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�ف �ا
ق
��ل���ل� �م�هق ا �ُ���ق��

أوالً : مسريُة الكتاب:
العلم،  من  واالستزادة  الدين  يف  ه  للتفقُّ عباَده  َنَدَب  الذي  هلل  احلمُد 
َوَرَثَة  العلامَء  َجَعَل  الذي  اهلل  عبد  بن  حممد  سّيدنا  عىل  والسالُم  والصالُة 
يف  ْهُه  ُيَفقِّ خريًا  به  اهلل  ُيِرِد  َمْن  »أّن  األَصفياء:  نفوِس  يف  ر  وقرَّ األنبياء، 
الدين«، وريض اهلل عن الصحابِة والتابعني، والعلامِء العاملني بإحساٍن إىل 

يوم الدين، وبعد:
فـإّن كتـاَب »َرَشـحات األقـالم رشح كفايـة الغالم« مـن التصانيف 
ث أبو الَفْيض عبدالغني بن  النافعـة املباركة التي صنَّفها اإلماُم الفقيه املحدِّ
إسـامعيل النابليّس الدمشـقّي احلنفّي املتوىف سـنة )1143هـ(. وهو كتاٌب 
ثابُت النسبة إليه، ذكره كّل َمْن ترجم له أو اعتنى بالداللة عىل آثاره العلمية 
مثـل املؤّرخ العاّلمـة حممد بن خليل املـرادي املتوىف سـنة )1206هـ()1(، 
ويوسـف بـن إْليـان بـن رسكيـس اللبنـاين املتـوىّف سـنة )1351 هــ()2(، 
وإسامعيل بن حممد أمني البغدادي املتوىّف سنة )1399هـ()3(، وغريهم من 
املؤّرخني ممّا يقطُع بثبوت نسبة هذا الكتاب إىل الشيخ عبدالغني النابليّس، 
فضـاًل عاّم جاَء من النصِّ عىل كوِن الكتاب من تصانيفه يف الصفحة األوىل 
مـن النُّسـِخ اخلطيـة املوّثقة التـي تمَّ االعتـامد عليها يف حتقيق هـذا الكتاب 

النفيس كام سيأيت بياُنه.
إّن األصَل العلميَّ هلذا الكتاب هو منظومٌة لطيفٌة لعبد الغني النابليّس 

ف  )1( انظر كالم املرادي يف كتابه »سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش«، ج3 ص35. وقد تصحَّ
اسمه فذكره باسم: »رشحات األقدام« وهو خطأ ينبغي اإلشارة إليه. 

بة«، يوسف بن إليان، ج2 ص1834.  )2( انظر: »معجم املطبوعات العربية واملعرَّ
)3(  انظر: »هدية العارفني«، ج1 ص 592. 
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ساّمها »كفاية الغالم يف مجلة أركان اإلسالم« وهي ثابتُة النسبة إليه أيضًا، 
العلمية  للمتوِن  العلامُء  جعله  الذي  البحر  وهو  الرَجِز،  بحر  عىل  نظمها 
عىل  اشتملت  بيتًا  ومخسني  وواحدًا  مئًة  أبياهتا  عدد  بلغ  وقد  التعليمية، 
الفروع  املقاصد األصلية من  الدينية، وعىل  العقائد  املطالب األساسية يف 
الرشعية املستفادة من أركان اإلسالم اخلمسة كام جاءت يف حديث جربيل 
الشهري، ويبدو أن هذه األرجوزة اللطيفة قد لقيْت نوعًا من القبول والعناية 
الذي  املتني  الرشح  هذا  يف  لرشحها  حافزًا  ذلك  فكان  النابليس،  حياة  يف 
جاء زاخرًا – عىل الرغم من َوجازته – باملباحث العلمية املفيدة، والنقول 
احلنفي  املذهب  علامء  أقوال  بني  الرشيدة  والرتجيحات  الكثرية،  الفقهية 
الواسعة  الرتجيح فضاًل عن إحاطته  النابليس مرتبَة  اإلمام  فيه  بلغ  الذي 

بأقواِل املذاهب املتبوعة األخرى.
لقد كان هذا الرشُح »رشحات األقالم« من التصانيف املبّكرة للشيخ 
-1050« هجريًا  عامًا  وتسعني  ثالثة  عاش  الذي  النابليس  عبدالغني 
اخلطية  النُّسخ  إحدى  هناية  يف  جاء  كام  تصنيفه  من  فرغ  وقد  1143هـ«، 
املعتمدة هناَر السبت أواخَر مُجادى األوىل من شهور سنة 1095هـ حني 
يف  العلمي  واالكتامل  النُّضج  سنُّ  وهي  عامًا،  وأربعني  مخسة  عمره  كان 
مبكرًا  حضورًا  ُحها  ورَشْ املنظومُة  هذه  فحّققت  اجلاّدين،  العلامء  حياة 
كثرهتا،  من  الرغم  عىل  تصانيفه  يف  حمظوظًا  كان  الذي  صاحبها  زمان  يف 
م تلك الشهرة املستفيضة  ع موضوعاهتا، ومن هنا نتفهَّ وغزارة مادهتا وتنوُّ
هلذا العامل اجلليل يف شّتى أصقاع العامل اإلسالمي، وهو ما تؤكده رحالُته 

املتعّددة الداّلة عىل منزلته الرفيعة بني العام واخلاّص.
هذا، وقد َظِفَر هذا الكتاُب بعنايٍة مبكرٍة منذ أكثر من قرن من الزمان 
عن  )1322هـ(  عام  األوىل  طبعته  فصدرت  واالهتامم،  النرش  حيث  من 
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نفقة  عىل  »اسطنبول«  األستانه  مع  باالشرتاك  مرص  يف  التقّدم  مطبعة 
الفراغ  السادات: أمحد ناجي اجلاميل، وحممد أمني اخلانجي وأخيه، وكان 
ة شعبان املعّظم من شهور هذه السنة املباركة، وكانت هذه النرشُة  منها يف ُغرَّ
موافقًة السمه الَعَلميِّ املعروف »رشحات األقالم رشح كفاية الغالم« عىل 
مذهِب االمام األعظم أيب حنيفَة النعامن ريض اهلل عنه، وعن هذه الطبعة 
نعرف  وال  املنورة،  املدينة  يف  العلمية  املكتبة  يف  أخرى  طبعٌة  له  صدرت 
تاريَخ صدورها، َبْيَد أنَّ الطبعة الثانية صدرت عام )1377هـ/1958م( 
مع ترصٍف بسيط ملحوظ يف عنوان الكتاب حيث صار  عىل النحو التايل: 
»رشح أحكام اإلسالم املسّمى »رشحات األقالم رشح كفاية الغالم« عىل 
مذهب أيب حنيفة النعامن ريض اهلل عنه، تأليف العاّلمة الشيخ عبدالغني 

النابليس الدمشقي املتوىف سنة 1143هـ.
يف  العلمية  الكتب  دار  عن  جديدة  طبعٌة  صدرت  2005م،  عام  يف 
َخّطية  أصول  إىل  الرجوع  دون  السابقتني  الطبعتني  عىل  باالعتامد  بريوت 
السابقتني  الطبعتني  عن  هبا  متتاُز  علميًة  إضافًة  الطبعَة  هذه  متنح  معتمدة 
اسطنبول  بني  باالشرتاك  صدرت  واحدٌة  طبعٌة  األساس  يف  مها  اللتني 
ومرص، ووقع هذا الرشح يف الطبعة اجلديدة يف مئة وأربع ومخسني صفحة 
)29-183( مثقلة بكثري من اهلوامش التي يمكن االستغناُء عنها، ليظل 
هذا الرشُح النفيُس يف حاجة ماّسة لنرشة علمية موثقة تعتمُد عىل أصول 

خطية معتربة، وتأخذ حّظها من التحقيق العلمي الرصني.
ها  َنرْشِ بأعباِء  هنَض  التي  الطبعُة  هي  الكتاب،  هلذا  طبعٍة  أفضَل  إنَّ 
من  تاّمٍة  نسخٍة  عىل  اعتمد  حيث  اخلَْرسة  خالد  حممد  الفاضل  األستاذ 
حمفوظات املكتبة الظاهرية يف املجموع رقم )177( من الورقة )60-25(، 
وقع الفراُغ من َنْسِخها سنة 1154هـ، فهي أقدُم النَُّسِخ املوجودة للكتاب 
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لكن النامذَج املختارة من الصفحتني: األوىل واألخرية من املخطوط داّلٌة 
عىل اختالِف هذه النسخِة عن مجيِع النُّسِخ التي اعتمدنا عليها يف حتقيق هذا 
الكتاب، ولو تيسَّ لنا احلصوُل عليها لكان يف ذلك َنْفٌع كبري، فجزى اهلل 

األستاذ املحقق خريًا عىل ما بذل من ُجْهٍد مشكور يف حتقيق هذا الكتاب.
ُنسٍخ  ثالث  عىل  وفضله  اهلل  بحمد  اعتمَدْت  فقد  هذه،  طبعُتنا  أما 
خطيٍة موّثقة: ثنتان منهام يف غاية النفاسة والّدقة والوضوح، وكلتامها من 
حمفوظات جامعة امللك سعود بالرياض، وسنتكلم عليهام بالتفصيل، وأما 
النسخة الثالثة فهي أقل منهام من حيث القيمُة العلمية، واشتملت عىل قدٍر 
غري قليل من األخطاء والتصحيفات، فاختذناها أصاًل مساعدًا نستأنُس به 
لرتجيح بعض املواطن التي وقع فيها االختالف بني النسختني السابقتني.

* وصف النسخة األوىل » أ «:

بالرياض،  سعود  امللك  جامعة  مكتبة  حمفوظات  من  النسخُة  هذه 
وحتمل الرقم )1512(، ورمز التصنيف )4، 217/زن(، وتقع يف )59( 
 )21( ورقة  كل  يف  معتاد،  نسخيٍّ  بخطٍّ  منسوخة  ورقة  ومخسني  تسٍع 
سطرًا، وناسخها هو: سليامن بن حممد بن سليامن املرصي، وانتهى الفراغ 
من نسخها سنة )1269هـ(، وهي أقدُم النسخ الثالثة ولذلك اعتمدناها 
َل، ورمزنا هلا بالرمز »أ«، وقد اشتملت يف صفحاهتا األوىل عىل  أصاًل أوَّ
املتُن  فيها  وامتزج  الباجوري،  اإلمام  كالم  من  املفيدة  احلوايش  بعِض 
بالرشح مع متييز كلامت املتن باللون األمحر، وهي نسخٌة مقاَبلٌة عىل أصٍل 
خطي سابق كام جاء يف بعض املواطن الدالة عىل ذلك، فضاًل عن وجود 
بعض إشارات التصحيح واالستدراك واإلحلاق، وكلُّ ذلك مما يزيد من 
التارخيية، وجاء يف آخرها ما  الناحية  قيمتها ويؤكد أصالَتها وأمهيتها من 
ه: »وكان الفراغ من هذه النسخة املباركة يوَم األحد املبارك لثامنية خَلْت  نصَّ
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وستون  تسعة  1269هـ  سنة  شهور  من  هو  الذي  الفرد  رجب  شهر  من 
)كذا( ومائتني وألف عىل يد أفقر العباد إىل اهلل سبحانه وتعاىل سليامن بن 
املرحوم حممد بن املرحوم سليامن املرصي بلدًا، الشافعي مذهبًا، غفر اهلل له 

ولوالديه آمني آمني آمني.

* وصف النسخة الثانية »ب«:
وهي أيضًا من حمفوظات جامعة امللك سعود بالرياض وحتمل الرقم 
)6468( ورمز التصنيف )4، 217/زن(، وتقع يف )43( ثالث وأربعني 
نسخيٍّ  بخطٍّ  ُكتِبت  سطرًا،  وعرشون  واحٌد   )21( ورقة  كل  يف  ورقة، 
مكتوبًا  »املْتِن«  عىل  باشتامهلا  األوىل  النسخِة  عىل  وزادت  معتاد،  واضح 
امتزَج  قد  كسابقتها  وهي  النسخة،  هامش  عىل  الواضح  األمحر  باخلطِّ 
الفراغ  وكان  السابقني،  علامئنا  صنيع  من  املعهود  عىل  بالرشح  املتُن  فيها 
بينها وبني  البسيُط  الزمنيُّ  الفارُق  َنْسِخها سنة 1273هـ، ولوال هذا  من 
ل بسبب نفاستها وجودهتا، وقد جاء يف  النسخة األوىل الختذناها أصاًل أوَّ
ه، ونّور رضحَيه، وأعاد  فه، قّدس اهلل سبحانه رِسّ ه: »قال مؤلِّ آخرها ما نصُّ
علينا وعىل املسلمني من بركاته وبركات علومه: وقد فرغنا منه هناَر السبت 
اهلجرة  من  وألف  وتسعني  مخس  سنة  شهور  من  األوىل  مجادى  أواخَر 
واحلمد  الدين،  يوم  إىل  حتية  وأكمُل  صالٍة،  أفضُل  صاحبها  عىل  النبوية، 

هلل رب العاملني«.

* وصف النسخة الثالثة » ج «:
هذه النسخة جمهولة املصدر وتاريخ النّسخ، وحتمل الرقم )1292(، 
وتقع يف )116( مئة وستَّ َعرْشَة ورقة، يف كل ورقة )21( واحد وعرشون 
التصحيحاِت  بعض  عىل  وتشتمُل  معتاد،  نسخي  بخطٍّ  ُكتبت  سطرًا، 
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وقعت  التي  األخطاء  كثريُة  لكنها  واالهتامم،  العناية  من  نوٍع  عىل  الدالِة 
من الناسخ، وهي كسابقتيها امتزج فيها املتُن بالرشح مع متييِز خط املتن، 
من  األعىل  األيمن  اجلزء  يف   )6( رقم  الصفحة  يف  الرطوبُة  حلقتها  وقد 
النسختني  بمستوى  ليست  لكنها  جيدٌة  نسخٌة  فهي  وباجلملة  الصفحة، 
السابقتني، فألجل ذلك جعلناها نسخًة مساعدًة فقط، ورمزنا هلا بالرمز 
»ج«، وقد جاء يف آخرها ما نّصه: »قد تمَّ هذا الكتاُب عىل يد كاتبه الفقري 
إليه، املرجتي من اهلل تعاىل الربكة، عبده السيد حممد راغب بركة، غفر اهلل 
له ولوالديه واملسلمني أمجعني، آمني وقد تّم يف شهر شعبان يف هنار الثالثاء 

سنة1292هـ«.

ثانيًا : سريُة امُلصنِّف
ث، األصـويل النّظار أبـو الَفْيض  هـو اإلمـام العـارف، الفقيه املحـدِّ
عبُدالغنـي بن إسـامعيل بـن عبدالغنـي بن إسـامعيل بن أمحد بـن إبراهيم 
النابليّس احلنفّي الدمشـقّي النقشـبندّي القادرّي. هكذا سـاق نسبه، وذكر 
مجيـَل أوصافه اإلمـاُم املؤّرُخ املـرادي يف ترمجته الضافية من كتابه »سـلك 
الـدرر يف أعيـان القرن الثاين عـرش«، والتي ربام كانت مـن أفضل الرتاجم 
ُل كلُّ َمْن جاء بعده، نظرًا ملا اشتملت عليه من  لإلمام النابليس، وعليها ُيعوِّ
حماسـن أخباره، وكريم شامئله، واسـتقصاء آثاره العلمية ومصنفاته، وهو 
مـا عـربَّ عنه العاّلمة املرادّي يف إشـارة إىل اكتامِل شـخصية اإلمام النابليس 

باقتباِس قول الشاعر:
لبـخـيــُل)))هيهـاَت أن يأتـي الزمــاُن بمثلــه بمثـلــه  الزمــاَن  إّن 

ُولد الشيُخ عبدالغني ألرسٍة علميٍة معروفة ينتهي نسبها إىل بني مجاعة 
من نابلس، وذكر النجُم الغّزيُّ أن نسبهم ينتهي إىل عمر بن اخلطاب ريض 

)1( سلك الدرر  ج 3 ص 30. 
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اهلل عنه.
علامء  أعيان  من  كان  فقد  1062هـ(   –  1017( إسامعيل  أبوه  أما 
ه أوالً للمذهب الشافعّي، ثم حتّول حنفيًا، وقد ترجم له املحبيِّ  عرصه، تفقَّ
ُمتبّحرًا  عاملًا  »كان  وقال يف حّقه:  الفقيه،  بالعاّلمة  ،ووصفه  ترمجًة حسنة 
غواصًا عىل املعاين الدقيقة، قويَّ احلافظة، وهو أفضُل أهل وقته يف الفقه، 
وأعرُفهم بطريقه، وصنّف كتبًا كثرية أجلُّها وأحكُمها كتابه »األحكام يف 
املقدار، مشتمٌل عىل  اثني عرش جملدًا، وهو كتاٌب جليل  الدرر« يف  رشح 
ينقُل عنه ولده عبدالغني يف  الذي  الكتاُب  املذهب«)1(، وهو  ُجـّل فروع 
تصانيفه الكثرية وال سيام هنا يف »رشحات األقالم« حيث تعّددت مواطُن 

النقل عن والده اإلمام الكبري.
ابنة  وهي  والصالح،  بالعلم  أيضًا  معروفة  أرسٍة  من  فهي  أُمه  أما 
َويكي أحد أعالم دمشق، فبني هذين الوالَدين الكريمني  الشيخ حممد الدُّ
ُولد الشيُخ عبدالغني يف دمشق يوَم األحد اخلامس من شهر ذي احلجة من 
عام 1050 بعد اهلجرة النبوية الرشيفة، يف بيِت َجّده ألمه التي كانت قد 
تلّقت بشارة من أحد ُصَلحاء دمشق هو الشيخ حممود، فبرشها بوالدته، 

وأعطاها درهَم فضٍة وقال هلا: »سّميه عبدالغني، فإنه منصور«)2(.
عمره،  سنوات  أكثَر  فيها  وعاش  دمشق،  يف  عبدالغني  الشيُخ  نشأ 
وحني بلغ من العمر ثنتي عرشة سنة تويف والده عام 1062هـ، وكان قبلها 
قد اشتغَل عليه وحفظ القرآن الكريم، فنشأ يتياًم ُموفَّقًا، وجدَّ يف حتصيِل 
أمحد  الشيخ  عىل  وأصوله  الفقه  فقرأ  عرصه،  أعالم  عن  واألخذ  العلم 
الَقْلعّي احلنفي، وأخذ النحو واملعاين والبيان والرصف عن الشيخ حممود 

)1( خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، حممد أمني بن فضل اهلل املحّبي، ج 1 ص 408 
)2( سلك الدرر ج 3 ص 31. 
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الكردي نزيِل دمشق، واحلديَث ومصطلحه عن الشيخ عبدالباقي احلنبيل، 
املحاسني، وحرض دروس  الشيخ حممد  أيضًا عن  والنحو  التفسرَي  وأخذ 
والده يف التفسري باملدرسة السليمية، ويف  »رشح الدرر« باجلامع األموي، 
الَغّزّي، ودخل  النجم  ودخل يف عموم إجازته لتالميذه، وحرض دروس 
احلسني  الدين  كامل  بن  حممد  السيد  من  أيضًا  وأخذ  إجازته،  عموم  يف 
نقيب األرشاف بدمشق، وعن غريهم من أعيان العلامء يف دمشق، وأجاز 
القادرية  رباِملَّيس، وأخذ طريَق  الشِّ الشيخ عيل  الكبري  الفقيه  له من مرص 
عن الشيخ السيد عبدالرزاق احلموي الكيالين، والطريقة النقشبندية عن 
الشيخ سعيد البلخي، وأدمن املطالعة يف كتب الصوفية ال سّيام »الفتوحات 
املكية« للشيخ حميي الدين ابن عريب، ثم تصّدر للتدريس حني بلغ عرشين 
سنًة يف اجلامع األموي، فكان يدّرس يف عدة فنون، ويعتني بكتب اإلمام 
النووي مثل »األربعني« و»األذكار«)1(، ثم طار ذكره يف البالد، وانتفع به 
التي كان حيظى هبا يف  العباد، وقد دّون كثريًا من مظاهر احلبِّ واحلفاوة 
الرحلة  يف  األُنسية  »احلرضة  املشهورة:  رحلته  سّيام  وال  الشهرية  رحالته 

القدسية« وهي مطبوعة متداولة.
الرضية،  األخالق  أصحاب  من  النابليس  عبدالغني  الشيُخ  كان 
اللغو والّشتم، ال خيوُض فيام ال يعنيه، وال حيقُد عىل  مصوَن اللسان عن 
أحد، حيبُّ الصاحلني والفقراء وطلبَة العلم، ويكرمهم وجُيّلهم، ويبذُل يف 
سبيلهم جاَهُه بالشفاعة احلسنة لدى ُوالة األمر، فُتقبل وال ُترد، وكانت 
مع  وامللّذات،  الشهوات  عن  تاٍم  إعراٍض  مع  وكتابته  العلم  نرش  يف  لّذُته 
ما منحه اهلل من رحابة الصدر وكثرة السخاء، والكرامات التي ال حُتىص 
والتي كان يكتمها اقتداًء بالعارفني الصاحلني، وعاش معّززَا مكّرمًا ال سّيام 

)1(  سلك الدرر ج 3 ص 31. 
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اهلَمسَة،  يف أواخر عمره، ممّتعًا بصّحته ونظره وسمعه بحيث كان يسمُع 
ويقرأ اخلطَّ الدقيق، ويكتُب التصانيَف وخصوصًا »رشح البيضاوي« فقد 
كان له به مزيُد عنايٍة نظرًا لدّقة مباحثه وعظيم فوائده، وُيصيّل النافلة قائاًم 

رمحه اهلل، وأجزل ثوابه)1(.

ثالثًا: تصانيفه.
التصنيف،  يف  الوافر  احلّظ  أهل  من  النابليس  عبدالغني  الشيُخ  كان 
وقد ترك ثروًة علميًة هائلًة بني جمّلدات كبرية ورسائل متوسطة وصغرية 
َمرشبه  عىل  الدالة  الرائعة  الشعرية  الدواوين  من  واحٍد  غري  عن  فضاًل 
ِذْكَر  املرادي  العاّلمة  املؤرخ  استوعب  وقد  الروحاين.  ووجدانه  الصويّف 
هذه التصانيف، ورَسَدها عىل وجه التامم والكامل، حيث بلغت مئة واثنني 
وعرشين تصنيفًا فيها الداللُة الكاملة عىل اتساع دائرته يف العلم، وصادق 
املقام  وليس  واإلرشاد.  الفتوى  يف  أهلّيته  وكامل  املعارف،  نرش  يف  رغبته 
أسامء  بذكر  سنكتفي  ولكننا  االستقصاء،  وجه  عىل  مجيعًا  لسدها  متسعًا 
التفسري  بني  اجلامعة  العلمية  اهتامماته  تنّوع  عىل  الداّلة  مصنفاته  بعض 
ذلك  وغري  والرحالت  والعربية  والتصّوف  واألصول  واحلديث  والفقه 

من علوم الثقافة العربية اإلسالمية.
التحرير احلاوي برشح تفسري البيضاوي يف ثالثة جملدات، وصل فيه . 1 

ا هلِل َوَماَلِئَكتِِه من سورة البقرة. إىل قوله تعاىل َمن َكاَن َعُدوًّ
تتّبع . 2  كتاب  وهو  احلديث،  علوم  عىل  الداللة  يف  املواريث  ذخائر 

مالك«  »موطأ  إليها  وأضاف  الستة   الكتب  يف  احلديث  أطراف  فيه 
بمعرفة  األرشاف  »حتفة  كتابه  يف  املِّزي  احلافظ  صنعه  ما  ِغرار  عىل 
األطراف« وهو – أي ذخائر املواريث – مطبوع متداول عظيم النفع 

)1( سلك الدرر ج 3 ص 37. 
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والفائدة.
كشف السرت عن فريضة الوتر، وهو مطبوع.. 3 
تعطري األنام يف تعبري املنام، وهو مشهور متداول مطبوع.. 4 
عىل . 5  احلنفية  فقه  يف  كتاب  وهو  الفوائد،  موائد  يف  الفرائد  القالئد 

ترتيب أبواب الفقه.
هناية املراد يف رشح هدية ابن العامد، وهو كتاٌب نفيٌس استوعب فيه . 6 

أحكاَم الصلوات، وهو مطبوع متداول.
سنة . 7  دمشق  من  رحلته  وهو  القدسية،  الرحلة  يف  األنسية  احلرضة 

نفيس  الرشيف وما جاورها، وهو كتاب  القدس  إىل  )1101هـ( 
حافل بالفوائد الفقهية والتارخيية واالجتامعية وهو مطبوع.

احلقيقة واملجاز يف رحلة بالد الشام ومرص و احلجاز. وهو رحلته . 8 
الكربى، وهي مطبوعة.

إيضاح الدالالت يف سامع اآلالت، وهو مصنّف لطيف ذهب فيه . 9 
إىل جواز السامع برشوطه وهو مطبوع متداول.

ارشاق املعامل يف أحكام املظامل.. 10 
نسامت األسحار يف مدح النبي املختار ملسو هيلع هللا ىلص.. 11 
حتقيق االنتصار يف اتفاق األشعري واملاتريدي عىل االختيار.. 12 
رشح ديوان ابن الفارض، وهو رشح لطيف العبارة جرى فيه عىل . 13 

املعنى  عىل  االقتصار  وعدم  الصوفية  اإلشارة  من  املغزى  اقتناص 
احلريف الذي توحي به األلفاظ العرفية، وهو مشهور مطبوع.

فضائل الشهور واأليام، وهو كتاب نافع مفيد وهو مطبوع.. 14 
خالصة التحقيق يف بيان حكم التقليد والتلفيق، وهو رّد علمي عىل . 15 

كتاب »القول السديد يف حكم التقليد« لإلمام حممد بن عبدالعظيم 
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ابن املناّل فرخ اهلندي احلنفي املتوىف سنة )1051هـ( وهو مطبوع.
احلديقة الندية رشح الطريقة املحمدية للرْبكوي. وهو مطبوع.. 16 
ديوان احلقائق وجمموع الرقائق. وهو ديوانه يف اإلهليات. وهو مطبوع.. 17 
ديوان الغزليات املسّمى »مخرة بابل وغناء البالبل«.. 18 
رسالة يف حكم التسعري من احلّكام.. 19 
الفتح الرباين والفيض الرمحاين. وهو مطبوع.. 20 
اللؤلؤ املكنون يف حكم اإلخبار عاّم سيكون. وهو مطبوع)1(.. 21 

فهذه نبذة يسرية من تصانيف هذا اإلمام الكبري ُيستدلُّ هبا عىل ما آتاه 
الّتصنيف. ومن نظر يف ُمصنفات هذا اإلمام  اهلل من فضيلة العلم وبركة 
والوقوف  األقوال  بتحرير  واهتاممه  بصريته،  ونفاذ  دائرته  اتساع  له  ظهر 
عىل املراد، فهو من أهل االجتهاد عىل الرغم من انتسابه للمذهب احلنفي.

