌ
وص َم ٌ

الصف�ات املتقدّ م�ة .واألض�داد ثالثة عرش:
ه�ذه أض�داد ِّ

األول ض�د األول ،والث�اين ض�دّ الث�اين ،وهكذا على الرتتيب
ّ
ِ
ِ
الواجب�ات ،فض�دّ الوج�ود الع�دم ،وض�د ال َع�دَ م
املتق�دِّ م يف
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احلدوث وهكذا .ثم قال:

يجَ �وزُ فـي ح ِّق ِ
�ه فِ ْع ُ�ل ا ُمل ْم ِكنات
َ
ُ

بِ َأسرْ ِ َه�ا َوت َْرك َُه�ا فِـ�ي ال َعدَ َمات

حل ّق س�بحانه
فالذي جيب عىل املك َّلف معرفته أن يعلم أنَّ ا َ

ال جي�ب علي�ه فع�ل يشء أو ترك�ه بل يفع�ل منه م�ا أراد ويرتك

وال�رزق واإلحياء
م�ا أراد وذل�ك كالث�واب والعق�اب واخللق ّ
الرس�ل عليهم السَّلام ،فله س�بحانه أن ِّ
يعذب
واإلمات�ة وبعثه ّ

ال ّطائع ويرحم العايص وبالعكس .ثم قال:

ِ
وج����و ُد ُه َل��� ُه َدلِ ٌ
��ع
��ي��ل َق��اط ْ
ُ
ِ
�ها األك ُ
ْ�وان
�و َحدَ َث ْ
�ت بِنَ ْفس َ
َل ْ

ِ
ٍ
اج� ُة ك ُّ
�ع
للصان ْ
ُـ�ل حُم ْـ�دَ ث َّ
َح َ
�ع الت ََّس ِ
والر ْج َح�ان
الجت ََم َ
ْ
�اوي ُّ
ِ
ِ
ْ�ر ِ
اض َم ْع تالزم
م� ْن َحدَ ث األع َ

َو َذا حُم ٌ
َ��ال َو ُح��دُ ُ
وث ال َعـا َلـ ِم

ه�ذا رشوع منه يف براهني م�ا تقدّ م .وهذه الرباهني ال تتعينَّ 

بل جمرد التّصديق
األئمة
َّ
معرفته�ا عىل عا ّمة األ ّمة كام قال بذل�ك َّ

بمضم�ون ال  إل�ه اَّإل اهلل حممد رس�ول اهلل ،واإلق�رار هبا يكفي.
فربه�ان الوجود هو افتقار الع�امل ـ أي مجيع املخلوقات بأرسها ـ
للصان�ع ال�ذي يصنعها ويوجدها وهو اهلل تع�اىل ،إذ لو حدثت
َّ

والرجحان
املخلوقات بنفسها وبدون موجد الجتمع التساوي ُّ
ِ
ِ
�ح
�ح  وجوده�ا و َيص ّ
واجتامعهما محُ�ال ،ألن املخلوق�ات َيص ّ
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عَدَ مه�ا عىل الس�واء ،فل�و حدثت بنفس�ها ومل تفتق�ر إىل حُم ْ ِد ٍ
ث
ّ

راجحا بال
ل�زم أن يك�ون وجودها الذي قدر مس�اواته لعدم�ه
ً

س�بب عىل عدمه وهذا ال ُي ْعقل ،ثمَّ حدوث العامل الذي هو ّ
كل
املخلوقات مس�تفاد من حدوث األعراض الالزمة هلا كاحلركة
والسكون .ثم قال:
ّ

�ك الق�دَ ُم َو ْص َف� ُه َل ِ
�و مَلْ   َي ُ
�ز ْم
َل ْ

ور ت ََس ْل ُس ٌ�ل ُحتِـ�م
ُحدُ وثــ� ُه َد ٌ

�ق ُحدُ و ُث� ُه انحتم
�و َما َث َ�ل اخلَ ْل َ
َل ْ

َل�و َأمكَ�ن ال َفنَ�اء الن َت َف�ى ِ
القدَ م
َ
ْ
ُ

احل�ق تعاىل قديماً ل�كان حاد ًثا ،ول�و كان حاد ًثا
ل�و مل يكن ُّ
الحتاج إىل حُم ْ ِد ٍ
ث وهكذا وهو حُمَال  -ثم قال:
ل�و أمك�ن أن يلحق الفن�اء احلقَّ تع�اىل النتفى عن�ه القدم

يتصور يف العق�ل وجوده ،وكذلك ل�و مل يتّصف
وه�و حم�ال ال
ّ

تع�اىل باملخالفة للحوادث بأن َ
ماثل ش�ي ًئا منه�ا لوجب له تعاىل
احلدوث لذلك اليشء وذلك باطل .ثم قال:
َلو مَل يجَ ِب وصف ِ
الغنَى َل ُه افت َق ْر
َ
ْ ْ

َل�و مَل يكُ�ن بِ ِ
واح�د لمََ�ا َق�دَ ر
ْ ْ َ ْ

للح�ق تع�اىل أن يتّص�ف ِ
ّ
املح�ل
بالغن�ى ع�ن
ل�و مل جي�ب
ِّ

واملخص�ص للزم أن يفتق�ر إليهام وهو حُمَ�ال ،وكذلك أنه تعاىل
ّ
ل�و مل يكن أحد يف ذات�ه وصفاته وأفعاله ملا ق�در عىل إجياد يشءٍ
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م�ن املخلوق�ات ،والف�رض أن�ه تع�اىل هو ال�ذي أوج�د مجيع

املخلوقات .ثم قال:

ـ�م َيكُ�ن َح ًّي�ا ُم ِري�دً ا عَا ًلمِ�ا
َل ْ
�و َل ْ

و َق ِ
أي�ت عَالـَمـ�ا
ـ�اد ًرا لـ ََمـ�ا َر َ
َ

احل�ق تع�اىل موصو ًف�ا باحلي�اة واإلرادة ل�كان
ل�و مل يك�ن ّ

عاجزا فال يوجد شي ًئا من هذه العوامل أي املخلوقات واحلالة أن
ً

املخلوقات موجودة فهو تعاىل غري عاجز .ثم قال:
الس ِّت ال َق َضا َيا َباطِل
َوالتَّاليِ  يف ِّ

َق ْطعـًـ�ا ُم َقــ�دَّ ٌم إ ًذا مُمَـاثِـ�ل

القضاي�ا ه�ي قول النّاظم :لو مل يكن كذا من قوله لو مل يك

القدم إىل هنا ،وهو معنى قوله يف الس�ت ،والتايل هو قوله لكان
كذا وهو باطل يف ِّ
كل قضية .ثم قال:

ِ ِ
بِالنَّ ْق ِ
ُـ�را ُم
ـ�ل َم ْ
ـ�ع ك ََمـالــ�ه ت َ

ــر َوال َكـلاَ ُم
ـــم ُ
ـع وال َب َص ُ
والس ْ
َّ

الس�مع والبصر والكالم
فاتّص�اف احلَ ّ
�ق تع�اىل بصفات ّ

والس�نَّة وإمجاع العلامء على ذلك وثابت بالعقل
ثابت بالكتاب ُّ
أيضا .ثم قال:
ً

ِ
َل ِ
وج َب�ا
اس�ـت ََحال مُمْك� ٌن أو َ
�و ْ

حل َق ِائ ِ
أوج َب�ا
�ق ُلزُ و ًم�ا َ
َق ْل�ب ا َ

احل�ق تعاىل ل�و وج�ب عليه يشء م�ن املمكن�ات النقلب
ّ
ِ
املمك�ن إىل حقيقة الواجب الذي ال   َيص ّح يف العقل اَّإل وجوده
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أو اس�تحال عليه يشء من املمكنات النقلبت حقيقة املمكن إىل
ِ
�ح يف العق�ل اَّإل عدمه وذلك ال
حقيق�ة املس�تحيل الذي ال َيص ّ
يعقل ،ثم قال:

يجَ ِـب للرس ِ ِ
الصدق
ــرا ِم ِّ
ُ
ــل الك َ
ْ

أمـانـــ� ٌة َتب ِليغُهـــ�م حَ ِ
ــــ�ق
ي
ُّ
ْ ُ
ْ
َ

الر ُس�ل عليهم الصَّلاة والسَّلام ثالثة
الواج�ب يف َح ّ
�ق ُّ

الرس�الة ويف األح�كام الت�ي
أش�ياءَّ :أوهل�ا ِّ
الص�دق يف دع�وى ِّ
يبلغوهن�ا ع�ن اهلل تعاىل ،ثانيه�ا األمانة :وه�ي العصمة واحلفظ
واملتَّص�ف هبا متنعه م�ن ارتكاب الفجور ،ثالثه�ا :التبليغ أي ما

أمروا بتبليغه َ
للخ ْلق ،ثم قال:

ِ
ٌ
ــــي
حُم
َــــال الكَـــذ ُب وا َمل ِنه ُّ

ِ
ِ
ــ�ي
َك َعـــ�دَ ِم ال َّت ْبليـ� ِغ َيـ�ا َذك ُّ

الصالة والسَّلام ثالثة
الرس�ل عليه�م َّ
املس�تحيل يف َح ِّق ُّ

أشياء وهي :الكذب واخليانة والكتامن ،ثم قال:

�س ُمؤ ِّد ًي�ا لِنَ ْق�ص كا َمل�رض
َل ْي َ

ــمك ُّ
َـــرض
ُــلع َ
يجَ ُ وزُ فـي َح ِّق ِه ْ

الصالة والسَّلام األعراض
الر ُس�ل عليهم َّ
اجلائ�ز يف َح ّق ُّ

البرش َّية التي ال تؤ ِّدي إىل نقص يف مراتبهم العل َّية وذلك كاألكل

والُّش�رُّ ب والنِّ�كاح والنَّوم لك�ن بأعينه�م ال بقلوهبم وكاجلامع
اختي�ارا وترشي ًع�ا لأل ّمة ،وكا َمل َ�رض اخلفيف وإذاي�ة اخلَ ْلق ،ثم
ً
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قال:

َل�و مَل يكُونُ�وا ص ِ
اد ِقينَ َل َل ِ
�ز َم
َ
ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ــ�ر
�م َك َق ْولــ�ه و َب ْ
زات ْ
إِذ ُم ْعج هُ ُ

أن يك ِ
ْ�ذ َب اإلل� ُه يف ت َْص ِديقه�م
ْ َ
َص�دَ َق َه َ
�ذا ال َع ْب�دُ  فيِ كل َخَبَ

ِ
بالصدق
الر ُس�ل عليه�م الصَّلاة والسَّلام ِّ
ل�و مل تتَّصف ُّ

فيما أخربوا به للزم كذب اإلله يف خبره وتصديقه إ َّياهم حيث
ِ
املعجزات على أيدهيم ألنَّ املعجزة تنزل منزلة
صدقهم بإظهار

قول�ه تع�اىلَ :ص�دّ َق ه�ذا ال َعب�د يف كل ما أخبر به عنِّ�ي ،لكن
الكَذب يف خربه وتصديقه هلم تعاىل عن ذلك حُمال .ثم قال:
َل�و ا ْن َت َف�ى ال َّت ْب ِليغُ ْأو خان�وا َحتِ ْم

�م
�ي َطاعَ� ًة َل ُ
َأ ْن ُي ْق َل َ
ـه ْ
�ب ا َملن ِْه ُّ

الصالة والسَّلام االتّصاف
الر ُس�ل عليه�م َّ
ل�و انت َفى عن ُّ
بالتبلي�غ بحيث كتموا م�ا ُأ ِم ُروا بتبليغ�ه أو انتفى عنهم و صف

حُ�رم أو مكروه
األمان�ة بأن خان�وا َ
فو َق�ع منهم منهي عن�ه من م َّ

لص�ار ذل�ك الكتامن أو املنهي عنه طاع�ة يف ح ّقهم فنكون نحن

مأمورين بمثل ذلك وذلك ملعون فاعله .ثم قال:

�م ت ََس ٍّ�ل ِحك َْمتُــ�ه
َو ُقوع َُهـ�ا هِبِ ْ

ْ�ر ِ
حج ُت ْه
�م َّ
اض َع َل ْي ِه ْ
َج َوازُ االع َ

على الر ُس�ل عليه�م الصَّلاة
ج�واز األع�راض البرشيَّ�ة
ُّ

يِّ والتسليِّ يف مجيع
والسَّلام وقوعها هلم باملش�اهدة ألجل التأس
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امللمت .ثم قال:
اَّ

حُم ََّمــــدٌ َأ ْر َس�ــ َلــ ُه اإل َلــــــه
َ�ت لِ َ
�ذا َعلاَ َم� َة اإليَم�اَ ِن
كَان ْ

ـــو ُل لاَ  إ َلـــ َه اَّإل ال َّلـــــه
َو َق ْ
يـجـمع كُـلَّ  ه ِ
��ذ ِه ا َمل َعانِـي
َ
َ ْ َ ُ

املعنى أن مجيع العقائد املتقدِّ مة ُمندرج ٌة يف قولنا :ال إله اَّإل

اهلل حُم َ َّمدٌ رس�ول اهلل ،وبيان ذلك أن نق�ول يف معنى قولنا ال إله
اَّإل اهلل :ال ُم ْس�تَغنِي ع�ن ّ
كل ما ِس�واه ومتف ِّق ًرا إلي�ه كل ما عداه
اَّإل اهلل ،فيدخ�ل حتت االس�تغناء ثامنية وعشرون عقيدة وهي:
والق�دَ م والب َقاء ِ
الوج�ود ِ
والقي�ام بالنّف�س وا ُملخالفة للحوادث
َ
وبصيرا ومتك ِّلماً ،
رَ وال�كَالم وكون�ه س�مي ًعا
والس�مع وال َبَص�
ّ
ً
والتن�زه ع�ن األغ�راض ،وع�دم وج�وب فع�ل يشء علي�ه أو
ُّ

بق�وة وأضداد ذل�ك .ويدخل
ترك�ه ،ونف�ى كون الشيء مؤ ِّث ًرا َّ
حت�ت االفتقار اثنان وعرشون عقي�دة :وهي الوحدان َّية وال ُقدرة
ِ
قادرا ومريدً ا وعا ًملا وح ًيا وعدم
واإلرادة والعل�م واحلَ َياة وكونه ً
تأثير يشء من الكائنات يف أثر ما بطبع�ه وحدوث العامل بأرسه
وأضداد ما ذكر فاجلميع مخسون عقيدة.

وأم�ا قولن�ا حمم�د رس�ول اهلل فيدخ�ل في�ه اإليامن بس�ائر

والر ُس�ل واملالئك�ة وال ُكتُ�ب السَّماو ّية والي�وم اآلخر
األنبي�اء ُّ
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الصدق واألمان�ة والتّبليغ وجواز األع�راض ال َبشرَ َّية
وج�وب ِّ
عليه�م وأضداده�ا ،وإذا أضفته�ا مل�ا َقبلها يكون اجلميع س�تَّة

وستِّني عقيدة ،ثم قال:

��ل وج ِ
ِ
��وه ِّ
الذك ِْر
��ي َأ ْف َ
��ض ُ ُ ُ
َوه َ

ْ
بالذخر
فاش�غ َْل هِ َب�ا
العم�ر َت ُف�زْ
َ

الكلم�ة املرشفة التي هي قولنا :ال إله اَّإل اهلل حممد رس�ول

اهلل أفضل ما يذكره الذاكرون ،فعىل العاقل أن يش�غل هبا عمره

ويعم�ر بذكره�ا أوقاته ك�ي َي ُف�وز َّ
بالذخرية العظيم�ة التي هي
�وز بام فاز به أه�ل اخلصوص َّية واملزية ،ثم
السَّ�عادة األبد َّية وال َف ْ

قال:

ِ
الرفِيع
�ولاً وف ْع ُ
َق ْ
اإلسَل�اَ ُم َّ
لاً ه َو ْ

�وارح اجلمي ِع
جل َ
َف ْص ٌ�ل و َطاعَ� ُة ا َ

اإلسلام الكام�ل ا ُملعتََب�رَ يف الشرَّ يعة ا ُمل َح َّمديَّ�ة :هو انقياد

مجيع اجلَوارح يف األقوال واألفعال المتثال املأمورات واجتناب

ا ُملن َْهيات ،ثم قال:

و ْهي الشَّ�هاد ِ
ات
تان شرَ ْ ُط ال َب ِاق َي ْ
َ َ
َ َ
ِ
اع
حل ُّج عَلىَ  َمن اس َت َط ْ
َّ
والص ْو ُم َوا َ

ِ
ْ�س ِ
ات
واج َب ْ
اإلسَل�اَ مِ خمَ ٌ
َق َواعدُ ْ
ِ
�اع
ُث�مَّ الصََّل�اَ ُة َوال�زَّ كَا ُة يف الق َط ْ

قواعد اإلسالم :أي ُأصوله التي ُبني عليها مخس كل واحد

من تلك اخلمس و اجب بالكتاب وبالس�نَّة واإلمجاع وأعظمها
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الشَّ�هادتان وه�ي قولنا :ال إل�ه اَّإل اهلل حممد رس�ول اهلل ،إذ هي
شرَ ْ ط يف ِص َّحة بق ّية ال َقواعد األربعة .ثم قال:

واألمالك مع بع ٍ
ِ
والر ُس ِ
ث َق ُرب
�ل
َ ََْ
ُّ
حــو ُض النَّبِــي جنَّــ ٌة ونِ
ٌ
يــران
َ
ِّ َ
َ ْ

االيَم�اَ ُن َج�زْ ٌم باإل َل�ه َوال ُكتُ�ب
َو َق ٍ
َـــذا ِص َـر ٌ
ــدر ك َ
اط ِميــزَ ان

ا ُمل�راد باإليمان تصديق نب ّين�ا وموالنا حممد صَّل�ىَّ اهلل عليه

حل ّق
وس� َّلم بالقلب والقالب فيام عل�م جميئه بالرضورة من عند ا َ

تع�اىل ولو إمجالاً فيما مل يعلم تفصيله وعلى التفصيل بأن نؤمن
بوج�ود َم ْوالنا س�بحانه وأنه مت َِّصف بام يلي�ق به صفات الكَامل
�ق ِ
واجلَلال ونص�دق ب�أن ّ
وصدْ ق
كل م�ا يف الكت�ب ا ُملنزلة َح ّ

وأهنا دا ّلة عىل كالم اهلل ونصدِّ ق بأن اهلل تعاىل أرس�ل ُر ُسًل�اً إىل
اخلَ ْلق هلدايتهم وتكميل معاشهم احلسيِّ واملعنوي ،ونصدِّ ق بأن
نبي بعده هو نب ُّينا و َم ْوالنا
أفضله�م وأرشفهم وخامتهم الذي ال ّ
حمم�د صَّل�ىَّ اهلل عليه وس� ّلم ،ونص�دِّ ق ّ
مكرمني
ب�أن هلل عب�ا ًدا َّ

ُي ْعرفون باملالئكة ال يعصون اهلل ما أمرهم و َي ْف َ
علون ما ُيؤمرون،
وأهنم هم الوس�ائط بينه وبني خلق�ه ،ونصدِّ ق بأن البعث الذي
ه�و اخلروج من ال ُق ُبور َس� َي َقع وال ُبدّ  ،ونص�دِّ ق ّ
بأن ما َقدَّ ره اهلل
ال ُب�دّ أن َي َق�ع َو َما لمَ  ُي َق�دِّ ر ُه لمَ  َيكُن ،ونصدِّ ق ب�أن الصرِّ اط َح ّق
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وه�و َقنْ َطرة مم�دودة عىل َظ ْه�ر َج َهنَّم ّ
وأحدّ من
أدق من ش�عرة َ
ٍ
بميزان ي�وم القيامة وال
الس�يف ،ونصدِّ ق بأن األعامل س�توزن
ّ
ُب�دّ  ،ونص�دِّ ق بوجود ح�وض النبي صَّل�ىَّ اهلل عليه وس� ّلم يوم
ِ
وأحلىَ 
ماؤه َأش�دُّ ً
القيام�ة ،وهو هنر ترده ُأ َّمتهُ ،
بياضا م�ن ال َّل َبن ْ
ِ
جلنَّة والنَّ�ار وك ُّل منهام له أهل،
م�ن ال َع َس�ل ،ونصدِّ ق بوج�ود ا َ
أجارنا اهلل من النَّار بجاه نب ِّينا ا ُمل ْختار .ثم قال:
َوأمَّ�ا ِ
�ان َف َق َ
اإل ْح َس ُ
�ال َم� ْن َد َرا ْه
��ر ْ
اك
َ���راه إنَّ�� ُه َي َ
إِ ْن لمَ  تَ��كُ�� ْن ت َ

أن َت ْع ُبــدَ اهللَ ك َ
ْ
َـأن ْ
َـــرا ْه
َّــك ت َ
ِ
ِ
أقوى ع َُراك
والدِّ ي ُن ذي ال َّثالث ُخ ْذ َ

اإلحس�ان هو اإلخلاص يف العبادة واخلُ ُش�وع فيه�ا َف َراغ
الب�ال م�ن الش ِ
َّ�واغل الدنيو َّية ح�ال التل ُّبس هبا .ومعن�ى قوله:
النا حممد صلىَّ اهلل عليه وس� ّلم،
م�ن دراه :علمه ،وهو نب ّينا و َم ْو
ّ
�هود
ومعنى قوله :أن تَع ُبد اهلل كأنّك تراه هو أن يغلب عليك ُش ُ

�ق بقلبك حتى كأنك ت�راه بعينك .ومعنى قول�ه :إن مل تكن
احلَ ّ

لع عليك يرى
تَ�راه إنه َي َراك أن تس�تحضرِ أنَّ احلَ ّق س�بحانه ُم َّط ٌ
كل م�ا تعم�ل .ومعن�ى قول�ه :والدي�ن ذي الثَّلاث أن الدِّ ي�ن
هو جمم�وع هذه األش�ياء الثَّلاث التي هي :اإلسلام واإليامن
واإلحسان فمن مل يتّصف هبا فإيامنه ناقص .ثم قال:
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ِ
ِ
الو ُصول
ُم َقدِّ مة يف األصول ُمعينة يف ُف ُروعها عىل ُ

أي ه�ذه مقدِّ مة منقولة م�ن أصول الفق�ه و ُمعينة للطالب

على التوص�ل إىل معرف�ة أح�كام ال ُف ُ�روع الواجبة واملس�تحيلة
ُّ
واملكروهة واملندوبة واجلائزة .ثم قال:

ِ
�اب َر ِّبن�ا
حلك�م يف الَّش�رَّ ْ ِع خ َط ُ
ا ُ
ٍ
بِ َط َل ٍ
ـو ْضــ� ِع
ــ�ب َأ ْو إِ ْذن َأ ْو بِ َ

ا ُمل ْقت َِضـ�ي فِ َ
ع�ل ا ُمل َكلَّ�ف إف ُطنَ�ا
ب َأو َش�ـر ٍ
ِ
ط َأو ِذي َمنْ� ٍع
ل َس� َب ٍ ْ
ْ

امل�راد بخطاب�ه تعاىل كالم�ه األز ّيل ال ّطالب لفع�ل ا ُمل َك ّلف

واملتع ِّل�ق به الفع�ل أو النيَّ�ة أو االعتقاد .ث�م ّ
إن طلب اخلطاب

لفع�ل املكلَّ�ف وتع ُّلق�ه به إما أن يك�ون بطل�ب أو إذن من غري
كالصالة
س�مى خط�اب التّكليف وذل�ك َّ
وض�ع عىل ذلك ،و ُي َّ

والصدَ قة وك�ذا األطعمة واألرشبة.
واجبة أو مندوب�ة َّ
والزكاة َّ

وإ ّم�ا أن يك�ون بوض�ع أي بنصب أمارة من س�بب أو رشط أو
ِ
الوضع.
سمى خ َطاب َ
مانع عىل ما ذكر من ال َّط َلب واإلذن و ُي َّ
الوجود
ُث�مَّ اعل�م أنَّ السَّ�بب هو الذي يل�زم من وج�وده ُ
و َي ْل َزم من عَدَ مه ال َع�دَ م لذاته وذلك كالذكاة يف احليوان املأكول
اللح�م فإن�ه يلزم من وج�ود ال�ذكاة حليته .وم�ن عدمها عدم
54

وكال�زوال لوجوب صلاة ال ّظهر وهك�ذا .الرشط هو
حليت�ه.
ّ
الذي يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم

الصالة فإنه يلزم من عدم ال ّطهارة عدم
لذاته كالطهارة
لصح�ة ّ
ّ

الصالة وال
الصلاة وال يلزم من وجود ال ّطه�ارة وجود ّ
صحة ّ
ّ
عدمه�ا .واملانع هو ال�ذي يلزم من وجوده ال َع�دَ م وال يلزم من

الصالة.
عَدَ مه وجود وال عَ�دَ م لذاته وذلك كاحليض لوجوب ّ
الصالة وال يلزم من
حليض عدم و جوب َّ
فإن�ه يلزم من وجود ا َ

الصالة وال عدم وجوهبا .ثم قال:
عدمه وجوب َّ

�رض َونَ�دْ ٌب َوك ََر َاه� ٌة َح َ�رام
َف ٌ

أقس�ا ُم حكْ� ِم الشرَّ ْ عِ خمَ َس�ة ترام
ِ
جــ�ز ْم
ـأم�ور
ـاحـ� ٌة َف َم
ُث�م إِ َب َ
ٌ

َف ْر ٌض َو ُد َ
وسم
جلزْ م َمن ٌ
ْدوب ْ
ون ا َ
ِ
َم�أ ُذ ُ
�اح َذا مَتَ�ا ْم
وج َه ْي�ه ُم َب ٌ
ون ْ

ذو الن ِ
َّهي َمكْرو ٌه و َم ْع حتْم حرا ْم

أقسام حكم الشرَّ ع مخسة وهي :الفرض والنّدب والكَراهة

واحلَ�رام واإلباحة ،واملأمور بفعله أن طلبه الشَّ�ارع طل ًبا جاز ًما

ور ُس�له
بحي�ث مل جي�وز تركه فهو ف�رض وذل�ك كاإليامن باهلل ُ
الصالة والسَّلام وكقواعد اإلسالم اخلَ ْمس وإن مل يجَ ْ ِزم
عليهم َّ

باألمر به بأن طلبه َّ
الشارع َط َل ًبا غري جازم بحيث َج َّو َز تركه فهو
من�دوب وذل�ك كصالة ال َف ْج�ر وغريها .واملنهي ع�ن فعله هو
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ال�ذي َط َلب الشَّ�ارع ترك�ه فإن كان النهي من غير حتتم بحيث

َج َّو َز ّ
الركوع مثلاً 
الش�ارع فعله فهو مكروه وذلك كالق�راءة يف ُّ
وإن كان مع حتتّم بحيث مل يجُ َ ِّوز الشَّ�ارع فعله فهو حرام وذلك

كشرب اخلمر وغيره واملأذون يف فعله وتركه عىل السَّ�واء فهو

ُمباح .ثم قال:

والف�ر ُض ِق ْسَم�اَ ِن ِك َفا َي� ٌة وعَْيْ
ْ

وب ُس�نَّ ًة بِ َذي�ن
�م ُل املنْ�دُ ُ
َو َي ْش َ

كالص َلوات
الف�رض فرضان :فرض عني على كل مك َّلف َّ

اخلَ ْم�س وغريه�ا .و َف ْرض كفاي�ة وهو الذي إذا ق�ام به البعض

َس� َقط عن الباقني وذلك كالقيام بالشرّ يعة وال َفتْوى والدّ فع عن
املسلمني والقضاء والشهادة واإلمامة واألمر با َملعروف والنُّهي
ع�ن ا ُملنْكَ�ر والصناعة املهمة وه�ي ِ
املتداول�ة بني النّاس
احل َرف
َ
ِّ
َّ
وك ََر ّد السَّلام وإنقاذ ال َغ ِريق وجتهيز ا َمل ِّيت و َف ّك األسير وأمثال
فالس�نَّة العين ّي�ة كالوتر
والس�نَّة كذلك عين ّي�ة وكفائ ّي�ةُّ :
ذل�كُّ .
ونح�وه .والكفائ ّية كاألذان واإلقامة وسلام واحد من اجلامعة
واملندوب يشملها ويصدق عليها بقسميها ،ثم قال:

ِ
َاب ال َّط َهارة
كت ُ

ِمــن التَّـ َغـ ِ بِ َش ٍ
ِ
ـمـا
�ـيء َس�ـل َ
ْ
يرُّ

َف ْص ٌ�ل حَ
ـ�ارة بِ َمـ�ا
وت ُْص ُ�ل ال َّط َه َ
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َأو َط ِ
اه ٍ
ـ�ر لِ َع�ا َد ٍة َق�دْ َص َل َح�ا
َالذ ِائ ِ
ْــ�ر ٍة َف ُم ْط َلــ�ق ك َّ
ـ�ب
ك َُمغ َ

�س ُط ِ
َّـ�ر بِن َْج ٍ
ـر َحـ�ا
إِ َذا َتغَيـ َ
اَّإل إ َذا لاَ زَ َمـ� ُه ِفـ�ي الغَـالِ ِ
�ب

ينقس�م املاء إىل قس�مني :خمل�وط وغري خمل�وط ،فاملاء غري

املخل�وط بشيء م�ن األش�ياء ه�و الطهور ال�ذي يس�تعمل يف

العب�ادات والعادات ،وا َملخل�وط إن كان خمتل ًط�ا بنجس وتغيرّ 

ب�ه لونه أو َطعم�ه أو رحيته فهو نجس ال يس�تعمل يف العبادات
والع�ادات وإن مل يتغَّي�رَّ به ب�أن كان املاء قليلاً والنّجاس�ة قليلة

ك�ره اس�تعامله مع وجود غريه ،وإن اختل�ط بطهر وتغيرَّ به أحد
أوصاف�ه الثالث�ة ،وأمكن االحرتاز منه كال َّلبن فإنه يس�تعمل يف
الع�ادات فق�ط كال ّطبخ وغيره وإن كان ممّ�ا ال يمكن االحرتاز

منه كاملتغيرِّ باملغرة وهي ال ِّطني األمحر فإنه ال َيضرُ ّ ويس�تعمل يف
ِ
العبادات وال َعادات .ثم قال:

ِ
الو ُضوء
َف ْص ٌل يف َف َرائض ُ

الوضوء َسبع وهي
َف ْصل َف َر ِائض ُ
ْ�و ر ْف�ع ح�دَ ٍ
ث أو مفَت�رَ ض
َو ْل َين ِ َ َ َ

وغَس ُ�ل وج ٍ
�ه غ َْس� ُل ُه ال َيدَ ْي ِ
�ن
َ ْ
َ ْ
�ع األ ُذنَْيْ
وال َف ْ�ر ُض عَ�مَّ  جَم َْم َ
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�ك و َف�ور نِيـ� ٌة فِـ�ي بدْ ِئ ِ
�ه
َ
َد ْل ٌ َ ْ ٌ َّ
أو اس�تِب  لمِ
َـ�رض
ِ ْ َ َ
احـ ًة َمنُ�و ٍع ع َ
�ح َر ٍ
الر ْج َلْيْ
َو َم ْس ُ
أس غ َْس� ُل ُه ِّ
َواملِ ْـر َف َق ْي ِ
ــ�ن عَــ�مَّ وال َك ْع َب ْيـ�ن

�ه إِ َذا ِم�ن حَتْتِ ِ
وج ٍ
�ه ِ
اجل ْل�دُ َظ َه�ر
َ ْ

�ع ال َيدَ ْي ِ
َخل ْ
�ن َو َش� َع ْر
أصابِ َ
َّ�ل َ

ب املاء.
الو ُضوء س�بعةَّ :أوهل�ا :الدلك ولو بعد َص ّ
فرائض ُ

ثانيه�ا :امل�واالة املعبرّ عنه�ا بالفور إن ذك�ر وقدر .ثالثه�ا :الن َّية

اجلازم�ة عن�د َّأول مفعول أو السَّ�ابقة عليه بيسير ،ثم أنه ينوي

حل�دَ ث ع�ن األعضاء ،وإ ّم�ا أداء
أح�د ثالثة أش�ياء :إم�ا رفع ا َ

الو ُضوء الذي هو َفرض عليه وإما اس�تباحة ما كان ممنو ًعا عنه.
ُ

طولاً وعرضا .خامسهاَ :غ ْسل اليدين مع
رابعهاَ :غ ْس�ل الوجه
ً
املِ ْر َف َقين وجي�ب ختليل أصابعهما وحتويل اخلاتم الغير املأذون
الصد َغني .سابعها:
الرأس مع ش�عر ّ
فيه .سادس�هاَ :مسح مجيع ّ

الرجلني مع ال َك ْع َبني وجيب تعمد م�ا فيها من التكاميش
َغ ْس�ل ِّ
ّ
والشقوق .ثم قال:

الر ِ
أس َم ْس ُح األ ُذنَي
َو َر َد َم ْس�ح َّ
ِ
ِ
ي�ب َف ْر ِضــ�ه و َذا ا ُمل ْختَـ�ار
ت َْرت ُ

ُس�نَنُ ُه السَّ� ْب ُع ا ْبتَدَ ا غ َْس ِ
�ل ال َيدَ ين
ِ
استِن َْش ٌ
ـار
�اق اس�تن َث ُ
َم ْض َم َض�ة ْ

الو ُضوء َسبع؛ األوىلَ :غ ْسل ال َيدَ ين إىل الكوعني قبل
ُسنَن ُ

إدخاهلام يف اإلناء إن أمكن اإلفراغ اَّ
وإل أدخلهام فيه كاملاء الكثري
الرأس م�ن منتهى املس�ح ملبدئه،
واجل�اري ،الثاني�ةَ :ر ّد مس�ح َّ

الثالث�ة :مس�ح األذنني ظاهرمه�ا وباطنهما مع جتريد امل�اء هلام،
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الرابع�ة :املضمضة وه�ي إدخال املاء يف الف�م وخضخضته من
َّ

ش�دق إىل شدق ،اخلامس�ة والسادسة :االستنش�اق واالستنثار
بجع�ل الس�بابة واإلهبام م�ن اليد اليسرى عىل أنفه ،السَّ�ابعة:

ترتي�ب ال َفرائض فلو  نكس ناس� ًيا أعاد املنك�س وحده إن بعد
الزمان اَّ
وإل أعاده وأعاد ما بعده .ثم قال:

تَس ِ
�مي ٌة َوب ْق َع� ٌة َقــ�دْ َط ُه َ�رت
ْ
ِ
َوالشَّ� ْف ُع وال َّت ْثل ُ
ي�ث فيِ  َمغ ُْس�ولنا
ِِ
ِ
�ع َم�ا يجَ ِب
ي�ب َم ْس�نُونه ْأو َم ْ
ت َْرت ُ
ِ ِ
أصـابِـعـً�ا بِ َقدَ ِمــ�ه
خَتْليلــ� ُه َ

َو َأ َح�دَ عََش�رَ َ ال َف َض ُ
َ�ت
ائ�ل َأت ْ
يـل م ٍ
ِ
ــاء َوتَـ َيـا ُمــن األنـا
َت ْقل ٌ َ
اك ون ِ
ِ ِ
ُ��دب
���و ٌ َ
َب��دْ ء امل َيام ِن س َ
ال�ر ِ
َو َبدْ ء َم ْس ِ
أس ِم� ْن ُم َقدَّ مه
�ح َّ

فضائل الوضوء أي مستح َّباته أحد عرش :الفضيلة األوىل:

التس�مية ،وهي أن يقول ّأول الوضوء بسم اهلل الرمحن الرحيم،

يتوضأ يف موضع طاهر ،الثالثة :أن يق ِّلل املاء من غري
الثانية :أن َّ
الرابعة :أن جيعل اإلناء الذي فيه املاء عن يمينه بخالف
حتدي�دَّ ،
م�ا إذا كان أعرس ،اخلامس�ة :الغس�لة الثانية والثالث�ة بمعنى أن

تكرار املغس�ول ثال ًثا مستحب ،السادس�ة :البداءة بامليامن قبل
الس�واك بعود األراك وإن مل جي�د فباألصبع،
الس�ابعةِّ :
امليارسّ ،

الثامن�ة :ترتي�ب الس�نن فيما بينه�ا فيق�دِّ م غس�ل اليدي�ن على 
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السنَن
املضمضة ،واملضمضة عىل االستنشاق ،التاسعة :ترتيب ُّ
م�ع الواجب�ات فيقدِّ م َغس�ل اليدي�ن واملضمضة واالستنش�اق

واالس�تنثار عىل غس�ل الوجه ويقدِّ م مس�ح األذنني عىل غس�ل
ِّ
الرأس ،العارشة :أن يبدأ يف مسح
الرجلني
ويؤخرها عن مسح َّ

الرجلني .ثم قال:
رأسه من مقدّ مه ،احلادية عرش :ختليل أصابع ِّ
وك ِ
ُ�ر َه الزَّ ْيدُ عََل�ىَ ال َف ْ�ر ِ
ض َلدَ ى

َم ْس ٍ
�ح وفيِ الغ ُْس�ل عَلىَ  َما حددا

ُتكْ�ر ُه الزي�ادة عىل م�ا فرضه وق�دَّ ره فيه ّ
الش�ارع صلىّ اهلل

الرأس وا َمل َّرة الواحدة يف مسح
عليه وس� ّلم وهو املسح ورده يف َّ

أيضا الزيادة عىل ال َقدر الذي حدَّ ده الشَّ�ارع يف
األذنين ،و ُتكْره ً

والرجلني أو متنع ،ثم قال:
ال ُغسل وهو الثالث يف اليدين ِّ

�س األع َْض�ا يف زَ م ِ
بِ ُي ْب ِ
�ان ُم ْعت َِدل
َ

َوع ِ
�و ِر َبنَ�ى َم�ا مَل ْ َي ُط�ل
َاج�زُ ال َف ْ

تق�دّ م أن الف�ور وه�و امل�واالة م�ن فرائض الوض�وء وأن

املش�هور وجوب�ه م�ع ِّ
الذك�ر وال ُق�درة وس�قوطه م�ع ال َعج�ز
أخلَّ به ِ
والنِّسيان .وأخرب هنا ّ
عاج ًزا ك ََمن َ
أن من َ
أخ َذ من املاء ما
يكفي�ه فأريق له يف أثناء وضوئه ثم وجد ماء آخر لكامل طهارته

ف�إن مل جيده اَّإل بعد طول من إراقة مائه بطل ما فعل من وضوئه
األول فإنه يعتد بام
وابتدأه من ّأوله وإن وجد املاء بإثر إراقة مائه ّ
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الذي جتف فيه
معترب بالزمان
فع�ل ويكمل وضوءه وال ّطول هنا
ّ
ّ

األعض�اء املعتدلة يف الزمان املعتدل .وأما النايس إذا فعل بعض

الوض�وء ونيس باقي�ه ثم تذكَّر فإنه يبني عىل م�ا فعل ويكمل ما
بقي وجيدِّ د له الن َّية وساء تذكَّر بالقرب أو بعد طول .ثم قال:

اك���ر َف��ر ِض ِ
ِ
��ه بِ�� ُط ٍ
��ول َي ْف َع ُل ْه
َذ ُ ْ
إن َ
كان َصَّل�ىَّ  َب َط َل�ت و َم� ْن َذك ََر

َف َق َ
امل�وايل َيك ِْم ُل ْه
�ط َوفيِ ال ُق ْ�رب َ
ِ
ـمـ�ا َح َضــ�ر
ُس�نَّ َت ُه َيف َع ُل َه�ا ل َ

فرضا
َم ْن نيس من وضوئه ش�ي ًئا فإ َّما أن يكون ذلك املنيس ً

فرضا ومل يتذكَّره اَّإل بعد طول فإنه يفعل املنيس
أو ُسنَّة ،فإن كان ً
فقط وال ُيعيد ما بعده ،وإن تذكَّره بالقرب فيفعله ويعيد ما بعده
إىل آخ�ر وضوئ�ه ،فإن مل يتذكَّ�ر يف الوجهني حت�ى صلىَّ بطلت
صالت�ه وأعادها أبدً ا ألن�ه اَّ
صلها بال وض�وء ،وإن كان املنيس

الصلوات وال ُيعيد ما صلىَّ 
ُسنَّة فإنّه يفعله َو ْحدَ ه ملا يستقبل من َّ
قبل أن يفعله وال فرق يف ذلك بني ال ُّطول وال ُق ْرب .ثم قال:

ِ
��ل ن ِ
��ص ٌ َ
َف ْ
َ��واق��ض�� ُه س��تَّ�� َة عَ�َش�رَ ْ
وغ ِ
َ���و ٌم َث ِق ٌيل َم ْ
َ��ائ ٌ
��ذ ُي
��ط ن ْ
لمَ�س وق ْب َل� ٌة َوذا إن ُو ِج�دَ ت
ٌ

ـس إِ َذا نَـ�دَ ْر
يـ�ح َس� َل ٌ
�و ٌل َو ِر ٌ
َب ْ
ْ��ر وإ ْغ�َم�اَ ٌء ُج��ن ٌ
دي
ُ��ون َو ُ
ُس��ك ٌ
�ذ ُة ع ِ
َ�ادة ك َ
َل َّ
َ�ذا إن ُق ِص�دَ ت

�س َّ
�اف َم ْ�ر ٍأة ك َ
َ�ر
إ ْل َط ُ
َ�ذا َم ُّ
الذك ْ

َوالش ُّ
َّ�ك يف احلَدَ ث ُك ْف ُر َمن َك َف ْر
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الس�تَّة عرش إىل قس�مني :أحداث
تنقس�م نواقض ُ
الو ُضوء ِّ
ِ
فاحل�ادث هو اخل�ارج املعتاد من املخ�رج املعتاد عىل
وأس�باب،

كالريح وال َغائ�ط والبول واملذي
َس�بيل الع�ادة ِّ
والص ّحة وذلك ِّ
والودي واملني إذا كان بغري َل َّذة معتادة .وأما السَّ� َبب فهو الذي

حل�دَ ث كالنَّوم
ال ينقض الوضوء بنفس�ه ب�ل يؤ ِّدي إىل خروج ا َ

قصيرا أو طويلاً وكذا لمَ�س البالغ مع قصده
ال َّثقيل س�واء كان
ً
َّ
لذة من يلت َّذ به عادة ولو بظفر أو شعر أو فوق حائل وجد ال ّل ّذة

أم ال ،وكذا لو وجدها مع عدم قصدها وكذا مس ِّ
الذكر املتَّصل
َف أو برؤوس األصابع ولو بأصبع زائدة إن أحسَّ�ت
بباطن الك ّ
وترصَّ َف�ت وكذلك إلطاف امرأة وهي أن تدخل يدهيا يف جانبي

فرجه�ا ،وكذا القبلة يف ال َف�م مطل ًقا اَّإل لودا ٍع أو رمحة والش ّ
َّ�ك
والر ّدة عيا ًذا باهلل وهي التي َعَّب�رَّ عنها بكفر من َك َفر
يف احلَ�دَ ث ِّ
والس�كر ولو بحلال واإلغامء واجلنون والسَّ� َلس إن الزم أقل
ُّ

الز َمن .ثم قال:
َّ

اس�تِبرْ اء ْ
�ع
األخ َب َثْي�نْ  َم ْ
َويجَ ِ ُ
�ب ْ

س� ْل ٍ
ت َو َن ْث ِ
َّ دع
ـ�ر َذكَــر والشَّ�ـد ْ
َ

جي�ب عىل قايض احلاج�ة أي ال�ذي أراد خ�روج البول أو

الغائط أن ال يبادر باالس�تنجاء باملاء وال باالستجامر باألحجار
62

بل يرت ّب�ص حتى تنقطع مادة اخلارج م�ن املخرجني وخيرج من
ذل�ك ما قدر على إخراجه ويدرك انقطاع ذلك باإلحس�اس به

وال إش�كال يف ذلك يف حمل الغائط والبول من املرأة وأما البول
الرج�ل فإنه يبق�ى يف ِّ
الذكر بقية ما خرج فلذلك أش�ار إليه
م�ن ّ

نثرا خفي ًف�ا حتى يتح َّقق
النّاظ�ر بأن يس�لته س�لتًا خفي ًفا وينث�ره ً
استفراغ ما يف ا َملخرج .ثم قال:

ِ
ِ
�و ِل َذك َْر
َو َج�ازَ االس�ت ْجماَ ُر م ْن َب ْ

ِ
ِ ٍ
ــر
يــرا انت ََش ْ
َكغَـائـط لاَ  َمــا كَث ً

االس�تجامر ه�و َم ّس املخ�رج م�ن األذى بحج�ر أو غريه

كياب�س طاه�ر من�ق وليس بم�ؤذ وال حمترم وال مبت�ل ،وجيوز

كثريا
االس�تجامر بام ذكر ما مل ينترش البول أو الغائط عن املخرج ً
فإن انترش فال بد فيه من االستنجاء باملاء .ثم قال:

�و ٌر ع ُُمو ُم الدَّ ْل ِك خَت ِْل ُيل الشَّ� َع ْر
َف ْ
ِ
والر ْف� ِغ َو َبْي�نْ األل َيتَين
واإل ْب�ط ُّ
ِ
ونَح ِ ِ
حل ْب ِ
َّـوكيـ�ل
ـ�ل َوالت ْ
ْ
ـ�وه كَـا َ

قصدٌ حيترض
وض الغ ُْسل
َف ْص ٌل ُف ُر ُ
ْ
ِ
ِ
�ي م ْث َ
الر ْك َب َت ْيـ�ن
ـ�ل ُّ
َفتَابِـ� ِع اخلَف ِّ
ِ
ِ
�ـر بِا َملن ِْد ِ
ي�ل
ـمـ�ا ع َُس َ
َوص ْ�ل ل َ

فرائض الغس�ل أربعةَّ :أوهل�ا :الن َّية َف َينْوي إن كان ال ُغ ْس�ل

واج ًبا رفع احلَدَ ث األكرب أو اس�تباحة املمنوع الفرض كام تقدّ م
يف الوض�وء وحم�ل الن َّية عند الُّش�رُّ وع يف ال ُغ ْس�ل .ثانيها :الفور
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عضوا
وه�و املواالة بحي�ث يفعل الغس�ل كله يف دفعة واح�دة
ً
بعد عضو إىل أن يفرغ ،والتأخري اليسير مغتفر والكثري إن فعله

عام�دً ا غير مض َط ّر لذل�ك مبطل ملا فع�ل ،وال ّطول هن�ا قدر ما

الزم�ان املعتدل .ثالثه�ا :الدّ لك
جت�ف فيه األعض�اء املعتدلة يف ّ
جلمي�ع الب�دن فإن مل تص�ل يده لبعض جس�ده دلك�ه بخرقة أو

حبل أو استناب غريه عىل ذلك .رابعها :ختليل ّ
الشعر كثي ًفا كان
مضفورا أم ال
أو خفي ًفا ،كان شعر حلية أو رأس أو غريمها ،كان
ً

م�ا مل يكن ضفره مش�دو ًدا بحيث ال يدخل�ه املاء فال بد من ح ّله
وإرخائ�ه وجتب املحافظة على دلك ما خفي من البدن مثل َط ّي
والرفغ .وهو أصل ال َف ْخذ من املقدم وبني
الركبتني وحتت اإلبط َّ
ّ
اإلليتني وهو ِّ
�ق الذي بين ال َف ْخ َذين من َخ ْلف ،وكذا ما ييل
الش ّ
السة وتكامي�ش الدُّ ُبر وحتت احلَ ْلق
األرض م�ن ال َقدَ م و ُع ْمق رُّ ّ

وأحرى ختليل أصابع يديه ونحوها .ثم قال:

واالستِن َْش ُ
َب�دْ ًءا
قب األ ُذ َنينْ ْ
�اق ُث ُ
ْ

ُس�نَنُ ُه َم ْض َم َض� ٌة غ َْس ُ�ل ال َيدَ ْي� ْن

مرة واحدة .ال ّثانية:
س�نن ال ُغسل أربعة :األوىل :ا َمل ْض َمضة َّ

م�رة واحدة وذلك يف ابتداء غس�له
َغس�ل ال َيدَ ي�ن إىل الكوعني َّ

مرة واحدة .الرابعة:
قبل إدخاهلام يف اإلناء .الثالثة :االستنش�اق َّ
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مس�ح ثقب األذنني ،وأما جل�دة األذنني فال خالف يف وجوب

غسلها .ثم قال:

�ل ِ
منْـدُ وب�ه الب�دْ ء بِغَس ِ
ـه األ َذى
ُ ُ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
الوض�و قلَّ� ُة َم�ا
ي�م أع َْض�اء ُ
َت ْقد ُ

أس ِ
ي�ث ر ِ
ِ
ِ
�ـه ك َ
َـ�ذا
ت َْس�م َيـ ٌة َت ْثل ٌ َ
��أعْ�َل�ىَ  وي ِ
��م ٍ
َب���دْ ًءا بِ َ
ها
َ
�ين ُخ ْذ مُ َ

األول :أن يبدأ بغسل ما بفرجه
مس�تح ّبات الغسل س�بعةّ :

أو َج َس�ده م�ن األذى بع�د َغس�ل يدي�ه ّأولاً عىل وجه الس�نية.
الثاين :التسمية ،الثالث :أن يفيض املاء عىل رأسه ثالث َغ ْرفات
وال َغ ْرف�ة ملء ال َيدين مجي ًعا وهذا بعد أن يخُ َ ِّلل ش�عر رأس�ه ببلل

الو ُضوء لرشفها ويغس�لها بن َّية
أصابع�ه .الرابع :تقدي�م أعضاء ُ
ِ
ِ
م�رة .اخلامس :ق ّلة املاء من
مرة َّ
حلدَ ث األكرب وكذلك َي ْغس�لها َّ
ا َ
غير حتديد يف ذلك .الس�ادس :الب�دء بأعىل البدن قبل أس�فله.
السابع :ال َبدْ ء با َمل َيامن من قبل ا َمل َيارس ،ثم قال:
َّ

َعن مس ِ
�ه بِ َب ْط ِن أو َجن ِ
ْب األكف
ْ َ ِّ
ِ
ِ
ِ
الو ُض�وء َم�ا َف َع ْلتَ� ُه
َأع�دْ م� َن ُ

َت ْب�دَ أ فيِ الغ ُْس ِ
�ل بِ َف ْ�ر ٍج ُث�مَّ كُف
إصبِـــ ٍع ُثـــمَّ  إِ َذا َم َس ْستَـ ُه
ْأو ْ

مسه ببطن
املغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن َيك ّ
ُف عن ّ

َ�ف أو جنبه�ا أو بطن األصابع أو جنبها ليكفيه الغس�ل عن
الك ّ

الوضوء فإذا َمسَّ�ه بام ذكر يف اثناء الوضوء فإنه يعيد ما فعل من
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أعضاء الوضوء .ثم قال:

وجب�ه حي ٌ ِ
�اس إِنْ�زَ ْال
�ض ن َف ٌ
ُم ِ ُ ُ َ ْ

ٍ
ِ
�جال
ي�ب ك َْم َ�رة بِ َف ْ�ر ٍج إِ ْس َ
َمغ ُ

األول وال َّثاين انقطاع دم
أس�باب موجبات الغس�ل أربعةّ :

احلي�ض والنّف�اس .الثالث :اإلن�زال وهو خ�روج املني املقارن

َّ
الرابع :مغيب احلش�فة وتس�مى الكم�رة .وهي
لل�ذة ا ُملعتَ�ادةَّ .
رأس ّ
�ي أو َم ِّيت
الذك�ر يف َف�رج آدم�ي أو غريه أنث�ى أو َذكَر َح ّ
بإنع�اظ أم اإلن�زال أم ال يف قب�ل أو ُدب�ر ،وإىل ه�ذا التّعمي�م يف

َمغيب احلش�فة أش�ار النَّاظم بقوله إس�جال ألنه مصدر أسجل
إذا أطلق أرسل ومل يقيد ،ثم قال:

ِ
الــو ْط َء إِ َلــى
َواألوَّلاَ ن َمنَ َعــا َ
ُّ
وس ْه ُو االغْتِ َسال
والكل
َ
مسجدً ا َ

�ل و ِ
اآلخ�ر ِ
ان ُق ْرآنً�ا َحَلَ
غ ُْس ٍ َ
َ
ِ
ِ
ِ
�وال
م ْث ُ�ل ُو ُضوئ�ك َو مَل ْ تُع�دْ ُم َ

احلي�ض والنفاس يمنعان الوطء ويس�تمر املن�ع منه إىل أن

تغتس�ل فال جيوز وطء احلائض والنفس�اء حالة جريان الدّ م وال
حليض والنّفاس
َبعد انقطاعه وقبل االغتس�ال ث�م إن الك ُّل من ا َ
ّ
كما أن
واإلن�زال ومغي�ب احلش�فة يمن�ع م�ن دخول ا َملس�جد

اإلن�زال و َمغيب احلش�فة يمنعان قراءة القرآن ويس�تمر ا َملنع إىل
كالسهو يف الوضوء اَّإل يف
السهو يف ال ُغ ْس�ل َّ
االغتس�ال .وحكم َّ
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صورة واحدة وهي أن ترك لمَعة من غس�له ث�م تذك ََّرها بالقرب
فإنه يغسلها وال يعيد ما بعدها .ثم قال:

َفص ٌ�ل :اخل ِ
ض ْأو عَ�دَ م َما
َ ْ
ْ
�وف رُ ٍّ

ِ
ــار ِة ال َّت َي ُّم َمــا
ع ِّ
َـو ْض مـ َن ال َّط َه َ

التيمم لخِ َوف حدوث ا َمل َرض باس�تعامل املاء أو زيادة
يباح ُّ

ا َمل َ�رض أو ُّ
ف
الَب�ء أو ذهاب ال َع َ�رق وخ�اف أن قلع َج ّ
تأخ�ر رَ
َع َرق�ه ودا َمت ِع َّلتُه وكَ�ذا لِ َف ْقد املاء الكايف للوضوء أو الغس�ل

بالسَّ�فر أو فقد ال ُقدرة عىل اس�تعامل املاء لعجز أو ربط أو إكراه
أو خ�اف خروج الوقت باس�تعامله أو فقد م�ن يناوله املاء وكذا
توضأ به خاف ال َع َطش سواء خاف ا َملوت
يتيمم من عنده ماء إن ّ
َّ

أو الَّض�رَّ َ ر وكذا إذا َظ ّن عط�ش َم ْن معه من آدمي أو دا َّبة ،وكذا
َي َت َي َّمم َمن َخاف عىل َن ْفسه من ُل ُصوص أو ِسباع وكَذا من َخاف
عىل َت َلف مال له .ثم قال:
وص ِّل َفر ًض�ا و ِ
اح�دً ا َوإِ ْن ت َِص ْل
َ
َ َ ْ

ـ�ه حَ ِ
جنَــ�ازَ ًة وس�ـنَّـ ًة بِ ِ
ي ْ
ــ�ل
َ

التيمم اَّإل
تيمم للف�رض ال جيوز ل�ه أن يصليِّ بذل�ك ُّ
م�ن َّ

رضينْ ولو َق َصدمها
فرضا واحدً ا وال جيوز له أن
يصليِّ بالتيمم َف َ
ً
ُّ

به ّ
فإن الفرض الثاين باطل ولو مشرتكي الوقت كال ُّظهر وال َعصرْ 
التيمم عىل اجلَنازة وأن يصليِّ به
مثًل�اً  ،وجاز له أن يصليِّ بذل�ك ُّ
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جلن�ازة ِ
اَّ
ُس�نَّة
وصلها إذا
كالوتْر َ لمِ�ن َت َي َّمم للعش�اء
َ
غير صالة ا َ
كان ذل�ك مت ِّصلاً بال َف�رض الذي َت َي َّمم له وأ ّما َم�ن َت َي َّمم لنافلة
َّيمم ّ
فإن صالته
ثم َصلىَّ فريضة بذلك الت ُّ
أو لق�راءة يف مصحف ّ
ثم قال:
باطلةّ .