لقد كان الشيخ عبدالغني النابليس عظيَم التأثري يف زمانه، وامتدَّ تأثريه 
العلمي والروحاين يف األجيال الالحقة، وقد حّقق شعره الصويف حضورًا 
كبريًا يف دوائر التفكري العرفاين فضاًل عن تصانيفه، لكنَّ إحساَسه العميَق 
القصائد  من  كثري  صياغة  عىل  الباهرَة  القدرَة  منحه  الروحانية  باملعاين 
املواليا  سّيام  وال  الصويف  اإلنشاد  مقامات  بحسب  لإلنشاد  الصاحلة 
صاٍف  ووجٌد  كاملة،  حمّبٌة  العرفان  وألهل  واملَخّمسات.  واملوّشحات 
بأشعاره التي تأخذ بمجامع القلب، وتتغلغل يف حنايا الروح من مثل قوله 

يف القصيدة املشهورة:
معك اهلل  ـــَر  ت اهلل  مــع  طمعكُكــــْن  ـــاِذْر  وح الكّل  واتــرك 
له أنــت  بمن  ــَع  ــنْ ــُق ال ـــزم  يسـَعكوال حتـى  الكـون  مجيـِع  يف 

)1( قد اخرتنا هذه الكتب من القائمة الطويلة املستوعبة التي ذكرها املرادي يف »سلك الدرر« ج 3 ص 
 .37-32
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مرشقا ــن  ك ــه  ب اهلل،  ــــوُرك  ُشَمعكن تطفي  األضــداد  واحــذر 
واصطرب بكشٍف  اهلل  ــد  جزعكواعــب تــوّقــى  الكشف  ــىل  وع
يمنُعه ـــن  َم أعــطــاك  منعـكوإذا  مـا  إذا  ُيعطـي  َمـْن  ثـم 
فكن عـــبـــٌد  ـــه  ل أنــــت  ــــام  َوَلَعـْكإن منـه  القـرب  يف  جاعـاًل 
ــــْق به ثِ ــــٌر  ــك أم ــاب ــام ن ــّل وجعـكك تشـكو  للغـري  واحـرز 
ــاًل أم ســــواه  ـــن  ِم ُتـــؤّمـــل  ــكال  زرع ــد  ق َمـــْن  يسقيك  ــام  إن
بـه وأصبحـَت  يشَء،  ال  طَبعك)))كنـَت  قد  ــرشًا  ب يشٍء  خــرَي 

هذه بعُض املالمِح الدالِة عىل شخصية هذا اإلمام الكبري الذي افتخر 
اإلماُم املرادي بِذْكره يف كتابه الشهري »سلك الدرر« وقال يف حّقه كلمًة نفيسًة 
يف ختام ترمجته من كتابه حيث قال: »وباجلملة فهو األستاُذ األعظم، واملالذ 
األعصم، والعارف الكامل، والعامل الكبري العامل،... وقد حاز تارخيي هذا 
كامَل الفخر حيث احتوى عىل ِمْثِل هذا اإلمام الذي أنجبه الدهر، وجاَد به 

العرص، وهو أعظُم َمْن ترمجُته علاًم ووالية، وزهدًا وشهرة ودراية«)2(.
لقد ختم امُلرادّي هذه الرتمجَة احلافلَة للنابليس برصِد األيام األخرية 
من حياته، حيث قال: »مرض ريض اهلل عنه يف السادَس عرَش من شعبان 
الرابع  األحد  يوم  عرَص  بالوفاة  وانتقل  وألف،  ومئة  وأربعني  ثالث  سنة 
ز يوم االثنني اخلامس والعرشين من  والعرشين من الشهر املذكور، وُجهِّ
وانترشت  موته،  يوَم  البلد  وُغّلقت  داره  يف  عليه  وُصيّل  املذكور،  الشهر 
باخللق. وبنى حفيُده  امتأل وَغّص  البيت  لَكْون  الصاحلية  الناُس يف جبل 
الشيُخ مصطفى النابليس إىل جانب رضحيه جامعًا حسنًا، واآلَن ُيترّبك به، 

العلمية،  الكتب  دار  الزنايت،  عبداخلالق  حممد  حتقيق  النابليس  عبدالغني  احلقائق«  »ديوان  انظر   )1(
بريوت، الطبعة األوىل، ص387. 

)2( سلك الدرر ج 3 ص 37.
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وقد صنّف ابُن ِسْبطه صاحُبنا العاملُ كامل الدين حممد الَغّزّي العامريُّ يف 
ترمجته كتابًا مستقاًل ساّمه: »الِوْرد القديس والوارد األنيس يف ترمجة العارف 
عبدالغني النابليس«، فمن أراد الزيادَة عىل ما ذكرناه، فعليه به، فإنه جامٌع 

للعَجب الُعجاب من ترمجته قّدس اهلل رّسه)1(. 
ويطيُب يل يف ختام هذه املقّدمة أن أشكر الدكتور عمر حسن الِقّيام ، 
الباحث يف جامعة العلوم اإلسالمية العاملية عىل ما بذَله من جهٍد يف قراءة 
الكتاِب وَضْبطِه ومقابلته عىل النَُّسِخ اخلطية سائاًل املوىل سبحانه وتعاىل أن 

جيعل ذلك يف ميزان حسناته.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

)1(  سلك الدرر ج 3 ص 37- 38. 
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�م�هق �ا�م��ق�� ا

ــا ــَق َوفَّ َمـــا  ـــىَل  َع هللِ  ُمْطَلَقـااحَلـــْمـــُد  ـالُم  والسَّ ـالُة  الصَّ ُثـّم 
التَِهاِمي امُلْصَطَفى  بِيِّ  النَّ ـــَراِمَعــىَل  ـــِك وآلِـــــِه وَصــْحــبِــِه ال
ُبنَِيا ـــا  مَلَّ فـــاإلْســـاَلُم  ُرِويـاَوَبـــْعـــُد  ِفْيـامَ  ـَهاَدَتنْيِ  الشَّ َعـىَل 
َكــاِة ــالِة والــزَّ ــصَّ ـــمَّ َعـــىَل ال املِْيَقـاِتُث ِمـنَ  واحَلـجِّ  ـْوِم  والصَّ
اخَلْمَسْه ِذي  يف  ــَع  أمْجَ أْن  َنْفَسـْهَأَرْدُت  ِمْثـيِل  ُيْصِلـُح  بِـِه  َشـْيئًا 
اْخــتـِـَصــاِر ــِة  ــاَي َغ َغـاِرَمــْنــُظــوَمــًة يف  الصِّ َعـىل  ِحْفُظَهـا  َيْسـُهُل 
ــَة الــُغــاَلِم ــاَي ــف ــا ك ــَه ــُت ــْي ــّم لــإلْســاَلِمَس ــــاِن  األْرَك ــِة  ــَل مُجْ يِف 
املَــْغــِفــَرْه الــَكــِريــَم  اهلل  اآلِخـَرْهوأســـاُل  يِف  ُمْنِقـَذْي  َيُكـوَن  وأن 
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ــرَتْض  ــْف ُت عليَك  اهلل  ــُة  ــِرَف ــْع َعـــَرْضَم وال  ــٌر  ــوَه َج ال  ــُه  ــأّن ب
مــكــاٌن ال وال ــِه  ــوي حَيْ ــَس  ــْي ــالَوَل ــُه الــعــقــوُل َجـــلَّ وَع ــدرك ت
ـــذواُت ال ُتــشــبـِـُهــَهــا  ــــُه  ذاُت الصفـاُتال  ِصَفاتِـِه  َحَكـتْ  وال 
ــــُر َوِزي ــِه  ــِك ــْل ُم ـــُه يف  َل ـــا  ــرُيوَم ــِظ َن وال  ـــٌل  ـــْث ِم ــــُه  َل وال 
املعرفْه ــمُّ  ــتِ َت ــُه  ــْن ِم ـــُه  َل ـــرٌد  ـــًا وفــعــاًل وِصــفــْهَف ـــٌد ذات وواح
والباِقي وحـــَدُه  القديُم  ــو  يف القيـِد نحـُن وْهـَو يف اإلطـالِقوْه
ــُد ــري ــٌم قـــــادُر م ــي ــل ــــيٌّ ع ــُدَح ــري ُي ــا  م يــفــعــُل  ــِه  ــِق ــْل َخ يف 
َيَزْل مَلْ  والَبِصرُي  ميُع  السَّ اأَلَزْلوْهــَو  ـــَن  ِم َجــارحــٍة  ــرْيِ  ــَغ ب
ــَس كــاملــعــروِف ــي ـــالٌم ل ـــُه ك واحُلـروِفَل األصـواِت  عـن  َجـلَّ 
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ــِر ــدي ــْق ــتَّ وال اهللِ  ــاِء  ــض ــق ـــِري ِمـــَن األمـــوِروب مجــيــُع مــا جَيْ
ورْشوكلُّ مـا ُيوَجـُد مـن ِفْعـِل الَبـرَشْ ـــرٍي  خ ــِه  ــِق ــْل ــَخ بِ فـــإّنـــُه 

ــارا ــا َقــْد َج ــَدُه وم ــب ــفَّ َع ــَل ــاَراَك ــَت ــُه ُمْ ــــِذي جَيــعــُل ــو الَّ وه
ِفيَنا ــراَم  ــِك ال ــُه  ــَل ُرْس ـــَل  ــاأرس ــَن ــِذِري ــْن ـــْل وُم ــَن َب ي ــرشِّ ــب ُم
ــْه ــاَن ــْدِق واألم ــالــصِّ ــْم ب ياَنْهأيَّــَدُه والصِّ والِعْصَمِة  واحِلــْفــِظ 
ـــُر اآلخ ــــمَّ  ُث آدُم  ـــــــْم  هُلُ ــيُّ الــَفــاِخــُرأوَّ ــبِ ــنَّ ــو ال حمــمــٌد وه
ــَدى ــاهُل ب إلــيــنــا  اهلل  ـــُه  ـــَل اقَتـَدىأرَس َقـد  ِعـِه  برَشْ مِلَـْن  ُطوَبـى 
بِـْه َجـاَء  فيـام  النََّجـاُة  فانتبـْهَتْنَحـرِصُ  عنـُه  حـاَد  مـْن  وَهالـٌك 
ــرَبا أخ النبيُّ  ــُه  ــْن َع مــا  ـــلُّ  اوُك ــــرِتَ ـــٌق بِــــاَل اْم ـــقَّ ـــُه حُمَ فـــإّن
والِقيامْه الــَقــرْبِ  ــِر  أم نحو  ــْن  ــْهِم ــاَلَم ـــاَن هَلـــا َع ــا ك وُكــــلِّ م
ـْمِس مـن مغرهبـا منتبَِهاِمثـِل ُطلـوِع الشَّ ــْن  ك ــاِل  ــّدجَّ ال وقــصــِة 
اهُلـدى َعـىل  مَجِيُعُهـْم  اعتداوَصْحُبـه  ــال  بِ مــرتــٌب  تفضيُلُهم 
ُعَمْر ــَدُه  ــع وب بكٍر  ــو  أب ــْم  ــُه األَغـْرَف الوجـِه  ُذو  عثـامُن  وَبعـَدُه 
ــرَشْه ــَع ـــيِلٌّ ُثـــمَّ بــاقــي ال ْهُثـــمَّ َع َ ــٍة ُمــَبــرشَّ ــنَّ ــَج وهــي الــتــي بِ
بيَنُهْم ــُروِب  احُل ِمَن  َجــَرى  ديَنُهـْموما  َشـاُدوا  فيـِه  اجتهـاٌد  َفهـَو 
الــَواِضــُح امُلبنُي  ــقُّ  احَل هو  ــذا  ناضُحَه اإلنـــاُء  فــيــِه  وبــالَّــِذي 
ــاِن األدي يف  ــالِم  اإلس ِســوى  الشـــيطـاِنوما  َوَسـاِوُس  فـإّنــــه 

�ق ��ل����ل�ا �م ا ���ق�ا ���ف��ق اأ �����ل 
���ف

ــاُن ــس اإلن ـــا  أيُّ ـــالَة  الـــصَّ أركـــاُنإنَّ  َوهَلَــــا  وٌط  رُشُ هَلَـــا 
الَبَدْن َطــَهــارُة  وِطــهــا  رُشُ ِمـْن َحـَدٍث أْكـرَبَ وهي ُغْسـُل َمْنَفِمْن 
ِمْثِلِه َسبِْييَلْ  ــدى  إح يف  أْصِلـِهأْوَلـــَج  ِمـْن  بَِشـْهَوٍة  ُمْنـِزٍل  أْو 

اْنَقَطْع  ــاٍس  ــَف َونِ بَِحْيٍض  ــَذا  َمـْعَك للِجسـِم  َتْعِمْيُمـُه  َوَفْرُضـُه 
هوِر ُهـوِرَغْسـِل َفـٍم واألْنـِف باملـاِء الطَّ النُّ مـاِء  أْو  الَغِديـِر  َكَراِكـِد 
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َمْع ــوُء  ــُوُض ال ـــِه  أَولِ يِفْ  ــْعَوُســـنَّ  ــِلــيــٌث مَجَ ــْث ــِه َدْلـــٌك وَت ــتِ ــيَّ نِ
ُقْل أْصَغَر  َحــَدٍث  ِمْن  ُطَها  ُه َوْهـَو الُوُضـوء َيـا َرُجـْلَورَشْ َتْطِهـرْيُ
َكَذا الَوْجَه  َتْغِسَل  أْن  ــنْيِ آِخــَذاَوَفْرُضُه  ــَق ــْرَف َيـــَداَك َحــدَّ املِ
َعنْيِ َفْرُض  أِس  الــرَّ ُرْبِع  الَكْعَبـنْيَِوَمْسُح  َمـَع  ِرْجَلْيـَك  َكَغْسـِل 
ــْســِمــَيــْه ــٌة والــتَّ ــيَّ ــِه ن ــي ـــنَّ ِف للَتْنِقيْهوُس اًل  أوَّ الــَيــَدْيــِن  َغــْســُل 
الَفِم َغْسُل  ــِواَل  وال َواُك  السِّ فاْعَلـِمُثمَّ  ِفيـِه  تِيـبُ  ْ والرتَّ  ، واألْنـفِ
َمْع أِس  ــرَّ ال ُكــلِّ  وَمْسُح  ْثِلْيـَث والتَّْخِليـَل َضْعَتَياُمٌن  ُأُذَنْيـَك والتَّ
َخــَرْج َسبِْيَلْيك  ِمــْن  َما  ُم َعْنُه اجُلـْرُح كالَقيِِّح اْنَفــَرْجَناِقُضُه  والـدَّ
إذا ــْوِم  والــنَّ الَفِم  ِمــلَء  َأَخـــَذاوالَقيُء  ــٌر  ــْك وُس ُمــْســَكــًة  أَزاَل 
َمْع ــوُن  ــُن واجُل ـــاَمُء  اإلْغ ــَك  ْ َوَلُه اجَلاُر اْسـَتَمْعَكــَذلِ ِضْحـِك امُلَصـيلِّ
ــاِن ــَك ـــا َطـــَهـــارُة املَ ـــَه ُط اإلْنَسـاِنورَشْ َبـَدِن  َحتَّـى  والّثـوِب 
ْرَهِم الدِّ ــْوَق  َف َظ  ُغلِّ َنَجٍس  ِمِمْن  أْو َفْوَق َعـْرِض الَكفِّ يِف ِمْثِل الدَّ
َساتِِر ــى  أْدَن ــِع  ُرْب ــْدَر  َق َخفَّ  الطائـِرأو  َوُخـْرِء  مأُكـوٍل  َكَبـْوِل 
الكْعَبِة عنْيِ  استِْقباُل  ُطَها  لِـَمـْن َيــَرى وَغـــْيـُرُه للِجَهـــِةورَشْ
الَعـْوَرْه وَسـْتـُر  الَوْقُت  ــرَيْهورشُطها  ــبِ ــْك ــتَّ ـــاَلِة وال ــُة الـــصَّ ــيَّ ون
ــاُم والــِقــراءُة ــي ــِق ــا ال ــه ــُن القعـدُةوُرْك وُد  ـجُ والسُّ ُكـوُع  الرُّ ُثـمَّ 
واخُلــــروُج ــالِة  ــصَّ ال ـــِر  آِخ ـــروُجيف  ــه ي ــِف ــْل ــِه وُخ ــِع ــْن ــُص بِ
بالتكبريْه لــفــُظــَك  ــا  ــَه ــُب ــــورْهواِج ـــاحتـــٌة وس ــــَده ف ــــْع وَب
َلْو الــثــالٌث  أو  ــْت  َطــاَل ــٌة  آي ْت يف َرْكَعتـيّ َفْرٍض َرَوَواأو  َقْد َقرُصَ
ـْفِل ِفـي الُكــــلِّ َمـَع التَّعينِي ــَدْيــِنوالنَّ ــَشــهُّ والــتَّ ـــنْيِ  ـــَي األوَل يِف 
يِفْ والــُقــُنــوُت  الطمأنِينُة  ــَذا  ـــاَلِم فـاعـِرِفَك ِوْتـــٍر وَلْفَظُة السَّ
الِعْيَدْيِن يف  التَّْكبرِي  واجَلْهــُر واإلْسـَراُر فـي الَفـْصَلنيَوَزائـِـــُد 
ْه نَّ السُّ ــا  وأمَّ اأُلوىَل  ــْهوالــَقــْعــَدُة  َفــَرْفــُعــُه الــَيــَدْيــِن َحـــاَذى ُأذَن
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ُقْل لــإلمــاِم  بالتكبرِي  ــُر  ــْه ُجْلواجَل ِة الرَّ َت ُســرَّ َوْضـُع الَيَديـِن حَتْ
للنِّسـاِء ـْدِر  الصَّ َفـْوَق  ــاِءوالَوْضـُع  ــَن ــثَّ ال ـــــَراءُة  ِق َذا  ـــَد  ـــْع َوَب
ْسِمَيْه والتَّ ــَعــّوٌذ  َت َكـَذا  ًا  التَّْصِلَيْهِســـــرَّ ــمَّ  ُث الّتأمنُي  َوِمــْثــُلــُه 
اآلِخـِر الُقُعـوِد  يِف  بِـيِّ  النَّ الَفاِخِرَعَلــى  ــاِء  َع ــدُّ ال ــــَراَءُة  ِق ــمَّ  ُث
ُكوِع  الرُّ ــَن  ِم أَس  الــرَّ ــَك  ــُع ُروِعـيَْوَرْف َدَتنْيِ  ـجْ السَّ َبـنْيَ  ْفـِع  كالرَّ
ـِي فاْقَتـِفَوَهــِذِه اجلْلَســُة والتَّـْكـبِيــُر فـ واخُلُشـوُع  انتقـاٍل  ُكلِّ 
ْدُل وَعْقُص الَشعِر َمْع اْرَتَفـْعوُيْكــَرُه السَّ َمـَكاٍن  يف  اإلمـاِم  َكـْوِن 
ــا ــَع ــُه واإلْق ــُس ــْك ــفــردًا وَع ــامــن ــَع ــنْيِ َدْف ــَث ــَب ــألْخ ـــُه ل ـــُع َوَدْف
ــْه إىل ــاَلتِ ــْع َص ــاُت َم ــَف ــتِ َتـاَلواالل َعْيَنيـِه  وَغْمـُض  امـرٍء  َوْجـِه 
إذا ُمْطَلقًا  ــالُم  ــَك ال ــْفــِســُد  ــَذاوُي وَك كــاَن  ــاِس  الــنَّ ــاَلِم  َك ِمْثَل 
ــاَل بِ ــٌح  ــْحــُن ــَن وَت ورشٌب  َحَصـاَلأكـــٌل  َصـْوٍت  وُكلُّ  وَرٍة  رَضُ
ـــَذا اجَلــواُب ــُه وَك ــاِن ِمــْن ــْرَف ــاُبَح ــَط ــرآِن واخِل ــُق ــال ــْقــَصــُد ب ُي
يف والتَّْحِويـُل  الكثـرُي  ُنِفـْيوالَعَمـُل  والُعـْذُر  الِقْبَلـِة  َعـْن  َصـْدٍر 
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واإلسـالُم الَعْقـلُ  َكاِة  الـزَّ ُط  ـــٌة مَتْــِلــْيــٌك اْحـــتـِــالُمرَشْ يَّ ـــرِّ ُح
ـــَصـــاٍب َنـــاٍم ــُك مَتــــاٍم ونِ ــْل ــاِمِم ــْن َمــَطــالِــِب األن َيــْفــُضــُل َع
األصلّيْة ــُة  ِزَم ــالَّ ال ــُة  ــاَج ْهواحَل يَّ النِّ ــمَّ  ُث احَلـــْوِل  َوَحــــَواَلِن 
َذَهْب من  نِصاٌب  ِمْثقااًل  وَن  َحَسْبِعرْشُ فضٍة  ِدْرَهـــٍم  َومــاَئــَتــا 
أو احُلـيلِّ  أو  الَعـْرِض  ِقْيَمـُة  َمْغُلـوِب ِغـشٍّ أو ُمَسـاٍو َقـْد َرَوَواأو 
الُفَقَرا ُيْعَطى  الُعرْشِ  ُرْبِع  ـِبيِل يف الـَوَرىِمْقَداُر  َوَغاِرًمـا وابـَن السَّ
األِب َغــرْيِ  ــٍة  ــَراَب َق ِذْي  أَريبوُكــلَّ  فاْفَهْم  كـــاألُمِّ  ــاَل  َع وإْن 
َســَفــاَل َقـــْد  وإْن  ــِه  ــنِ اب املَـاَلوَغـــرْيِ  َبـنْيَ  َوَزْوِجَهـا  وَزْوَجـٍة 
ـــُر ـــَق ــــٌم وَب ــــَن ُمْعَتـرَبُوإبِـــــــٌل وَغ سـوُمَها  ُمَباحـًا  َتْرَعـى 
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ِسَمْن أو  لَنْفٍع  الَعاِم  أْكَثِر  َمْنيف  ــلُّ  ُك فيها  ــاَة  ــزك ال فيأُخُذ 
ال  والَفِقرُي  ْلطاُن  السُّ ــُه  ــَل ُنِقـاَلَأْرَس َقـْد  َكـاَم  َقْصـدًا  َلـُه  ُتْعَطـى 
ـــَن اجِلــــامَِل ـــَســـٍة ِم ــــلُّ مَخْ ــايِلَْوُك ــَق َم فاْسَتمْع  َشـــاٌة  ِفــْيــِهــنَّ 
وَن ُقْل بِْنُت َماْض اْضواخَلْمُس والِعرْشُ ِفيَهـا وِسـتٌّ َمـْع ثالثِـنَي اْفـرِتَ
مُلْقَتفْي ــٌة  ــقَّ ِح ــوٍن،  ــب َل ــُت  ــْن ــنَي واجَلـــْذَعـــُة يفبِ ــِع ــا وأرَب ِســتًّ
َلُبوْن بِْنَتا  ــَذا  َك وِستِّنَي  ــَدى  َســْبــُعــوْنإْح ــنَّ  ــَدُه ــع وَب ــٍة  ــتَّ ِس يِف 
َتنْيِ بِحقَّ ــوَن  ــُع ــْس وتِ ـــَدى  يـِنإح ِعرْشِ َمـْع  َصـاِح  يـا  ـِـَمـاَئـٍة  ل
ــٍة شــاٌة َوُكــْل ــَس ــلِّ مَخ ــُك ــْلُثــمَّ بِ ــُة ُق ــائ مَخـــٍس وأربــِعــنَي وامل
ــاِن ــَت ــقَّ ـــمَّ ِح ــُت َمــــاٍض ُث ــْن َدايِنْبِ ِفْيَهـا  اخَلْمُسـوَن  واملائـُة 
ــاِق ُثــمَّ ُقــْل ــَق ــٌة ِمــَن احِل ــاَلَث ــْلَث حَتُ َواَل  ــســٍة  مَخ ــكــلِّ  بِ شـــاٌة 
َما ِمثُل  ِفْيَها  والِعرْشوَن  ــامواخَلْمُس  ـــنَي َك ـــاَلثِ ــٍت وَث ــِس ــا َك ــَن ــْل ُق
اْسـَتِمْع وتِْسـِعنَي  سـتٍّ  َتِمْعَماَئـٍة،  جَتْ ــاِق  ــَق احِل ــَن  ِم ــٌة  ــَع أْرَب
ـــَدا ــــاَرْت أَب ـــمَّ َص ــنْيِ ُث ــَت ــاَئ َبـَدامِلَ ِسـنَي  مَخْ َبْعـِد  ِمـن  َكاَمَئـٍة 
الَغَنِم نِــَصــاُب  ــْل  ُق ــوَن  ــُع فاْعَلـِموأرَب َحـْوٍل  بِْنـُت  َشـاٌة  ِفيِهـنَّ 
ا هِبَ وَن  وِعــــرْشُ إْحـــَدى  ــٌة  ــائ ُمْنَتبَِهـاوَم َفُكـْن  َصـاِح  َيـا  َشـاَتاِن 
ــُه ُثــمَّ َواِحــــَدْه ــْن ــاِن ِم ــَت ــاَئ ــَدُهوامل ــاِج ــيــاِه املَ ــَن الــشِّ ــٌة ِم ــاَلَث َث
ــَن املـِـَئــاْت ـــٍع ِم ــــٌع يف أْرَب ــاْةَوَأْرَب ــٍة َتــِزْيــُد َش ــائ ــلِّ م ــُك ــمَّ لِ ث
الَبَقِر ــَصــاُب  نِ ــنَي  ــاَلثِ الــثَّ ِرويِف  َفـــَقـــرِّ ــٌة  ــع ــْي ــبِ َت أو  ــٌع  ــْي ــبِ َت

وَمَتى  ــنٌّ  ــِس ُم ُقــْل  ُمْثبَِتـاوأْرَبـــِعـــنَي  احِلَسـاَب  ِفيـِه  َفُكـْن  َزاَد 
َمَعـا والِعْجـُل  الَفِصْيـُل  َتَبَعــاواحَلَمـلُ  إالَّ  َذلِـَك  فــي  شــْيَء  ال 
َوَعاِمَله َمـْعـُلـوَفٍة  فـي  يشٌء واَل يِف الَعْفـِو فاْحَفْظ َحاِصَلْهَوَلْيَس 
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اأَلَدا يف  ــاَن  ــَض َرَم َصــوِم  ــُة  َبـَدانِــيَّ َقـْد  ُغـُروٍب  ِمـْن  يـوٍم  لِـُكلِّ 
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َفَقْط ى  الُكرْبَ ْحَوِة  الضَّ ُقَبْيِل  ِر امُلَعـيَّـِن اْنَضَبْطإىل  ْفـِل والنَّـــذْ كالنَّ
ــــِزْي ِفــْيــِه ــِة جُيْ ــيَّ ــنِّ ــُق ال ــَل ــْط ــِل بِــال َتـــــْمــِويــِهوُم ــْف ــنَّ ــِة ال ــيَّ ون
ـــَوْواوبِاخلـطـأ إالَّ ِمـَن املَــِرْيـــِضِ أو َن َقــْد  فعامَّ  ــِر  ــســاِف امُل ِمــَن 
اَرْه والَكفَّ ـْهِر  الشَّ َقَضــاِء  العَباَرْهويف  ــِذ  ُخ ــْذِر  ــنَّ ال وُمــْطــَلــِق 
ْبييـُت والتَّ ْعيِـيــُن  التَّ ــوُتُيْشــَتـَرُط  ــُب ـــِه ُث ـــْدِل بِ ــــرَبُ الـــَع وَخ
ــْو ــٍة َوَل ــلَّ ــْع ِع ـــْوٍم َم ـــاَلِل َص َرَوْواِه َقـْد  َيكـوُن  أْنَثـى  َوَلـْو  ـًا  ِقنَّ
ْط ُيْشــرَتَ ِفْيــِه  ِة  بالِعـلَّ َفَقـطوالِفْطــُر  َشـَهادٍة  َلْفـِظ  َمـْع  َعـْداَلِن 
ــَرى ــٍة ُت ــلَّ ــْن َغـــرْيِ ِع ــِهــاَم ِم ــْي ـٍع َعِظيـٍم يِف الـَوَرىوِف اَل ُبـدَّ ِمـنْ مَجْ
َيِعْي ــمٍ  ــاِك َح ـــَرأِي  ل ضٍ  ــوَّ ــَف املَْطِلـِعُم الْختِـالَف  اْعتَِبـاَر  واَل 
ُيْفَطُر ال  ــِه  بِ َنــاِســيــًا  ـــُل  َرواواألْك َقـرَّ أْيضـًا  ُع  واجِلـامَ ُب  ْ والـرشُّ
واْحتَِجاْم ــاٌن  َه وادِّ اْكتَِحاٌل  ــاَلْمَكَذا  ــتِ اْح أْو  ــٍر  ــَظ ــَن بِ ـــُه  ـــَزاُل إْن
الُغَباِر ــَن  ِم ــَق  ــْل احَل ـــَل  َدَخ النَّـاِرأو  ُدَخـاِن  أو  َبـاِب  الذُّ أْو 
ــاَل أْدَخ إْن  ــُه  َل ــاَر  َص أْنـــَزاَلوُمــْفــِطــَرًا  ـــٍس  ومَلْ بَتْقِبْيٍل  ــْن  ــَم َك
َسَقْط بِنْسَياٍن  إْذ  َعْمدًا  َفَقـْطواألْكــُل  َيْقـِ�  بِـِه  ِفْطـَرُه  َظـنَّ  إْن 
ـا امُلْحَتِجـْم َلـِزْمِمـْن َغـرْيِ َتْكِفـرٍي، وأمَّ َقـْد  ِفْطـَرًا  َظـنَّ  إْن  َتْكِفـرُيُه 
وِغــَذا دواًء  ِب  والـــرشُّْ ــَذاكاألْكِل  ـــاَمُع وَك ــَدًا وِمــْثــُلــُه اجِل ــْم َع
الَفِم ــلَء  ِم عــاِمــَدًا  اْسَتقاَء  فاْعـَلـــِمإِن  َذاَك  َكاَن  بَِســْبـٍق  إالَّ 
َويف َمْكُروٌه  الِعيَدْيِن  يف  ْوُم  ُمْقَتِفْيوالصَّ يا  ــَذا  َك ــٍق  ْي ــرْشِ َت ـــاِم  أيَّ
ُجُنوَنُه رأى  َمــْن  َيْقِ�ْ  ُدوَنـُهولْيَس  مـا  ال  ـْهِر  للشَّ ُمْسـَتْوِعَبًا 
ُمْطَلَقًا ــِ�ْ  ــْق ــَي َف ــإغــامٍء  ب ــا  الَتَقىأمَّ ِفْيَها  َليَلًة  أو  ــُه  ــْوَم َي ال 
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ِف امُلَكلَّ ــىَل  َع احَلــجُّ  ــرتُض  ــْف َفاْعـِرِفُي ِحيـحِ  الصَّ احُلـرِّ  امُلْسـِلِم 
اِحَلـْه الرَّ ُثـمَّ  اِد  والـزَّ َبَصــٍرٍ  َقـْد َفَضـاَل َعـْن ُكلِّ َمـا ال ُبـدَّ َلـْهِذي 
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َويف َغالَِبًا  ِريِق  الطَّ يِفْ  ــِن  ـِفواألْم ُمَكلَّ ـَرٍم  حَمْ َمـْع  النَِّسـا  َحـقِّ 
ــوُف ــُوُق ـــراُم وال ــُه اإلح ــْرُض ــوُفَوَف ــُط ـــَدُه َي ـــْع بِــَعــَرفــاٍت َب
بامُلْزَدلَِفْه الــُوُقــوُف  ــْهوالــَواِجــُب  ــَرَف ــَع ُه بِ ــــدُّ ولــلــُغــُروِب َم
َفا الصَّ ِمَن  ــَداُؤُه  ــتِ واْب ْعُي  اْنَتَفـىوالسَّ ُعـْذٍر  َمـْع  ِفيـِه   ُ واملَـيشْ
َدْر للصَّ واُف  والطَّ ــاَمِر  اجِل ــُي  احَلَجـْرَرْم ِمـَن  ا  واالْبتِـدَ الُغَرَبـا  يف 
ــاَل ــِه َمـــَع املَـــيْشِ بِ ــي ــٌن ِف ــاُم ــَي َتـاَلَت َعـْوَرٍة  َسـرْتُ  وُطْهـٌر  ُعـْذٍر 
ــَن املـِـْيــَقــاِت ــاُء إْحــــَراٍم ِم ــش الشـاِةإْن َذْبـُح  للَقـاِرِن  َكـَذاَك 
ــْل ُق ــاِن  ــَت ــَع ورْك ــٍع  ــتُّ مَتَ ُجـلوِذي  الرَّ َيُطوُفـُه  ُأْسـُبوٍع  لِـُكلِّ 
يف تيُب  ْ والرتَّ ْقِصرُي  التَّ أو  فاْعِرِفَحْلٌق  ــٍح  َذْب ُثــمَّ  وَحْلٍق  َرمــٍي 
النَّْحِر يوَم  الَفَرِض  َطواِف  فاسَتْقِرَجْعِل  ُســنــٌن  ــا  ــَواَه ِس وَمــا 
ــْل اٍل حَتُ ــوَّ ــَش ــُر احَلـــجِّ بِ ــُه ُقـْلوأْش ـة  احِلجَّ َذي  وَعـرْشِ  وَقْعـَدٍة 
ُع فالّتَمتُّ ــراُن  ــِق ال ــُل  ــَض ُعواألْف أرْسَ َوْهـــَو  اإلْفــــَراُد  ــَدُه  ــْع وَب
اْنَضَبْط ِعُي  والسَّ واُف  الطَّ َفَقْطوالُعْمَرُة  ــٍة  ــنَّ ُس َغـــرْيُ  ــوُن  ــُك َت واَل 

الَيَمـِن  أْهـــُل  ِمْيقـــاُت  َكــــَذاَك َذْو ُحَلْيـَفـــٍة للَمـَدنِــيَيَلْملــُم 
َساِمْي ِعـــْرٍق  ذاُت  َقـــْرٌن لَنْجــٍد ُجْحَفـٌة للّشــامـِيولــلــِعــَراِق 
َلبِْس إْن  ــاٌة  ش ــِرَم  ــْح امُل ــَزُم  ــل َيْومـًا وإْن َطيَّـَب ُعْضـوًا فاْحرَتِْسَوَي
َقَتْل وإْن  رأِســِه  ُرْبــِع  َدْلَكَحْلِق  َعَلْيـِه  أو  أَشـاَر  وإْن  َصْيـَدًا 
ــَرْم احَل أْشــَجــاِر  َكَقْطِع  ــْمِقيَمُتُه  وَت َجـــفَّ  إَذا  إالَّ  ــًة  ــاَح ــَب ُم
ـــْه ـــَداَي اهلِ ـــىَل  َع هللِ  ـــُد  ـــْم ــْهواحَل ــَهــاَي والــنِّ املَــْبــدإِ  يِف  أُقــــوُل 
اُبْلـيس النَّ الَغنِـْي  َعْبـُد  النََّفـسِوإنَّنِـي   َ أِخـريْ  ْ َريبِّ يِلْ  أْصَلـَح 
َعْدَناِن ــْن  ِم املَْبُعوِث  ــن َجــــاَء بــالــُفــرقــاِنبُِحْرَمِة  ــٍد م ــم حم
ـــىل ــِه َوَع ــْي ــَل ــــاَلُة َربِّــَنــا َع ــَبــاَلَص ـــِه الـــِكـــَراِم الــنُّ ــِع آلِ ــْي مَجِ
ُمتَِّقي َشْهٍم  ُكــلِّ  ِمــْن  ْبـُح ثَِيـاَب الَغسـِقوَصْحبِِه  َمـا َغَسـَل الصُّ
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أركان اإلسالم،  مبنّيًة عىل  الم  السَّ دار  َجَعل  الذي  احلمُد هلل  ]2/أ[ 
ورشائِع  الرّشائِع  أحكاِم  بتعليِم  والفنِّ  السنِّ  يف  والغالِم  اجلارية  وَنْفَع 
يام،  األحكام، خصوصًا معرفـُة الشهادتني والّصالة والّزكاة واحلَّج والصِّ

وما لذلك من الرّشائط وغريها من األنواع واألقسام. 
آله  وعىل  حمّمد  سيدنا  عىل  السالم  وأتمُّ  الصالة  أرشُف  اهللِ  ِمَن  ثم 
وأصحابه الّسادة األئّمة الكرام، والّتابعني هلم بإحسان ما تعاقبت الليايل 

واأليام. 
أما بعد: فيقول الَعبُد الَفقري، والعاِجُز احلَقري، عبد الَغنّي بُن إسامعيَل 
ٌح  ابِن عبد الغنيِّ النابليسُّ احلَنَفّي، عامله اهلل تعاىل بُلْطِفه اخلَفّي: هذا رَشْ
لطيُف الِعبارة، ظريُف اإلشارة، وضعُته عىل منظومتي املخترصِة اجلامعِة 
د  تعقَّ ما  به  أُحلُّ  الغالم«،  »كفاية  يتها  التي سمَّ أركان اإلسالم  للكالم يف 
ْيُته:  من ألفاظها، وأكحل بإِْثِمِد البَيان ما انطبَق من جفوِن أحلاظها، وسمَّ
ينفَع  أن  َفضِله  من  اهلل  وأسأُل  الغالم«،  ِكفاية  ُح  رَشْ األقالم  »َرَشحاُت 
واهلادي  الّتوفيق  فإنه ويلُّ  اخِلتام،  ُحسَن  لنا  ُييسِّ  األنام، وأن  بذلك مجيَع 

إىل َسواء الّطريق.
ــا ــق َوفَّ ـــا  َم ـــىَل  َع هللِ  ـــُد  ُمْطَلقااحَلـــْم ــالُم  ــسَّ وال ــالُة  الــصَّ ــّم  ُث

األلف  َوفَّقا(  ما  )عىل  وتعاىل  ُسبحانه  )هلل(  الشكُر  أي:  )احلمُد( 
لإلطالق، وما مصدرية، أي: عىل توفيقه. والتوفيق هو: َخْلُق االستطاعِة 
للّطاعة يف الَعبد. ومَل أُقْل: َخلَق الُقدرة، ألّن الُقدرَة ]2/ب[ يف اصطالح 
الرّشع سالمُة األسباِب واآلالِت اإلنسانية ألهنا َمناُط التكليف. والُقدرُة 
فيلَزُم أن يكوَن  امَلعنى موجودٌة يف كلِّ ُمكلَّف، مسلاًم كان أو كافرًا،  هبذا 
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للفعل،  املقاِرنُة  الُقدرُة  فهي  االستطاعُة  وأما  مُمتنع،  وهو  موفقًا،  الكافُر 
َبْعَده، وقد  َقْبَله وال  الفعِل ال  للُمَكلَِّف عند  تعاىل  َعَرٌض خيُلُقه اهلل  وهي 

ُذِكَر الَفْرُق بينهام يف علم الكالم. 
الُم( أي: األماُن من كلِّ  محُة من اهلل تعاىل، )والسَّ )ثم الصالُة( أي: الرَّ
الم، أي: ِمن غري َقْيٍد بزماٍن دوَن  الِة والسَّ ُنقصان، )مطلقًا( حاٌل من الصَّ
زمان، وال مكاٍن دون مكان، وال الدنيا وال اآلخرة، بل يف مجيِع ذلك إىل 

األبد.
التِّهاِمـي امُلْصَطَفـى  النَّبِـيِّ  ـــَراِمَعـىَل  ـــكِ ـــــِه وَصــْحــبِــِه ال وآلِ

ألنَّ  مفعول،  بمعنى  َفعيٌل  اخلرب،  وهو  النبأ  من  ُمشتقٌّ   ) النبيِّ )عىل 
أو  تعاىل،  اهلل  عن  أخرَب  ألنه  فاعل،  بمعنى  أو  بالوحي،  أخربه  تعاىل  اهلل 
ْفعُة َفعيٌل بمعنى مفعول، أي: مرفوُع الرتبِة يف الدنيا  النَّبـَْوِة وهي الرِّ من 
إنساٌن  وهو  الداَرْين،  يف  اتَّبعه  َمن  لكلِّ  أي:  فاعل،  بمعنى  أو  واآلخرة، 
يأمره. والرسوُل أخصُّ منه  بتبليغِه أو مل  أمَرُه  إليه برشٍع،  َأْوَحٰىاهلل تعاىل 

ألنه مأموٌر بالتبليغ. وقيل: مها مرتادفان. 
قال  املختاُر.  أي:  اليشء.  ِخياُر  وهي  الصفوة،  من  )املصطفى(: 
ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّ اهلل اصَطَفى ِكنانَة من ولد إسامعيل، واصطفى قريشًا من ِكنانة، 
]3/أ[  فأنا  َهاِشم،  َبني  من  واْصَطفاين  ُقَرْيش،  من  هاشم  بني  واصطفى 

ِخياٌر من ِخياٍر من ِخيار". 
هِتامة  إىل  َمنسوٌب  بفتحها  أو  الفوقية  الـُمثناة  التاِء  بكِس  )التِّهامي(  
ة احلَّر وركوُد  بالَكْسِ أو الَفتح. قال ابن فارس يف »الـُمْجَمل«: والتََّهُم: ِشدَّ
َفها اهلل  ُة رَشَّ َيت هِتامة. ويف »القاموس«: هِتامُة بالكس َمكَّ الّريح وبذلَك ُسمِّ
ُة  . ويف حمل آخر: واحِلجاز: مكَّ تعاىل، وأرٌض معروفٌة ال بلد، وَوِهَم اجلَْوهريُّ
اة انتهى.  واملدينُة والّطائُف، كأهنا َحجزْت بني َنْجٍد وهِتامَة، أو بني َنَْجٍد والسَّ
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ة من هِتَامة بكِس التاء وفتحها، ألهنا  ويف »النّهر رشح الكنز«: أّن َمكَّ
َيت بذلك من التََّهِم بفتِح  اسٌم لكلِّ ما نزل عن َنجٍد من بالد احِلجاز، ُسمِّ
َتغريَّ  إذا  ْهُر)1(  الدَّ هَتَِم  يقال:  هوائها،  لتغريُّ  أو  احلَّر  ِشّدُة  وهو  واهلاء  التاء 
َة  ملكَّ اسٌم  واحد:  مكاٌن  األصِل  يف  مها  َمْوِضعاِن  هِتامة  هذا  فعىل  انتهى. 
ة من تلك  واسٌم أيضًا ألرٍض معروفة. وَكْوهُنا اساًم)2( ملّكة باعتباِر أن َمكَّ
األرض املعروفة، فهو جماٌز من إطالِق اسِم الُكّل عىل البعض. وامُلراد هنا: 

األّول أو الثاين. 
)و( عىل )آله( أي: كلِّ َمْن آل بمعنى رجَع إليه ملسو هيلع هللا ىلص بنَسب وهم: أوالُد 
عيّل وعقيٍل والعباِس وجعفٍر واحلارث، وامُلراد: املؤمن منهم. أو باّتباٍع، 

وهم كلُّ مؤمٍن ومؤمنٍة إىل يوِم القيامة. 
)و( عىل )َصْحبه( بالفتِح: اسُم مَجِْع كَرْكٍب وَرْهط، والواحُد صحايبٌّ 
منسوٌب إىل َصحابة، مصدٌر بمعنى الصحبة، وهو َمْن لقَي النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص من 
طاَلِت  ة  ِردَّ ختلَّلْت  وإْن  اإلسالم  عىل  ومات  بْه،  مؤمنًا  ]3/ب[  الثَّقَلنْي 
حب، وهو من الَكَرِم  الصحبُة أم ال، )الِكرام( مَجُْع كريم، َنْعٌت لآلِل والصَّ

فِح، أو اجلوِد ضدُّ اللؤم. بمعنى الصَّ
ُبنِيــا ـا  َلـمَّ فاإلْســاَلُم  ــاَم ُرِويــاَوَبـْعـــُد  ــْي ــْ�ِ فِ ــاَدَت ــه ــشَّ ــىل ال َع

ُمقاَمها،  الواُو  وُأقيمت  »أّما«،  فُحِذَفْت  بعُد،  أما  أصُله:  )وبعُد( 
فُحِذَفْت مهام يكن، وُأقيمت  َبْعُد،  يُكْن من يشٍء  وأصُل »أما بعد«: مهام 
»أما« ُمقاَمها كام ُأقيَمْت َنَعْم ُمقاَم اجلملة. وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يأيت بـ »أّما َبْعُد« 

يف ُخَطبِِه وُكتبه. 
الرشعّية  َقبوِل األحكاِم  بمعنى  )فاإلسالم( وهو اخلضوُع واالنقياُد 

. ويف اللسان هتم الدهن واللحم هتاًم فهو هتم: تغري )راجع حرف التاء(.  )1( يف النسخة »ج«: احَلرُّ
)2( يف النسخة »أ«: اسم. وهو خطٌأ من الناسخ، والصواُب بالنصب أل ّنـها خرب »كوهنا«.. 
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فاإلسالم  اإليامن،  والتصديق: هو  التصديق.  واإلذعاِن هلا وذلك حقيقة 
َبناُه  ُبنيا( بالبناء للمفعول وألِف اإلطالق ِمن  واإليامن بمعنى واحد. )ملا 
)عىل(  املحسوس.  األمِر  يف  اجلداَر  بنيُت  يقال:  ترصحيية  استعارٌة  َيْبنيه 
َي  اإلْتياِن بلفِظ )الشهادتني( تثنيُة شهادٍة من الشهود، وهو الـُمعاينة ُسمِّ
الِعْلُم بذلك مبالغًة للقطع واجلزم أو تفاؤالً بحصول الشهود. والشهادتان 

مها قولك: أشهد  أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدًا رسول اهلل. 
)فيام( أي: يف احلديث الذي )ُرويا( بالبناِء للمفعوِل وألِف اإلطالق 

أيضًا، أي: رواه الراوي من الرواية وهي النقُل عن الغري.
َكـــاِة ــالِة والـــزَّ ــصَّ ـــىَل ال ـــمَّ َع املِْيَقاِتُث ــَن  ِم ــجِّ  واحَل ــْوِم  ــصَّ وال

إيتاِء  )و(  املفروضِة،  )الصالِة(  فِْعِل  )عىل(  أيضًا  اإلسالُم  ُبني  )ثم( 
وم( أي: صـومِ شهِر رمضان. )و( فِْعِل  )الزكاة( يف املال، )و( فِْعـِل )الصَّ
جيُب  حيث  الـُمكّلف  ]4/أ[  عىل  املفروضِة  اإلسالِم  ِة  َحجَّ أي:   ) )احلجِّ
اسٌم  وأصُله:  سيأيت،  كام  اإلحرام  موضع  وهو  امليقات(  )من  له  اإلحرام 

للزمان، فُأطلق عىل املكان جمازًا من إطالِق اسِم احلالِّ عىل املحّل. 
واملراُد هبذا ما ورد من احلديِث الصحيِح الذي أخرجه البخاري يف 
أوائل »صحيحه« يف كتاب اإليامن قال: حدثنا ُعبيد اهلل بن موسى، قال: 
أخربنا حنظلة بن أيب سفيان، عن عكرمة بن خالد، عن ابِن عمَر ريض اهلل 
عنهام قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُبنَِي اإلسالُم عىل مَخْس: َشهادِة أن ال إله 
إال اهلل، وأّن حممدًا رسول اهلل، وإقاِم الصالة، وإيتاِء الزكاة، واحلَّج، وصوِم 
األركاِن  هذه  بياَن  فيها  ألنَّ  احلديث  هلذا  رشٌح  املنظومُة  فهذه  رمضان«، 
إسالمه  أركاَن  أتَقن  فقد  أتقنَها  فَمْن  عليها،  اإلسالم  ُبني  التي  اخلمسِة 
بحسِب اجتهاِد اإلماِم األعظم أيب حنيفة النعامن ريض اهلل عنه، وهو أقدُم 
املذاهِب األربعة وأشُهرها، وأكثُرها أتباعًا وُمقلِّدين إىل يوم القيامة إن شاء 
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طِْبَق  املكلفني  والسهولة عىل  الُيْسِ  مبنيٌّ عىل  أحكامِه  وغالُب  تعاىل.  اهلل 
ُمراِد اهلل تعاىل بعباِده كام قال اهلل تعاىل:  ُيِريُد اهللُ بُِكُم اْلُيْسَ َواَل ُيِريُد بُِكُم 
اْلُعْسَ  ]البقرة، 2: 185[، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الدين اليس« ويف حديٍث آخر: 

وا«. وا وال ُتَعسِّ »َيسِّ
اخَلْمَسـْه ِذي  يف  أمْجَـَع  أْن  َنْفَسـْهَأَرْدُت  ِمْثـِ�  ُيْصلِـُح  بِـِه  َشـْيئًا 

أمِر أحٍد يل  تِلقاء نفيس بال  )أردُت( جواُب »لـاّم« أي: قصدُت من 
بيان )ذي(  احلَنَفّية )يف(  ِة  األئمَّ فْقِه  ُكتب  )أن أمجع( من ]4/ب[  بذلك. 
الَفوقيِة  الـُمَثنّاِة  التاِء  بإبداِل  أركاِن اإلسالم )اخلمسة(  األركاِن  أي: هذه 
هي:  التي  املذكورة  اخلمسة  أي:  القافية،  أجِل  من  عليها  للوقِف  هاًء 

الة، وإيتاء الّزكاة، وصوم شهر رمضان، واحلَّج.  الشهادتان، وإقام الصَّ
وتأليفًا  تصنيفًا  قصدُت  أي:  للتعظيم  وتنكرُيه  أمجع،  مفعوُل  )شيئًا( 
لطيفًا حمتويًا عىل فوائَد مَجٍَّة ومسائَل مهّمٍة متعلِّقٍة باألركان املذكورة. )به( 
اهلل  عباِد  من  )ِمثيل(  أفسد.  ضدُّ  أصلح  ِمْن  )ُيْصِلُح(  اليشء  بذلك  أي: 
تعاىل املكلَّفني بطاعتِه يف الظاهر والباطن. )نْفَسه( أي: ذاَته اجلامعَة جلميِع 

صفاته وأفعالِه ظاهرًا وباطنًا.
غـاِرَمنُْظــوَمــًة فــي َغــايَـِة اْختِصـاِر الصِّ َعـىل  ِحْفُظهـا  َيْسـُهُل 

ُمشتقٌّ  عليه؛  بياٍن  عطُف  أو  »شيئًا«  من  َبدٌل  بالنصب،  )منظومًة( 
من النظم، وهو يف األصل مْجُع الآللئ يف ِسلٍك واحد، ثمَّ ُأريَد به تشبيُه 
الكلامت املتناسقة املعنى املجموعة عىل وزٍن واحٍد من أيِّ َبْحٍر كان. وهذه 
ثالَث  ُمسَتْفِعُلْن.  ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن  ووزُنه:  الرجِز  بحر  من  املنظومُة 

مرات. 
ملنظومة.  صفٌة  املجرور  مع  واجلارُّ  يكون،  ما  هنايِة  أي:  غايِة(  )يف 
أبياَت هذه  إنَّ  بحيث  املعنى  املبنى وكثرُة  ِقلُة  )اختصار( واالختصاُر هو 
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املنظومة اجلامعِة ملسائل أركاِن اإلسـالِم اخلمسة بلَغت مئًة ومخسني بيتًا. 
أي  )ِحْفُظها(  الصعب.  ضّد  هُل  والسَّ سهاًل،  يصرُي  أي:  )يسهل( 
َمبانيها ومعرفُة ]5/أ[ أحكاِم معانيها. )عىل  عدُم نِسياِن أبياهتا، أو إتقاُن 
الصغار( من الناس يف السن أو الفن، وهم املتعلمون املبتدؤون خصوصًا 
يف  الكبار  الكتِب  لقراءِة  ُغ  التفرُّ ُيمِكنْه  ومل  الدنيوّية  باألشغال  ابُتيِلَ  َمن 

العقائد وفقه احلنفّية.
ــالِم ــُغ ــَة ال ــاي ــف ــا ك ــه ــُت ــْي ــّم لــإْســالِمَس ــــاِن  األْرَك ــِة  ــَل مُجْ يِف 

يُتها( أي: هذه املنظومَة، )كفايَة( أي: مقداَر ما يكفي من معرفِة  )َسمَّ
دي اعتقادًا وَعَماًل. )الغالم( وهو الّذَكُر الذي دوَن البلوِغ،  الّدين الـُمَحمَّ
ين  ويلتحُق به اجلارية وما يف معنى ذلك ممَّن مل يبلْغ ِسّن التمييِز يف معرفة الدِّ
اخلمسة  األركان(  )مجلة  بياِن  )يف(  التسعني.  ُيناهز  كبريًا  شيخًا  كان  وإّن 