وج�ازَ لِلنَّ ْف ِ ِ
يح
�ل ا ْبت�دَ ا َو َي ْس�تَبِ ْ
َ َ

حيح
ال َف ْر َض لاَ اجلُ ْم َع َة َح
ارض ص ْ
َ

�ق ا َملريض
التيم�م للنّافل�ة ابتداء أي اس�تقاللاً يف َح ّ
جي�وز ُّ
َيمم للنَّوافِل اس�تقاللاً 
وا ُملس�افر وأما احل�اض ّ
رِ الصحيح َفَل�اَ  َيت َّ
وإنّما يص ِّليه�ا بالتَّب�ع لل َف�رض .وال يجَ وز ل�ه أن ُيصِّل�يِّ اجلمعة
َّيمم فإن َف َعل مل جيزئه ،ثم قال:
بالت ُّ

سح َك َو ْج ًها وال َيدَ ْي ِن
ُف ُر ُ
وض ُه َم ُ
ِ
ــ�را
ُث�مَّ ا ُمل َ
ــ�والاَ ُة َصعي�دً ا َط ُه َ

لِلكُ�و ِع َوالنِّيَّ�ة أولىَ  الضرَّ َب َتْي�نْ ِ
ْ
ووص ُله�ا بِ ِ
ــرا
ـه َو َو ْق ُ
َ َ ْ َ
ـ�ت َح َض َ

التيمم ثامنيةّ :أوهلا :تعميم مس�ح وجه�ه ،ال ّثاين:
فرائ�ض ُّ

َمس�ح يدي�ه إىل كوعيه وختلي�ل أصابعه مع نزع خامت�ه ولو ترك

ش�ي ًئا من الوجه أو من ال َيدَ ي�ن إىل الكوعني جيزئه ،ال َّثالث :الن َّية
وحم ّله�ا عن�د الضرَّ ب�ة األوىل وينوي اس�تباحة الصَّلاة أو َم ّس
َّيمم
ا ُمل ْص َحف أو غريمها ممَّا ال َّطهارة شرَ ْ ط فيه أو َينْوي َف ْرض الت ُّ
الراب�ع :الضرَّ بة األوىل وا ُملراد هبا
أو نيَّ�ة احلَدَ ث األكْبرَ إن كانَّ ،
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وض�ع اليدَ ين عىل ِ
احل ْجر أو الترُّ اب برفق ،اخلامس :ا ُمل َواالة بني
َ

والصعيد
الصعي�د ال ّطاهرّ ،
أجزائ�ه و َبني ما فعل له ،السَّ�ادسّ :

أي َوجه كان رم�ل أو حجارة أو مدر أو
ه�و َو ْج�ه األرض عىل ّ
َّيمم مت ِّصلاً 
ت�راب أو ثل�ج وخضخاض .السَّ�ابع :أن يك�ون الت ُّ
ِ
ِ
َّيم�م َق ْبل ُد ُخوله
بالصَّلاة ،ال َّثامن :دخ�ول َ
الو ْقت َفلاَ  َيص ّح الت ُّ
َّيمم ،ثم قال:
ولو َد َخل بِنَ ْفس فراغه من الت ُّ
ِ
ِ
لـ�ر ِ
آيـ�س َف َقـ�ط
اج
ٌ
ــ�ر ُه ل َّ
آخ ُ

الو َس�ــط
َـ�ر ِّد ُد َ
َأ ْو َلــ� ُه َواملـُـت َ

الوقت
�ب عىل َظنِّ�ه وجود امل�اء يف َ
الراج�ي ه�و الذي َغ َل َ
َّ
ِ
واآليس من وج�ود املاء أو لحُ ُوقه يف
َيتَيمَّ�م آخ�ر الوقت ا ُملختَار
يتيمم أول الوقت إذ ال فائدة يف تأخريه ،واملرتدد
َ
الوقت ا ُملختار َّ

الو ْقت
يتيم�م َوس�ط َ
يف حل�وق امل�اء أو وج�وده أو زوال املان�ع ّ
ا ُملختارُ .ث ّم قال:

ِ ِ
ــر َف ِ
ـ�ق
�ـح ُ
س�نَنُ ُه َم ْس ُ
ـمـا للم ْ
ـه َ

و رَضب� ُة اليدَ ي ِ ِ
ي�ب َب ِق�ي
�ن ت َْرت ٌ
َ ْ
َ َْ

َّيمم ثالثة :األوىلَ :م ْس�ح ال َيدَ ين من الكُو َعني إىل
ُس�نَ ُن الت ُّ

ِ
س�ح ُهماَ إىل الكُو َعني ففرض كام َت َق�دّ م ،ال ّثانية:
امل ْر َف َقين وأ ّم�ا َم ُ

الضرّ ب�ة الثاني�ة ،مس�ح اليدي�ن ،الثالث�ة :الرتتيب ف ُي َقدِّ م َم ْس�ح
الوجه عىل َم ْسح ال َيدَ ينُ ،ثمَّ قال:
َ
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ف حمَ ِيد
َمنْدُ و ُب ُه ت َْس ِم َي ٌة َو ْص ٌ

ِ
والص ْمت اَّإل َعن
َّيمم تس�عة وهي :الت َّْس�مية َّ
َمنْدوب�ات الت ُّ
واالس�تِ ْقبال و َت َقدُّ م ال ُي ْمنَى وجع�ل ظاهرها من َط َرف
ِذكْ�ر اهلل
ْ
باط�ن ال ُيْس�رْ ى إىل املِ ْر َفق ثم باطنها إىل آخ�ر األصابع وال ُي رْسى

بأعلى الو ْجه
والتيم�م على تُ�راب غري منق�ول وال َب�دء
كذل�ك
َ
ُّ
وبأطراف األصابعُ .ثمَّ قال:

َاقضه ِم ْث َل الوض ِ
ِ
وء َو َي ِزيد
ُ ُ
ن ُ ُ
َّل�ىَّ و ْ
إن
َب ْع�دُ  يجَ ِ�دْ ُي ِع�دْ بِ َو ْق�ت أن َيكُ� ْن
ُو ُج�و ُد َم�اء َق ْب َ�ل أن َص َ
ك َ ِ
ِ
ِ
ـ�ن ُمن ِ
َوزَ م ِ
َّ�ص َو َر ٍ
اج َقدَّ َمــ�ا
َــ�اولاً  َقــ�دْ عَد َم�ا
َخائ�ف الل ِّ

كل م�ا ينق�ض الوضوء من األحداث واألس�باب املتقدِّ مة

على الو ُضوء بنقضه بأمر
َّيمم
َّيمم ً
ُ
أيضا وزيد الت ُّ
فإنّه ينق�ض الت ُّ

الصالة فمن َت َي َّمم
الو ُضوء وهو وج�ود املاء قبل َّ
آخ�ر ال ينقض ُ
َف َو َجد املاء َق ْبل أن ُي َصليِّ  َل ِزمه استعامل املاء و َب ُط َل عليه َت َي ّممه إن
الو ْقت فإن َض َ
مَل ْ َي ِض ْ
الو ْقت َفلاَ  َي ْب ُطل َت َي ّممه وأ ّما إن َو َجدَ
اق َ
�ق َ
ِ
ص أو َس� ْبع أو
امل�اء بع�د ال َف َراغ م�ن الصَّلاة وكان خائ ًفا من ل ّ
الو ْقت املأمور بإيقاعها فيه وكان
الصالة عن آخر َ
مرتج ًي�ا و َقدَّ م َّ
ِّ
ِّص�ا وهو قادر عىل اس�تعامل امل�اء ومل جيد من يناول�ه إ ّياه أو
ُم َق رِّ ً
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ِ ِ
وص َ
الو ْقت ُثمَّ 
لىَّ خ ْوف ُخ ُروج َ
كان املاء يف َر ْحله ونَس�يه َف َت َي َّمم َ
َو َج�دَ ه أو كان مرت ِّد ًدا يف لحُ ِ
َّ و َجدَ ه َفلاَ 
الصالة ُثم َ
وق املاء َف َق�دَّ م َّ
ُ
الو ْقت ا ُمل ْختارُ ،ثمَّ قال:
تيممه َو َصلاَ ته َصحيحة و ُيعيد يف َ
َي ْب ُطل ّ

ِ
الصالة
َاب َّ
كت ُ

�ض الصََّل�اَ ِة ِس�تَّ  عََش�رَ َ ْه
َف َر ِائ ُ
اإلحـ�را ِم و ِ
الق َيــ�ا ْم
يـ�ر ُة ِ ْ َ َ
تَكبِ َ
ف��اتَ�� ٌة م��ع ِ
حِ
وال��ركُ��وع
الق َيا ِم
َ َ
ُّ
والر ْف ُع ِمنْ ُه َوالسَّلاَ ُم َواجلُلوس
َّ
ِ
ِ
ِ
واالعت ُ
ـ�دال ُم ْطمئـنًّ�ا بالتـ�زَ ام

ِ
ــر ْه
شرُ ُ و ُطهـــا ْأر َب َعــــ ٌة ُم ْفتَق َ
ِ
ُــ�را ْم
لهَ ـَـ�ا َونـ َّيــ� ٌة هِبـَــ�ا ت َ
ِ
�جو ُد باخلُ ُضوع
والس ُ
الر ْف ُع منْ ُه ُّ
َو َّ
ِ
ي�ب أ َد ٍاء يف األس�وس
َل� ُه َوت َْرت ُ
بإح�را ٍم َس�ـلاَ م
ـ�ع مأ ُمـ�و ُم ْ
تَا َب َ

ن َّي ُت ُه اقتِدَ ا:
ِ
اإلح�رام أي
فرائ�ض الصََّل�اَ ة س�تَّة عََش�رَ  :أوَّلهُ�ا تَكبيرة ْ
التَّكبيرة الت�ي َيدْ ُخل هبا ا ُمل َصِّل�يِّ يف ُحرمة الصََّل�اَ ة وهي ِ
واجبة
ْ
َ
ِ
على اإلمام وا ُملنْ َفرد وا َملأم�وم ،و َل ْفظها :اهلل أكبر .ال َّثاين :القيام
ِ
ظهرا أو
لتكبيرة اإلحرام ،ال َّثال�ث :ن ّية الصَّلاة ا ُملعينة بكوهن�ا ً
ِ
الراب�ع :قراءة الفاحتة وهي
ْص�ا أو َم ْغ ِر ًبا أو ع َش�ا ًءا أو َف ْج ًراَّ ،
َع رْ ً
ِ
ِ
واج َب�ة عن اإلمام ا ُملنْ َف ِ
�رد ُد َ
ون ا َملأ ُموم ،اخلَام�س :القيام لقراءة

الركُوع ،ال َّثامن:
الر ْفع من ُّ
السابعَّ :
الركوعَّ ،
الفاحتة ،السَّ�ادسُّ :
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ِ
�جود ،العارش :السََّل�اَ م بلفظ
الس ُ
الس ُ
الر ْف�ع من ُّ
�جود ،التَّاس�ع َّ
ُّ

جل ُلوس للسَّلاَ م بقدر ما َي َقع فيه
السََّل�اَ م عليكم .احلادي عَشرَ  :ا ُ
السالم ،ال َّثاين عَشرَ  :ترتيب أداء الصالة بحيث ي َقدَّ م ِ
القيام عىل
ُ
َّ
َّ
والس ُجود عىل اجلُ ُلوس ،ال َّثالث
الس ُ
�جود ُّ
والركُوع عىل ُّ
الركُوع ُّ
ُّ
الرابع عَشرَ  :ال َّطمأنينة وهي
عَشرَ  :االعتدال وهو ن َْصب القامةّ .

الصالة َز َمن ما ،اخلامس عَشرَ :
ُسكون األعضاء يف مجيع أركان َّ
ي ِرم اَّإل
متابعة املأموم لإلمام يف ْ
اإلحرام والسَّلام بمعنى أنه ال حُ ْ
ي ِرم إمامه وال ُي َس� ِّلم اَّإل َب ْعدَ َسلامه .السَّ�ادس عَشرَ :
َبع�د أن حُ ْ
الص َلواتَ ،ف َي ِجب
ن ّي�ة االقتداء وهي واجبة عىل ا َملأموم يف مجيع َّ
عىل ا َملأموم أن َينْوي أنه ُم ْقت ٍَد باإلمام و ُمتَّبِع له فإن لمَ  َين ِْوه َب ُط َلت
َصلاَ تُهُ .ثمَّ قال:
َ
َــــ�ذا اإل َمــا ُم فِــــي
 .......ك

�ة مس�ت َْخ ِل ِ
ٍ
َخ ٍ
ف
ْ
�وف َوجمَ ْ� ِع جمَ ْ َع ُ ْ

جي�ب عىل اإلم�ام أن ينوي أنه مقتدى ب�ه وأنه إمام يف أربع

اجلمع ليلة
مس�ائل :يف صالة اخلَ ْوف على هيئتها املعه�ودة ويف ْ
ا َمل َط�ر :أي اجلم�ع بني ا َمل ْغ ِرب ِ
والع َش�اء ليلة ا َمل َط�رَ ،فنِ َّية اإلمامة
َْ
شرَ ط يف ِص َّحتِ�ه وه�و يق�ع بأحد أمري�ن إما ألج�ل َم َطر حيمل
الرؤوس وإما لطني مع ُظ ْلمة ،وك ََذا جيب عىل
النّاس عىل تغطية ُّ
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جلمعة وك ََذا يف االستخالف
اإلمام أن ينوي أنه مقتدَ ى يف َصلاَ ة ا ُ
َف َينْوي اإلمامة ليميز ما كان عليه من املأموم َّيةُ ،ثمَّ قال:

ِ
ه�ر اخلَ َبث
االس�ت ْق َب ُال َط ُ
شرَ ْ ُطها ْ
ْ�ر وال ُق�دْ ر ِة يف َغ ِ ِ
الذك ِ
بِ ِّ
األخري
ْي�رْ
َ

ٍ
حل�دَ ث
وسْت�رْ ُ ع ْ
ـ�ر ا َ
َـ�و َرة َو ُط ْه ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َت ْفري�ع ناس�يها َوعَاج�زٌ كَثير
�ة لاَ عَج ِزه�ا أو ِ
فِـ�ي ِقب َل ٍ
الغ َط�ا
ْ
ْ

ان بِو ْق ٍ
نَدْ ب�ا ي ِعي�دَ ِ
�ت كَاخلَ َط�ا
َ
ً ُ

رشوط أداء الصَّلاة أربع�ة :األول :اس�تقبال ِ
الق ْبل�ة وهو
َّ

شرَ ط ابت�داء ودوا ًم�ا مع ِّ
الذكر وال ُقدرة دون ال َع ْجز والن ِّْس�يان،
ِ
ِ
يرْ القب َلة ِ
َفمن صلىَّ ل َغ ِ
عامدً ا قاد ًرا عىل اس�تقباهلا َف َصلاَ ته باطلة،
ْ
َ َ
ّجاس�ة عن
الشرَّ ط ال ّثاينَ :ط َهارة اخلبث وهو النّجس ،فإزالة الن َ
ال ّثوب وال َب�دَ ن واملكان شرَ ط ابتداء ودوا ًما م�ع ِّ
الذكر وال ُقدْ رة

أيضا
دون ال َع ْجز والنِّس�يان ،الشرَّ ط ال ّثالثَ :سْت�رْ ال َع ْو َرة وهو ً
شرَ ْ ط م�ع ِّ
الرابع:
الذكْر وال ُقدْ رة س�اقط م�ع ال َع ْجز والن ِّْس�يانَّ ،

أيض�ا شرَ ط ابت�داء ودوا ًم�ا فم�ن اف َتتَح
َط َه�ارة احلَ�دَ ث وه�و ً
الصَّلاة مت َط ِّه ً�را ثم أح�دَ ث فيها َب ُط َل�ت َصلاَ ته ك ََم�ن افتتحها
حُم ْ ِد ًث�ا وال َف ْ�ر َق يف ال ُب ْطالن بني ال َع ْمد والنِّس�يان وال بني ال َع ْجز
واالحتض�ار ،وهل�ذا ق�ال النّاظِ�م يف اآلخ�ر ثم إن ُف ُ�روع نايس 
الّش�رّ وط املذكورة وال َع ِ
اجز عنه�ا كثرية فالنّايس ألحد الشرُّ وط
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ال ّثالثة األوىل أو العاجز عنه إذا َصلىَّ غري حمصل له تذكّر أو زال

الوقت إال العاجز عن استقبال
عجز فإنه
يستحب له أن يعيد يف َ
ّ
ِ
الق ْب َلة وعن َسْت�رْ ال َع ْورة فال إعادة عليهام فضمري عجزها للقبلة
وا ُملراد ِ
بالغطاء َسترْ ال َع ْورة ثم قال:

ِ
�و َر ْه
�ب َسْت�رْ ُ ُه ك ََمـ�ا فـ�ي ال َع ْ
يجَ ِ ُ
أو َط�ر ٍف ت ُِعي�دُ  فيِ الو ْق ِ
�ت ا َمل َق�ر
َ
ْ َ

��ر ْه
َو َم��ا عَ��دَ ا َو ْج�� َه َوك ّ
حل ّ
َ��ف ا ُ
َل ِكن َلدَ ى ك َْش ٍ
ف لِ َصدْ ٍر أو َشـ َعر
ْ

الصالة أن تستر مجيع بدهنا ما عدا
حل ّرة يف ّ
جيب عىل املرأة ا ُ

وجهه�ا وك ّفيها وجو ًبا كوجوب ستر ال َع�ورة يف تقييده ّ
بالذكر
وال ُق�دْ رة وإن أخلَّ�ت ببعض ذلك خمت�ارة بأن َف َع َلت مكش�وفة
الصَّ�در أو الشَّ�عر أو أط�راف قدميه�ا وكوعيه�ا فإهن�ا تعيد يف

املقرر عند أهل هذا الفن وهو يف الظهرين إىل االصفرار
الوقت َّ
ويف العشاءين الليل ك ّلهُ ،ثمَّ قال:
شرَ ْ ُط ُو ُجوهب�ا النَّ َق�ا ِم� َن ال�دَّ ِم

ىَ أيَّ��ا َم�� ُه ُث��مَّ  ُد ُخ��ول
َف�َل�اَ  َق�َض�

بِ ِقص ٍ
ــ�ة ِ
أو اجلُـ ُفـ�وف َفا ْع َل� ِم
َّ
ِ
ٍ
َو ْقت َف َـأ ِّد َهـا بِـه َحت ًْمـا أ ُقـول

حل ْي�ض والنّفاس
رشوط ُو ُج�وب الصََّل�اَ ة النّقاء م�ن َدم ا َ

أيضا
بقص�ة ،وهي م�اء أبيض كاجلري وحيص�ل ً
وحيص�ل النّق�اء ّ
ِ
شء من َدم
باجلُف�وف وه�و ُخروج اخل ْر َق�ة جا َّفة َل ْي َ
�س عليه�ا يَ ْ
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وال ُص ْفرة وال َكدْ رة ،وال قضاء عىل احلائض والنّفس�اء للصَّلاَ ة
الصوم فيجب عليها قضاؤه ،ومن
التي فاتتها أيام الدّ م بخالف ّ

رشوطه�ا دخول أوق�ات الصََّل�اَ ة يقينً�ا ،و َم ْن َش�كَّ يف ُد ُخول
الو ْق�ت مل جتزه تلك الصَّلاَ ة َو َلو َو َق َعت فيه ،و َمعنى قوله :فأ ِّدها
َ
ِ
الوقت ا ُمل ْختار أداء َحتْماً بحيث
بِ�ه َحتْماً أقول ،أي أنَّ الصَّلاَ ة يف َ
ال ُيباح لك تأخريها عنه إىل الضرّ ورة لغري ُعذر اَّ
وإل أثِ ْم َت وإن
ُنت مؤ ِّد ًيا هلاُ ،ثمَّ قال:
ك َ

الوافِ َي� ْه
الس�ور ُة َب ْع�دَ َ
ُس�نَنُها ُّ
ِ
�ـر بِ َم َح ٍّ
ـمـ�ا
ـ�ل َل ُ
ـه َ
ـ�ر َوس ٌّ
َج ْه ٌ

مـــع ِ
الق َيــــا ِم أوَّلاً  وال َّثانِ َيــ ْه
َ َ
ِ
يـ�ر ُه اَّإل ا َّلـ�ذي َت َقـدَّ َمــــ�ا
َتكْبِ ُ

ُـ�ل ت ََش ٍ
ك ّ
ـ�وس َأ َّو ُل
�ـهـد ُج ُل ٌ
ُّ
ِ
ِ
ـمـ�ن حمَ ِــ�دَ ُه
َو َس�ـم َع اهلل ل َ
ـ�ذ واإلمـ�ام َه َ
ال َف ّ
ـ�ذا ُأ ِّكـ�دَ ا

ِ
ي ُص ُ�ل
َوالثَّ�ان لاَ  َم�ا للسََّل�اَ ِم حَ ْ
ُوع ِ
فِـ�ي الر ْف� ِع ِم�ن رك ِ
�ه أو َرده
ْ ُ
َّ
َوال َب ِ
ِ
�اق كَا َملنْ�دُ وب فيِ احلُك ِم َبدَ ا
ِ
ِ
الر ْك َبتَي
الر ْج َلينْ ِ م ْث ُ�ل ُّ
َو َط َ�رف ِّ
عََل�ىَ  األ َم�ا ِم وال َي َس ِ
أح�د
�ار َو َ

��ج��و ُد ُه عَ�َل�ىَ  ال َيدَ ِ
ين
إ َق��ا َم�� ٌة ُس ُ
�ات م ْقت ٍ
َ�د بِ َج ْه ٍ
�ر ُث�مَّ  َر ّد
إن َْص ُ ُ
ِ
ِ
ٍ
للح ُض�ور
بِ�ه َوزَ ائ�دُ ُس�كُون ُ
ِ
�ه ِد
�م الت ََّش ُّ
ـ�ر السَّ�ـلاَ ِم كَل ُ
َج ْه ُ
ٍ
ِ
ِ
ـمـاع�ة أتَ�ت
َس� ّن األذان ل َ
ـج َ

سْت�رْ ُة َغ ِ م ْقت ٍ
�اف ا ُمل�رور
َ�د َخ َ
ُ َ ْي�رْ ُ
َـمـــ�د
َو َأن ُي َص َّلـ�ى َع َلـ�ى حُم َّ
ِ ِ
ـ�را َط َل َب�ت
َف ْر ًض�ا بِ َو ْقتــ�ه َو َغ ْي ً
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ظهرا ِع ًش�ا عَْص�ا إِ ِ
لىَ ح ِ
ين َي ُعدْ
ًْ
رْ ً
ِ
ِ
ِ
ــ�م
يـ�م َأر َبـ َعــ�ة َأ َّيــ�ا ِم ُيت ْ
ُمق ُ

�ع ُب ُ�ر ْد
ْص� َم� ْن َس�ا َف َر َأر َب َ
َو َق رْ ُ
ـ�ه َق ِ
مِم�ا ورا الس� ْكنَى إلي ِ
ــ�د ْم
ْ
َ ََ

السورة
س�نن الصالة اثنتان وعرشون س�نة؛ األوىل :قراءة ّ

ألنا من أسمائها
بع�د ق�راءة الفاحتة وع�ن الفاحتة عّب�رّ بالوافية هّ
الركعة األوىل وال ّثانية من سائر الفرائض وذلك لإلمام
وذلك يف ّ

الركعة األوىل وال ّثانية،
السورة يف ّ
واملنفرد .الثانية :القيام لقراءة ّ

رّ 
وذل�ك لإلم�ام واملنفرد .ال ّثالث�ة والرابعة :اجله�ر بمحله والس

ّ
الصبح واجلمعة وأولتا املغرب والعش�اء،
بمحل�ه
فمحل اجلهر ّ
ّ
وحم�ل الّس�رّ الظه�ر والعرص وآخ�رة املغ�رب وآخرتا العش�اء.

فإنا فرض كام تقدّ م ومن
اخلامس�ة :التكبري إلاّ تكبيرة اإلحرام هّ

األول وال ّثاين .ال ّثامنة
والسابعة:
التش�هد ّ
ّ
السادسة ّ
تكبري س�نةّ .
األول واجلل�وس ال ّث�اين إلاّ الق�در الذي
والتّاس�عة :اجلل�وس ّ
السلام فإنه ف�رض كام تق�دّ م يف الفرائ�ض .العارشة:
يق�ع فيه ّ

الركوع لإلم�ام واملنفرد ،وهذه
الرفع من ّ
س�مع اهلل مل�ن محده يف ّ

الس�نن املؤكّدة التي يسجد
السورة إىل هنا من ّ
الس�نن من قراءة ّ
ّ
املصليّ لرتكها إلاّ التّكبري والتّسميع فال يسجد هلام املصليّ إلاّ إذا
تعددتا وه�ذا معنى قول النّاظم هذا ُأ ِّك�دَ ا ،والباقي كاملندوب:
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الس�نن فغير  متأكّ�د وحكم م�ن تركها كمن
أي والباق�ي م�ن ّ

الصالة وهي
ت�رك مندو ًب�ا ال يشء علي�ه .احلادية عرشة :إقام�ة ّ
للرجل وأ ّما املرأة ْ
فإن
س�نّة لكل فرض وقت ًيا كان أو فائتً�ا وهذا ّ

وتصح صالهتا ولو ترك�ت اإلقامة عمدً ا.
رسا فحس�ن
ّ
أقام�ت ً
الرجلني.
والركبتني وأطراف ّ
الس�جود عىل اليدين ّ
ال ّثانية عرشّ :
ال ّثالثة عرشة :إنصات املقتدي أي سكوت املأموم لقراءة اإلمام

السلام عىل اإلمام
يف ّ
الرابعة عرش :ر ّد املأموم ّ
الصالة اجلهر ّيةّ .
وير ّد ولو كان مس�بو ًقا فلم يس ّلم حتى ذهب أمامه ويرد قبالته.

السالم عىل َْمن عىل يساره إن كان وإلاّ 
اخلامسة عرش :ر ّد املأموم ّ
الزائد عىل ّ
أقل ما يقع عليه اس�م
السادس�ة عرشة :املك�ث ّ
فالّ .

ال ّطمأنين�ة التي هي س�كون األعضاء فقوله وزائد س�كون :أي
السرتة
الس�كون ّ
السابعة عرشةّ :
الزائد عىل القدر الواجب منهّ .
ّ

لإلم�ام واملنف�رد إذا خافا امل�رور بني أيدهيام ،ف�إن مل خيافاه ص ّليا

بالسالم الذي خيرج به املصليّ 
بدون سترة .ال ّثامنة عرشة :اجلهر ّ

التشهد الذي هو "التح ّيات هلل
الصالة .التّاسعة عرشة :لفظ
ّ
من ّ

النبي ورمحة
ّ
الزاكيات الط ّيبات ّ
السالم عليكم هّأيا ّ
الصلوات هلل ّ
السلام علين�ا وعلى عب�اد اهلل الصاحلني ،أش�هد
اهلل وبركات�هّ .
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أن ال إل�ه إلاّ اهلل وح�ده ال رشي�ك له ،وأش�هد ّ
ّ
أن حمم�دً ا عبده

النبي صلىّ اهلل عليه وس� ّلم
ورس�وله" .العرشونّ :
الصلاة عىل ّ
التش�هد األخير .احلادية والعشرون :األذان للجامعة الذين
يف
ّ
يطلبون غريهم يف الفرض الذي حرض وقته .ال ّثانية والعرشون:

الرباع ّية وهي ال ّظهر والعرص والعش�اء ملن س�افر
ّ
قصر الصالة ّ
أربع�ة برد فأكث�ر فيص ّليه�ا ركعتني ركعتني وال ي�زال يقرص إىل

أن يع�ود ويرجع من س�فره م�ا مل ينو إقامة أربع�ة أ ّيام صحيحة
غير مل ّفقة ويبت�دىء القرص إذا ج�اوز املواضع املس�كونة التي
هي متّصل�ة بالبلد وال يزال يقرص إىل أن يصل إىل ذلك املوضع

يف قدومه من س�فره ،والربيد هو أربعة فراس�خ ،ففي أربعة برد

ً
فرس�خا ،والفرس�خ ثالثة أميال ،فحد مسافة القرص 
س�تة عرش
بالزمان هو س�فر يوم وليلة بسري احليوانات املثقلة باألمحال
إذن ّ
مباحا ال سفر معصية
السفر يشرتط فيه أن يكون ً
املعتادة ،وهذا ّ

أو سفر هلو .ثم قال:

ْتأ ِمنيُ َم ْن َصلىَّ عَ�دَ ا ِج ْه ِر الإْ ِ َما ِم

ــع السََّل�اَ م
وبــ�ا َت َيا ُم� ٌن َم َ
َمنْدُ هُ َ

ُ�وت فيِ الص ْب ِ
�ح َبدَ ا
َّ وا ْل ُقن ُ
َم� ْن َأم َ
ٍ
الشرو ِع
�ع
يره َم َ
ُ
َس�دْ ُل َي�د َتكْبِ ُ

�و ُل َر َّبن�ا َل َ
�ك الحْ َ ْم�دُ عَ�دَ ا
َو َق ْ
ِ
الس ُجود َوالركوع
ِر ًدا َوت َْسبِ ُ
يح ّ
78

َو َب ْعــ�دَ َأ ْن َي ُقـ�و َم ِم� ْن ُو ْس� َطا ُه
�ه ِد َو َب ْس ُ
�ط َم�ا َخلاَ ه
َل�دَ ى الت ََّش ُّ
ٍ
رجال يبعدون
َوا ْل َب ْطن من َف ْخذ َ
و ِص َف� ُة الجْ ُلـ�وس مَت ِكينُ ا ْلي ِ
�د
َ
َ
ْ
ُ

َو َع ْقـ�دُ ُه ال َّثـَل�اَ َ
ث ِمـ� ْن ُي ْمنَـ�ا ُه
حَت ِ
ْــر ُ
يـك َسـ َّبا َبتِ َهـا ِحيـ َن َتلاَ ُه
ٍ
ِ
ِ
�جدُ ون
َوم ْر َف ًق�ا م� ْن ُر ْك َبة إِ ْذ َي ْس ُ
ِم�ن ر ْكب َتي ِ
�ه فيِ  الركُ�وع َو ِزد
ْ ُ َ ْ
ِ
ٍ
�ع ا ْل َيدَ ْي ِ
�ن َفا ْقتَف�ي
سرَِّ يَّ�ة َو ْض َ
ر ْف�ع اليدَ ِ ِ
اإلح َ�را ِم ُخ َذا
ي�ن عنْدَ ْ
َ ُ َ
تَوس ُ ِ
ْص� ال َب ِاقين
َ ُّ
�ط الع َش�ا َو َق رْ ُ

الـمـأ ُم�ومِ ف
ـ�راء ُة َ
ن َْص َب ُه َمـ�ا َق َ
ِ
�ذو ُأ ٍ
ذن َوك ََذا
الس�جود َح ْ َ
َل�دَ ى ُّ
�ورتَي
َت ْط ِوي ُل� ُه ُص ْب َحا َو َظ ْه ًرا ُس َ

فيِ الر ْفع الركب
َس ْب ُق َيد َو ْضعا َو َّ

األخ َرى َ
كالسورة ْ
الوسطىاستحب
كذا ْ
ُّ

مندوبات الصََّل�اَ ة إحدى وعرشون :أوَّلهُ ا :إش�ارة ا ُمل َصليِّ 

بالسََّل�اَ م جله�ة يمينه ويك�ون ذلك عن�د النّطق بال�كاف وامليم

رّ 
م�ن عليك�م .ال ّثاين :قول املنفرد آمني بأثر ق�راءة الفاحتة يف الس
رّ وعىل ق�راءة إمامه يف
واجلَ ْه�ر واملأم�وم عىل قراءة نفس�ه يف الس
ِ
جل ْه�ر وأم�ا اإلمام فيقوهل�ا يف الِّس�رِّ ّ دون اجلهر ،ال َّثال�ثَ :ق ْول
ا َ
الركُ�وع للمأم�وم واملنفرد دون
الرفع من ُّ
حل ْم�د يف ّ
ربن�ا ول�ك ا َ

الصبح ولفظه« :ال ّٰلهم إنا نس�تعينك
الرابع :القنوت يف ّ
اإلم�امَّ .
ونس�تغفرك ونؤم�ن ب�ك ونت�وكَّل علي�ك ونخنع ل�ك ونخلع

�جد وإليك
ونرتك من يك ِّفرك ،ال َّلهمَّ إ َّياك َن ْع ُبد و َل َك ن َُصليِّ ون َْس ُ
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ن َْس� َعى ونحفد نَرج�و َرحمْ َتك ون َ
َخاف َع َذاب�ك إنَّ  َع َذا َبك احلدّ
ويس�تحب أن تكون قراءة ال ُقنُوت سرِ ًّ ا ،و َم ْن
بال ُك َّفار ملحق».
ّ

السالم
ت ََر َك ُه َع ْمدً ا أو َس ْه ًوا َفلاَ يشء عليه و َم ْن َس َجدَ لرتكه قبل َّ
وال�رداء َث ْوب
ال�رداء للصَّلاَ ةِّ ،
َب ُط َل�ت َصلاَ ت�ه .اخلامس :خّاتاذ ِّ
أذرع ونصف وقيل:
يلقي�ه عىل عاتق�ه فوق ثوبه ،وطوله أربع�ة ُ
س�تَّة وعرض�ه ثالثة ،وتق�وم مقام�ه الربانس وال َف ْ�ر َق يف ذلك

والس�جود،
الركُوع ُّ
بين اإلمام وغريه ،السَّ�ادس :التّس�بيح يف ُّ
ِ
�جود:
الس ُ
الركُوع :س�بحان َربيّ ال َعظيم وبِ َح ْمده ،ويف ُّ
يقول يف ُّ
جلنْ َبيه
ُس� ْبحان َربيِّ األعىل .السَّ�ابعَ :س�دْ ل ال َيدَ ين أي إرس�اهلام َ

الصالة
يف الف�رض .ال َّثام�ن :التّكبير ح�ال الُّش�رُّ وع يف أفع�ال َّ
ِ
الو َس�ط فال ُيكَبرِّ حتى يس�توي قائماً .
جللوس َ
اَّإل يف القي�ام من ا ُ
ِ
�هد وهي
التّاس�عَ :ع ْقد األصابع الثَّلاَ ث من ال َيد ال ُي ْمنَى يف الت َّش ُّ
الس ّبابة واإلهبام
ُ
الو ْس�طى واخلنرص والبنرص وبس�ط غريها من ّ

مع جعل جنب السَّ� ّبابة إىل السَّماء ،العارش :حتريك السَّ� ّبابة يف
اعد الرجل يف س�ج ِ
التّش�هد حتريكًا ما .احل�ادي عَشرَ  :أن يب ِ
وده
ُ ُ
َُ
ُّ
ِّ
ِ
بطنه عن َف ْخ َذيه وم ْر َف َقيه عن ُر ْك َبتَيه .ال ّثاين عَشرَ ِ :ص َفة اجلُ ُلوس
الر ْجل ال ُي رْسى عىل
للت َّش ُّهدين وبني الس ْ
َّ�جدَ تَني ،وذلك بوضع ِّ
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الرج�ل ال ُيمن�ى كذل�ك .ال ّثال�ث عَشرَ :
األرض ووض�ع إهب�ام ِّ

الركُوع مفرقة األصابع مع ن َْصب
الركبتني يف ُّ
متكين اليدين من ُّ
السيَّ�ة.
ُّ
الر ْك َبتين .اخلام�س عََش�رَ  :ق�راءة املأم�وم يف الصََّل�اَ ة رِّ ِّ
�جود ُق ْرب أذنيه مضمومة
الس ُ
السَّ�ادس عَشرَ  :أن َي َضع َيدَ ْيه يف ُّ
ِ
السابع عَشرَ  :رفع ال َيدَ ين عند تَكبرية
األصابع ورؤسهام للق ْبلةَّ .
الصدْ ر ويرفعهام قائمتني ،وقيل:
اإلحرام إىل املنكبني وقيل :إىل َّ
ِ
الركْعة
الس�ورتني يف َّ
بطوهنما إىل األرض .ال ّثامن عَشرَ  :تطويل ُّ
الصبح وال ُّظ ْهر وتوسيطهام يف األوليني
األوىل وال ّثانية من َصلاَ ة ُّ
رْ وا َمل ْغ ِرب وهذا
من العش�اء وتقصريمه�ا يف األوليني من ال َعْص�

الوق�ت ومل  َتكُ� ْن رضورة وأم�ا إذا َض َ
الو ْق�ت أو
�اق َ
إذا ات َّس�ع َ
َّخفيف بِحسب اإلمكان .الت ِ
كانت رَضورة كالسَّ� َفر َف َل ُه الت ْ
ّاسع
َ َ
الركْعة األوىل
الركْع�ة ال ّثانية ع�ن س�ورة َّ
عََش�رَ  :تقصري س�ورة َّ
ِ
الو ْس� َطى وهي
جل ْلس�ة ُ
م�ن ك ُّل َّ
الص َل�وات .العشرْ ون :تقصري ا َ
جل ُل�وس األخري .الواح�د والعرشون :تقدي�م ال َيدَ ين قبل
َغري ا ُ
�جود وتأخريمها عن ركبتيه يف قيامه.
الس ُ
الر ْك َبتَين يف اهل َ َوى إىل ُّ
ُّ
ُثمَّ قال:

رض والسج ِ
ود فيِ ال َّث ْو ِ
بك ََذا
فيِ ال َف ِ َ ُّ ُ

َوك ِ
ــ�و َذا
�مـ َلــ ًة َت َع َّ
َـر ُهـ�وا َب ْس َ
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ي�ه أو فيِ  َف ِم ِ
ْ�ل َش�ـي ٍء فِ ِ
َوحمَ ُ
�ه
ْ
ْ
ك�ر ال َق ْل ِ
�ب بَِم�اَ نَ�افيِ اخلُ ُش�وع
َت َف ُ
ِ
ـ�را َء ٍة ك َ
َـ�ذا إِن َركَـ َع�ا
َأ ْثنَـ�ا ق َ
ت َ
ي�ض َعْي�نْ ٍ تَابِ� ِع
صـ�ر َتغ ِْم ُ
َـخ ٌ

�ض كُم ِ
كَ�ور ِعـم ٍ
ـ�ه
ـام�ة َو َب ْع ُ
ِّ
ُْ َ
ِ
ِ
الركُوع
الس ُ
�جود َو ُّ
ق َ�را َء ٌة َل�دَ ى ُّ
َو َع َب ٌ
ـ�ات َوالـدعَـ�ا
�ث َوااللتِـ َف ُ

ت َْش�بِ ُ
األصابِ� ِع
يك َأ ْو َف ْر َقـ َعـ� ُة
َ

ِ
�م َلة
مكروه�ات الصََّل�اَ ة س�تَّة عََش�رَ  ،أوَّلهُ�ا وال َّثاين :ال َب ْس َ
�وذ فيِ الصََّل�اَ ِة الفرضي�ة وأما النّافِلة فال ُيكْ�ره ذلك فيها.
وال ّت َع ُّ
ال َّثال�ث :الس�جود على ال َّثوب لمِ�ا يف ذل�ك ِم�ن الر َف ِ
اهية وهذا
ْ
ُّ ُ
َّ

تين والر ْج َلني
الر ْك َب
باعتب�ار َ
ِّ
الوج�ه وال َك ْع َبني وأ ّم�ا غريمها من ُّ

ي َ
�وب أو َغيرْ ه والك ََراهة
ول بينهام وبني األرض َث ْ
َفَل�اَ  ُيك َْره أن حَ ُ
الو ْج�ه وال َك ْع َبين مق ّي�دة بما إذا مل تَدَ ع�ه لذل�ك رضورة من
يف َ
ٍ
َح ّ�ر أو َب ْ�رد اَّ
�جود عىل كور
الس ُ
الرابعُّ :
وإل فلا كراهة حينئ�ذَّ .
ال َعامم�ة ،والكُور :هو جممع طاق�ات ال َعاممة وما ارتفع منها عىل
اجلي�ب وهذا إذا كان الكُور لطي ًف�ا وإن كان كَثي ًفا أعاد الصَّلاَ ة.

�جود عىل َط َرف الكُم .السَّ�ادس والسَّ�ابع :حمَ ْل
الس ُ
اخلام�سُّ :
ِ
ْ�ره ذل�ك ألنه يش�غله ع�ن َصلاَ ته.
يشء يف ك ُِّم�ه أو يف َفم�ه َف ُيك َ
ِ
والركُوع ألهنام حالتا
الس ُ
�جود ُّ
ال َّثام�ن :قراءة ا ُمل َصِّل�يِّ القرآن يف ُّ
ُذ ّل َف ُخ َّصتا ِّ
بالذكْر ،ويف صحيح  اإلمام ال ُبخاري «نهيت أن أقرأ
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راك ًعا أو س�اجدً ا»((( .التّاس�عَ :ت َفكُّر ال َق ْلب بما ُينَافِي ُ
الخ ُشوع
من أمور الدُّ نْيا وال تبطل الصَّلاَ ة بذلك َو َلو َط َال َت َفكُّره لكن إن
كان يضبط ما ص َّلى اَّ
وإل فال ُبطْلاَ ن .ال َعاش�ر :ال َع َبث وهو َل ِعب
الم َص ِّل�ي بلحيت�ه أو غيرها كالخاتم .الحادي َع َش�ر :االلتفات
ُ
في الصَّلاَ ة فإن َفعل لم َتب ُطل صلاَ ته و َلو التفت بجميع جس�دهِ
َ
َ
ْ
َ
َ َ
ِ
اَّإل أن يس�تدبر القبل�ة بِ َش ْ�رق أو بِ َغ ْ�رب وهو جرحة ف�ي فاعله

مس�ار َقة النّ َظر َفلاَ 
ويدخ�ل في الك ََراه�ة التص ُّفح بال ُعن�ق وهو
َ
ِ
َي ُجوز اَّإل لضرورة .ال ّثاني َع َش�ر الدُّ َعاء ف�ي أثناء قراءة ال َفاتحة

والرابع َع َش�ر :تش�بيك
الركُوع .ال َّثالث َع َش�ر َّ
والس�ورة أو في ُّ
ُّ
ِ
ِ
األصابع أو فرقعتها في الصَّلاَ ة .الخامس َع َش�ر :الت َ
َّخ ُّصر وهو
َ
ِ
ِ
ِ
َو ْض�ع ال َيد على َ
الخاص َرة في القيام ،قيل :وهو من ف ْعل ال َيهود
والخصر وسط اإلنسان .الس ِ
َّ�ادس َع َشر :تغميض َب َص َره وك ُِر َه
ْ
ِ
�وش
الم َص ِّلي َيت ََش َّ
ل َئ اَّل ُيت ََو َّهم أنه مطلوب في الصَّلاَ ة ،فإن كان ُ
ب َفتْح عينه فالتّغميض َح َسنُ .ثمَّ قال:
َفص ٌل وخمَ ْس ص َلو ٍ
ات َف ْر ُض عَي
ْ َ ُ َ َ

وه�ي ِك َفاي� ٌة َملي ٍ
�ت ُد َ
ون َمْيْ
َ ْ
َ ْ َ

ِ
�مينَ :ف ْرض و َن َف�ل ،والنّ َف�ل ك ُّل ما عدا
الصََّل�اَ ة عل�ى ق ْس َ

((( مل نجده يف صحيح البخاري ،إنام يف رشحه البن حجر العسقالين ،انظر:
فتح الباري رشح صحيح البخاري ج/2ص ،165حديث رقم.682
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ِ
�مينَ :ف ْرض َعين على ك ُّل ُم َك َّلف
ال َفرض .ثم ال َفرض على ق ْس َ
الص َل�وات َ
الخ ْم�س ،و َف�رض ِك َفاي�ة إذا قام ب�ه ال َبعض
وه�ي َّ
ِ
أيضا
الم ِّي�ت .والنَّ َف�ل ً
َس� َق َط ع�ن ال َباقين وه�ي الصََّل�اَ ة على َ
على ِقس�مين :ماله اس�م خاص لتأكده من س�نة ورغيبة ِ
كالوتر
ِ
سمى باالسم
والك ُُس�وف والعيدَ ْين واالستس�قاء وال َف ْجر وما ُي َّ
مما
كالرواتب قبل َّ
الص َلوات و َب ْعدَ ها وغيرها ّ
الع�ام وهو النَّ َفل َّ
َي َق�ع ف�ي َغ ْير أوقات النَّهي وإن كان بعضه�ا آكد من بعض كما

الص َلوات َ
الخ ْم�س َف ْرض َعين فهو
يأت�ي بحول اللَّ�ه .أ ّما ك َْون َّ
�لم ومن جحدَ ه�ا منهم َفه�و كَافرِ
معل�وم بالضَّ�رورة لكل مس ِ
ُ َ
َ ْ َ َ
ُ ْ
الخ ْم�س وامتنع م�ن أدائها َّ
الص َل�وات َ
أخر
ف�إن َأ َقرَّ بوج�وب َّ
�جدَ َت ْيها
الو ْقت َّ
الضروري َقدْ ر َر ْك َعة كاملة بِ َس ْ
إلى أن يبقى من َ
ف�إن لم ُي َص ِّلها ُقتِل بالسَّ� ْيف َحدًّ ا ال ُك ْف ً�را بعد التَّهديد ال ابتداء
وال بض�رب فإن ُت ُغوفِ َل َعنْه بأن َل ْم َيطلب بها أصلاً حتى َخ َر َج
الضروري لم يقتل لصيرورته�ا فائتة وال يقتل الممتنع
الوق�ت َّ
َ

من قضاء الفوائت.

أن الصَّلاَ ة ُف ِر َضت ليلة اإلسراء قبل ِ
ُثمَّ اعلم ّ
اله ْجرة بِ َسنَة
ِ
�وم وال َّليلة :ال ّظه�ر وال َع ْصر
َّ�ماء ،وهي خمس ف�ي ال َي ْ
ف�ي الس َ
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ّ
ولكل واحدة وقت�ان :اختياري
والص ْبح،
والمغ�رب وال َع َش�اء ُّ
َ
الزوال
الو ْق�ت االختياري لل ّظه�ر فهو م�ن َّ
وض�روري .وأم�ا َ
وللمغرب
آلخ�ر القامة ،ولل َع ْصر م�ن آخر ال َقا َمة لالصف�رارَ ،

م�ن بعد غ�روب الشَّ�مس بقدر فعله�ا بعد تحصيل ش�روطها
من َطهارة وأذان وإقامةِ ،
وللع َش�اء ِم ْن ُغ ُروب الشَّ� َفق األحمر
َ
ِ
الصادق
األول م�ن ال َّل ْيل،
وللص ْبح م�ن ُط ُلوع ال َف ْج�ر َّ
ُّ
لل ُّث ْل�ث َّ
الض�روري لل ُّظ ْه�ر وال َع ْصر َف ُه َو
الو ْقت ّ
لإلس�فار ال َب ِّي�ن .وأ ّم�ا َ
ِ
للم ْغ ِرب والع َشاء بقرب ُط ُلوع ال َف ْجر
ُق ْرب ال ُغ ُروب َ
وضروري َ
ِّ
المؤخر أداء
وحكْ�م
َ
َّ�مس ُ
وض ُ�روري ُّ
للص ْب�ح إل�ى ُط ُلوع الش ْ
الص َل�وات َ
للضروري أنه آثم غير مع�ذور اَّإل إ َذا َط َرأ
الخ ْم�س َّ
َّ

مما ُي ْق َبل َش ْ�ر ًعا.
علي�ه ُع ْذر كإغماء ُ
وجنُون أو ن َْوم ون َْح َو ذلك َّ
ِ
�هورُ .ثمَّ 
الم ْش ُ
وأ َّما ك ْ
الم ِّيت َف ْرض ك َفاية فهو َ
َ�ون الصَّلاَ ة على َ
قال:
ِ
ِ
�ـر تَـبِـ َعـ�ا
َونـ َّيـ� ٌة َس�ـلاَ ُم س ٍّ

ْبير أر َب ًع�ا ُدعَ�ا
ُف ُـر ُ
وضهـ�ا ال َّتك ُ

األول :التَّكبير أرب ًعا ال أكثر
الجنَازة أرب�عّ :
فرائ�ض صلاَ ة َ

وال أ َق ّ�ل النعق�اد اإلجم�اع علي�ه فل�و َزا َد على أرب�ع أجزأت

الرابعة أي
الصََّل�اَ ة ولم َت ْفس�دُ ،ث�مَّ إنَّ المأموم قيل يقطع بع�د َّ
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يس�لم وال يتبعه في َ
الخ ِامس�ة وقيل :يس�كت فإذا َس� َّلم اإلمام
ِ
للخام َسة َع ْمدً ا وأ َّما إذا
َس� َّل َم بِ َسَل�اَ ِمه وهذا إذا كان اإلمام َك َّبر
�ه ًوا َف َي ِجب انتظاره ات َفا ًقا ُث�مَّ إنَّ ك ُّل تَكبيرة بمنزلة ركعة
َّ�ر َس ْ
َكب َ
للم ِّيت
ويرف�ع يديه ف�ي التّكبيرة األولى فق�ط .ال َّثاني :الدُّ َع�اء َ
ِ
الرابِعة و َقدْ كان أب�و ُه َريرة رضي
َعق َ
�ب ك ُّل َتكْبي�رة حتَّى َب ْع�دَ َّ
اهلل عن�ه ي ْتب�ع الجنَازة فإذا و ِضعت َكبَّ�ر ِ
وص َّلى على
وحمدَ اهلل َ
َ َ
ُ َ
َ
َ َ
ِ
وس� ّلم ُثمَّ قال :ال ّٰل ُهمَّ  إنَّه َع ْبدُ ك وابن َع ْبدك
نَبِ ِّيه ص َّلى اهلل عليه َ
ِ
أنت وأنَّ  ُم َحمَّ�دً ا َع ْبدُ ك
�هدُ أن ال إل�ه اَّإل َ
واب� ُن َأ َمتك؛ كان َي ْش َ
َّ إن َ
ورسو ُلك وأنت أعلم به .ال ّٰل ُهم ْ
كان ُم ْح ِسنًا َف ِزد في إحسانِه،
ُ
ِ
ِ
أجره وال
اوز عن َس ِّيئاته ،ال ّٰل ُهمَّ ال ت ْ
وإن كان ُمس�ي ًئا   َفت ََج َ
َح ِرمنا َ
الرسالة َل ْم يجر عليه ال َع َمل
َت ُفتْنا َب ْعدَ ه .والدُّ عاء ا َّلذي َذكَره في ِّ
ِ
ِ
َّ ه َ
َ�را بال ًغا فإن
ل ُطول�ه ،ق�ال ابن ناجيُ :ثم َ
الم ِّي ُت َذك ً
�ذا إذا كان َ
كان أنث�ى بالِ َغة قال :ال َّل ُهمَّ  إنَّها أ َمتُك وبِن ُْت َأ َمتِك ...الخ ،وإن

ُ�ورا أتى بضمي�ر جماعة ُّ
الذكُ�ور أو إنا ًث�ا أتى بضمير
كان�وا ُذك ً
َجماعة اإلناث ،و َي ْغ ِلب َّ
كالج ْمع
للذكر على المؤنَّث في التّثن َية َ
ف�إن كان المي�ت صبِي�ا أو صبِية قال :وابن َعب ِ
�دك وابن أ َمتِك،
ْ
َ َّ
َ ًّ
َ ِّ
ور َز ْقتَ�ه ،وأنت أ َمتَّ�ه وأنت تحييه ،ال َّل ُه�مَّ فاجعله
أن�ت َخ َل ْقتَ�ه َ
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وأجرا .ال َّثالث :النِّـ َّية وال َي ُض ّر أن
لِ َوالِدَ يه َس� َل ًفا و ُذ ْخ ًرا و َفر ًطا
ً

اعتق�د أنه رجل َفدَ عا على ما َظنّه ث�م َظ َهر أنه امرأة وكذلك لو
َص َّلى وال َي ِ
دري َأر ُج ٌل هو أو امرأة وك ََذا لو كانت واحدة و َظ ّن

أنه�ا َج َماعة وأ ّم�ا إن َظنَّها واحدة وكانت َج َماع�ة ّ
فإن الصَّلاَ ة
الرابع :السََّل�اَ م ويكون ِس ًّ�را اَّإل ّ
أن اإلمام يس�مع من يليه
ُت َعادَّ .
أي جميع من ي ْقتَدي به وال يرد المأموم على اإلمام و َلو س ِ
�م َع
َ ْ َ
َ َ
َسلاَ َمهُ .ثمَّ قال:

َوكَالصَّلاَ ِة الغ ُْس ُل َد ْف ٌن َو َك َف ْن

الم ِّيت و َد ْفنِه وكَفنه كالصَّلاَ ِة علي�ه في كَونِه َف ْر ُض
َغ ْس ُ�ل َ
ِ ِ
ِ
بإزالة األ َذى ثم أعضاء
الجنَابة من ال َبدَ اءة َ
كفاية وص َفته كغسل َ
ِ
ب أن ُي َك َّفن
الو ُضوء الخ .وأما َدفنه وكَفنه َف َف ْرض ك َفاية و ُي ْست ََح ُّ
ُ
للر ُجل قميص و َعمامة
في ثالثة أثواب أم َخ ْمس وهو
َ
األفضل َّ

س�تحب زيادة لفافتين أخريين للمرأة لكمال
وأزرة ولفافتان و ُي
ّ
س�بع ويجعل لها ِخمار ب�دل ال َعمامة ويعتبر في تحس�ينه حال
الم ْوت وك ََذا س�ائر مؤن تجهيزه عل�ى َقدر حاله .وال َك َفن على
َ
ِ
َمن تَجب عليه النفقة فيجب على اإلنس�ان َك ْفن أ َب َويه الفقيران
وأوالده الص َغ�ار ا َّلذي�ن ال م�ال له�م و َك ْف�ن َع ِ
بيده وأ ّم�ا َك َفن
ِّ
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ِ
ِ
المش�هور و َك َفن ال َف ِقير من بيت المال
َّ
الزوج�ة َفمن مالها على َ
يتوصل إليه فعلى جماعة المس�لمين وك ََذا
ف�إن لم يكن أو ل�م َّ

سائر ُم َؤن التجهيزُ .ثمَّ قال:

ِوتْر ك ٌ ِ
استِ ْس َقا ُسنَ ْن
ُسوف عيدٌ ْ
ٌ

ِ
الم ْختار
الوت ُْر ُس�نَّ ٌة ُم َؤ َّكدَ ة ال يس�ع أحدً ا تركها َّ
وأول وقته ُ
ِ
الصحيح�ة وبع�د الشَّ� َفق وآخ�ره ُط ُل�وع ال َف ْج�ر
بع�د العش�اء َّ
الص ْبح .وأ ّم�ا َصلاَ ة
وضروري�ه من ُط ُل�وع ال َفجر إل�ى َصَل�اَ ة ُّ
الكُس�وف َف ِهي س�نَّة ِ
واجبة فإذا ك ُِس� َفت الشَّ�مس َخ َرج اإلمام
َ ُ
ُ
إل�ى المس ِ
�جد فافتت�ح الصَّلاَ ة بالنّ�اس بغي�ر أذان وال إقامة ُثمَّ 
َ ْ
َق َرأ قراءة طويلة بنحو س�ورة ال َب َقرة ثم َي ْركَع ُركُو ًعا َط ِويلاً نحو
ذلك ُثمَّ ير َفع رأس�ه يقول :س ِ
�م َع اهلل لِ َمن َح ِمدَ هُ ،ثمَّ  َيقرأ دون
َ
َْ
أس�ه يقول
قراءت�ه األولى ُثمَّ  َي ْركَع نحو قراءته ال َّثانية ُثمَّ  َي ْر َفع َر َ
ِ
ِ
ِ
�جدَ َت ْين تا َّم َت ْين ُثمَّ يقوم فيقرأ
َس�م َع اهلل ل َمن َحمدَ ه ُثمَّ  َي ْس ُجد َس ْ
دون قراءت�ه الت�ي تلي ذلك ُث�مَّ  َي ْركَع نحو قراءته ُث�مَّ  َي ْر َفع كما
ذكرن�ا ُث�مَّ  َي ْق َ�رأ دون قراءته ه�ذه ُثمَّ  َي ْركَ�ع نحو ذلك ُث�مَّ  َي ْر َفع
�هد و ُي َس� ِّلم .ولِ َمن َشا َء
س�جد كما َذكَرنا ُثمَّ  َيت ََش َّ
كما َذكَرنا ُثمَّ  َي ُ
أن ُي َص ِّلي في بيته مثل ذلك أن يفعل وليس في َصلاَ ة ُخ ُس�وف
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ال َقم�ر جماع�ة وليص ِّلي النّ�اس عند ذلك أف�ذا ًذا ِ
والقراءة فيها
ُ َ
َ
ِ
َج ْه ً�را كس�ائر ُركُ�وع النّواف�ل ،ولي�س في أ َث�ر َصلاَ ة ك ُُس�وف
ّ
الش�مس ُخطبة ُم َرتَّبة وال بأس أن َي ِع�ظ النّاس و ُي َذكِّرهم ،وأ ّما
ِ
ِ
ِ
األض َحىَ ،ف ِه َي ُس�نَّة ُم َؤ َّكدَ ة
َصَل�اَ ة العيدَ ْين :عي�د الف ْطر وعيد ْ
ِ
ِ
الجمعة وه�و َّ
الح ّ�ر البالغ العاقل
و ُيؤ َم�ر به�ا َم ْن ت َ
الذكَر ُ
َلزم�ه ُ
الصالة جامعة ،يخرج لها اإلمام والنّاس
المقيم وال ينَادى لهاَّ :
ُ
ضح�وة بقدر ما إذا َو َصل حان�ت الصَّلاَ ة ،وليس فيها أذان وال
وس� ِّبح
إقام�ة َ
قرأ فيهما َج ْه ًرا بأم القرآن َ
فيص َّلى بهم ركعتي�ن ُي َ
وض َحاها ونحوهم�ا ،و ُي َك ِّبر في
اس�م َر ِّبك األعلى والشَّ�مس ُ
األول�ى َس� ْب ًعا َق ْبل القراءة يعد فيها تَكبي�رة اإلحرام وفي ال َّثانية

َخ ْم�س تَكبي�رات ال يع�د فيه�ا تكبي�رة القي�ام وف�ي ك ُّل َركْعة
س�جدتان ثم يتشهد ويس� ِّلم ُثمَّ ير َقى ِ
المنْ َبر و َي ْخ ُطب و َي ْج ِلس
َْ
َّ ُ َ
ب أن يرجع من
نص ِرف ،و ُيس�ت ََح ّ
في َّأول ُخ ْط َبته ووس�طها ُثمَّ  َي َ
طري�ق غير ال َّط ِريق الت�ي أتى منها والنّاس كذل�ك وإن كان في
ِ
الم َص َّلى َ
فذ َب َحها أو ن ََح َرها
عي�د األضحى َخ َرج بأضحيته إل�ى ُ
ِ
الصحراء حيث
ليعل�م ذلك النّاس فيذبحون بعدَ ه وإيقاعها في َّ
وخوف أفضل م�ن إيقاعها في المس ِ
ال َمانِ�ع م�ن َم َطر َ
�جد اَّإل
َ ْ
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ال�زوال وال ُت ْق َضى بعده .وأ ّما
ووقتها من حل النَّفل إلى َّ
بِ َمكَّ�ة َ
َصلاَ ة االستس�قاء فهي ُس�نَّة عين ّية عند الحاجة إلى الماء لزرع
للم َص َّلى في ثياب ممتهنة
أو ُش ْ�رب يخرج لها اإلمام والنّ�اس ُ

بالنسبة لالبس�ها راجلين ضحوة فيص ِّلي بالنّاس َرك َعتين َي ْج َهر
فيهما ِ
بالقراءة يقرأ بِ َس ِّبح اسم َر ِّب َك األعلى َّ
وضحاها
والش ْمس ُ

ورك َعة واحدة َ
�هد و ُي َس� ِّلم ُثمَّ 
ويتش َّ
وف�ي ك ُّل َركْع�ة َس ْ
�جدَ تان َ
ّ
اطم�أن النّاس قام
يس�تقبل النّ�اس بوجهه فيجلس َج ْل َس�ة فإذا

َّ ج َل َس ُثمَّ 
�وس أو َع َصا َف َخ َطب ُثم َ
عل�ى األرض متو ِّك ًئا على   َق ْ
ِ
َقام َف َخ َطب فإذا َف َر َغ اس�تق َبل الق ْبلة َف َح َّول رداءه بجعل ما على
منكب�ه األيمن على األيس�ر وما على األيس�ر عل�ى األيمن وال

يقل�ب ذلك وليفعل النّاس مثله وهو قائ�م وهم ُق ُعود ُثمَّ  َيدعو
ب أن َي ُصوموا ثَلاَ ثة أ ّيام
وينص ِرفون ،و ُي ْست ََح ّ
َّ ينصرف َ
كذلك ُثم َ
ِ
الصدَ َقة واإلكثار من
آخره�ا اليوم ا َّلذي فيه يبرزون
وتس�حب َّ
ّ
االستغفار َو َر ّد التباعاتُ .ثمَّ قال:
َف ْج ٌر َر ِغي َب ٌة َو ُت ْقضىَ للزَّ َوال

والر ِغيبة ما
المش�هور أن َصَل�اَ ة ال َف ْجر رغيب�ة وقيل ُس�نَّة َّ
َ

«رك َعت�ا ال َف ْجر َخ ْير م�ن الدُّ نيا
َ
رغ�ب في�ه الشَّ�ارع ﷺ كقول�هَ :
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الركْعة األول�ى منها بأ ّم ال ُق�رآن وقل يا أ ُّيها
وم�ا فيه�ا» يقرأ في َّ
الكَافِ�رون وف�ي ال ّثانية :بأم الق�رآن و ُقل هو اهلل أح�د ِ
والقراءة
ُ َ
ّ

الوقت
س�را ،و َمعنى قوله :وتقضى ّ
لل�زوال أنه إذا ضاق َ
فيهما ًّ

الصبح
الصب�ح َص َّلى ُّ
ع�ن ركعتي الفجر وخ�اف ُخروج َوقت ّ
وت ََركه�ا ُثمَّ قضاهم�ا بعد ُط ُلوع الشَّ�مس وارتفاعها َقدر ُرمح،
ال�زوال وهو نِ ْصف النّهار
و َيمتدّ وقتها من ُط ُلوع الشَّ�مس إلى ّ