د ملسو هيلع هللا ىلص. املذكورة. )لإلسالم( وهو ملَُّة حممَّ
امَلــْغــِفــَرْه الــَكــِريــَم  اهللَ  اآلِخـَرْهوأســـاُل  يِف  ُمنِْقـَذْي  َيُكـوَن  وأن 

املوصوَف  أي:  )الكريَم(  سبحانه.  منه  أطلب  أي:  اهلل(  )وأسأل 
بالَكرِم وهو اجلوُد والعطاء. )املغفره( بإبداِل التاِء املثنّاِة الفوقّية هاًء ألجل 
الوقف لصّحِة الوزن والقافية، وهي التجاوُز عن الذنوِب واملساحمُة عنها. 
)وأن يكون( معطوف عىل املغفرة أي: وأسأُله تعاىل َكْوَنه أي: اتصاَفه بأّنه 
المة )يف(  )ُمنِْقذي( بالقاف والذال املعجمة من اإلنقاذ وهو النَّجاة والسَّ

داِر )اآلخرة( بإبداِل التاء هاء أيضًا لـِام ذكرنا وهي يوُم القيامة.
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)فصٌل(: مرفوٌع بأنه خرُب مبتدإٍ حمذوٍف تقديُره: هذا َفصل. )يف( بياِن 
)ُمقتىض( أي: ما َتقتضيه من مسائِل االعتقاد، )شهادُة أن ال إله إال اهلل( 
أي: ال معبوَد بَحقٍّ إال اهللُ تعاىل. )و( شهادُة )أّن حممدًا( بن عبد اهلل بن عبد 
املطلب بن هاشم ]5/ب[ الذي ُولد بمّكة عاَم الفيل ثم هاَجر إىل املدينة 
ُه اآلن هبا)1( ملسو هيلع هللا ىلص )رسوُل اهلل( أي إىل كافِة العاملني. وهذا هو  وماَت هبا، وَقرْبُ

ل من أركان اإلسالم اخلمسة. الركُن األوَّ
ْض        ــَرَ ــْف ُت عليَك  اهللِ  ــِرفــُة  ــْع َعـــَرْضَم َوال  َجــْوَهــٌر  ال  بــأنــه 

مشاهبة  عن  هًا  منزَّ ُسبحانه  بوجودِه  اجلَزُم  وهي  تعاىل،  اهلل(  )معرفُة 
كل يشء، َجْزمًا ُمستندًا إىل دليٍل عقيل أو َكْشٍف إهلاميٍّ وباتصافِه بصفاِت 
واُم عىل  يه بأسامِء اجلاَلل واجلَامل، فاعاًل كلَّ يشء)2(، والدَّ الَكامل، وتسمِّ

ذلك إىل املوت. 
أي:  للمفعول  بالبناِء  )ُتْفرَتْض(  البالغ،  العاقُل  ا  أيُّ يا  )عليك( 
تعاىل  عبادَته  ألّن  عنٍي،  َفْرَض  جيعُلها  يعني  احلاِل،  يف  تعاىل  اهللُ  َيفرتُضها 
فرض عليك وال تتأتّٰى العبادُة إال بعَد معرفِة املعبود، واإلذعاِن له. وما ال 

ُل إىل الَفرِض إالّ به فهو َفْرٌض، فمعرفُة املعبوِد َفْرض.  يمكُن التوصُّ
ا  فإهنَّ باملعرفة  متعلِّق  املجرور  مع  واجلارُّ  وتعاىل،  سبحانه  )بأنه( 
نَّة واجلامعة هو اجلوَهُر الَفْرد،  مصدر. )ال جوهٌر( واجلوهُر عند أهل السُّ
وهو اجلزُء الذي ال يقبُل االنقساَم أصاًل لبساطتِه وهو الذي يرتّكُب منه 

)1( سقط قوُله: »وقرُبه اآلن هبا«: من النسخة »ج«. 
)2( يف النسخة »ج« زيادٌة بعد هذا املوطن هي: »حاكاًم بأحكاِمه الرشعّية عىل كلِّ يشء«. 
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اجلسم، فكلُّ جسٍم)1( مرّكٌب منه. واجلوهُر عند ُحكامء الفلسفة: إما جوهٌر 
ِجْرماين أي: ماّدي، أو جوَهر روحاين، واجِلْرماين: هو اجلسُم، وأجزاؤه 
أبطَله  وقد  دة،  الـُمجرَّ والنفوس  العقوُل  والروحاين:  والصورة،  اهلَيوىٰل 
ه عن أن يكوَن  نَّة بقسَمْيه. وعىٰل كلِّ حاٍل، فاهلل ]6/أ[ تعاىل ُمنزَّ أهُل السُّ
)وكلُّ  ُمرّكب  اجلسَم  يكون جساًم، ألّن  أن  يستحيُل  ذلك، ألنه  من  شيئًا 
استحال  وإذا  البساطة األصلّية،  بعد  بِه)3(  تركُّ مرّكٍب()2( حادٌث حلدوِث 
عليه تعاىل أن يكون جساًم استحال عليه أن يكون جزَء اجلسم: َجْوهرًا فردًا 
ِد األجزاِء وهو واحٌد سبحاَنه كام سنذُكره يف َدليِل  أو َهيوىل وصورًة، لتعدُّ
الَوحدانّية، أو الفتقاِره إىل الرتكيب وحتيُِّزه وحتديِده، وهي أعراٌض حادثة، 

واحلادُث يفتقُر إىل القديم، فكيَف يفتقُر إليه القديم. 
قائاًم  نفسًا  أو  عقاًل  روحانيًا:  يكوَن  أن  أيضًا  تعاىل  عليه  ويستحيُل 
الّروحاين،  د  التجرُّ أو  اجِلسامين  التعلُّق  إىل  دًا عنه الفتقاِره  أو جمرَّ باجلسم، 
وتعلُِّق  الـُمتعلِّق  ِد  بتجرُّ انفكاِكهام  إلمكاِن  َعرضاِن  ُد  والتجرُّ والتعلُُّق 

املجّرد، وكل َعَرٍض حادث، والقديُم ال يفتقُر إىل احلادث كام ذكرنا. 
بل  بذاته  يقوُم  ال  ما  وهو  الّراِء،  وفتِح  املهملة  بالعنِي  َعَرض(  )وال 
بغرِيه بأن يكوَن تابعًا لغريه يف التحيُّز. فمعنى وجوِد الَعرِض يف غريه هو 

أنَّ وجوَده يف نفسه هو وجوُده يف غريه أي: يف حملِّه الذي يقومه. 
والطَّعم  كاللَّون  والَكْيُف  املِْقدار،  وهو  الَكمُّ  أقسام:  ثالثة  والَعرض 
ة  رة كاألُبوَّ ائحة. والنِّسبة، وهي سبعة أقسام: امُلضاف وهي النسبة املتكرِّ والرَّ
وهو  واملتى  املكان.  يف  احلصوُل  وهو  واألين:  والتحتّية.  والفوقّية  ة  والُبنوَّ
احلصوُل يف الّزمان كالَعتاقة واحلَداَثة. والَوضُع وهو اهليئُة احلاصلُة ]6/ب[ 

)1( سقط لفظ »جسم« من النسخة »ج«. 
ب«: من النسخة»ج«.  )2( سقط قوُله: »وكلُّ مركَّ
)3( يف النسخة »ج«: تركيبه. ومها بمعنًى واحد. 
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إىل األمور اخلارجّية كالّسامء  أو  إىل بعض  بعِض أجزائه  نسبِة  للجسِم من 
واألرض مثل القيام والُقعود. و اجِلَدة وهو نسبُة اليشء إىل ُمالصق ينتقل 
ص والتخّتم. والتأثري كالقطع، والتأّثر كاالنقطاع  م والتقمُّ بانتقالِه كالتعمُّ
فلو  َعرض،  البقاَء  بقاؤه، ألّن  ممتنٌع  الَعرض تسعة. وهو  أقساِم  فمجموُع 
بقَي العَرُض لقام العَرُض بالعَرض. والعَرُض ال يقوُم بنفسه بل ال ُبّد له 
من جوهٍر يقوم به فكيف يقوُم به غريه ؟وإذا امتنع بقاؤه َوَجب حدوثه، 
واهلل تعاىل قديٌم فيستحيل عليه أن يكون حادثًا فليس هو عَرضًا سبحانه 

وتعاىل.
ــكــاٌن، ال وال َم ــِه  ــِوي َيْ ــَس  ــْي ــالَوَل ــلَّ وَع ــه الــُعــقــوُل َج ــْدِرُك ُت

)وليس حيويه( تعاىل أي: جيَمُعه وحُييُط به. )مكان( وهو ما يستقرُّ عليه 
يستحيُل  اليشء ويملؤه، وكالمها  يشغله  الذي  الَفراغ  واحليِّز هو  اليشء، 
عىل اهلل تعاىل ألنه افتقاٌر إىل الغري، تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا كبريًا. )ال( تأكيد 
تعَلُمه  أي:  ُتدرُكه( سبحانه وتعاىل  ليس، أي ال حيويه مكان. )وال  لنفي 
علاًم تاّمًا من مجيع الوجوه. )العقوُل( البرشية وغرُيها من العقول امللكية 
 ُلُق َما اَل َتْعَلُموَن واجِلنِّيِة وممّاال يعلُمه إال هو سبحانه وتعاىل كام قال  َوخَيْ
8[، فإّن العقوَل كلَّها ملوقٌة لإلمجاع عىل أنَّ ما عدا اهلل تعاىل  ]النحل، 16: 

يشابُه  ال  واحلادُث  حادثًا،  علاًم  إالّ)1(  اخلالق  يعلم  ال  وامَلخلوُق  ملوق، 
ماغ أو  )2( يف الدِّ القديم.)والُعقول( مْجُع َعْقٍل وهو: َجوَهر روحايّن ُمنَبثٌّ
يف القلب ُتدَرُك به احلارضاُت بواسطِة احلَواّس، والغائباُت بواسطِة ]7/أ[ 

الفكر. 
مثاِل  عن  ارتفع  أي:  )وعال(  َعُظَم،  يعني  تعاىل،  اهللُ  أي:   ) )َجلَّ

)1( سقط لفظ »إاّل« من النسخة »ج«. 
)2( يف النسخة »أ«: ُمْثَبت. 
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تعلُمه سبحانه من وجِه  العقوَل  أّن  إىل  إشارٌة  اإلدراك  ذْكِر  العقول. ويف 
النقصان،  صفات  عن  هًا  منزَّ الَكامل،  بِِصفات  متَِّصفًا  حّقًا  موجودًا  كونِه 
وال َتعلُمه من كلِّ وجه، فتعرُفه معرَفة تصديٍق بوجوده، وذلك مقداُر ما 

كلَّفها به.
واُت  ــــذَّ ال تشبُهها  ــــه  ذاُت فـاُتال  الصِّ ِصفاتِـه  َحَكـت  وال 

)ال ذاته(: سبحانه وتعاىل القديمُة األزلّية، )ُتشبُهها(: ولو بَوْجٍه من 
واُت(: احلادثُة كلُّها ما كان منها وما مل يكن. )وال َحَكْت(:  الُوجوه، )الذَّ
فاُت(:  أي: ماَثَلت وشاهَبَت، )ِصفاتِه(: وأسامَءه)1( األزلّيَة القديمة، )الصِّ

واألسامُء كلُّها.
ــــُر        َوِزي ــِه  ــكِ ــْل ُم ـــُه يف  َل ـــا  ــرُيَوم ــظِ َن َوال  ِمــْثــل  َلــــُه  َوال 

)وما له(: سبحانه وتعاىل )يف( مجيع )ُمْلِكه(: أي ما يملُكه من مجيع 
ٌر وُمعني. قال ابُن فارس يف  ملوقاته املحسوسة واملعقولة، )وزير(: أي ُمدبِّ
»امُلْجَمل«: َواَزْرُت ُفالنًا ُمواَزَرًة: أَعنُْته عىل أمِره، ومن ذلك الوزير. )وال 
له(: سبحانه وتعاىل، )ِمْثٌل(: بَكْسِ امليِم وُسكون الثاء املثلثة وهو الشبيه. 
)وال(: له تعاىل )َنظري(: وهو املِْثُل الذي إذا ُنظَِر إليه وإىل نظريه كانا سواء 

كذا يف »امُلْجَمل«.
ــمُّ امَلــعــِرفــه     ــت ــُه َت ــنْ ـــُه ِم وِصَفْهَفــــْرٌد َل ــْعــاًل  وفِ ذاتـــًا،  ـــٌد  َوواِح

)َفرٌد(: َخرَبُ مبتدأ حمذوٍف تقديُره هو َفرد. والَفرُد هو الذي ال ِشْبَه له 
أي: ال ُيشاهُبه يشٌء أصاًل. )له(: سبحانه وتعاىل )منه(: أي من ِجهته تعاىل 
الفوقّية هاًء ألجل  املثنَّاة  التاء  بإبداِل  )املعرفه(  تكُمل  أي   :) )تتمُّ ال غريه 
ة غرُيه تعاىل،  الَوزن والقافية. أي: ال يعرُفه ]7/ب[ سبحانه املعرفَة التامَّ

َنرِبة، والصواب ما هو ُمثبت. ويف النسخة »ج«:  )1( يف النسختني: »أ« و«ب«: »أسامئه« باهلمزة عىل 
أسامؤه، وهو خطأ. 
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ة، وغرُيه حادث، ومعرفُته به  تامَّ بنفسه قديمة، فهي  ألنه قديم، ومعرفُته 
حادثة، واملعرفُة احلادثُة ناقصٌة فال تليق بالقديم. 

الصغري«  اجلامع  »رَشح  ويف  وَعال.  َجّل  واحٌد  هو  أي:  )وواحد( 
لنْفِي  ُبنَي  الواحِد واألَحِد أن األَحْد  الفرُق بني  للُمناوي: قال األزهري: 
ما ُيذَكُر معه من الَعدد تقول: ما جاءين أَحد، والَواحد اسم ُبنَي لـُمْفَتتح 
فالواحد  أَحد،  جاَءين  َتقول:  وال  النّاس  من  واحٌد  جاءين  َتقول:  الَعدد. 
ُمنَْفِرٌد بالّذات يف عدم املِْثِل والنظري، واألحَد منفرٌد باملعنى، انتهى. وامُلراد 

اتصاُفه بالوحدانّية. 
)ذاتًا(: أي: يف ذاتِه سبحانه وهو انتفاُء الَكثرِة عن ذاتِه تعاىل، بمعنى 
ي وإال لكان مرّكبًا يف ذاته، وكلُّ  عدم قبوهلا االنقساَم والتبعيَض والتجزِّ
تعاىل  انفراُده  تعاىل، وهو  أفعالِه  َمّر. )وفعاًل(: أي: يف  مرّكٍب حادث كام 
من  يشٍء  يف  تعاىل  لغريه  التأثرِي  إسناِد  وامتناِع  عمومًا،  الكائنات  باخرتاِع 
القافية أي: يف صفاتِه سبحانه  الساكنة ألجل  باهلاء  املمكنات. )وِصَفه(: 
وال  واحدة،  ِصفاته  من  ِصَفٍة  كلُّ  بل  تعاىل،  صفاته  من  لصفٍة  َد  َتعدُّ فال 

َيتَِّصُف غرُيه بِِصفة تشبه ِصَفة من ِصفاته تعاىل. 
أن  ُبّد ]8/أ[  فال  اثنني،  إهلنَْي  ُفِرَض وجوُد  لو  أنه  الَوحدانّية  ودليُل 
َلـام  وإال  النُّقصان  ِصفاِت  عن  َه  وَيَتنَزَّ الَكامل،  بِِصفاِت  منهام  كلٌّ  َيتَِّصف 
كانا إهلني اثنني، وبعد ذلك فإّما أن يقِدَر أحدمها عىل مالفِة اآلخر بإعداِم 
ما ُيوجُده اآلخُر، أو ال َيْقدر، فإن َقدر لزَم عجُزمها ألنه ال يمُكن كاًل منهام 
َرفُع إعداِم اآلخر ملا يوجده، وإن مل يقدر لزم عجُزمها أيضًا لعدِم الُقدرِة 

من كلٍّ منهام عىل إنفاذ مراده.
والَباِقـي        َوْحـَده،  الَقديـُم  اإِلْطاَلِقَوْهـَو  يف  َوْهَو  َنْحُن،  الَقْيِد  يف 

تأكيٌد  )وحَده(:  غرُيه.  ال  أي:  )القديُم(  وتعاىل  سبحانه  )وهو(: 
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للحرص املفهوِم من تعريِف املبتدأ واخلرََب. والِقَدُم صفٌة سلبّية وهو انتفاُء 
الَعَدِم السابِق عىل الُوجود، وهو من َخواصِّ األلوهّيِة احلَّقة)1(. ودليُله أنه 
تعاىل لو مل يكن قدياًم لكان حادثًا، ولو كان حادثًا الحتاَج إىل حُمِدٍث، فيلزم 
سبحانه  وحده  )الباقي(:  أيضًا  هو  )و(:  حُمال.  وهو  التسلسُل  أو  ْور  الدَّ
للوجود.  الالحق  الَعدم  انتفاُء  وهو  أيضًا  سلبّية  صفٌة  والبقاء  وتعاىل. 
وامُلراد الَبقاُء بالّذات امُلختصُّ باأللوهّية، ودليُله: أّنه تعاىٰل لو مل يُكن باقيًا 
لكان َيفنى وَينْعدم، وكلُّ قابٍل للفناِء واالنعدام حاِدث، واهلل تعاىل قديم، 
وليس بَِحاِدث فهو باٍق)2(، وأّما البقاُء بالغري كبقاِء أهِل اجَلنّة والنّار فليس 
هو من ِصفات اهلل تعاىل لتنّزهِه)3( تعاىٰل عنه ألنه افتقار إىل الغري وهو حمُال 
عىل اهلل تعاىل. )يف القيد(:  أي احلَّد امَلحدود كالّصورة امَلحسوسة الّظاهرة 
واهليئة املعنوّية الباطنة، وامُلّدة املخصوصة، ]8/ب[ واملكان املخصوص 
َقْيد ما  ت علينا هذه الُقيود كلُّها يف كلِّ َوقت فإنا ال نخرج عن  َ وإن تغريَّ
منها أصاًل. )نحن(: معرَش املخلوقات كلِّنا، ما كان ِمنّا وما مَل َيُكن. وتقديُم 
اخلالق سبحانه  أصاًل وذلك هو  َقْيد  أي: ال غرينا يف  احلَرْص،  يفيد  اخلرََب 
َحدٍّ  أي:  َقْيد  غري  من  )اإلطالق(  حرضة  )يف(  وَجّل  َعّز  )وهو(  وتعاىل. 
مطلقًا يف ذاته أو صفاته أو أفعاله، فال صورَة له تعاىل ِحسّيًة وال معنوّيًة، 

وال ُمّدَة وال َمكاَن لذاته، وال لِصفٍة من ِصفاته، وال لِفعل من أفعالِه.
ــُد    ــري ـــــاِدٌر ُم ــٌم َق ــي ــلِ ـــيٌّ َع ــريــُدَح ُي ــا  م ــُل  ــَع ــْف َي ــه  ــِق ــْل َخ يِف 

وهي  باحلياة  موصوًفا  يعني  وتعاىل،  سبحانه  َحيٌّ  هو  أي:   :) )َحيٌّ
فات. )عليٌم(: أي موصوٌف بالعلم  ِصفة ُتصّحُح له االّتصاَف بباقي الصِّ
النقيض.  احتامِل  غرِي  االنكشاَف من  يقبُل  ما  كّل  ينكشُف هبا  وهو صفٌة 

)1( يف النسختني: »ب« و»ج«: »احلقيقة«. 
)2( يف النسختني: »أ« و»ب«: باقي، والصواُب ما هو مثبت ألنه اسم منقوص. 

ه اهلل تعاىل.  )3( يف النسختني: »ب« و»ج«: لتنزُّ
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ُح هبا أحُد طريف امُلمكِن بوجوٍد أو عَدم. )ُمريُد(:  )قادر(: أي: له ُقدرٌة ُيرجَّ
ص هبا املمكناِت ببعِض ما جَيوَز عليها من األحوال. )يف  أي: له إرادٌة خُيصُِّ
الذي  أو  يشء  أي  ما(:  )يفعُل  ملوقاته.  يف  أي:  وتعاىل  سبحانه  َخْلِقه(: 
اٌل ملَِّا  )يريد(: أي: يريُده من خرٍي أو رَشّ أو َنفع أو رُضّ كام قال تعاىل:  َفعَّ

ُيِريُد  ]هود، 11، 107[.
َيـَزْل      َل  والَبِصـرُي  ـِميُع  السَّ األَزلوهـو  مــن  ــٍة  ــارح َج مــا  ــرْيِ  ــَغ بِ

مِع  )وهو(: سبحانه وتعاىل )السميُع(: أي: املختصُّ باالتِّصاِف بالسَّ
القديِم القائِم بذاته تعاىل الذي ليس بُأُذٍن)1( وال ِصامٍخ وال بسبِب وصوِل 
أي:  )والبصري(:  احلادث.  َسْمِعنا  يف  كام  الصوت  بكيفّية  املتكيِِّف  اهلواِء 
ليس  الذي  ]9/أ[  تعاىل  بذاته  القائِم  القديِم  بالَبرَص  باالتِّصاِف  املختصُّ 
كام  النور  وجوِد  يف  االعتداِل  عىل  مقابلٍة  بسبِب  وال  أجفاٍن،  وال  بَحَدقٍة 
يف َبرِصنا احلادث. وما أحسَن قوَل العارِف الكامِل الشيخ حمِي الدين بن 
ك جلِهَل كثريًا منك. ونسبُة  ه: لو مل يسَمْعك ومل يبرِصْ َس اهلل رِسّ العريب َقدَّ

َفتني عنه بحال.  اجلهِل إليه حُماٌل فال سبيَل إىل َنْفِي هاتني الصِّ
وهو  الّتزايل،  من  ُمْشَتقٌّ  »مَل«  بِـ  منفي  ُمضارٌع  الزاي  بَفْتح  يَزْل(  )مل 
هو  يعني  ْقُت.  فرَّ أي:  بينهم  ْلُت  َزيَّ يقال:  والّتفريق،  والّتباُعد  الّتباُيُن 
َق، بل  سبحانه وتعاىل باٍق عىل َسْمعه مل َيبِْن عنه ذلك، وال تباعَد، وال تفرَّ

هو عىل ما عليه كان. 
)بغري(: متعلٌِّق بالفعل املذكور. )ما(: َحرٌف زائٌد بني امُلضاِف وامُلضاف 
إليه وهو )جارحة(: واجلارحة الُعضُو الذي به الّسمُع وبه الَبرَص، وذلك 
امخ والَعَصِب املفروِش  هو العنُي ذاُت احلََدقة واألجفان، واألُذُن ذاُت الصِّ
يف باطنه، مشتّقٌة من اجلرِح واالجرتاُح، وهو االكتساب. قال اجلوهري يف 

باأل  ُذن. النسخة »ج«:  )1( يف 
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والطري:  السباع  اكتسَب، واجلوارُح من  أي:  »الصحاح«: جرَح واجرتح 
ذواُت الصيِد، وجوارُح اإلنسان: أعضاؤه التي َيكتسُب هبا. 

قال  كام  بالتحريك  واألَزُل  أيضًا.  بالفعل  متعلٌِّق  األَزل(:  )من 
ليست  الكلمة  وَأرٰى  أَزيلٌّ  هو  يقال:  الِقَدم  هو:  »امُلْجَمل«  يف  فارس  ابُن 
باملشهورة، وفيام أحَسْب أهنم قالوا للقديم: مل َيَزْل، ثم ُنِسَب ]9/ب[ إىل 
 ، هذا فلم َيْسَتِقْم إالَّ باالختصار فقالوا: َيَزيل، ثم ُأْبِدَلت الياُء ألفًا ألهنا أحقُّ

مح)1( املنسوب إىل ذي َيزن: أزنى. فقالوا: أَزيل، وهو كقوهلم يف الرُّ
ــْعــروِف      ــَس كــامَل ــْي ـــالٌم َل ــروِفَلـــُه َك واحُل األصــواِت  َعن  جلَّ 

ِمْثَل كالمه تعاىل.  إْذ كالُم غريِه ليس  )له(: سبحانه وتعاىل ال لغريه 
)كالم(: قديٌم أزيّل )ليس كاملعروف(: عندنا من كالم املخلوقني وهو صفٌة 
َد فيه وال تكّثَر، وال ابتداَء له وال انتهاء، وهو  له تعاىل قائمٌة بذاتِه، ال تعدُّ
املتَِّصُف تارًةَ بكونِه أمرًا، وتارة بكونه هنيًا، وتارًة بكونه َخربًا، وتارة بكونه 
عند  ذلك  بصورِة  ظهوُره  االتِّصاُف  وهذا  به.  تعلََّق  ما  بحسِب  استفهامًا 
املخاطبني من غري أن يتغريَّ يف نفسه عاّم هو عليه يف حرضة ذات اهلل تعاىل 
ُ عاّم هي عليه  كام أّن القّوَة النّاطقة يف اإلنسان ال تزوُل بالّسكوت، وال تتغريَّ
باختالف ما َيْصُدر عنها من امَلعاين والكلامت، وال تكثر بكثرة ذلك وال 
تِه بل َتْظَهُر بكّل معنى وبكّل كلمة ظهورًا ال تتغري به عاّم هي عليه  َتِقلُّ بِقلَّ
يف نفسها. وهذا معنى قوهلم: إّن الكالَم اإلهلي هو َمْعنًى قديٌم قائٌم بذاِت 
أرادوا  وإنام  َعرٌض،  ألنه  للَّفظ  املقابل  باملعنى  أرادوا  ما  م  فإهنَّ تعاىل،  اهلل 
ِصفٌة  هو  وإنام  تعاىل،  اهلل  ذاِت  غرِي  ُأخرى  بذاٍت  ليس  تعاىل  اهلل  كالَم  أّن 
قائمٌة بذاته تعاىل ال ينفّك عن ذاته أصاًل كالقّوِة الناطقِة يف ذات اإلنسان ال 

تفارق ذات اإلنسان أصاًل. 

)1( يف النسخة »ج«: الريح. وهو خطأ من الناسخ. 
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]10/أ[  صوت،  مَجُْع  األصــوات(:  )عن  ه  وتنزَّ َعُظَم  أي:   :) )جلَّ
عىل  املشتمِل  املخلوقني  كالِم  مْثَل  ليس  ألنه  َحرف،  مَجُْع  )واحلــروف(: 
احلُروف واألصوات ألهنا أعراٌض زائلة، وكالُم اهلل تعاىل قديـم. واحلاصُل 
أّن اهلل تعاىل ُمتكّلٌم)1( بكالِمه الَقديِم النفساينِّ مع مالئكتِه وأنبيائِه وخاّصِة 
أوليائه، فيخلُق يف نفوِسهم معايَن وكلامٍت عىل اختالِف لغاهتم، وقد أهلَمهم 
ْوا ذلك منه عىل َحسِب قّوِة  هبا ما أراده تعاىل مما هو يف علِمه القديم، فتلقَّ
َي يف املالئكة واألنبياِء عليهم الّسالم َوْحيًا،  جتّردهم واستعداِدهم له، فُسمِّ
اخلواصُّ  خصوصًا  املالئكة  د  جترُّ أّن  َشّك  وال  إهلامًا،  األولياء  يف  َي  وُسمِّ
ِد الَبرَش، وإن كان خواصُّ الَبرَش  منهم كجربيَل عليه الّسالم أكثُر من جترُّ
يف  ال  ِد  التجرُّ يف  كالَمنا  ألّن  الّسالم،  عليهم  امَلالئكة  َخواصِّ  من  أفضَل 
األولياء  ِد  جترُّ من  أكَثُر  الّسالم  عليهم  األنبياِء  ُد  وجترُّ الَفضيلة،  من  غريه 
به  فنزل  الّسالم،  عليه  إىل جربيل  أوحى  ما  ي  ُسمِّ اهلل عنهم، وهلذا  ريَض 
َي قرآنا وتوراًة وإنجياًل  عىل قلوِب األنبياء عليهم الّسالم كالَم اهلل، وُسمِّ
َمْتلوٍّ  الّسالم َوحيًا غرَي  ُأْوحَي إىل األنبياء عليهم  وزبورًا وصحائَف، وما 
وكالَم نبّوة وحكمًة وحديثًا رشيفًا، وما وقع يف قلوب األولياء ريض اهلل 
عنهم إهلامًا وحكمة وعلاًم َلُدّنيًا وفيضًا وفتحًا وَكشفًا، وال يسّمى كالم اهلل 
ِد ببقاِء البرشّية، قال تعاىل]10/ب[: َوَما َكاَن لَِبرَشٍ  تعاىل لعدِم متاِم التجرُّ
َمُه اهللُ إاِلَّ َوْحًيا َأْو ِمن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي بِإِْذنِِه  َأن ُيَكلِّ
51[. فاألصواُت والكلامُت التي نزل هبا  ... اآلية ]الشورى، 42:  َيَشاُء  َما 
جربيُل عىل ُقلوِب األنبياء عليهم الّسالم هي كالُم اهلل تعاىل حقيقًة، ألّن 
َر بُصَوِرها من غرِي أن يتغريَّ عاّم هو  كالَم اهلل تعاىل القديَم ظهر هبا وتصوَّ
َحرٍف  عىل  استهزَأ  أو  منها  شيئًا  أو  أنكرها  فمن  تعاىل،  اهلل  ذاِت  يف  عليه 

)1( النسخة »ج«: ُمّتكل. 
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هبا  النازُل  تعاىل  اهلل  كاَن كالُم  وإن  تعاىل،  باهلل  كافٌر  فهو  منها،  َصوٍت  أو 
هًا)1( عنها أَزاًل أبدًا.  واملتصّور بصورها منزَّ

ــِر       ــِدي ــْق ــتَّ وال اهللِ  ـــوِروبِــَقــضــاِء  ــُع مــا َيْـــِري مــن األُم مَجــي
م.  )وبقضـاِء(: اجلـارُّ مـع املجـروِر يف حمـلِّ َرفـٍع عـىل أنـه َخـرٌب مقدَّ
)اهلل(: سـبحانه وتعاىل وهو ُحكُمه األزيلُّ بـام يعلُمه من أحواِل املمكنات. 
)والتقديِر(: معطوٌف عىل الَقضاء، واأللُف والاّلُم فيه ِعَوٌض عن املضاف 
إليه، واألصل: وتقديِر اهلل، ويقال له: الَقدر بالتحريك وبالّسـكون أيضًا، 
ه الذي ُيوَجـُد عليه من ُحْسـٍن وُقبٍح، وَنفٍع  وهـو حتديـُد كل ملـوٍق بَِحدِّ
ورُضٍّ ومـا حيويه مـن زماٍن ومكان ومـا يرتتَُّب عليه من ثـواب وِعقاب. 
ـر. )مـا(: أي الذي )جيـري(: عىل املخلوقـات )من  )مجيـُع( مبتـدٌأ مؤخَّ
األمـور(: الوجوديِة والعَدمّية كاحلركِة والّسـكون وامَلوِت واحلَياة ونحو 

ذلـك.
َورَشّوُكلُّ مـا ُيوَجـُد مـن فِْعـل الَبـرَش      َخـــــرْيٍ  ــه  ــُق ــل خي ـــه  فـــإنَّ

الباء  بفتح  الَبرَش(:  فْعِل  من  )يوَجُد  الذي  أو  أمٍر  أي  ما(:  )وكل 
لظهورهم  بذلك  وا  ُسمُّ آدم  بنو  وُهم  املعجمة،  الّشني  وفتح  املوّحدة 
أو  ِجْلد اإلنسان،  أو لظهور برشهتم ]11/أ[ وهي ظاهُر  اجِلّن،  بخالف 
من الَبشارة بفتح الباء وهي اجلامل، وال واحَد له من لفظه كالقوِم واجليش، 
وُيوضُع موضَع الواحِد واجلَْمِع واملرأة أيضًا. )فإّنه(: أي: كلُّ ما يوَجُد من 
ذلك حاصٌل وكائن )بَخْلقه(: سبحانه وتعاىل أي تقديِره وإجياِده. )خري(: 
(: معطوٌف عىل خري  باجلَّر َبَدٌل من فِْعل الَبرَش َبَدَل َبْعٍض من ُكّل. )َورَشّ
ه وامُلراُد أفعاهُلم  والضمرُي العائُد عىل املبَدِل منه حمذوف تقديره خرُيه ورَشّ
االختياريُة الّصادرُة منهم منسوَبَة إىل قّوِة حياهتم العَرضّيِة وتأثرِي ُقْدرهِتم 

ٌه بالرفع، وصواُبه بالنصب، خرب كان.  )1( يف النسختني: »أ« و »ب«: ُمنَزَّ
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خالُق  تعاىل  اهلل  فإّن  اجلزئي،  واختياِرهم  إرادهتم  وختصيُص  املجازي)1( 
إليهم  منسوبٌة  اجِلسامنّية  أعضاِئهم  َخلَق  أّن  كام  إليهم  منسوبًا  ذلك  مجيِع 
فهي أفعاُلـُهم كسبًا، وأفعاُله تعاىل َخْلقًا وإجيادًا، وَيِصحُّ نِسبُة فعٍل واحٍد 
بنِسبَتنْي متلفَتنْي كالّداِر املستأجرِة منسوبًة إىل مالِكها  إىل فاِعَلنْي ُمتلَفنْي 

ف. وإىل مستأجرها بنسبَتنْي متلفَتنْي: نسبِة املِْلِك ونسبِة الترصُّ
ــد َجـــاَرا      ــا َق ــده وم ــْب ــَف َع ــلَّ ــارًاَك ــت ــُه ُم ــل ــَع ـــذي َيْ َوْهــــَو ال

)كلَّف(: بتشديد الاّلم أي اهلل تعاىل )َعْبَده(: العاقَل البالَغ بام كلَّفه به 
َلف  نّة عىل طريقِة السَّ من االعتقاِد الصحيِح امُلطابِق ملا َوَرد يف الكتاب والسُّ
الِح  الصَّ والَعَمِل  العاِملني،  والُعَلامِء  والّتابعني  حابة  الصَّ من  الّصاحِلني، 
امَلذاهب  أحِد  بُمْقتىض  ًا  وكفَّ فِعاًل  الطاقة  َحَسب  عىل  البِْدَعة  من  اخلايل 
األربعة. )وما ]11/ب[ قد جارا(: بألِف اإلطالق أي: ما جاَر سبحانه 
وتعاىل يف تكليِفه له بذلك، ألّن اجلْوَر يف َحقِّ مرتِع مجيِع امَلخلوقات من 
ُف يف ُملكه بام ُيريد، وإنام الظُّلُم واجلَْوُر  ُر أصاًل، فإنه يترصَّ الَعَدِم ال ُيتصوَّ
ف يف ُمْلِك الَغرْي، وال َغرْيَ معه تعاىل َيمِلُك شيئًا أصاًل إال بإجياده  هو الترصُّ
وَعال،  َجّل  ُمْلُكه  كلُّهم  واململوكون  فاملالكون  ومتليكه،  وتعاىل  سبحانه 
الّدنيا  فه فيهم موافقًا ملرادهم يف  ُف فيهم كيف يشاء، فإن كان ترصُّ يترصَّ
فه فيهم  أو استدراجًا، ويف اآلخرة فضاًل فقط، وإن كان ترصُّ كان فضاًل 
غري موافق لـُمراِدهم يف الدنيا واآلخرة، كان َعدالً وحكمة، واجلَْوُر عليه 

تعاىل حُمال. 
)وهو( سبحانه وتعاىل ال غريه )الذي جيعُله(: أي: جيعُل عبَده املكّلف 
، فُيثيُبه عىل ما خيلُقه له  ّ )متارًا(: أي: خيلُقه كذلك خيتاُر اخلرَي أو خيتاُر الرشَّ
.  اَل ُيْسَأُل َعامَّ َيْفَعُل  ّ من فِعل اخلري، ويعاقُبه عىل ما خيلُقه له من فِعل الرشَّ

)1( يف النسخة »ج«: املجازية. وكالمها مستقيُم املعنى. 
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َوُهْم ُيْسَأُلوَن  ]األنبياء، 21: 23[.
فينا          ــراَم  ــكِ ال ــُه  ــَل ُرْس ــاأْرَســــَل  ــن ــِذِري ــنْ ـــْل وُم ــَن َب ي ــرشِّ ــَب ُم

للتخفيف،  امُلهملة  الّسني  بسكوِن  )ُرْسَله(:  وتعاىل  سبحانه  )أرسل(: 
بتبليغه.  وُأِمَر  ٍع  برَشْ إليه  ُأْوحَي  إنساٌن  وهو  رسوٍل،  مَجُْع  ها:  بَِضمِّ وأصُله 
)الِكراَم(: مجُع كريم. )فينا(: َمْعرَشَ بني آدْم أو امُلَكلَّفني ليدخَل اجِلّن. ومل َيُقْل: 

ُسل من ِجنِْسنا من الَبرَش فإن الظَّرفِّية ُمْشِعرٌة بذلك.  »لنا«، لإلشارة إىل أّن الرُّ
يَن(: حاٌل من »ُرْسِله« أي فاعلنَي البِشارَة بالَكْس، وهي: اسٌم  ِ )ُمَبرشِّ
]12/أ[ برشة  ت  فغريَّ بَِخرَبٍ  أخربَته  إذا  تبشريًا  ُفالنًا  ُت  ْ َبرشَّ قولك:  من 
ُأطلَقْت  فإذا   ، ّ والرشَّ باخلرَْي  يكوُن  وذلك  »الـُمْجَمل«:  يف  قال  وجهه. 
فالبِشارُة تكون باخلرَْي، والنِّذارُة بَغرْيه. )بل(: حرُف إرضاٍب عن االقتصاِر 
بعده  العاطِفُة  الواُو  جاءت  وهلذا  فقط،  ُمبرّشين  ليسوا  أي:  ل،  األوَّ عىل 
املقتضيُة للجمع. )وُمنذرينا(: مْجُع ُمنذر بصيغِة اسم الفاعل من اإلنذاِر،  
بنو)1(  األمَر  هذا  وتناَذَر  التَّخويِف.  يف  إال  يكوُن  يكاُد  وال  اإلبالُغ  وهو 

َف بعُضهم بعضًا كذا يف »امُلْجَمل«.  فالن: إذا َخوَّ
الم  ُسل من األنبياء عليهم السَّ وامُلراُد بياُن حكمِة إرسال اهلل تعاىل الرُّ
امُلَكلَّفني َفضاًل منه تعاىل ورمحًة من غري ُوجوٍب عليه سبحانه،  ِعباده  إىل 
وتلك احِلكمُة هي بِشارُة امُلطيعني له تعاىل من ِعباده برضوانه تعاىل واجلَنَِّة 
والنّعيِم امُلقيم، وختويُف الكافرين والعاِصني بغضبه سبحانه وتعاىل والنّاِر 
 يَن َوُمنِْذِريَن ِ والَعذاِب األليم كام قال تعاىل: َوَما ُنْرِسُل امُلْرَسِلنَي إاِلَّ ُمَبرشِّ

]األنعام، 6: 48[.

ــه         ــاَن ــْدِق واألَم ــصِّ ــال ــَدُهــم ب يانـهَأيَّ والصِّ والِعْصَمـة  واحِلْفـظ 
َدهم(: أي اهللُ تعاىل الذي أرسلهم. قال يف »امُلْجَمل«: األَْيُد الُقّوة  )أيَّ

)1( يف النسخة »ج«: بنوا، بإثباِت األلف، وهو خطأ من الناسخ. 
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وهو  دق(:  )بالصِّ اهلل.  َده  أيَّ قوهلم  ومنه  وَقِوي،  اشَتدَّ  إذا  يَئيُد:  آَد  ُيقال 
الم يف مجيع ما  الة والسَّ مطابقُة الكالِم للواقع، فكلُّهم صادقون عليهم الصَّ
قهم بَخلِق امُلعجزة هلم، النازلِة منزلَة  بلَّغوه عن اهلل تعاىل، ألّن اهلل تعاىل َصدَّ
الَكِذب  لَوَقَع  فلو كذبوا  ُيَبلُِّغ عني،  ما  َعْبدي يف مجيع  تعاىل: َصَدَق  قوله 
الوثوِق  بعدِم  النقِص  ]12/ب[  إىل  إلفضائه  حُماٌل  وهو  تعاىل  ه  َحقِّ يف 
باخلرِب، والنقُص عليه تعاىل حُماٌل. )واألمانة(: ضدُّ اخِليانة، ومعنى األمانة: 
َيْغِدُر وال  بحيُث ال  وباطنًا  أحواله ظاهرًا  به يف مجيِع  يكوَن موثوقًا)1(  أن 
خيوُن يف قليٍل وال كثري، وال َجليٍل وال َحقري، ومجيُع األنبياء كذلك عليهم 
نَُهم عىل  الم ألّن اهلل تعاىل اختارهم من بني سائر بني آدم، وَأمَّ الة والسَّ الصَّ
ّ وأخفى، فلو َوَقَعت منهم خيانٌة يف  أرسار َوْحِيه، وهو سبحانه عاملٌ بالسِّ
نهم عىل رِسّ وحيه، أْو  أمٍر من األموِر لَعِلَم هبا اهلل تعاىل قبل َكْوهِنا، َفَلم يؤمِّ

النقلبت اخليانُة أمانًة وذلك حُمال. 
)واحِلفِظ(: أي احلراسِة من رُشوِر أعدائهم أن َيْظَفروا هبم، قال تعاىل: 
ا َلنَنرُصُ ُرُسَلنَا  ]غافر، 40: 51[ اآلية. وقال: َوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمُتنَا لِِعَباِدَنا  إِنَّ
ُم اْلَغالُِبوَن  173 ]الصافات،  ُم امْلَنُصوُروَن  172 َوإِنَّ ُجنَدَنا هَلُ ْم هَلُ امْلُْرَسِلنَي 171 إهِنَُّ
كلِّ  عىل  غالبون  منصورون  عنهم)2(  واخلَُلفاء  ُسل  فالرُّ  .]173  -171  :38

»فلُيبلِّغ  الم:  السَّ بالتبليغ والِقتال. وقال عليه  أَمَرهم  تعاىل  حاٍل، ألّن اهلل 
]آل    ٍَّحق بَِغرْيِ  النَّبِيِّنَي  َوَيْقُتُلوَن    تعاىل:  وقوله  الغائَب«،  منكم  اهُد  الشَّ
وزكرّيا  وحييى  ِشْعيا  قتلوا  الَيهوُد  وهم  إرسائيل،  بني  فإنَّ   .]21  :3 عمران، 

ابن  قال  بالقتال.  ُيؤمروا  مل  ألهنم  الم  السَّ عليهم  األنبياء  من  وغرَيهم 
ُيْقَتْل قطُّ نبيٌّ من األنبياء إال َمْن ]13/أ[  عباس ريض اهلل تعاىل عنهام: مل 

)1( يف النسخة »أ«: موثقًا. واملثبُت هو األْشَبُه بالصواب. 
)2( سقط لفظ »عنهم« من النسخة »ج«، ووقع فيها: »واخللفاء هم«، وهو خطأ. 
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يف  زاده  شيخي  ذكره  وَغَلب.  ُنرِصَ  بقتاٍل  ُأِمَر  َمْن  وكلُّ  بِقتال،  يؤَمْر  مل 
»حاشية البيضاوي«. )والعصمِة(: من الذنوِب الكبائِر والصغائر، َعْمِدها 
َي معصيًة وذنبًا يف  وَسْهِوها، َقْبَل النبّوة وبعدها. ومجيُع ما َوَرَد عنهم ممّا ُسمِّ
النصوص حمموٌل عىل كوهنا كذلك بالنسبِة إىل مقامهم الرشيف كام قالوا: 
التفتازاين:  عد  امَلقاصد« للسَّ املقّربني، ويف »رَشح  حسناُت األبرار سيِّئاُت 
فذَكر  انتهى.  منها  ن  التمكُّ مع  املعايص  اجتناِب  ملكُة  العصمِة  حقيقُة 
َن ألجِل بقاِء التكليف، وهلذا قال الشيخ أبو منصوٍر رمِحَه اهلل تعاىل:  التمكُّ
النََّسِب ووقايِة األعراِق  العصمُة ال تزيل املحنة. )والصيانة(: أي: حفِظ 

دا)1( والدناءة. واآلباء واألمهات من الُعْهِر واخِلّسة والرَّ
ـــُر        اآلِخ ـــمَّ  ُث آَدُم  ــم  ــُه ـــ َل ــٌد، َوْهـــَو النَّبِــيُّ الَفـاِخــُرأوَّ حممَّ

الم. )آدُم(: أبو الَبرَش َصفوُة اهلل صىل  ُسل عليهم السَّ )أوهلم(: أي الرُّ
اهلل عليه وسلَّم. )ُثمَّ اآلِخُر(: منهم بحيُث ليَس بعده نبيٌّ وال رسوٌل أصاًل. 
(: الباقي  د(: بُن عبد اهلل خاَتُم األنبياء واملرسلني ملسو هيلع هللا ىلص. )وهو النَّبيُّ )حممَّ
الّزمان وانقضاِء الدنيا. )الفاِخر(: أي:  عىل رسالته وإن ماَت ملسو هيلع هللا ىلص إىل آخِر 

صاحُب الَفخِر، وهو الفضيلُة والتعظيم.
ــدى          ــاهُل ب ــا  ــن ــي إل اهلل  اهتدىأرســلــه  قد  عِه  برَشْ لِـَمْن  طوبى 

َمْعرَش  )إلينا(:  وَفْضاًل ورمحة،  منه  ًة  ِمنَـّ تعاىل  )اهلل(:  )أرسله(: ملسو هيلع هللا ىلص. 
املكّلفني )باهلُدى(: إي دين احلَّق وامللَّة اإلسالمية. 

قبلها  ة  للضمَّ واوًا  الياَء  قلبوا  الطِّيب،  من  ُفْعىل)3(  وزنه)2(  )طوبى(: 
ويقال ]13/ب[: طوبى لك وطوباك باإلضافة، وطوبى اسُم َشَجرٍة يف 

)1( كذا يف »أ«. ويف النسختني »ب« و»ج«: الرذالة. وهو ُمستقيٌم َجيِّد. 
)2( يف النسخة »ج«: ِوزانه. وهو صواٌب أيضًا. 

)3( يف النسخة »ج«: ُفَعل. وهو خطأ. 
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أي:  عه(:  )برَشْ للذي)1(.  أي:  )ملن(:  اجلوهري.  »ِصحاح«  يف  َكذا  اجلَنَّة 
م  ُقدِّ اهتدى(:  )قد  بقوله:  متعلٌِّق  امَلجروِر  مع  واجلارُّ  اإلسالمية،  رشيعتِه 

عليه للحرِص إِذ اهلدايُة ال تكون بغرِيه إىل يوم القيامة.
بــه      َجـاَء  فيـام  النَّجـاُة  فانَتبِـهَتنَْحصـِـُر  عنــه  َحــاَد  َمـْن  وهالـٌك 

نيا  الَمُة من ِعقاب اهلل تعاىل َوَغَضبِه يف الدُّ )َتنَْحرِص النَّجاة(: أي السَّ
واآلِخرة. )فيام(: أي يف متابعة احلَّق الذي )جاء بْه(: بُسكون اهلاء ألجل 

الوزن والقافية، أي: أتى به من عند اهلل تعاىل من البيِّنات واهلُدى. 
)وهالٌك(: يف الدنيا واآلخرة، )َمْن حاد(: أي: ماَل وأعرض )عنه(: 
أي: عاّم جاء به، أو عنه ملسو هيلع هللا ىلص. )فانتبه(: فعُل أمٍر من االنتباه بمعنى االستيقاظ 

من نوِم الَغفلة. خطاٌب لكلِّ مكّلف.
ــُه الــنَّــبــّي أخــربا       ــنْ ـــلُّ مــا َع ـــٌق بـــال امـــراَوُك ـــه حمـــقَّ ـــإن ف

اليشء.  ذلك  عن  أي:  )عنه(:  يشء)2(.  أو  الذي  أي  ما(:  )وكل 
)النبي(: ملسو هيلع هللا ىلص )أخربا(: بألِف اإلطالق من مجيع األمور امُلغيَّباِت يف الزمان 

املستقبل مثل امُلَغيَّباِت يف الّزمان)3( املايض. 
ثابٌت واقع يف وقته )بال  ٌق(: أي:  الذي أخرب عنه. )حُمقَّ )فإنه(: أي: 
ماريُت  »امُلْجَمل«:  يف  قال  امُلجاَدلة،  وهو  امَلّد  وأصُله  بالَقرْص.  امرتا(: 

الرجَل ُأماريه ِمراًء جادلُته.
ــهِمــْن َنْحــِو أْمــِر الَقْبــِر والِقياَمـه         ــالَم ـــا َع ــا كـــان هَل َوُكــــّل م

)من نحو(: أي: ِمْثِل، وهو َبيان لـ »ما« )أمِر(: أي شأِن )الَقرْب(: من 
بُمنْكٍر ونكري،  الَبرَص وسؤاله  َمّد  َسوّيًا وتفسيحه  فيه وإقعاده  امليِّت  حياة 

)1( يف النسخة »أ«: الذي. 
)2( يف النسخة »ج«: بيشء. 
)3( يف النسخة »ج«: الزمن. 
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وتعذيبه وتنعيِمه عىل ما ورَدْت به األحاديث الّصحاح، ورَشَحْتُه العلامُء يف 
الكتب املطوالت. )و( أمر ]14/أ[ )الِقيامه(: باهلاِء الّساكنة للقافية: من 
والّثواب  واحِلساب  واحلوِض  وامليزان  اِط  والرصِّ هم  وَحرْشِ املوتى  َبْعِث 
ه اهلل للنعيم أو العذاب األليم وغري  والِعقاب واجلَنّة والنّار وما فيهام مما أعدَّ

لناه فيام لنا من الكتب املطّولة)1(.  ذلك ممّا يطول ذكره، وقد فصَّ
)وكل ما(: أي يشء أو الذي )كان هلا(: أي للقيامة. )عالمه(: باهلاء 
أيضًا وهي أرشاُط الّساعة، يعني عالماهِتا التي أخرب عنها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهي 

كثرية.
ـْمس ِمـْن َمْغِرِبـا       منَتبِهاِمْثـَل ُطلـوِع الشَّ ــْن  ُك ــال  ّج ــدَّ ال ــِة  ــصَّ َوِق

)ِمْثَل طلوِع الشمِس من مغرهِبا(: ومل ُيْقبْل بعد ذلك لكافٍر وال لفاسق 
توبة. 

احلَّق  ُيْدِخُل  َكِذُبه ألنه  َدُجُله  وإنام  الكّذاب،  أي:  الدجال(:  ِة  )وقصَّ
بالباطل من الّدَجل وهو متويه اليشء، ذَكره يف »املجمل«. 

در، مطموُس  ّجال رجٌل طويٌل عريُض الصَّ وعن كعب األحبار: أن الدَّ
عي الّربوبية معه َجَبٌل من ُخبز، وَجَبٌل من أجناِس الفواكه، وأرباُب  الَعني َيدَّ
املالهي مجيعًا يرضبون بني يديه بالطبول والعيداِن وامَلعازِف والنايات فال 
يسمُعه أحٌد إال َتبِعه إال من َعَصَمه اهلل تعاىل. وخيرُج عىل محاٍر وهو يتناوُل 
خلٌق  محارِه  ُأُذِن  يف  ويستظلُّ  كعبيه،  إىل  البحَر  وخيوُض  بيده،  الّسحاَب 
كثرٌي، ويمكُث يف األرض أربعني يومًا، ثم تطُلع الشمس يومًا محراَء ويومًا 
]14/ب[ ّجال  الدَّ إىل  وعسكُره  املهديُّ  يِصُل  ثم  سوداء،  ويومًا  صفراء 

َيْبُِط عيسى  ثم  ّجال،  الدَّ ألفًا، وينهزُم  فيلقاه، ويقتُل من أصحابِه ثالثني 
ٌد بسيٍف، راكٌب  ٌم بَعاممٍة َخرضاء، متقلِّ الم إىل األرض وهو ُمتعمِّ عليه السَّ

)1( يف النسخة »ج«: املطّوالت. 



53

عىل فرسه وبيدِه َحْربة فيأيت إليه فيطعنه هبا ويقتله. وقد بسطنا الكالَم عىل 
ذلك وأمثالِه من أرشاط الّساعة يف كتابنا: »املطالب الوفية« وغريه. 