فإذا َزا َلت الشَّ�مس عن َوسط السَّ�ماء َفلاَ يقضيها ،وأما َمن َل ْم
الصبح
َّ�مس فليقدم ّ
ُي َص ِّ�ل ُّ
الص ْب�ح وال ال َف ْجر حتى َط َل َعت الش ْ
على ال َف ْجرُ .ثمَّ قال:

وال َف ْر ُض ُي ْقضىَ أ َبدً ا وبالت ََّوال

ال َف�رض لي�س لقضائ�ه وقت معني ب�ل جيب قض�اؤه أبدً ا

يف ك ُّل َوق�ت كان وقض�اء الفوائت واجب على الفور وال جيوز
كو ْقت ا َمل َعاش وتعلي�م العلم املتعينّ ومتريض
تأخيره اَّإل ل ُع ْذر َ
وإرشاف قريب عىل ا َملوتُ .ثمَّ قال:

ن ِ
ُ�د َب َن ْف ٌ
ــ�ل َم ْط َل ًق�ا وأكَّ�دَ ت
ــ�ل ُظ ْه ٍ
َو َق ْب�ل ِوت ٍ
�ر ع رْ ٍ
ْ�ر ِم ْث َ
َْص�

ِ
�ت
ي�ح َت َل ْ
َـر ِاو ُ
حَت َّيـ� ٌة ُض َح�ى ت َ
ْـ�رب و َب ْعــ�دَ َظ ْه ٍ
َو َب ْعــ�دَ َمغ ِ
ـر
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ب وال َحدّ لع�دد التن ُّفل وال زمان
التن ُّف�ل بالصَّلاَ ة ُمس�ت ََح ّ

ل�ه مخص�وص بل هو من�دوب إليه على قدر االس�تطاعة وفي
كل م�ن لي�ل أو نه�ار اَّإل في األوق�ات المنهي ع�ن التن ُّفل فيها
الم ْغ ِ
�رب وبعد ُط ُلوع ال َف ْجر
كبع�د َصلاَ ة ال َع ْصر إلى أن ت َُص ِّلي َ
إل�ى أن ت َْرت َِف�ع الشَّ�مس َقدر ُرم�ح والمتأكِّد م�ن النّوافل تح ّية
المسجد ب َق ْصد
الر ْك َعتان ال َّلتان يطلب من دخل َ
المسجد وهي َّ
الجل�وس فيه إذا كان على ُو ُض�وء وكان في وقت َج َواز ال َّتنَ ُّفل
ُ
وما َق ْبل ِ
الوتْر من النّوافل وهو الشَّ� ْفع في وقت وغيره وما قبل
أيضا .وأ ّما
والم ْغ ِرب من النَّوافل ً
ال ُّظهر وال َع ْصر وما بعد ال ُّظ ْهر َ
الض َحى فهي ِم�ن النَّوافل المرغب فيها وقد قال َ :م ْن
َصَل�اَ ة ُّ
ِ
َحا َف َ
الض َح�ى ُغف َرت ُذنُوبه وإن كان�ت مثل َز َبد
�ظ على َش� ْفعة ُّ
الضحى بضم ِّ
ال َب ْحرُ .
الض َحى
الشين ،وقد تفتح ،ركعتا ُّ
وش ْفعة ُّ
م�ن ُّ
الزوال
ال�زوج ووقتها من ح�ل النّافلة إل�ى ّ
الش�فع بمعنى َّ
الم َح َّمد ّية
وأق ّلها ركعتان وأكثرها ثم�ان ركعات ،وفي العهود ُ
الض َحى َل ْم َي ْق َربه ِجنِّي اَّإل احت ََرق .وفي
ب على َصلاَ ة ُّ
َم�ن وا َظ َ
ِ
ِ
(((
َصحيح اإلمام ُم ْسلم َ :يص ّح على ك ُّل َُسال َمي -أي ُعضو  -من
((( صحيح مس�لم ،كتاب صالة املس�افرين وقرصها ،باب استحباب صالة
الضح�ى ،ج ،1ص 499حدي�ث رق�م  ،720ون�ص كام�ل احلدي�ث:
« ُيصبح (كذا) عىل كل ُسالمي من أحدكم َصدَ قة؛ فكل تسبيحة صدقة،
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أحدك�م َصدَ ق� ٌة فأمر بمعروف َصدَ ق�ة ونَهي ع�ن ُمنْكَر َصدَ قة
َو َع�دَّ  أش�ياء ُث�مَّ قال :وجيزي ع�ن ذلك َر ْك َعت�ان يركعهام يف

الض َح�ى .وأ ّم�ا َصّل�اّ ة الترّ اوي�ح مج�ع تروحية وهي اس�م لكل
ُّ
ركعتني يف َشهر َر َمضان ُس ِّم َيتَا بذلك ألهنم كانوا إذا َس َّل ُموا من
اثنتني جيلس�ون ب َق ْصد االسرتاحة ،ووقته ِ
كالوتْر فإن فعلت َبعد

َم ْغ ِرب مل تسقط وكانت نافلة ال تراويح وندب فعلها يف البيوت
للسلامة من الوباء إن مل تعطل ا َمل َساجد
منفر ًدا أو مع أهله َط َل ًبا ّ
من َصلاَهتا هبا جمُ لةُ .ثمَّ قال:

ٍ
َف ْص ٌ�ل لِنَ ْق ِ
�ه ًوا ُيس� ْن
ص ُس�نَّة َس ْ
إِن ُأ ِّكدَ ْت َو َم ْن َي ِزد َس ْه ًوا َس َجد

�جدَ تان أو ُس�نَ ْن
َق ْب َل السَّلا ِم َس ْ

�ص َغ ِّلب َأن ورد
َب ْع�دُ ك ََذا والنَّ ْق َ

السهو للزيادة أو النقصان أو مها السن ّية وقيل
حكم ُس ُجود َّ

الس ُجود ال َق ْبيل يكون لنقص ُسنَّة
الس ُجود ال َقبيل ثم إن ُّ
بوجوب ُّ
مؤكَّ�دة أو س�نَّتني خفيفتين أو مع زيادة ولو َش ّ
�ك فيها ويكون
الس�جود
الس ُ
�جود ال َب ْع�دي لزيادة كركعة وتبطل الصَّلاَ ة برتكه ُّ
ُّ

الس ُجود ال َب ْعدي فال
ال َق ْبيل إن كان عن ثالث ُس�نَن وطال .وأ ّما ُّ
وأمر
وكل حتمي�دة صدق�ة ،وكل حتطيل�ة صدق�ة ،وكل تكبرية صدق�ةٌ ،
وهني ع�ن املنكر صدق�ة ،وجيزئ من ذل�ك ركعتان
باملع�روف صدق�ةٌ ،
الض َحى».
يركعهام من ُّ
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يفوت بالنسيان ولو طال فمن َسها يف َصلاَ ته بنقص ُسنَّة واحدة
�ها بنقص
جل ْهر يف ال َفريضة أو َس َ
مؤكَّ�دة كما إذا َأسرََّ يف موضع ا َ

أيضا
السورة التي مع أم القرآن يف ال َفريضة ً
ُس�نَن متعدِّ َدة كرتكه ُّ
 سرِ
إذ يف تركه�ا ثالث ُس�نَن قراءهتا وصفة قراءهتا م�ن ّ أو َج ْهر
�جد َس ْجدَ تني
والقيام هلا فإنه يطلب منه عىل وجه الس�ن ّية أن َي ْس ُ
قبل السَّلاَ م بعد فراغ ت ََش ُّهده وبعد الدُّ عاء والصَّلاَ ة عىل النبي 
ثم يعيد الت َّش ُّهد ُثمَّ  ُي َس ِّلم .وإنَّ  َمن َس َها بزيادة ك ََمن  قام خلامسة
أيضا فإنه يسن يف َح ِّقه أن َي ْس ُجد
الس يف ال َفريضة ً
أو َج َهر يف حمل رِّ ّ
وي ِرم هلام وال يرفع يديه وهيوي ِ
ساجدً ا
َس ْ
�جدَ تني َبعد السََّل�اَ م حُ ْ

جهرا ّ
وإن من َس َها بزيادة مع
بتكبرية اإلحرام
ُّ
ويتش�هد و ُي َس� ِّلم ً

الس�ورة م�ن ال َفريضة ويقوم للخامس�ة فإنه
نقص�ان كأن يرتك ّ
�جد َقبل السََّل�اَ م ُثم ّ
�جود ال يكون
الس ُ
يغلب النقصان و َي ْس ُ
َّ إن ُّ

جلهر
للس�نَن املؤكَّ�دة وه�ي ثامن :قراءة ما س�وى الق�رآن وا َ
اَّإل ُّ
�هد
واإلرسار والتّكبير س�وى تَكبرية اإلحرام والتّحميد والت َّش ُّ

جل ُلوس له والت َّش ُّهد األخري ،وأشار هلا َمن قال:
ّ
األول وا ُ
سـينـان شـيـنـان كـذا جيمـان

تـ�اآن عــ�د الس�ـنـن الثـمـ�ان

 سرِ
والسورةِّ ،
األول وال ّثاين،
والشينان :الت َّش ُّهد ّ
ُّ
ّ
فالسينانّ :
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ِ
األول ،والتّ�اءان :التّحميد
�هد ّ
جل ُلوس للت َّش ُّ
جل ْهر وا ُ
واجليمان ا َ

الركعة
للس�ورة يف َّ
والتّكبير ،وزاد النّاظم عىل هذه ال َّثامن القيام ُّ
جل ُلوس للت َّش ُّهد األخري ،وأشار هلا َمن قال:
األوىل وال ّثانية وا ُ

استَدْ ِر ِك ال َق ْبيلَّ  َم ْع ُق ْر ِ
ب السَّلاَ م
َو ْ
ِ
ٍ
يم ُل َه َذ ْي ِن اإل َمام
َع ْن ُم ْق َعد حَ ْ

استَدْ ِر ِك ال َب ْع ِدي َو َلو ِم ْن َب ْع ِد عَام
َو ْ

�جود َق ْبيل فنس�يه حتى َس� َّلم ُث�مَّ ت ََذكَّره
َم�ن ت ََرتَّب عليه ُس ُ

�جد حينئذ ،فإن ل َ
مَ يتذكَّ�ره اَّإل بعد طول
بِ ُق�رب السََّل�اَ م فإنه َي ْس ُ

�جود ال َق ْبيل الذي َفات
الس ُ
ال يس�تدركه ويفوت ،ف�إن كان هذا ُّ

اس�تدراكه بال ّطول ت ََرتَّب عن ثالث ُس�نَن فأكث�ر َب ُط َلت الصَّلاَ ة

لاَ س�جود والصََّل�اَ ة صحيحة.
وإن ت ََرتَّ�ب على أ َق ّل من ذلك َف ُ
�جود َب ْع ِدي ونسيه فإنّه َي ْس ُجده متى ما ذكره
و َمن ت ََرتَّب عليه ُس ُ
ول�و ذكره بعد عام أو أقل أو أكثرُ .ثمَّ اعلم ّ
أن اإلمام حيمل عن
الزيادة والنّقصان فإذا س�ها املأموم
�هو ّ
املقت�دي به أي املأموم َس ْ

دون إمامه َفلاَ سجود عليه وهذا ما دام مقتد ًيا باإلمامُ .ثمَّ قال:

و َب َط َل ْت بِ َع ْم ِد َن ْف ٍخ َأ ْو َكلاَ ْم
لِ َغ ِ إِصَل�اَ ح وبِا ُمل ْش ِ
ض وفيِ الو ْق ِ
�غ ِل عَ�ن
ت َأ ِعدْ إِذا ُيس�ن
َ
ْي�رْ ْ
َ
َف ْ�ر ٍ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
�ـر ٍ
ــه ِو زَ ْيــد امل ْث ِ
ــل
ب َأكْـ�ل
َو َحــدَ ث َو َس ْ
َق ْه َق َه�ة َوع َْمـ�د ُش ْ
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ٍ
��ي ٍء َو َذك ِ
��ر ِ
ض
وس ْ
ْ��ر َف ْ
��ج��دَ ة َق ْ
َ
ٍ
ِ
ِ
ــي ثَلاَ ث ُسـن ٍَن
َو َف ْ
ــوت َقبـل ٍّ

َأ َق�ل ِ
�ت ك َِذك ِ
ْ�ر ال َب ْع�ض
َّ م� ْن ِس ٍّ
�ل مس ِ
�ج ٍد َك ُط ِ
�ول الزَّ َم�ن
بِ َف ْص ِ َ ْ

تبطل الصَّلاَ ة بأش�ياء منها أن َينْف�خ ا ُمل َصليِّ يف َصلاَ ه َع ِامدً ا

برشط تركب احلُروف منه اَّ
وإل َفلاَ أ َثر له وإن َن َف َخ ساه ًيا َس َجدَ
لس�هوه .ومنه�ا َت َع ُّم�د ال َكلاَ م لغير إصلاح الصََّل�اَ ة و َت َع ُّمده
َ
إلصالحه�ا َغري ُم ْبط�ل وال يشء فيه ما لمَ يكثر وت ّ
َعذر التّس�بيح

�جود  السهو َبعد السَّلاَ م إن
�هوا ففيه ُس
فتبطل به وأ ّما ال َكلاَ م َس ً
َّ
ِ
اَّ
بالساهي
كان
قليلاً وإل فالبطالن ويف إحلاق اجلاهل بالعامد أو ّ
ِ
َق�والن ومث�ل ال� َكلاَ م يف الصََّل�اَ ة ق�راءة ش�عر أو يشء من غري
أيضا عىل التّفصيل يف ال� َكلاَ م .وأ ّما
ال ُق�رآن و َت ْب ُط�ل الصَّلاَ ة ب�ه ً
ال َّتنَحنُح والتنخم ِ
فمعفوا عنه كأنني
والتنهد للرضورة
واجلش�اء
ً
ُّ
لوج�ع وبكاء ختش�ع وإن مل  َيك�ن للرضورة فال�كالم يفرق بني
َ

وس�هوه وق َّلت�ه و َك ْث َرته ومنها ما يش�غل ا ُمل َصليِّ يف َصلاَ ته
َعمده َ
والركوع
كح ْقن وقرقرة حتى يرتك ً
َ
فرض�ا من فرائضها كالقيام ُّ
أو نحومه�ا ّ
أيضا فإن َش� َغله ذلك عن
فإن الصََّل�اَ ة تبطل بذلك ً
الس�نَن قط وأيت بفرائضها َفلاَ تبط�ل ،ويعيدها يف الوقت ا َّلذي
ُّ

بالس�نَن إح�دى ال ّثامن
ه�و فيه�ا اختي�اري أو رَضوري ،وا ُملراد ُّ
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املؤكَّ�دات وأ ّما ترك ُس�نَّة غير مؤكَّدة َفَل�اَ يشء عليه كالفضيلة

الصالة ك ُ
أي
َخ�روج ريح ونح�وه عىل ّ
حل�دَ ث يف َّ
ومنه�ا ط�رو ا َ
�هوا أو َع ْم�دً ا غلبة أو اختي�ار وك ََذا َ
حلدَ ث
وج�ه كان َس ً
تذكّ�ر ا َ
يف الصََّل�اَ ة وال َيْس�رْ ِ ي ال ُب ْطالن للمأموم بِ َح�دَ ث اإلمام اَّإل مع

ليِّ الرباع ّية
َت َع ُّمده ،ومنها أن يزيد يف الصَّلاَ ة مثلها َس ً
هوا كان ُي َص ُّ
بالرباع َّية َفلاَ تبطل اَّإل
ثامنية أو ال ُّثنائ ّية أرب ًعا ،ويف إحلاق املغرب ّ
بزي�ادة أربع أو بال ُّثنائ ّية فتبطل بزيادة ركعتني قوالن ُثم ّ
َّ إن زيادة
الزيادة
�هوا يشترط فيها أن تكون حم َّققة وأ ّما لو َش ّك يف ّ
املثل َس ً

جيرب بالس ُجود اتّفا ًقا وأ ّما زيادة أقل من مثل الصَّلاَ ة
الكثرية فإنه
ُّ
ِ
والزي�ادة عَمدً ا
�جد َبعد السََّل�اَ مّ ،
�هوا فغير  ُم ْبطل ولكنه َي ْس ُ
َس ً
الضحك
ُم ْبطِل�ة مط َل ًقا مثلاً كانت أو أ َق ّل ومنه�ا ال َقه َقهة وهي ّ
بالصوت مبطلاً للصَّلاَ ة كانت عَمدً ا أو نس�يانًا أو غلبة وهي يف
َّ

الصوف ّية .ومنها
وح�رام عند ُّ
غير الصَّلاَ ة مكروهة عند ال ُف َقهاء َ
ِ
بتعمد أحدمها
َت َع ُّم�د األكل أو الُّش�رُّ ب يف الصَّلاَ ة فإنه ُم ْبطل هلا ُّ
س�هوا مل تبطل
بتعمدمها م ًعا ،فإن أك ََل وشرَ ِ ب
ً
فأحرى أن تبطل ُّ
�جدة ونحوها من
�جد َبعد السََّل�اَ م ومنه�ا َت َع ُّمد زي�ادة َس ْ
و َي ْس ُ
ِ
ِ
الركن ال َقول
كل رك�ن ف ْعِل�يِ ك َُركُوع ونحوه فإنّه ُم ْبطل هل�ا وأ ّما ُّ
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ِ
تعمد َر ّد
الراجح ألنه ذكر ومنها ُّ
َكتَكرير الفاحتة فغري ُم ْبطل عىل َّ
لاَ شء عليه
ال َق ْيءَ ،ف َمن َس� َب َقه و َغ َل َبه قيء أو قل�س فلم َي ُر ّده َف يَ
متعمدً ا وهو قادر عىل طرحه بطل
يف َصلاَ ته وال صيامه وإن َر َّده ِّ
صومه وصلاَ ته ،وإن رده ِ
ناس ًيا أو مغلو ًبا فقوالن قول بالبطالن
َ َّ
َ
حللق ملء
وق�ول ِّ
بالص ّحة .وال َقلس بوزن الفلس :ما َخ َرج من ا َ
ال َف�م أو دونه وليس بقيء ،فإن ع�اد فهو ال َقيء .ومنها أن يذكر

مخسا فأ َق ّل فتبطل الصَّلاَ ة بذلك وأما إن
يف َصلاَ ته فوائت يسرية ً
ذكر فوائت س�تًّا فأكثر وهو يف الصَّلاَ ة مل تبطل بل جيب عليه إذا

َف َ�رغ م�ن َصلاَ ته قضاء تلك الفوائت فإن قضاه�ا َفلاَ يعيد التي
تذك�ر فيها ولو بقي وقته�ا وأ ّما ذكر َصَل�اَ ة حارضة يف حارضة
رْ يومه قبل ال ُغ�روب .وذكر
فهو ُم ْف ِس�د هل�ا ك َِذكْر ُظ ْهر يف َعْص�
َم ْغ ِرب حارضة يف عش�اء ح�ارضة ألن الترّ تيب بني احلارضتني

واجب شرَ ط مع ِّ
الذكر اتّفا ًقا وأ ّما الترَّ تيب بني احلارضة ويسير 
الفوائ�ت وهي أرب�ع أو خمَ س فا َملش�هور أنه واج�ب غري رشط

منه�ا ومنه�ا أن يذكر يف الصََّل�اَ ة بعض َصالة قبله�ا كأن يكون
�جدة من ال ُّظ ْهر وقد طال ما
يف َصَل�اَ ة ال َعصرْ  َف َيذكُر َركعة أو َس ْ
بني َصَل�اَ ة ال ُّظ ْهر املتروك منها وهذه التي تذك�ر فيها ،وال ّطول
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الزمن وإن لمَ يخَ ُْرج منه فيبطل
إ ّما باخلُروج ِمن ا َمل ْس ِجد أو بطول ّ
املرتوك منها وهي ال ُّظهر يف مثالنا لعدم إصالحها بالقرب ومنها

�جو ًدا قبل ًّيا ت ََرتَّب عن ترك ثَلاَ ث ُس�نَن أو
أن يذكر يف َصلاَ ته ُس ُ
أكث�ر وقد ط�ال ما بني الصَّلاَ تني كام َت َق�دّ م فتبطل األوىل وتبطل

�جود وأ ّما َمن يذك�ر بعض َصلاَ ة أو
الس ُ
ال ّثاني�ة الت�ي تذكر فيها ُّ
�جود ال َق ْبليِ املترَ َ تِّب عن ثَلاَ ث ُس�نَن ولمَ  ُيطِل ما َبني الصَّلاَ ة
الس ُ
ُّ
املرتوكة منها ووقت ذكره لذلك مل يكن احلكم كذلك فإن ت ََذكّر
بالس ُجود،
قبل أن يتل ّبس َ
بصلاَ ة أخرى أتى بالبعض املرتوك أو ُّ

وصحَّ�ت َصلاَ ته وإن لمَ يذكر حتى تلبس بغريها والفرض أنه مل 
َ
يط�ل ما بينه�ا ففي ذلك تفصيل ألن األوىل إ ّم�ا َفريضة أو نافلة

وال ّثاني�ة كذلك فهي أرب�ع أوجه ذكر من فرض يف فرض أو من

نف�ل يف نفل أو م�ن َفرض يف َن َفل أو من َن َفل يف َفرض فإن ت ََذكَّر
�جو ًدا بعد ًّيا من َصلاَ ة َم َضت وهو يف َفريضة أو نَافِلة لمَ  َت ْف َسد
ُس ُ
�جدَ مها وكذلك إن كانتا قبل
واح�دة منها فإذا َف َرغ ممّا هو فيه َس َ
السََّل�اَ م ومها ال تفس�د الصَّلاَ ة برتكهما فهام كالتي َبعد السََّل�اَ م
وأ ّما ما تفس�د الصَّلاَ ة برتكهام فإن طال ما بني َسالمه من األوىل

وإحرام�ه بال ّثاني�ة َب ُط َلت األوىل وصار ذاكر الصََّل�اَ ة يف الصَّلاَ ة
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فيتص�ور يف ذلك
أح�رم بال ّثاني�ة بقرب َسلا َمه م�ن األوىل
ّ
وإن َ

أربعة أوجه ّ
�جود إ ّما من َفريض�ة أو نافلة ويف كل منهام
الس ُ
ألن ُّ
�جود ِمن َفريضة
الس ُ
إم�ا أن يذك�ره يف فريض�ة أو نافلة فإن كان ُّ
وأطال القراءة يف هذه ال ّثانية أو َركَع بأن ينحني ولمَ  َي ْر َفع رأس�ه
َب ُط َل�ت األوىل ُث�مَّ إن كانت هذه الت�ي َذكَر فيها نافِل�ة أمتَّها وإن
اس�تحب له
كان�ت َفريض�ة َق َط َعه�ا إن لمَ يعقد ركعة فإن َع َقدها
ّ
تشفيعها وإنّام يقطع لوجوب ترتيب يسري الفوائت مع احلارضة

ف�إن كان مأمو ًم�ا مَتادى كام َم ّر فيمن ذك�ر َصلاَ ة يف َصلاَ ة وإن لمَ 
ِ
ِ
�جد إلصالح
وس َ
ُيط�ل الق�راءة ولمَ  َيركَع ألغى ما َفعل يف ال ّثانية َ
لاً ورجع بغري َسَل�اَ م كان وحده
األوىل كانت ال ّثانية َف ً
رضا أو َن ْف َ
�جود من نَفل َفت ََذكَّره يف َفرض
الس ُ
أو إما ًم�ا أو مأمو ًما وإن َذكر ُّ

تمَ�ادى وال يشء علي�ه .وإن كان من نفل وت ََذكَّ�ره يف نافلة ،فإن
أطال ِ
القراءة أو َركع يف ال ّثانية مَتادى وال َق َضاء عليه لألوىل وإن
لمَ  ُيطِ�ل فقي�ل :يتامدى ،وقيلَ :يرج�ع إىل األوىل م�ا لمَ  َيركَعُ .ثمَّ 
قال:

واست ِ ِ
ُوع
الر ْك َن فإن َح َال ُرك ْ
َدرك ُّ
َ ْ
ِ
ك َِف ْع ِ
ي ِرم
ـ�ل َمـ ْن َس�ـ َّل َم َلكـ�ن حُ ْ
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�وع
َف َأ ْل� ِغ َذ َ
َّ�ه ِو َوالبِنَ�ا َي ُط ْ
ات الس ْ
لِل َب ِ
ـول ال َف َس�ـا َد ُم ْل ِ
ـاق َوال ُّط ُ
ـزم

م�ن نيس ر ْكنًا م�ن أركان الصَّلاَ ة :أي َفر ًض�ا ِمن َف ِ
رائضها
ْ
ُ
َ
كالركُ�وع والس�جود ُث�مَّ ت ََذكَّره بالق�رب فإنّه يس�تدركه حينئذٍ
ُّ ُ
ُّ
الركُوع بينه وبني تداركه
أي :ي�أيت به ،فإن لمَ  َيت ََذكَّره حتى ح�ال ُّ
َليِ الركعة املرتوك منها
الركْعة التي ت َّ
للرك�ن املرتوك بحيث َع َقد َّ
ُّ

�ها َعن بعضها ويبن�ي عىل غريها من
الر ْك َعة التي َس َ
فإن�ه يلغ�ي َّ

الركعات إن كان اَّ
وإل كانت هذه التي َعقد اآلن أواله  .هذا ك ّله  
َّ

غير الرك َعة األخرية وت ََذكَّر َقبل السََّل�اَ م وإن
إذا كان السَّ�هو يف
َّ

أيضا َقبل
الر ْك َعة األخرية فإنه َيتَدارك ما ت ََرك منها ً
السهو يف َّ
كان َّ
وحال السَّلاَ م بينه وبني تَدارك
السَّلاَ م ،فإن مل  َيت ََذكَّره حتّى َس َّل َم َ

أيضا ويبني عىل
الر ْك َعة املتروك بعضها ً
ما َس َ
�هى َعنه فإنّه يلغي َّ

غريها كام َم ّر .ولكن هذا ا َّلذي مَل ْ َ
يتذكَّر حتى َس َّلم ال ُبدّ أن يأيت 
بتكبير ون ّية راف ًعا يدي�ه عند رشوعه ملا بقي له م�ن َصلاَ ته وهو

َق َضاء َّ
الركْعة التي َف َس�دَ ت له ويكون إحرام�ه له بال ُقرب فإن مَل ْ
حلكم إن كان الترَّ ك من
حُ ْ
ي ِرم إِ اَّل َبعد طول َب ُط َلت َصلاَ ته ،وك ََذا ا ُ
غري األخرية ومل يتذكَّر حتى َس� َّلم فإنه حيرم الباقي بالقرب اَّ
وإل
َب ُط َل�ت َصلاَ ته ،واحلاص�ل ّ
الركْن ا ُملوجب
أن ا َملانع من تَ�دَ ارك ُّ

الركعة املرتوك منها ،فإن
لإلتيان بركعة بر ّمتها خيتلف باختالف َّ
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كان ا َملتروك م�ن غري األخيرة فاملانع من ذلك َعق�د التي تليها
وإن كان من األخرية فاملانع منه السَّلاَ مُ ،ثمَّ إذا فات حَم َ ّل تَدارك
الركْن بعقد الركُوع أو بالسَّلاَ م وأتى بركعة مكان ِ
الفاسدةّ ،
فإن
ُّ
ُّ
ّحول
تتحول فتصري ثانيته أوىل وثالثته ثانية وهكذا ،والت ُّ
َركعاته َّ
املذك�ور إنما هو بالنّس�بة لإلم�ام واملنف�رد وإنام املأم�وم إذا فاته

�جود بنع�اس أو َغ ْفلة أو زح�ام أو نحو ذلك وفاته
ُركُوع أو ُس ُ
تدارك�ه ّ
تتحول بل يأيت يف قضاء الفاس�دة بركعة
ف�إن ركعاته ال َّ

بالسورة أو غريها وما ذكره النّاظم
عىل هيئة الفاس�دة من كوهنا ُّ
الركن خمصوص بغري الن َّية وتكبرية اإلحرام ،أ ّما مها
م�ن تَدَ ارك ُّ
َفَل�اَ يتداركان ألهنام إذا َس� َقطا أو أحدمها مل حيص�ل الدُّ خول يف

الصَّلاَ ةُ ،ثمَّ قال:

م ْن َش�كَّ يف ُرك ِْن َبنَى عَلىَ ال َي ِقني
لأِ
ِ ِ
�م والقـ َْول
ْن َبنَـ�وا فـ�ي ف ْعل ِه ْ

�جدْ ال َب ْع ِدي َل ِك� ْن َقدْ َيبِني
َو ْل َي ْس ُ
ٍ
ِ
ِ
�ـورة َفال َق ْبلـي
ص بِ َف ْ
َن ْق ٌ
ـ�وت ُس َ

ِ
الصالة أي َفرض من فرائضها
من َشكَّ يف ُركن من أركان َّ

هل أتى به أم ال فإنّه يبني عىل اليقني املح َّقق عنده ويأيت بام َش ّك
فيه ويس�جد بعد السَّلاَ م فإذا َش ّك هل َصلىَّ واحدة أو ثنتني بنى

على واحدة ألهن�ا املح َّققة عنده ويأيت بام َش ّ
�ك فيه وه�و ال َّثانية
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ويكمل َصلاَ ته ويس�جد بعد السََّل�اَ م وإن َش ّ
�ك هل َصلىَّ اثنني
أو ثَلاَ ًثا َبنى عىل اثنني وإن َش ّك هل َصلىَّ ثَلاَ ًثا أو أر َب ًعا َبنى عىل

ثََل�اَ ث وك َ
َ�ذا إن َش ّ
�ك يف ُركُوع هل َركَ�ع أو مَل ْ َي ْركَع فيف َعل عىل

أنه مَل ْ َي ْركَع وك ََذا ْ
إن َش ّ
�جدَ أو مَل ْ َي ْس ُجد فيعمل عىل أنه
�ك هل َس َ
مَلْ   َيس�جد أو َش ّك هل َس َجدَ واحدة أو اثنني فيعمل عىل واحدة

ويس�جد يف ذلك ك ّله بعد السََّل�اَ م الحتامل أن يكون َقد َف َعل ما

َش ّك فيه وهذا يف املوسوس .أ ّما هو فإنه َي َت َعدّ بام َش ّك فيه َ
وشكُّه

َّ
ترغيماً للش ْيطان فإذا َش ّك هل َصلىَّ 
كال َعدَ م و َي ْس ُجد َبعد السَّلاَ م

وس َجدَ َبعد
ثَلاَ ًثا أو أرب ًعا َبنَى عىل األربع وال َي ْف َعل ا َملشكوك فيه َ
يطرأ ذلك عليه يف ك ُّل َصلاَ ة أو يف
السَّلاَ م .واملوسوس هو الذي َ
مرتني أو َم ّرة وأ ّما إن لمَ  َي ْط َرأ ذلك اَّإل َبعد يوم أو يومني
ك ُّل يوم َّ
َ�رك ركنًا فتذك�ره بالقرب
فليس بموس�وسُ ،ث�مَّ اعلم أنَّ  َمن ت َ

الزيادة
�جد َبعد السََّل�اَ م لتمحض ّ
وص َّحت ركعته َس َ
وتدارك�ه َ
وه�و ما عمل قبل كامل ركعتني من التي بعدها وإن فاته تداركه
�جود بعدي
فالس ُ
الرابعة ُّ
وفس�دت ركعته ف�إن كانت ال ّثالث�ة أو َّ

أيض�ا ،وإن كان�ت األوىل وتذك�ره قبل عقد
لتمح�ض الزي�ادة ً
�جود
ال ّثالث�ة فكذلك ً
فالس ُ
أيضا ،وإن لمَ  َيتَذكَّر حتّى َع ْقد ال ّثالثة ُّ
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الس�ورة من ال َّثالثة التي
َق ْبليِ الجتامع ّ
الزيادة والنّقص أي نقص ُّ
ِ
الركعة األوىل أو ال ّثانية
صارت ثانية ،ومثلها من نيس َس ْجدة من َّ
ومل يت ََذكَّر حتّى َرفع رأسه من ُركوع ال ّثالثة ّ
فإن هذه ال ّثالثة تصري

�جد
ل�ه ثانية وجيلس عليها ُثم
َّ يأيت بركعتني بأم القرآن فقط و َي ْس ُ
َ
حِ
السورة من ال ّثانية التي َص اَّلها بال َفاتة فقط
قبل السََّل�اَ م لنقص ُّ
لكوهن�ا َثالثة يف اعتقاده فرجعت ثاني�ة لبطالن واحدة ممَّا قب َلها،
ُثمَّ قال:

ِ
الو ْس َطى َواأل ْي ِدي َقدْ َر َف ْع
ك ََذاك ِر ُ

َو ُر َك ًب�ا لاَ  َق ْب َ
ـ�ل َذا َل ِكـ� ْن َر َجـع

�جود ال َق ْبِل�يِ  َف َم�ن َذكَر
الس ُ
التش�بيه إلف�ادة احلك�م وه�و ُّ

الوس�طى واحلال أنه َقد َر َفع يديه وركبتيه عن األرض
لس�ة ُ
جل َ
ا َ
للس�جود كام ه�و املطلوب منه أن
ومت�ادى على قيامه ومل يرجع ُّ

�جد َقبل
ال َيرجع من َفرض إىل ُس�نَّة إن اس� َت َفل قائماً اتفا ًقا ف َي ْس ُ
الوسط .أ َّما إن َخا َلف ما أمر به ورجع
السََّل�اَ م لنقص اجللوس َ

س�جد بعد
مفارقة األرض بيديه وركبتيه فإنّه َي ُ
جلل�وس بعد َ
إىل ا ُ
وس�واء َرجع َع ِامدً ا
السََّل�اَ م لتمحض ِّ
الزيادة وال تبطل َصلاَ ته َ
أو ناس�يا أو ج ِ
اهًل�اً رج�ع بع�د االس�تقلاَ ل أو قبل�ه ف�إذا َذكَ�ر
َ
ً
والو ْس�طى َقبل َرفع يديه وركبتيه ع�ن األرض ورجع
اجلَلس�ة ُ
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�جود عليه ألنه ليس مع�ه اَّإل الت َّز ْح ُزح وهو  
لاَ س ُ
جلل�وس َف ُ
إىل ا ُ

�جود يف َس�هوه ،وهذا
ال يبط�ل َعم�ده وما لاَ يبطل َع
مده لاَ س ُ
ُ
التّفصي�ل إنّام ه�و يف ال َفريضة أ ّم�ا النّافِلة فريجع إذا ق�ام لل ّثالثة
�جدَ َبعد السََّل�اَ م
فيه�ا فارق األرض أم ال فإن فارقها ورجع َس َ
الركْعة ال َّثالث�ة أضاف هلا رابعة
للزي�ادة فإن مل يتذكَّر حت�ى َع َقد َّ
وس َجدَ قبل السَّلاَ مُ .ثمَّ قال:
َ

َف ْص ٌل بِ َم ْوطِ ِن ال ُق َرى َقدْ ُف ِر َض ْت
بِ َج ِام� ٍع عََل�ىَ  ُم ِقيـ�م َمـ�ا ا ْن َع َ
ـذر
ـم َقدْ ُتنْدَ ُب
و َأ ْجزَ َأت َغيرْ ً ا َن َع ْ

ـخ ْطـب ٍ
ِ
ـت
ـة تَـ َل ْ
َصـلاَ ةُ جمُ ْعــ� ُة ل ُ َ
ي�ب بِكَـ َف ْـر َس ٍ
�ـخ َذكَـر
ـ�ر َق ِر ْ
ُح ٍّ
ِ
ب
عنْـدَ النِّـ�دَ ا السَّ�ـ ْع ُي إِ َل ْيها يجَ ِ ُ

ِّ
حل ّر غري ا َملعذور املقيم
ُحكْم اجلمعة الوجوب
على الذكر ا ُ
ببلده�ا أو قري�ة أو ِخ َي�م خارج�ة عنه�ا َق�در َفرس�خ ورشوط
األول االس�تيطان ببل�د مبني .ال ّث�اين :اجلامعة
صحته�ا مخس�ةّ :
َّ

الذي�ن يدفع�ون عن أنفس�هم األم�ور الغالبة وال حي�دون بعدد
ِ
�ح اجلمع�ة بحض�ور اثن�ي عشر رجًل�اً باقني لسلامها.
وتَص ّ
ال ّثال�ث :اجلام�ع وم�ن رشط�ه البني�ان املخص�وص على صفة

الرابع :اخلطبة قبل الصَّلاَ ة
ا َملس�اجد ا ُملعتادة ألهل تلك ال َبل�دةّ .
فإن َج ِهل اإلمام َف َصلىَّ بِ ُ
لاَ خطبة َخ َطب وأعاد الصَّلاَ ة ولو َصلىَّ 
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ُثم َ
َّ خ َطب أعاد الصَّلاَ ة فقط ومن شرَ ط اخلطبة وصلها بالصَّلاَ ة
الزوال فإن َخ َطب قبل�ه أعاد اخلُطبة .و َأ َّول
وال خيط�ب اَّإل بعد ّ

ال�زوال أفضل وآخر وقتها
وق�ت اجلمعة كال ُّظه�ر وإيقاعها أثر ّ
مَ يبق
أن يبق�ى قدر ركعة واحدة بعد الفراغ منه�ا لل ُغروب فإن ل َ

َس�قط وج�وب اجلمعة عنه�م .اخلامس :اإلمام ويشترط كونه

َص�ح َخلف إمام ُمس�افر مل ينو إقام�ة أربعة أ ّيام
ُح ًّ�را مقيماً فال ت ُّ
فأكث�ر فإن نَواها ولزمته اجلمعة بالتّبع للمس�توطنني َف َله أن يؤ ّم
فيه�ا وال ت َِص ّح اجلمعة خل�ف عبد وجتزئ اجلمعة غري من جَ ِ
تب
علي�ه ع�ن ال ّظهر والذي ال جتب عليه ا ُملس�افر واملعذور بمرض
ّ
يتع�ذر معه اإلتيان ّأولاً يقدر عليه اَّإل بمش� ّقة ش�ديدة ومتريض
هناك ممرض أم ال أرشف عىل
والو َلد سواء كان
القريب كاألب َ
ِّ

والصبي والبعيد عىل أكثر من
ا َملوت أم ال وجتزئ كذل�ك ال َعبد َّ
ثالثة أمي�ال واملرأة فهؤالء ال جَ ِ
تب عليه�م اجلمعة وإن َص ّلوها
والسعي
أجزأهتم عن ال ُّظهر وحضورهم هلا
مستح ّ
َ
ب ومطلوب َّ
الذهاب إليها يف َح ّق من جَ ِ
إليها أي َّ
تب عليه واجب عند األذان
َ
هلا وهذا َح ّق القريب وأ ّما ال َبعيد ف َي ِجب عليه َّ
الذهاب قبل ذلك
بمقدار ما يدركهاُ ،ثمَّ قال:
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��ال��ر َو ِ
اح ات ََّصل
َو ُس��نَّ  غ َْس ٌل بِ َّ

ِ
ِ
ٌ
حـ�ال جمَ ُـل
يــ�ر َو
نُــ�د َب هَ ْتج ٌ

ّصلاً بالرواح
جلمعة غسل موصوف بكونه مت
ّ
ُي َس ّن لصالة ا ُ

معفو عنه ،وأما إن نام بعد
إليها وصفته كاجلنابة وال َفصل اليسري ّ

بالرواح ّ
الزوال
الذهاب كان قبل ّ
غس�له أو تغدى أعاده واملراد ّ

أو بعده لكن يستحب التّهجري :أي ّ
جلمعة يف وقت
الذهاب إىل ا ُ
ِ
حلر هبيئة مجيلة وذلك باس�تعامل الس�نة من
اهلاجرة وهي ش�دَّ ة ا َ
الش ِ
ص ّ
وحلق ال َعانة ونَتف اإلبط واس�تعامل
�ارب واألظف�ار َ
َق ّ
والتجمل بالثياب احلَ َسنة واستعامل ال ّطيب .ثم قال:
السواك
ّ
ّ
بجمع ٍ
�ت
ـ�ة جمَ َاعَ� ٌة َق�دْ َو َج َب ْ
ُ ْ َ
ون ِ
ِ
ـ�ت إعَ�ا َد ُة ال َف ِّ
ــ�ذ هِ َبــ�ا
ُـد َب ْ
َ

ُس�ن َّْت بِ َف ْ�ر ٍ
�ت
ض َوبِ َر ْك َع�ة َر َس ْ
ِ
لاَ مغ ِْرب�ا ك َ ِ
ـرهـ�ا
َ�ذا عش�ـًا ُموت َ
َ ً

وسنَّة يف غريها من سائر ال َفرائض
اجلامعة واجبة يف اجلمعة ُ

بمعن�ى ّ
أن إيقاع صالة اجلمع�ة يف اجلامعة واجب وإيقاع غريها

من س�ائر ال َفرائض يف مجاعة س�نة ،ومعنى قوله :وبركعة َر َست
جلامعة وحص�ل بإدراك ركعة فأكثرَ ،ف َمن أدرك
أي َثبت فضل ا َ

أدرك فضلها ا َّلذي حيصل َملن
ركعة فأكثر من َصلاَ ة اجلَامعة فقد َ

خمتارا .وأ ّما
َحضرَ ه�ا من ّأوهلا إذا كان َقد فاته ذلك
اضطرارا ال ً
ً
خمتارا َفلاَ حيصل له ذلك ومعنى قوله وندبت إعادة الفذ
إذا كان ً
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جلامعة اَّإل
هبا أن من َصلىَّ  َف َذا :أي وحدة يستحب له أن يعيد يف ا َ
ا َمل ْغ ِ
�رب إذا َص اَّلها َوحدَ ه َفلاَ يعيدها يف جمَ َاعة وكذا العش�اء إن
ِ
لىَّ الع َش�اء وحده ومل يوتر فيس�تحب له
أوت�ر بعده�ا وأ ّما أن َص
إعادهتا مع مجاعةُ ،ثمَّ قال:

آت بِاألرك ِ
ف
َـ�ان َو ُحكْمـً�ا َي ْع ِر ُ
ْ

ـف
َـــر ُمكَـ َّل ُ
ــرط اإل َمـام َذك ٌ
َش ْ
وغ ِ
َيرْ ذي فِ ْسق َولحَ ْ ِن واقتَدَ ا
َ

شرَ ط اإلمام�ة على قس�مني :شرَ ط ِصحَّ�ة ،وشرَ ط كامل،
َفَش�رَ ط الصحة هو إذا ُع ِ
�دم َب ُط َلت الصََّل�اَ ة َخلف ذلك اإلمام
ِّ َّ
ِ
وأعيدت أب�دً ا .وشرَ ط كامل هو إذا ُفقد َفلاَ باس لكن ا َمل ْطلوب

الص ّحة عىل ترتي�ب النّظم أن يكون
ف�أول رشوط ِّ
ه�و وجودهَّ .
َ�راَ .ف َمن َص َ
َّل�ىَّ خ ْلف ام�رأة َب ُط َلت َص َاَلت�ه ويعيدها
اإلم�ام َذك ً

أب�دً ا .ال ّثاين :أن يك�ون مك َّل ًفا عاقًل�اً بال ًغاَ ،ف َم�ن ائتمَّ بمجنون
أو َس�كران َغ َلب عىل عقل�ه أو بصبي غري بال�غ َب ُط َلت َصلاَ ته.
ال ّثال�ث :أن يكون قادرا عىل أدائها واإلتي�ان بأركاهنا من ِ
القيام
ً
ِ
�ح ائتامم ال َقادر على ذلك بالعاجز
�جود فال َيص ّ
والس ُ
والركوع ُّ
ُّ
ِ
الرابع :أن يكون عار ًفا بحكم الصَّلاَ ة؛ أي عا ًملا بام ال تَص ّح
عنهَّ .
ِ
ِ
ِ
الصَّلاَ ة اَّإل به من القراءة والفقهَ ،فلاَ تَص ّح الصَّلاَ ة َخلف اإلمام
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األ ِّم�ي الَّ�ذي ال حيفظ م�ن القرآن ش�ي ًئا وال يعرف�ه .وأ ّما الفقه

الو ُضوء وال ُغس�ل وإن�ه إن ترك لمَعة َب ُطل
فا ُمل�راد به معرفة كيف ّية ُ

وصلاَ ته وكذلك تعيني الصَّلاَ ة التي رشع فيها .اخلامس:
ُط ْه�ره َ
ِ
كون�ه غير فاس�ق وهو ش�امل الفس�ق اجلارحة كشرب اخلَمر
ونحوه ولفسق االعتقاد كال َقدري وغريه من أهل األهواءَ ،ف َمن
ِ
لىَّ خلف َف ِ
َص َ
بالفاس�ق ا ُملغتاب:
اس�ق بوجهيه أعاد أبدً ا وأحلقوا
لىَّ خ ْلفه ابت�داء وإن َص َ
أي الَّ�ذي يغتاب النّاس َفلاَ  ُي َص َ
لىَّ خل َفه
املدونة ونقله ّ
الشيخ ال ّطالب
ففيه خالف قاله ابن ناجي يف شرَ ْ ح ّ
ِ
الس�ادس :كونه غري حلان َفلاَ تَص ّح الصَّلاَ ة َخلف
يف حاش�يتهّ .
ال َّل ّح�ان .قي�ل مطل ًقا يف الفاحت�ة وغريها .وقي�ل يف الفاحتة فقط
الس�ابع :كونه غري
وم�ن ال َّلحن عَدَ م التّمييز بني َّ
الضاد وال ّظاءّ .
ُم ْقت ٍَد بغريهَ ،ف َمن ائت َّم بمأموم َب ُط َلت َصلاَ تهُ .ثمَّ قال:
 فيِ جمُ ْ َع ٍة َح ُر ُم ِقيم عُد ًدا

يعن�ي أن الُّش�رُّ وط املتقدِّ مة ه�ي شرُ وط يف ِصحَّ�ة اإلمامة
مطل ًق�ا يف اجلمع�ة وغريها وي�زاد ِ
لص ّحة اإلمام�ة يف خصوص
ُ
ِ
َصَل�اَ ة اجلُمع�ة شرَ طان َ
حرا َفَل�اَ تَصح
آخ�ران :أحدمها كون�ه ًّ
إمام�ة َعبد يف اجلمع�ة وكذلك يف َصلاَ ة العي�د ،إذ لاَ جمُ عة عليه
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ِ
جلمعة َخلف ُم َس�افِر اَّإل
وال عي�د .ال ّثاين :كونه مقيماً  َفلاَ تَص ّح ا ُ

جلمعةُ .ثمَّ قال:
أن ينوي إقامة أربعة أ ّيام فأكثر كام َت َقدّ م يف ا ُ

ِ
�ع
ْ�ر ُه السَّ�ل ُس وال ُق ُ�روح َم ْ
َو ُيك َ
�ـل وإمـام ٍ
َوك َ
ـــ�ة بِـَلَ
َـاألش ِّ َ َ َ
ِ
األساطنيَ َو ُق��دَّ ا َم اإل َمام
َب�ْي�نْ َ
َ
ِ
�ب جَم ُْه ٌ
ــ�ول َأ ْو َم� ْن ُأبِنَ�ا
َو َرات ٌ

ٍ ِ ِ
ْ�ر ُه َد ْع
�م و َم� ْن ُيك َ
َب�اد ل َغيرْ ِ ه ْ
ِر َدا بِمس ِ
�ج ِد َصَل�اَ ِة جتـْـتَـ َلـ�ى
َ ْ
ِ
ِ
ِ
جمَ َاع� ٌة َب ْع�دَ َصَل�اَ ة ذي الت�زَ ام
يِ
ِص� اب� ُن ِزنَ�ا
َو َأ ْغ َل ٌ
�ف َع ْب�دٌ َخ ٌّ

ه�ذا شرُ وع م�ن النّاظ�م يف ع�دد شرُ وط الكَمال اإلحدى

عَشرَ  ،واإلمامة مع هذه األوصاف صحيحة لكن األوىل َسلاَ مة

اإلم�ام منها واتّصاف�ه بيشء منها مكروهّ .أوهل�ا :إمامة َصاحب
للسامل من ذلك بناء عىل ّ
الر ْخصة ال تتعدَّ ى
أن ُّ
السلس وال ُقروح ّ
ّ
الر ُجل من أهل البادية للحارضين .ال ّثالث:
حم ّلها .ال َّثاين :إمامة َّ

إمام�ة م�ن تكره�ه اجلَامعة ذوو ال َف ْض�ل ال مطلق النّ�اسَ ،ف َمن
ِ
�م ّ
ب عليه
أن جمَ اعة م�ن ذوي ال َف ْضل كارهون إلمامت�ه َو َج َ
َعل َ
أن َّ
الرابع :إمامة َ
األش ّ�ل وهو يابس ال َيد
يتأخر عن اإلمامة هبمّ .

جلرح أو غريه وك ََذا لقطع ال َيد َ
وش� َبهه ،وجتوز إمامة األعرج إذا
كان َع َرجه خفي ًفا وغريه أوىل ،اخلامس :اإلمامة يف ا َملس�جد بِلاَ 
ال�رداء احلائك ألنه
رداء وأم�ا يف غيره فال كَراه�ة ،ويكفي عن ِّ
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األئمة املقتدي هبم
الرداء وزيادة ،ولذلك يستمر َع َمل َّ
فيه ما يف ِّ

علًم�اً ودينًا عىل ذلك .وأ ّما لبس اإلمام اليوم الس�لهام واجلالب ّية

ال�رأس فال ّظاهر أنه ينظر يف كل موضع
م�ن غري رداء مع تغطية َّ
ِ
بخصوصه َف َمن هو عندهم من ُح ْس�ن اهليئة ويلبسونه باملحافل
ال�رداء يف َح ّقه�م اَّ
وإل فََل�اَ ُ ،ث�مَّ اس� َت ْط َرد النّاظ�م
تن�زل منزل�ة ِّ
جلامعة
أثن�اء شرُ وط الكَمال ثَلاَ ثة ُف�روع من ُفروع الصََّل�اَ ة مع ا َ

حلكم وهو الكَراهة ،فقال:
ُملشاركتها مع ما قبلها يف ا ُ
َصلاَ ة جتتيل بني األساطني ...الخ.