)ُكْن(: يا أيا املكلف )منتبها(: أي ُمستيقظًا من نوِم الغفلة، واحذر 
ّجال،  من ذلك فلعلَّك تدرُك زماَنه؛ فإنه)1( ما من نبيٍّ إال وقد أنذَر َقوَمه الدَّ
فينبغي إنذاُر ُكّل جيٍل ملن َبْعَدهم من ذلك، وحتذيُرهم تلك الفتنَة العظيمَة، 
ويف »صحيح مسلم«: »ما بني خلِق آدم إىل قيام الّساعة خلٌق أبلُغ«، ويف 

ّجال«. رواية: »أمٌر أكرُب من الدَّ
اعَتــدىوَصْحُبــه مَجيَعُهـم َعَلــى ُهــَدى          بِـــال  َتْفِضيُلهـم مرّتـٌب 

)وَصْحُبه(: أي: َصْحُب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يعني صحابَته. )مجيُعهم(: وامُلراُد 
عىل  ماتوا  أو  وا  ارَتدُّ والذين  املنافقني  دون  وباطنًا  ظاهرًا  منهم  املؤمنون 
إىل  مبنّيٌة عىل ِصْدِقهم ودواِمهم عىل ذلك  هم  َحقِّ حبَة يف  الصُّ فإّن  الُكْفر، 
ُيفَهُم  األمر،  نفس  يف  ُصحبَة  فال  والّدواُم  دُق  الصِّ يوَجِد  مَل  فإذا  امَلوت، 
هذا من قوهلم يف تعريف الصحايب: هو َمْن لِقَي النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنًا به ومات 
عىل اإليامن، فإّن اإليامَن حملُّه الَقلب، وامُلنافُق إيامُنه عىل لسانه فقط. )عىل 
ة من غري ضالل وال بِدعة وال فِسق.  نّة النبويَّ هدى(: أي: دين احلَّق والسُّ

فيها،  ]15/أ[  يتفاوتون  التي  ُتهم  وَمِزيَّ َفضيلُتهم  أي:  )تفضيُلهم(: 
وِعَظُمُهم عند اهلل تعاىل ورَشُفهم. )مرتٌَّب(: بتقديِم البعِض عىل البعض. 
ومعنى التَّفضيِل كثرُة الّثواِب ورْفُع الدرجِة، وذلك ال ُيدَرُك بقياٍس وإنام 
الّظاِهرة إذ قد يكوُن عىل  الّطاعات  بالنقِل، وال يستدلُّ عليه بكثرِة  يثبُت 
ّ أكثَر من الكثرِي الّظاهر، وإن كانت األعامُل الظاهرُة  الَيسرِي من عمل السِّ

فيها جَماٌل لغَلبِة الظَّّن بالتفضيِل. ذكره السنويس يف »رَشح اجلزرّية«. 
فعلت  كام  عليه  املفضوِل  بتقديم  للفاضِل  ُظْلٍم  أي:  اعتدى(:  )بال 

)1( سقط لفظ »فإّنه« من النسخة »أ«. 
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الّرافضُة والّشيعُة بتقديِم عيلٍّ وتأخرِي أيب َبْكر وُعَمر ريض اهلل عنهم أمجعني.
ُعَمر      ــَدُه  ــْع وَب َبــْكــر  ــو  أب ــْم  ــُه األَغـّرَف الَوْجـِه  ذو  ُعثـامُن  وَبْعـَدُه 

بكر(:  )أبو  تفضيلهم:  عىل  املنصوُص  التفضيل  أهُل  أي:  )َفُهم(: 
واسمه عبد اهلل بن عثامن أيب)1( قحافة بن عامر بن عمرو بن َكعب بن سعد 
بن َتيْم بن ُمّرة بن كعب بن لؤي، تويف ريض اهلل عنه بني امَلغرِب والِعشاء 
يف الثاين والعرشين من مُجادى اآلخرة سنة ثالَث َعرشَة من اهِلجرة، وهو 

ابن ثالٍث وسّتني سنة. 
بن  )عمر(:  الفضيلة،  يف  عنه  اهلل  ريَض  بكر  أيب  بعَد  أي:  )وبعده(: 
اخلطاب بن ُنَفْيل بن عبد الُعّزٰى بن ِرياح)2( بن عبد اهلل بن ُقرط بن َرزاح 
بن َعدّي بن كعب بن لؤي تويف شهيدًا آخر سنة ثالث وعرشين من اهلجرة 

وهو ابن ثالث وستني سنة. 
)وبعده(: أي: بعد عمَر ريض اهلل عنه يف الفضيلة، )عثامن(: بُن عّفاَن 
مخٍس  سنة  يف  ُقتَِل  مناف.  عبد  بن  شمس  عبد  بن  أمّية  بن  العاص  أيب  بن 
]15/ب[ وثالثني من اهلجرة بعد أن ُحرِصَ يف داره عرشين يومًا، وكان ابَن 
ِق  (: أي: امُلرْشِ تسعني سنًة ريض اهلل عنه. )ذو( أي: صاحُب )الوجه األغرِّ
ج بنتي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  امُلنرِي، وكان َلَقَبه ريض اهلل عنه ذو النّورين ألنه تزوَّ
َج أّوالً قبل النبّوة رقّية وماتت عنده بعد أن ولدت له غالمًا وساّمه عبد  فتزوَّ
اهلل، ثم تزّوج أخَتها أمَّ كلثوم، فامتت عنده أيضًا ومل َتِلْد، له وقال النبّي ملسو هيلع هللا ىلص: 
جُتها عثامن«، وهذا من الفضائِل اخلاّصة به ريض  »لو كاَنْت عندي ثالثٌة لزوَّ

اهلل عنه فإنه ال ُيعرُف أحٌد تزّوج بنَتْي َنبيٍّ غرُيه.

)1( يف النسخة »ب«: أبو، وصواُبه باجلرِّ بالياء عىل البدل. وسقط هذا اللفظ من »ج«. 
)2( يف النُّسِخ اخلطية: »َرباح« بفتح الراء والباء، وصواُبه بكس الراء والياء بنقطتني وهو الذي جزم به 

احلافظ ابن حجر العسقالين يف »اإلصابة يف متييز الصحابة« )312:7(. 
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، ُثــمَّ بــاِقــي الــَعــرَشه   ـــِ�ّ هُثــمَّ َع ــرشَّ ــَب ــٍة ُم ــنَّ ــَج ــي بِ ــت وهـــي ال
)ثم(: بعَد عثامَن ريض اهلل عنه يف الفضيلة )عيل(: بُن أيب طالب بن عبد 
املطلب بن هاشم، كفيُل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحمجوره)1(، وابن عّمه وِصْهُره)2( 
عىل أفضِل بناته فاطمَة الّزهراء ريَض اهلل عنها. )ثّم(: بعد اخللفاء ريَض اهلل 
عنهم يف الفضيلة )باقي( الصحابة )العرشه(: باهلاِء الساكنِة ألجِل القافيِة، 
وهم السّتُة الباقون: طلحُة بن ُعبيد اهلل، والّزبرُي بن العّوام، وعبُد الرمحن 
بُن عوف، وسعد بن أيب وّقاص، وَسعيد بن زيد، وأبو ُعبيدة بن اجلّراح 

ريَض اهلل عنهم. 
أي  بجنّة(:  )التي  الّصحابة.  امَلذكورُة  العرشُة  هذه  أي:  )وهي( 
بدخول اجلَنّة يف يوم القيامة وتنكريها للتعظيم. )مبرشه(: باهلاِء ]16/أ[ 
نَن، وصّححه  ها النبّي ملسو هيلع هللا ىلص كام روى أصحاُب السُّ أيضًا للقافية. أي: برشَّ
الرتمذي عن سعيٍد: أنَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َعرَشٌة يف اجلنة: أبو بكر يف 
وأبو  الّرمحن  وعبُد  وَطلحُة  والّزبرُي  وعيلٌّ  وُعثامُن  اجلَنَّة،  يف  وُعَمُر  اجلَنَّة، 
كثريون  باجلَنَّة  ون  واملبرشَّ زيد«.  بن  وسعيد  وّقاص  أيب  بن  وَسعد  عبيدة 
حديث  يف  جمموعني  كذلك  وردوا  ألهنم  الَعرشة  ٰهذه  ِذْكُر  اشُتِهَر  وإّنام 

قة.  واحد، وغرُيهم يف أحاديث متفرِّ
»ُمسند  يف  ْيلمي  الدَّ عن  الصغري«  »اجلامع  يف  السيوطي)3(  أخرج 
الِفردوس« بإسناِده عن أنس قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »شباُب أهل اجلَنَّة 

مخسة: حَسٌن وُحسني، وابن عمر، وسعد بن معاذ، وُأيبُّ بن كعب«.
يِّ رمَحه اهلل تعاىل: وَنشهُد باجلَنَّة  ويف كتاِب »منرب التوحيد« للنجم الَغزِّ

)1( يف النسخة »ج«: وحمجوزه بالزاي. 
)2( يف النسخة »ج«: وظهره. وهو خطأ من الناسخ. 

)3( يف النسختني: »أ« و»ب«: األسيوطي. وهو صحيح واملثبُت هو املشهور. 
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ملن َشِهَد له ملسو هيلع هللا ىلص كالَعرشة وفاطمَة بنته وابنَْيها: احلََسن واحلَُسني وعبِد اهلل 
اشَة بن حِمَْصن وغرِيهم. ابن َسالم وُعكَّ

َبْينَُهـم       احُلـروِب  ِمـَن  َجـَرى  ِدينَُهـمومـا  شـاُدوا  فيـه  اْجتِهـاٌد  َفُهـَو 
ملا  بياٌن  احلروب(:  )من  ووقع  كان  أي:  )َجرى(:  الذي  أي  )وما(: 
)بينهم(: أي بني الّصحابة ريض اهلل عنهم من االختالِف وأّوهُلا من مقتِل 

عثامن ريَض اهلل عنه. 
)فهو( أي: ذلك اجلاري بينهم والواقُع منهم، )اجتهاٌد(: كان هلم يف 

األحقِّ باخلالفة لقياِم مصالِح املسلمني. 
النظُر يف األدّلِة الرشعّية الستنباِط حكِم  واالجتهاد: هو ]16/ب[ 
هو  الذي  العقيلُّ  االجتهاُد  ال  الرّشعيُّ  االجتهاُد  وهو  الزمانية،  احلادثة 
اهلوى  مع  وامليِل  الزمانّية،  واالصطالحاِت  العقلّية  القواننِي  من  ُمْسَتنَْبٌط 
ئاسة واحلَِمّية اجلاهلية، فإنَّ هذا  النفساينِّ والغَرِض الشيطاين من ُحّب الرِّ
بالعدالة يف قوله:  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َشِهَد هلم  الذين  الّصحابة  َحّق  األمَر ممتنٌع يف 
رُن الذين َيلوين، ثم الذين َيلوهَنُم، ثم الذين َيلوهَنُم«. وقال  تي الَقَ »خرُي أمَّ
القرون قْرُنه ملسو هيلع هللا ىلص  العلامُء عىل أنَّ خرَي  اتفقت  النووي رمحه اهلل تعاىل: وقد 

وامُلراد أصحابه. 
احلُروب،  من  بينهم  جرى  فيام  أو  االجتهاِد،  ذلك  يف  أي  )فيه(: 
بالّشيد،  احلائِط  َطيْلُ  وأصُله  ومتَّنوا،  وأحكموا  صوا  َجصَّ أي:  )شادوا(: 
احلائَط  به  َطَلْيَت  بالَكس: كلُّ يشٍء  يُد  الشِّ »الّصحاح«:  قال اجلوهري يف 
َصه،  َجصَّ َشْيدًا  َيشيُده  شاَده  تقول:  املصدُر  وبالَفتِح  بالٍط،  أو  ِجصٍّ  من 

وامَلشيُد املعموُل بالّشيد. 
)دينهم(: أي: ديَن اإلسالم عىل َحسِب اختالِف اجتهاِدهم ريض اهلل 
لون يف تلك احلروب وغرِيها  عنهم يف ذلك. واحلَقُّ أهنم كلَّهم ُعدوٌل ومتأوِّ
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من املخاصامِت واملنازعات ومل خُيِْرْج يشٌء من ذلك أحدًا منهم عن العدالة، 
ألهنم جمتهدون اختلفوا يف مسائَل من حملِّ االجتهاد كام خيتلُف املجتهدون 
بعدهم يف مسائَل من الدماء وغرِيها، وال يلَزُم من ذلك نقُص أحٍد منهم، 
وامُلصيُب عيلٌّ وأصحابه، وامُلخطُئ معاويُة وأصحابه ريض اهلل عنهم أمجعني. 
فإن ُقلنا: كلُّ جمتهٍد مصيٌب فال ]17/أ[ إشكاَل، وإن قلنا: امُلصيُب واحٌد 

فاملخطُئ يف االجتهاد يف الفروِع مع انتفاِء التقصرِي عنه مأجوٌر غري مأزور. 
اشتباِهها  ولشّدة  مشتبهًة،  كانت  القضايا  أنَّ  احلروب  تلك  وَسبُب 

اختلَف اجتهاُدهم، وصاروا ثالثَة أقساٍم ريض اهلل عنهم أمجعني. 
فِقْسٌم ظهَر هلم باالجتهاِد أّن احلَّق يف طرف عيل ريض اهلل عنه، وأنَّ 
مالَفه باٍغ، فوجَب عليهم ُنرصُته وقتاُل الباغي عليه فيام اعتقدوه، ففعلوا 
ذلك ومل يُكْن حيلُّ ملن هذه صفُته التأّخُر عن مساعدِة اإلماِم العادِل يف قتاِل 

الُبغاة يف اعتقاده. 
وِقسٌم عْكُس هذا، ظهَر هلم باالجتهاِد أنَّ احلَّق يف طرِف معاوية ريَض 

اهلل عنه، فوجَب عليهم مساعدُته وقتاُل الباغي عليه. 
هلم  يظَهْر  فلم  فيها،  وا  وحتريَّ القضّية،  عليهم  اشتبَهْت  ثالث  وقسٌم 
ترجيُح أحِد الطرَفنْي، فاعتزلوا الفريَقنْي، وكان هذا االعتزاُل هو الواجَب 
هم ألنه ال حيلُّ اإلقداُم عىل قتاِل مسلٍم حتى يظَهَر أنه مستحقٌّ لذلك،  يف حقِّ
ولو ظهَر هلؤالِء ُرْجحاُن أحِد الطرَفنْي وأنه امُلِحّق مَلا جاَز هلم التأّخُر عن 

ُنرصته يف قتاِل البغاة عليه، فكلهم َمْعذورون مأجورون.
الواِضُح      امُلبُ�  ــقُّ  احَل ــَو  ُه ــــاُء َنــاِضــحهــذا  ــِه اإلَن ــي ــذي فِ ــال وب

)هو  عنهم.  اهلل  ريض  الصحابة  حروِب  شأِن  يف  املذكوُر  )هذا(: 
احلَّق( ال غريه )امُلبنُي(: أي: الظاهر، )الواضح(: عند أهِل اإلنصاف من 
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عليه  م  وُقدِّ »ناِضْح«  بـ  متعلٌِّق  املجرور  مع  اجلارُّ  )وبالذي(:  املؤمنني)1(. 
]17/ب[  تأّخر  وإْن  )اإلناء(:  قوله:  إىل  راجٌع  الضمرُي  )فيه(:  للَحرْص. 
م ُرْتَبًة ألنه مبتدأ وهو الوعاء. )ناضح(: خربه مَن النَّْضح.  لفظًا فإنه متقدِّ

وهو َرشُّ املاء، وأصله قوهُلم: 
َوُكلُّ إَناٍء بالَّذي فِيِه َينَْضُح

أيضًا قوهُلم: ما خرج من فيك فهو فيك، وقوهلم:  الَقبيل  ومن هذا 
يعَة ومجيَع فِرِقهم، وأنواَع أهِل  افضَة والشِّ الكالم ِصفُة املتكلِّم، يعني أنَّ الرَّ
الِل، اخلائضني يف شأِن الّصحابة ريض اهلل عنهم، واملتكلِّمني يف  البَِدع والضَّ
هم، وطعنَهم فيهم وَقْذَفهم  أمر ُحروهبم بام هو افرتاٌء عليهم وهُبتاٌن يف َحقِّ
الّطاِعنني،  ِصفُة  كلُّه  القرآن،  بنصِّ  املربأِة  عنها  اهلل  ريض  ولعائشَة  هلم، 
وما كانوا عليه يف أنُفسهم من أنواِع اخلبائث رأْوها يف مرايا أهِل الّطهارة 
والنُّقاوة، عصابِة التقوى والَوَرع، وُخالصِة الناس بعد األنبياِء أصحاِب 

رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ريَض اهلل تعاىل عنهم أمجعني.
ــاِن       ــالِم يف األْدَي ــا ِســَوى اإلس ــْيــطــاِنَوَم ـــــاِوُس الــشَّ ــُه َوس ــإنَّ ف

)وما(: أي: الذي أو دين، )سوى(: ديِن )اإلسالِم يف(: مجلة )األدياِن( 
مَجُْع  الذي هو غرُي اإلسالم، )وساوُس(:  يُن  الدِّ )فإنه(: أي: ذلك  كلِّها، 
وسَوَسة وهي الّصوُت اخلَفيُّ يكون من )الشيطان( يف َصدر اإلنسان، قال 
ْساَلِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمنُْه ]آل عمران، 3: 85[. يعني  تعاىل: َوَمن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ
يَن  هو َمرُدود عليه وُمَعاَقب عىل َترك دين اإلسالم، وقال تعاىل: إِنَّ الدِّ
ْساَلُم  ]آل عمران، 3: 19[. َفديُن اإلسالِم هو الّديُن امُلعَترُب عند  ِعنَد اهلِل اإْلِ
ُد َوسَوسٍة شيطانّيٍة  اهلل تعاىل، ومجيُع األدياِن التي يف األرِض باطلٌة ألهنا جُمَرَّ

اٍت نفسانّية.  وَتومهُّ

)1( يف النسخة »أ«: املسلمني. وكالمها صواب. 
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)فصل(: أي: هذا فصٌل )يف(: بياِن أحكام )إقام(: بالَكْس أي: إقامة، 
لَِك  قال شيخي زاَده يف »حاشية البيضاوي« يف قوله تعاىل ]18/أ[: َكَذٰ
167[. اإلراُء واإلراءُة رّبام  ]البقرة: 2:    َعَلْيِهْم  اٍت  َأْعاَمهَلُْم َحَسَ ُيِريُِم اهللُ 
الزمرشيُّ  نقله  الَة، كذا  الصَّ َوإَِقاَم  التاء كام يف قوله تعاىل:  حُتذُف منه 
عن سيبويه. )الصالة(: أي: تقويِمها وتعديِلها وأداِئها عىل الَوجه األكمل 

كن الثاين من أركان اإلسالم اخلَمسة. املرشوع، وهذا هو الرُّ
ــاُن      ــس اإلن أهيـــا  ـــالَة  الـــصَّ ـــــاُنإنَّ  أْرَك وهَلــــا  رُشوٌط  ـــا  هَل

)إنَّ الصالَة(: وهي يف اللغة الدعاُء والثناء، قال تعاىل: َوَصلِّ َعَلْيِهْم  
ُْم  ]التوبة، 9: 103[. أي: اْدُع هلم، إّن دعاءك)1( طمأنينٌة  إِنَّ َصالَتَك َسَكٌن هلَّ

هلم عند اهلل تعاىل، وُيقال يف الّتحّيات والّصلوات أي: األْثنَِيُة كلُّها هلل. 
عىل  املشتملِة  املعهودِة  املخصوصِة  األفعاِل  عن  عبارٌة  الرّشع:  ويف 
ُل عنها  الدعاء والّثناء وغرِيمها. والّصالُة أقوى فروِع اإليامِن)2( ألهنا مل خَتْ
رَشيعُة ُمرَسل، وتشتمُل عىل اخِلدمة بظاهِر اجلََسد كالِقيام ونحِوه، وباطنِه 
كالنيَّة ونحِوها، ولكنها ملا صاَرْت ُقربًة بواسطِة البيِت امُلعّظم بإضافتِه إىل 
ِمْن  ُقربًة بال واسطة، ولذا كانت  اهلل تعاىل كانت دوَن اإليامن الذي صاَر 

ُفروعه ال ِمنْه، وبه يظَهُر وْجُه تقديِمها عىل ما ِسواها من الِعبادات. 
ثم  ركعتني،  ركعَتنْي  َصَلواٍت:  مَخَْس  املؤمنني  عىل  تعاىل  اهللُ  فرَضها 
إشعارًا  كانت  كام  الَفجُر  وبقيت  ثِنتني،  إىل  ركعٍة  من  منها  أربٍع  يف  زاد)3( 
يادة، وَبقيْت عىل أصِلها يف اجلُمعة،  باألصل واالختيار يف القراءة عالمة الزِّ

)1( يف النسخة »أ«: دعائك باهلمزة عىل نرِبة، وهو خطأ. 
)2( يف النسخة »ج«: إيامن. 

)3( يف النسخة »ج«: زال. وهو خطأ. 
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وواجٌب)1( يف العيدين كذلك، ثم زاد الِوتَر ثالثًا عىل ِخالٍف فيه بني األئّمة. 
وال ُيكلُِّفهم من الّصلوات بام ِسوى ذلك إالَّ ما التزموا بِنْذٍر أو رشوع 
َدْت ملتابعِة النبي  ]18/ب[ أو لِزَمهم بحضوِر جنازٍة أو تالوٍة أو ُسنَّة تأكَّ
ْبت لَِسبَع َعرشَة َخَلْت من  ملسو هيلع هللا ىلص. وكان فرُضها ليلَة املِعراج، وهي ليلُة السَّ
الُة  امء، وكانت الصَّ ة إىل السَّ َرَمضاَن َقبل اهِلجرة بثامنيَة عرَش شهرًا من َمكَّ
مس، وَصالٌة َبعد غروهبا، قال  قبل اإلرساِء َصالتني: َصالٌة قبَل ُطلوِع الشَّ

ْبَكاِر ]غافر، 40: 55[.  اهلل تعاىل:  َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِاْلَعيِشِّ َواإْلِ
َوَجَب  وإن  البالُغ  العاقُل  املسلُم  وهو  هبا،  املكلَُّف  اإلنساُن(:  )أيا 
بِّية إذا َبَلغا َعرَش ِسنني عىل َترِكها، قال عليه  بيِّ والصَّ عىل الَويّل رَضُب الصَّ
ُبوُهْم  َسْبع، وارْضِ الِة وُهم أوالُد  بالصَّ أْوالََدُكْم  الم: »ُمروا  الة والسَّ الصَّ
الة، وال  ْوُم كالصَّ َرر«. والصَّ عليها َوُهْم أبناُء َعرْش« كذا ذكره يف »رَشح الدُّ
بِيُّ َعرْش ِسنني  جيُب عليه يشٌء ما مل َيْبُلغ احلُلم، ويف »امللتقط«: وإذا َبَلغ الصَّ
ب ألجل الّصالة بالَيد ال باخلََشب وال جُياوز الّثالث، وكذلك امُلَعلُِّم  ُيرْضَ
اَك  الم ملِْرداٍس املعّلم: »إيَّ الة والسَّ ليس له أن جُياوَز الّثالث، قال عليه الصَّ
ْبَت َفوَق الّثالث اقَتصَّ اهللُ ِمنَْك«.  َب َفْوَق الّثالث، فإنََّك إذا رَضَ أن َترْضِ

ما  وهو  الّراء،  بسكوِن  ط  رَشْ مجع  )رشوٌط(:  الة،  للصَّ أي  )هلا(: 
أي  )وهلا(:  خارجًا.  يكون  بل  فيه  يدخُل  وال  اليشء  وجوُد  عليه  يتوقَُّف 
يتوقَُّف عليه وجوُد  كن ما  أيضًا وهي مَجع ُركن. والرُّ للصالة، )أركاُن(: 

اليشء، ويدخُل فيه فيكون جزءًا من ماهيته.
الَبـَدْن      َطهـاَرُة  رُشوطِهـا  َمْنَفِمـْن  ُغْسل  وْهَي  أكرَب  َحَدٍث  ِمْن 

الة، )طهارُة(: أي: نظافُة  )فِمْن(: مُجلِة )رشوطها(: أي: ]19/أ[ الصَّ
)الَبَدن(: أي: َبَدِن اإلنسان. 

)1( يف النسخة »ب«: ووجَب. وكالمها صواب. 
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استعامِل  غاية  إىل  باألعضاِء  تقوُم  عّيٌة  رَشْ مانعيٌة  وهو  َحَدث(:  )من 
امُلزيل. )أكرب(: نعٌت للَحَدث وهو الذي ال يرتفُع إال باستعامِل املاِء يف مجيع 
الَبَدن وذلك اجلنابُة واحليُض والنِّفاس. )وهي(: الطهارُة من ذلك. )ُغسل(: 

بَضمِّ الَغنْيِ امُلْعَجمة وسكوِن الّسني امُلْهَملة. )َمْن(: أي اإلنسان الذي:
ِمْثلِه      َسبِيْ�  إْحـــَدى  يف  أْصلِِهأْولـــَج  ــْن  ِم بـِـَشــْهــَوٍة  ــِزٌل  ــنْ ُم أو 

)أْولَج(: أي أدخَل َحَشفَة ذَكِرِه أو َقْدَرها من مقطوِعها. )يف إحدى(: 
رمحه  الّسيوطي  قال  وتأنيثه،  تذكرُيه  جيوُز  مِمّا  السبيل  ألّن  أحٍد،  تأنيُث 
والطريق،  السبيُل  وُيؤّنث:  ر  يذكَّ فيام  اللغة«  يف  »امُلْزهر  كتابه  يف  تعاىل  اهلل 
اَط والّسبيَل والّسوَق  وقال األخفش: أهُل احِلجاِز يؤنِّثون الطريَق والرصِّ

قاَق والَكاّل)1( انتهى.  والزُّ
)سبييل(: تثنيُة سبيل، وُحِذَفِت النوُن إلضافِة إىل. )مثله(: أي: إنساٍن 
آخَر مُتكُن جمامعُته احرتازًا عن جُمامَعِة البهيمة، والصغريِة التي ال ُتْشَتهى، 
غبة يف مِجاعها، ولعدِم  فإّن وْطَء البهيمِة بال إنزاٍل ال يوجُب الُغسل لقّلِة الرَّ
غبة، ويف »الُقنَْيِة« َمْعِزيًا إىل أجناس  املوافقِة يف النوعّيِة التي من شأهِنا)2( الرَّ
إنزال،  بغرِي  فيه  ُغْسَل  ال  َكفيها،  الَبهيمِة  َفْرُج  يوسف:  أبو  قال  الناطفي 
أكُل  حيُرُم  وال  االستحباب،  وجِه  عىل  وحُتـرُق  البهيمُة  وُتذَبُح  ُر)3(  وُيعزَّ

حلمها، انتهى. 
مفضاة  جيعلها  ومل  اجِلامع  حملِّ  يف  اإليالُج  أمكَن  فإذا  غريُة،  الصَّ وأما 
اجلامُع  كان  ]19/ب[  وإن  بجامعها،  الُغْسُل  فيجُب  جُتامع،  ممَّن)4(  فهَي 

)1( يف النسختني »أ« و«ج«: الكالم. والصواُب ما هو مثبت، وهو مطابٌق ملا يف »امُلْزهر« للسيوطي )2/ 
ه بقوله: وهو سوُق البرصة.  198( وفسَّ

)2( يف النسخة »ج«: ثباهتِا، وهو تصحيف. 
)3( يف النسخة »ج«: وُيْعَذُر بالذال، وهو خطأ من الناسخ. 

)4( يف النسخة »ج«: ملن. 
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لقصوِر  احلَشَفُة  َتواَرِت  وإن  الُغسل  جيُب  ال  واحدًا،  َمْسلَكْيها)1(  جيعُل 
الداعي ما مل ُينِْزْل. 

. )بشهوٍة(:  )أو ُمنزٌل( معطوٌف عىل »َمْن أولج«، وهو الذي أنزَل املنِيَّ
الفاعل. وأصُل  اسِم  من  املفهوِم  اإلنزاِل  أصِل  أي:  أصِله(:  )من  حاصلٍة 
ُجل، أي: َظْهِره، وترائِب املرأة، أي عظاِم  اإلنزاِل انفصاُل املنِيِّ من ُصْلِب الرَّ
الَبَدن،  ظاهر  إىل  خروجه  حالِة  يف  بشهوٍة  يكوَن  أن  ُط  ُيْشرَتَ وال  َصْدرها. 
بال  ه  َمقرِّ عن  انفصَل  فلو  ه،  مقرِّ عن  انفصالِه  وْقَت  رَشٌط  هوَة  الشَّ ولكنَّ 
شهوٍة، وَخَرج فال ُغْسَل عليه، َكَمن َسَقَط من ُعلّو أو مَحََل شيئًا ثقياًل.قال 
َرر«: »فرُض الُغسِل عند خروِج َمنِيٍّ ولو يف نوٍم، ُمنفصٍل عن  يف »رَشح الدُّ
موضعِه بشهوٍة، ُقيَِّد هبا ألنه لو َخَرَج منه بَحْمِل يشٍء ثقيٍل ونحِوه مل ُيفَرْض 

عندنا خالفًا للشافعي«، وإن مل خيُرْج إىل ظاهِر الَبَدن هبا، أي: بَشهوة.
اْنَقَطْع    ونِــَفــاٍس  بَِحْيٍض  ــَذا  َمْعَك للِجْسِم  َتْعميُمه  ــْرُضــُه  وَف

)كـذا(: أي: ِمْثـُل احلُكـِم امَلذكـوِر ُغْسـٌل )بَحْيـٍض(: أي بَسـبِب 
خروج َحْيٍض، وهو َدٌم خَيُرُج من َرِحِم بالَغٍة ال داَء هبا، وهي بنُت تِْسـع 
ته َعرشُة أّيام )و(: بسـبِب  تِه ثالثُة أّيام بلياليها وأكثر ُمدَّ سـنني، وأَقّل ُمدَّ
خـروج )نِفـاس(: بكْسِ النوِن، وهو َدٌم ُيْعِقُب ُخـروَج أكثِر الولد، فإذا 
تـِه أربعون يومًا.  َخـَرج أقلُّـه ال َتصرُي ُنَفسـاَء، وال َحدَّ ألَقلِّـِه، وأكثُر ُمدَّ
)انقطع(: أي: كلُّ واحٍد من احليِض والنِّفاِس فإنَّ الُغسـَل إنام جُيب هبام 

عنـد  انقطاعهـام.
)وفْرُضه(: أي: الُغسُل وهو ما تفوُت الصحِة بفوته ]20/أ[ )تعميُمه(: 
َغْسُله من ظاهِر  الـُمغَتِسُل )للجسم(: أي: جلْسِمه. وامُلراُد ما يمكنُه  أي: 
ِة والّشاِرِب واحلاِجِب ومجيِع اللِّحية  ّ َجَسده بال َحَرٍج من داخِل الُقْلفِة والسُّ

)1( يف األصول اخلطية: مسلكاها، وهو خطأ. 
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والَفرِج اخلارج، وما حتَت اخلاَتم والُقْرِط الضيِّقني ال ما فيه َحَرٌج)1( كالَعنِي، 
ُجل. ، وضفريِة املرأة، وَبّلها إن َبلَّ أْصَلها بخالِف الرَّ وُثْقٍب انَضمَّ

النُّهـورَغْسـِل َفـٍم واألنـِف باملـاِء الطَُّهور      مـاء  أو  الَغِديـِر  َكراكِـد 
مع )غسل فم(: وهو املضمضُة، ولو رِشَب املاء َعّبًا ال َمّصًا، )و(: َغْسِل 
)األنِف(: ومها َفْرضاِن يف الُغسِل عندنا، وجيُب إيصاُل املاِء يف األنف إىل ما 

حتت الّدرِن إن كان يابسًا، ويف الّرْطِب اختالُف امَلشاِيخ كام يف »الُقنْية«. 
وال  بنَِجٍس  ليَس  الذي  أي:  )الطهور(:  بَتْعميمه  متعلِّق  )باملاء(: 
مستعمل. )كراكِد(: أي: ساكن )الغدير(: وهو مستنقُع ماِء املَطر، وذلك 
أن الّسيل غادره، كذا يف »امُلجَمل«)2( وهو املاُء غرُي اجلاري. وحكُمه َجواُز 
الوضوِء والُغْسِل منه، وكذلك فيه سواٌء كان قلياًل أو كثريًا إذا مل يُكْن ما 
يف  أو  فيه  يكن  ومل  عليه،  غالبًا  أو  لباقيه،  مساويًا  مائه  من  األعضاء  َمّس 
أو  مساويًا  كان  وإن  قليلة،  كانت  وإن  َنجاسة  امُلْغَتِسل  أو  امُلَتويّض  َبَدن 
غالبًا فال جيوُز فيه وال منه، وإذا كانت نجاسٌة، فإن كان دوَن َعرٍش يف َعرْش 
فهو نِجٌس، وإال فإْن َتغرّي أحُد أوصافِه بالنّجاسِة: لوُنه أو َطْعُمه أو رحُيه، 

س، وإال فهو طاهٌر طهور.  تنجَّ
)أو ماِء النُّهور(: مجع هَنٍَر، وهو املاُء اجلاري. وأدناه ما جيري بتِْبنِه، أو 
فيه  بَمَدد، ولو وقَعْت  الناس ]20/ ب[ جاريًا وإن مل يُكن جرياُنه  ه  يعدُّ

َس ما مل يتغريَّ هبا لوُنه أو طعُمه أو رحيه. نجاسة فإّنه ال يتنجَّ
َمْع       ــوُء  ــُوُض ال ـــِه  لِ َأوَّ يف  مَجعَوُســـنَّ  ــٌث  ــي ــلِ ــْث وَت ــــٌك  َدْل ــه  ــتِ ــيَّ نِ

)3( النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهي ُسنَُن الُغسل.  (: بالبناِء للمفعول. أي: َسنَّ )وُسنَّ

)1( يف النسخة »ج«: َجْرح. 
)2( يف النسخة »أ«: اجُلَمل. وهو خطأ من الناسخ 

. وهو صواٌب أيضًا. )3( يف النسخة »أ«: ُسنَُن النبيِّ
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)يف أولِه(: أي: الُغسل )الوضوُء(: كوضوِء الّصالة بُمراعاة فرائِضه وُسننِه 
إال َغْسَل ِرْجليه إذا كان يف ُمستنقِع الُغسالِة حتى لو كان قائاًم عىل لوٍح أو 

ُر َغْسَل قدَمْيه.  حَجٍر ال يؤخِّ
)مع نيته(: أي: الُغْسَل بأن ينوَي به استباحَة الّصالة، ولو مل َينِْو شيئًا 

جاز عندنا. 
املاُء  ليعمَّ  األوىل  املّرِة  يف  أعضاِئه  َدْلُك  أي:  امُلْهَملة  بالداِل  )َدْلٌك(: 
يوسف.  أيب  عن  رواية  يف  واجٌب  وهو  األخريَتـنْي،  تني  املرَّ يف  الَبَدَن 
َم  عمَّ أي  )مَجع(:  مّرات  ثالَث  الَبَدن  جلميع  املاِء  تعميُم  وهو  )وتثليٌث(: 
ٌة واحدة.  ة الثالثة فهي َمرَّ م إال يف امَلرَّ لكلِّ األعضاِء يف كل مّرة، إذ لو مل ُيَعمِّ

ُطهـا ِمـن َحـَدٍث أْصَغـَر ُقـْل     َرُجلَورَشْ يا  الُوُضوُء  َوْهَو  َتْطِهرُيُه 
ـالُة أيضـًا )مـن حـَدٍث أصغر(: وهـو املانعيُة  )ورشُطهـا(: أي: الصَّ
احلُكميـُة التـي ترتفـع باسـتعامل املـاِء يف بعـِض الَبـَدن دوَن بعـض. )ُقْل 
تطهريه(: أي: احلََدث. )وهو(: أي تطهرُيه )الوضوء(: مشتقٌّ من الوضاءة 
وهـي احلُْسـُن. )يـا رُجل(: خطـاٌب للغـالم ألهنـا ِكفايُته. ولكـن بطريِق 

التفاؤل أو امَلجاز باعتبار ما يؤول إليه.
َكـَذا     الَوْجـَه  َتْغِسـَل  أن  ــذاوَفْرُضـُه  ــْ�ِ آِخ ــَق ــْرَف ـــداَك َحـــدَّ املِ َي

)الوْجَه(:  الُوضوء  مريَد  يا  تغِسَل(:  )أن  الُوضوء  أي  )وفرُضه(: 
َقِن، وَعْرُضه من َشْحمِة األذن  وطوُله من مبتدإ ُمسّطِح اجلَبهة إىل أسَفِل الذَّ
إىل َشحَمِة األذن األخرى فيدخُل فيه ما بني الِعذاِر واألُذن، وباطُن اللِّْحَية 
وظاهُر  ظاهُرها،  بل  الكثيفِة  باطُن  ال  َبرَشهُتا  ُترى  التي  ]21/أ[  اخلفيفِة 
الّشاِرِب واحلَاِجِب ال باطُِن الَعنْي بخالِف املاء يف )كذا(: أي ِمْثل ما ُذِكَر 
ِمْرَفٍق  تثنية  املرفقني(  )َحدَّ  َفْرٌض  فُغْسُلهام  )يداك(:  الغسل.  افرتاِض  يف 
ر،  بَِكْسِ امليم وفتِح الفاء وبالعكس. )آِخذًا(: حال من فاعِل تغسل املقدَّ
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واألصُل أن تغِسَل يَدْيك آِخذًا يف َغْسِلهام َحدَّ املِرَفَقني.
أِس َفـْرُض َعـْ�ِ     الَكْعَبـْ�ِوَمْسـُح ُرْبـع الـرَّ َمـَع  ِرْجَليـك  َكَغْسـِل 

)وَمْسُح رُبع الرأس(: بامٍء جديٍد أو باٍق بعد َغْسِل ُعُضٍو ال َمْسحِه إال 
أن يتقاطَر ال مأخوذًا من ُعضٍو، سواء كان ذلك الُعضُو مغسوالً أو ممسوحًا 
ما  ال  األُذَنني  فوَق  الذي  َعِر  الشَّ عىل  امَلسح  وحملُّ  َرر«.  الدُّ »رَشح  يف  كذا 
حتَتهام كام يف »اخلالصة«. )فْرُض عني(: فإنَّ عند الشافعي رمَحه اهلل تعاىل 
امَلفروُض أدنى ما ُيسّمى َمْسحًا ولو َشعرة، وعند مالك رمحه اهلل تعاىل مجيُع 
الرأس، وكذلك عند أمحَد بِن حنبٍل رمَحه اهلل تعاىل إال أّن أكَثره يقوُم مقاَم 
كلِّه. )كَغْسل(: يف كونِه فرضًا )ِرْجَلْيك(: يا مريَد الوضوِء )مع الكعبني(: 

تثنيُة َكعٍب وهو العظُم املرتفُع املتَّصُل بَعْظِم الّساِق من َطريف الَقَدم.
والتَّسِمَيه    ــٌة  ــيَّ نِ فيه  للتَّنِْقيهَوُســــنَّ  الً  أوَّ الــَيــَديــِن  َغــْســُل 

َدٌة  ُمَؤكَّ ُسنٌَّة  وهي  ابتداِئه،  يف  )نِيٌَّة(:  الُوضوء.  يف  أي  فيه(:  )وُسنَّ 
وكذلك يف الُغْسل كام َمّر، بأن يقِصَد َرْفَع احلََدِث، أو امتثاَل األمِر أو استباحَة 
الّصالة. )والتَّسميه(: بأن يقوَل يف ابتدائه: بسِم اهللِ العظيم، واحلمُد هللِ عىل 
اإلسالم  عىل  هلل  واحلمُد  الطاهر،  املاِء  عىل  اهللِ  بسِم  وقيل:  اإلسالم،  ديِن 
الُوضوء  ابتداِء  يف  ُذ  يتعوَّ  : الَوبريِّ وعن  ]21/ب[  »الكفاية«  ويف  الظاهر، 

ِك، واألفضُل فيه أن يقول: بسِم اهلل الرمحن الرحيم، انتهى.  وُيَبْسِمُل للتَّرَبُّ
اهلل،  إال  إله  ال  قال:  لو  حتٰى  تعاىل  اهلل  ِذْكُر  بالّتسميِة  امُلراُد  وقيل: 
واحلمُد هلل صار ُمقياًم لُسنِّة التسمية كام جزم به يف »رَشح ابن َمَلك« و»جامع 

الفتاوى«. 
ْسَغنْي  الرُّ إىل  )اليدين(:  الوزن،  لرضورِة  العاطف  بحذِف  )َغْسُل(: 
ابتداِء  )أّوالً(: أي: يف  أو مل يكن مستيقظًا.  النوم  ُمستيقظًا من  سواٌء كان 
الوضوء قبل إدخاهلام اإلناء ثالثًا. )للتنقيه(: أي: التنظيف ألهنام آلٌة لَغْسِل 
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بقيِة األعضاِء فينبغي البدايُة يف تنظيفهام. 
الَفـِم     َغْسـُل  والـِوال  ـواُك  السِّ فاْعَلـِمُثـمَّ  فيـه  والّرتيـُب  واألْنـِف، 

واُك(: أي: استعامُله بيِده الُيمنى كيف شاَء، أي: يبدُأ فيه من  )ثم السِّ
فىل من اجلانِب األيمن أو األيِس، طوالً أو َعْرضًا أو  األسناِن العليا أو السُّ
الزيتوُن  ثم  ماَن والَقَصَب، وأفَضُله األراُك  الرُّ إالّ  هِبام، ويكون بكلِّ عوٍد 
أو  الُيمنى،  الَيِد  باألُْصبِع من  ُيعالُج  واك  السِّ أو عدِم  األسناِن  َعدِم  وعند 

خرقٍة َخِشنة. 
)والِوال(: بكْسِ الواو، وهو املتابعُة من واىل بينهام ِوالًء: تابَع، وذلك 
اعتداِل  مع  األَوُل  العضُو  جيفُّ  ال  بحيُث  التعاُقب  عىل  األعضاِء  بغسِل 
اهلواِء والَبَدِن بغرِي ُعذر، أما إذا كاَن لعذٍر بأن فرَغ ماُء الُوضوء، أو انقلَب 
الّصحيح،  عىل  بالتفريِق  بأَس  فال  أشَبهه،  وما  املاء  لطلِب  فذهَب  اإلناُء 

َق يف الُغْسِل والتيّمم.  وكذا إذا َفرَّ
)غْسُل( ]22/أ[: بإسقاِط حرِف الَعطِف الستقامِة الَوزن. )الفِم(: 
وهو املضمضُة بثالِث مياه. )و(: َغْسُل )األنِف(: وهو االستنشاُق بثالِث 
نّة، وذكر  مياٍه أيضًا، فلو مَتَْضَمَض ثالثًا من َغْرَفٍة واحدة مل َيرِصْ آتيًا بالسُّ
الصرييفُّ أنه يصرُي آتيًا هبا. واختلفوا يف االستنشاِق ثالثًا من َغْرَفٍة واحدة، 
نّة بخالِف املضمضة، ألنَّ يف االستنشاق يعوُد بعُض  قيل: ال يصرُي آتِيًا بالسُّ
إىل  وُيْلَفُظ  إمساكِه  يقدُر عىٰل  يعود ألنه  امَلضمضة ال  الَكّف، ويف  إىل  املاِء 

اج الَوّهاج«.  األرض كذا يف »السِّ
إىل  اليَدْين  غسِل  حنِي  من  مجيعِه  الوضوِء  يف  أي:  فيه(:  )والرتتيب 
االستنشاق،  عىل  امَلضمضِة  تقديِم  يف  حتى  جلني  الرِّ َغسِل  إىل  ْسَغنْي  الرُّ
َقبة،  وتقديِم َمسِح الّرأس عىل َمْسِح األذنني، وَمْسِح األذنني عىل َمْسِح الرَّ
نَن وهلذا قلنا. )فاعلِم(: بصيغِة األمِر وكس  فهو ترتيٌب يف الُفروِض والسُّ
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امليِم ألجل القافية.
َمـْع       أِس  الـرَّ ُكّل  وَمسـُح  َضْعَتياُمـٌن  والتَّخليَل  والتَّثليث  أُذَنيك، 

)تيامٌن(: بحذِف حرِف العطف للوزن. وهو تقديُم الَيِد الُيمنى عىل 
ينبغي  الَوّهاج«:  اج  »السِّ ويف  الُيسى.  عىل  الُيمنى  ْجِل  والرِّ الُيسى، 
معًا  َمْسُحهام  نقول:  لكنّا  الُيسى،  األذِن  عىل  الُيمنى  األذِن  َمسِح  تقديُم 
ين باألُذَننْي يف احلُكم، وليس يف أعضاِء الّطهارة  أسهل. وأحلَق بعُضهم اخلَدَّ
جل أقطَع  عضوان ال ُيستحبُّ تقديُم األيمِن منهام إال األذَننْي، فإْن كان الرَّ
]22/ب[  األيمن  وباخلَّد  بالُيمنى  يبتدُئ  فإنه  معًا،  مسُحهام  ُيمكنُه  ال 
انتهى. وقال بعضهم: إنَّ التياُمن ُمستَحّب. ويف »النَُّتف« و»حتفة امللوك«: 

التياُمن ُسنَّة. 
(: أي مجيع )الرأِس(: مّرًة واحدًة بأّي َوجٍه كان كذا ذكره  )وَمْسُح كلِّ
)ُأذَنْيك(:  فيها.  لغٌة  املهملة  العني  )َمْع( بسكوِن  امُلنْية«.  احللبي يف »رَشح 
تثنيُة أُذن واخِلطاُب للمتوىضِء املفهوِم من الكالِم. ويف هذه املعّيِة إشارٌة 
َمْسُح  »اخلالصة«:  ويف  الرأس،  بامِء  األذنني  َمسح  أنَّ  من  ذَكروه  ما  إىل 

األذَننْي ُسنٌَّة وال يؤَخذ لألذنني ماٌء جديٌد عندنا، لكن لو فَعل فحسن. 
ِة كان َحَسنًا.  ويف »البحر«: مع أنه لو أخَذ ماًء جديدًا من غري َفناِء الَبلَّ
كذا يف »رَشح مسك�«، فاسُتفيَد منه أنَّ اخِلالَف بيننا وبنَي الشافعي يف أنه 
نّة؟ فعندنا  ِة الباقيِة هل يكوُن ُمقياًم للسُّ إذا مل يأُخْذ ماًء جديدًا ومسَح بالَبلَّ
نّة  ِة فإنه يكوُن ُمقياًم للسُّ نعم، وعنده ال، أّما لو أخذ ماًء جديدًا مع بقاِء الَبلَّ

اتفاقًا، انتهى. 
وكيفيُة َمْسِحهام: أن يمسَح داخلهام بَسبَّابتيه وخارَجهام بإهباميه. 

)والتثليَث(: بالنَّصِب مفعوٌل ُمقّدم لقولِه: ضع، واأللُف والالُم فيه 
َرر«:  الدُّ ِعَوٌض عن امُلضاِف إليه والتقديُر: تثليُث الغسل. قال يف »رَشح 
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الشيُخ  وقال  املغسوالت.  الُوضوِء  ألعضاِء  الغسِل  تثليُث  أيضًا  وُسنَّته 
واجلَبرية  أِس  كالرَّ املمسوحاُت  خرَج  »رشحه«:  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  الوالد 
واخلُّف ألّن تكراَر الغسِل ألجل املبالغة يف التنظيف، وليس ذلك]23/أ[  

يف امَلسِح فلو َثلََّث فيها ُكره، انتهى. 
يف  َرر«  الدُّ »رَشح  يف  قال  جديد.  بامٍء  التثليُث  كاَن  إذا  ُيكرُه  وإنام 
»ِمعراج  ونقل يف  ْيَلعّي،  الزَّ ذَكره  بامٍء جديٍد،  امَلسِح  وتثليُث  املكروهات: 
الدراية« عن »امَلبسوط«: تكراُر التثليِث بامٍء واحٍد ال بأَس به. وبمياٍه بدعة. 
ختليُل  أي:  »التثليث«  عىل  معطوٌف  أيضًا  بالنَّصب  )والتخليَل(: 
اللِّحيِة وهو أن ُيْدِخَل أصابَع يَدْيه يف خالِل حِليته من األسفِل إىل األعىل 
جَلني  والرِّ اليدين  من  أيضًا  األصابِع  وختليُل  الوجه.  َغْسل  تثليِث  بعد 
املاء إىل خالهلا وإال فهو َفرض، قال يف »اخلالصة«: وختليُل  بعد وصوِل 

األصابِع بعد إيصاِل املاِء ُسنَّة، انتهى. 
أن  جَلنْي  الرِّ ويف  ُمتقاطٍر،  بامٍء  بينهام  ُيَشبَِّك  أن  اليدين:  يف  وكيفّيتُه 
خُيلِّل بِخنرِْصِ يِده الُيسى، فيبدَأ من ِخنرِْصِ ِرْجِله الُيمنى، وخيتَِم بِخنرِْص 
اج  »السِّ ويف  الَقَدم.  باطِن  يف  جل  الرِّ أسفِل  من  ويكوَن  الُيسى،  رْجِله 
ِرْجَلْيه  الكبرِي وَغَمس  املاِء اجلاري. أو يف احلوِض  أ يف  َتَوضَّ الَوّهاج«: لو 
يف  َيده  أدَخَل  َلو  »اخلالصة«:  ويف  األصابع،  خُيلِّل  مل  وإن  أجزأه،  املاِء  يف 
باجلواِز  امُلراَد  أنَّ  والظاهُر  جاز،  التخليل  وترَك  احلوض  أو  اجلاري،  املاِء 

نّة.  واإِلجزاِء حصوُل السُّ
نَن. ئ أيضًا أي: اجَعْل ذلك يف السُّ )َضْع(: فِْعُل أمٍر، خطاٌب للمتوضِّ

َخـَرج       َسـبِيَلْيَك  ِمـْن  مـا  اْنَفَرجناِقُضـه  كالَقْيِح  اجُلرُح  َعنُْه  ُم  والدَّ
غرُي  أو  اخلروج،  ُمعتاُد  يشٌء  أي:  )ما(:  الوضوء،  أي:  )ناِقُضه(: 
معتاده. )من سبيَلْيك(: تثنيُة َسبيل، وهو طريُق البوِل والغائط، واخلطاُب 
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ه ولو مل َيِسْل.  ُد ُبدوِّ ئ. )خرج(: بمجرَّ ]23/ب[ للمتوضِّ
)اجلُْرُح(:  م  الدَّ عن  أي  )عنه(:  كان  إذا  ُم(:  )الدَّ أيضًا  ناقُضه  )و(: 
ِم  الدَّ ِمْثُل  أي:  )كالقيِح(:  َمْصَدر.  وبالَفتح  اجِلراحة  ملوضِع  اسٌم  مِّ  بالضَّ
م أو القيُح أو  ديد. )انَفَرْج(: يعني انفَتح، فسال منه الدَّ القيُح أيضًا والصَّ
الُغْسِل  أو  الوضوء  يف  الّتطهرِي  حكُم  يلحُقه  موضع  إىل  وجتاوَز  ديد،  الصَّ
َيِسْل، َوَوَقَف عىل رأِس اجلُرح كام إذا َغَرْزت إبرة، فارتقى  بخالِف ما مل 

ُم عىل رأِس اجلُرح لكن مل َيِسْل، فإنه غري ناِقض. الدَّ
إذا        والنّـوُم  الَفـِم،  ِمـْلَء  أخــذاوالَقـيُء  ــٌر  ــْك وُس ــْســَكــًة،  ُم أزاَل 

)و(: ناقُضه أيضًا )الَقْيُء(: من صفراَء أو َحْلٍق)1( أو طعاٍم أو ماٍء ال 
من بلغٍم نازٍل من الّرأس، أو صاِعٍد من اجلوف إذا كان ذلك القيُء )ِملَء(: 
الَفِم بتكلٍُّف ومشقة  بكس امليم )الَفم(: وهو أن ُيضبَط عن أن خيرَج من 

حتى لو مل يتكلَّْف يف َكْظمِه خلرَج من فمِه وقيل: أن يمنَعه من الكالم. 
ما  ّم  بالضَّ ُمْسَكة(:  )أزال  بحيُث  كان  إذا(:  )النوم  أيضًا  ناقُضه  )و(: 
ُغ به منهام، كذا  اب، أو ما ُيَتبلَّ ك به، وما ُيْمِسُك األبداَن من الغذاِء والرشَّ ُيتمسَّ
يف »القاموس« وامُلراُد هنا املعنى الثاين وهو ما ُيْمِسُك األبدان، قال يف »رَشح 
َرر«: وناقُضه نوٌم ُيزيُل ُمْسَكَته أي: قّوَته املاسكَة وهو النوُم بحيث ُيزيُل  الدُّ
مقعَده عن األرض، وهو النوُم مضطجعًا أي: واِضعًا أحَد جنَبْيه عىل األرض، 
أو مّتكئًا عىٰل إحدٰى ُركبتيه، أو ُمستلقيًا عىل َقفاُه، أو عىل َوْجهه، فإنَّ امُلْسَكة إذا 

زاَلْت ال يعرى عن خروج ]24/أ[ يشء عادة والثابُت عادًة كاملتيّقن به. 
واأللُِف  )أَخذا(:  املهملة.  الّسني  بَضمِّ  )ُسْكٌر(:  أيضًا  ناقُضه  )و(: 
ِمْشيتِه متاُياًل ولو كان ذلك  لإلطالق أي: أَخذ املتوضَئ بحيُث أدَخَل يف 