األس�اطني :أي بني السَّ�واري لكن مع
َّ
فأوهلا :الصَّلاَ ة بني َ

الصفوف .ثانيهاَ :صلاَ ة ا َملأموم
االختيار ،وع ّلة الكراهة تقط�ع ّ
أم�ام إمامه خ�وف أن َيطرأ عىل اإلمام م�ا ال يعلمونه ممّا يبطلها
وم َ ّل الكَراهة عند
الركعان إذا تقد ّموه .حَ
وق�د خيطئون يف ترتيب َّ

عدم الضرَّ ورة وأ ّما لضيق ا َملسجد َفلاَ بأس بذلك .ثالثها :إعادة
الراتب ،فإعادة َصلاَ ة مجاعة بإمام بعد َصلاَ ة
جلامعة بعد اإلمام ّ
ا َ
الرات�ب َمكروه�ةّ ،
جلامعة
ألن ذلك ي�ؤ ِّدي إىل تَفري�ق ا َ
اإلم�ام ّ
والشَّ�ارع  أ َم َ�ر باألُ ْل َفة َو حَم َ ّل الكَراه�ة أن َصلىَّ اإلمام يف َوقته
ا ُملعتاد .وأ ّما إن َقدَّ م أو َّ
وترضر النّاس بانتظاره َف َيجوز لغريه
أخر
َّ
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مجعوا.
الو ْقت و َقد أ َ
جلم�ع َبعدَ ه و َق ْب َله ولمَ يجَ ْ َمع هو إن َجاء َبعد َ
ا َ
الس�ادس :م�ن شرُ وط كمال اإل َمامة َعدم خِّاتاذ َم�ن َج ِهل حاله
ّ
ِ
ِ
يف ال َعدال�ة أو يف الفس�ق إ َما ًما رات ًبا أ ّما ُمط َل�ق إ َمامته من َغري أن
يتّخذ إ َما ًما رات ًبا فجائز .السَّ�ابع :اتخّ�اذ املأبون املتّهم بذلك َبعد
وح ُس�نَت َحالته إ َما ًما رات ًبا .ال َّثامن :خّاتاذ األغلف وهو
تاب َ
َما َ
ا َّلذي لمَ خيتتن إ َما ًما راتِ ًبا ،واالختتان يف مذهبنا املالكي ُسنَّة ،وفيِ 
َغريه َفرض ك ََم ْذ َهب الشَّ�افِعي .التّاسع :اختاذ ال َعبد إ َما ًما رات ًبا.
ال َع�اشرِ  :اتخّ�اذ اخليص إما ًم�ا رات ًبا وه�و الذي َق َط�ع ذكره فقط
وأنث�اه ،أما مقطوعهام َفه�و ا َملجبوب .احلادي عََش�رَ  :خّاتاذ ولد
الزن�ا إما ًما رات ًبا َخوف أن َيعرض نفس�ه للقول فيه ألنَّ اإلما َمة
ِّ
م ِ
َراهة
وضع ِرفعة و َكماَ ل يتنا َفس فيها وحيسد عليها وهذا َوجه ك َ
َ
ترتب هؤالء لإلمامة وهو رسعة األلس�نة إليهم ور ّبام تَعدَّ ى إىل
ائتم هبم .ثم قال:
َمن ّ

وجـ�ازَ ِعـنِّيـ� ٌن َو َأع َْم�ى َأ ْلكَ� ُن
َ

وه َ
ــذا ا ُمل ْم ِكــن
جُم ْــذ ٌم َخـفَّ  َ

تجَ�وز إمام�ة العنني وه�و الذي له َذكَ�ر صغير لاَ يتأتَّى به

اجلَماع ،وقيل :هو الَّ�ذي لاَ ينترش ذكره ،وجت�وز إما َمة األعمى
وت�وز إ َما َم�ة األلكن وهو
م�ع وج�ود غيره إن كان أفق�ه منه ،جَ ُ
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حل ُروف من خمارجها سواء كان
ا َّلذي ال يس�تطيع إخراج بعض ا ُ
ِ
مغري ول�و بزيادة أو تكرار،
ال ينط�ق با ُ
حل ُ�روف البتّة أو َينطق به ٌ
ويشمل التّمتام وهو الذي َينطِق َّأول َكلاَ مه بتاء مكررة واألرت
وهو ا َّلذي جيعل اَّ
ا فيِ حرف وال َّطمطام
اللم فاء أو َمن َيدْ َفع َحر ًف
َ

وهو َمن يش�به َكلاَ مه َكلاَ م ال َع َجم وال َغم َغام وهو ا َّلذي لاَ  َيكَا ُد
َ
واألخ ّن وهو ا َّلذي
َص ْوتُه َين َقطع والفأفاء وهو ا َّلذي ُيك َِّرر الفاء

حل ُروف ،واأل َغ ّن وهو
حللق با ُ
يشوب َصوت َخ َياشيمه يَشء من ا َ
ا َّلذي يشوب صوته يشء ِمن اخل ِ
واألعجم وهو ا َّلذي ال
ياشيم،
َ
َ
الضاد وال َّظاء وغري ذل�ك واأللت َْغ وهو ا َّلذي ال يتايت 
ُي َف ِّ�رق بني َّ
حل ُروف وك َ
وهؤالء
جل َذام َ
َ�ذا ا َمل ْجذم اخلَفيف ا ُ
ل�ه النّطق ببعض ا ُ
جَتوز إمامتهم مع َف ْقد َمن َس ِل َم ِمن ذلك إِن كَانوا عُدُ ولاً  .و َقوله
وه�ذا املمكن أي وهذا ا َّلذي ذكرنا من شرُ ُ وط اإل َمامة وأحكام
جلامعة هو ال َقدر املمكن اَّ
اللئق بمثل هذا النّظم ا َملوضوع
َصلاَ ة ا َ
للمبدئُ ،ثمَّ  َقال:

ـ�ع َخـل
وا ُمل ْقتَـ�دي اإل َمـ�ا َم َي ْت َب ُ

�ت َعنْه�ا اع ِ
ٍ
ْ�دل
ِز َي�ا َدة َق�دْ ُح ِّق َق ْ َ

املقت�دى املتّبع وهو ا َملأموم جيب عليه أن َي ْت َبع إ َمامه يف جمَ يع
أفعال الصَّلاَ ة اَّإل إذا زاد اإلمام يف َصلاَ ته ِزيادة حَ َت َّقق املأموم هّأنا
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لغير موجب ّ
ف�إن املأموم يعدل عنها أي يرتكه�ا وال يتّبع إما َمه

فيهاُ ،ثمَّ قال:

َو َأ ْح َ�ر َم ا َمل ْس� ُب ُ
�و ًرا َو َد َخ�ل
وق َف ْ
�اجـدً ا َأو ر ِ
م َك ِّبـ�را إِ ْن س ِ
اكـعـً�ا
َ
َ
ً
ُ

�ع اإل َم�ا ِم َك ْي َفما  ك َ
َان ال َع َم�ل
َم َ
 لاَ فـ�ي ج ْلس ٍ
َألـ َفـ�ا ُه ِ
�ـة َوتَا َب ًعـا
َ َ

ا َملس�بوق إذا َدخ�ل َف َوج�د اإلمام ُي َصِّل�يِّ فإنّه ُيكَِّب�رِّ تَكبرية
ورا َأ ْي بنفس ُد ُخول�ه ويدخل مع اإلمام كيفام َو َجدَ ه
اإلح�رام َف ً
قائماً أو راك ًعا أو س ِ
�اجدً ا أو َجالِ ًس�ا ُثم ْ
َّ إن كان َق�د َو َجدَ ه راك ًعا
َ
ِ
�جود ،فإن كان إنّام
الس ُ
للركوع أو ُّ
أو َس�اجدً ا كَبرَّ تَكبرية أخرى ُّ
ِ
وأخرى فيِ الق َيام َفلاَ  ُيك اَّ
َبرِّ إل تَكبرية اإلحرام
َوجده يف اجلُ ُلوس
ّ
على أن ا َملأموم ا َملس�بوق تلزمه
َف َق�ط و َنبَّ�ه النّاظم بقول�ه وتَاب ًعا
متابعة اإلمام فيام َد َخل معه فيه كان ذلك بِام َيعتد به َه َذا ا َملسبوق
كالس ُجودُ ،ثمَّ قال:
َالركُوع أو ممَّا لاَ  َيعتد به ُّ
ك ُّ
إِ ْن س�ـ َّلم اإلم�ام َق�ام َق ِ
اض ًي�ا
َ َ َ

قـوا َلــ ُه وفِـ�ي األ ْف َع ِ
ــال َبانِيـًا
َأ َ

ا َملس�بوق إذا َس� َّلم أ َمامه وأراد أن يأيت بِام َفاته َقبل الدُّ خول

لألقوال بان ًيا يف األفعال وا ُملراد
َمع اإلمام فإنه َيقوم لذلك َقاض ًيا
َ
ِ
خاصة يقضيها عىل نَحو ما فاتَه َف َيكون َما أدرك
باألقوال الق َراءة َّ
فيقيض أوهل�ا و َيبني األفعال عىل َما
منه�ا َمع اإلمام آخر َصلاَ ته
ّ
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أدرك منها َمع اإلمام فيج َعله َأ َّول َصلاَ ته ويأيت بآخرها مثاله إذا
أدرك ركعة من ِ
لاً وس� َّل َم اإل َمام َقام فأتَ�ى َبرك َعة بأم
الع َش�اء م َث
َ َ
َ

والركعة األوىل كذلك
وس�ورة َج ْه ًرا ألنه يقيض األقوال َّ
ال ُقرآن ُ
ِ
ِ
َفاتَت�ه َ
أدرك واحدة
ويتش َّ
�هد َعق َبها ألن�ه يبني على الفعل و َق�د َ
أيضا
فه�ذه ثانية ُثم
هرا ً
وس�ورة َج ً
َّ يأيت برك َعة أخرى بأ ّم ال ُقرآن ُ
َ
ألنه يقضي األقوال وكذلك فاتَته ال َّثانية وال يجَ لس ألنه يبني يف
األفع�ال .فه�ذه ثالثته ُثمَّ  َيركَع بأ ّم ال ُق�رآن َف َقط سرِ ًّ ا ألنه كذلك
َشهد و ُي َس ِّلمُ ،ثمَّ قال:
فاتته ُثمَّ ال ّثالثة و َيت َّ
َك َّب َـر ْ
إن َح َّص َل َشـ ْفعـًا َأ ْو َأ َق ْـل

ٍ
ِ
الس ْه ِو إذ َذ َ
احتَمل
اك ْ
من َرك َعة َو َّ

إِ َذا َس� َّلم اإلم�ام وأراد ا َملس�بوق أن يقوم لمِا َفات�ه َهل يقوم
بالتّكبير أو بِ َغير تَكبير؟ يف ذل�ك تفصي�ل وه�و إن َح َصل هلا

ا َملس�بوق َم�ع اإلم�ام َر ْك َعتان ف�كان ُج ُلوس اإلمام ا َّلذي َس� َّلم
منه على ثانية هذا ا َمل ْس�بوق فإنّه يقوم بالتّكبير وكذلك إِن َأراد

الرباع ّي�ة أو ثانية ا َملغرب وكذلك َيق�وم بالتّكبري إن لمَ 
مع�ه ثالثة ُّ
أس�ه
ُيدرك َمع اإلمام اَّإل َأ َق ّل من َركْعة كان ُيدركه َبعد َما َر َفع َر َ
ِ
�بيها
الركعة األخرية فإنه يقوم بالتّكبري ً
أيضا لكونه َش ً
من ُركُوع َّ
باملستفتح للصَّلاَ ة و َمفهومه أنّه َلو َح َصل له َركعة فأكثر ولمَ  َيكُن
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ما حصل َله مع اإلمام َش ْفعا بل ِوتْرا ثَلاَ ثة أو ِ
واحدة كأن ُيدرك
ً َ
َ َ َ
ً
َ
الرباع ّية أو رابعتها أو ثالثة ال ُّثلاَ ث َّية أو ثانية الثنائ َّية فإنّه َيقوم
ثانية ُّ
طاوعة لإلمام
بغري التّكبري ألنَّ التّكبرية ا َّلتي َيقوم هبا َج َلس هبا ُم َ

ذهب .و َقال ابن املاجش�ون:
و َم�ا َذكَره النّاظم وا َمل ْش�هور من ا َمل َ
ِ
يكِّب�رِّ  ُمط َل ًقا .وكان اإلم�ام ال ُقوري َيفتي به لل َع�وام ل َئ اَّل يلتبس
فيتشوشون ،ون ّية النّاظم بقوله:
عليهم األمر
َّ
والسهو إِ ْذ َذ َ
احتَمل
اك ْ
َّ

ِ
للمأموم ِحني اقتدائه ِ
باإلمام ّ
فإن
عىل أنَّ  َما َي َقع من السَّ�هو َ
ِ
اإلمام حيمله عنه فإِذا َس َهى ا َملسبوق َبعد َسلاَ م اإلمام فإنَّ اإلمام
ال حَي ِمل ذلك عنه َبل هو إذ َذاك كَا ُملنْ َفردُ .ثمَّ قال:
�جدُ ا َمل ْس� ُب ُ
وق َق ْبليَّ اإل َم�ام
َو َي ْس ُ
َأ ْد َر َك َذ َ
َّ�ه َو َأ ّولاً  َقيَّ�دُ وا
اك الس ْ

ىَ  َب ْعدَ السََّل�اَ م
َم ْع� ُه َو َب ْع ِد ًي�ا َقَض�
�جدُ
ي ِّص ْ�ل َر ْك َع� ًة لاَ  َي ْس ُ
َم� ْن مَل ْ حَ َ

السهو
أدرك َرك َعة وت ََرتَّب عىل اإلمام ُس�جود َّ
ا َملس�بوق إِ َذا َ
فإن كان قبليا سجدَ معه وإن كان ب ِ
عد ًّيا َفلاَ  َي ْس ُجد َمع اإلمام َبل
َ
ًّ َ َ َ َ
س�جد َبل َيقوم للقضاء
َبعد َسَل�اَ مه هو وال ينتظر اإلمام حتى َي ُ
ِ
�جدَ َمع ِ
اإلمام َع ْم�دً ا أو َج ْهلاً  َب ُط َلت َصلاَ ته أو
يف حينه ،فإن َس َ
�ه ًوا أع�اده بعد َسَل�اَ مه ،وال َف َ
�رق يف ذلك ُك ّله َبين أن ُيدرك
َس ْ
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هذا ا َملس�بوق السَّ�هو أو لمَ  ُيدرك�ه بحيث كان َس�هو اإلمام َقبل

أدرك ا َملس� ُبوق أ َق ّل من َركعة
ُد ُخ�ول هذا ا َملس�بوق َم َعه وأ ّما إن َ
�جدَ َمع اإلمام
�جود عليه أصلاً لاَ  َق ْبل ًّيا ولاَ  َبعد ًّيا .فإن َس َ
لاَ س ُ
َف ُ
ِ
ال َق ْبيل أو ال َب ْعدي َب ُط َلت َصلاَ تهُ .ثمَّ قال:
لـ�ت لِـمـ ْقـت ٍ
َـ�د بِ ُم ْبـطِ ٍ
�ل
َو َبـ َط ْ ُ
ث َأو ِ
حل�دَ َ
ب�ه غ ُِل�ب
َم� ْن َذكَ�ر ا َ
ِ
ِ
ـ�م هِبِ ُمـ�و
يـ�م ُمؤتَـ�م ُيت ُّ
َت ْقـد ُ

عََل�ىَ اإل َم�ا ِم َغْي�رْ َ َف�ر ٍع ُمن َْجِلِ
إن ب�ادر اخل�روج ِمنْه�ا ون ِ
ُ�دب
َ ََ ُ ُ َ َ
ـ�ر ُدوا َأ ْو َقدَّ ُم�وا
َف�إِن َأب�ا ُه ا ْن َف َ

الصََّل�اَ ة تَب ُط�ل على ا ُملقتَدي وه�و ا َملأموم بِما  َت ْب ُطل به عىل
إ َمامه بمعن�ى أنّه إذا َب ُط َلت َصلاَ ة اإلم�ام سرَ َ ى ال ُبطْلاَ ن لِ َصلاَ ة
أيضا الرتباط َصلاَ ته بِ َصَل�اَ ة إ َمامه اَّإل فيِ فِر َعني
ا َملأم�وم فتبطل ً
ِذك�ر احل�دَ ث أو َغلبت�ه على ما اقتصر علي�ه النّاظم ف�إذا ت ََذكَّر
اإلم�ام احلَ�دَ ث أو َغ َلب�ه وب�ادر باخلُ ُ�روج ِمن الصََّل�اَ ة َص َّحت

َصَل�اَ ة ا َملأم�وم وإن لمَ  ُي َب�ادر اإلم�ام باخلُ ُ�روج فإنهّ�ا تبط�ل عىل
متعمد لذلكُ .ثم ّ
َّ إن اإلمام
ا َمل
ً
أمومين أيضا القتدائهم بمحدث ِّ
ب له أن ُي َق�دَّ م مَ
مؤتًّا ِمن َمأموميه يتم بهِ�م الصَّلاَ ة بِ َمعنى
ُي ْس�ت ََح ّ
أنه يس�تَخلفه على  َبق ّية الصَّلاَ ة فإن َأ َب�ى وامتنع اإلمام من ذلك
ِ
أحدً ا َف ُهم خمََّي�رَّ ُ ون َبني أن ينفردوا
َف َذهب ولمَ  َي ْس�تَخلف عليهم َ
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يتم�وا الصََّل�اَ ة َ
جلمع�ة و َبين أن يتقدَّ موا أي
أف�ذا ًذا يف غري ا ُ
أي ُّ

يستخلفوا واحد منهم يكمل هبم الصَّلاَ ة وفهم من قوله :تقديم
مؤتم أنه لاَ  َي ْس�تَخلف َمن ليس ِمن َمأموميه َوكَذا َمن َد َخل معه
َبعد ُح ُصول ال ُعذر ألنّه أجنبيُ ،ثمَّ قال:

كِتَاب الزَّكاة

ِ
ِ
�م
ُف ِر َض�ت ال�زَّ كَا ُة فيما  ُي ْرت ََس ْ

�ب وثِ َم ٍ
ـ�ار ونَـ َعـ�م
وح ٍّ
َعْي�نْ ٍ َ

الذهب ِ
والف َّضة
َّ
ال�زكَاة ُف ِر َضت يف ثَلاَ ثة أنواع :العني م�ن ّ َ
واحلَ ْ�رث وه�و احلُبوب وال ِّثماَ ر وا َملاش�ية وهي النِّ َع�م من ِ
اإلبل
وال َب َقر وال َغنَمُ .ثمَّ قال:

فيِ ال َعينْ ِ واألَ ْن َعا ِم َح ْقت كُل قام
ي�ب بال ِّط ِ
ي�ب َوف
والت َّْم ُ�ر والزَّ بِ ُ

يكْم ُ�ل واحل�ب بِاألَ ْف�ر ِ
اك َي�رام
َ ُ َ َ ُّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِذي الزَّ ي ِ
واحلب َيفي
ت ِم�ن زَ ْيته
ُّ
ْ

الزكَاة ُه َو ُمرور احلَول كَاملاً فيِ ال َعني َأي
شرُ وط ُو ُج�وب َّ
الذه�ب ِ
يتنزل منزلتهام م�ن هذه األوراق احلادثة
والف َّضة أو ما ّ
َّ َ
يتنزل
حلول يف األنعام أو ما َّ
إذا َب َل َغ�ت النِّصاب ،وكذلك ُمرور ا َ

حللاَ وة
حل�ول وهو ال ّطي�ب يف ال ِّثمار أي ُظ ُه�ور ا َ
منزل�ة ُم ُ�رور ا َ
الزيت
والتّه ُّي�ؤ للنّضج .وكذل�ك األفراك يف احلُ ُب�وب ووجود ّ
ِ
الزكاة من
لجلاَ ن فتعطى َّ
ممَّ�ا له َزيت من احلُبوب َّ
كالزيتون واجلَ َ
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زيت�ه إ َذا َب َلغ َح ّبه النِّص�اب و َي ُ
ب يفي ال َق ْمح
حل ّ
دخل يف َقوله :وا َ
والش ِ
َّ�عري والسَّ�لت ويع�رف بش�عري النب�ي ﷺ واألَرز وال ُفول
الزكاة ِم�ن اجلميع إِ َذا َب َل َغ
حل ُّم�ص وال َعدَ س ونَحوها َفتُع َطى َّ
وا ُ
الن َِّصاب َوهو قوله يفيُ .ثمَّ قال:

ِ
ِ
ه�ي فيِ ال ِّث َم ِ
ـج ْـر
السـقي َي ُ
ـار وا َ
َو َ
َأ ْو ن ْص ُفـ ُه إِ ْن آ َلـ ُة َّ
حل�ب ال ُعشرُ ْ
خمَ ْس ُة َأو ٍ ِ
اب فِ ِيهام
سق ن َص ٌ
َ ْ

والزبيب ونحومها ُعشرْ ح ّبه
أوسق فأك َثر ِمن التّمر َّ
فيِ خمَ سة ُ
أن ُس ِق َي بغري َم َش َّقة كَامء السَّماَ ء و َماء ال ُع ُيون ،ونِ ْصف ال ُعشرْ فيماَ 
َس َقى َ
والوسق ستُّون َصا ًعا
بمش َّقة كالدَّ واليب والدِّ لاَ ء وغريمها َ
والصَّ�اع أربعة أمدَ اد بمدّ ه عليه الصَّلاَ ة والسََّل�اَ م .و َما َزاد َعلىَ 

أوس�ق وإن َقلَّ أخرج عنه َما ينوب�ه ويعترب النّصاب فيِ 
اخلَ ْم َس�ة ُ
حلب�وب َبعد ال َي ْبس والتّصفية ِمن التِّب�ن ونَحوه ،وفيِ ال ِّثامر َبعد
ا ُ
اجلَ َفاف واليبس وصريورته إىل احلالة التي يبقى عليهاُ .ثمَّ قال:
فيِ فِ َّض ٍة ُق ْل ِم َئتَان ِد ْر مَها

ِعشرْ ُ ون دين ًَارا نِ َص ٍ
َّ
ب
اب
 فيِ الذ َه ْ

ورب�ع الع ْش ِ ِ
�ب
�ـر ف ِيهمـ�ا َو َج ْ
َُُ ُ ُ

ِ
ِ
دينارا رشع َّية فأكثر أو ما
يف مائتي درهم رشع َّية أو عرشين ً
ِ
احلادثة ُربع ال ُعشرْ فيهام و َما َزا َد
يتنزل منزلتهام من هذه األوراق
َّ
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الذهب عن ِ
الف َّضة
عىل ذلك وإن َق ّل فبحس�ابه .ويجَ وز إخ�راج َّ َ
ِ
والف َّضة عن َّ
الذ َهب وجيوز إخراج َما تنزل منزلتهام عنهام ويعترب 
الو ْقتُ .ثمَّ قال:
يف ذلك رَصف َ

َوال َع ْر ُض ُذو الت َّْج ِر و َد ْين َم ْن أ َدار
ِ
ألص َلْي�نْ ِ
�و ِل ل ْ
َع ْينً�ا بَِش�رَ ْ ط احلَ ْ

ِ
احتِ�كَار
يمتُه�ا كال َعْي�نْ ِ ُث�مَّ  ُذو ْ
ق َ
�ض َث ْم ٍ
زَ كَّ�ى لِ َق ْب ِ
�ن َأو َد ْيــ�ن

ا ُملراد بالعرض هنا ما َقابل ِ
والذ َهب َول جَ ِ
الف َّضة َّ
الزكاة
مَ تب َّ
َ َ
َ ُ َ

يف عين�ه َف َعرض التِّجارة ودين املدير قيمة كل منهام كال َعني :أي
فتزك�ى تلك القيمة إن َب َل َغت الن َِّصاب أو أضي َفت ل َغ ِريها فيقوم
ٍ
حينئذ وبام َج َرت به
ا ُمل ِدي�ر عروضه عند كامل احلول بام تس�اوي
ال َعادة أن تُباع به و ُي َزكّي تلك القيمة وكذلك يقوم ديونه التي له
على غريه بِام يجَ وز أن تُب�اع به وي َزكِّي تلك القيم�ة وأما ا ُملحت ِ
َكر
ُ
ِ
فإنّما يزكِّي عند َق ْبض ال َّث َمن ،أي عند َبيع ال َعرض َو َق ْبض َث َمنه،
أو ِعن�د َق ْب�ض الدَّ ين لاَ  َق ْب َل ذلك حالة كَ�ون ا َملقبوض ِمن َث َمن
ِ
ألص�ل الدَّ ين
حل ْول ْ
ال َع�رض أو م�ن الدَّ ي�ن عينًا بشرَ ط ُم�رور ا َ
وال َع ْرض واملدير هو ا َّلذي لاَ يست َِق ّر بيده َعني ولاَ  َعرض ويبيع
ِ
وب�رأس املال .وذل�ك كأرب�اب احلَوانيت
ُ
الرب�ح َ
بما وج�د من ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
للس� َلع من ال ُبلدَ ان ،وا ُملحتَكر ُهو ا َّلذي َي ْر ُصد بسلعه
واجلالبني ِّ
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بالربح الكَثري ،واإلدارة واالحتكار
األس َواق َفلاَ  َيبيع اَّإل ِّ
ارتفاع ْ
َوجه�ان للتِّجارة وفهم من َكلاَ مه ّ
أن ال َعرض ا َّلذي َليس إلدارة
وهو ما َيملكه اإلنسان لينتفع به ال للتِّجارة َكدَ اِره
وال احتكارُ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و َعبده و َخ ِ
ادمه و َف َرسه وأ َثاث َداره وث َياب ل َباسه وف َراشه ونَحو
َ ْ َ
ِ
ِ
كذلكَ .
وهو َ
وهذا ُهو ا َملعبرَّ  َعنه ب َعرض القنية.
َ
ذلك لاَ زكَا َة فيه ُ
ُثمَّ قال:

ِ
ُـ�ل خمَ ْس�ة جمِ ٍ
َ�ال َج َذعَ� ْه
فـ�ي ك ِّ َ
س ِ
فيِ اخلَ ْم ِ
والعشرْ ِ ي َن وا ْبن ُة الل ُبون
ِس�ـتًّا وأرب ِ
ـت
ـعـيـ� َن ِح َّقـ� ُة َك َف ْ
َ َْ
ِ
ِ
ٍ
بِنْتـ�ا َل ُبـ�ون س�ـتَّـ ًة َو َس�ـ ْبعيـن
�ع ثَلاَ ثينَ ثََل�اَ ٌ
ث أي َبنَ�ات
َو َم َ
ْـهــ�ا املـائَـ� ُة
إِ َذا ال ِّثلاَ ثينَ تَـ َلـت َ

كـ�ل أرب ِ
ْـ�ت َلـ ُبـون
ـعـينَ بِـن ُ
َو ُّ ْ َ

ْ�ت ا َمل َخ ِ
�اض م ْقنِع ْه
ِم� ْن َغنَ� ٍم بِن ُ
ِ ٍ
�ع الثَّلاَ ثينَ َتكُ�ون
فيِ  س�تَّة َم َ
ج َذعَ� ٌة إح�دَ ى ِ
�ت
وس�تِّنيَ َو َف ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح َّقـتَـ�ان َواحــ�دً ا َوت ْس�ـعني
َل ُب�ون ْأو ُخ ْ
�ذ ِح َّق َتْي�نْ ِ بِا ْفتِ َي�ات
ِ
فِـ�ي ك ِّ
َمـ�ا لاَ ح َّقة
ُـل خمَ ِْسين ك

َو َهك َ
ـهـ�ون
ـ�ر ُه َي ُ
َ�ذا َم�ا زَ ا َد أ ْم ُ

يف ك ُّل مخسة من اإلبل وهي ِ
اجلامل شاة من ال َغنَم إِن لمَ  َيكُن

جد َغنَم ال َب َلد ا َملعز وفيِ ال َعرشة ش�اتان وفيِ اخلَ ْم َس�ة َعشرَ ثَلاَ ث
وفيِ العشرْ ِ ي�ن أرب�ع إىل أرب�ع ِ
ِ
وعشرْ ِ ين فإذا َب َل َغت ِ
اجلماَ ل خمَ ْ ًس�ا
َ
فحينئذ تزكي من جنسها ففي اخلمس ِ
ٍ
ِ
والعشرْ ِ ين جمَ َلاً 
وعشرْ ِ ين
َ
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اثنى َعشرَ خماض وهي بِنت َسنَة وال َيزال ُيعطى بنت مخَ اض ِمن
خمَ س ِ
وعشرْ ِ ين إِىل خمَ ْس َوثَلاَ ثني ،فإ َذا َب َل َغ ْت ِستًّا وثَلاَ ثِني َف ِفيها
بِنت َلبون ِ
وهي ا َّلتي كملت َسنَتني و َد َخ َلت يف ال َّثالثة ،ولاَ  َيزال
يعطيه�ا إىل خمَ�س وأربعني فإذا َب َل َغت ِس�تًّا وأربعني ففيها َحقة؛
ِ
حل َّقة إىل
الرابعة وال َي َ�زال ُيعطي ا َ
وه�ي التَّت�ي َد َخ َلت يف السَّ�نة َّ
ستِّني ،فإ َذا ب َل َغت إحدى ِ
وستِّني ففيها جذعة وهي التي َد َخ َلت
َ
ِ
وس�بعني .فإذا
جلذع�ة إىل مخس َ
يف اخلَام َس�ة ولاَ  َي َ�زال ُيعط�ي ا َ
َب َل َغت ِستًّا وسبعني ففيها بنتًا َلبون وال َي َزال ُيعطِي بنتي َلبون إىل
تسعني ،فإ َذا َب َل َغت إحدى وتِسعني ففيها حقتان وال َيزال ُيعطي
حقتين إىل ِعشرْ ِ ين ومائة ،فإذا ب َل َغت إحدى ِ
وعشرْ ِ ين ومائة إىل
َ
تِس�ع ِ
وعشرْ ِ ين ففيها حقتان أو ثَلاَ ث بنات َلبون ُثمَّ يف ك ُّل ُعشرْ 
ْ
ِ
ِ
ِ
َغيرَّ الواجب ،ففي ك ُّل أر َبعني بنت َلبون وفيِ ك ُّل خمَ سني حقة.
َيت
َ
ُثمَّ قال:

ِ
ي�ع فِـ�ي ثَلاَ ثينَ َب َق ْ�ر
ع ْج ٌ�ل تَبِ ٌ
َو َهك َ
َ�ذا َمــ�ا ْارتَـ َفـ َعـ�ت....

م ِس�ـنَّـ ٌة فِـ�ي َأرب ِ
ـعـينَ ت ُْس� َت َطر
َْ
ُ

يف ك ُّل ثَلاَ ثني ِمن ال َب َقر َع ْجل تبع أي تَبِيع أمه ا ُملويف َس�نتني
ولاَ  َي َز ُال يعطيه إىل تِسع وثَلاَ ثني ،فإ َذا َب َل َغت أر َبعني ففيها ُم ِسنَّة
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ِ
وهي املوفية ثَلاَ ث س�نني َولاَ  َيزال ُيعطِي ا ُمل ِس�نَّة ِمن أربعني إىل
تِس�ع وخمَ سني ،فإذا َب َل َغت ِس�تِّني ففيها تبيعان إىل َس� ْب ِعني َفتَبيع
ومس�نة ويف َثامنني مس�نتان ويف تس�عني ثَلاَ ث تبيعات وفيِ مائة
تبيعان مس�نة وفيِ مائة و َعرشة مس�نتان وتبيع ويف مائة وعرشين

للساعيُ ،ثمَّ قال:
إ ّما أربع تَبيعات أو ثَلاَ ث ُمسنَّات اخلَيار َّ

ُ ...........ثـــــمَّ الغَــنَـــــم
اح ٍ
فيِ  و ِ
�د ِعشرْ ِ ي� َن َي ْت ُل�و َو ِمئ�ة
َ
َو َأ ْر َب ًع�ا ُخ ْ
ـ�ذ ِم� ْن ِم ِئينَ َأ ْر َبـ�ع

 لأِ ِ
�ع ُأ ْخ َ�رى ت َُضم
َش�اة ْر َبعينَ َم ْ
ث جُم ِ
���ع َث�َم�اَ نِ�ينَ ثَ�َل�اَ ٌ
ْ��زئَ��ه
َو َم ْ
ٍ
َش�ا ٌة لِك ِّ
ُـر َف�ع
ُـ�ل َمـائـ�ة إِن ت ْ

لاَ زكَاةَ فيِ ال َغنَ�م َحتّ�ى تَبلغ أربعني َش�اةَ ،فإذا َب َل َغتها ففيها
َ

ولاَ زال ُيعطي َواح�دة إىل مائة
َش�اة ج�ذع ابن س�نة أو جذع�ة
َ
وعشرْ ِ ين ،فإ َذا ب َل َغت إحدَ ى ِ
ِ
وعشرْ ِ ين و َمائة ففيها َشاتَان كذلك
َ
ولاَ ي َ�زال يعط�ي َش�اتَني إىل مائتني ،فإذا ب َل َغ�ت مائتني وو ِ
احدة
َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ففيها ثَلاَ ث ش� َياه َولاَ  َيزال ُيعطي ثَلاَ ث ش َياه إىل ثَلاَ ثامئة وتسع
وتِس�عني فإذا َب َل َغ�ت أربعامئة ففيها أربع ِش� َياه ُث�مَّ ال ُيعتَبرَ بعد
ذلك اَّإل ا َملئون َفلاَ  َي َزال ُيعطي أر َب ًعا إىل أن َتك ُْمل خمَ سامئة ففيها
خمَ ْ ُس ِش� َياه ُثمَّ كذلك إىل ِستِّامئة ،ففيها ِس ّت ِش َياه وهكذا َف ِلك ُّل
مائة َشاةُ .ثمَّ قال:
123

األر َب ِ
َاالصول
اح َون َْسل ك ُ
َ
وح ْو ُل ْ

والط ِ
ي�ول
ََّم� ُيزَ ك�ي أن حَ ُ
َّ�ار لاَ ع اَّ

نصا ًبا أو    
َح�ول رب�ح ا َملال حول أصله س�واء كان األص�ل َ

دينارا  و َقا َمت عندَ ه َعرشة أش�هر
َّ
لاَ فاألول ك ََمن عنده عرشون ً
ِ
َم َثًل�اً  ُثمَّ اشترى هب�ا س�لعة َف َبا َعها َبعد َش�هرين بِ َثلاَ
ثين دينارا
ً
ٍ
أيضا
فيزكِّ�ي
حينئذ األصل وهو ِعْش�رْ ُ ون ولاَ إش�كال ويزكّي ً
الربح وهو العشرْ ة ألن حوله حول أصله وهو ِ
العشرْ ون لتقدير
َ
َ
ِّ

الربح كامنًا يف أصله .وال َّثاين :ك ََمن أ َقام عنده خمَ س�ة َعشرَ 
ذلك ِّ
ِ
دينارا َعرشة أش�هر مثلاً  ،فاشترَ ى هِبا س�لعة َف َبا َعها َبعد َشهرين
ً
أيضا كذلك َحول ن َْس�ل األنعام َحول ُأ ُصوهلا:
بِ ِعرشين فيزكّيها ً
ِ
نصا ًبا أو
أي َحول أوالدها َحول أ َّم َهاهتا َس�واء كانت األ َّمهات َ
فاألول :ك ََمن كان عنده َثامنون ِم�ن ال َغنَم َف اَّلم َق ُر َب احلَ ْول
أ َق ّ�ل
َّ
ِ
توال�دَ ت حتّ�ى َص�ارت إح�دى وعرشي�ن ومائة فتج�ب فيها
حلول
َش�اتان ،وال ّثاين :ك ََمن كان عنده َثالث�ون َفتَوا َلدَ ت ُق ْر َب ا َ
طرأ
حتّ�ى َصارت أربعني فتجب فيها َّ
مر اَّإل ما َي َ
الزكاة َش�اة كام ّ
عىل ا َملاش�ية :أي ما يزاد عليها من غري الوالدة إما برشاء أو ِه َبة
أو إرث ف�إن َط َ�رأ عىل ما ال يزكى منها لكون�ه أ َق ّل من الن َِّصاب

ال�زكاة فيه وال فيما كان عنده منها س�اب ًقا لعدم ُمرور
َفَل�اَ جيب ّ
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حل ْول عىل جمموعها ،فإذا اس�تقبل بجميع ما كان عنده وما َط َرأ
ا َ

ّ
ولاً كاملاً فإن ال�زكاة جتب حينئذ يف
م�ن حني كمال النِّصاب َح
اجلمي�ع وأ ّما م�ا َيطرأ منها عىل م�ا يزكى لكون�ه نِ َصا ًبا ودام إىل
مت�ام احلَ ْول فإنه يزكى ال برشط ُمرور احلَ ْول بل يضم ما َط َرأ إىل
األولُ .ثمَّ قال:
حل ْول َّ
النِّصاب ا َّلذي عنده ويزكِّي اجلميع َ

ِ
�م
َولاَ  ُيزَ كَّ�ى َو ْق�ص م� َن النَّ َع ْ
وعَس ٌ ِ
ــع اخلَ َضــر
�ـل َفاك َهــ ٌة َم َ
َ َ

ون الن َِّص ِ
َ�ذ َ
اك َم�ا ُد َ
ك َ
�اب ول ُي َعم
إِ ْذ ِه�ي فيِ  ا ُمل ْقت ِ
َ�ات ممَِّ�ا ُيدَّ َخ�ر

ال جَ ِ
ال�زكاة يف الوقص وهوما بين ال َفرضني من زكان
ت�ب َّ
�ت أو َس�بع أو َثامن أو تِ ْس�ع من اإلبل
النعمَ ،ف َمن كان عنده ِس ّ
الزائ�د عىل اخلَمس،
فعليه َش�اة ع�ن اخلَمس�ة وال زكاة عليه يف َّ

الزائ�د عىل العرش
وكذل�ك إح�دى َعَش�رَ إىل َعشرة ال َزكاة يف َّ

الزائد عىل أربعني َم َثلاً إىل
لاَ زكاة يف َّ
وهكذا .وكذلك يف ال َب َقر َف َ
الزائد عىل
تِس�ع وخمَ سين وهكذا ،وكذلك يف ال َغن
َ�م لاَ زكاة يف َّ
َ
ِ
اص ب�زكاة النعم.
والوقص َخ ّ
أربعين مثلاً إىل مائ�ة وعرشينَ ،

الزائ�د عىل النِّصاب وإن َق ّل ،وأ ّما ما
حلرث فيزكِّي َّ
أ ّم�ا ال َعني وا َ
ِ
ِ
دون النِّصاب من مجيع ما يزكّي من َعني أو َحرث أو ماش َية َفلاَ 
ّ�ه لاَ زكاة يف ال َع َس�ل وال َفواك�ه واخلُضرَ املدخرة
َزكاة في�ه كَام أن
َ
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القتياتُ .ثمَّ قال:

�اب ِم� ْن ِصنْ َفْي�نْ ِ
ي ُص ُ�ل الن َِّص ُ
َو حَ ْ
للمع ِز وب ْخ ٌت ِ
ان ِ
الض ِ
للع َر ِ
اب
َو َّ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
يص ْار
�ح للشَّ�ع ِري للس�ـ ْلت َ
ال َق ْم ُ

ـض ٍ
ك َ
ـة ِمـ� ْن عَـ ْيـن
َـذ َهـ�ب َوفِ َّ
جل َو ِام ِ
اصطِ َحاب
ي�س ْ
و َب َق ٌ�ر إِىل ا َ
ك ََذا ِ
الق َط�اين والزَّ ِ
بي�ب وال ِّثمـار

ال َف�رق يف َزكاة ال َعني بين كَون النِّصاب ُك ّل�ه َذ َه ًبا أو ُك ِّله

فِ َّضة وبني كونه ملف ًقا منهام لكن بالتجزئة واملقابلة بأن جيعل كل

الوقت
دين�ار يف مقابلة عرشة َدراهم رشع ّية ،وافق ذلك رَصف َ
ِ
ِ
رها
درها ودينار يساوي عرشين د مَ ً
أم الَ ،ف َمن له مائة وثالثون مَ ً
ِ
ِ
لاَ زكاة علي�ه ،وكذلك يف َزكاة ا َملاش�ية لاَ  َفرق َبينْ ك َْون ن َصاب
َ
ِ
ِ
ال َغنَ�م ُك ّل�ه َضأنً�ا أو ُك ّله َم ْع ً�زا أو ملف ًقا منهام كَعرشي�ن من ك ُّل
بقرا أو ُك ّله جواميس أو ملف ًقا منهام أو
منهام أو نصاب ال َب َقر ُك ّله ً

نصاب اإلبل ُك ّله إبلاً أي عرا ًبا أو ك ّله بختًا أو ملف ًقا منهام وكذاك

عريا أو
يف زكاة احلَرث لاَ  َفرق بني ك َْون الن َِّصاب ُك ّله َق ً
محا أو َش ً
س�لتًا وبني كونه ملف ًقا من اثنني منهام أو ثَلاَ ثة ،وكذلك لاَ فرق
بين كَون النِّصاب م�ن نوع واحد من القط�اين أو من نوعني أو

أوسق بني فول وعَدَ س وحمُ ُّص يضم
أكثر من أنواعها كخمس�ة ُ
ِ
الزبيب
بعضه�ا لبعض وتزكَّى وكذلك لاَ  َف ْرق بني ك َْون ن َصاب َّ
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ُك ّله أمحر أو ُك ّله أسود أو ملف ًقا منهام ولاَ بني كَون الن َِّصاب ال َّث َمر
ُك ّله صن ًفا واحد أو ملف ًقا من ِصنفني أو أكثر.

(تنبي�ه) الب ْخت :إبل خراس�ان ،ضخمة مائل�ة إىل ِ
القصرَ ،
ُ
لهَ ا َس�نَامان :وعراب :كجراب خالف البخت اإلبل املحدودة،
جلواميس :بقر ُسود ِضخام صغرية األعني ،طويلة اخلراطيم،
وا َ
حلركة ،قو َّية جدً ا ال تَكاد تُفارق
الرأس إىل قدام ،بطيئة ا َ
مربوعة ّ
امل�اء َبل تر ُقد فيه غالب أوقاهتا .والقط�اين :مجع قطنية وهو كل

ما له غالفُ .ثمَّ قال:

ـقري واملِس ِ
ِ
َم ِ
�كـيـ ُن
ْ
رص ُفهــ�ا ال َف ُ
ت�اج غ َِريب
ُمؤ َّلـ�ف ال َق ْلـب حُ
وم ٌ

ْـ�ق ع ِ
ٍ
َام ٌ
ـ�ل مديـ� ُن
غـ�از َو ِعت َ

إسلا ٍم َو مَلْ   ُيق َب�ل ُمريب
ْ
أح َ�رار ْ

األول وال ّثاين :الفقري
تدف�ع ّ
الزكاة هلذه األصناف ال ّثامني�ةّ :

واملس�كني فالفقير من له يشء م�ن الدُّ نيا ال يكفي�ه لعيش عامه
واملِس�كني ا َّلذي لاَ يشء له ويشترط يف كل منهام أربعة شرُ وط

احلر ّية واإلسالم وأن تكون نفقتهام غري واجبة عىل ملئ ال ّثالث:
الغ�ازي وه�و َمن يجَ ِب علي�ه ِ
اجله�اد ولاَ  ُت ْع َطى ل�ه اَّإل يف حال
ِ
الوايل أو َمن َوليِ زكاة
الرابع :العتْق بأن يشتري َ
تل ُّبس�ه بال َغزوّ .
الزكاة رقي ًقا مؤمنًا ال َعقد حر َّية فيه ويعتقه .اخلامس:
نفسه بِامل َّ
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ِ
وحارس�ها و ُت ْع َطى ل�ه وإن كان غن ًّيا
ال َعام�ل عليه�ا أي ُم َف ِّرقها َ
الس�ادس :ا َمل ِدينَ ،ف َمن كان عليه َد ْين آلدمي أدانه
ألنا ُأ ْج َرتُهّ .
هَّ
ِ
ِ
ِ
الس�ابع:
يف ُمب�اح أعط�ي م�ن َّ
ال�زكاة إن َد َفع ما ب َي�ده من ا َملالّ ،
املؤ َل َفة ُقلوهبم وا ُملراد هبم ال ُك َّفار ا َّلذين يؤلفون بالعطاء ليدخلوا

ب
يف اإلسالم ،وقيل :حديثو عهد باإلسالم ف ُي ْع ُطون ليتمكَّن ُح ّ
اإلسَل�اَ م ِمن ُقلوهبم .ال ّثامن :ا ُمل َس�افِر ال َغ ِري�ب ا ُملحتاج املنقطِع
الوصول لبلده
فيدف�ع إليه منها َقدر كفايته ليس�تعني بذلك عىل ُ
الزكاة س�ور ولاَ مس ِ
�جد ولاَ 
احا وال يبنى من َّ
إذا كان س�فره ُم َب ً
َ ْ
ِ
ُي ْع َمل منها َمركب وال ُي ْفدى منها َأسريُ ،ثمَّ قال:
َفص ٌ�ل زكاة ِ
�اع َو جَ ِ
الف ِ
ب
ت ْ
ط�ر َص ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ
�وم
م� ْن ُم ْس�ل ٍم ب ُج ِّ�ل َع ْي�ش ال َق ْ

�ل ٍم وم�ن بِ ِرزْ ِق ِ
ِ
�ه ُط ِل�ب
عَ� ْن ُم ْس َ َ ْ
ِ
ْ�ن ح�را مس ِ
�لمـًا فِـ�ي ال َي ْوم
ل ُتغ ِ ُ ًّ ُ ْ

ِ
بالسنّة ،ففي املوطأ((( ِإل َم ِامنا َمالك ريض
زكاة الفطر واجبة ُّ
اهلل عن�ه ع�ن ابن ُعم�رَ :فر َض رس�ول اهلل  صدَ َق�ة ِ
الفطر من
َ
َ
َ
السنة ال ّثانية من
َر َمضان عىل املسلمني أي أوجب وكان ذلك يف َّ
اهلجرة و َقدْ رها َصاع وهو أربعة أمداد بِ َمدِّ ه  ، جَ ِ
وتب بِ ُغ ُروب

َشمس آخر َر َمضان أو ب ُطلوع َفجر َش َّوال عىل احلُ ّر ال َقادر عليها
((( كتاب املوطأ ص228
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الوجوب وأن َي َتسَّ� ّلف إذا َرجاء ال َقضاء ،
أو على بعضها َوقت ُ
وإن َع ِج َز عن أدائها س َق َطت عنه جَ ِ
وتب عىل ا ُملسلم ولاَ  َفرق بني
َ
ِ
ُ
َبريا ،جَ
وتب عن
كون�ه ُح ًّرا أو َع ْبدً اَ ،ذ ً
غيرا أو ك ً
ك�را أو أ ْن َثىَ ،ص ً
نفسه و َع َّمن تلزمه نفقته من زوجة أو ألبيه أو أبوين أو أوالد أو
رفيق له أو ألبيه إذا كانوا مس�لمني ،وخترج زكاة ِ
الفطر من ُج ّل
الوجوب
َعي�ش ال َقوم يف َر َمضان ،وقي�ل يف العام .وقيل يف يوم ُ
وتكون من َقمح أو َشعري أو َسلت أو ُذ َرة أو دخن أو أرز أو مَتر
أو َزبي�ب أو غير ذلك ،وال ُين َظر لعيش املخ�رج بل لعيش ُج ّل

ويس�تحب إخراجه�ا َبعد ال َفجر و َقب�ل ال ُغدو إىل املصىل
النّاس
ّ
وجيوز إخراجها َقبل العيد بيومني وتُدفع لحِ ر م ِ
سلم وجيوز  دفع
ُّ ُ
ِ
وصاع َ لمِ َساكني وال تَس� ُقط بمعنى زمنها عنه وال
آصع ملس�كني َ
َعمَّ�ن تلزم�ه نفقته و َلو َمضىَ لهَ ا س�نون ،و َمن َزال فق�ره أو ر ّقه

اس�تحب له اإلخراج وحكمة وجوهب�ا كفاية آخذها عن
يومها
ّ

سؤال ذلك اليومُ .ثمَّ قال:

الصيام
كتاب ِّ

ِصيا ُم َش ْه ِر َر َمضان َو َجبا

َف�رض ِصي�ام رمضان يف السَّ�نة ال ّثانية من ِ
اهلج�رة لليلتني
َ َ
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َخ َلت�ا م�ن َش�عبانَ ،ف َمن َج َح�ده فهو كاف�ر ،و َمن أ َق ّ�ر بوجوبه
وامتن�ع من َصومه فإنه يؤ َّدب إِن َظ َهر عليه إال إن جاء مس�تفت ًيا

َفَل�اَ ي�ؤ َّدب .واختل�ف يف كفر املمتنع م�ن َصومهُ .ث�مَّ اعلم أن
ا َّلذي يجَ ِب عليه َصوم َر َمضان هو املك َّلف َذك ًَرا أو أنثىُ ،ح ًّرا أو
احا.
َع ْبدً ا ،ال َقادر احلارض وا ُمل َسافِر دون ال َق
صرْ س َف ًرا ُم َب ً
َ
اإلمساك
اإلمساك .ويف الشرَّ ع هو
والصوم يف ال ُّل َغة ُمطلق
َّ
َ
َ
�هويت ال َبطن وال َف�رج أو ما َيقوم م َقامهام يو ًم�ا كاملاً بن ّية
عن َش َ

التق�رب والَّ�ذي يق�وم َمق�ام ال َف�م األن�ف واأل ُذن وال َعني فإن
ُّ
ِ
حللق ُمفطر ويق�وم َمقام ال َفرج
َ
الواص�ل من ذلك للج�وف أو ا َ
اللمس املوجب للفطرُ .ثمَّ قال:

فيِ ر َجب َش ْع َب َ
ان َص ْو ٌم ن ُِد َبا
َ
ِ
كَتِس� ِع حج ٍ
َ
َّ�ة َو َأ ْح َ�رى اآلخ ُ�ر ك َ
َ�ذا ا ُمل َح َّ�ر ُم َوأ ْح َ�رى ال َع�اش
َ
ْ

�ه َري َر َجب َ
ب
وش�عبان كام ُي ْس�ت ََح ّ
الصوم يف َش ْ
ب َّ
ُيس�ت ََح ّ
ِ
�هري ذي احلجَّ�ة ويتأكَّ�د
َص�وم األ ّي�ام التِّس�ع األوىل م�ن َش َ
�وم األخري منها وهو يوم َع َرف�ة وك ََذا يوم الترّ وية
اس�تحباب َص ْ
ِ
ب ِصيام ا ُمل َح ّ�رم ك ّله ويتأكّد
وه�و َث ِام�ن ِذي احل ّجة ،كام
يس�تح ّ
َ
استحباب َصوم ال َعاشرِ منه وهو ُ
عاشوراءُ ،ثمَّ قال:
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ؤيـ�ة ِ
الش�ـَهر بِر ِ
اهلـلاَ ِل
َو َي ْث ُب ُ
�ت ّ ْ ُ ُ

أو ب َثلاَ ثِيـ� َن ُق َب ْيـلاً فِـ�ي كَم ِ
ــال
َ

يثبت د ُخول َش�هر رمضان بأحد أمري�ن إما برؤية ِ
اهللاَ ل:
َ
ُ
ّ
َ َ
أي برؤ َي�ة َعدلني ُح َّري�ن َذك ََرين ليس أحدمه�ا احلَاكم أو مجاعة
كثيرة وأ ّم�ا بإكامل َش�عبان ثَلاَ ثين  َيو ًم�ا وإذا كان ال َغي�م ولمَ  ُي َر
ِ
اهللاَ ل فصبيحة تلك الليلة هو يوم الش ّ
َّ�ك فينبغي إمساكه حتى

ب
 هن�ارا َو َج َ
الس�فار وغريهم ف�إن َث َب َت ً
بم�ن يأيت م�ن ِّ
يس�تربأ َ
ب ال َق َض�اء لِ َعدَ م النِّ ّي�ة اجلَ ِ
ازمة.
اإلمس�اك وإن كان أف َط�ر َو َو َج َ
ِ
ِ
طره َفَل�اَ  َك َّفارة عليه
وإن لمَ  ُي ْمس�ك وأف َط�ر فإن َّ
ت�أول أنه يجَ وز ف ُ
مَ يتأول فا َمل ْش ُهور ُوجوب ال َك َّفارةُ .ثمَّ قال:
وإن ل َّ

ٍ
ـل ِ
ْـل ِ
ِ
َفـ�ر ُض الصيـ�ا ِم نِـيـ� ٌة بِ َلي ِ
ـه و َأك ِ
ـ�ه
ـ�ه
ْ
َّ
ِّ َ
�ـربِ َ
ْ
َ�ر ُك َو ْطء ُش ْ
َوت ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
َ
َ
َ
ُ
شء للم َعد م�ن أ ُذن أو عَْي�نْ أو أنف قد َورد
�يء َم َع َ
وال َق ْ
إيص�ال يَ ْ
َو ْق َت ُط ُلو ِع َف ْج ِره إِلىَ الغ ُُروب

واج ًبا أو غري ِ
الص َي�ام مط َل ًق�ا كان ِ
واجب مخس�ة:
فرائ�ض ِّ
ُ

َّأوهل�ا :النِّ ّية وهي ال َقصد إىل الَّش�يَّ ء وال َعزيمة عليه وحم َ ُّلها ال َّليل
الوطء وم�ا يف َمعناه من
وال َيكف�ي تقديمه�ا َقبله .الث�اين :تَرك َ
إخ�راج املني وامل�ذي يقظة عن فِكر أو َن َظر أو ُق ْب َلة أو ُم َباشرَ ة أو
ُملاَ َعب�ة ،أدام ذل�ك أم لاَ  ،من ُقرب ُطل�وع ال َف ْجر إىل ال ُغروب.
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ال ّثال�ث :تَ�رك األكل والُّش�رُّ ب ِم�ن ُق�رب ُطل�وع ال َفج�ر إىل
الرابع :تَرك إخ�راج ال َقيء من ُقرب ُطلوع ال َفجر إىل
ال ُغ ُ�روبّ .
ال ُغ�روبَ ،ف َل�و َخ َرج غلبة من غري تس� ّبب يف إخراجه َفلاَ أثر له

يف َكفَّ�ارة ولاَ  َق َضاء اَّإل إن َر َجع منه يشء إىل اجلَوف َبعد إمكان
َط ِ
رح�ه ،فإن َر َجع غلبة أو نس�يانًا ف َع َليه ال َق َضاء وإن َر َج َع َع ْمدً ا
فعلي�ه ال َق َضاء وال َك َّفارة .اخلامس :تَ�رك ُوصول يشء إىل ا َمل ِعدة

وه�ي ا َّلتي جيتمع فيها املأك�ول وا َملرشوب وفيه�ا يكون اهلَضم
الغ�ذاء إىل الكَبِد وهو اهلض�م ال ّثاينِ ،
األول ومنه�ا ينبعث ِ
ومن
ّ
َ
ِ
الكَبِ�د ينبع�ث الغ َ
�ذاء إىل َس�ائر األعض�اء وهو اهلَض�م ال ّثالث
الصوم بام َي ِصل إليها َس�واء َو َصل هلا من أذن أو َعني أو
ويبطل َّ
أنف أو َفم أو ُد ُبر ِمن ُطلوع ال َفجر إىل ال ُغروبُ .ثمَّ قال:
ِِ
الوجوب
َوال َع ْق ُل فيِ  َأ َّوله شرَ ْ ُط ُ

ـ�ض َف ِ
َول َيـ ْق ِ
ــاقـدُ ُه............

الصوم س�تّة :اإلسلام وال َع ْق�ل وال ُبلوغ
شرُ وط ُوج�وب َّ
ِ
حليض والنّفاسُ ،ثمَّ اعلم ّ
أن
َّ
والص ّح�ة واإلقامة والنّقا م�ن َدم ا َ
الصوم
الصوم عند ُطلوع ال َفجر شرَ ط ُوجوب يف َّ
ال َعقل يف َّأول ّ
وشرَ ط ِصحَّ�ةَ ،ف َم�ن َف َق�دَ ال َع ْقل عن�د ُطلوع ال َفج�ر بجنون أو
بحلاَ ل أو بِ َحرام أو غيبوبة َعق�ل لع ّله لمَ  َي ِص ّح
إغماء أو إس�كار َ
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ووجب عليه قضاؤهُ .ثمَّ قال:
َصو َمه َ

َــــع َص ْومــًا
حل ْي ُ
ــض َمن ْ
َ ....وا َ

يِ ال َف�ر َض إِ ْن بِ ِ
�ه ار َت َف�ع
َو َت ْقِض� ْ

ِ ِ
الصوم واج ًبا أو غري واجب،
الصوم كان َّ
حليض َمانع من َّ
ا َ

التطوع
تقيض الصوم ال َفرض دون غريه من َصوم
ُثمَّ إنَّ احلائض
ُّ
َّ
ِ
ِ
أصبحت صائمة ص َياما ِ
اضت ّ
فإن َصو َمها يبطل
ف�إذا
واج ًبا َف َح َ
َ
ً
وجيب عليها َقضاؤهُ ،ثمَّ قال:
ِ
�لمـا
ْ�ر ُه ال َّل ْم ُ
ْ�ر َس َ
�س َوفك ٌ
َو ُيك َ

َدابـً�ا ِمـ� َن ْ
امل�ذي وإِ اَّل َح ُر َم�ا

يك�ره للص ِائ�م ال َّلم�س ِ
والفكر إذا س ِ
�ل َم دائًم�اً من ُخروج
َّ
َ

املذي وأحرى املني وإن لمَ  َيس َلم دائماً من ذلك حيرم عليه ال َّلمس

ي ُ�رم عليه تعاطي أس�باب اجلامع م�ن النّظر
والفك�ر ،وكذلك حَ ْ

وال ُقبلة وا ُمل َباشرَ ة وا ُمللاَ َعبة ،فإن كان يعلم من نفسه السَّلاَ مة من
املذي واملني مل حترم ولكنها مكروهةُ .ثمَّ قال:

وك ِ
َـر ُهـ�وا َذ ْو ِق ك َِقـ�دْ ِر َو َه َ
�ذر
ِ
ِ
�واك
�ار َصـان�ع َو ُط ْ�ر ِق َوس َ
ُغ َب ُ

غَالِ�ب َق ٍ
�اب ُم ْغ َت َف�ر
�يء َو ُذ َب ٌ
ُ
ْ
ٍ
�اح َجنَـا َبـ�ة ك َ
َ�ذاك
�س َأ ْص َب ُ
َيابِ ٌ

يك�ره للص ِائ�م َذوق ِ
القدر ِمن املِلح َخوف أن يس�بقه يشء
َّ

م�ن ذلك غلب�ة ،وكَ�ذا َذوق ال َع َس�ل و َم ْض�غ العلك وه�و ك ُّل
ل�وى لِ َصبِي م َثلاً وغريمه�ا ولمَ يتح َّلل من
وح َ
م�ا ُي ْع َلك م�ن مَتر َ
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اجلمي�ع يشء وجمّه وفعل�ه َم َّرة واح�دة وإِ اَّل َفهو ُم ْفطِ�ر ،و ُيك َْره
ِ
اح�ا وأ ّما
ً
للصائ�م اهلَ�ذر ،وه�و كَث�رة ال� َكلاَ م إذا كان ُم َب ً
أيض�ا َّ
ف به فيه حتى
ال َكلاَ م بالغيبة ونحوها َف َحرام يف َغري َر َم َضان َف َك ْي َ
ِ
ِ
ش�هد َله أحاديث كثرية وال خصوص ّية
قيل هَّإنا من ا ُمل ْفطرات و ُي َ
جل ِ
عم يف فعل�ه إثم وينقص
�وارح ّ
تنزه اَّ
ال ِّل َس�ان بذل�كَ ،بل ك ُّل ا َ
أج�ر الصوم ،وأما ال َقيء اخل ِ ِ
الص ِائم غلبة ّ
والذباب
ارج من َف�م َّ
َ
َّ
ّ
ِ
الدَّ اخ�ل في�ه ّ
منهام مغ َت َف�ر ال ُيوجب عليه َقض�اء ولاَ غريه،
كل ُ
وكذل�ك ُغبار الصنع�ة َك ُغبار الدَّ ِقي�ق لِ َطحانِ�ه ،وكذلك صانعِ
َ
َّ
َّ
ِ
اجلب�س و َمن حَي ِمل ال َقمح ويكيله و َطع�م الدِّ باغ لصانعه ،وكَذا
َح ِ
�ارس َقمحه عند َطحنِ�ه َخ ْو ًفا من سرَ ِ َقته وكَ�ذا ُغ َبار ال َّطريق
َّ�ذي لاَ يتح َّلل
لِلَم�اَ ِّر بِ�ه .وكذلك االس�تِ َياك بال ُع�ود ال َيابِ�س ال
َ
واإلص َب�اح باجلَناب�ة أي ا ُملكث بهِ�ا إىل ُطلوع ال َفج�ر ٌّ
كل مغتفر
بمحرمُ .ثمَّ قال:
وليس
َّ

ِ ِ
ِ
ـمـ�ا تَـتَـا َبـ ُعـ� ُه
َونيَّ� ٌة َتكْف�ي ل َ

ــ�ب إِ اَّل إِ ْن َن َفـ�ا ُه َمـانِـ ُعـ� ُه
يجَ ِ ُ

رِ 
للحاض
الصي�ام ك ََر َم َض�ان بالنس�بة َ
َم�ا جيب تتابع�ه م�ن ِّ
ِ
الص ِحيح َ
وشهري ك َّفارة تعمد ف ْطر َر َمضان ونحومها تكفي فيه
َّ
ِ
نِ َّية واحدة يف َّأوله جلميعه إِ اَّل إِذا َن َفى مانع من َم َرض َأو َس َفر َأو
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َح ْيض ُوجوب التّتابع فإ َذا عرض َمانِع من هذه ا َملوانِع ا َملذكورة
الصيام الَّ�ذي ال جيب تتابعه ك ََمن
َفَل�اَ  ُبدَّ من جَتدي�د الن َّية .وأ َّما ِّ
�ر ِد الصَّ�وم أو َم�ن ن ََذر ِصي�ام أ ّيام لمَ  َين ِ
ُي ِ
ْ�و تتابعها َفَل�اَ  ُبدَّ له من
جَتدي�د النِّ ّية كُل َل ْي َلة ألنَّ النِّ ّية األوىل لاَ  َتك ِْفي َو َلو اس�ت ََم ّر َص ِائماً 
َبل لاَ  ُبدَّ من تبييتها يف ك ُّل ليلةُ .ثمَّ قال:

ن ِ
ُـد َب تَـ ْع ِ
ـيل لِ ِف ْط ٍ
ـج ٌ
ــر َر َف َعـه

َ�ذ َ ِ
�ح ٍ
ك َ
ـور تَـبِـ َعـه
يـر ُس ُ
اك تَـأخ ُ

ِ
ِ
والس�حور هنا
الس�حورُّ ،
الس�نّة تعجيل الف ْطر وتأخري ُّ
من ُّ

يتس�حر به ،وإنام
السين اس�م للفعل فإ ّما بال َفتح فاس�م ملا
َّ
بِ َض ّم ِّ
يس�تحب تعجي�ل ِ
وتأخير الس�حور إذا حَ َتقَّ�ق ال ُغروب
الف ْط�ر
َ ّ
ّ
ِ
و َع�دم ُطلوع ال َفج�ر .أ ّما التّعجيل والتّأخري ا ُملوق َعان يف الش ّ
َّ�ك
فيهام َفلاَ  ،فإنَّ  َمن َش ّ
�ك يف ُطلوع ال َف ْجر أو يف ال ُغروب لاَ يأكُل

َّ الصوم
ف�إن أك ََل و َبان أكل�ه َقبل ال َفجر أو َبعده فإن�ه يقيض ألن َّ
يف ِّ
الذمَّ�ة بيقين ولاَ  َيزول ع�ن ِذ َّمتِ�ه اَّإل بِ َيقني ولاَ  َكفَّ�ارة عليه
ِ
ألنّ�ه غير  َق ِ
النتهاكه ُحرمة الشَّ�هر ،وإن َش ّ
�ك يف ال ُغروب
اصد
فإن�ه حَي ُرم علي�ه األكل اتّفا ًقا ،ف�إن أك ََل ولمَ يتبَّي�نَّ فال َق َضاء وإن
َتبَّي�نَّ أن�ه أكَل بع�د ال ُغ�روب َفَل�اَ  َقضاء علي�ه و َقد َغر وس ِ
�لم،
َ
َ
َ
أن وقت السَّ�حر م�ن نِص ِ
�ف ال َّليل إىل ُطل�وع ال َفجر
ْ
َ
ُث�مَّ اعل�م ّ َ
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وكان رس�ول اهلل ِّ 
الس�حور بحي�ث َيكون بين فراغه
يؤخ�ر ُّ
الس�حور وال َف ْج�ر ِم ْقدَ ار م�ا َيقرأ القارئ خمَ سين آية كام يف
م�ن ُّ
َصحيح اإلمام ال ُبخاري((( .قال ال َقس� َطلاَين((( :وهذا التّقدير لاَ 
يجَ�وز ل ُعم�وم النّاس األخذ ب�ه وإن أخذ به  إلطلاع اهلل إ َّياه
على حقائق األمور ِ
وع ْص َمته ﷺ عن اخلَطأ يف أمر الدِّ ين ا .هـ.
َ
وقدَّ ر ِّ
املتأخرون اجلُزء من ال َّليل الذي ال يؤكّد فيه احتيا ًطا ب ُثلث
ساعةُ .ثمَّ قال:
َم ْن َأ ْف َط َر ال َف ْر َض َق َضا ُه.....

أحكام الفطر َس�بعة ،وهي :اإلمس�اك وال َقضاء واإلطعام

وال َكفَّ�ارة والتأدي�ب و َقطع التّتابع و َقطع النِّ ّي�ة احلكم ّية ومعنى
َكلاَ م النّاظ�م أن َم�ن أف َط�ر يف ال َف�رض ِم�ن الصَّ�وم فإن�ه جيب
أي وجه كان فِطره نس�يانًا أو َغ َل ًطا يف التّقدير
علي�ه َقضاؤه عىل ّ
كأن يعتق�د ُغروب ّ
الش�مس أو َع�دم ُطلوع ال َفج�ر أو َيغ َلط يف
ِ
ِ
وسواء كان
احل َس�اب َّأول الشَّ�هر أو آخره أو كان الفطر َع ْمدً اَ ،

((( صحي�ح البخ�اري ،كت�اب الصيام ،ب�اب قدر كم بن الس�حور وصالة
الفجر ،ج ،67/3حديث رقم 30
((( إرشاد الس�اري لرشح صحيح البخاري أليب العباس القسطالين ج/2
ص316

136

ِ
الفط�ر عَمدً ا ِ
واج ًبا ك َِفطر ا َملريض ا َّلذي يخَ َاف عىل نَفس�ه اهلَلاَ ك
أو مباح�ا ك ِ
َالف ْطر يف السَّ� َفر أو مندوبا كا ُملج ِ
اهد َي ُظ ّن ِمن نَفس�ه
َ
ً
َُ ً
إِن أف َط�ر َحدَ َث�ت له ُق َّوة أو َحرا ًما ولاَ إش�كال أو َج ْهلاً أو َغ َلبة
نائ�م ،وس�واء كان ِ
كَص�ب َطع�ام أو شرَ اب يف حل�ق ِ
طائ ًع�ا أو
َ
َ ّ َ
َ
ِ
جلامع أو بإخراج املني أو َبرفع النِّ ّية ورفضها
كر ًها كان ف ْطره با َ
ُم َ

هن�ارا وأخرى ليلاً حي�ث َط َلع علي�ه ال َفجر راف ًعا لهَ�ا و َلو ن ََوى
ً
ِ
الصوم َقبل ُطلوع الشَّ�مس أو كان اإلفطار بأكل أو بشرُ ب فإن
َّ
ِ
للمعدة من َمنفذ
كان هبما  َفلاَ  َفرق بني ُوصول ذلك َ
للحل�ق أو َ
ِ
الوجود ك ّلهاَ .ش�مل
واس�ع أو َض ِّي�ق ف َي ِج�ب عليه ال َق َض�اء يف ُ
كالصوم ُ
املنذور مضمونًا أي لمَ يعني
ال َف�رض غري َر َمضان ً
أيضا َّ
له زمان كأن ي ِ
نذر َصوم يوم فأصبح يو ًما صائماً لنذره فأفطر فيه
ُ
 لمِ
ِ
أي َوج�ه كان فطره َ َرض أو َحيض أو
فعلي�ه قضاؤه ً
أيضا عىل ّ
ِ
�وات َز َمنه فإن زال
نَف�اس أو إغامء أو ُجن�ون َفلاَ قضاء عليه ل َف َ
ُع ْ
�ذره و َب ِقي منه ي�وم أو أكثر َصا َم�ه ،وإن كان نس�يانًا فا ُملعتمد
م�ن املذهب القضاء مع ُوجوب إمس�اك بق ّية يومه .وال َفرق بينه
وبين ا َمل َرض ّ
أن النّايس م َعه رَضب من التّفريط وإن كان لِ َس� َفر
أو عَمدً ا فالقضاء اتّفا ًقاُ .ثمَّ قال:
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............................
�ـر ِ
ٍ
ب َف� ٍم َأ ْو لِ ْل َمني
ألكـ�ل َأ ْو ُش ْ
َـ�أ ُّو ٍل َق ِ
بِــَل�اَ  ت َ
ــر ٍ
يـ�ب......

ان ْ
ٌ فيِ ر َم َض َ
إن ع ََمد
َّ�ارة َ
َو ْل ُيزَ ْد َكف َ
�و بِ ِفك ٍ
ْ�ر َأ ْو لِ َر ْف ٍ
�ض َم�ا َبنِ�ي
َو َل ْ

شرُ وط ال َك َّفارة مخسة :ال َّت َع ُّمد واالنتهاك وكونه يف َر َمضان
واالختيار ِ
أن ال َك َّفارة جَ ِ
والعلم بحرمة فعله ،واملعنى ّ
تب عىل َمن

خمتارا
َت َع َّمد يف َر َمضان دون غريه األكل أو الشرُّ ب بفم مع كونه ً

غير مضط�ر لذلك وس�واء َو َصل َجوف�ه أو إىل َحلق�ه أو َت َع َّمد
إخراج من�ي بجامع أو مقدِّ ماته ولو بأضعفه�ا وهو الفكر ا َّلذي

هو َح َركة النّفس يف حَماسن َمن َيشتَهي للوقاع أو َت َع َّمد َر ْفض ما
الصوم وهو النِّ ّية َحال ك َْون َت َع ُّم�ده خال ًيا ِمن التّأويل
بن�ي عليه َّ
القريب وعن اجلَهل .والتّأويل ال َقريب هو ما استند صاحبه إىل
َس�بب موجود والتّأويل البعيد هو ما اس�تند صاحبه إىل َس�بب
معدوم غالبا ومن أمثلة التّأويل القريب كَمن أف َطر ِ
ناس ًيا أو َمن
ً
َ
َ
حل ْيض َقبل ال َفجر ولمَ تغتس�ل اَّإل َبعد ُطلوع ال َفجر
َط ُه َرت من ا َ

�حر يف ال َفجر أو َس�ا َفر دون مسافة ال َقرص فظ ّن إباحة
أو َمن ت ََس َّ
ِ
ِ
ِ
الفطر فبيته وأصبح فيه ُمفط ًرا َلو َرأى هالل َش َّوال يوم ال ّثلاَ ثني
أن ِ
هنارا َف َظ ّن أنه ال َّليلة ا َملاضية َف َظ ّن ك ُّل واحد منهم ّ
الفطر ُم َباح
ً
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ل�ه فأف َط�ر َفلاَ  َك َّفارة على واحد منهم ولكن عليه�م اإلثم إذ لاَ 
ي ُّل لإلنس�ان أن يفعل شي ًئا حتى يعلم حكم اهلل فيهِ ،
حَ ِ
ومن أمثلة
ُ
َ
التأوي�ل البعيد كَمن رأى ِ
اهللاَ ل َولمَ  ُت ْق َبل َش�هادته فأفطر ،و َمن
َ
 لحِ
أف َط�ر لحِ ُمَّ�ى تأتيه أو َيض عادهتا أن يأتيه�ا يف مثل ذلك اليوم
أت أو أف َطر لِس ِ
سواء أتى ذلك أو لمَ ي ِ
امعه حديث «أف َطر احل ِ
اجم
َ
َ
َ
ِ
وا ُمل ْحت ِ
َجم» ،أو كَ�ون ا ُملغتاب لاَ صيام له فتأويل هؤالء كَال َعدَ م
وت�ب ال َك َّفارة عىل ك ُّل واح�د منهم مع ال َق َض�اء ،وأما اجل ِ
جَ ِ
اهل
َّ َ

ا َّلذي لاَ  َك َّفارة عليه فهو َمن كان حديث َعهد باإلسالم َف َظ ّن أن
ِ
جلامع َف َجا َمع َفلاَ جيب عليه
الفطر إنّام هو باألكل والشرُّ ب دون ا َ
اَّإل ال َق َضاء فق�ط ،وفهم ِمن َقول النّاظم يف َر َمضان أنه لاَ  َك َّفارة
على  َم�ن أف َطر يف غري َر َمضان كان فِطره َع ْمدً ا أو نِس�يانًا َو َلو يف
َق َضاء َر َمضان  -وفهم ِمن قوله :أن عمد أن َم ْن أف َطر يف َر َمضان
ِ
ناس ًيا َفلاَ  َك َّفارة عليه .وفهم من قوله فم إنَّ  َمن َت َع َّمد يف َر َمضان
إدخ�ال يشء من أنف�ه أو أذنه َم َثًل�اً  َفلاَ   َك َّفارة علي�ه ،وفهم ِمن
قوله :أو للمني أن َمن َخ َر َج منه ا َملني يف َر َمضان من غري ت ََس ُّبب
يف إخراجه َفلاَ  َك َّفارة عليه بل ولاَ  َقضاءُ ،ثمَّ قال:
 . . . . . . . . . . . . .و ُيـبــَــــا ُح
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لُِض�رُ ٍّ َأ ْو َس� َف ٍر َق رْ ٍ
ْص� َأ ْي ُم َب�اح

يب�اح ِ
الفط�ر ويجَ وز ألحد أمري�ن إ َّما لِضرَ َ ر َيلحقه بس�بب
ُ
 لمِ
مَ ي َصل الضرَّ َ ر وهو السَّ� َفر
الصي�ام أو َا ه�و مضنة الضرَّ ر إن ل حَ
ِّ

الَّ�ذي تقرص في�ه الصَّلاَ ة وهو السَّ� َفر ال ّطويل ا ُمل َب�اح .أ ّما إباحة
ِ
ادى رضه بقول طبيب أمني أو
الف ْط�ر لِضرَ ر َف َمح ُّله إذا َخ�اف مَت
ّ
جتربة يف نفس�ه أو َخاف زيادته أو ح�دُ وث َم َرض آخر أو َخاف
لضعفه با َمل َرض فإن كان لو تكلفه لقدر عليه فيفطر ودين
ا َمل َش َّقة َ

الش�ديد إن َص�ام ّ
اهلل يسر أم�ا َلو َخ�اف التّل�ف أو األذى ّ
فإن
الص�وم حيرم عليه حينئذ وجيب علي�ه ِ
الفطر ألن حفظ النّفوس
ّ
ِ
واج�ب ما أمك�ن .وأ ّما إباحة الفطر للسَّ� َفر َف َل�ه شرُ وط ثالثة:
أحدها كَون السَّ� َفر ممّا تقرص في�ه الصَّلاَ ة إلباحته وطوله وكَون

قص�ورة دفعة واحدة وأن يرشع يف السَّ� َفر قبل ال َفجر
َمس�افته َم ُ

رشع في�ه َفلاَ يفطر َقب�ل الشرُّ وع ولاَ 
ف�إن َط َلع ال َفج�ر َقبل أن َي َ
َبع�ده يف ذلك اليوم إن رشع بعد ال َفج�ر اَّإل لرضورة ،فإن أفطر
َقب�ل ُخروجه َكفَّ�ر وإن أفطر َبع�د خروجه فال َق َض�اء فقط ،فإن
ِ
الصيام يف
شرَ َ ع فيه َقبل ال َفجر فله أن َيفطر .ال ّثالث :أن لاَ  ُي َب ِّيت ِّ
َس� َفر فإن َب َّيتَه ُثمَّ أف َطر لِ َغري ُع ْذر َفال َق َضاء وال َك َّفارة ،وع ّلة ذلك
فلماّ ص�ام لمَ يمكن أن يخَ رج
أن�ه كان يف َس� َعة أن َيفطِر أو َي ُصوم
َ
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منه اَّإل لِ ُع ْذرُ .ثمَّ قال:

َوع َْم�دُ ُه فِـ�ي النَّ ْف ِ
�ل ُد َ
ـ�ر
ون ُض ٍّ

َــر ٌم ولـ َيـ ْق ِ
ـض لاَ فِــي الغَيـْر
حُم َّ

ِ
ِ
ِ
لحق
حي�رم َت َع ُّمد الفط�ر يف النّفل م�ن َّ
ير ضر َي َ
الصوم ل َغ رَ َ
الصائمِ ،
تلزم بالشرُّ وع
وص َيام النّفل أحد ا َملس�ائل السَّ�بعة التي َ
َّ
ِ
فيه�ا عن�د ا َملالك َّية وحي�رم قطعها وجيب فيها وال يجَ�وز له الفطر

و َل�و َح َل�ف له إنس�ان ب�اهلل أو بالطَّلاَ ق َفَل�اَ  َيفط�ر وحينثه لكن
اس�تثنوا من ذل�ك األب واألم إذا َع َزم�ا عليه فإن�ه َي ْفطِر وإن لمَ 
حيلف�ا إذا كان ذلك منهام َش� َف َقة عليه إلدام�ة صومه ونحوه بعد
ذلك يقيض ،وأما إذا كان ِ
الفطر يف
التطوع نس�يانًا و َع ْمدً ا لِضرَ َ ر
ُّ
َ
ّ
َفَل�اَ  َق َضاء علي�ه وا ُمل َراد بقوله :لاَ يف ال َغري أي لاَ  َيقيض يف غري ما
َذكَره أو هو النِّسيان وال َعمد لرضورةُ .ثمَّ قال:

ـه َـر ِ
يـن َول
ـو ِم َش ْ
ــرن بِ َص ْ
و َك ِّف َ
ِ
ِ
َو َف َّض ُل�وا إ ْط َعـ�ا َم س�ـتِّنيَ َفقيـ�ر

ْ�ق مَم ُل ِ
ِ
�وك ِ
باإل ٍسَل�اَ م َحَلَ
َأ ْو عت ِ ْ
م�دًّ ا لمِِس ِ
�ك ٍ
ني ِم َن ال َع ْي�ش الكَثري
ْ
ُ

الوجوه املذكورة س�اب ًقا
َمن َو َج َبت عليه ال َك َّفارة بوجه من ُ

فعليه أن ُي َك ِّفر بأحد ثَلاَ ثة أش�ياء إ ّما بصوم شهرين متواليني أي
متتابعني ،وإما بِ ِعتق مَملوك مس ِ
�لم ،وإ ّما بإطعام س�تِّني مس�كينًا
ُ ْ
ّ
ِ
مدًّ ا ّ
لكل ِمس�كني بِ َم�دِّ ه  من َغالب عيش أه�ل ذلك ا َملوضع
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الوجه ال ّثالث أفضل ألنه َأش�دّ نَف ًع�ا لتعدِّ يه اَّإل أن يكون
وه�ذا َ
فبالصومُ .ثمَّ قال:
خليفة
َّ

كتاب َ
احل ّج

احلَ�ج َف ْ�ر ٌض َم َّ�رةً فيِ  ال ُع ُم ِ
ـ�ر
�وف ع ََر َفه
األح َرا ُم َو
الس�عي ُو ُق ُ
ْ
ُ

ـ�م جُ ْتَبَ
َأ ْركَانُ� ُه إِ ْن ت ُِرك ْ
َ�ت َل ْ
اف َر َد َفه
َّ�و ُ
َل ْي َل� َة ْ
األض َح�ى َوالط َ

مرة واح�دة يف ُعمره وهو ثابت
حل ّج فرض عىل اإلنس�ان ّ
ا َ
والس�نّةَ ،ف َمن َج َحد وجوبه فهو كاف�ر ُمرتَدّ  ،و َمن َأ َق ّر
بالكتاب ُّ
وللح ّج شرُ وط
بوجوب�ه وتَركه وكان مس�تطي ًعا ف�اهلل حس�يبه.
َ
ِ
حل ِّر ّي�ة وال ُبل�وغ
وج�وب وشرُ وط صحَّ�ة ،فُش�رُ وط ُ
وجوب�ه ا ُ
ولاَ صغري ولاَ جمنون
وال َع ْقل واالس�تطاعة َفَل�اَ جيب عىل عب�د
َ
ولاَ على غري مس�تطيع؛ نَعم َي ِص ّح ِم�ن اجلَميع و َيق�ع َنفلاً َ .مع
الص َل�وات يف أوقاتهِ�ا ا َملرشوعة لهَ ا يف السَّ� َفر
ال ُق�درة على أداء َّ
و َع�دم اإلخلاَ ل بيشء من َفرائضها أو شرُ وطها َقال يف ا َملدخل:
ق�ال علامؤنا :إذا علم ا ُمل َك َّلف أنه تفوته َصَل�اَ ة واحدة إذا َخ َرج

إىل احلَ ّج َس َق َط احلَ ّج .ومن وجوه االستطاعة :وجود األمن عىل
ِ
ص أو م�كاس وإال مل جيب اَّأل يكون املكاس مس�لماً 
ا َمل�ال م�ن ل ّ
يأخذ ش�ي ًئا ال جيحف بالش ْ
َّ�خص ولاَ  َيعود إىل األخ�ذ َم َّرة ثانية
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ف�إن علم أن�ه ينكث أو جهل حاله س� َقط احلج بِ ِ
َل�اَ خلاَ فُ .ثمَّ 
َّ
َ

اعل�م ّ
أن االس�تطاعة معدوم�ة يف ا َملغ�رب ومن ال اس�تطاعة له
حل ّج التي ه�ي َفرائضه أربعة َّأوهلا
لاَ ح ّ
َ
�ج عليه .ه�ذا وإن كان ا َ
ِ
الصفا
السعي بني ّ
اإلحرام وهو ن ّية أحد النّسكني أو مها ،ال ّثاينّ :
الرابع:
وا َمل�روة .ال ّثال�ثُ :
الوقوف بِ َع َرف�ة ليلة عيد األضح�ىّ .

اض�ة ،وه�ذه األركان األربع�ة إن ترك�ت ك ّله�ا أو
�واف اإل َف َ
َط َ
ِ
الواجبات اآليت 
بعضه�ا ال جترب باهلدي وا َّلذي جيرب باهلَ�دي هو
ذكرها والءُ ،ثمَّ قال:
الو ِ
اج َب�ات َغْي�رْ ُ األركان بِ�دَ م
َو َ
ـي فِ ِيهمــا
َو َو ْص ُل ُه بِالسَّ� ْعي َم ْش ٌ
��ف فيِ  رج ِ
نُ��زُ ُ
وعنَا
ول ُم��زْ َدلِ َ
ُ ُ
إِح�رام ِمي َق ِ
�ات َف ُ
�ذو احلَ ِل ْي َفـ�ه
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ات ع ْ�رق لل َع َ�راق
ق�رن لِن َِج�دْ َذ ُ
تَـجـرد ِمـن الـم ِ
ـحـيط تَـ ْلـبِـ َيـه
َ ُّ ٌ َ ُ

ِ
�واف من َقدم
ِب�ت منْها َط َ
َقد ُج رِ َ
وركْ��ع�� ُة ال��طَّ��و ِ
اف إِن حَتَتَّم
َ
ََ َ

ت ثََل�اَ ٍ
ي�ت َليَل�اَ ٍ
ث بِ ِمنَ�ى
َمبِ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
اجلح َف�ه
ْص� ْ
ل َط ْي َ
�ب للشَّ�ا ِم َوم رْ َ
�م ال َي َم ِ
ــ�ن آتِ َيهــ�ا ِو َف�اق
َي َل ْم َل ُ
�ي ِ
�ع َر ْم ِ
اجلَم�اَ ر ت َْوفِ َيه
حل ْل ُ
�ق َم َ
َوا َ

األفعال الواجبة التي ليست بأركان تنجرب بالدّ م وهو اهلَدي
أن من تَرك ِ
واحدً ا منها َف َع َليه الدّ م وذلك بدنة أو بقرة أو
بمعنى ّ َ َ

َشاة يذبحها أو ينحرها للمساكني وهي عىل ما َذكَر النّاظم أحد
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ِ
ِ
خمتارا س�واء
َعَش�رَ ف ْعًل�اً  :منها َط َواف ال ُق�دوم َف َمن ت ََركه عامدً ا ً
ِ
إحرامه ِمن امليقات
َد َخ�ل َمكَّة أم لاَ ب�أن َمضىَ إىل َع َرفات َبع�د
ٍ
فحينئذ لاَ جيب عليه َطواف
الوقوف
َف َع َليه الدّ م َما لمَ يخَ َف َف َوات ُ
ِ
ال ُق�دوم َولاَ  َدم علي�ه يف تَرك�ه وكذل�ك إن ترك�ه ناس� ًيا ،ومنها
الص َفا وا َملروة ف�إن لمَ  َي ِصله
بالس�عي َبني َّ
َوص�ل َط َ
�واف ال ُقدوم ّ

رأس�ا أو َس َعى َبعد طول فعليه الدَّ م
به إ ّما بأن ترك السَّ�عي َبعده ً
ِ
ب لِ َغري رَضورة
ً
أيضا ومنها ا َمليش يف ال َّطواف والسَّ�عي ف�إن َرك َ
فإن�ه ُيعيد أن قرب فإن فات أهدى فإن َركب ل َعجز جاز ،ومنها
الو ِ
اضة
�واف ال ُقدوم و َط َواف اإل َف َ
اجب وهو َط َ
َرك َعت�ا ال َّط َواف َ
الركوع بع�د هذي�ن ال َّط َوا َفني و َب ُع�دَ عن َمكَّ�ة َف َع َليه
َ�رك ُّ
ف�إذا ت َ
ِ
ِ
الرجوع
اهلَ�ديَ ،و َلو ت ََركَهام نس� َيانًا .ومنها النّ�زول با ُمل ْز َدلفة يف ُّ
م�ن َع َرف�ة ليلة النّح�ر ولاَ  َيكف�ي يف النُّزول إناخ�ة ال َبعري َبل لاَ 
الر َحالَ ،ف َمن ت ََركه فعليه ال�دَّ م .ومنها ا َملبيت بِ ِمنَى
ُب�دّ من َح ّط ِّ
ثََل�اَ ث َل َيال لِ َر ِمي ِ
اجلماَ ر وهي ال َّلي�ايل التي َبعد َع َرفةَ ،ف َمن ت ََركَه
رأس�ا أو ليلة واحدة بل أوجل ليلة فعلي�ه الدَّ م وأ ّما ال َّليايل التي
ً
ِ
ِ
َقب�ل َع َرفة َفَل�اَ  َدم يف تَركه�ا .ومنها اإلحرام م�ن املي َقاتَ ،ف َمن
ِ
أح َر َم
�ج أو ُع ْم َرة فقد أس�اء .فإن ْ
حل ّ
َ
ج�او َزه حالاً وه�و َقاصد ا َ
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ّجرد من مخَ ي�ط ال ِّثياب فإن
َبع�د جُم َ َ
اوزت�ه َف َع َلي�ه الدَّ م ،ومنه�ا الت ُّ
بالر ُجل
ت ََرك�ه و َلبِس ا َملخيط لِ َغري ُع ْذر َف َع َليه الدَّ م .وهذا
ّ
خاص َّ
دون ا َملرأة ،ومنها التّلبية إذا ت ََركَها بال ُك ِّلية أو ت ََركَها َّأو َل اإلحرام
�اف أو َف َع َلها يف َّأول اإلحرام ُث�مَّ ت ََركَه�ا يف َب ِق ّيته َف َع َليه
حتّ�ى َط َ
ِ
ال�دَّ م ومنها احللاَ ق فإذا ت ََركَه حتّى َرج�ع إىل َب َلده أو َط َال فعليه
ِ
ال�دَّ م .ومنه�ا َرمي ِ
رأس�ا أو يف تَرك
اجلماَ ر َف َيج�ب الدَّ م يف تَركه ً
جمَ رة واحدة ِمن ِ
اجلامر الثَّلاَ ث ،ويف تَرك َحصاة ِمن جمَ رة منها إىل
ِ
الو ِ
ال َّلي�ل .ورمي ِ
اجبة يف احلَ ّج .و َّملا َعدَّ 
اجلامر هو آخر األف َع�ال َ
النّاظ�م اإلحرام ِمن املِيقات من جمُ لة هذه األفعال ا ُملجربة بالدّ م
احلاج
اس�تَطرد بيان املِيق�ات ا َملكاين أي ا َملكان الَّ�ذي يتعينَّ عىل
ّ
اإلح�رام منه وذل�ك خيتلف باختالف بلدة ا ُمل ِ
ح�رم فأخرب أن ذا

احلليفة ميقات أهل طيبة وهي ا َملدينة ا ُملشرََّ فة عىل ساكنها أفضل
الصَّلاَ ة والسَّلاَ م ،وميقات َ لمِن َمرَّ هبا ِمن غري أهلها وإن اجلحفة
ِ
والروم وملن َمرَّ 
ميقات ألهل الشَّ�ام وأهل مرص وأه�ل ا َمل ْغ ِرب ُّ
عليه�ا من غري أهله�ا وإن قرنا ِميقات ألهل ن َْج�د ال َي َمن ون َْجد
ِ
احل َج�از و َلمِن َمرَّ ب�ه من غري أهله وإن ذات ِع�رق ِميقات ألهل
ِ
العراق و َف ِ
وخرسان وا َملشرْ ِ ق ولمََن َمرَّ به من غري أهله ّ
ارس ُ
وإن
145

يلملم ِميقات ألهل اليمن ِ
واهلنْد ويامين هتامة و َلمِن َمرَّ به من غري
ََ
أهلهُ .ثمَّ قال:

وإِن ت ِ ِ
�م َعا
اس َ
ُ�رد ت َْرتي�ب َح ِّجك ْ
إِ ْن ِجئ َْت َرابِغًا َتنَ َّظف َواغت َِس ْل

ـ�س ِر ًد ا َو َأزْ َر ًة َن ْع َل ْيــ�ن
َوال َب ْ
بِالكَافِ ُرون ُثمَّ  ْ
ها
اإلخ�َل�اَ ُ
ص مُ َ
ِ ٍ
�ولاً  َأو ع ََم�ل
�ب َق ْ
بِنيَّ�ة ت َْص َح ُ
َو َج ِد َدنْـهـ�ا كُـ�لَّ  َم�ا جَتَ�دَّ َد ْت

َب َيانَ� ُه َو ِّ
الذ ْه� ُن ِمن َ
اس�ت َْج َمعا
ْ�ك ْ
َ��و ِ
اج ٍ
��ب َوبِ��ال�ُّش�رُّ ُ و ِع َيت َِّصل
ك َ
َواس�ت َْصحب اهلَ�دْ َي َو َر ْك َعتَين
اح ِر َم�ا
َف�إِ ْن َر ِك ْب َ
�ت َأ ْو َم َش� ْي َت ْ
كَمْش�يْ ٍ َأو َت ْلبِي ٍ
ـ�ة ممَِّــ�ا َح َص�ل
َ
َ
َ
َح ٌ
ـ�ال َوأ ْيــ� َن َصـ َّلـ ْيـ�ت.....

فاس�معن بي�ان ذل�ك
ف�إذا َأردت ترتي�ب أفع�ال َح ِّج�ك
َ

واس�تجمع ذهن�ك واحرضه لتكون على بصرية فيما أذكر لك
وذل�ك ّ
�ج إذا َو َص�ل ِميقاته َح ُ�ر َم عليه
حل ّ
إن مري�د اإلح�رام با َ
ِ
اوزتَه َحلاَلاَ  َف َمن كان من أهل ا َملغرب أو الشَّ�ام أو مصرْ فإنّه
جُم َ
ي ِ
�رم من َرابِ�غ ألنه من أعامل اجلَحفة فإذا َو َصل�ه َتنَ َّظف بِ َح ْل ِق
حُ ْ
ص الش ِ
َّ�ارب واأل ْظ َفار.
ينْ و َق ِّ
الوس�ط وهو ال َعان�ة و َنتْف اإل ْب َط َ
َ
ِ
حل ّج ُثمَّ  َي ْغتَسل
الرأس فيندب تَركه َط َل ًبا للشَّ�عث فيِ ا َ
وأ ّما َح ْلق َّ
َو َل�و ك َ
يرا ،وإن كَان ُجنُ ًب�ا
َان
ً
غيرا َأو كَبِ ً
حائض�ا أو َن ْف َس�اءَ ،ص ً

ًل�اً واحدً ا .وكذل�ك إذا َط ُه َرت
للجنا َب�ة واإلحرام َغ ْس َ
اغت ََس�ل َ
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احلائض ويتدلك يف هذا ال ُغس�ل ويزيل الوسخ بِ ِ
خلاَ ف ما َب ْعدَ ه
َ َ
ْ
ِ
ِ
�ج َفليس فيها إِ اَّل إمرار ال َيد
ِمن
حل ّ
االغتس�الاَ ت اآلتية يف ص َفة ا َ
َ
مع املاء :وإىل ِص َفة هذا ال ُغسل أشار بقوله ك ََو ِ
اجب :أي َك ُغسل
ْ
َ
ِ
ِ
جلمعة
واجب ويكون هذا االغت َس�ال متّصلاً باإلحرام ك ُغ ْس�ل ا ُ
هِ
إزارا َو ِر َداء و َن ْع َلني َو َلو ارتَدى بِ َث ْوب
بِ َصلاَ تا فإذا اغت ََس َل َلبِ َس ً
ِ
ليِّ ركعتني َي ْق َرأ فيهام َمع
واحد َجازُ ،ثمَّ  َيس�تصحب َهدْ ًيا ُثمَّ  ُي َص َ
ال َفاتحِ�ة بالكَافِرون واإلخلاَ ص ويدعو أثرمها ُثمَّ يركَب ِ
راحلته
َ
أح�رم وإن كان راجلاً أح�رم حني يرشع يف
فإذا اس�ت ََوى عليها َ
شي واإلحرام ه�و الدّ خ�ول بالن ّية يف أحد النّس�كني مع قول
ا َمل
َ
يتعل�ق باإلحرام كَالتّلبِ َية والتّكبير ،والتّلبية هي أن يقولَ :ل َّب ْي َك

ال َّل ُهمَّ  َل َّب ْيك لاَ شرَ ِ َ
حل ْمدَ والنِّ ْع َم َة َل َك وا ُمل ْلك لاَ 
يك َل َك َل َّب ْيك إنَّ ا َ
شرَ ِ َ
يك َلك .و َمعنَى َل َّب ْيك إجابة لك بعد إجابة ويس�تحرض عند

التّلبية أنه جييب مواله َفلاَ  َي ْض َحك ولاَ يل َعب ويجُ َ دِّ د التّلبية عند
ِ
والصعود
والركوب ُّ
َت َغُّي�رُّ األحوال كالقي�ام وال ُق ُعود والنُّ�زول ُّ
الص َلوات س�واء كانت
الرف�اق و ُد ُب�ر َّ
واهلُب�وط ،وعن�د ُملاَ قاة ِّ
نَوافِ�ل أو َف ِ
رائ�ض ويتوسَّ�ط يف ُع ُل ّو َصوتِ ِه ويف ذكره�ا َفلاَ  ُي ِل ّح
َ
ِ
هبا بحيث لاَ  َيفرت وال يس�كت ولاَ  َي َزال كذلك حُمْر ًما ُي َل ِّبي حتّى
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ِ
حلك ُْم كَام يذكره النّاظم يف قوله:
َي ْق ُرب من َمكَّة فإذا َق ُر َب منها فا ُ

.........................
َم َّك ُة َفا ْغت َِس ْل بِ ِذي ُط ًوى بِل
ِ
إِ َذا وص ْل َ ِ
ْ�ركَا
َ َ
�ت ل ْل ُب ُي�وت َفات ُ
ِ
لِ ْلبي ِ
اب السَّلاَ ِم واستَلمِ
ت م ْن َب ِ
َْ
ْ ْ
ِ
ٍ
س
َس ْب َع َة َأ ْش َ
���واط بِ��ه َو َق��دْ َي رَ ْ
َـاذ ِ
متَ�ى حُت ِ
يـ�ه ك َ
ـمـ�انيِ 
َ�ذا ال َي َ
َ
ِ
ِ
ِ
إِ ْن مَل ْ تَص ْل ل ْل َح َجر المْ ْس بال َيد
َو ْار ُم ْل ثَلاَ ًثا َوا ْم ِ
ش َب ْعدُ َأ ْر َب َعا
َوا ْد ُع بِماَ  ِشئ َْت َل��دَ ى ا ُمل ْلتَزَ ِم

ُ ...............ثــ�مَّ  ْ
َـ�ت
إن َدن ْ
�ك و ِم�ن ك�دَ ى ال َّثني ِ
ٍ
َّ�ة ا ْد ُخل
َد ْل َ ْ
َت ْلبِ َي� ًة َوكُلَّ  ُش�غ ٍْل َواس� ُلكَـا

ِ
�م
ـ�ر األَ ْس َ
ـ�ر َو َأت ّ
�و َد كَـ ِّب ْ
احلَ َج َ
ـ�ر ْن ُمـ َقـ ِّبـًل�اً  َذ َ
حل َج ْ�ر
اك ا َ
َو َك ِّب َ
لك�نَّ  َذا بالي ِ
ِ
ـ�ذ َبـ َي ِ
ـ�د ُخ ْ
انـ�ي
َ
و َض�ع عََل�ىَ  ال َف� ِم وكَِّب� َت ْقت ِ
َ�د
َ ْ
َ رِّ ْ
ِ
�ف ا َمل َق�ا ِم َر ْك َع َتْي�نْ ِ َأ ْوق َع�ا
َخ ْل َ

اس�ت َِل ِم
حل َج َ�ر األَ ْس َ
�و َد َب ْع�دُ ْ
َوا َ

ّ
أخرب أن َمن َدنَت منه َمكَّة و َق ُر َبت َف َو َصل إىل ذي طوى أو
ب املاء
ما كان عىل َقدر مس�افتها اغت ََس�ل ً
أيضا لدخول مكَّة بِ َص ِّ

إمرار ال َيد بِلاَ تدلك ُثمَّ يدخل َمكَّة من كداء الثنية التي بأعىل
عىل َ
ِ
َمكَّ�ة ولاَ  َي َ�زال ُي َل ِّبي حتّى َيصل لبي�وت َمكَّة ف�إذا َو َص َلها ت ََرك
التَّلبِ َية وكل ش�غل و َيقصد ا َملس�جد لِ َطواف ال ُقدوم و َيست َْحضرِ 
ما أمكنه ِمن اخلُضوع واخلُشوع ولاَ  َيركَع حت ّية ا َملسجد َبل يقصد
احلَ َجر األس�ود و َينوي َط َواف ال ُقدوم أو َط َواف ال ُعمرة إن كان
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فيه�ا َفي َقب ُل�ه بِ ِف ِيه ُث�مَّ ي َك  ،فإن ُز ِ
وح َم ع�ن َت ْقبِيله لمََ َس�ه بِ َي ِد ِه ُثمَّ 
ُ ِّ
ُ برِّ
ِ
ِ
ِ
َو َض َعه�ا عىل فيه من غري َت ْقبِيلُ .ث�مَّ  ُيكَبرِّ فإن لمَ تَصل َيدَ ه َفبِ ُعود
إن كان لاَ ي ِ
ؤذي به أحدً ا اَّ
ضىَ ولاَ  َيدَ ع التّكبري
َبرَّ و َم
َ
وإل ت ََرك وك َ
ُ
اس�تلم أم لاَ  ُث�مَّ  َيرشع يف الطَّ�واف َف َي ُطوف والبيت عن َي َس�اره
َسبعة ْأشواط أي أطواف وعىل ذلك َن َّبه النّاظم بقوله:
َسبعة أشواط به وقد يرس

أي بال َبي�ت أي واحلال�ة أن�ك قد َي رَّست�ه أي َج َعلته لناحية
ِ
َّ و َض َعه�ا
الرك�ن ال َيَم�اَين لمََ َس�ه بِ َي�ده ُث�م َ
ال َي َس�ار ف�إذا َو َص�ل إىل ُّ
ِ
على فِي�ه من َغير  َت ْقبيل وكََّب�رَّ فإن لمَ  َي ْق�در كَبرَّ و َمضىَ ف�إذا َدار
�ود فذلك َش�وط .و ُكلَّماَ  َمرَّ به
األس َ
حل َجر ْ
بال َبي�ت حتّ�ى َو َصل ا َ
بالركْ�ن ال َيَم�اَين  َف َع َل بِ�ك ُِّل واحد منهام كام َذكَرن�ا فيه إىل آخر
أو ُّ
ِ
للر ُجل أن َيرمي يف ْ
األش َواط ال ّثلاَ ثة
السابع ،و ُيست ََح ّ
الش ْ
ب َّ
َّ�وط ّ
والرمل َفوق
األوىل من ه�ذا ال َّطواف و َيمشيِ يف األرب�ع بعدَ ها َّ
ا َملشي ودون اجلري وال ت ِ
َرمل امل�رأة لاَ يف َط َواف ال ُقدوم ولاَ يف
َ
ِ
ِ
الر ُجل يف َط َواف ال ُق�دوم فإذا َف َر َغ من ال َّط َواف
َغيره ولاَ  َيرمل َّ
ف َمقام َس ِّيدنا إبراهيم عليه السَّلاَ م بالكافرون
لىَّ رك َعتني َخ ْل َ
َص َ
ب الدُّ عاء َبعد ال َّط َواف با ُمللتزم وهو ما بني
واإلخلاَ ص و ُيس�ت ََح ّ
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حل َجر األسود ُثمَّ يخَ ُرج إىل
حل َجر األسود فإذا َف َر َغ َق َّبل ا َ
الباب وا َ
السعي وعىل ذلك َن ّبه بقوله:
َّ
الص َفا بِ َق ْصد َّ
اخ ُر ْج إِ
َو ْ
ف ُم ْس َت ْقبِل
لىَ الص َفا َف ِق ْ
َّ
 لمِ��رو ٍة َف ِق ْ ِ
الص َفا
ف م ْث َل َّ
واس َع َ ْ َ
ْ
ِ
ٍ
ـع َو ْق َفــات بِك ٍّ
ـمـا
ُـل مـن ُ
َأ ْر َب َ
ْـه َ
ِ
واف
بس� ْع ٍي َو َط ْ
َوا ْد ُع بَِم�اَ ش�ئ َْت َ

ِ
ـــ�ر ْن َو َه ِّلَلَ
َع َل ْيــ�ه ُثـ�مَّ  َك ِّب َ
َو ُخ�بَّ فيِ  َب ْط ِ
�ن ا َمل ِ
س�يل َذا اقتِ َف�ا
ت ِ
�و َ
اط َس� ْب ًعا مَتَِّمَ
َـق ُ
�ف واألَ ْش َ
ٍ
�ع ا ْعِت�رِ َ اف
وبالص َف�ا َو َم ْ�ر َوة َم َ
َّ

ِ
حل َجر
األس�ود أن يخَ ُْرج
َ
أم�ر َمن َف َر َغ م�ن ال َّط َواف و َقبَّ�ل ا َ
إىل الص َف�ا فإذا وص َل إليها ر َقى عليها َفي ِقف مس� َت ْقبِل ِ
الق ْب َلة ُثمَّ 
َ
َ َ
َّ
ُ ْ
َ

يك َل ُهَ ،ل ُه  ا ُمل ُ
َيق�ول :اهلل أكرب ثَلاَ ًثا ال إله اَّإل اهلل َوحده لاَ شرَ َ
لك
أنج َز
حل ْمدُ وهو على ك ُّل يشء قدير لاَ إل�ه اَّإل اهلل َوحدَ هَ ،
َو َل� ُه ا َ

اب َو ْح�دَ هُ .ثمَّ  َيدعو و ُي َصليِّ 
وه َز َم
َ
ََص� َع ْبدَ هَ ،
األحز َ
َوعْدَ ه ،ون رَ َ
على النَّبي ُ ث�مَّ  َين ِْزل و َيميش ويخَ ب يف َبطن املس�يل أي ُي رْ ِ
سع

إرسا ًعا َش�ديدً ا فإذا جاوزه َمش�ى حتّى َيب ُلغ ا َمل ْر َوة فذلك َش ْوط
الص َفا ُثمَّ  َي ِنزل
ف�إذا َو َصل ا َمل ْر َوة َر َقى عليه�ا ويف َعل كَماَ  َت َقدَّ م يف َّ

ََم�اَ و َصفنا من ِّ
الذك�ر والدُّ َعاء والصََّل�اَ ة عىل النبي 
و َي ْف َع�ل ك َ
ٍ
�وط ث�ان ،وهكذا حتّى
الص َفا فذلك َش ْ
واخلب�ب فإذا َو َصل إىل َّ
ُيك ِْمل َس�بعة ْأش َواط يعد َّ
والر ُجوع منها
للم ْر َوة َش ْو ًطا ُّ
الذهاب َ
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ِ
�و ًطا َ
الص َف�ا وأر َب ًعا عىل ا َمل ْر َوة
آخر َف َيقف َوقفات عىل َّ
للص َفا َش ْ
َّ
ِ
بالص َفا ويخَ تم با َملروةُ .ثمَّ قال:
يبدأ َّ
ِ
السْت�رْ ُ عََلَ
َويجَ ِ ُ
�ب ال ُّط ْه َ�ران َو ِّ

�اف نَدْ هُ َب�ا بِ َس� ْعي يجُ ْ تََلَ
َم� ْن َط َ

اف بالبي ِ
ّ
ت جيب عليه ال ُّطهران  طهر اخلبث
أخبر أن َمن َط َ َ ْ

وه�و إزال�ة النّجاس�ة عن ثوب�ه وبدنه وطه�ر احلَ�دَ ث األص َغر
أيضا َستر ال َع ْو َرة
بالوض�وء أو بال َّت َي ُّمم َ لمِن ُيباح له ،ويجَ ِب عليه ً
ُ
ِ
وإنَّ  َم�ن َس� َعى َب
ب له ذل�ك ولاَ يجَ ب
روة ُيس�ت ََح ّ
ين الص َفا وا َمل َ
َّ
عليهُ .ثمَّ قال:

وعُــدْ َفـ َل ِ
َـر َفـ ْه
ـم َ
ِّ
َ
ـص َّلـى ع َ
ـب ل ُ

ِ
ِ
لص َف�ه
َو ُخ ْط َب� ُة السَّ�ابِ ِع تَأتـ�ي ل ِّ

اف َو َس� َعى أن ُي َع ِ
�اود التّلبية ،ولاَ  َي َزال
أخرب أنَّ  َعىل َمن َط َ
ُي َل ِّب�ي إىل أن َي ِصل ُ لمِ َصلىَّ  َع َر َفة فيق َطعها ولاَ  ُي َل ِّبي بعد ذلك ،فإن
ِ ِ ِ
س�مى يوم الزينة أتى النّاس
الس�ابع من ذي احل ّجة و ُي َّ
كَان اليوم ّ
ِ
إىل م ِ
ويوضع املنَب�رَ  ُملاَ ص ًقا
س�جد احلَ َ�رام َوق�ت َصلاَ ة ال ُّظه�ر
َ
َ
للبي�ت عن َيمني الدَّ اخل َف ُي َصليِّ اإلم�ام ال ُّظهر ُثمَّ يخَ ُطب ُخ ْط َبة
واحدة لاَ يجَ ِلس يف َوسطها يفتتحها بالتّكبري وخيتمها به كخطبة
أح�رم وكيف ّية
العيدي�ن يعلمه�م فيه�ا كي�ف حُي ِرم َم�ن لمَ  َيكُ�ن َ
خروجهم إىل ِمنَى و َما يفعلونه ِمن ذلك ال َيوم إىل َز َوال َّ
الشمس
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ِمن يوم َع َر َفةُ .ثمَّ قال:

ِ
َّ�ه ِر ْ
اخ ُر َج�نَّ  املِنَ�ى
َو َثام� َن الش ْ
َوا ْغت َِس َل ْن ُقر َب الزَّ َو ِ
ال َواحضرُ َ ا
ْ
�ك ُث�مَّ اجلب َل اصع�دْ راكباِ
ُظ ْه َر ْي َ
ََ ْ َ َ َ
ـهـ ِّللاً  ُمـ ْبـت ِ
َـهل
َع َلـى الدُّ عَــا ُم َ

فـ�ات ت ِ
ٍ
َـاس�ـعـًا نُـزُ ولـُنــَا
ب َع َـر

اخلُ ْط َب َت ْي ِ
ــرا
ــن َواجمْ َ َعـــن َ
َّ وا ْق ُص َ
عََل�ىَ  وض ٍ
�وء ُث�مَّ  كُ� ْن ُم َواظِ ًب�ا
ُ ُ
ُم َص ِّليـً�ا َع َلـ�ى النَّبِ�ي ُم ْس� َت ْقبِل

ف
وبا ت َِق ْ
ُهنَ ْي َه ًة َب ْعدَ غ ُُر هِ َ

ثامن ِ
اف لل ُقدوم وس�عى ينبغي ل�ه أن يذهب ِ
احل َّجة
َمن َط َ
َ َ
ِ
�مى يوم التّوبة إىل منى ُم َل ِّب ًيا  ب َقدر ما ُيدرك به َصلاَ ة ال ُّظهر
و ُي َس َّ
كره قبل ذل�ك أو َبعده اَّإل ل ُع ْذر وينزل
أي آخ�ر وقته ا ُملختار و ُي َ
هِبا بقية يومه وليلته ويصليِّ هبا ال ُّظهر والعصرْ وا َمل ْغ ِرب ِ
والعشاء
َ
ّ

والس�نّة أن ال
والصب�ح ،ك ُّل َصَل�اَ ة يف َوقتها،
ُّ
ويقرص الرباع ّيةُّ .
ُّ
ِ
َّ�مس فإذا َط َل َعت
خيرج النّاس من منَى يوم َع َر َفة حتّى َت ْط َلع الش ْ
ِ
ال�ز َوال فل َي ْغتَس�ل
َذ َهب�وا إىل َع َرف�ة و َي ِنزل�ون بِن َِمرة ف�إذا َق ُر َب َّ
ك ُغس�ل ُدخول َمكَّة فإذا َزا َلت الشَّ�مس فلريح إىل َمس�جد ن َِمرة
الزوال خطبتني جيلس بينهام
و َيق َطع التّلبية ُثمَّ خيطب اإلمام َبعد َّ
ُي َع ِّلم الناس فيهام ما َيف َعلون إىل ثاين يوم النّحر ُثمَّ  ُي َصليِّ بالنّاس

ْص�ا ّ
لكل َصَل�اَ ة أذان وإقام�ة و َمن لمَ 
ال ُّظه�ر وال َعْص�
رْ جمَ ْ ًعا و َق رْ ً
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حلضور
ي
ُض�رُ صَل�اَ ة اإلمام جمَ َ َ
َ
حَ ْ
َ�رك ا ُ
�ع و َقصرَ يف رحل�ه .و َلو ت َ
ِم�ن غري ُع�ذر ُثمَّ  َيدفع اإلمام والنّ�اس إىل َموقف َع َرفة ،و َع َرفة
ِ
والوقوف راك ًبا أفضل
ك ّله�ا موقف ،وحيث َيقف اإلمام أفضل ُ
لفعل�ه  اَّإل أن يك�ون بدابته ُع ْذر ِ
والق َي�ام أفضل من اجلُلوس
ّ
ولاَ يجَ ِل�س اَّإل ل َتع�ب جَ ِ
متوض ًئا
اه�را
ِّ
َ
ْ
وتل�س ا َمل�رأة ،ووقوفه َط ً
ِ
ِ
ُمس�تقبِل القب َل�ة أفض�ل ويكثر من َق�ول لاَ إل�ه اَّإل اهلل َو ْحدَ ه لاَ 
شرَ ِ َ
وهو َعلى ك ُّل يشء َقدير .ولاَ 
حل ْم�د ُ
ي�ك َل� ُهَ ،ل� ُه ا ُمللك و َل ُه ا َ
َيزال كذلك مس�تقبل ِ
الق ْب َلة باخلُش�وع والتّواض�ع وكثرة ِّ
الذكر
ُ
والدُّ َع�اء والصَّلاَ ة عىل النبي  إىل أن يتح َّقق ُغروب ّ
الش�مس

الركن�ي ُهو الك�ون يف َع َرفة يف جزء م�ن ليلة النّحر
إذ ُ
الوق�وف ُّ
ِ
الو ِ
اجب
ف�إذا َبقي هبا حتّ�ى تتح َّقق ال ُغروب فقد َح َص�ل ال َقدر َ
ِ
الوقوف َب َع َرفة وكيف َّيته َو َوقتِه أش�ار بقوله :ثم
الوقوف وإىل ُ
من ُ
اص َعد إىل قوله :هنيهة َبعد ُغروهبا ت َِقفُ ،ثمَّ بعد ال ُغروب
اجلبل ْ
ِ
ينفرون إىل املزدلفة وعىل ذلك َن َّبه بقوله:

ف
َوان ِْف ْر ُ لمِزْ َدلِ َف ٍة َو َتنْصرَ ِ ْ
فِـ�ي ا َملـأزَ مَْي�نْ ِ ال َع َل َمْي�نْ ِ َنك ِ
َ�ع ِع ًش�ا َ لمِغ ِْر ِ
ِّ�ب
ب
ُص� هِ َبا َواجمْ ْ
َوا ْق رُ ْ
اح ُط ْ
�ط َوبِ ْت هِ َبا َو َأ ْح ِ
َو َص ِّل ُص ْب َح َ
�ي َل ْي َلت َْك
�ك َو َغ ِّل ْس ِر ْح َلت َْك
َو ْ
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لإلس� َف ِار
�ف َوا ْد ُع با َمل ْش� َع ِر
ِق ْ
ْ
ُ�ون لِ ْلع َقب ِ
ِ
�ة
َـمـ�ا َتك ُ َ َ
�ـر ك َ
َوس ْ
ِم� ْن َأ ْس� َف ٍل ت َُس ُ
�اق ِم� ْن ُمزْ َدلِ َف� ْه
ـق و ِس�ــر لِ ْلبي ِ
َأو َق ْفتَـ�ه و ِ
ت
ْ َْ
احل ْ َ
ُ َ ْ
ْ

�ن و ِ
ادي الن ِ
َّ�ار
َو َأسرْ ِ عَ� ْن فيِ  َب ْط ِ َ
ـهـ�ا بِ ِح َج ٍ
�ار َس� ْب َع ِة
ـ�ار ِم َلـدَ ْي َ
َف ْ
كَال ُف ِ
�ول وان َْح ْ�ر َهدْ ًي�ا ْ
أن بِ َع َر َف ْه
اك النَّع ِ
ِ
�ت
َف ُط ْ
�ف َو َص ِّ�ل م ْث َ�ل َذ َ ْ

َّ�ق ُغروب الشَّ�مس َيوم َع َرف�ة َدفع اإلم�ام و َد َفع
ف�إذا حَتق َ
النّ�اس َم َع�ه إىل ا ُمل ْز َدلِفة بِ َس�كينة َو َوقار ،فإذا َو َج�د ُفرجة َح َّرك
يم�ر النّاس بينهام
دا َّبت�ه و َي ُم ّر بني املازمني ومه�ا اجلبالن ال َّلذان ّ
ويؤخ�ر َصَل�اَ ة ا َمل ْغ ِ
ِّ
�رب إىل
إىل ا ُمل ْز َدلِف�ة و َيذك�ر اهلل يف َطريق�ه
أن ي ِص�ل للم ْزدلِف�ة ف�إذا وص َلها صَّل�ىَّ ا َمل ْغ ِرب ِ
والع َش�اء مجي ًعا
َ
َ َ
ُ َ
َ
ِ
ّ
رَّ 
ولكل َصَل�اَ ة أذان وإ َقا َم�ة ،ويص ِّليها إن َت َيس
ويقرص الع َش�اء،

ل�ه َمع اإلمام اَّ
وإل ففي رحله ،ويب�دأ بالصَّلاَ ة حني وصوله وال
يت َعشَّ�ى اَّإل َبع�د الصَّلاَ تني اَّإل أن يكون َعش�اء خفي ًفا ،والنّزول

باملزدلف�ة واجب ،واملبيت هبا إىل ال َفجر ُس�نَّة ،فإن لمَ ينزل فعليه
الدّ م .ويس�تحب إحياء هذه ال َّليلة ِ
بالعبادة و ُيس�تَحب أن ُي َصليِّ 
ُ
ف با َملش�عر احلَ َرام مس�تقبل
الصبح َّأول وقته فإذا َص اَّله َو َق َ
هب�ا ُّ
ِ
القبلة وا َملش�عر عن َي َس�اره ُيكَبرِّ ويدعو لإلسفار ُثمَّ يلتقط َسبع
َحصيات جلمرة الع َقبة من ا ُمل ْز َدلِفة ،وأ َّما بق ّية ِ
اجلامر فيلتقطها من
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ِ
وي ِّرك دا ّبته ببطن حمرس 
أين شاء ُثمَّ  َيدفع ُقرب األسفار إىل منَى حُ َ
وهو قدر رميه بحجر و ُيرسع ا َملايش يف َم ِ
شيه فإذا َو َصل إىل ِمنَى
اها
أتى جمَ َرة ال َع َقبة عىل هيئته من ُركوب أو َميش فإذا َو َص َلها َر َم َ
بِ َس�بع َح ْص َيات متوالي�ات ُيكَبرِّ  َمع ك ُّل َح َص�اة وبِ َر ِ
ميها حَي ُصل
التّح ُّل�ل األول وهو التّح ُّل�ل األص َغر حَ ِ
وي ُّل َل ُه ك ُّل يشء ممَّا حَيرم
َّ
ِ
اَّ
والصيد ويكره ال ّطيب ُثمَّ  َيرجع إىل منَى
عليه كام
يأيت إل النِّساء َّ
ب َو َين َْحر هديه إن أوقف�ه ب َع َر َفة وإن لمَ  َي ِقف بِه
أح ّ
فين�زل حيث َ
ِ
بِ َع َرفة ن ََحره بِ َمكَّة َبعد أن َي ُ
َّ ي ِلق مجيع َش�عر
دخل به من احلَ ّل ُثم حَ
الس�نّة للمرأة ُثمَّ يأيت 
رأس�ه وهو
َ
األفضل وجيزئه التّقصري وهو ُّ
اإلفاضة يف َثوبيَ إحرامه استحبا ًبا ُثمَّ  ُي َصليِّ 
َمكَّة فِ َي ُطوف َطواف
َ
روة َسبعة أشواط كَماَ  َت َقدَّ م إن لمَ 
الص َفا وا َمل َ
َركعتني ُثمَّ  َيسعى بني َّ

َيكُن َس�عى َبعد َط َواف ال ُقدوم فإن كان َقد َس� َعى لمَ يعده ،وهبذا
ِ
ِ
والصيد وال ِّطيب
حيصل الت َّح ُّلل األكرب  َف َيح ّل َل ُه َما َبق َي والنِّساء َّ
اإلفاضة بِ ُطلوع ال َفجر ِمن يوم النَّحر فإذا
ويدخ�ل َوقت َط َواف
َ
وس� َعى َبعده أن كان لمَ  َي ْس َع َق ْب َل ذلك فإنه َيرجع
َطاف لإل َفاضة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي  اجلماَ ر
إىل ِمن�ى و ُي ِقيم هبا َبق ّية يوم النَّح�ر وثَلاَ َثة أ َّيام بعدَ ه ل َرم
و َعلىَ ذلك َن ّبه بقوله:
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وارجع َفص ِّل ال ُّظهر ِ
 فيِ منًى َوبِ ْت
َ ْ ْ َ
َْ
ٍ
ثََل�اَ َ
ات
ث جمَ َْ�رات بِ َس� ْب ِع َح َص َي ْ

َط ِ
��را
��ر األَ َّو َل��ْي�نْ ِ َأ ِّخ َ
��وي�ًل�اً أ ْث َ
اك َثالِ َث الن َّْح ِ
َ�ذ َ
َوا ْف َع ْ�ل ك َ
�ر َو ِز ْد

ال غ ِ
إ ْث�ر زَ َو ِ
�ت
َ�د ِه ْارمِ لاَ  ت ُِف ْ
َ
ِ
ِ
ٍ
ات
لِ�ك ُِّل جمَ َْ�رة َوق ْ
َ�و ْ
�ف للدَّ ع َ
َع َق َبــ� ًة َوكُــ�لَّ  َر ْم ٍ
ــ�را
ـ�ي َك ِّب َ
ِ
ْ
إن ِش�ئ َْت َرابِ ًع�ا َوتَ�مَّ  َم�ا ُقص�دْ

�اج أن يرج�ع ي�وم العي�د ِم�ن َمكَّ�ة إىل ِمنَ�ى
للح ّ
ينبغ�ي َ
واألفضل أن ُي َصليِّ هبا ال ُّظهر إن أمكنه ذلك ،و ُي ِقيم هبا بق ّية يوم
َ
ِ
اجل رَ ،وا َملبيت هِبا ِ
واجب ثَلاَ ث
النّح�ر وثَلاَ ثة أ َّيام بعده ل َرمي ِ َم�اَ
رأس�ا أو ُجل ليلة
َل َيال َ لمِن لمَ  َي َت َع َّجل وليلتني
ِّ
للمتعجل فإن ت ََركَه ً
فقط فالدَّ م فإذا َزا َلت الشَّ�مس ِمن اليوم ال ّثاين فليذهب ِ
ماش� ًيا
َ
ِ
متوض ًئا َقبل َصلاَ ة ال ُّظهر و َم َعه إحدى وعرشون َح َصاة فيبتدئ
ِّ
باجلمرة األوىل وهي التي تَيل م ِ
س�جد ِمنَى فريميها وهو ُم ْستَقبل
َ
َْ

َمكَّة بس�بع َحصيات و ُيكَبرِّ  َمع ك ُّل َح َصاة ُثمَّ  َي َت َقدَّ م أمامها وهو
مس�تَقبل ِ
الق ْب َلة ُث�مَّ  َيد ُعو ويمكُث فيِ الدُّ عاء َقدر إرساع س�ورة
ُ
ِ
أيضا ُثمَّ 
الو ْس َطى َفيرَ ميها بسبع َحصيات ً
جل ْمرة ُ
ال َب َقرةُ ،ثمَّ يأيت ا َ
َي َت َقدَّ م أمامها َذات ِّ
الشامل وجيعلها عىل َيمينه ويدعو َقدر إرساع  
أيضاُ ،ثمَّ يأيت جمَ رة ال َع َقبة فريميها بس�بع حصيات
س�ورة البقرة ً
ِ
ال َي ِق�ف عنده�ا لضيق موضعها ف�إذا َزا َلت ّ
الش�مس من اليوم
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ال ّثال�ث من يوم النّح�ر َر َمى ِ
على الصفة املتقدِّ مة
اجلامر ال ّثالث
ِّ

ُث�مَّ إن ش�اء أن جيعل إىل َمكَّة َف َله ذلك ويس�قط عن�ه ا َملبيت ليلة
الراب�ع ورم�ي يومها ويشترط يف ِص َّحة التّعجي�ل أن خيرج من
َّ
ِمنَ�ى َقبل ُغروب ّ
الش�مس م�ن الي�وم ال ّثال�ث وإن َغ ُر َبت َقبل
ِ
الرابع فإذا
ورمي اليوم ّ
أن يجُ َ �اوز جمَ رة ال َع َقبة لزمه ا َملبيت بِمن�ى َ
الرابع َر َمى ِ
َزا َلت ّ
اجلامر ال َّثالث كام َت َقدَّ م وقد
الش�مس يف اليوم ّ
حجه فلينف�ر ِمن ِمنَى ف�إذا َو َصل لألبطح ن ََزل به اس�تحبا ًبا
تَ�م ّ
ِ
ويقرص الرباع ّية وما
َف َصلىَّ به ال ُّظهر وال َعرص وا َمل ْغ ِرب والعش�اء
ّ

الوصول لألبطح َص اَّله حيث كان فإذا
خاف ُخروج َوقته َقب�ل ُ
ِ
لىَّ الع َش�اء َق ِدم إىل َمكَّة ويس�تحب له اإلكثار ِمن ال َّطواف ما
َص
دام هب�ا ِ
ومالز َمة الصَّلاَ ة يف
والوضوء ب�ه
َ
وم�ن شرُ ب ماء َز َ
مزم ُ
َ
اجلَامعة األوىلُ ،ثمَّ قال:

ال�َب�
َ��ع ْ
َو َم��ن َ
���را ُم َص�� ْي��دَ رَ ِّ
اإلح َ
ب م�ع ِ
احلدَ ا َك ْل ٍ
ور
َو َع ْق َ�ر ٍ َ َ
�ب َع ُق ْ

ْـل ِ
فِـ�ي َقـت ِ
�ه اجلَ�زَ ا ُء لاَ  كَال َف ْ�أ ِر
ٍ
ُ�ر ِ
�ور
َو َحيَّ�ة َم َ
اب إ ْذ يجَ ُ ْ
�ع الغ َ

اإلحرام بِ َح ّج أو ُع ْمرة َيمنَع املحرم من ِس�تَّة أشياءَّ ،أوهلا:

الربي فيح�رم ذلك عىل املحرم س�واء كان
التع�رض للحي�وان
ّ
ُّ

مباحا ،وحيرم  
مأكول اللحم أو ال ،وحش� ًيا أو
متأنسا ،مملوكًا أو ً
ً
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يض�ه بِ َط�رد أو َجرح َرم�ي أو إفزاع
َع�رض ل�ه وألفراخ�ه و َب َ
الت ُّ
أو غير ذل�ك واجل َزاء يف َقتْله اَّإل مخس َف ِ
واس�ق فإهن�نَّ يقتلن يف
َ
ِ
احلل واحل�رم وهي الفأر وال َع ْق َرب واحل�داة وال ُغ َراب وال َك ْلب
ال َع ُقورُ .ثمَّ قال:

ي�ط بال ُع ْض ِ
َ�ع ا ُمل ِح َ
ــ�و
�و َو َل ْ
َو َمن َ
ِ
ال�ر ِ
أس بَِمَ
َوالسَّْت�رْ َ َ
للو ْج�ه َأ ِو َّ
�س ُقف ٍ
َّ�از ك َ
َ�ذا
َ�ع األ ْن َث�ى ُل ْب َ
مَتْن ُ

بنس�ج َأو َع ْق ٍ
�د ك َ
َ�وا
َخاتَ� ٍم َحك ْ
ٍ ْ

َّـمــ�ا
�اتـرا َو َلـكـ� ْن إن َ
ُي َعـ�دُّ َس ً
ٍ ِ
��س�ْت�رْ ٍ ُأ ِخ َ
��ذا
َس�ْت�رْ ٌ َ
ل��و ْج��ه لاَ ل َ

املمن�وع ال ّث�اين ممّ�ا يمنع�ه اإلح�رام :ال َّلب�س وه�و خمتلف

تر م َ ّ�ل إحرامه
الر ُجل َس حَ
الر ُج�ل وا َمل�رأة ف ُي ْح�رم عىل َّ
باعتب�ار َّ
وه�و وجهه ورأس�ه بما  ُي َعدّ َس�اتر أو َسْت�رْ جمَ يع َبدَ ن�ه أو ُعضو
من�ه با َملل ُب�وس ا َملعم�ول عىل َقدر مجي�ع ال َبدَ ن أو َعلى  َقدر ذلك

ال ُعض�و فيحرم عليه َستر وجهه أو رأس�ه بعاممة أو قلنس�وة أو
أيضا لبس ما حييط
وي ُرم علي�ه ً
ِخر َق�ة أو ُع َصاب�ة أو غري ذلك ،حَ
ِ
والساويل واخلَاتم
ببدنه أو ببعضه كالقميص والقباء والربنس رَّ
اَّ
فَّين إل أن ال يجَ ِ�د َن ْع َلني فليقطعهام أس�فل ِمن
والق َّفازي�ن واخلُ
الص َفة كاألزار
الكَعبني ويجَ وز له أن َيسترُ  َبدَ نه بام ليس عىل تلك ِّ

تر م َ ّل إحرامها فقط وهو
والرداء وامللحفة ،وحيرم عىل املرأة َس حَ
ِّ
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ِ
ِ
وستر 
الوجه وال َك َّفان فيحرم عليها َس َ
َ
تر وجهها بِن َقاب أو لثام َ
يدهيا ب َق َّفازين وهلا أن تسدل ال َّثوب عىل وجهها للتسترُّ من فوق
رأسها فإن َفعل أحدمها شي ًئا ا حرم عليه فعليه ِ
الفد َية إن انتفع
َ
 ممَّ ُ ِّ َ
اضطر لفعله أو
بذل�ك من َح ّر أو َبرد ال إن نزعه مكانه وس�واء
ّ

خمت�ارا اَّإل أنَّ غري ا ُملختار ال إثم علي�ه وا ُملختار ُثمَّ والق ّفاز
فعل�ه
ً
َف من ُقطن
بضم القاف وبالفاء ا ُمل َش�دَّ دة ما يفعل عىل ِصفة الك ّ
َف من الشعثُ .ثمَّ قال:
ونحوه ليقي الك ّ

ض ْر
َ�ع ال ِّط َ
َو َمن َ
ي�ب َو ُد ْهنً�ا َو رَ َ
وي ْفت ِ
َ�دي لِ ِف ْع ِ
�ل َب ْع�ض َم�ا ُذ ِك ْ�ر
ََ

�خ ُظ ْف ٍ
َق ْم ٍ
�ل َوإ ْل َق�ا َو َس ٍ
�ر َش� َع ْر
إن ع ِ
ِ
ِ
ِ
ـهنَ�ا َو ْ
ُ�ذ ْر
الـمحي�ط ل ُ
م� َن ُ

املمن�وع ال ّثالث يمنعه اإلحرام :اس�تعامل ال ِّطيب كاملِس�ك
وتب ِ
وال َعنبر والكَاف�ور وال ُعود وغري ذلك ،جَ ِ
الفدية باس�تعامله

الراب�ع ممَّ�ا يمنعه اإلح�رام :وه�و الدّ هن أي
وبمس�ه .املمن�وع َّ
ِّ
ِ
والرأس وك ََذا س�ائر
ح�رم عىل ا ُمل ْحرم َده�ن ال ِّلحية َّ
اس�تعامله َف َي ُ
ِ
ِ
اجلسد جَ ِ
وتب الفدية بذلك .املمنوع اخلَامس ممّا يمنعه اإلحرام:
ََ
ِ
الو َس�خ و َق ْلم األظفار وإزالة الشَّ�عر
َقتل ال َقمل و َطرحه وإزالة َ
فإن َفعل ش�ي ًئا م�ن هذه األم�ور املمنوعة فعليه ِ
الفدية ،وأش�ار
َ
ِ
النّاظم بقوله :وإن عذر إىل أن وجوب الفدية يف تلك األمور ال
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ِ
الو ِ
َف َ
اجبة عىل َمن َف َعل
�رق فيه بني أن يف َعله لع�ذر أم ال والفدية َ

أحد ثَلاَ ثة أشياء إما شاة أو َب َقرة أو بدنَة وأ َّما
ش�ي ًئا من ذلك هي َ
إطعام ِس�تِّني ِم ِ
سكينًا َمدً ا لكل مسكني وأ َّما ِصيام ثَلاَ ثة أ َّيامُ .ثمَّ 
قال:
َو َمن ََع الن َِّسا َو َأ ْف َسدَ ِ
اجلماَ ع

الس�ادس :فاإلح�رام يمنع ُقرب النِّس�اء
ه�ذا ه�و املمنوع ّ
ِ
رب بالوطء ناس� ًيا
بال�وطء أو ُم َقدِّ مات�ه أو َعق�د نكاح ُثمَّ إن ال ُق َ
َ
ِ
متعم�دً اُ ،مك َْر ًها أو طائ ًعاَ ،فاعلاً أو َم ْف ُعولاً  ،فإنَّ ذلك ممنوع
أو ِّ
ِ
ِ
جلامع من ُم َقدِّ ماته
ُم ْفس�د َ
للح ّج وال ُعمرة وإن كان ال ُقرب بغري ا َ
ِ
للح ّج ولكن عليه
و َلو بال ُعمرة أو ب َعقد للنِّكاح فهو ممنوع ُم ْفسد َ
اهلَدْ يُ .ثمَّ قال:

إِ ِ
اض ِة َي ْب َقى االمتِنَاع
لىَ اإل َف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�معا
ك َّ
اس َ
َالص ْي�د ُث�مَّ  َباق�ي َم�ا َق�دْ ُمن َع�ا بِاجلَ ْم َ�رة األولىَ  حَي�ل َف ْ

ِ
ِ
الص ْيد إىل َط َواف
َي ْستَم ّر االمتناع من ُقرب النِّساء وكذلك َّ

الوقوف اَّ
لاَ ي ُصل الت َّح ُّلل اَّإل
وإل َف حَ
َ
اإلفاضة لكن َملن َس َعى َق ْب َل ُ
اضة وأ َّما َباقي ا َملمنوعات وهو ال ِّلباس
بالس ِعي َبعد َط َواف اإل َف َ
َّ
ِ
وال ِّطي�ب والدّ هن وإزالة ّ
الش�عث َف َيح ّل بِ َرمي جمَ�رة ال َع َقبة يوم
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ِ
العيد أو بخروج أدائهاُ .ثمَّ قال:

وج�ازَ االس�تِ ْظـلاَ ُل بِا ُملـرت ِ
َـفـ ِع
َ َ
ْ

لاَ فـ�ي ا َمل َح ِام ِ
�ل ُ
وش� ْقدُ ٍف َف� ِع

للم ْح ِرم أن َي ْس�تَظِ ّل با ُملرتَفع عىل رأس�ه ممّا هو َثابت
جي�وز ُ
كالبِناء ِ
واخلباء َّ
والش َجر ال ما كان غري ثابت كاملحمل والشقدف
َفلاَ يجَ وز له االستظلاَ ل يف ذلك فإن َفعل فعليه ِ
الفديةُ ،ثمَّ قال:
َ
ُ

َو ُس�نَّ َة ال ُع ْم َ�ر ِة َفا ْف َع ْل َه�ا كََمَ
وإ ْث�ر س�ع ِي َك ِ
ِّص�ا
ْ
َ َ َ ْ
احل َق� ْن َو َق رِّ َ
�ت فيِ  َمكَّ� َة َو ْار َع احلُ ْر َم� ْه
َم�ا ُد ْم َ
َولاَ ِز ِم الصَّ�فَّ  َف ْ
�إن عَـزَ ْمـتَـ�ا

�ج َوفيِ ال َّتن ِْعي� ِم نَدْ ًب�ا َأ ْح ِر َم�ا
َح ٍّ
ِ
ِ
ـ�را
ـ�و َ
حَت�لَّ  من َْه�ا َوال َّط َ
اف كَـ ِّث َ
�ب البي�ت و ِزد يف ِ
ِ
اخلدْ َم� ْه
َ ْ
لجِ َان ِ َ ْ
عََل�ىَ اخلُ ُ�ر ِ
�ف كََم�اَ ع َِل ْمتَ�ا
وج ُط ْ

الزيارة ،وشرَ ًعا:
ال ُعمرة ُسنَّة ُم َؤكَّدة َم َّرة يف ال ُعمر وهي ُل َغة ِّ
 لمِ
ِ
ِ
مَ ي ّج
وس�عي فقط م�ع إحرام ،ووقتها َن ل حَ
عبادة يلزمها َط َواف َ
السنة ك ّلها ،ويس�تحب أن يكون اإلحرام هبا ِمن التنعيم ِ
وصفة
َ ّ
َّ
اإلحرام هبا و َما َبعدَ ه من استحباب ال ُغسل والتّنظيف وما يلبسه
والصيد وغري ذلك والتلبية
وم�ا حيرم عليه من ال ِّلباس وال ِّطيب َّ

والركُوع َبعد ال َّطواف والسَّ�عي كَاحلَ ّج َسواء
والرمل ُّ
وال َّطواف َّ
ِ
ِ
الو ِ
اجبات
بِ َس�واء اَّإل احلَ ْلق فقد قيل إن�ه ُركن لهَ ا ،وقيل :إنه من َ
ويس�تحب
وحلق فقد َح ّل
ّ
التي جترب بالدَّ م فإذا َف َر َغ من السَّ�عي َ
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لالفاقي أن يكثر ال َّطواف بالبيت ما دام بِمكَّة لِ َتع ُّذر هذه ِ
العبادة
َ
َ
ال َعظيم�ة عليه بعد خروجه منها وأن يراعي ُح ْر َمة َمكَّة الشرَّ ِ يفة
ِ
الرف�ث وال ُف ُس�وق
لجِ َان�ب البي�ت املعظَّ�م الكائ�ن هب�ا َ
بتجنُّبِ�ه َّ
والعصيان ويكثر فِعل ال َّطاعات ِ
ِ
واخلدمة هلل تَعاىل بامتثال أوامره
ْ

بالصف
جلامعة وهو ا ُملراد َّ
واجتناب ن ََواهيه و ُملاَ َزمة الصَّلاَ ة يف ا َ
الِب� وإنه إن َع َ�ز َم عىل اخلُ�روج ِمن َمكَّة
وغير ذل�ك من أفعال رِ ّ
على الص َفة التي علمها
الو َداع
ِّ
ب له أن َي ُط�وف َط َواف َ
فيس�تح ّ
َ
ِ
ِ
وجعل ال َبيت عىل ال َي َس�ار إىل
ممَّا َت َقدَّ م من االبتداء ب َت ْقبِيل احلَ َجر َ
آخر ما ذكر يف ِص َفة ال َّطوافُ .ثمَّ قال:
َوسرِ لِ َق رْ ِ
الـم ْص َط َف�ى بِ َ�أ َد ِ
ب
ْب� ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ي�ق
لصدِّ ْ
َس� ِّل ْم َع َل ْي�ه ُث�مَّ  ز ْد ل ِّ
اب
الـم َقا َم ُي ْست ََج ْ
َوا ْع َل ْم بِ َأنَّ  َذا َ

َو َس ْ�ل َش� َفا َع ًة َو َختًْم�اً  َح َس�نَا
واد ُخ ْل ُضحى  واصح ِ
السورْ
ْ َ ْ
ً
ْ
ب َهد َّي َة   رُّ ُ

ِ ٍ
�ب لِ�ك ُِّل َم ْط َل ِ
�ب
ُـج ْ
َونـ َّيـ�ة ت َ
�ت الت َّْوفِي�ق
ُث�مَّ  إلىَ  ع َُم َ�ر نِ ْل َ
َل�اَ ت�ل ِ
ِ ِ
َّ م� ْن طِلاَ ْب
في�ه الدُّ عَ�ا َف مَ َ
َج ِ
الـمنَى
األو َب� َة إ ْذ نِ ْل َ
�ل ْ
َوع ِّ
�ت ُ
إلىَ األَ َق ِ
�ار ِ
ب َو َم� ْن بِ َ
ور
�ك َي�دُ ْ

اس�تحب ل�ه اخلُروج ِمن
�اج أن يخَ ُرج ِمن َمكَّة
ّ
حل ّ
إذا أراد ا َ
ك�دى ولتكُن نِ َّيته وعزيمت�ه وكليته زيارة النّب�ي ﷺ فإنَّ زيارته
ﷺ ُس�نَّة جُم ْ َم�ع علي�ه وفضيل�ة مرغب فيه�ا ُيس�تَجاب الدُّ عاء
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الزائر من الصَّلاَ ة عىل النبي ﷺ يف طريقه ويكرب 
عنده�ا وليكثر ّ

فيتطهر
ويس�تحب ل�ه أن ين�زل خ�ارج املدين�ة
على كل شرَ َ ف
َّ
ّ

أحس�ن ثيابه ويتط َّيب وجي�دِّ د التّوبة ُث�مَّ  َي ْمشيِ 
و َيركَ�ع و َيلب�س َ
بالركُوع إن كان يف َوقت
عىل ِرجليه فإذا َو َصل ا َملس�جد فليب�دأ ُّ

الرك�وع اَّ
وإل فليبدأ بال َقرب الشرَّ يف ويس� َت ْقبِله وهو يف
جي�وز فيه ُّ
الذل وا َملس�كَنة ويش�عر نفسه أنّه ِ
ِ
َثرة ُّ
واقف بني
َ ُ
ذلك ُمتَّصف بك َ
َي�دَ ي النب�ي ﷺ ألنّه ﷺ َح ّي يف َقبرْ ه م َّط ِلع على أحوال أ َّمتِه ُثمَّ 
َّبي ورمحة اهلل
أيا الن ّ
يبدأ بالسَّلاَ م عليه ﷺ فيقول :السَّلاَ م عليك هُّ َ
ِ
:صلىَّ اهلل عليك وعىل َأ ْز َو ِ
اجك و ُذ ِّر َّيتك وعىل
وبركاتهُ ،ثمَّ يقول َ

يت األ َمانة و َع َبدْ َت َر َّبك
الر َس�الة و َأ َّد َ
أهلك أمجعني َف َقد َب َّل ْغ َت ِّ
صابرا حُمت َِس� ًبا حتّى أتاك
دت يف َس�بيله ون ََص ْح َت لعبيده
اه َ
وج َ
َ
ً
أفضل الصَّلاَ ة وأمتّها وأطيبها وأزكاها.
ال َيقنيَ ،صَّل�ىَّ اهلل عليك َ
َّ يتنحى َعن ال َيمني نحو ذارع ويقول :السَّلاَ م عليك يا أبا َبكر
ُثم َّ

الصدِّ يق ورمحة اهلل وبركاته َصفي رسول اهلل ﷺ وثانيه يف ال َغار
ِّ

جزاك اهلل عن أ َّمة رسول اهلل ﷺ َخيرْ ً ا ُثمَّ  َي َتن ََّحى عن ال َيمني َقدر
َ
أيضا َف َيقول :السََّل�اَ م عليك َيا أب�ا َح ْفص ال َفاروق ورمحة
ِذ َراع ً
ِ
خريا ُثمَّ ليس�أل
اهلل و َب َركات�ه َج َ�زاك اهلل عن ُأ َّمة َر ُس�ول اهلل ﷺ ً
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ِ
أه ّم ما َيطلب يف هذا
فإنا من َ
النَّبي ﷺ أن َي ْش� َفع فيه إىل َم ْولاَ ه هّ
وأولىَ ما َيدعو اإلنسان بِه و َي َتضرََّ ع إىل اهلل يف ُحصوله هو
ا َملكان ْ
حلس�نى ا َّلذي ه�و ا َملوت عىل قولنا :ال إل�ه اَّإل اهلل حُم َ َّمد
اخلتم با ُ

الو ْقت َأش�دّ منها يف
اجة إىل اإليامن يف هذا َ
حل َ
رس�ول اهلل ،ألنَّ ا َ
ُ
ِ
ِ
مِ
بالر ُجوع إىل
َغريه واألعامل بِ َخواتها فإذا َف َر َغ من ِّ
الزيارة َع ّجل ُّ
أهله وو َطنِه ِمن غري جُمَاورة با َملدينة ا ُملنَورة لِعدَ م ِ
الق َيام بِ َح ِّقها اَّإل
َّ َ
َ
َ َ
شرِ
ِ
ِ
السور
إِ َذا َعل َم من نفس�ه ِرعاية األ َدب وان اح َّ
الصدر و َد َوام رُّ ُ
وال َف�رح بمج�اورة نَبِينا مولاَ ن�ا حُممد ﷺ ِ
واحل�رص عىل أنواع
َ ُ َ َ
َّ
ِّ َ
والو َرع ُثمَّ قال:
فِعل اخلَري بِ َح َسب اإلمكان ُّ
والز ْهد َ

َاب َم َب ِ
ادئ الت ََّص ُّوف
كت ُ
َو َه َوادي ال ّت َع ُّرف

مب�ادئ ِعل�م الت ََّص ُّوف :ه�ي األمور التي يبت�دئ أهل هذا
العل�م بال� َكلاَ م عليه�ا .والتَّصوف ي ْط َل�ق عىل ِ
ِ
العل�م وال َع َمل،
َ ُّ ُ
وهوادي مجع َهاد ِمن َهدى بمعنى َبينَّ َ و َأ ْر َشدُ .ثمَّ قال:
َ
ُ��ل َذن ٍ
َ��و َب�� ٌة ِم�� ْن ك ِّ
ْ��ب يجُ ْ �َت�رَ َ ْم
َوت ْ
ِ
اإلص ْار
بَِش�رَ ْ ط االقَْل�اَ ِع َو َن ْف�ي رْ َ
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جَ ِ
�ي النَّ�دَ م
�ب َف ْ
ت ُ
�و ًرا ُم ْط َل ًق�ا َو ْه َ
ِ
اس�ـتِـغْـ َفـار
َول َي َتَل�اَ ف مُمْكنً�ا َذا ْ

تب وج�وب ال َف ِ
رائض َعلىَ األعيان ِم�ن ك ُّل َذنْب
التّوب�ة جَ ِ ُ

غريا ،كان َح ًّقا هلل تع�اىل أو لآلدمي أو هلام ،كان
كبيرا كان أو َص ً
ً
ِ
ِ
الذن�ب معلو ًم�ا عن�ده أو جمه�ولاً َ ،فتَج�ب التّوبة م�ن ُّ
َّ
الذنوب
ِ
إمجالاً ومن ا َملعلومة تفصيلاً عىل ال َفور لاَ  َعىل الترَّ َ اخي
ا َمل ْجهولة
َف َم�ن َّ
أخ َرها َو َج َبت عليه التّو َبة ِم�ن ذلك التّأخري .و التّو َبة هي
ِ
النَّ�دَ م على ا َملعص َية من َحيث أنهّ�ا معصية وله ثََل�اَ ث َعلاَ مات

اإلقَْل�اَ ع َع�ن َّ
حل�ال بن َّية َوعَ�دَ م ال َع�ود إىل ذلك أبدً ا
الذنْ�ب فيِ ا َ
وتَدَ ُارك َح ّق أم َك َن تَداركهُ .ثمَّ قال:

اص ُل ال َّت ْقوى ِ
وح ِ
َاب وا ْمتِ َثال
اجتن ٌ
َ ْ
َ َ

َف َج�ا َءت األ ْق َس�ا ُم َح ًّق�ا َأ ْر َب َعـ� ْه

فيِ  َظ ِ
��اه ٍ
��ر و َب��اطِ ٍ
��ن بِ َ
��ذا ُتنَال
ِ
�ي لِلسَّ�الِ ِك ُس� ْب ُل ا َملنْ َف َع�ه
َوه َ

ِ
ال��ر ُس��ول َف ُخ ْذ
و َم��ا َأتَ��ى بِ��ه َّ

َو َم�ا هَنَ�ى عَنـ� ُه َفـدَ عْـ� ُه وان ُب�ذ

ورات واجتن�اب املنهيات يف ال َّظاه�ر وال َباطِن
امتث�ال املأ ُم َ
ِ
ِ
ُهو َمدَ ار ال َّت ْق َوى ،وفيِ نَظمنا َمل َسالك الن ََّجاة:
�وى َف َ
�ذاك س�بلها
َ
هدي�ت لل ّت ْق َ

ُثمَّ  َقال النّاظم:

��ح ِ
ُ��ض َع ْينَ ُه ع ِ
��ار ِم
َي��غ ُّ
َ��ن ا َمل َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
يمـ�ة زُ ٍ
ور كَـ�ذ ْب
كَغي َبـ�ة نَم َ
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وبا ُبـهـا و َفـرعُـهـ�ا وأص ُلـهــا
��م�� َع�� ُه عَ��ن ا َمل��آثِ��م
َي��ك ُّ
ُ��ف َس ْ
ِ
ِ
ِ
�ب
ل َس�ا ُن ُه َأ ْح َ�رى بَِت�رَ ْ ك َم�ا ُجل ْ

ِ
ي�� َف ُ
���را ِم
حَ ْ
حل َ
��ظ َب�� ْط��نَ�� ُه م��ن ا َ
�ظ َف ْر َج� ُه ِو َيت َِّق�ي الش ِ
ي َف ُ
َّ�هيدْ
حَ ْ

وي ِ
ـور َحتَّ�ى َي ْع َل َمــا
وق ُ
َُ
ـف األُ ُم َ
يـ َطـهـ�ر ال َق ْل�ب م�ن الريـ�اءِ
َ ِّ َ
َ
ُ ِّ ُ

ب��اه��تِ�َم�اَ ِم
َي��ْت�رْ ُ ُك َم��ا ُش�� ِّب�� َه ْ
فيِ ال َب ْط ِ
ش َوالسَّ� ْع ِي َ لمِ ْمنُو ٍع ُي ِريد
م�ا اهلل فِيه�نَّ بِ ِ
�ه َقـ�دْ َحك ََمـ�ا
َ
ٍ
ُـج ٍ
�ب َوك ِّ
ُـ�ل َداء
َو َح َس�ـد ع ْ

َفص َ
َّ�ل النّاظِ ُم ما أجمْ َ َل ُه ِمن ا َملناهي املتع ِّل َقة بال َّظاهر وال َباطِن
وا َملأم�ورات املتع ِّل َق�ة بال َّظ ِ
اه�ر وال َباطِ�ن وابت�دا با َملنَاه�ي ألن
ُ
التّحلي�ة مقدم�ة عىل التّخلي�ة وألنَّ ا َملناهي َ
أش�دُّ َعلى النّفوس
رَ لقول�ه تع�اىل  ق�ل
�ض ال َبَص�
األو ِام�ر َف َي ِج�ب َغ ّ
م�ن امتث�ال َ
ُ

ْ

ْ
للم ْؤمنين يغضوا م ْ
ن أ ْبص�ار مِ ْ
ُه�ْ[ ...النور،]30 :24 ،
ه ويحفظوا فر
وج مُ
ِّ ُ ِ ِ َ َ ُ ّ ُ ِ َ َ ِ َ َ َ ُ ُ ُ َ
ويف احلدي�ث« :العين ِ ِ
(((
َاه َما النَّ َظر» َرواه ُمس�لم
َ�ان ت َْزن َي�ان َو ِزن ُ
َْ
ُف س�معه َعما يأ َثم بِس�ماعه ِ
كالغيبة
وغيره ويجب ً
َّ َ
َ َ
أيضا أن َيك ّ َ
ِ
والملاَ ه�ي المهلبة و َكلاَ م األجنب َّية
والنَّميم�ة ُّ
والزور والكَذب َ
ْ
ْ
ْ
ٰ
ك
ونحو ذلك لقوله تعالى ... :إن السمع والبصر والفؤ
اد كُ ّ ُل أُولَ ِئ َ
ِ َّ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ

ان َعنْهُ َم ْس�ئُول [ اإلس�راء ،]36 :17 ،ويف اخلَبرَ ُ :يقال لإلنسان يوم
ك
َ َ
رت إىل م حَ ِ
القيامة« .لمَ س ِمع َت ما ل حَ ِ
ِ
مَ ي ّل َل َك س َعه مِ
ا لاَ ي ُّل
ول َ َن َظ َ
َ
َ
َ ماَ
َ ْ َ
((( يف صحي�ح مس�لم« :فالعين�ان زنامه�ا النظ�ر» وللحدي�ث بقي�ة ،انظ�ر
صحي�ح مس�لم ،كتاب القدر ،باب ق�دّ ر عىل ابن آدم حظ�ه من الزنى،
ج ،2046/4حديث رقم 2657
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مت عىل ما ل حَ ِ
َل َ
مَ ي ّل َل َك ال َع ْ�ز َم عليه» .فإ ّما
�ك النَّ َظر إلي�ه َو مِل َ َع َز َ
َ
ذكرك أخاك بِام فيه مما يكره أن َلو س ِ
ِ
ّ
�م َعه وأ ّما ذكرك
الغي َبة َف ِه َي
ّ َ
َ

أيب ه َريرة
ل�ه بِماَ  َليس فيه َف ُب ْهتان ،ويف َصحيح اإل َمام ُمس�لم عن ُ
ون م�ا ِ
الغي َب� َة؟
َّ ر ُس�ول اهلل ﷺ ق�ال« :أتَ�دْ ُر َ َ
َرضيِ اهلل عن�ه أن َ
ِ
ِ
ور ُس�وله أع َل�م ،قال :ذك�رك َ
ْ�ره ،قيل:
أخاك بِ َما َيك َ
َقا ُل�وا اهلل َ
أرأي�ت إن كان ف�ي أخي م�ا أقول؟ ق�ال إن كان فيه َم�ا تَقول
َف َق�د اغ َت ْبتَ�ه ْ
�م َيكُن فِيه َف َق�د َب َهتَّه» أيُ :ق ْل َت في�ه ال ُب ْهتَان
وإن َل ْ
ِ
بالذكر ال ِّلس�اني تكون ِ
وال َباطِ�ل وكَما َتكُون الغيبة ِّ
باإل َش�ارة
ِ
ِ
والم َحاكاة .وأمَّ�ا النَّميمة
والرمز والكتَاب�ة ُ
واإليم�اء وال َغ ْم�ز َّ

َفهي َن ْقل ال َكلاَ م و َلو كتاب ًة َعن المت َك ِّلم به إ َلى َغيره َعلى َوجه
ِ
ِ
جما ًعا ،قال تعالى :و اَل
وس�نَّة وإِ َ
اإل ْف َس�اد وهي ُم َح َّر َمة كتَا ًبا ُ
َ
ني َ 10ه َّم ٍاز َّم َّش�ا ٍء ِبنَ ِم ٍمي [  11القلم.]11 -10 :68 ،
تط ْع ك ّ َل
ح ّ اَل ٍف ّ َم ِه ٍ
ُ ِ ُ َ
ِ ِ
َّبي ﷺَ « :أ َش�دُّ الن ِ
َ
َّ�اءون
المش
َّاس َع َذا ًبا َي ْو َم الق َيا َمة َ
وقال الن ّ
ِ
يم�ة وال َقاطِ ُع َ
�ون َبي َن ْ
ميمة َ
أش�دُّ
اإلخ َو ان» .وقالوا :النَّ َ
بالنَّم َ
الغيب�ة أل نَّ فيه�ا ِ
ِ
ِ
�هد
الغي َب�ة وال ّت َقا ُطع وأ َّما ُّ
الز ور أن َي ْش َ
م�ن َ
بِم�ا َل�م يع َلم َعم�دً ا وإن َطاب َق�ت ِ
الواقع وهو َح َ�رام ِ
باإلجماع،
َ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
و َيكْفي في ُق ْبحه أنَّ اهلل س�بحانه وتعالى َق َرن َش َها َدته في التّنزيل
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أْ
ْ
ْ
ْ
ِّ
ان واجتنِبوا
بالشرك فقال تعالى ... :فاجتنبوا الرجس من ال ْوث
َ َ ِ ُ ِّ َ ِ َ َ َ ِ َ َ ُ
ْ
ور[ الح�ج ،]30 :22 ،يف احلَدي�ثَ « :م ْن َش ِ
ورا علق
�هدَ ُز ً
ال�ز ِ
َق�و َل ّ ُ

ِ
ِ ِ ِ
الج َزاء ِمن ِجن�س ال َع َمل َوعَدَّ ها
من ل َس�انه َي ْو َم الق َيا َم�ة» .ففيه َ
َّبي ﷺ في ال َك َب ِائرَ ،ف ِفي َصحيح ال ُب َخاري و ُم ْس ِلم والتّرمذي
الن ّ
َّبي ﷺ قالَ « :ألاَ  ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِ َأ ْك َب ِر
ع�ن أبي َبكر رض�ي اهلل عنه أنَّ الن ّ
ِ
ِ
اإل ْش�راك باهلل َو ُع ُق ِ
الزور
لاَ و َشها َدة ُّ
الوالدَ ين َأ َ
وق َ
ال َك َبائر ثَلاَ ًثا ِ َ

ال�زور َف َم�ا َز َال ُيك َِّر ُرها َحتَّ�ى ُق ْلنَا َل ْي َت ُه َس�كَت» ،وأ َّما
َأو َق�ول ُّ
ِ
�و ِ
َّ�يء بِ َغ ْي ِر َما ُه َو َع َلي�ه َو ُه َو ُم َح َّرم
الكَ�ذب َف ُه َ
اإل ْخ َبار َعن الش ْ
ْ
ْ
ك ِذب
َت�ي ال
وس�نَّ ًة وإِ ْ
ج َما ًعا ،قال اهلل تعال�ىِ  :إ ّنَ َما َيف رَ ِ
كتَا ًب�ا ُ
َ َ
ْ

ٰ

ْ

كا ِذبون[ النح�ل:16 ،
ّ ذَ ِ
الين اَل يؤ ِمنون ِبآي ِ
ك مُه ال َ
ات الل ۖ وأُولَ ِئ َ

َ

ُ

ُ

َ

َ

َ

ُ

ُ

َ

َ�ذب اَّإل ِممن لاَ ي ِ
ي�ق افتِ�راء الك ِ
ؤم� ُن باهلل تَعالى
 .]105أي لاَ  َي ِل ُ
ُ
َّ
َ
�اف ِع َقا ًبا
الصدْ ق َولاَ  َي َخ ُ
فإنّ�ه ُه�و ا َّلذي لاَ  َيرج�وا َث َوا ًبا َعل�ى ِّ
ِ
ِ
الر ُس�ول َصلَّ�ى اهلل عليه
َعل�ى الكَ�ذب لاَ  ُي َص�دِّ ق بِ َما َج�ا َء بِه َّ
وس� َّلم وحس�ب  الكاذب ذ ًّما أنه متل ِّب�س بوصف من أوصاف
َ
ِ
ِ
الكافري�ن ،والكَذب م�ن ُّ
الذنوب التي تت�رك المتل ّبس بها و َقد
أص َب َح في النُّفوس بدرجة مس�ترذلة حقيرة بحيث ّ
أن َمن عرفه

بمجرد رؤيته يس�ترذله ،وفي َصحي�ح  اإلمام ال ُبخاري« :إ َّياك ُْم
َّ
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ِ
ِ
�ور َي ْه ِدي إِ َلى النَّار ».
َوالكَ�ذب فإِ َّن ُه َي ْهدي إِ َلى ال ُف ُجور وال ُف ُج ُ
وجميع َذوات األوتَار َف ِه َي َحرام
الم ْل ِه َية كَال ُعود َ
الملاَ هي ُ
وأ َّما َ
فِ�ي األ ْع َراس وغيرها وأمَّ�ا َكلاَ م األجنب َّية َفلاَ  َف ْ�ر َق فيه َبين أن
تكون مكش�وفة أو ِم�ن وراء ِح َجابُ ،ح َّ�رة أو َم ْم ُلوك�ةِ ،ذك ًْرا
ِ
لاوة أو َغ ْير ذلكَ ،فلاَ  َي ِح ُّ�ل ذلك ُك ّله ِ
ويجب
كان ال� َكلاَ ُم أو ت َ
َ
�ق بِه ِم َن الك َِذب
وز النُّ ْط ُ
أيضا أن َيك ّ
ُف لِ َس�انَه َع َّما لاَ  َي ُج ُ
علي�ه ً
والزور وال َفح َشاء ِ
والغي َبة والن َِّميمة وال َباطِل ُك ّله .وال ِّلسان َأشدُّ
ُّ
ْ
ِ
الصحيح :أنَّ ال َع ْبدَ لي َت َك َّلم
الس ْبعة وأكثرها إفسا ًدا ففي َّ
َ
الج َو ِارح َّ
ِ
ِ
بالكَلمة لاَ يلقي َلها بالاً فتبلغ  من َس�خط اهلل تعالى َما ال ُي َظ ّن،
وفِي الح ِدي�ث« :و َه ْل يكَب النّاس فِي الن َِّار َع َلى وج ِ
وه ِهم إِ اَّل
َ ُ
ُ
َ ُ ُّ
َ
ِ
ِ
أيضا
وص َّححه .ويجب عليه ً
َح َصائدُ ألس�نَت ُُهم» رواه الترمذي َ
ِ
والم ْس ُ�روق
حفظ ال َبط�ن من أكل َ
الح َرام كال َّط َعام المغصوب َ
�لم أو ِذم�ي ِ
وك ُّل م�ا لاَ تَطِي�ب بِ ِ
�ه َن ْف�س مالِ ِكه ِمن مس ِ
وح ُ
فظ
ُ
َ
ِّ
ُ ْ
َ
َ
ِ
ال َب ْط�ن من ذل�ك يس�ت ِ
الحلاَ ل وهو َموج�ود إِ اَّل أنه َقلَّ 
َلزم أكل َ
ِ
�ع ال َع ِ
ار ُف َ
الحَل�اَ ل و َقا ُلواَ :لو
ون َع َل�ى ُو ُجود َ
أجم َ
طال ُب�وه وقد َ
ِ
�م َيكُ� ْن َموجو ًدا َل َم�ا ك َ
�وت َل ُه ْم
َان لألولِ َي�اء ُقوت ألن َُّهم لاَ  ُق َ
َل ْ
ِ
الح َرام ا َّلذي َي ِجب َحفظ ال َب ْطن منه َما ُح ِّر َم
�واه ،و َيدْ ُخل في َ
س َ
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كالميتَ�ة والدَّ م المس� ُفوح و َلح�م ِ
أك ُل�ه ِ
الخن ِْزير َو َما ُأ ِه�لَّ لِ َغ ْي ِر
ْ
َ ْ
الخم�ر و َغيره ِمن المس ِ
�ك َراتَ ،ق ِلي ُلها
اهلل بِ�ه و َغير ذلك وك ََذا َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ
ِ
ِ
الح ِش َ
المؤ ِّثر فِي
يش�ة وال َق�در من األ ْف ُي�ون َ
وكَث ُيره�ا ،وك ََذل َك َ
ِ
الم ْف ِس�دات وكذلك اس�تِ َفاف الدُّ َخان
ال َعق�ل َوكَ�ذا غيره م�ن ُ
الَّ�ذي َعمَّ�ت ب�ه الب ْلوى واستِن َْش�اق س ِ
�حيق ُعش�بة تَب�غَ .ولاَ 
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الج َسد
الح َرام َبل وكذلك َس�ائر َ
ُخصوص َّية لل َبطن بالحفظ من َ
ِ
الحلاَ ل و َي ِجب
وركُوب َ
وس�كَن َ
َف َي ِجب لبس َ
الحلاَ ل ُ
الحلاَ ل َ
الحلاَ ل ،و َي ِجب عليه
أن لاَ يس�تعمل في َجميع َما ُينْ َت َفع ب�ه اَّإل َ
ِ
الزنَ�ا ِ
وحف�ظ ال َيدَ ين م�ن ال َب ْطش بهما
أيض�ا ِحف�ظ ال َف�رج ِمن ِّ
ً
ِ
الرجل من السَّ�عي بها لممن�وع يريده
لممن�وع يري�ده وحف�ظ ِّ
َّ�هيد :فعي�ل بمعنى ِ
أيض�ا ،و َمعنى يت َِّقيَ :ي ْح َذر ،والش ِ
فاعل أي
ً
الح ِ
أيضا أن يحفظ
اض�ر بعلم�ه وهو اهلل تعال�ى .و َي ِجب علي�ه ً
َ
ِ
ِ
َج َوارحه من ُّ
الش� ُبهات وهي التي َلم ي َت َب َّين ُحك ُْمها َعلى ال َيقين
وح َصل َش ّ
�ك ف�ي تحليلها
أو نَق�ول ه�ي الت�ي ال َت َب�س أمره�ا َ
وتحريمها أو نقول المش�تبه هو ك ُّل َما ليس بواضح الحلية َولاَ 

المعاني وأ َّما التو ُّقف َعن
مما تناز َعته األد َّلة وتجا َذ َبته َ
التّحريم َّ
ارتِ�كاب األمور حتّى َيعلم ما هو ُحك�م اهلل فيها َف َو ِ
أيضا
اجب ً
ُ
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األد َّلة وفي ُكتُ�ب ِ
ويحص�ل ذلك بالنّ َظر في ِ
العلم إن كان أهلاً 
ٍ
لذلك وبالس�ؤال أله�ل ِ
وحينئذ يفع�ل أو يترك وقد َو َق َع
العلم
ُّ
ِ
ِ
ألحد أن ُي ْقدم َعلى أم�ر َحتَّى َيع َلم
اإلجم�اع َعلى أنه لاَ  َيح ّ�ل َ
َ
ُحكْ�م اهلل فيه وال َب َّياع يج�ب عليه أن يتع َّلم أحكام البيع واألجر
أح�كام اإلج�ارة والمقارض أح�كام ِ
القراض وهك�ذا ،وليس

الم�راد بأح�كام هذه األش�ياء جزئ َّيات مس�ائلها ف�إن ذلك من
ُ
ِ
ِ
المراد علم األحكام
دأب ال ُف َقه�اء ومن ُفروض الك َفاية وإنَّم�ا ُ
الجه�ل بأصل حك�م ما أق�دَ َم عليه
بوج�ه إجمال�ي يبرئ�ه م�ن َ

والح َس�د
بقدر وس�عة ،وأ ّما تطهي�ر ال َقلب من أمراضه كالرياء َ
والغ ّ�ل ِ
والعج�ب والكبر ِ
والح ْقد وال ُّظل�م وال ّت َعدِّ ي وال َغ َضب
َ َ
ِ
ل َغي�ر اهلل تعال�ى والغ ّ
�م َعة وال ُب ْخ�ل واإلع�راض َعن
والس ْ
�ش ُّ
والخوض فيما لاَ  َيعني وال َّط َمع َ
الح ّق اس�تك َب ًارا َ
وخوف ال َف ْقر
َ
ِ
المقدور الَّ�ذي لاَ  ُيوافق َهوى النّف�س وال ُّط ْغيان عند
وس�خط َ
ِ ِِ
َاهم واالس�تهزاء بال ُف َقراء ل َف ْق ِرهم
النِّعم�ة وتعظيم األغني�اء لغن ُ
واالفتِخ�ار ِ
بالخ َصال والن ََّس�ب وال َّت َك ُّبر ب�ه وال َّتنَا ُفس في َط َلب
المدْ ح
وح ّ
والمدَ َاهن�ة والنِّ َفاق ُ
ب َ
للمخلوقين ُ
الدُّ نيا والت َّزيي�ن َ
ِ
بِ َما َلم يفعل واالش�ت َغال بِ ُع ُيوب النّ�اس َعن ُعيوبه وال َغ ْفلة عن
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والر ْهبة لغير اهلل تَعالى
والر ْغب�ة َّ
النِّ ْع َمة وعَدَ م ُش�ك َْرها واألنفة َّ
ِ
الم َكلَّ�ف أن ُي َبالِغ فِي اتّقائه
إجما ًع�ا َف َيجب َعلى ُ
و ُك ّله�ا َح َرام َ
بالت َّح ُّ�رز َع َّما ُيدَ ن ُِّس�ه منها كَما َي ْف َعل في َغ ْس ِ
�ل َث ْوبِ�ه و ُي َبالِغ في
الو َسخ منهُ ،ثمَّ قال:
إخراج َ
وا ْع َل�م بِ�أنَّ  َأص َ�ل ِذي اآل َف ِ
�ات
ْ
ْ
ِ
�ب ال َعاج َل ْه
أس اخلَ َطا َي�ا ُه َو ُح ُّ
َر ُ

حـب الرياس ِ
ـة َو َط ْر ُح اآلتـي
ُ ُّ ِّ َ َ
ِ
االضط ِ
رار َله
�س ال�دَّ َوا إِ اَّل يف ْ
َل ْي َ

أص�ل آ َفات ال ُقل�وب وأمراضها التي يطلب من اإلنس�ان

الرئاس�ة يف الدُّ ني�ا ،أي بنَ ْيل
تطهير  َقلبه منه�ا ممَِّا َت َقدَّ م هو ُح ّ
ب ِّ
�ه َواتاهِ
هِ
اجلَاه وانتش�ار اهليبة وال َّثناء والتّعظيم والتّن ُّعم بِ َل ّذاتا َ
وش َ
ونَاهي�ك بِما يترَ تَّ�ب َعىل حبه�ا ِمن ا َمل َف ِ
اس�د َوال ُع ُي�وب بتضييع
ُ ِّ
َ
َ َ
ِ
باألوامر والنَّواهي َف َمن
حل َرام واالس�تهانة َ
حلدُ ود وال َّت َق ُّلب فيِ ا َ
ا ُ
َّ رئاس�ة الدُّ ني�ا يرائي وحيس�د ويعجب بنفس�ه فلهذا كان
َأ َح�ب َ
أصلاً لِك ُّل داء ممَِّا َت َق�دَّ م ،كَام ّ
ب الدُّ نيا رأس
أن ُح ّ
الرئاس�ة ْ
ُح ّ
ب ِّ
ِ
الرضا َع�ن النَّ ْفس َف َمن
ك ُّل خطيئ�ة وال َباع�ث َعىل ُح ّ
�ب الدُّ نيا ِّ
ضيِ
جلاه ولاَ  َيت ََو َّصل لذلك
َر َ َعن نفس�ه َ
ئاسة وا َ
والر َ
أحبَّ ال َّثنَاء ِّ
�م اع َلم أنَّ ا ُملخلص ِمن ه�ذه اآل َفات هو االلتِ َجاء
اَّإل بالدُّ ني�اُ ،ث ّ
إىل اهلل ُس�بحانه وتع�اىل واالضطرار إلي�ه يف ال ّت َغ ُّلب عىل النّفس
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وس�و َقها إىل ال َّطاعة ألنَّ ال َعبد كال َغ ِريق فيِ ال َبحر
ومخُ َا َل َفة َه َو َاها ُ
أو الض ّ
�ولاَ ه َولاَ  َيرجو
َّ�ال يف التِّي�ه ال َق ْف�ر َفلاَ  َيرى لغياث�ه اَّإل َم ْ
ِ
ِ
س عليه
للنجاة من َه َلكَته َ
أحدً ا س َواه ،قال يف النَّصيحة :و َم ْن َع رُ َ
ِ
ِ ِ
الوكيلُ .ثمَّ قال:
قيادة نفسه َفل ُيكثر من قراءة َح ْس ُبنا اهلل ون ْع َم َ

ب َش ْي ًخا ع ِ
ف ا َمل َسالِ ْك
َار َ
َي ْص َح ُ
يـ ْ
ـــــ�ر ُه ال َّلــــ�ه إِ َذا َرآ ُه
ُــذ ِك
ُ

ِ ِ
ِ
ِ
ـهــالِـك
َيقيــه فـي َط ِريقــه ا َمل َ
وي ِ
ـوص ُ
ـولاَ ُه
ـ�ل ال َعـ ْبـ�دَ إِلـَى َم ْ
َُ

�ارف بال ُّطرق ا ُمل ِ
أمَّ�ا ُص ْح َبة الشَّ�يخ ال َع ِ
وص َل�ة إىل اهلل تعاىل
ُ

فيشترط فيه شرُ وط اإلما َمة يف اجلُمعة واجلَامعة وهي أن يكون
م ِ
س�لماً وا ُملراد ُهنا ا ُملسلم احلَ ِقيقي ا َّلذي ُي َوافِق َق ْل َبه لِسانه وينقاد
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وج َوارحه وت َْس� َلم النَّ�اس من شرَ ِّ ه ،وأن يكون ذاك ًرا
ل َر ِّبه بِ َق ْلبِه َ
ِ
الزهد يف الدُّ نيا وأن يكون بالِ ًغا ،وا ُمل َرا ُد
عاقلاً وا ُملرا ُد بال َع ْقل ُهنا ُّ
ِ
الر َجال ال ُكمَّ�ل وأن يكون عا ًمل�ا باألحكام
ب�ه هن�ا ال َبالغ َمبل�غ ِّ

الشرّ عيَّ�ة أصولاً وفرو ًع�ا ألنه داع إليها وأن يك�ون غري مأموم
وا ُملراد به هنا التِّلميذ التّابع َق َبل إجازة َش ِ
�يخه َله ِ
باإل َ
رش�اد وأن
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يك�ون َق�اد ًرا على األركان وا ُمل�را ُد ب�ه ُهنا َم�ن خَ َ
ت َّلص م�ن ر ّق
األغ َي�ار َفلاَ يتع َّلق باطنه بغري اهلل تعاىل ولاَ يس�تعمل ظاهره اَّإل
ِ
�ح إِ َما َمة ال َعبد يف اجلمعة لاَ ت َِص ُّح
فيِ  َطاع�ة اهلل تعاىل َفكَماَ لاَ تَص ُّ
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َم ْش� َي َخة ا ُمل َت َع ِّل�ق بغري اهلل ألنَّ�ه لاَ يكون ُح ًّرا اَّإل بَِت�رَ ك ك ُّل يشء
األكوان
�ار ِم َن
َ
هلل تع�اىل وأن يك�ون مقيماً  ،وا ُمل َرا ُد ب�ه ُهنا َمن َس َ
انتهى إِ ُ
حل ّق
لىَ ش ُ
لربئه�ا تابِ ًع�ا إلمامه املص َطفى ﷺ حتّ�ى َ
�هود ا َ
ب اهلل فقصر سرِ ّ ه عىل َر ِّبه
َف َ�رأى ال�ك ُّل منه تع�اىل حَ َ
وت َّقق َل�ه ُح ّ

حل ُ
ً
ش�يخا
�ال َم َقا ًما َله َفلاَ  َيت ََح َّول عنه ،فإذا َح َّق َقت
�ار هذا ا َ
َو َص َ
ِ
الصدق ،و َقد قال اهلل
الصفات َل ِز َم�ك اتّباعه ألنّه من أهل ِّ
هبذه ِّ
الصا ِد ِقنيَ[ التوبة:9 ،
تع�اىل   :يا أ َ هُيا ّ ذَ ِ
الين آمنوا ّ َ
ات ُقوا ّ هَ
الل وكُونُوا م�ع ّ َ

َ

َّ

َ َ ُ

َ

َ َ

 .]119والصَّ�ادق عند اإلطْلاَ ق ِمن ِصدق َق ْل ًبا ولِ َس�انًا وجارحة
َفَل�اَ  َين َطوي َقلبه عىل ك َِذب وال ينطِق لِ َس�انه بِك َِذب ولاَ  َتت ََح َّرك
جارحة ِمن جو ِارحه فيِ ك َِذب ،بل ك ُّل أفعالِه ِ
ظاه ًرا و َباطِنًا َح ّق
َ
َ
َ َ
ِ َ

اهلل تع�اىل ،فإن مَل جَ ِ
األوصاف ُك ّلها
تد َش� ْي ًخا اجت ََم َعت فيه ه�ذه
َ
ْ
ِ
ِ
 سرِ
ِ
وج ْه ًرا َعاملاً هلل مخُ ْل ًصا َعىل علم فيِ 
َف َع َليك بِ َت ْق َوى اهلل َت َعاىل ًّ ا َ
ك ُّل ما تَفعله فإنَّ العمل بالشرَّ ِ يعة هو ال َّط ِريقة والشَّ�يخ مس ِ
�اعد
ُ
َ َ
ُ َ
ََ
ِ
َعلى ذلكَ ،ف ْ
فص ْح َبتُه و َب ٌال َع َل َ
يك لاَ س�يَّماَ 
َماَ و َصفنَا ُ
إن مَل ْ َي ُك ْن ك َ
إِ ْن كَان حُ ِم ًّبا للدُّ نياُ ،ثم َ
َّ قال النّاظِم:
حُ ِ
�س عََل�ىَ األ ْن َف ِ
�اس
�ب النَّ ْف َ
ياس ُ
َ
أس ا َمل ِ
ي َف ُ
�ال
�ظ ا َمل ْق ُ�ر َ
وض َر َ
َو حَ ْ
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ـ�ز ُن اخلـاطِــ�ر ِ
َو َي ِ
بالق ْس� َطاس
َ
َ
ـحــ� ُه بِ�ه ُي َو ِالـ�ي
َوالنَّـ ْف ُ�ل ِر ْب ُ

ـ�و ُلـب ِ
َو ُيكْثِ ُ�ر ِّ
ـ�ه
بصـ ْف ِ ِّ
ْـ�ر َ
الذك َ
�س لِ َ�ر ِّب ال َعالمَِينْ
يجُ َ اه�دُ النَّ ْف َ
ْب� ت َْو َب ْه
�و ٌ
َخ ْ
ف َر َج�ا ُش�ك ٌْر َو َص رْ ٌ

ــ�و ُن ِفـ�ي جمَ ِي�ع َذا بِ َر ِّب�ه
وال َع ْ
ويتَحـ َّلـ�ى بِم َقـام ِ
�ات ال َي ِقين
َ َ
َ َ
َـوك ٌ
ـحـبَّ�ه
ُّـ�ل ِر َض�ا َم َ
زُ ْهــ�دٌ ت َ

ِ
أه ّم َم�ا ُيطا َلب به
اس�بة النَّ ْف�س َعىل األنفاس َفم�ن َ
َأمَّ�ا حُم َ َ

ال َعب�د واألنف�اس أزمن�ة دقيقة تت َعا َق�ب َعىل ال َعب�د َم�ا َدا َم َح ًّيا
 لمِ
ِ
وي ِ
ِ
اسبها َعىل
اسبة نَفسه حُ َ
فين َبغي للعاقل أن ُي ْف ِرغ َق ْل َبه َس�اعة ُ َح َ
جمَ يع َحر هِ
كاتا وس� َكن هَِاتا كَماَ يف َعل الت ِ
ّاج�ر فيِ الدُّ نيا َمع الشرُّ َ كاء
َ
َ
ِ
ِ
حرصا على الدُّ نيا ال َفان َية
�هر أو جمُ عة أو يوم
ً
آخر ك ُّل َس�نَة َأو َش ْ
والربح ،فإن َو َجدَ َف ْضلاً استوفاه َ
وشك ََره وإِن
ليختَبرِ رأس ا َملال ِّ
ِ
َداركه يف ا ُمل ْس� َت ْق َبل فكذلك
سانًا َطا َل َبه بِ َضامنه و َك َّل َفه ت ُ
َو َج�دَ ُخ رْ َ
ِ
وربحه النَّوافِ�ل وال َف َضائل
رأس م�ال ال َعب�د يف دينه الفرائ�ض
وخسانِ�ه ا َملعاصيِ وم ِ
وس�م ه�ذه الت َِّجارة جمُ لة النه�ار وعامله
َ
َ َ
ُ رْ َ
نفس�ه األَمارة بالس�وء فيح ِ
اس�بها َعىل ال َف َر ِائض ف�إذا أ َّد َاها َعىل
ُ َ
ُّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َو ْج ِه َه�ا َش�كَر اهلل عليه ورغبه�ا يف مثلها وإن َف َّوتهَ�ا من أصلها
َطا َل َبه�ا بال َق َض�اء وإن أ َّداها ناقصة َك َّل َفها اجلُبران بالنَّوافِل وإن
ارتكب معصية اش�تغل بعقاهبا ومعاتبتها ولاَ يمهلها اَّ
لئل تأنَس
بِ ِف ْع�ل ا َمل َعايص و َي ْعس
رُ عليه فِ َطا ُمها وأ َّما َوزن ما يخَ ْ ُطر عىل ال َبال
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بض ّم ال َقاف وك رَْسها وهو امليزان،
ِمن فِعل أو تَرك بال ُقس�طاس َ
ِ
أيضا فإذا َخ َط َر َعىل َبال اإلنس�ان
�م َما َيط ُلب به ال َعب�د ً
َفم�ن َ
أه ّ
فِع�ل أو تَ�رك َر َج َع فيه إىل الَّش�رَّ ع َفام أمره بفعل�ه فعله وما أمره
ٍ
ف باالس�تِ َقا َمة ،قال احلَ َس�ن ال َبصرْ ِ ّي
وص ُ
برتك�ه ت ََركه وحينئذ ُي َ
ريض اهلل عن�هَ :
الصالِح -إذا َأرا َد
أحدُ ُه�م -يعني السَّ� َلف َّ
كان َ
َأن َيت ََص�دَّ ق َن َظ َ�ر و َت َث َّبت َف ْ
اها .وأمَّ�ا ا ُمل َحا َف َظة
�إن كانت هلل َأ َ
مض َ
ِ
الرب�ح
�مى رأس م�ال اإلنس�ان النتظ�اره ِّ
َعلى ال َفرائ�ض وت َُس َّ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الو ِ
اجبات احل ِّس َّية قال اهلل تَعاىل  :حافِظُوا
األُ ْخ َروي من ق َبلها َفمن َ
َ
ْ

الصَل�اَ ِة ال ُو ْس�طَ ٰى[ ...البق�رة .]238 :2 ،وا ُمل َحا َفظ�ة
ع
الصلَ�و ِ
ات َو ّ َ
َ َل�ىَ ّ َ َ
على الص َل�وات اخلَمس يف إمجاع�ات مع ُح ُض�ور ال َقلب حَت َفظ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الوق�وع يف ا َمل َعاصيِ ومن امل َح�ن وال َبلاَ يا ،فاعرف
َصاحبه�ا من ُ
ِ
بحا
ه�ذا
�مى ِر ً
واعم�ل عليه .وأمَّ�ا ا ُمل َحا َف َظة على النَّوافل وت َُس َّ
َ
ِ
ِ
ِ
أه ّم ما َي ْعتَن�ي به ال َعاقل،
ألنَّ  َم�ا َزا َد َعلى رأس ا َملال ِرب�ح َفمن َ
أيضا ِّ
وأمَّ�ا اإلكثار ِمن ِّ
والذك�ر أرشف ال ُّط ُرق
الذك�ر َف َمط ُلوب ً
ا ُمل ِ
وص َل�ة إىل اهلل َت َعاىل وهو ُعن�وان ِ
الولاَ َية و َعلاَ مة ِص َّحة البِدَ ا َية
أفضل ما َأع َط�اه اهلل لِ ِعب ِ
اده فيِ الدُّ نيا
َ
و َدلاَ َل�ة َص َفاء الن َِّهاي�ة وهو َ َ
ِ
اهم فيِ ال ُع ْق َبى النَّ َظر إليه ُس�بحانَه وتَعاىل َفذكر
َ
وأفض�ل َم�ا أع َط ُ
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ِ
إلي�ه فيِ اآلخ�رةُ .ث�مَّ اع َل�م أن ِّ
َّ الذكر غري
اهلل يف الدُّ ني�ا كالنَّ َظ�ر
مؤقت بِو ْقت َف ِ
ماَ من َو ْقت اَّإل وال َع ْبدُ َمط ُلوب به إ َّما ُو ُجو ًبا وإ َّما
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نَد ًب�ا ،وهذا م�ن َخ َصائص ِّ
الذكر ،ومن خصائص�ه ال َعظيمة أنه
أمان لِص ِ
وأخرى ،و َقا ُلوا :ال َبلاَ ء يصيب
احبه ِم�ن َع َذاب اهلل ُد ْن َيا
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
والصالح وال ُيصيب ذاكر اهللَ .روى اإلمام َمالك وأمحد
ال َّطال�ح َّ
وأبو داود والترّ ِم ِذي َعن م َعاذ بن َج َبل َرضيِ َ اهلل عنه َمر ُفو ًعا قال:
« َم�ا َع ِم َل آ َد ِم ّي َع َمًل�اً  َأن َْجى َل ُه ِم ْن َع َذ ِ
اب اهلل ِم� ْن ِذكر اهلل» قال
الشَّ�يخ اجلَ ُزويل :ألنَّ اإلنس�ان إذا أك َث َر ِمن ِذكر اهلل جَتَدَّ َد ُخ ُشوعه
�وى إيامن�ه وازدا َد َيقين�ه و َب ُع�دَ ت ال َغ ْف َل�ة َعن َقلبِ�ه وكان إِىل
و َت َق َّ

اهدة النّفس َف ِه َي مقاتلها
ال ّت ْق َوى أقرب و َعن ا َمل َعاصيِ أب َعد وأ َّما جُم َ َ
ِ
ِ
ب
يف َر ِّد َها َعن َه َو َاها ِمن ت َْرك
املأمورات وف ْعل ا ُملن َْه َيات إىل َما ُطل َ
َ
ِمنها ِمن َعكس ذل�ك .قال ابن َعطاء اهلل يف تَاج ال َع ُروس :فيبدل
ِ
بالص ْم�ت وال ُق ُعود عىل َأبواب
البِ َطا َلة باالش�ت َغال ب�اهلل وال َكلاَ م َّ
ِ
الس�وء
احلراث باخلُ َ
لوة واألنس با َملخلوقني باألنس باهلل ،و ُق َرنَاء ُّ
َّ�هر فيِ ال َّطاعة،
َّ�هر يف ا َملعصية بالس َ
بأه�ل اخلَيرْ والصََّل�اَ ح ،والس َ
ِ
لى أهل الدُّ ني�ا باإلعراض عنه�م واإلقبال عىل اهلل،
واإلقب�ال َع
ِ
ِ
واألكل بالشرَّ َ ه َّ
والش ْهوة بأكل ال َقليل ا َّلذي ُيعني عىل ال َّطا َعات  ،
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وه�ذا ُهو ِ
اجل َهاد األكرب ألنَّ  َم َش� ّقة ِج َهاد النَّ ْفس دائمة و َم َش� َّقة
ِجه�اد العدو يف َوقت دون َوقت ،وأ َّما الت ََحِّل�يِّ بِ َم َقا َمات ال َي ِقني
ِ
السالِك حَت ِل َية ظاهرة
َفا ُمل َراد بِه االتصاف هِباَ ،فكَام أنّه َي ْط ُلب من َّ
بِما  َت َقدَّ م ِمن الو َظ ِائ�ف ال َقولِية ِ
والفعل َّية َيط ُل�ب منه حتلية باطِنه
َّ
َ

�مى َم َقا َمات ال َيقني أي أخلاَ ق أهل
هبذه األخلاَ ق اإليامن َّية وت َُس َّ
ال َي ِقين إذ لاَ  ُب�دَّ لِك ُِّل َس�الك ِمن الت َ
الص َف�ات ا َمل ْذ ُمو َمة
َّخليِّ  َعن ِّ
ِ
والرجاء ُّ
والشكر
والت ََّح
ِّ
ليِّ بالص َفات ا َملحمو َدة التي هي اخلَوف َّ
ِ
والزهد
عىل النِّ َعم والصَّرب عىل النّ َقم والت َّْو َبة من ك ُّل َذنْب جيترَ ِ م ُّ
يف الدُّ ني�ا واألخذ منها ممَّ�ا لاَ  ُبدَّ منه ِمن رضور َّياتِه والت َّوكُّل عىل
اهلل يف جمَ ِي�ع ُأ ُم ِ
�م اهلل َله وق�دَّ ره عليه ِمن َخيرْ 
والر َضا بِماَ  َق َس َ
وره ِّ

وم َ ّبة رسوله َم ْولاَ نَا حُم َ َّمد ﷺ.
وم َ َّبة اهلل س�بحانَه وتَعاىل حَ
أو شرَ ّ حَ
ُثمَّ قال  :
َي ْص�دُ ُق َش�اهدَ ُه فِـ�ي ا ُمل َعا َم َل� ْه
ِ
ذاك ع ِ
�ير ِع��نْ��دَ َ
َ��ار ًف��ا ِبه
َي��ص ُ

واص َطـ َفـــ�ا ُه
َف َح َّبــ� ُه اإللــ� ُه ْ

ىَ بِ�َم�اَ  َق����دَّ َر ُه اإلل��� ُه َله
���رض
َي ْ
ح��را و َغ ه َخ�َل�اَ  ِم��ن َق ْلبِهِ
ْ
ُ ًّ َ �ْي�رْ ُ ُ
لحِ َ ْض َـر ِة ال ُقــ�دُّ ِ
واج َت َبـــاه
وس ْ

ِ
يقصد بطاعته وجه اهلل تَعاىل
وا َملعنى أنه يطلب من ال َعبد أن ُ

�م َعة ويف احلَدي�ث« :إنَّما األعمال بالنِّ ّيات» ويف
والس ْ
لاَ الري�اء ُّ
ِّ
178

الرس�الة :و َف�رض َعىل ك ُّل ِ
مؤمن أن ُيريد ب�كل َقول و َع َمل ِمن
ِّ

البر وجه اهلل الكريم و َم�ن أرا َد بذلك غري اهلل لمَ  ُي ْق َبل َع َمله فإذا
ف ال َعبد باألوصاف ا َملذكُورة َيصري إذ َذاك ِ
عار ًفا بِ َر ِّبه تَعاىل
ات ََّص َ
 لمِ
ُح ًّ�را بِ ُخ ُل ّو َق ْلبِه َعن حَمَبَّ�ة َغريه إذ َلو َت َع َّل َق َ َح ّب�ة َغريه َلك َ
َان َر َقا
لذل�ك ال َغري .قال اب�ن َعطاء اهلل َرضيِ َ اهلل عنه :ما أح َببت ش�ي ًئا
حُ ِ
ب أن تكون لغريه عَبدً ا .وإِذ ات ََّصف
وه
اَّإل ُكن ُ
ْ�ت َل ُه عَبدً ا ُ
و لاَ ي ّ
ِ
�ار َع ِ
أح َّبه ا َمل ْولىَ 
ار ًفا بِ َر ِّب�ه ُح ًّرا من ِر ّق غيره َ
ال َع ْب�دُ بِما  َذكَر َو َص َ
وم َ ّبة
ُس�بحانَه وتَعاىل واخت ََاره حلرضته ال َع ِل َّية ،قال يف اإلحياء :حَ
الشو ِ
ِ
اغل َعنه وا َملعاصيِ وت ِ
َطهري
اهلل لل َعبد تقريبه من نَفسه بِدَ فع َّ َ
باطِنِه َعن َكدَ رات الدُّ نيا وبِرفع ِ
احل َجاب َعن َق ْلبِه َحتَّى ُيش�اهده
َ
ِ
ِ
َسمعه من َلفظ
كأنَّه َيراه بقلبِه ،قال الع ّز ابن َعبد السَّلاَ م :ك ُّل َما ت َ
الش�هود وا ُمل َش�اهدة والتّجليِّ َ ،فا ُملراد بِه ُقوة ِ
ُّ
العلم و َف َيضان َبحر
َ
َّ
َ
ِ
ال َع َظ َمة عىل ال َق ْلبُ .ثمَّ قال النّاظم:
َذا ال َق�دْ ُر َن ْظًم�اً لاَ  َي ِف�ي بالغَا َي� ْه
�ـر َة ت َِص ْ�ل
َأ ْب َياتُ� ُه َأ ْر َب َعـ� َة ع َْش َ
س�مـيـتُـه :بالـمـر ِش ِ
�ـد ا ُمل ِع ِ
ين
َ َّ ْ ُ
ُ ْ
ِ
أس ُ
�ع بِ�ه عََل�ىَ ال�دَّ َوام
�أل النَّ ْف َ
َف ْ
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ِ
َـرتُـ� ُه ِك َفـا َي�ه
َوفـ�ي الَّ�ذي َذك ْ
ٍ
ِ
الـر ُســل
َم َع ثَلاَ ث َمـائَــة عَــدَّ  ُّ
عَلىَ الضرَّ ِ
وري ِم� ْن ُع ُلو ِم الدِّ ين
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
��ج��اه َس ِّيد األنَ��ام
م�� ْن َر ِّب��نَ��ا ب َ

حل ْم�دُ هللِ ال َعظِي�م
َق�د ا ْنت ََه�ى َوا َ

صلىَّ وس� َّلم عَلىَ اهل ِ
�ادي الك َِريم
َ َ َ
َ

أخبر أنَّ هذا ال َقدر ا َّلذي اش�تم َل عليه النَّ ْظم ِمن ا َملس ِ
�ائل
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضوري علم
الدِّ ينيَّ�ة لاَ  َيف�ي بِ َغا َي�ة َما يجَ ب َعلى األعيان م�ن رَ ُ
لكن فِ ِ
اج�ب عينًا هو أك َثر ِم�ن ذلك ِ
ِ
الو ِ
يما ك َفاية َ لمِن
دينه�م َبل َ
ا ْع َتنَ�ى بِه وحص َله ِح ْف ًظا و َفهًم�اً وأخرب أن ِ
َّ عدَّ ة أبيات هذا النَّظم
ْ
َ َّ

الر ُس�ل عليهم
أربع�ة َعَش�رَ و َثال ُثماَ ئة وإنَّ ذل�ك ال َعدَ د هو عَدَ د ُّ
�مى َن ْظ َمه با ُمل ْر ِشد ا ُمل ِعني لِ ُي َطابِق
الصَّلاَ ُة والسََّل�اَ م ،وأخبرَ أنّه َس َّ
ِ
اس�مه ُم َس اََّّم�ه َف ُه َو ُم ْر ِش�د لِ َط ِريق احلَ ّق ُمعني عليه ،والضرَّ ُ وري
اجب َعلى األعيان أي َعلى ك ُّل و ِ
ِ
الو ِ
احد
َ
م�ن ُع ُلوم الدِّ ي�ن ُهو َ
َّ ضورة التّكلي�ف ب�ه تَدع�و إىل َت َع ُّل ِم�ه
وس اََّّم�ه رَضور ًّي�ا ألن رَ
َ
ِ
ِ
ب من اهلل تَعاىل النَّ ْفع
وتَعليم�ه فيض َط ّر إليه جمَ يع النّاس ُث�مَّ  َط َل َ
هبذا النَّظم َعىل الدَّ َوام واالس�تمرار ُمت ََو ِّسًل�اً فيِ  َن ْي ِل ذلك بِجاه
حلمد لِ َي ْح ُصل َختْم ال َع َمل
َس� ِّيد اخلَ ْلق َمولاَ نَا حُم َ َّمد ﷺ وأ َعا َد ا َ
بِ�ه ألنَّ�ه كَماَ يطلب االبت�داء به أوَّلاً  يطل�ب االنتهاء به قال اهلل
ْ

ْ

آخر َد ْع َ�و مُاهْ أَ ِن ال َح ْم ُد للِ ّهَ ِ َر ِّب ال َعالَ ِمينَ[ يونس.]10 :10 ،
تع�اىلَ ... :و ِ
ُ
وأتى بالصَّلاَ ة والسَّلاَ م عىل النَّبِ ّي ﷺ رجاء قبول َع َمله.
ق�ال ُمق ّي�دُ ُه الفقري إىل اهلل حُم َ َّمد بن حُم َ َّمد بن عبد اهلل املؤقت
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س�جد األع َظ�م اليوس�في مر ِ
با َمل ِ
اك�ش وقت�ه كان ل�ه اهلل :وهذا
ُ
َّ
ِ
الو ِحيد وكان ال َف�را ُغ منه َب ْعدَ
آخ�ر هذا ا ُملختَصرَ ا ُملفي�د وال َّطرز َ
ِز َوال يوم األربعاء َس�ابِع َر َم َضان ا ُملك ََّرم ِمن عام ثَلاَ َثة وأر َبعني
وثَلاَ ثامئ�ة وألف ِهجريَّ�ة َعلىَ ص ِ
أفضل الصََّل�اَ ِة وأزكَى
احبِه�ا َ
َ
التّح َّية آمني.
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�
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نبذة عن ال َّناظم

ين.
عبد العزيز بن عبدالواحد
اللمطي امل ِ ْكنايس امليمو ّ
ّ

املالكية ،م�ن أهل مدين�ة فاس
نح�وي وفقي�ه م�ن فقه�اء
ّ

املنورة.
باملغرب ،ارحتل إىل احلجاز ونزل باملدينة َّ

ألفي�ة يف ال َّنح�و ،وتقاييد على خمترص الش�يخ خليل يف
ل�ه ّ

النبوية اَّ
املسمة « ُق َّرة األبصار
املالكي ،ومنظومته يف السيرة
الفقه
ّ
ّ
ّ
املش�فع املختار» التي القت اهتامم ًا من العلامء بالرشح
يف سيرة
والتعليق ،فرشحها غري واحد منهم.

املنورة يف حدود سنة 880هـ1475 /م.
تويف باملدينة َّ
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�﷽

حممد وعىل آله
سيدنا ّ
وصلىَّ اهلل عىل ِّ
حل��م��دُ هلل ال���ذي َ
ب��أحمْ َ ��دَ ا
ا َ ْ

ْــو ِم هَ ْنــجِ َم ْن َهدَ ى
َهـدَ ى إىل أق َ

ِ
ِ
ِ
البقاء
���م
حمَ ْ ���دَ ًا َج��دي��دَ ًا دائ َ

ِ
ِ
اآلالء
َـــ�ر ُاد َف
ُم َكـافـئــــ� ًا ت َ

وصحبِ ِ
ِ
�ن َس� َل ْك
ــ�ه و َم ْ
وآلـ�ه َ ْ

�م يف َف َل ْ
�ك
َس�بِ ْي َل ُه ْم َم�ا َد َار ن َْج ٌ

َّ�لام تَ�ْت�رْ َى
ُث��مَّ ال��صَّ�لا ُة وال��س ُ
َّ خْي�رْ َ م�ا ا ْق َت َفى
�م أن َ
و َب ْع�دُ ْ
فاع َل ْ

الرج�ز
�ر يف ه�ذا
ْ
وه�ا أن�ا أ ْذ ُك ُ

لمِ ُ ْب َت ِغي ال َّت ْح ِص ِ
يل ِم ْن ُأ ِويل ا ُهلدَ ى

َس�ـمـيـ ُت ُـه بِقُ ـ�ر ِة َ
ـصـ�ا ِر
األ ْب َ
َّ
َّ ْ

ِ
ــ�واب
ُم َرت َِّبـ ً�ا َل ُ
ــ�ه علـ�ى األبـ ْ
ال��ك��و ِن يف إنْع ِ
وم ْ ِ
ِ
ام ِه
َ
��ن مُم��دِّ َ ْ

ــر ِو ِّي
للــراوي
ْــع
وال َّنف َ
َ
َّ
وللم ْ
ِ
ِ
البا ِري
عليـه أزْ َكـى َص َلـوات َ
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�ل ا ُملرس ِ
ــ�د َرا
�لنيَ َق ْ
علـ�ى َ
أج ِّ ْ َ

ذو ه ٍ
مَِّ��ة س�ير ُة َخ�ْي�رْ ِ ُم ْق َت َفى
�داد م�ن َع َوزْ
م�ن ذاك م�ا فيه ِس ٌ
َعس�ى بِ َنف ِْع ِه�م بِ ِ
�ه َأنْ ُأ ْر َش�دَ ا
َ
ْ
ِ
��خ�� َت��ا ِر
�ْي�رْ ة ا ُمل��شَ ��فَّ��عِ ا ُمل ْ
يف س َ

ُمقـربـ ًا َمـق ِ
ِ
َـاصــدَ ُّ
ــالب
الط
ِّ َ
ام ِ
إت ِ
ِ
�و َن على  مْ َ
�ه
اس� َت ْوه ُب َ
ْ
الع ْ
ـه بِ َ ِ
بـي
َع ْن ُ
ـجــاه ا ُمل ْص َط َفـى ال َّن ِّ
ِ
ِ
ِ
ــ�را ِر
وآلــــ�ه َو َص ْحبِـــ�ه ْ
األب َ

ِ
ِ
ـي ا ُمل ْص َط َفـى
بيـانُ ن ْس َـبـة ال َّنبِ ِّ
ـب ا ُمل ْخ َتـا ِر حَ ْم ُـف ٌ
ــوظ إلـى
ون ََس ُ

ُ ِ
َ
الس��مِ ُك ِّل
ـر ْ
َو َه��ا أنَ��ا أش ْي ُ
َم��عٍ َش ٍ
��ه َع ٍ
��ق َك��مٍ ُك ْلغَ َف ِم ْن

َ
ـــر
ـــر زَ ْم َ
وش ْي َب ٌة إ ْذ بِ ْئ َ
ــز َم َح َف ْ
ني َع�َش�رَ َ ْه
البنِ َ
إنْ َج��ا َء ُه ِم َ
��ن َ
ِ
َ��ر َب��ا
��ي�� ْن َ
َل َ
��ح َ
��رنَّ واح����دَ ًا تَ��ق ُّ
 لخِ
ـر ْي ٌ
ـرا
ِم ْن ُ
ـش َف َم َضـ�ى َ ْي َب َ
ــ�ه ُق َ
َأ ِن اس�ـ َت ِهم َع َلي ِ
ــ�ه واآل َب ِ
�ال
ْ
ْ
ْ
ـر ًة وا ْق َتــ ِر َعـا
َفـ ِز ْد َع َل ْي َهــا َعشْ َ

�د َر ِض َي�ا
َّ�ه َق ْ
�ر َف�إنَّ  َرب ُ
َفان َْح ْ
ال���ذي بِ ِ
��ل ِ
��ع َ
��د ُأ ِم��را
��ه َق ْ
َف�� َف َ

ِ
عليـه َر ُّب�� َن��ا وشرَ َّ َف��ا
صلـى
َـان باإلجمْ َ ـاعِ ِع ْنـدَ ُ
َع ْدن َ
الف َضال

ـه مسـ َت ِ
ِم ْن ُهـم بِ َح ٍ ِ
ـق ِّ
ـل
ْ
ـرف م ْن ُ ُ ْ
ْ
ِ (((
َك ْخمٍ َأ ِم ْن َمعٍ إىل ُه َنا زُ ك ْن

مََّـت بِ َم ْن ِع ِه ُق َ��ر ْي ٌ
��ش َف َن َذ ْر
ه ْ
ِ
ـر ْه
حَي ُْمـون ُ
َـه ِم َ
البغَ ـاة ال َف َج َ
ـن ُ
ِ
��ر ُه َأ َب��ى
بِ��ه َف َل َّمـا َر َام ن ْ
َ��ح َ
ِ
ِ
َ
��را
��ر ًا َكاه َنهـا َف��أ َم َ
��س�� َت��أم َ
ُم ْ
َف�إنْ َع َلي ِ
حل ِ
�ت يف ا َ
�ال
�ه َخ َر َج ْ
ْ

ـه ُم َع َل ْي َهـا َو َق َعـا
الس ْ
َح َّتى إذا َّ
���ه ِف�����دَ ٌاء َف ِ
بِ َ
��ع َ��ي��ا
���أ هَّ َن���ا َل ُ
َحتَّ�ى ا ْن َت َه ْ ِ
ٍ
�را
�ت ل َ
ـمـائَ�ة َف َن َح َ

((( س�ياقة نسبه ص َّلـى اهلل عليه وس ّلم هو :م :حممد ،ع :عبد اهلل ،ش :شيبة
(عب�د املطلب) ،هـ :هاش�م ،ع :عب�د مناف ،ق :قصي ،ك :كالب ،م:
مرة ،ك :كعب ،ل :لؤي ،غ :غالب ،ف :فهر ،م :مالك ،ن :النرض ،ك:
كنان�ة ،خ :خزيمة ،م :مدركة ،أ :إلياس ،م :مرض ،ن :نزار ،م :معد،ع:
عدنان.
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وه َي ال
ِم ْن َب ْع ِد رَ ْ
ض هِ َب��ا َثال َث ًا ْ
َو َك َ
��ان َوالِ��دُ ال َّنبِ ِّي ا ُمل ْف َتدَ ى
���ان َذ َ
َو َك َ
اك ُس��نَّ�� ًة يف ُأمَّ��تِ�� ْه

وا ُ
خل ْل ُف يف ثاين  َّ
يحينْ ِ َو َر ْد
الذبِ َ
َو َق َ
إس�َم�اَ ِع ْ��ي ُ
��ل
���و ٌم ُه َ
��و ْ
���ال َق ْ
ِ
ْ�ف َع ِ
الوق ُ
الزجَّ�اجِ
�ن َّ
َثالث َُه�ا َ
َب��ي��انُ َم��و ِ
لِ��د ال َّنبِ ِّي ا ُمل ْج َت َبى
ْ
َ
�ت ِ
آم َن ُ
الـز ْهـ ِر َّيـ� ْه
ـ�ة ُّ
ـمـ َل ْ
َو َح َ

��ب ال َف ْر ِد بِ��دَ ا ِر َو ْه ِ
يف َر َج ِ
��ب
وك��ان َم��ولِ��دُ ال َّنبِي ا َهل ِ
َ
��ادي
ْ
ِّ
ِ
الفي ِل َ
ْ��وا ِم
َع َ
ل�لأق َ
��ام ُق���دُ و ِم ْ
يف َيو ِم اال ْثنَينْ ِ ِم َن الشَّ ْه ِر َ
األ َغ ْر
ْ
�ن َربِي�عِ َ
أو لِثَمـ ٍ
األ َّو ِل
�ان ِم ْ
َ
(((
ِ
ِ
ِ
ٍ
اإلس َك ْندَ ِر
يف َعا ِم َ
(جفْظ) م ْنسن ْي ْ

تَعدُ و ِ
العشَ َار ُ
الك ْو َم((( فيام ن ُِقال
ْ
بِ�مائ ٍ
ال���ر َدى
َ��ة ِف����دَ اؤُ ُه ِم َ
��ن َّ

َع ْن َنف ِ
ْس ُك ِّل ُم ْؤ ِم ٍن يف ِف ْد َيتِ ْه

إس َح ُ
وه َو ا ُمل ْع َت َم ْد
اق ْ
َف ُج ُّل ُه ْم ْ
����ل َق����و ٍل َف�� َل ُ ِ
��ي ُ
َو ُك ُّ
��ل
ْ
��ه َدل ْ
اس ُل ْك َسبِي ً
ال َغيرْ َ ِذ ْي ْاع ِو َجاجِ
َف ْ

َصلىَّ َع َلي ِه ُ
الص َبا
اهلل َما َه َّب َّ
ْ
ـه�ا َبأكْ َم ِ
�ل البرَ ِيَّ� ْه
ـو َب�ى َل َ
ُط ْ
َوالِ ِد َها َو ِق ْي َل َب ْل يف الشِّ ْع ِ
ب

ــ�ه َخالِ ُ ِ
َصَّل�ىَّ  َع َلي ِ
العب ِ
�اد
�ق َ
ْ
ب��إثْ��رِ خمَ ِ
���ن َ
األيَّ���ا ِم
ْ��س�ينَ ِم َ
يف َثالِ ِ
ث َّ
الش ْه ِر أو الثَّانيِ  َعشرَ ْ
ــان ِع ْنــدَ ُ
ُم َو ِاف ٍ
ــق ن َْي َس َ
األ َّو ِل
بِ َطالِعِ ا َ
��د ِي َ
وك َ
ان ا ُملشْ ترَ ِي
جل ْ

ِ
�ار :مجع عُشراء ،النّاقة الت�ي َمضىَ عىل محلها عرشة أش�هر وقيل:
((( الع َش ُ
ثامنية أشهر ،والكوم :جمموعة من اإلبل ،وقيل :عظيمة السنام طويلته.
((( يقابل بحساب ُ
اجل َّمل عىل الرتتيب املغريب :سنة .883
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��ل يف َوس ِ
��ع زُ َح ٍ
��ط السَّماَ ِء
َ
َم ْ
َف��غَ َ ِ ِ
�يرانُ
��ي��ا ُه وال�� ِّن َ
��اض��ت امل َ

��ام
��و ُك
واألص�� َن ُ
َو َخ َ
ْ
���رس ا ُمل�� ُل ْ

ت َو ِ
َب��ي��انُ َم���و ِ
الِ���د ا ُمل ْخ َتا ِر
ْ
َ
ِ
��و حمَ ْ ُ
��ل
َو َم َ
���ات َع ْبدُ اهلل َو ْه َ
َل اَّ
َّ�ع ِد َّي ْه
�م الس ْ
ـَّم� َغ َ�د ْت بِ ْن ُت ُه ُ
ِ
اآلي��ات
��ن
��م َر َأ ْت َل ُ
��ه ِم َ
َو َك ْ
���د ُر َأكْ ���ر ِم َ
ُ
األنَ���ا ِم
َّ ص ْ
وش��ق َ
َ
ِ ِ
ِ
ُ
ــر ِاء
وشـــقَّ  ل ْل َب ْعـــث َول ْ
إلس َ
��و ْت ُث َو ْي َب ٌة ِم ْن َب َر َك ْه
��م َح َ
َو َك ْ
ــه ُثــمَّ  َب ْعـــدَ ُ
األ ِّم
إ ْذ َح َض َن ْت ُ
اب���ن أرب��عِ
��ه ُّأم ُ
َو َخ��لَّ�� َف�� ْت ُ
���ه َ

الع ِّم ْار حَ َْت��ل
ُثمَّ  إىل الشَّ ا ِم َم َع َ
��و ِد
��و َف�� ًا ِم َ
ال��ي ُ
��ه ْ
����ر َّد ُه َخ ْ
��ن َ
َف َ

بالعق َْر ِ
��ر ِاء
َ��ارنَ��ا
َ
تَ��ق َ
ب ال��غَ َّ

��وانُ
اإلي َ
َق ْد خمَ َ ��دَ ْت وان َْصدَ َع ْ
��ت َف�َم�اَ  َل َ ِ
تَ�� َن َ
��ام
��س ْ
��ي ُ
��اك َ
ـها ق َ
ِ��ن َ
األ ْظ��ئَ��ا ِر
��م َل�� ُه َك��انَ م َ
َو َك ْ
َو َكم َحو ْت ِم ْن شرَ َ ٍ
ف ُه َذ ْي ُل
ْ َ
��ات َأشرْ َ ِ
َّ��ه ِ
ف ال رَ ِ
�َب�يَّ�� ْه
��ن ُأم َ
ِم ْ
ــ�ة ِم ْن َهــ�ا ُدرور الش ِ
ِ
يم ٌ
َّ�ــاة
ُ َْ
َحل َ

وس ْد ِ
س َعا ِم
ْ
وه َو ْاب ُن َعا َمينْ ِ ُ
َأي َض ًا َكمـا َق ْد َجا َء يف األنْب ِ
اء
َ
ْ
َ
ِ
ــه َو َب َر َك ْه
ـر ًا َل ُ
َل َّ
ـمـا َغـدَ ْت ظ ْئ َ
َغ��دَ ا َك ِف ْي َل ا َ
الع ِّم
جل��دِّ ُث��مَّ  َ
َ (((
ِسنِنيَ وا َ
ابن ِض ْع ِف َها ف ِع
جل ُّد َ
ِ ِ
العشرْ ِ َد َخ ْل
والع ْم ُر يف َثالثَة َ
ُ
ِ
جل ُح�ودِ
َع َل ْي�ه َأ ْه ِ
�ل املَ ْك� ِر وا ُ ْ

((( كفله جدّ ه عبد امل ّطلب مدّ ة أربع سنني ،ومات عنه وهو ابن ثامن سنني.
ومعنى َفعِ :أي احفظه.
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��ي�َس�رَ َ ٍة للشَّ ا ِم
َ
وع���ا َد َم ْ
��ع َم ْ
��ل�اك يف املَ ِ
ت ِ
��ه َ
ُ
��س�ْي�رْ ِ
األ ْم
ُ��ظ�� ُّل ُ
وإ ْذ إىل َم��كَّ�� َة َع��ا َد

وا ْف َت َت ْح
َأ ْر َب ِع ْي َنا
َأجمْ َ ِعينا

��ن ب��ع ِ
ِ
ِ
��د
َخ��ديجْ َ�� ًة م ْ َ ْ
َخ نِ��س ِ
��اء ال��ن ِ
َّ��اس
َُ
�ْي�رْ َ
َ
البنِيـْـنـَـ�ا
ـعــ� ًا ُ
وأ ْر َب َ
ور ِز َق َ
َّ اب�ن خمَ ٍ
ْ�س َو َثالثِْي�نْ َ َحَض�رَ ْ
ُث�م َ

ال��ك�� ِري��م ِ
ِِ
ال��ز ِك��يَّ�� ْه
��ة َّ
��ي��ده َ ْ َ
بِ َ
�ث ال َّنبِ�ي ا َهل ِ
َبي�انُ َمب َع ِ
�ادي
َ
ْ
ِّ
َو َج���ا َء ُه ِج رْ ِ
�ْب� ْي ُ
��ل يف َغ��ا ِر ِح َرا
يف يو ِم اال ْثنَينْ ِ بِس ِ
الع َل ْق
ورة َ
ُ َ
َْ

ْ��س وا َ
جل��نَّ  إىل
َفق َ
َام َي ْد ُعو اإلن َ
البَش�رَ ْ
ُم َؤي ََّ�د ًا ِم ْن ُ�ه بَِم�اَ  ْ
أع َي�ا َ

ْ��ر ًة َ
وك��ال�ِّس�رِّ َ اجِ
نَ��ف َ
ْ��ع�� ًا َو َك��ث َ

ـ�ر ُه ُ
ــ�ار
�ع َذا َح َ
َو َم َ
الف َّج ُ
اص َ
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��ن ال��رَّحمْ َ ِ
��را ِم
��و ِم َ
َو ْه َ
��ن يف إكْ َ

ِح َ�ْي�نْ اشْ تِدَ ِاد ا َ
��ر يف ا َهل ِجيرْ ِ
حل ِّ
ِ
ِ
ِ
الع ْم ِر ن ََك ْح
س َّت ًا وعشرْ ِ ْي َن م َن ُ
ـها ِم ْن ُع ْم ِر َها ِسنِ ْينا
َم َض ْت َل َ
��ت َم َع ُه ِعشرْ ِ ْي َنا
َو َق ْ
��د َأ َق��ا َم ْ
ِ
ِ
ــم َي ِق َي َنـا
م ْن َهــا س َ
ــوى أحدُ ُه ْ
بِ َن�ا َء َبي ِ
�ت اهللِ إ ْذ بِ َن�ا ا َ
�ر
ْ
حل َج ْ
�َّل�ىَّ ع�� َل��ي ِ
��ه َب���ا ِر ُئ رَ ِ
ال�َب�يَّ�� ْه
َص
َ ْ
َص َّلــى َع َلي ِ
ــه َخالِ ُ ِ
العب ِ
ــاد
ــق َ
ْ
ِ
ِم ْ ِ
�َب�ا
��ن َب ْعد ْأر َب��ع�ينَ َعا َم ًا َغ رَ َ
َصَّل�ىَّ  َع َلي ِ�ه ا ُ
هلل فالِ ُ�ق ال َف َل ْ�ق
ْ
ِ ِ
العالمَْي�نْ ِ َ ُم ْر َسلا
ت َْوح ْي�د َر ِّب َ
إِح َصاؤُ ُه ِم ْن ُمع ِج َز ٍ
ات َكاملَ َط ْر
ْ
ْ
��ع ْابتِ َهاجِ
ُ���و َر ًا َو ِرف َ
ْ��ع�� ًة َم َ
ن ْ

��ذلِ َ َ
َك َ
َ���ت بِ َ
��ار
�َم�اَ أت ْ
��ب ُ
��ك األ ْخ َ

���ان َق ِ
َ
وك َ
���اد َر ًا

َح ّتى َه��دَ ى ا ُ
هلل

َع�َل�ىَ  ال َّت ْد ِميرْ ِ
بِ ِ
��ن َشا َء
��ه َم ْ

َّ أ َع����ز ِ
ُث���م َ
َ��َص� ْه
���ه َون
َّ د ْي��� َن ُ
رَ َ
ـــل الب ِ
ــل َ
َ
ـاط َ
واأل ْعــدَ ا َء
َوأ ْب َط َ َ
وأ َم�دُ ِ
َ
احل َص�ا ِر يف الشِّ ِ
�عب على

َو ِع ْندَ َم�ا ا ْنقََض� ِ
�ار ُع ْم ُر ْه
ىَ احل َص ُ
َو َب ْع�دَ َم�ا َأكْ َم َ
�ل خمَ ِْسْي�نْ َ َس� َن ْه
ِ ٍ
��ع ا َ
خل ْم ِس ْي َنا
��ع��دَ َواح��د َم َ
َو َب ْ
��ن ب����اإلسرْ َ ِاء
شرََّ َف ُ
����ه ال��رَّحمْ َ ُ
ِ
اآلي��ات
�
َح��تَّ��ى َأ َرا ُه َأكْ ��َب رََ
�َّل�ىَّ ع�� َل��ي ِ
��ه َر ُّب�� َن��ا َو َس��لَّ�َمَ
َص
َ ْ

��ر ِة ال َّنبِ ِّي ا ُمل ْخ َتا ِر
َب َ��ي��انُ ه ْ
ِ��ج َ

وهاج َر ا ُمل ْخ َت ُار َل اَّـم أنْ َو َص ْل
َ
بِ َطيبــ َة الغَ ـــرا َء َحي ُ ُ ِ
ــرا
َْ
ـث أم َ
َّ
ْ
ِف َيه�ا َف َكان ْ َ
�ـر َف البِقَ�ا ِع
َ�ت أشْ َ
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َل ْو َش��ا َء َل ِك ْن َج��ا َد بال َّت ْأ ِخيرْ ِ
ِم ْن ُهم َو ِم ْ َ
��م َأ ْب َنا َء
��ن أ ْص�َل�اَ هِبِ ْ
ْ
ِ
���ق بِ���ه َ
وأيَّ���دَ ا َ
���ر ْه
حل ّ
وأ ْظ َ
���ه َ
��زا َء
ـه ُم َج َ
َك ْب َت ًا َو ِخ ْ
��ز َي�� ًا َل ُ

��و َل�ْي�نْ ِ ْأر َب��ا ال ثالث ًا َو َصال
َح ْ
وأرب ِ
ِ
��ع�ْي�نْ َ َك َ
���د ُر ْه
��ان َق ْ
س��تَّ�� ًا َ ْ َ
��ن ن ِ
��ه ُم ْذ ِع َن ْه
َص ْيبِينْ َ َأتَ�� ْت ُ
ِج ُّ
َ
��ه�� ٍر َم َ
��ه َي ِق ْي َنا
��ت َل ُ
��ض ْ
وأشْ ُ
وج ِ
���ر ِ
���ه إىل ال��سَّ�َم�اَ ِء
َوبِ ُ
���ع ُ

َو َع��ا َد َب ْعدَ ال َف ْر ِ
ض للصَّلاَ ِة
ِ
ِ ِ
��ر َم��ا
وآل����ه َو َص ْ
��ح��بِ��ه َو َك َّ

��ز ِو وا َ
واالع��تِ�َم اَ� ِر
���ج
وال��غَ ْ
ْ
حل ِّ

خمَ ِْسينْ َ َم ْع ثَلاَ َث ٍة َح ّتى ن ََز ْل
اح ُتضرِ َ ا
ُث��مَّ  هِ َب��ا َأ َق َ
���ام َح َّتى ْ

أمَّ���ا رَ ِ
ُ�����ه َف��بِ��اإلجمْ َ ��اعِ
ض حْي ُ

�د ُة ال ُّلب ِ�ث هِب�ا ِفـ�ي ِ
�د ْه
الع َّ
َو ُم َّ
َ
ْ
�ن َب ْع�دَ  خمَ ِ
ْ�س
َلق ْ
َ�د َغ َ
�زا ِعشرْ ِ ْي َ
���د ٍر ُأ ُح ٍ
���د وا َ
َق��ات َ
خل�� ْن��دَ ِق
َ��ل َب ْ
ـ�ز َو ِة َّ ِ ِ
ـ�ع ُحنَْي�نْ ِ
َو َغ ْ
الطائ�ف َم ْ
واد ْي ِ
َو ِقي َل فيِ ال َّن ِض ِ َمع ِ
الق َرى
يرْ ْ
ْ
َو َحــجَّ  َح َّج َت ْي ِ
ــن ُثـمَّ  ال َف ْر َضـا

َو َق َ
�ال َمالِ ُ
ــ�ر
�ك َثال َثـ� ًا ْاع َت َم ْ
َّ فيِ  ِذ ْي الق َْع َ�د ْه
َّ  ُك�ن
َو ُك ُّل ُه�ن
َ
بِ�ي ا ُمل ْص َط َف�ى
َب َي�انُ أزْ َواجِ ال َّن ِّ
����د ُة َ
األزْ َواجِ ب��اتِّ�� َف ِ
��اق
َو ِع َّ
ِ
ُخ ْل ٌ
�ق
�ر ُه َفا ُمل َّت َف ْ
�ف ت ََركْ َن�ا ذكْ َ
�ت ُخوي ِل ِ
�د َص َّد َق ْت
�د الت�ي َق ْ
بِ ْن ُ َ ْ
َ����ز َّو َج َع َل ْي َها َأ َح���دَ ا
َو َم���ا ت َ
ال��ص��دِّ ْي ِ
��ق
ُث��مَّ ت َ
َ����ز َّو َج ْاب�� َن�� َة ِّ

�د ْه
�ن ُم َّ
َعْش�رْ ُ ِس�نِينْ َ َي�ا َل َ
ـه�ا ِم ْ
ِف ْي َه�ا َو ِفـ�ي َس ْ�بعٍ بِغَ ْي�رْ  َل ْب ِ
�س
َبنِ�ي ُق َر ْي َظــ� َة َبنِ�ي ا ُمل ْص َط ِل ِ
�ق
ِ
�وث ُد ْو َن َمْي�نْ ِ
الب ُع ُ
َوض ْع ُف َه�ا ُ

ِ
َقات َ
َ�ل والغَ ا َب ُ
�ة ْأي َ
ــ�را
ضـ� ًا ُذك َ
واع َت َمـ�ر َ
�ع قال�وا َأ ْي َض�ا
ْ
األ ْر َب َ
َ

ْ��ر َد ًا َف َحق ِِّق ا َ
�َب�
خل رَ ْ
َو َح��جَّ  ُم��ف َ
ِ
ال��ذي َص َّح َح ُه َم ْن َع َّد ْه
عىل
َص�َّل�ىَّ َع�� َل��ي ِ
��ه َر ُّب�� َن��ا َوشرَ َّ َف���ا
ْ
ٌ ((( َ
الب َو ِاقي
(أي) أتَى َو َجا َء يف َ
ِ
ِ ُ
��ر َه��ا َس َب ْق
َع َل ْيه أ ْولاَ ُه���نَّ  ذكْ ُ
ِ
َق ْب َ
َ�ت
�ي َف ْار َتق ْ
�ل ال ِّن َس�اء بال َّنبِ ِّ
��ن ال�� ِّن��س ِ
��اء َأ َب���دَ ا
َح َ��ي��اتهَ��ا ِم َ
َ
َو ُع ْم ُر َها ِس ٌّت َعلىَ  ال َّت ْح ِق ْي ِق

(((  يف حساب ُ
اجل َّمل جمموع (أي) هو.11 :
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حل�را ِم َقب َ ِ
ِ
�ر ْه
�ل اهل ْج َ
بِا ْل َب َل�د ا َ َ
ْ
ُث��مَّ  َب َنا هِ َب��ا ُب َع ْيدَ َم��ا ْار حَ َت ْ
��ل
(حي)
ات َع ْن َها َو ْه َي بِ ْن ُت
َو َم َ
ِّ

(((

َو مَ ْل َي ُ
��ار
َ����ز َّو َج ا ُمل ْ
��ن ت َ
��ك ْ
��خ�� َت ُ
��د ٍة َي ِسيرْ َ ْه
��و ْت فيِ  ُم َّ
��م َح َ
َو َك ْ
(((
ـت ِفـي ِ
(ح ِّن)
الب ِق ْيـعِ ُد ِف َن ْ
َوبِ َ
�ت َل ْي َل َت َهــ�ا َل َ ِ َ
ــ�ي
َف َو َه َب ْ
ـهـ�ا لك ْ
َو َبع�دَ َم ِ
َّ�كر ِ
ان
ْ
ْ
�وت زَ ْو ِج َه�ا الس ْ َ
�َّل�ىَّ ع�� َل��ي ِ
��ه َر ُّب�� َن��ا َو َس��لَّ�َمَ
َص
َ ْ
�را فيِ  الدِّ ْي ِ�ن ِه ْج َر َتْي�نْ ِ
َو َه َ
اج َ
َوعَا َم (نَدٍّ )((( َأ ْو يف ِخلاَ َف ِة ع َُم ْر         

البَش�رَ ْ
ْص ٌ�ة ت ََز َّو َج ْ
َو َحف َ
�ت َخْي�رْ َ َ

ني ِع ْن�دَ َأ ْه ِ ِ
بِ َس� َنـ َْت ِ
ْب� ْه
�ل اخل رْ َ
ِ
ِ ِ
�ع ًا َو َص ْ
�ل
ل َط ْي َب�ة َو ُع ْم ُر َه�ا ت ْس َ
ــل َش ِ
َص َّلــى َع َلي ِ
ــه َر ُّب ُك ِّ
ـيء
ْ

ِ
بِ ْ
��و َاه��ا َف َل َها ال َف َخ ُار
��ر ًا س َ
��ك َ
�ن الع ُل�و ِم ا َ ِ
ِ
�ر ْه
م َ ُ
جلمَّ�ة الغَ ِز ْي َ

الس ِّن
��و َد ُة َس َم ْت فيِ  ِّ
َل ْيلاَ ً َو َس ْ
اج ِ
أزْو ِ
���ه بِ ْن ُت ُل َؤ ْي
حُ ْ�َش�رَ
ت َ  فيِ  َ
ـ�ت َخيـ�ر َبنِ�ي َع ْدن ِ
َ�ان
ت ََز ْو َج ْ ْ َ
ِ
ِ ِ
��ر َم��ا
َوآل����ه َو َص ْ
��ح��بِ��ه َو َك َّ
��ن َج��نَّ��تَ�ْي�نْ ِ
َج َ
��ز مُاهَ��ا ال��رَّحمْ َ ُ
َ َ (((
تُو ِّفي ْ�ت بِ َطيب ٍ
�ة َفاق ُ
�ر
َْ
ُ َ
ْ�ف األث ْ
َب ْع�دَ ُخ َن ْي ٍ
�س ُث�مَّ  َل اَّ
ـَّم� َأنْ َص�دَ ْر

(((  يف حساب ُ
اجل َّمل جمموع (حي) هو.81 :
(((  أي سنة  85هجرية وهو جمموع كلمة (حن) يف حساب أحرف ُ
اجل َّمل.
(((  أي عام 45هـ.
((( يف بغية األبرار رشح قرة األبصار ص.45
ٍ
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ُِ
ــر
َطلاَ ُق َهــا ِم ْن ُ
ـــه بِ َر ِّد َهــا أم ْ
��ب ُأم املَ��س ِ
�ين ُقتِ ْل
��اك َ
َوزَ ْي�� َن ٌ ُّ
َ

��و ْت
ت َ
َ��ز َّو َج ْ
��ت َخ�ْي�رْ َ َنبِ ٍّي َو َث َ
�ن ال ِّن َس�ا
�ت َح َيات ُ
ــ�م َي ُم ْ
َ�ه ِم َ
َو َل ْ
ِ
َوبِ ْن ُت َج ْح ٍ
الر ُسول
ش بِ ْن ُت َع َّمة َّ
ِ
الو َط ْر
َخيرْ َ َنبِ ٍّي إ ْذ َقضىَ  م ْن َها َ
إ ْذ ُفتِ َح ْت ِمصرْ ُ َو َكان َْت َأ ْط َول
ـها ِم ْن َف ْض ِل
َو ِه ْندُ َو ْه َي َكماَ  َل َ
ِ
�د
ال�و َرى
وفيِ خلاَ َف ِ�ة َي ِز ْي ْ
َخْي�رْ َ َ
ــ�را
الب ِق ْيــ�عِ ُد ِف َن ْ
ــ�ت َو َه َ
َوبِ َ
اج َ
�ن نِس ِ
ِ
�اء ا ُمل ْص َط َف�ى ُج َو ْي ِر َي�ه
َوم ْ َ
�ق
�ز ِاة ا ُمل ْص َط ِل ْ
َو َق ْ
اها يف َغ َ
�د َس َ�ب َ

�ن َق ْي ِ
الب ِ
�س
َو َد َف َ
ـ�و َم ْ
ــ�ع ال ُّن ُج ْ

إذ َأ ْر َس َ
الس َبا َيا ُط َّرا
��ل ال َّن ُ
اس َّ

(((  أي عام 65هـ.
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ِ ِ
��ام ا َ
��ر
��و هُ ُت��ا َع ُ
َو َم ْ
جل�َم�اَ َع��ة ُذك ْ
ابن َج ْح ٍ
ش فَقُ بِ ْل
بِ َأ ُح ٍد َع ْن َها ُ
ٍ
َ��و ْت
َش ْه َر ْي ِن أو ثَ�َل�اَ َث��ة ُث��مَّ  ت َ
إال َخ ِديجْ ٌ ِ
ـس�ا
َــ�ة وذي َفـاقْـ َتـبِ َ

العقُ ول
زَ َّو َج َها الرَّحمْ َ ُن َبا ِر ُئ ُ
َت فيِ  ِخلاَ َف ِة ُع َم ْر
زَ ْي��دٌ َو َمات ْ
نِ��س��ائِ ِ
��د ن ُِقال
��ه َي���دَ ًا َك�َم�اَ  َق ْ
َ
ِ
ِ
ِ
الب ْع ِل
ت ََز َّو َج ْت م ْن َب ْعد َم ْوت َ
فيِ ع�ا ِم ِس�تِّينْ َ َق َض ْ�ت بَِل�اَ  َم ِز ْي ْد
َ
َ
ثِ ْنتَْي�نْ ِ
�را
 فيِ أ َّو ِل َم ْ�ن َق ْ�د َه َ
اج َ
َـو)((( لِتَدْ ِر َيـ ْه                             
ت ُُو ِّف َي ْت فيِ  عَـامٍ(ن ْ

�ن بع ِل َه�ا مس ِ
ِ
�ق
�افعٍ با ُمل ْندَ لِ ْ
م ْ َْ
ُ َ
َع ْن َه�ا َفَم�اَ  َأبر َك َه�ا ِم ْ ِ
�ر ِ
س
َْ
�ن ع ْ
ُ َ ِِ
�ي ِص ْه�را
َل َّ
ـمـ�ا َغ�دَ ا امل ْصطلق ُّ

لِ ْلم ْص َط َفى َع َلي ِه ِم ْن َر ِّب َ
َام
األن ْ
ُ
ْ
ِ
َو َر ْم َل ٌ
ْـيـانَـا
ـــة بِ ْن َت أبـي ُسـف َ
ـهــ�ا َخـالِــ�د ًا أو ُعث َْمـانَ�ا
َولِ ُّـي َ
��ع��ا
��ر إ َل ْي َها َأجمْ َ َ
َف َس َّل َم املَ ْ��ه َ
��ام سبعٍ ُأ ْه ِ
��ت ألحمْ َ ��دَ ا
��د َي ْ
َو َع َ َ ْ
�ن شرَ َ ٍ
ف َص ِفيَّ� ْه
�و ْت ِم ْ
�م َح َ
َو َك ْ

َ
���ر ِم رَ ِ
ال�َب�يَّ�� ْه
َل اَّـم َغ���دَ ْت ألكْ َ

��ام َس ْبعٍ َب ْعدَ َف ْتحِ َخ ْيبرَ َ ا
َو َع َ
���و ِد ِه هِ َب��ا َك َ
��ان البِ َنا
َو َب ْ
��ع��دَ َع ْ
آخــر ال ِّنس ِ
َـت ِ
ــاء
ـهــا َوكـان ْ
َل َ
َ َ
ات رب ِ
ِ
ـــه
ــو ِ َ ِّ
َع َليــه َأزْ َكــى َص َل َ
ْ��س�ْي�نْ َ َو َو ِ
��ام خمَ ِ
اح ٍ
َ��ز ْل
���د ن َ
َو َع َ

هِبا ِ
ــان َ
ـام ِع ْندَ َمــا َح َ
األ َج ْل
احل َم ُ
َ

زَ ْو َج ًا وكان َْت ُسبِ َي ْت يف َخ ْيبرَ َ ا
ِ
ـه�ا َحقَّ� ًا َج َع ْ
�ل
�ر ًا َل َ
َوع ْتقُ َه�ا َم ْه َ

���ان خمَ ْ��س�ِم�اِ ي ِ
��ر ُك ٍّ
��ل َك َ
��ة
َ َ
َو َم ْ
��ه ُ

(((  أي عام 44هـ.
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َوآلِ ِ
��ه َأ َ
زْك��ى الصَّلاَ ُة والسَّلاَ ْم

ال��و َرى َو َكانَا
ت َ
َ��ز َّو َج ْ
��ت َخ�ْي�رْ َ َ
��اش َك َ
َّ��ج يِ ِّ
�َم�اَ أتَ��انَ��ا
ِع�� ْن��دَ ال��ن َ
ال��دنَ��انِ ِ ِم ٍ
��ع��ا
ِم َ
��آت َأ ْر َب َ
��ن َّ �ْي�رْ

َو َم ْو هُ َتا فيِ  عَا ِم ( َمدٍّ )

(((

َقدْ َبدَ ا                            

ِ ِ ِ
الو َرى
َف ْ
اخ َت َار َها ل َنفْسه َخيرْ ُ َ
��ام خمَ ِْسينْ َ هِ َبا املَ ْ��و ُت ن ََز ْل
َو َع َ
ِ
َـ�ة ن َ
َم ْي ُمـون ٌ
�را
َـك َح َهـ�ا ُم ْع َتم َ
بِســ ِر ٍ
ــان َذ َ
ف َو َك َ
ـد ِفـ َنــا
اك َم ْ
َ
���ه بِ�لا ام��ِت�رِ ِ
َاء
ت َ
َ���ز ُّو َج��� ًا َل ُ
ْ
زْواجِ ُثــمَّ  َصحبِ ِ
واآلل َ
ِ
ــه
واأل َ
ْ

ِ
��ن َّ ِ
��وى َص ِف ّي ِة
ِم َ
ال��د َراه��مِ س َ

َورمـ َل ٍ
َـد َمــ�ا
َّــ�ه َتق َّ
ــ�ة فـإن ُ
َْ

َ ِ
ــ�دا
ح َ
ـــ�ي َأ مْ َ
َب َـيـ�انُ أ ْولاَ د ال َّنبِ ِّ
ـع ٌ
ـ�ة ِف ْي َمــ�ا َو َر ْد
َأ ْب َنـ�اؤُ ُه َأ ْر َب َ
ال�ذي بِ ِ
َاس�م ِ
ِ
�د ُك ِّن َي�ا
�ه َق ْ
فالق ُ
اه ِ
الط ِ
ــ�ر فال َّلف َْظ ِ
بالط ِّي ِ�ب َّ
َّ
�ان
ِ
ــ�م
البـنِ َ
َو َرابِ ُ
ـيـ�ن إِ ْب َراه ْي ُ
ــ�ع َ
ِ
ـر ِض ّيــ� ْه
م ْيَل�اَ ُد ُه بِ َط ْي َـبـ� َة املَ ْ
ك��ان ْ  لخِ
��ر َس ٍ
��ل سرَ ِ يَّ�� ْه
َ��ت َ �ْي�رْ ِ ُم ْ

َو ُك ُّل ُه ْ�م َق ْب َ
الب ُل�و ِغ َماتُ�وا
�ل ُ
ُ��ه َف َ
���ع بِ�لا
َأمَّ����ا َب�� َن��ات ُ
���أ ْر َب ٌ
اخ َت َل ُفوا
��ب ُث��مَّ  ْ
��ح ُ
��ه زَ ْي�� َن ُ
َأ َص ُّ
ِ
َف��ق َ
�َب�
��ي ِم�� ْن ُ
��ه َأكْ رَ ُ
َ��ال َق ْ
���و ٌم ه َ
ث ِفـي املي ِ
ال��ث�َّل� ِ
اَّ
الد
َ���ب
ورت ُ
ُ
ْ
ـيـ�ن لِع�ا ِم ِ
ِ
الف ْي ِ
�ل
وفـ�ي َثـلاَ ث َ َ

َب َ��ي��انُ َم��ا َأ ْص���دَ َق ك�ًل�اً  ِم ْن ُهم
َص َّلــى َع َلي ِ
ــه َر ُّب َنــا َو جَمَّـــدَ ا
ْ
َع ْ ِ
ٍ
العدَ ْد
لىَ اختلاَ ف َجا َء يف َه َذا َ
َو َب ْعــدُ َع ْبــدُ اهلل َأ ْي َضـا ُد ِع َيــا
ِ
��ل َغيـر ِ
��ي َ
ان
��ل َب ْ ْ َ
ت َ
َ��را َد َف��ا َوق ْ
ِ
يم
َع ِل ْي ِه ُم
ال��ر ْض َ
��وانُ وال َّت ْسل ُ
ِّ
ال��ق��ب ِ
���ة ِ
ُ
����ه َم���ار َي ُ
��ط��يَّ�� ْه
وأ ُّم ُ
ْ
رَ ِ
ال�َب�يَّ�� ْه
��ق
َص�َّل�ىَّ  َع َل ْي ِه َخ��الِ ُ

َــات
َـــه َك َمــا َر َوى ال ِّثق ُ
َح َيات ُ
ُخ ْل ٍ
ف ويف ُ
الكبرْ َ ى ِخ ٌ
الف ن ُِقال
ِفي َها َمع الق ِ
َاسمِ ِف ْيماَ  َو َص ُفوا
َ
ْ
َو َق َ
���ر َ
ون َأ ْصغَ ُر
��و ٌم َ
���ال َق ْ
آخ ُ
ف)((( َوأس�� َل��م��نَ��ا بِال ِع َن ِ
اد
(ر ْأ ٌ
َ
ْ ْ
�د ولِ�دَ ْت زَ ي َن ُ ِ
�و ِل
َق ْ ُ
ْ
لر ُس ْ
�ب ل َّ

(((  أي ترتيب بناته ﷺ بعد زينب هو :ر :رقية ،أ :أم كلثوم ،ف :فاطمة .
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�ت َف َلَّمَّ
الربِي�عِ ُأن ِْك َح ْ
َ
واب�ن َّ
ِ
ِ
���ر ِ
��ر ْي ٌ
اق زَ ْي َن َبا
��ش يف ف َ
بِ��ه ُق َ
�را
�ر ْت َو َه َ
َو َأ ْس� َل َم ْت َو َه َ
اج َ
اج َ
ْ�د ِ
�ه بِالعق ِ
إ َلي ِ
�د َس َ�بقَا
ال�ذي َق ْ
َ
ْ
ِ
ُ
َو َو َلــ�دَ ْت أ َمــا َمــ� َة َعـل َّـيــ�ا
ُ
�ت ُر َق َّـي ٌ
ــ�ة ُعـ َت ْـي َـبـ� ْه
وأن ِْك َح ْ
َــزال
ـمـا َم َعــ ًا إ ْذ ن َ
َف َط َّلق ُ
َـاه َ

ابن َع َّف َ
الرض
ُثمَّ  ت َ
َ��ز َّو َج ُ
ان ِّ
َو ُهو َع َام ِس ٍّت َبعدَ َمو ِ
ت ُ
األ ِّم
َ
ْ ْ
األ ْخ��رى بِ��دُ ِ
وأن ِْك َح ُ
ُ
ون َمينْ ِ
َ
َو مَ ْل ت ِ
����ام تِ ْسعِ
َ��ل ْ
��د َل ُ
��ه َو َع َ

�ت َخ ِ ا ُملرس ِ
الصغْ َرى
�ل َ
ني ُّ
َوبِ ْن ُ ْي�رْ ْ َ
هـ�ا فيِ عـ�ا ِم (آمٍ)((( َكانَ�ا
َم ْولِدُ
َ
ـها ِم َن َ
��وا ِم خمَ َْس َة َعشرَ ْ
َل َ
األ ْع َ
(((  أي يف السنة الثامنة للهجرة.
(((  يف السنة احلادية واألربعني.
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ُأ ْر ِس َ
ـ�ر ُم ْر ِس ٍ
�ــل َألَـَّمَّ
�ــل َخ ْي ُ

َف َلم يجُ ِب ِهم لِ ْل ِف َر ِ
اق َب ْل َأ َبى
ْ ْ
ْ
ِ
ِ
الو َرى
م ْن َب ْعد َها َف َر َّدها َخيرْ ُ َ
َع�َل�ىَ  َ
���ح ال بِ��ث ٍ
َ��ان لحَ ِقَا
األ َص ِّ
��ات عَ��ا َم (ح)((( َوفِ َّيا
َل�� ُه َو َم َ

َو ُأ ُّم ُك ْلثُـ�و ٍم َأ َخـ�ا ُه ُع ْت َـبــ� ْه

ـه َمــا إ ْذ َف َعــال
ت ََّب ْت َف َت َّبــ ًا َل ُ
َ�ت ب َن ْج ٍ
ــ�ل َفق َ
َضـ�ى
ُر َقي� ًة َأت ْ

فيِ س�� َن ِ
��ة اثْ��نَ�ْي�نْ ِ بِ��غَ �ْي�رْ ِ َو ْه��مِ
َ
ور ْي ِ
�ن
�ن ُه َن�ا ُلق َ
َو ِم ْ
ِّ�ب ذا ال ُّن َ
َ
الس ْمعِ
ت ُُو ِّف َي ْ
ـــت َك َمـا أتَــى فـي َّ
ِ
ِ
َ
��د َرا
ال��ع��المَ ِ�ينَ َق ْ
��س��اء َ
أ ْس�َم�اَ ن َ
��ن َم��قْ��دَ ِم ِ
الف ْي ِل َولمََّ��ا َبانَا
ِم ْ
البشرَ ْ
زَ َّو َج َ
��ي��دَ َر ًة َخ�ْي�رْ ُ َ
��ه��ا َح ْ

األو ِ
��ه ِم َ َ
الد
��وا َل��دَ ْت َل ُ
َف َ
��ن ْ
ا َ
��ن ا ُ
��س�ْي�نْ ُ ُث��مَّ  زَ ْي َن ُب
��س ُ
حل َ
حل َ
َو َو َل�����دَ ْت ر َق��يَّ�� ًة َو حُ ْم ِ
��س�� َن��ا
ُ

اب�ن َج ْع َف� ٍر َب َن�ا بِ َز ْي َن ِ
�ب
ُث�مَّ  ُ

ِ
�ار ُ
وق َحتَّ�ى َو َل�دَ ْت
بِ ُأ ْخت َه�ا ال َف ُ

حُ َمم ََّ�د َب�ن َج ْع َف� ٍر َوإ ْذ َمَضَ

��ت َأ َخ����ا ُه َع��ب��دَ اهللِ
َف�� َن َ
��ح ْ
��ك َ
ْ
ْت َو ِ
اح ٍ
َم��ع ابنِ َها زَ ي ٍ
��د بوق ٍ
��د
َ
ْ ْ
ْ
َو َبع�دَ َم�و ِ
�ه ِر
ت ا ُمل ْص َط َف�ى بِ َأشْ ُ
ْ
ْ
�ت ا َ
حلبِ ْي ِ
�ب ا ُمل ْج َت َب�ا
ت ُُو ِّف َي ْ�ت بِ ْن ُ
َ
بِ�ي ا ُمل ْص َط َف�ى
َب َي�انُ أ ْع اََم� ِم ال َّن ِّ
��ه اثْ�� َن ِ
��ان َو َع�ْش�رْ ٌة ت َُع ْد
َأ ْع�َم�اَ ُم ُ

ا َ
َـــ�و ُم
حل�ا ِر ُث ُّ
ــ�ر وا ُملق ِّ
ـيـ ُ
الز َب ْ
ِ
��ع ال��غَ ��ي��دَ ِ
َك َ
اق
��ذا ا ُمل��غ�ْي�رْ َ ُة َم َ
ْ
ِ
الع َلم
َوحمَ ْ َ
���ز ُة َ
اس ع ْندَ ُ
الع َّب ُ
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ِ
�لا ع�� َن ِ
بِ�� ْن��تَ�ْي�نْ ِ َو ْاب���نَ�ْي�نْ ِ بِ
��اد

ُ
�ب
�م ُت ْن َس ُ
وأ ُّم ُك ْلثُ�و ٍم إلي ِه ْ
الص َب�ا َو ُد ِف َن�ا
َأ ْي َض� ًا َو َماتَ�ا يف ِّ
��ه َع ِل َّي ًا َو ُحبِي
َو َو َل����دَ ْت َل ُ

��ت
��ع��دَ ُه ت َ
زَ ْي���دَ ًا َل ُ
َ��ز َّو َج ْ
��ه َو َب ْ

��ت َع ْو َن ًا َأ َخ��ا ُه َو َقض
ت َ
َ��ز َّو َج ْ
َ��ت بِ�لا  اشْ تِ َب ِاه
َو ِع�� ْن��دَ ُه َم��ات ْ
����ان ِف��ي ِ
��ن لل َّن ِاق ِد
��ه َس�� َن ٌ
َو َك َ ْ
َث�لا َث�� ًة أو ِس��تَّ�� ًة يف َ
��ه�� ِر
األشْ َ
ْ
ِ
َف ِ
اط َم ٌ ُ
ــرا ِم ال ُّن َج َبــا
ــة أ ُّم الك َ
َو ِذ ْك��ر َع�َّم اَّ� ِ
تا َ
حلبِ ِ
يب ا ُمل ْق َت َفى
ُ
ِ
��ي َ
��ل تِ ْس َع ٌة َو َع�ْش�رْ َ ٌة َو َر ْد
َوق ْ
ٍ ِ
َ�م
ــ�ر ٌار ُقث ُ
َو َع ُبــ�دُ َك ْع َب�ة ض َ
�لام با ِّت َف ِ
اق
��د ِر ُك��وا
مَ ْل ُي ْ
اإلس َ
ْ
��د َأ ْد َر َك���ا البِ ْع َث َة ُث��مَّ  َأ ْس َلم
َق ْ

َل ِك ْن َأ ُبو َطالِ َب َم ْع أيب لهَ َ ْب
�َّم�تُ���ه ص ِ
��ف�� ّي�� ُة املَ��ب�رَّ ْه
َع اَّ ُ َ
َو َه َ
��ك َ
��ذا ُّأم َح ِك ْيمٍ َأ ْر َوى

���وايل
��ان َم��ا َل��� ُه
َب�� َي ُ
مِ���ن ا َمل َ
َ

زَ ْي���دٌ ُأ َس��ا َم ُ
��و َب��انُ
��ة ْاب�� ُن ُ
��ه َث ْ

��س��ار َوا ِر ُد
����اح َو َي
ُث���مَّ  َر َب ٌ
ٌ
ِ
ِ
َ
��ام
���و مُاهَ���ا َو َراف ٌ
����ع ه��شَ ْ
وأ َب َ
ِك ِ
َّ��ويب زَ ْي��دٌ َأ ْس َل ُم
��ر ُة ال��ن ُّ
��رك َ
ْ
َ
��ب��ا َب�� َة َأ ُب���و ِه�� ْن��دَ َأ ُب��و
أ ُب���و ُل َ
َما ِر َي ٌ
وأم َر ِافــعِ
ـــة َسـ ْل َمــى ُّ

َح ِ
��م��ون ٌ
َ��ة َر حْيَ��انَ�� ْه
��اض�� َن�� ًة َم ْ��ي ُ

��ن ُخ َّ ِ ِ
َ
��را ِر
وك��ان ِم ْ
��دام��ه ْ
األح َ

��ن َمسع ٍ
�لال َ
ود بِ ٌ
وأ ُب��و
ُث��مَّ  ْاب ُ ْ ُ
ِ
ْ��ب ُ
��ع��دُ
��ة ُ
ب��ن َع��ام�� ٍر َو َس ْ
َو ُع��ق َ

اس ال َّنبِ ِّي ا ُمل ْص َط َفى
��ر ُ
َب َيانُ ُح َّ
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َق ْد َأ ْد َر َكا البع َث َو َما نَاال َ
األ َر ْب
َْ
ُ
��ة ِع��اتِ َ
��ك ٌ
��م ٌ
����ر ْه
��ي َ
��ة َو َب َّ
أ َم ْ

��ر َوى
إس ُ
َو َع ْن ُه ُم ْ
�لام االوىل ُي ْ
َ
باحتِ َف ِ
وا َ
ال
���را ِر ْ
خل���دَ ِم األ ْح َ
َ
��ض��ا َل ٌ
َ���س ٌ
ْ��رانُ
���ة َف َ
أن َ
��ة ُش��ق َ
��ه�َم�اَ ُن َم ْ
��ور ُع َب ْيدٌ َو ِاق��دُ
َط ْ
��أ ُب ٌ

ِ
ِ َ
يم ُذو ْاهتِماَ ْم
َحننيُ أحمْ َ ُ��ر َسل ٌ
��ة ِ
ْ��ج��شَ ٌ
��م
وم ْ
َس ِفي َن ٌة أن َ
��د َع ُ
��اء ِحنيَ حَ ْت ِس ُب
َض ْم َر َة واإل َم ُ
َ��ت لخِ َ ِ َش ِ
��ر َك ٌ
��اف��عِ
��ة ك��ان ْ �ْي�رْ
َب َ
�ِض�رِ
��وى َف ُعو ُح ْس َبا َن ْه
َخ َ ٌة َر ْض َ
��ن َمالِ ِ
َ
ْ��ص��ا ِري
َ��س ْب ُ
ك األن َ
أن ُ

ب�ن َك ْع ٍ
َذ ٍّر َربِ ْي َع َ�ة ِ
�ب َح َس ُ�بوا
ُذو مخِ
ْ��م�� ٍر َأ ْس��َم�اَ ُء ُث��مَّ  ِه ْندُ
َ
َص�َّل�ىَّ َع�� َل��ي ِ
��ه َر ُّب�� َن��ا َوشرَ َّ َف���ا
ْ

َف�� َت��ى ُم َ ٍ
ِ
وام
����رآن َب ْعدُ
��ع��اذ ْ

���د ٍر َس ْعدُ
���و ِم َب ْ
��ر َس ُ
��ه يف َي ْ
َح َ
ٍ
�����وانُ
يف ُأ ُح����د حُمَ���مَّ���دٌ َذكْ َ

وا َ
الز َبْي�رْ ُ َي ْ�و َم ا َ
خل ْن َ�د ِق
حل�ا ِر ُس ُّ

َ
ِ
واب���ن بِ�ْش�رْ ِ
����و َب
ُث��مَّ أب��و أ ّي ْ

َق ْد َح َر ُسو ُه ُثمَّ  يف َو ِادي القُ َرى

رِ
َ���ر َك ا ُ
�ِب�ا
اس َل اَّـم ُأ ْخ َ
���ر َ
َوت َ
حل َّ
����ان َح ِ
َو َك َ
ال�َب� ُاء
���ه
���اد َي��� ًا َل ُ
رَ َ
�َّل�ىَّ ع�� َل��ي ِ
��ه َر ُّب�� َن��ا َو َس��لَّ�َمَ
َص
َ ْ
َب َي�انُ ُر ِ
�ن َم َل ْك
س�ل ا ُمل ْص َط َف�ى لمِ َ ْ
إىل ال َّن َج يِ ِّ ِ
ـــ�ي َأ ْر َسلا
�اش ال َّنب ُّ
�ات مس ِ
�لماَ ً َو َصَّل�ىَّ ا ُمل ْص َط َفى
َو َم َ ُ ْ
ِ
ِ
��رق َ
ْ��ل َأ ْر َس�لا
َود ْح َ
��ي�� ًة إىل ه َ

�ز َق ِ
�اب ُم ِّز َق�ا
ِكْس�رْ َ ى َف َم َّ
الك َت َ
أه�دَ ى
لام َحتَّ�ى ْ
اإلس َ
َفق َ
َ�ار َب ْ

���ن َم�� َل َ
��ك��ا ُع�َم�اَ نَ��ا
ُث���مَّ إىل َم ْ
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َع َل ْي ِه َمــا الرَّحمْ َ ُ
ــوانُ
والر ْض َ
ـــة ِّ
ّ�اص َخ مشْ ِ
�ف ِق
ُ
واب�ن َأب َ
يِ وق َ ْي�رْ َ ُ
يف َخيَب� املَشْ ُ�ه ِ
ود ُد ْو َن ن ُْك ِ�ر
رَ ْ َ
��ان بِ ٌ
َك َ
�لال َح��ا ِر َس�� ًا بِال ْام�ِت�رِ َا
ِ
ِ ِ
ال��و َرى
َ
بِع ْص َمة اهلل َل ُ��ه َخ ُ�ْي�رْ
��اءت َ
��اء
أن َْجشَ ٌة َج
ْ
ب��ذا األن َْ��ب ُ

ِ
واألص َح ِ
واآلل
اب َخيرْ ُ َم ْن َسم
ْ

َص َّلـ�ى َع َلي ِ
�ه ُ
اهلل َم�ا َد َار ال َف َل ْ
�ك
ْ
َّ�ل ِ
�ر ًا َف َبج َ
�اب َوتَلا
الك َت َ
َع ْم َ
ِ
ِ
الص َفا
أص َحابِه ُأ ْوليِ  َّ
َع َل ْيه َم ْع ْ
��ذا َف ٍ
َّ اب��ن ُح َ
��ة إىل
فَ��شَ ��حَّ  ُث��م َ
َو َح ِ
اط َب� ًا إلـ�ى ا ُملق َْو َق ِ
�س ْار َتقَ�ا

��ب��دَ ا
َج��ا ِر َي��تَ�ْي�نْ ِ ُد ْل����دُ َ
لاً و َع ْ

���ه َو َدانَ���ا
ف��أس�� َل�ما  َل ُ
��ر ًا ْ
َع ْ
��م َ

َولِليمــا َم ِة س ِ
ـل َ
يطـ ًا َأ ْر َســــال
ُ
ََ
�ي َج ْع َل َب ْع ِ
األم ِر َل ْه
ِم َ
�ض ْ
�ن ال َّنبِ ِّ
َ
الب ْح َر ْي ِ
وأ ْر َس َ
�ن
�ل َ
العلا إلـ�ى َ
��ع��ا َذ ًا لِ ْل َي َم ْن
��ع�� ِريَّ  َو ُم َ
واألشْ َ

مِ�ن ُ
الك ّت ِ
�اب َل� ْه
�ن َكانَ َ
َب َي�انُ َم ْ
ُ
والعلا
ــ�ي ُّ
ـ�ر َ
والز َب ْـي ُ
زَ ْيـ�دٌ أ َب ٌّ
ِ
��رو
َو َث���ابِ ٌ
��ر َ
وع ْ
���ت وع��ام ٌ
��م ُ

ـان َم�ع َأ َب ِ
�ان
ُ
واب�ن أبـ�ي ُس�ـف َْي َ ْ

اب��ن َمسع ٍ
ود أخو ال�� ِو َد ِاد
ُث��مَّ  ُ ْ ُ
مَِّ��ن َي�ْض�رْ ِ ُب َ
َو َك َ
األ ْع َنا َقا
��ان م ْ

ِ
ـن َم ْسـ َل َمـ ْه
ـي ُّ
واب ُ
والز َب ُري ْ
َعل ُّ
��ن ُسف َْي َ
��ع املِ��قْ��دَ ِاد
ُث��مَّ  ْاب ُ
ان َم َ

�ز َص ِ
اح ُبه�ا إ ْذ َس َ�أال
�م َي ُف ْ
َف َل ْ
اع ًا َأ ْر َس� َل ْه
�ج َ
الب ْلقَ�ا ُش َ
ُث�مَّ  إىل َ
��أس�� َل��م ا ُمل�� ْن ِ
َ
��ذ ُر ُد ْو َن َم�ْي�نْ ِ
َف ْ َ
َفأس� َل ُموا ُد ْو َن ِق َت ٍ
�ن
�ال َو ِف َت ْ
ْ
َص�َّل�ىَّ َع َل ِ
��ض�� َل�� ْه
يه َر ُّب�� َن��ا َو َف َّ
واخلالِ�دَ ِ
(((
ان اخلُ َل َف�ا ُء ال ُف َضلا

�َّم� ُر َس��لْ�َم�اَ ٌن بِ ُ
َع اَّ
الص ْد ُر
�لال َّ
فاس� َت ِم ْع َب َي�ان
ُ
الربِ ْي�عِ ْ
واب�ن َّ
َوحمَ ْ َ ِ
��ع املِ��قْ��دَ ِاد
����ز ٌة م ْن ُه ْم َم َ
��دي ِ
ِ
��ه إنْ َرأى ِشقَا َقا
َب َ
�ْي�نْ َي ْ
بن َثابِ ٍ
ِ
ـت لِ َت ْع َل َمــ ْه
ــم ُ
َو َعاص ُ
ِ
ِ
العب ِ
اد
اب َما ْ
َأ ْص َح ُ
اخ َت َار م َن َ

العوام،
(((  زي�د بن ثابت األنص�اري ،أيب بن كعب األنصاري ،الزبير بن ّ
والعالء بن احلرضمي ،واخلالدان :خالد بن الوليد املخزومي وخالد بن
س�عيد بن العاص األموي ،واخللفاء الفضالء :أب�و بكر وعثامن وعيل؛
ريض اهلل عنهم مجي ًعا.
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جل َن ِ
��ع با ِ
��ن ُي��ق َ
ان
��ي��انُ َم ْ
ْ��ط ُ
َب َ
جل��ن ِ
��ع بِ��ا َ
ُي��ق َ
َّ��ة وا ِ
����را ِم
ْ��ط ُ
إلكْ َ
وابن َع��و ٍ
لز َبيرْ ِ
يد
ف َو َس ِع ْ
َولِ ُّ
ِ ْ

��رو ْاو ٌس َوبِ ٌ
�لال َس ْعدُ
َو َع ْ
��م ٌ
ِ
��را
ِر ْض َ
���وانُ َر ِّب�� َن��ا َعلي ِه ْم ُط َّ
����ه َع َل ِ
ِذ ْك���ر َد َوا ِّب ِ
��ض ُ
يه َأ ْف َ
��ل
ُ
خلي ِل ِ
ِ
الع َت ِ
ـر ْه
اق َعـشَ َ
َل ُه م َن ا َ ْ
َأ َّو ُلـها الس ْك ُب ا ُمل َح َّج ُل َ
األ َغ ْر
َّ
ـ�زا َع ِل ِ
يـ�ه ا ُمل ْج َت َـبـ�ا
َأ َّو ُل َم�ا َغ َ

جَ�ز ال�ذي َش� ِه ْد
وال�و ْر ُد وا ُمل ْرت ُ
َ
ِّ
والط ْر ُف وال َّل ِح ُ
يف وا ُملال ِو ْح

ُث��مَّ  ال��بِ��غَ ُ
وي�� ْه
��ر ّ
��ال ُك َّل َها َم ْ

َّ حمِ
��ع ُ
��ور
��م ُ
ُث���م َ ٌ
��ف ُ
اس ُ
��ه َي ْ
����ار ْ
َو ِه��ي التي ام َت َطى بِال ام�ِت�رِ ِ
َاء
ْ
ْ
َ
���ان ال حَي ِ
َو َك َ
َ��زال
��ه إنْ ن َ
ْ��م�� ُل ُ
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ـدن ِ
َـ�ان
للع ْ
َل ُ
ـ�ن أ َّذنَ َ
�م َو َم ْ
ـه ْ
لِ َعشْ �ـر ٍة لِ ْل ُخ َلـ َفـ�ا َ
األ ْعــلا ِم
َ
ِ
ِ
ٍ
يد
�عد َو َط ْل َح� َة السَّ�ع ْ
َو َعام� ٍر َس ْ
َ
���دوا
����ؤ ِّذن
ِز َي
�����اد ا ُمل َ
ُ����ون ُع ُّ
ٌ

ــم َو َب َّرا
ـن تَــال ِم ْن َه َ
َو َم ْ
ـاج َه ُ
َص�لا ُة َر يِّب َدائِ َمـ ًا َ
��م ُ
��ل
وأ ْك َ

ــر ْه
ْأو َس ْب َع ٌة َك َمـا َح َكـا ُه َ
امله َ
َّ
الس ْب ِق الذي بِ ِه اشْ َت َه ْر
الط ْل ُق ُذو َّ
ُ ٍ
��ه َّ
��ذ َب��ا
��م َي َ
���ز ْل ُم َ
ب��أ ُح��د َف�� َل ْ
�ه بِ ِ
�د
�ه ُخ َز ْي َم ٌ�ة ِحْي�نْ َ ُج ِح ْ
َل ُ
والضرَ ْ س ِ
واللزازُ َذ َ
السابِ ْح
ُ
اك ّ
ِ
ِف��ض ُ
واإلي��ل��يَّ�� ْه
َّ��ة وال���دُ ْل���دُ ُل

ور
وال َّنا َق ُة القُ ْص َوى َفق ْْط َم ْأ ُث ُ
َنبِي َنــ�ا فـ�ي اهلِج ِ
ـــر ِاء
ْ َ
ُّ
ــ�رة الغَ َّ
ِ ِ
ـر َه�ا ون ُِقلا
�ي َغ ْي ُ
َعل ْي�ه َو ْح ٌ

َ
َّ اس َ�مها ا َ
�اء
والع ْض َب ُ
جل ْد َع ُ
�اء َ
أن ْ
َو ِم��ائ ٌ
��ن الغَ َن ْم
َ��ة َكان َْت َل ُ
��ه ِم َ
ب َش ِ
��ص بِ�ُش�رُ ْ ِ
َ
��اة
وك��ان يخَ ْ�� َت ُّ
ِ
�ض َج�اء يف ا َ
َب�
األب َي ُ
ود ْي ُك ُ�ه ْ
خل رَ ْ

ال��س�لاحِ
��ي��انُ َم��ا َل��� ُه َ
َب َ
مِ���ن ِّ
األس�ي ِ ِ
َل ُ�ه ِم َ َ
�ع ٌة َفق ْ
َ�ط
اف ت ْس َ
�ن ْ َ
��د ِر
��ن َب ْ
ِم ْن َها ال��ذي َأ َص��ا َب ُ
��ه ِم ْ

ِ
َّ��ار
َو ِم��ثْ�� ُل ُ
وال��ب��ت ُ
��ي َ
��ه ال��قَ�� ْل��ع ُّ
��ذ ُم والق ِ
��خ َ
َك َ
��ذلِ َ
َض ْي ُب
��ك امل ِ ْ
َو َك َ
ال��ر َم��احِ
���ان ِع�� ْن��دَ ُه ِم َ
��ن ِّ
َو ِم��ثْ�� ُل َ ِ ِ
ال��ع��دِّ
��ي ُ
��ه يف َ
��ه��ا ق��س ُّ
َ
ــــه هَبِ َّيـــ ْه
َــت َل ُ
وأ ْد ُر ٌع َكان ْ
الف ُض ِ
ات ُ
�ول ت ُْد َع�ى
َثالث َُه�ا َذ َ
ِ
وع َ
كان َل� ْه
الس ُ�ب ُ
ومغْ َف ٌ�ر ُي ْد َع�ى ُّ
ِ
بالعق ِ
َو َرا َي ٌ
َــاب
���و َد ُاء
���ة َس ْ
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ـها َ
األ ْس�َم�اَ ُء
َ��را َد َف ْ
��ت َل َ
َفق َْد ت َ
َو َم َع َه�ا ِعْش�رْ ُ َ
�م
ون َلق َْح� ًة ُت َل ْ
ال���ر َو ِاة
ُ��د َع��ى ُبغْ ي َث َة َل��دَ ٰى
ت ْ
ُّ
ِ ِ ِ
البق َْر
ــم يجَ ِ ْ
ــيء ف ْيــه اقْت َناؤُ ُه َ
َو َل ْ
ــه َو ِ
َص َّلــى َع َلي ِ
ـب ال َف اَ
ــلحِ
اه ُ
ْ
َأ ْسماَ ؤُ َها َم ْر ِو َّي ٌة َع ْن َم ْن َف َر ْط
َو َك َ
��ان ُي ْد َعى َذا ال َفقَا ِر َف��ا ْد ِر
حل ْت ُف َق ْد َجا َء ْت بِ ِه َ
وا َ
األ ْخ َب ُار

�وب ي�ا َلبِ ْي ُب
والر ُس ُ
والع ْض ُ
َ
�ب َّ
��د لِ ِ
���ع ٌ
��ل��ك�� َف��احِ
ُ��ع ُّ
���ة ت َ
َأ ْر َب َ
جلعب ُة فيام ُأب ِ
ـدي
وال�ُّت�رُّ ُ
ْ
س وا َ ْ َ
ـمـاؤُ َها ِف َّض ُ
والسـغْ ِد َّيــ ْه
أس َ
ْ
ــة ُّ
��و َم ُحنَينْ ٍ ِد ْر َع��ا
َت َل ُ
َكان ْ
��ه َي ْ
���و ُه ِم�� ْن َ
��ط��ق ٌ
َ��ة جُمَ��مَّ�� َل�� ْه
َون ْ
َ���ح ُ
ِ
ت ُْد َعــى َهدَ َ
ــو ِ
اب
اك اهلل ُ ل َّ
لص َ

ِ
���ان َأي َ ِ
���و ُاء
��ض�� ًا ع�� ْن��دَ ُه ل َ
َو َك َ ْ

ِّ��ي ِ
��اب
��ي��انُ َم��ا َل��� ُه َ
مِ���ن ال��ث َ
َب َ
ـان َل ُ ِ
ِّـيـ ِ
َك َ
ــاب ا ْث َنا َعشرَ ْ
ــه م َن الث َ

ــان َل ُ ِ
ِم ْن َهــا َق ِمي َص ِ
ــار
ــه ش َ
ـع ُ
ْ
ِ
ِ
ـــاب
َو ُج َّبـ َتـــان َو إزَ ٌار َوث َـي
ْ
ـهـــا َع ِل َّيــا
َأ ْعنِــي التــي َو َه َب َ
ُث��م َق�لانِ��س ِص��غَ ��ار ِ
الط َ��ي�� ْه
ٌ
َ
ُ
كح َل ْه
َواملِشْ ُط ِم ْن َعاجٍ َل ُه وا ُمل ُ

ِ
���ر ُ
��د ُح ِش َيا
اش ُأ ُد ٍم َق ْ
ُث��مَّ  ف َ
اح���دٌ بِ ِ
َف���و ِ
��ف��ض ٍ
َّ��ة ُم َ
َّ��ب
��ض��ب ُ
َ
ومغْ َت َس ْل
َو ِم ْ
��ن زُ َج��اجٍ َق��دَ ٌح ُ

��د
��ر ُث��مَّ ا ُمل ُّ
وال��ص ُ
َّ��اع وال�َّس�رَّ ِ ْي ُ
��ه ُخفَّينْ ِ
َو َك��ان َق ْ
��د َأ ْه���دَ ى َل ُ

���ان َث��و َب ِ
��ه لِ ْل ُج ْم َع ْه
��ان َل ُ
َو َك َ ْ
ــ�ان ِم ْن ِد ْي ٌ
َو َك َ
�حـا
�ل َل ُ�ه َل َي ْم َس َ
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��ذا َ
ض َق ْد فَشَ ْت بِ َ
األن َْب ُاء
َأ ْب َي ُ
َو ِم ْ َ ٍ
اسـ َت ِم ْع ِخ َطابِـي
ــن أ َثـاث َف ْ
علـى الـذي َن َق َل ُ َ
السيرَ ْ
ــه أ ْه ُل ِّ
ِ
���اءان َل ُ ِ
ِ
����ار
���س
���ه د َث ُ
ُث���مَّ ك َ
ِ
ْأر َب َع ٌ
اب
الس َح ْ
ــة ُثــمَّ  العماَ َم ُة َّ
ــن بِ ِع ْل ِم َهــا َغبِ َّيـــا
َفــال ت َُك ْ
ِ
ِ
�م َب َيانِ َيــ� ْه
ٌ
ـ�ي َث
ـلاث َفاغْ َتن ْ
َوه َ
ِمرآت ُ ِ
�و ُ
ْ�ر ُ
اك َل� ْه
والس َ
اض ِّ
ُ�ه املق َ
ْ
بال ِّلي ِـ�ف ُث�مَّ  َقدَ َح ِ
�ان َف ِع َي�ا
ْ
ــور ِم ْن ِح َج َار ٍة َومخِ َْض ُب
وال َّت ُ
الص ْف ِر َو َق ْص َع ٌة مُ َت ْل
َل ُ
��ه ِم َ
��ن ُّ
���ن ِف��ض ٍ
��د
َ
��ع ُّ
َ���م ِم ْ
َّ��ة ُي َ
وخ���ات ٌ
��ض�� ًا بِ���دُ ْو ِن َمينْ ِ
َأ ْص َح َم ٌة َأ ْي َ
ـاب ُلب ِس ِ
ِ
ــه ا ُمل ْرت َِف َعــ ْه
َغ ْي ُ
ـــر ث َي ِ ْ
ِ
بِ ِ
�ه ا ُملنِ ِ َ
�ه َع
األ ْص َب َحا
َ
َل�ىَ الو ْج ْي�رْ

ص�َّل�ىَّ عَ�� َل ِ
��ي��ه َر ُّب��نَ��ا َو َس��لَّ�َمَ
َ

ِ
ِ ِ
َ��ر َم��ا
وآل����ه َو َص ْ
��ح��بِ��ه َوك َّ

�رآن ا ُملع ِج�زُ ال ِ
ِ
َّ�ذي هَ َب ْر
من َْه�ا ال ُق ُ ْ
َف َل�م يجَ ِ�يء بِ ِم ْث ِل ِ
�ه َو َل� ْن يجَ ِ�ي
ْ
ْ
َلـهم م�� َق��رع عَ�َل�ىَ  اإلتْ��ي ِ
��ان
َ
ُ ْ ُ ِّ ٌ
ِ
�وا َد السَّ� ْب ِق
َق�دْ ا ْم َت ُط�وا منْ� ُه َج َ
�م َأ َل�دُّ اللَّ�دَ ِد
َب ْ�ل ُأ ْخ ِر ُس�وا َو ُه ْ
َف ِ
��ع��نْ��دَ َذ َ
��ر ُ
آن
���ر ال�� ُق ْ
اك َأ َم َ
ِ
ِ
َج ِائ ِ
ب
���وا ُه م�� ْن ع َ
هلل َم��ا َح َ
ٍ ِ
����وا ُه
َل ْ
����ئ ب��آي��ة س َ
���و مَلْ يجَ ِ ْ
ِ
�ـر
َلكنَّـ� ُه َأتَ�ى بِ َمـ�ا َأ ْع َي�ى ال َب َش ْ
�ل َق ْلبِ ِ
َوغ َْس ِ
�ق الصَّ�دْ ِر
�ه َو َش ِّ
ِ
َو ِج���ي َء بِ
ل�ل�إسرْ َ ِاء
��ال�ُب� ِاق
رُ َ

ْ��ج��ازُ ُه كُ��لَّ  ال ُع ُق ِ
ول َو َق َه ْر
إع َ
إن ٌْس وال ِج ٌّن َوك َْم ِم ْن ُمزْ ِع ِج
ِ
الش ِ
ان َه َ
��م ُف ْر َس ُ
��ذا َّ
ان
بِه َو ُه ْ
و َأ ْح َ�رزُ وا ِعنَـانَ� ُه فِــ�ي النُّ ْط ِ
�ق
إال ع ِ
َن الدَّ ع َْوى َو حَم ِ
جل ْح ِد
ْض ا َ

ض معجِ�ز ِ
َات ا ُمل ْص َط َفى
َب َي ُ
�ان َب ْع ِ ُ ْ

َب ْل مَل ْ َي��زَ ْل َي ْر َقى إىل ْ
أن نَاال
ِ
ال��ع��زَّ ِة بِ��ا َمل�� َق��ا ِم
َح�� َب��ا ُه ذو
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ص�َّل�ىَّ ع�� َل��ي ِ
��ه َر ُّب��نَ��ا َوشرَ َّ َف���ا
َ
َ ْ

َأ ْن تُ�ْض�رْ َ َب األَ ْعن َُاق وال َبن ُ
َان
َج َّل ْت ع ِ
َن احلَصرْ ِ َو ِم ْن غ ََر ِائ ِ
ب
ص�َّل�ىَّ عَ�� َل ِ
��ي��ه َر ُّب��نَ��ا كَ�� َف��ا ُه
َ
ات بين ٍ
ٍ
ِ
َ�ات كَال َق َم ْ�ر
م� ْن ُم ْع ِج�زَ َ ِّ
ِ
وح ْ ِ ِ
ـــر
َ َ
�سر َأ ِّي س ِّ
��ش��وه بِ ٍّ
ِ
بِ ِ
�َص�ىَ م�� َن ال��سَّ�َم�اَ ِء
��ه إىل األ ْق
َم��ن ِ
َّ��ت َف�� َل�� ْن ُتنَاال
ْ��ز َل�� ًة َج��ل ْ
فِيها وب��ال��رؤْ ي ِ
��ة وال�� َك�َل�اَ ِم
ُّ َ
َْ َ

ــرض اخلَ ْم ِسـنيَ ُثمَّ  َخ َّف َفــا
َو َف َ

عَ��نَّ��ا بِ��هِ لخِ ��م��س ٍ
��ة َو َض َّع َفا
َ ْ َ

للـر ْس ِ
ـــر ُم ْر َس ٍ
ــل
ــل ُّ
َو َأمَّ  َخ ْي ُ

وعَ��اد ِمن بع ِد ان ِْقض ِ
اء ال َّل ْي ِل
َ
ْ َْ
َ
ِ
��ع
َع َل ْيه يف مَ�ْس�رْ َ ا ُه َّملا َأ ْن َر َج ْ
ِ
وم��ن َش ِقي َخ��اسرِ ٍ بِ ِ
��ه َك َف ْر
ْ
ٍّ
رد ْت وي��وم ِ
العيرْ ِ يف ْ
األخ َب ِار
ُ َّ َ َ َ
ْ��ل ِ
لِ�� َق��ت ِ
��ه َف��� َق���ا َم ب���ال�ُّت�رُّ َ ِ
اب

َّ��ر األَ ْم����دَ ا َدا
َث َ
اب��ا إ ْذ كَ��ث َ
��و هَ َ

َف َ
َّاس بماَ  َق��دْ ا َّط َل ْع
�َب� الن َ
��أ ْخ رَ َ
َف ِمن س ِع ٍ
يد ُم��ؤْ ِم ٍ
َ��ر
��ن بِ�َم�اَ  َذك ْ
ْ َ
ِ
للم ْخت ِ
َ�ار
َّ�م ُس َّ
بالص ْه َب�اء ُ
والش ْ
نح�و ال َب ِ
�اب
َّ�ار
َ
وإ ْذ َأتَ�ى ال ُفج ُ

َو َذ َّر ُه َع َلــى ُرؤُ ْو ِ
ـــو ِم
س ال َق ْ
و َق�ال َش ِ
الو ُج�و ُه َو َدعَ�ا
َ
�اهت ُ
َ
وفـي ُحنَ ْي ٍ
ــ�ن إ ْذ َر َمى األَ ْق َوا َمـا

َ�ار والعن ِ
َوفِـ�ي حمَ َ�ا ِم الغ ِ
َاك ِ
�ب
َ
وإ ْذ َرأى سرُ َ ا َق���� ُة اهلَ�لاكَ��ا
ودر ِ
ت األَ ْل َب ُ
ــان إ ْذ َم َس ْحتَــا
َ َّ
��د اهللِ واملِ�� ْق��دَ ِ
��اة عَ��ب ِ
َ��ش ِ
ك َ
اد
ْ
وكَ�م ِم�ن األ ْعي ِ
�ان َق ْل ُب َه�ا ان َْجل
َ
َ ْ َ
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�ًل�اً و َق��ل َ
َّ��ل األَعْ����دَ ا َدا
تَ�� َف ُّ
��ض َ

ــم بالنــَّو ِم
َف َســ َق َط ْ
ــت َأ ْذ َق هُانُ ْ

��م�� ْن َأ َج��ا َب�� ُه بِ�� َب��دْ ٍر رُ ِ
صعَ��ا
َف َ

ٍ
��انَ��زَ ُم��وا هْ ِ
ان��زَ ا َم��ا
بِ َق ْب َضة َف هْ
اع ال َع َج ِائ ِ
ب
َحاك ْ
َت َو َب َ
اض ْت َأ ْبدَ ُ

اسـ َتغ َ
َاث َفن ََجـا ُهنَــاكَــا
بِ َك ْ
ضو ٍع ِم� ْن ِش� َي ٍاه َش�تَّى
عََل�ىَ  رُ ُ
��د ِم���ن األَ ْف����ر ِ
و َأم م��ع��ب ٍ
اد
َ
ِّ َ ْ َ
َ
بِ َل ْم ِ
�س ُي ْمن َ
�ه ِد ا َملَلَ
َ�اك بِ َم ْش َ

كَ��آي ِ
��ة ال��ع��رج ِ
��ون إ ْذ َأ َض��ا َء
َ ْ ُ
َ
َ��ش��وا إىل ْ
َم��طِ�ْي�رْ َ ٍة ع َ
أن َولجَ َ��ا
�ت ال ْب ِ
�ن َج ْح ٍ
�ش ُبأ ُحدْ
وإ ْذ َد َف ْع َ

ِ
ِ
ِ
���و َدا َء
 فيِ س ْ
ل َ
��و َل��د ال��نُّ�� ْع�َم�اَ ن َ

َفَض�رَ َ َب الشَّ� ْي َط َ
ان َحتَّ�ى َخ َر َجا
ِ
َخ ٍ
بن ْ
�ل َفغَ�دا َس� ْي َف ًا يجَ ُ �دْ
عَس� ْي َ

�ن حُم ِْص ٍ
�ذ َل ال ْب ِ
واجلَ ْ
�ن بِ َبــ�دْ ِر

َد َف�� ْع��تَ�� ُه َف�� َع��ا َد َس ْي َف ًا َي ْف ِري
عَونَ� ًا بِ ِ
َ�اق ِ
�ه َيْض�رْ ِ ُب َأ ْعن َ
الع�دَ ا
ْ

َو َأ ْخبرَ ت َ
الشي
ْ�ك الشَّ�ا ُة َب ْع�دَ
ِّ
وال ِّط ْف ُ�ل يف ا َمله ِ
�د بِت َْص ِد ْي ِق َ
�ك َيا
ْ
ات وعَ��ج و ِ
ٍ
ات
َ��م جمَ َ���ا َد َ ْ �َم�اَ َ
َوك ْ
َو َق ْب َض� ُة الت َّْم ِ
�ر الت�ي َق�دْ ُأ ْط ِعَمَ
َت َب ْل َأ ْر َبى ِمنْ ُه َب ْل َقدْ َأ ْن َف َقا
كَان ْ
و َلــم يزَ ْل َلدَ ي ِ
ــه َحتَّـى هُ ِن َبــا
ْ
َ ْ َ
َ�م ِم� َن ال َق ِل ْي ِ
�ل َق�دْ َك َّث ْرتَ�ا
َوك ْ
َ�م ِم� َن ْ
�ج ِار َق�دْ َدع َْوتَ�ا
األش َ
وك ْ
ِ
واجل ْ
َّ حنِينْ َ ال َّث ْك َلـى
ـذ ُع َقـدْ َحـن َ

َب َ
َّ��ت َف���دَ َ
اك َح ِّي ِّي
��أنهَّ��ا ُس��م ْ
الو َرى َقـدْ َفا َه فِ ْي َمـا ُر ِو َيا
َأزْ كَى َ
ـك يف آيـ ِ
ـت بِت َْص ِد ْي ِق َ
َـات
اه ْ
َف َ
ِ
جل ْي ِ
وهي ن َْح ُو َما
ش ْ
منها جمَ َ
يع ا َ
ِم ْن َذلِ َك الت َّْم َر ا ْب ُن َص ْخ ٍر َأ ْو ُس َقا
م ْقت َ ِ
ُّـو َر ْي ِ
ـن فِ ْيمـا هُ ِن َبا
َـل ذي الن ْ
َ
ِ
وك ِ
أح َي ْيتَـا
َ�م م� َن األَ ْم َوات َقـ�دْ ْ
َ ْ
 لمِ
ِ
��رتَ��ا
َأت ْ
َ���ت ُم��ط�� ْي�� َع�� ًة َ���ا َأ َم ْ
�ك َحتَّ�ى ن َ
َ�ال ِمن َ
إ َل ْي َ
ْ�ك َو ْصلا

ِ
است ُْش ِ
�هدَ ا
َو مَل ْ َي�زَ ْل َلدَ ْي�ه َحتَّ�ى ْ

وا َملـ�ا َء َقـ�دْ زَ َّو ْد َت َق ْو َمـ� ًا ِر ْفدَ ا
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��ض�� ًا َل�� َب��نَ��ا وزُ ْب���دَ ا
َف�� َع��اد أ ْي َ

��و مل  َي��نَ�� ْل�� ُه مل  َي���زَ ْل ك َِئ ْي َبا
َل ْ

�ك َمـ�ا لاَ َح َس�نَ ًا غ ِ
َع َل ْي َ
َـر ْي َب�ا

ِ
ِ
ـ�ر
ـ�ار وال َب َصـائ ُ
َأ ْد َركَ�ت األَب ْ َص ُ
َـم ِمـ َن األَ ْد َو ِاء َقـدْ َأ ْب َـر ْأتَـا
َوك ْ
َب ْل َف َار ِمن َْها ا َمل��ا ُء َلـماّ  َظ ِمئُوا
ِ
است َْس� َق ْيتَا
ـ�روا َس�ـ ْبـتَـ ًا إ ْذ ْ
َو ُمط ُ
ومـ�ن َع َلي ِ
ــ�ه َأ ْو َلــ� ُه َدع َْوتَ�ا
َ َ ْ ْ
َ�م ِم� َن ال ُغ ُي ِ
�وب َق�دْ َن َّب ْأتَ�ا
َوك ْ
َف�ك ُُّل ِذي ِع ْل� ٍم و ِذي ِعر َف ِ
�ان
َ ْ ْ
��ذا وكَ��م ِم��ن آي ٍ
��ة ال حُتْص
َه َ َ ْ ْ َ
فاحلمــ�دُ هللِ ِ
ال�ذي َأ ْع َطـاكَـ�ا
َْ
���اتِ���ه ص�ل�ا ُة رب ِ
ِ
ِ
���ه
ْ����ر َو َف
َ ِّ
َ
ذك ُ

الضم ِ
ـائ ُـر
َما لـم َتكُـ ْن َت ُظنُّـ ُه َّ َ
�ال بِالراح ِ
ـ�ة إ ْذ لمََ ْس�ـتَا
فيِ  احلَ ِ َّ َ

وكَـ�م عَمـ�ى وعَم ٍ
ـ�ه َأ ْذ َه ْبتَـ�ا
َ َ
َ ْ َ

(أي)
َـار عَــا َم ِّ
ـي ا ُمل ْخت ُ
ت ُُو ِّف َ
الض َحى يف ِم ْث ِل َي ْو َم ُولِدَ ا
َو ْق َت ُّ
(((

((( أي سنة 11هـ.
((( أي 36 :سنة.
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ـو ٍ
ب َحتَّى
عَـ ْن َأع ُْيـ ٍن َوعَـ ْن ُق ُل ْ

اب بل ت ََو َّضئُوا
األص َح ُ
َح َّتى ْارت ََوى ْ

اس�ت َْص َح ْيتَا
هِ َب�ا َو َأ ْق َل َع ْ
�ت إذا ْ
�اب يف احلَا َلْي�نْ ِ َم�ا َس َ
�أ ْلتَا
َأ َص َ

ِ
َ��رتَ��ا
��م تَ�� ْع��دُ ا ّل��ذي َذك ْ
بِ��ه َف�� َل ْ
ِ
ِ
��وى الرَّحمْ َن
است ََمدَّ ُه س َ
من َْك ْ
عَ�دَّ ًا ُمنِ ْحت ََه�ا وال ت ُْس� َت ْق َصـى
ِ
��واكَ��ا
َم��ا مَل ْ َي��نَ�� ْل�� ُه َأ َح���دٌ س َ
آلِ���ه وص��ح ِ
ِ
ِ
��بِ��ه
���م
َ َ ْ
َع�� َل�� ْي��ه ُث َّ
عَلىَ  ا َمل ْرضيِ ِّ

(صج)
َوع ُْم ُر ُه
ٌّ
َ��ل��ي ِ
ِ ِ ِ
��ه اهلل َص�َّل�ىَّ  َأ َب���دَ ا
ف�� ْي��ه ع ْ
(((

وخـيـر ا ُمل ْختَــار فـي الب َق ِ
ــاء
َ
ُ
ُ ِّ َ
لِرب ِ
ـــه َف ْ
َـــار َأ ْن َي ْل َقــــا ُه
َ ِّ
اخت َ
الس ْق ِم ( َيدٌ )((( َو َقدْ ُدفِ ْن
َو ُمدَّ ُة ُّ
ِ
ات  النَّبِي
اب إ ْذ    َم َ
األص َح ُ
و ُده َش ْ
َبك ٍْر َوع َِّم ِه ال��رَّضيِ  ال َع ّب ِ
اس
�ِض�رِ
َو َث��ب َ
َّ��ت ال�� َق ْ
��و َم َو َج��ا َء اخلَ ُ

َـ�ار يف ال ِّثيـ ِ
َ�اب
َوغ ُِّس َ�ل ا ُمل ْخت ُ
�ِل�يِ
َّ��اس ُث��مَّ ا ْب��نَ��ا ُه
َع ُّ وال�� َع��ب ُ
ٍ ِ
��ر ُ
���را
ان َم ْ
��ع ُأ َس��ا َم��ة َو ُذك َ
ُش�� ْق َ
���و ِ
َوكُ�� ِّف�� َن ا ُمل ْ
اب
َ��ار يف أ ْث َ
��خ��ت ُ

دو َن ِعمـام ٍ
ــة وال َق ِم ْي ِ
ــص
ُْ
َ َ
ـت َل َف ِائ َفــ ًا َو ُأ ْد ِر َج��ا
َب ْل ُج ِع َل ْ
للم ْص َط َفـى يف ال َقـ ْبـر
و ُف ِر َش ْ
ـت ُ
����ان يف َط��ي��ب�� َة َح ِ
��اف��ر ِ
َو َك َ
ان
ْ َ
َ

���ذ ِه ال���دَّ ِار ويف ال ِّل َق ِ
يف ه ِ
ـاء
َ
ص�َّل�ىَّ  عَ�� َل��ي ِ
��ه اهللُ َم��ا َأ ْر َق���ا ُه
ْ
َ
َلي َلــ َة األربِع ِ
ـاء َخ ْي ُـر َم ْن َأ ِم ْن
ْ َ
ْ
َولمَ  َي ُك ْن َأ ْث َب ُت فِ ْي ِه ْم ِم ْن َأب

الصدِّ ْي ُق َخيرْ ُ الن ِ
َّاس
ب ِّ
َف َخ َط َ
�م عََل�ىَ  َم�ا َأثِ ُ�روا
ُم َعزِّ َي� ًا َل ُ
ـه ْ
َو َوليِ َ الغ َُس َل ِم َن األَ ْص َح ِ
اب

��ض ُ
��و َل�� َي��ا ُه
��م وال�� َف ْ
��ل َو َم ْ
ُق�� َث ُ

أنَّ  ا ْب َن َخ ْوليِ  َم َع ُه ُم َقدْ َحضرَ َ ا
َث�لا َث ٍ
��ة بِ�� ْي ٍ
ب�لا ارتِ�� َي ِ
��اب
��ض
ْ
وال ِخيا َط ٍ
ِ
�وص
�ة عََل�ىَ  ا َملن ُْص
َ
فِيه�ا َع َلي ِ
�ه اهللُ َصَّل�ىَّ  ُمدْ َر َج�ا
ْ
َْ
ِ
ْــ�را ُء ُد ْو َن ُنك ِ
ْــ�ر
َقط ْي َفـ� ٌة حمَ َ
ُذو الش َِّّ�ق وال َّل ْح ِ�د َف َج�ا َء الثَّ�ان

استمر مرضه ﷺ مدّ ة  14يو ًما.
(((  أي
ّ
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َ
ـ�ه َو َأ ْط َبـقَــ�ا
ـ�ر َل ُ
وألحْ َ َ�د الق َْب َ
فـ�ي بي ِ ِ
�ق
والصـِدِّ ْي ُ
�ت َعائشَ �ـ َة ّ
َْ
�َّل�ىَّ ع�� َل��ي ِ
��ه َر ُّب�� َن��ا َو َس��لَّ�َمَ
َص
َ ْ
��م ِ
مِ��ن َ
��ـ��اء
��ي��انُ َم��ا َل�� ُه َ
األ ْس َ
َب َ
ال��و َرى َ
��ان َأجمْ َ َ
َو َك َ
وأكْ َمال
��ل َ
ــد ِر
الب ْ
َأ ْخ َط ُ
ـأت إِنْ َش َّـب ْ
ـهـ ُت ُـه َب َ

فـ�ي ا ُ
بالز ْه� ِر
ــ�و ِد َأ ْو َم َّث ْل ُت ُ�ه ُّ
جل ْ

يف مِهَ��م ٍ َو َل��و َع َك ْس َت املَثَال

��اء َخ��دِّ ِه
��ن َأ ْي َ
ِم ْ
��ن لِ ْل َب ْد ِر هَ َب ُ
��ن لِ ْل َب ْح ِر َس َخ ُاء َك ِّف ِه
��ن َأ ْي َ
ِم ْ
ال وال��ذي َأ ْع َطا ُه ُكلَّ  ا ُ
حل ْس ِن
ال���راؤُ َن َق ُّ
��ط ِم ْث َل ُه
�َص�
َم��ا َأ ْب رَ َ
َّ

َف ْه َو َل َع ْمـ ِري ُمف َْر ٌد يف ا ُ
حل ْس ِن
والص َف ِ
َل ُه ِم َن َ
األ ْس َ
ات َما
�ما ِء
ِّ
َمـا َذا َعسى َيا َفائِــقَ َ
األنَــا ِم
َ
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ِ ِ
ٍ
ــ�ات ُم َط َبقَــا
�ـع َلبِ َن
َع َل ْيــه ت ْس ُ

ِ ِ
��ار ْو ُق
��و َل ُ
��ه ال�� َف ُ
َيل ْيه ُث��مَّ  َح ْ
واآلل َ
ِ
واأل ْص َح ِ
اب َأن ُْج ُم السَّم
ف وال َّث َن ِ
ِ
الو ْص ِ
��ر َب ْع ِ
اء
ض َ
َوذ ْك ُ
وخ ْل َق ًا َب ْل َل َع ْم ِري َأف َْضال
َخ ْل َق ًا ُ

يف ا ُ
الب ْح ِر
حل ْس ِن ْأو َج َع ْل ُت ُه َك َ
فيِ  تَ�ر ٍ
الد ْه� ِر
�و َّ
ف أو ُق ْل ُ
�ت ن َْح َ
َ
ـان ِع ْن ِ
َل َك َ
ـدي َخ َطئَـ ًا َب ْل َخ َطال
��اء َع ْه ِد ِه
��ن َّ
ِم ْن َأ ْي َ
للد ْه ِر َو َف ُ
زْهـا ِر لِينْ ُ َع ْط ِف ِ
ِم ْن َأ ْي َن لِ َ
ــه
أل َ
َما إنْ َل ُه ِم ْن ُمشْ بِ ِه يف َ
الك ْو ِن
َيا َما ُأ َح ْ��ي�لا ُه َو َأ هْ َب��ى َش ْك َل ُه
��و َر ٌة وال َأ ْس َتثْنِـي
ـى َو ُص ْ
َم ْع َن ً
بِ ِ
�ه َع َلـ�ى ُك ِّل َ
�د َسَمَ
األ َنــ�ا ِم َق ْ

وإح َسا َن ًا َع َلـى التَّماَ ِم
ُح ْس َن ًا
ْ

ـون بال ِّلس ِ
َأنْ َي ْب ُلـغَ ا ُملـثْـ ُن َ
ـان
َ
ب��ع��دَ َث�� َن ِ
��اء اهللِ يف ال��قُ ��ر ِ
ءان
َ ْ
ْ
َص َّلـ�ى َع َلي ِ
ـ�ه َر ُّب َنـ�ا َو َس� َّل َمـا
ْ
َم�ا لاَ َذ بِالبي ِ
العتِ ِ
اح َتَمَ
�ت َ
ي�ق َو ْ
َْ
وم ُغف َْرانَ� ًا َوت َْو ِف ْيقَ� ًا لِـَم�اَ 
�ر ُ
َي ُ

الز َم ِ
ان
ُط َّر ًا َو َل ْو َأثـْـ ُنوا َمدَ ى َّ
الش ِ
ـك بِا ُ
َع َل ْي َ
ـان
الع ِظ ْيمِ َّ
خل ْل ِق َ
ِ
واألص َح ِ
اب أن ُْج ُم السَّماَ 
واآلل
ْ
ِ
ِ
بِ َبابِ َ
�د َسَمَ
�ئ َق ْ
�ك السَّ�امي ُمس ٌ
َ
ُي ْر ِض ْي َ
�ن ت ََبسََّم�اَ 
�ر َم َم ْ
�ك َي�ا أكْ َ
بِ َبابِ َ
ْ�ر َ
�ن َي ْل َت ِج�ي
ان َي�ا َم ْ
�ك الغُ ف َ

َو َم ْط َلبِـ�ي بِ َبـابِ َ
ْ�رانُ
ـ�ك الغُ ف َ
َ
��ن َي��و َم ال��ر ْو ِع والقَب ِ
ول
واأل ْم ُ ْ
ُ
َّ

�وانُ
ْ�و وال َّت ْو ُ
َ
والر ْض َ
والعف ُ
في�ق ِّ

�ت َأ ْر جَ ِ
ت�ي
�ت َنفِْس�يِ  َو َأت َْي ُ
َظ َل ْم ُ

ِ
إلي�ه ُك ُّل الن ِ
�ز ِع
�و َم ال َف َ
َّ�اس َي ْ
ْـ�ت َخيـ�ر َش ِ
َ
�ـافـعٍ َو َأ ْع َط ُف
َفأن َ ْ ُ
ِ ِ
َ ِ
����رنيِ  َو َأب
فال تَك ْلني َوأج ْ
بِ َج ِ
اه َ َ
�ر ِم ُل ْ
�ذ ُت َس ِّ�ي ِدي
�ك األكْ َ
بِ َج ِ
�ك َ
اه َ
األ ْع َظ�مِ َي�ا َخْي�رْ َ َنبِ�ي

��م��و ُه
فيا َه�� َن��ا َء َم ْ
���ن َق��بِ�� ْل�� ُت ُ
ِ
إل ْحس ِ
َح َ
�ان
اش�ى أو الرَّحمْ َ �ة وا ِ َ
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ِ
َ ِ
��ر َذا َج َزعِ
ُك ْن ليِ  َشف ْي َع ًا َوأج ْ
ب��األم ِ
ُ
َّ��ة ِم ْن َها َأ ْر َأ ُف
ْ���ت
َو َأن َ
َ
ُ
��ل َغدَ ًا ِم ْن ن ََص ِ
ب
َواألمَّ  َواأل ْه َ
�د ُه ِ
�ه إىل الرشْ ِ
�ذ بِ ِ
�ن َي ُل ْ
�دي
َو َم ْ
ُّ
َمـا يب ُلغُ الر ِ
اغ ُب َأقْصىَ  َم ْط َل ِ
ب
َّ
َْ
والو ُص ِ
�و ِز بِاملَ ْح ُب ِ
�ول
�وب ُ
وال َف ْ
���ن َر َد ْد مُ ُت�����و ُه
َو َي���ا َع�� َن��ا َء َم ْ
اج��ي الغُ فْر ِ
ِ َ
ِ
ان
َ
م ْن أنْ َي ُ
��ر ُّدوا َر َ

َف َلي�س لِ ِ ِ
ـ�وال ُه
َ
لع ْب�د س َ
ْ َ
�وى َم ْ

َف َمـ�ا َل َن�ا يف ا َ
�ب
حلا َلتَْي�نْ ِ َم ْذ َه ُ
للهالِ ِ
�ك الغَ ـ ِر ْي ِ
�ق
�ن َ
َي�ا َر ِّب َم ْ
ــن ا َ
حلـ ِر ِ
َيــا َر ِّب َأن ِْق ْ
يـق
ــذ ُه ِم َ
�ن لِ ْلمقْع ِ
�د َ
الك ِسْي�رْ ِ
َي�ا َر ِّب َم ْ َ َ

َ ِ
��ن جُ ِ
م ِ
ريي
��ر َو ُك ْ
با ُمل ْص َط َفى أج ْ
َي�ا َر ِّب َع ْب�دٌ َج�ا َء ُم ْس� َت ِجيرْ َ ا
واأل ْه ِ
��وان َ
ول�لإخ ِ
��ل��ي�� َن��ا
��ه
ْ
َل ُ

ــد َعب ِ
بِالعب ِ
ـز ِّم ِ
ــل
ــد اهللِ بِا ُمل َ
ْ
َْ
حل��اشرِ ِ ال��ع ِ
ب��ا َ
��اق ِ
��د ِّث�� ِر
��ب ب��ا ُمل َّ
َ
بِ َص ِ
�ب الق ِ
�ب وال َّن ِج ْي ِ
َض ْي ِ
اح ِ
�ب
بِ َص ِ
ـاح ِ ِ
ـر ِ
اق
ــراجِ
والب َ
ُ
ـب امل ْع َ
��ص ِ
��اح ِ
��و ِاء
بِ َ
��ب املَ��قَ��ا ِم وال�� ِّل َ
�ـمـي ا ُملص َط َفـ�ى حُمَم ِ
ِ
ــد
بِا َهلاش ِ ِّ ْ
َّ
بِ َـأحمْ َ ــدَ ا ُمل ْخ َتـ�ا ِر َخي ِ
ـ�ر ُم ْر َس ِ
�ل
ْ
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ــ�ه ْأو َأق َْص�ا ُه
َأ ْدنَ�ا ُه َف ْضلا  ِم ْن ُ

َع ْن َب ِ
اب َم ْولاَ نَا إىل َم ْن ن َْذ َه ُب
َليـس َل ُ ِ
ـو َ
ــن َر ِف ْي ِ
ـق
اك ِم ْ
ــه س َ
ْ َ
بالمُ ص َط َفى ا َهل ِ
ــادي إلـى َّ
الط ِر ْي ِق
ْ
ا ُمل���فْ��� ِر ِط ا ُمل��� َف���ر ِط َ
األ ِس�ْي�رْ ِ
ِّ
ـ�ة الس ِ
�ن َلف َْح ِ
بوج ِه ِ
َّ�ع ِ
ري
ـ�ه ِم ْ
َ ْ
مس َتشْ ِ
�ن َأتَ�ى َب ِشْي�رْ َ ا
�ف َع ًا بِ َم ْ
ُ ْ
�را بِ َط� َه ا ُمل ْص َط َفـ�ى َي ٰ ِس ْ�ي َنــا
ُط ً
َأ ِج��ب ُد َع��ا َء ُمس َت ِغي ٍ
ث َو ِج ِل
ْ
ْ ْ
ض َ
َيا َر ِّب َع ِّل ْلنِي بِ َح ْو ِ
الك ْو َث ِر

َ
ـن جُ ِ
ميبِي
��و َك َيا َر ِّب َف ُك ْ
أ ْد ُع ْ
ْـت اهللُ َخيـــر َو ِ
اق
ِقنِــي َف َأن َ
ْ ُ
َع ِّني َأ ِم ْ
��ط َي��ا َر ُّب ُك��لَّ  َد ِاء
ِ
ـ�و ْم َأ َو ِدي
َي�ا َر ِّب َو ِّفقْن�ي َو َق ِّ
َيا َر ِّب َفاغْ ِفر ليِ  َ
وأ ْص ِل ْح َع َمل
ْ

َوبِ َنبِـــي الرَّحمْ َ ِ
ــــة ا ُملـقَـ َّفــــى
ِّ

َوبِ َنبِي ال َّتوب ِة املَ ِ
احي ْامحِ ِم ْن
َْ
ِّ
األس��َم�اَءِ
ِ
��ن َ
بِ ُ
��ك ِّ
��ل َم��ا َل ُ
��ه م َ ْ
��دي ر َج ِ
�لا ت��ي��ب س��ي ِ
���اء
َ
َف خُ َ ِّ ْ َ ِّ
�ين إِنَّ��نِ��ي
َي��ا َرحمْ َ ���� ًة
ل��ل��ع��املَ ِ َ
َ
ـن
َو َيا َرؤُ و َف�� ًا َو َر ِح ْيماَ ً َأن َْت ِم ْ
ـت َأ ْب َت ِغـي ِف َك َ
الر ْه ِ
ـن
َو َل ْس ُ
ـاك َّ
��د َأ َس ْ
َه َ
��أ ُت يف ْار هِ َت��ان
��ذا َو َق ْ

�ن َع َ ِ
الع ِز ْي� ِز ا َ
جلانيِ 
َف ْام ُن ْ
َل�ىَ ع ْب�د َ
َو َص ِّ
�ل َي�ا َر ِّب َع َلـ�ى ا ُمل ْخ َت�ا ِر

��د تَ��مَّ  ن َْظم ُق��ر ِة َ
��ص��ا ِر
َق ْ
األ ْب َ
ُ
َّ

ِفـ�ي َغ�ر ِة الش ْ َ
ـ�ر َم ْولِ ِد
َّ�ه ِر األ َغ ِّ
َّ

ِ
َــر ِاء َد ُار ا ُمل ْص َط َفـى
بِ َط ْي َبـة الغ َّ
���ه وص��ح��بِ ِ
وآلِ ِ
��ه َو َم��� ْن تَ�َلَ
َ َ ْ
َ
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َي�ا َر ُّب َو ِّفقْنِ�ي َع َس�ى ُأ َوف
َق ْلبِي ِس َوى ُح ِّب َك َح َّتى َي ْط َمئِ ْن
��وك َيــا ُم َع ِّلــم َ
َأ ْد ُع َ
األ ْس�َم�اَ ِء
َ
ِف ْي َ
اس َت ِج ْب ُد َعائِـي
ـك َو َظـ ِّنـي َو ْ
بِ َ
اس� َتغَ ث ُْت للـ�ذي َأهمََّنِ�ي
�ك ْ
َنفْسيِ  َأ ْولىَ  بيِ  َف ُخ ْذ َها َو ْار هَتِ ْن
َيا َح َّب َ
الع ْي ِ
ـن
ـذا إنْ َصح َ
ـوزُ َ
َّ ح ْ
َمـا َليس لِـي َيا َمالِ َك َ
األ ْعي ِ
ـان
ْ َ
َ
بالعفْــ ِو والرَّحمْ َ ِ
ــة والغُ فْــر ِ
ان
َ
َ
ِ ِ
ِ َ
����را ِر
َوآل����ه َو َص ْ
��ح��بِ��ه األ ْب َ
��اج ٍ
��ح��و ِل َه ِ
���اد َم ِ
��د َغ��فَّ��ا ِر
َب َ ْ

َأسـمى الورى نَبِينـَا حُم َـم ِ
ــد
ِّ
َّ
ََ
ْ َ
ِ
َص�َّل�ىَّ عَ�� َل�� ْي��ه َر ُّب��نَ��ا َوشرََّ َف���ا
ِ
اج ُه ِم�� َن األَنَ��ا ِم ُم ْس َجال
من َْه ُ

املراكيش عليه و ُق ّرة األبصار يف سرية املش ّفع املختار
متن ابن عارش ورشح ّ
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