كُر من أكل احلشيشة كام ذَكره يف »النّهر« مترص »البحر«. السُّ

)1( يف النسخة »أ«: علق. 
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َمْع        ــوُن  ــنُ واجُل ـــاَمُء  اإلْغ ــَك  اسَتَمْعَكــَذلِ اجلاُر  وَلُه   ، امُلَص�ِّ ِضْحِك 
)كذلك(: أي: ِمْثُل ما ُذِكَر من النواقض ناقُضه أيضًا )اإلغامُء(: وهو 
ماِغ والقلِب بسببها تتعطَّل الُقوى امُلدركُة واملحّركُة حركًة  آفٌة تعِرُض للدِّ
يف  تعاىل  اهلل  رمحه  الوالُد  الشيُخ  ذكرُه  آثارها.  وإظهاِر  أفعاهِلا  عن  إرادّيًة 

»رشحه«. 
أّن  اإلغامِء  بينه وبني  والَفرُق  امُلدركِة.  القّوِة  َسلُب  )واجلنوُن(: وهو 
الَعقَل يف اإلغامِء مغلوب، ويف اجلُنوِن َمسلوب، ومها َحَدثاِن يف األحوال 
من  أكثَر  َقّل  وإن  هذا  ألنَّ  َكُثر  أو  ذلك  َقلَّ  وغريها،  الّصالِة  يف  كلِّها 
أيضًا.  بالسكوِن  )مع(:  اإلغامء.  ُحكُم  ْكر  السُّ وُحكم  مضطجعًا،  النّوم 
)ِضْحِك(: بكِس الّضاِد املعجمة وسكوِن احلاء املهملة، أو بَفْتِح الضاِد مع 
سكوِن احلاء فهام لغتان من أربِع لغات، ذكَرها الشيخ الوالد رمحه اهلل تعاىل 
ِحُك ففيه أربع ُلغات:  َرر« حيث قال: وأما الضَّ يف رشحه عىل »رَشح الدُّ
كام  وكِسها  الّضاد  َفتِح  مع  وإسكاهُنا  احلاء  وَكُس  امُلعجمة،  الّضاِد  ضمُّ 
ذكره النووي. وهو يف اللغة أعمُّ من القهقهة ومن معناه االصطالحيِّ ومن 
م، فالَقهَقهُة ما يكون مسموعًا للُمَقْهِقه وجلريانه، َبَدت نواِجُذه أو ال،  التبسُّ
وامُلراُد إمكاُن ]24/ب[ السامِع ومعناه االصطالحّي: ما يكون مسموعًا 
وال  للُمَقهِقه  مسموعًا  يكوُن  ال  ما  ُم  والتبسُّ جريانه،  دون  فقط  للُمَقْهِقِه 
 :) )امُلصيلِّ َوْصِفه.  من  ُيْذَكُر  ما  بقرينِة  الَقهَقهُة  هو  هنا  ِحُك  والضَّ لغريه، 
بالم العهد الذهني، وهو املكّلُف العاقُل البالُغ، ذكرًا كان أو أنثى أو ُخنْثى 
فلو َقْهَقَه)1( الصبيُّ يف صالتِه بطَلْت صالُته، وال ينتقُض وضوؤُه وكذلك 

القهقهُة خارَج الّصالة ال تنقُض الوضوَء ولكن ُيستحبُّ إعادُته. 
واملراُد باملصيلِّ فاعُل الّصالِة املطلقة، وهي ذاُت الّركوِع والّسجود، 

)1( ويف النسختني: »ب« و »ج« َتَقْهقه. وكالمها صواب. 
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كر،  الشُّ أو َسجدة  التالوِة،  أو َسجدِة  اجلَنازِة،  البالُغ يف صالِة  تقهَقَه  فلو 
هِو جزٌء من  َفسَدْت َصالُته وَسجدُته، وال ينتقُض وضوؤُه، وُسجوُد السَّ

الّصالِة فالقهقهُة فيه تنقُض الوضوء. 
وامُلراُد باملصيلِّ أيضًا املصيلِّ حقيقًة ال َمْن هو يف ُحكِم الّصالة، كالنائِم 
نّة، فإنه إذا تقهَقه  يف صالتِه قائاًم أو قاعدًا أو راكعًا أو ساجدًا عىل هيئِة السُّ
أن  بالقهقهِة  الوضوء  نقِض  يف  ُيشرتُط  وهل  أيضًا.  وضوؤُه  ينتقُض  ال 
إليه.  ُنرِشْ  يكوَن يصيلِّ بطهارِة وضوٍء فقط ال ُغْسل؟ فيه خالٌف وهلذا مل 
ء،  َرر«: وناقُضه أيضًا قهقهُة بالٍغ يقظاَن ُيصيلِّ بالتويضُّ قال يف »رَشح الدُّ
ِم)1(،  التيمُّ أو  تعاىل:  اهلل  رمَحه  الوالد  رشِح  ويف  الوضوء،  بمبارشِة  أي: 
اج الَوّهاج« وغريه، ]25/أ[ فيكون قوُله:  فإهنا تنقُضه أيضًا كام يف »السِّ
لكنَّ  تنقُضه،  ال  بحيُث  الُغْسِل  وضوٍءضْمَن  عن  احرتازًا  ء«  »بالتويضُّ

ا تنقُضه أيضًا كام يف »الناجية«.  الصحيَح خالُفه، وأهنَّ
تبُطل  هل  َفَقْهَقه:  وصىّل،  ُجنٌُب،  اغتسَل  ولو  الَقدير«:  »َفتح  ويف 
ثابٌت يف ِضْمِن  ُيعيُد، ألنه  فيه فقيل: ال  الّصالُة وُيعيُد الوضوء؟ اخُتِلَف 
ُيعيُد  أنه  والصحيُح  ن.  امُلَتَضمَّ يبطُل  ال  ن  امُلتضمِّ َيْبُطِل  مل  فإذا  الغسل، 

الوضوَء، ألنَّ إعادَته واجبٌة عقوبًة له كذا يف »املحيط«. 
َمْن  أي  )اجلاُر(:  الّضاِحكة.  أو  الّضاِحِك  امُلصيلِّ  لذلك  )وله(: أي: 
جُياوُره، وهو َمْن يقُرُب منه، ويدنو إليه يف جملِسه ذلك إن كان هناك أحٌد أو 
بحيث لو كان أحد. )استمع(: أي: َسِمَع صْوَت َضِحِكه، فيكون َضِحُكه 

حينئٍذ قهقهًة كام ذكرنا.
ــاِن      ــك ـــارُة امَل ـــَه ـــا َط ـــه ُط اإلنساِنَورَشْ َبـــَدِن  َحّتى  ــْوِب  ــثَّ وال

امُلصيّل  مكاُن  أي:  املكان(:  )َطهارُة  أيضًا،  الّصالة  أي  )ورشُطها(: 

م. وهو خطٌأ من الناسخ.  )1( يف النسخة »ج«: والتبسُّ
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األوُل  أما  فقط،  والّسجوِد  الَقَدِم  َموضُع  منه  وامُلراد  فيه،  يصيّل  الذي 
وهو  حنيفَة  أيب  عن  الروايَتنْي  أصّح  ففي  الثاين  وأما  الروايات،  فباّتفاِق 
أكثُر  االفتتاح  فلو كان حتَت قدَمْيه عند  قوهلام)1(. قال يف »ُغَرِر األذكار«: 

ْز َصالته.  رهم مل جَتُ من َقْدر الدِّ
ويف »اخلالصة«: وإن كان يف موضِع سجوِده جيوُز عند أيب حنيفة يف 
رهِم  رواية وعندمها؛ مّلا كان الّسجوُد باجلبهِة فرضًا وأهنا أكَثُر من َقْدِر الدِّ

صاَر طهارُة مكانِه فرضًا، انتهى. 
فليَسْت  وَصْدِره،  َبطنِه  وحذاِء  وُركَبَتْيه  يَدْيه  موضِع  طهارُة  وأما 
ِت الصالُة، ألّن الَوضَع)2( عىل النجاسِة  برشط، فلو كان عليها َنَجٌس َصحَّ
كال وضع، والّسجوُد عىل اليَدْين والركبَتنْي ]25/ب[ غرُي واجب، فكأّنه 
مل يسُجْد عليهام وهذا ظاهُر الرواية. قال يف »احلاوي«: »فإن كان الطاهُر 
موضَع قدَمْيه ال غرُي، جاَزْت صالُته يف الفتوى، وإن كان موضع جبهتِه 
وقدَمْيه جاَزْت بال خالف بيننا. وإذا صىّل وحْتَت)3( قدِمه أو كليهام نجاسٌة 
الّسِج  وإْن كان عىل موضِع جلوِسه عىل  جُيْزيه  رهم ال  الدِّ َقْدِر  ِمن  أكثُر 

جاز«، انتهى. 
ان أو َجْوربان،  ولو صىّل، فقام عىل النّجاسة ويف ِرجَلْيه َنعالن أو ُخفَّ
ه عىل موضِع النجاسِة،  ال جيوُز، ولو افرتَش ما يف ِرجَلْيه جيوُز. ولو بسَط ُكمَّ

وَسجَد عليه ال جيوُز ذَكره الوالُد رمِحَه اهلل تعاىل. 
يلبُسه  . واملراُد كلُّ ما  )و(: طهارُة )الثوب(: أيضًا أي: ثوُب املصيلِّ
عىل  وألقاُه  ِعاممتِه،  طرِف  يف  النجاسُة  كانِت  لو  حتى  بحركتِه  ُك  يتحرَّ ممّا 

)1( يف النسخة »ج«: قوهلا، واملراُد به: اإلمامان أبو يوسف وحممد بن احلسن الشيباين رمحهام اهلل.
)2( يف النسخة »ج«: الوضوء. وهو خطأ.

)3( يف النسخة »ج« وحّقَق وهو خطأ. 



73

ْك بحركتِه جاز وإال فال.  األرض ومل يتحرَّ
ويف »املحيط«: لو َصىّل ويف يِده َحْبٌل مشدوٌد عىل ُعنُِق الكلِب جتوُز 
به فصار  االتصاِل  انقَطع حْكُم  ملا سقَط عىل األرض  احلبَل  صالُته، ألنَّ 

كالِعاممة الطويلة. 
جسِد  ظاهُر  وهو  )بــدن(:  طهارُة  أيضًا  الّصالِة  رشُط  )حتى(: 
، والعطُف بـ »حّتى« هنا للتدريِج يف األولوّية، ألنه إذا  )اإلنسان(: امُلصيلِّ
كان من رشوِط الصالِة طهارُة ما هو منفصٌل عن املصيلِّ وذلك هو املكاُن 

والثوُب، فطهارُة ما هو غرُي منفصٍل أوىل، وهو البَدُن برشًة وَشَعرًا.
رهِم           َظ َفْوَق الدِّ مِمْن َنَجٍس ]26/أ[  ُغلِّ وَفـْوَق َعـْرِض الَكّف يف مثـل الدَّ

)ِمـن َنَجٍس(: متعلٌِّق بطهـارة، والنََّجُس بفتِح اجليم: عنُي النّجاسـة 
وهـو امُلـراُد هنا، وبَكْسِ اجليِم مـا ال يكوُن طاهرًا. )ُغلِّـَظ(: بصيغِة الفعِل 
املـايض َمْبنيًا للمفعـول، أي: غلََّظه الرشُع يعني حَكـَم بكونِه غليظًا، وهو 
النجاسـُة الغليظُة كبوِل ما ال ُيؤَكُل حلُمه ولو من صغرٍي مل يأكْل غرَي اللََّبن، 
اج وَرْوِث  وغائـٍط وَدٍم ومخـٍر وُخـْرِء َدجـاج وَبـطٍّ وإوّز وطـاووٍس وُدرَّ
، وَبَعـٍر إذا كان ذلـك النََّجـُس )فـوق(: أي: أعىل وأكثَر مـن َقْدِر  َوْحـيشٍّ
رهم كان  رهـم(: وهو مثقاٌل وزُنه ِعرشون قرياطًا ألنه إذا كان َقْدَر الدِّ )الدِّ
َمْعفّوًا عنه ال يمنُع صّحَة الّصالة، لكنه ُيْكَرُه كراهَة حتريٍم لوجوِب َغْسـلِه 
رهِم فرٌض، واألقلُّ منه ُسـنَّة،  وجوبًا دون الفرِض، وَغْسـِل الزائِد عىل الدِّ

فرْتُكه مكروٌه تنزيًا. وهذا يف َنِجٍس كثيٍف ذي ِجْرم. 
رهْم« أي: أكثُر من مقداِر )َعْرِض(:  )وفوق(: معطوٌف عىل »َفْوَق الدِّ
(: وهو داخُل مفاصِل األصابع، وبيَّنه بعُضهم: أنه بحيُث لو  ر )الكفِّ ُمَقعَّ
ه. )يف( َنِجٍس ُمغلٍَّظ رقيٍق يسيُل  ه الستقرَّ يف َكفِّ ه ماٌء، وبسَط كفَّ ُوِضَع يف َكفِّ
ِر الَكفِّ  م(: والبوِل واخلَمِر ونحِومها، فلو كان مقداَر َعْرِض ُمَقعَّ )مثـَل الدَّ
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رهم. َة الّصالة كام ذكرنا يف َقْدِر الدِّ كان معُفّوًا عنه ال يمنُع صحَّ
َسـاتِِر أْدنـى  ُربـِع  َقـْدَر  َخـفَّ  الطائِرأو  ـــْرُء  َوُخ مــأُكــوٍل  ــْوِل  َكــَب

(: معطوٌف عىل »ُغلِّظ« أي: كان نِجسًا نجاسًة  )أو(: ِمْن َنِجس )َخفَّ
خفيفًة إذا كان ذلك النَِّجُس )َقْدَر(: أي مقدار )ُربِع أدنى(: أي: أقلِّ ثوٍب 
ُرْكَبتيه  حَتِت  إىل  ته  رُسَّ حَتِت  ِمن  ُجل  الرَّ عورُة  وهي  عورٍة  ألقلِّ  )ساتٍر(: 
ُف أدنى من ُربِع ذلك الّثوب كان َمْعُفّوًا  ]26/ب[ فلو كان النََّجُس املخفَّ

رهم.  عنه، تصحُّ به الّصالُة مع الَكراهة كام تقّدم يف َقدِر الدِّ
َرر«: وُعِفَي مـا دوَن ُربِع ثوب، قيل: امُلـراُد به ُربُع  قـال يف »رَشح الـدُّ
ره أبو يوسـف بِشـرْبٍ يف شـرب، ويف رشِح  أدنـى ثـوٍب جتوُز فيه الّصالة وقدَّ
الشـيخ الوالـد رمحه اهلل تعـاىل: أدنى ثوٍب جتـوُز فيه الّصـالة كاملِْئَزِر، وهو 
أَصـحُّ مـا ُرِوَي كـام ذكـره األقطع. وقيـل: ُربُع موضـع النجاسـة كالذيِل 
ْخريـِص وهـو الَبنِّيقُة، والعضُو املصـاُب كاليِد والّرجـل. وقيل: ُربُع  والدِّ

مجيِع الّثوِب والَبَدن. 
)َكبْوِل(: َحَيواٍن )مأكول(: اللَّحم كاإلبِل والَبَقِر والَغنَِم وبوِل الَفَرس 
أيضًا، وإن اختلَفِت الروايُة يف كراهِة أكِل حلمها مع املوافقِة عىل أهنا ليست 
للنّجاسة. )وُخْرِء الّطائر(: بالِم العهِد الذهني أي املعهوِد عند الُفَقهاء أنَّ 
قِر والبازيِّ والّشاهني، فإّن ُخْرَء  ُخرَأه نِجٌس وهو ما ال يؤكُل حلُمه كالصَّ
ما يؤَكُل حلُمه من الّطيور طاهٌر كاحلاَمِم والُعصفور، وهذا يف َطرٍي َيْذُرُق)1( 
من اهلواء، وأما ما يؤكُل حلُمه مما ال َيْذُرُق يف اهلَواء كالَبّط واإلَوّز ونحوها 

م.  فُخْرؤه َنِجٌس نجاسًة غليظًة كام تقدَّ
الَكْعَبـِة     َعـِ�  اسـتِْقباُل  للجهةورَشُطهـا  ــــرُيه  وغ َيــــرى  ــــْن  ملَِ

جهة  ال  ذاِت  أي:   :) َعنْيِ )استقباُل  أيضًا.  الصالة  أي:  )ورشطها(: 

)1( يف النسخة »ج« يرزق. وهو خطأ. 
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امء، ال احِليطاُن حتى لو ُوِضَعْت  )الكعبة(: وهي الُبقعُة واهلَواء إىل ِعناِن السَّ
ه إليها، ولو صىّلٰ يف مكاٍن مرتفٍع منها  يف مكان ]27/أ[ آخَر ال َيِصحُّ التوجُّ
ة«: الّصالُة يف اآلبار واجِلباِل والتِّالِل  ه. قال يف »الفتاوى احلُجَّ َصّح التوجُّ
امء  الشامة وعىل ظهِر الَكعبة جائزة، ألن القبلَة من األرِض السابعِة إىل السَّ
عنْيَ  ُيشاهُد  أي:  )َيرى(:   . ملصلٍّ أي:  )ملن(:  الَعرش.  إىل  الكعبة  بحذاِء 
بُمعاينة  َمْن كان  اهلداية يف »التجنيس«:  قال صاحُب   . املكيُّ الكعبة وهو 
الكعبِة فالرّشُط إصابُة عينِها، ومن مل يُكْن بمعاينتها فالرّشُط إصابُة ِجهتها 

وهو املختار. 
الكعبة يكوُن  بُمعاينِة  َمْن مل يكن  َمْن يرى، وهو  )وغريه(: أي: غرُي 
استقباُله )للجهة(: أي: ِجهِة الَكعبة، فإنَّ املوانَع لو ُأزيَلْت ال جيُب أن يقَع 

االستقباُل عىل عنِي الكعبة، بل جيُب أن َيَقَع عىل ِجهتها. 
املاّر  َجبنِي املصيلِّ إىل اخلَطِّ  الَكعبة أن يصَل اخلطُّ اخلارُج من  وِجَهُة 
بالَكعبة عىل استقامٍة، بحيث حيصُل قاِئمتان، أو نقول: هو أن تقَع الَكعبُة 
ماغ فيخرجان إىل العينني كساَقْي شكِل مثلَّث،  فيام بني َخطَّني يلتقيان يف الدِّ
فُيْعَلُم منه أنه لو انحرَف عن العنِي انحرافًا ال تزوُل به املقابلة بالكلية جاَز، 
ويؤيِّده ما قال يف »الظهريّية«: إذا تياَمَن أو تيارَس جتوُز صالَته، ألن َوْجَه 
الِقبلة،  إىل  جوانبِه  أحُد  يكون  الّتيارُسِ  أو  الّتياُمِن  فعند  س،  ُمَقوَّ اإلنساِن 

َرر«.  ذكره يف »رَشح الدُّ
وبياُن الَوجه األول: أْن نفرَض مثاًل خّطًا َيُمّر بالَكعبة من امَلرِشق إىل 
امَلْغِرب، ]27/ب[ فتكون قبلُة أهِل اجلنوِب والّشامل بحيُث لو فِرَض َخطٌّ 
خارٌج من جبهِة)1( املصيلِّ لوقَع عىل يشٍء من ذلك اخَلطِّ الذي َيُمّر بالَكعبة، 
بالَكعبِة من اجلنوب إىل الشامل فتكوُن قبلُة  َيُمّر  وكذلك أن نفرَض خطًا 

)1( يف النسخة »أ«: جهة. والصواُب ما هو مثبت. 
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أهِل امَلرشق وامَلغرب بحيُث لو ُفِرَض َخطٌّ خارٌج من َجبهِة امُلصيلِّ لوقَع 
عىل يشٍء من ذلك اخلَّط الذي َيُمّر بالَكعبة. وبياُن الوجِه الثاين: أن نفِرَض 
امُلسامتِة بحيُث  ُمنحرٌف عن  منهام  ، كلٌّ  املصيلِّ خطَّني خارَجنْي من دماِغ 
يشبهان ساقي شكل مثلَّث، ثم إن الَكعبة تقع فيام بينهام فتصاُب بأحِدمها.

الَعـْوَره      وَسـْرُ  الَوقـُت  ــكــبــرَيهورَشُطهـا  ـــالِة والــتَّ ـــُة الـــصَّ ونِـــيَّ
الّصالة  َوقِت  أي:  )الَوقت(:  دخوُل  أيضًا  الّصالة  أي:  )ورشُطها(: 
املفروضِة، فهي فرٌض بسبب دخوِل أّوِل ُجزٍء منه إْن اتَّصل به أداؤها وإال فام 
يّتصُل به األداء، فإن مل ُيؤدِّها حتى خرَج الَوقُت فسبُب َفرِضيَّتها مجيُع الَوقت. 
ثم َوقُت الَفجِر من ُطلوِع الَفجر الثاين وهو البياُض املنترُش يف األفق 
إىل قبيل ُطلوع الّشمس، وَوقُت الّظهِر من زواِل الّشمس -ولو بَلْحظٍة- 
ِء الّزوال، وهو روايُة أيب حنيفة  يَفْ ِمْثَلْيه سوى  إىل أن يصرَي ظِلُّ كلِّ يشٍء 
وارتضاُه  املتون،  أصحاُب  واختاره  »الَبحر«:  يف  قال  الّصحيح..  وهو 
الّشارحون فثبَت أنَّه امَلذهب. وقيل: إىل أن يصرَي الظِّـلُّ ِمْثَله، وهو رواية 
ٍد وُزَفَر، وذكَر  احلسِن بن زياد عن أيب حنيفَة، وهو قوُل أيب يوسَف وحممَّ
َ الَعرَص حتى  َر الظُّْهَر إىل املْثِل، وال ُيَصيلِّ بعُضهم: أنَّ األحوَط أن ال يؤخِّ

يًا للّصالَتنْي يف وقَتْيهام باإلمجاع.  يبلَغ املِْثَلنْي ليكوَن مؤدِّ
ووقُت ]28/أ[ الَعرِص ِمن آخِر وقِت الظُّهِر عىل القوَلنْي إىل ُغروِب 

الّشمس. 
َفق األبيض، وهو قوُل  َوَوقُت امَلغرِب من ُغروِب الّشمس إىل ُغروِب الشَّ
َفُق األمحُر وهو رواية أسِد ابِن َعْمرٍو  أيب حنيفة وُزَفَر، وهو األَصحُّ وقيل: الشَّ
َرر«: وبه ُيْفتى،  عن أيب حنيفة، وقوُل أيب يوسَف وحُممد. قال يف »رَشح الدُّ

إلطباِق أهِل اللِّسان عليه، ويف »امَلبسوط«: قوهُلام أوَسُع، وقوُله أْحَوُط. 
َفِق عىل القوَلنْي إىل ُطلوِع الَفجر الثاين.  ووقُت الِعشاء من غروِب الشَّ



77

وهذا  عليه،  الِعشاء  بتقديِم  مأموٌر  أنه  إال  الِعشاء  َوقُت  هو  الِوْتر  وَوقُت 
عند أيب حنيفة، وعند أيب يوسَف وحممد: وقُت الِوتر بعد صالِة العشاء إىل 
الَفجر، ألنه ُسنٌَّة عندمها، فهو َتَبٌع للِعشاء، وَفرٌض عنده، فلو صىّل العشاَء 
بثوٍب ثم نَزَعه وَصىّل الِوْتَر، ثم عِلَم أنَّ ذلك الثوَب نِجٌس، ُيعيُد العشاَء 

والِوتَر عنَدمها، والعشاَء َوْحَده عنده 
ِمن  ال  وأعاله  َجوانبِه  ِمْن  تغطيٌة   :) )َسرْتُ أيضًا.  الّصالِة  رشُط  )و(: 
تفسُد  ال  املصيلِّ  عورَة  فرأى  القميِص  حَتِت  من  إنساٌن  َنَظر  فلو  أسفِله، 
اج  صالُته بساتٍر ال ُيوَصُف)1( ما حتته، أما إذا وصَف فال جيوز كام يف »السِّ
الَوّهاُج« عن غرِيه ال عن نفِسه حتى لو رأى َفْرَجه من ِزيقه، أو كاَن بحيُث 

يراه لو نظَر إليه تصحُّ صالته كام يف »املبتغى«. 
ِت  حَتْ ِمْن  ُجل  الرَّ فَعْورُة  القافية،  ألجِل  التاء  مكان  باهلاِء  )العوره(: 
بعورة.  ليَسْت  ]28/ب[  ُة  ّ والسُّ َعورٌة  كبُة  فالرُّ ُركبته،  حَتِت  إىل  تِِه  رُسَّ
ُجل مع ظهِرها وبطنِها  وَعْورُة األَمِة وامُلكاَتبِة وامُلَدبَّرة وأمِّ الَوَلِد كَعْورِة الرَّ
يها وقدَمْيها، والّصغرُي  َوْجَهها وَكفَّ َبدهِنا إال  احلُّرة مجيُع  وَجنَْبْيها، وَعْورُة 
الُقبُل  يشتهيا  مل  داما  ما  والّصبِيَّة  الّصبيِّ  وعورُة  عورٌة.  له  يكوُن  ال  جدًا 

بُر ثم تتغّلُظ بعد ذلك إىل َعرِش ِسنني ثم تكوُن كعورِة البالغني.  والدُّ
الة(: التي  )و(: رشُط الّصالة أيضًا )نيَُّة(: أي َقصُد الَقلِب فْعَل )الصَّ

،  وقيل: بِدعة.  ُظ باللِّساِن ُمستَحبٌّ يريُد الّدخوَل فيها، والتلفُّ
يدلُّ عىل اإلعراِض عن  بعمٍل  التَّكبريِة  بينها وبني  الفصُل  وال جيوُز 

 . ِب والَكالِم، وأما الوضوُء وامليُش فال َيرُضّ الّصالة كاألكِل والرشُّ
تكبريُة  وهي  التاء  بدَل  باهلاِء  )الّتكبريه(:  أيضًا  الّصالة  رشُط  )و(: 
اإلحرام. وجازت بام يدلُّ عىل التعظيم نحو: اهلل أجلُّ أو أعظُم أو الرمحُن 

)1( كذا يف األصول اخلطية. ولعّل الصواب »َيِصُف«. 
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أكرب أو احلمُد هلل. وبالّتسبيح وبالّتهليل وبالفارسّية وغرِيها من األلسنة ال 
عاء نحو: اللهّم اغفر يل. بام يدلُّ عىل الدُّ

ــاُم والـــِقـــراءُة      ــي ــِق ــهــا ال الَقْعـَدُةوركــنُ ـُجوُد،  والسُّ كـوُع  الرُّ ُثـمَّ 
)وُركنها(: أي: الّصالة )القياُم(: وهو أن يكوَن بحيُث إذا َمّد يَدْيه ال 
يناُل ُركَبَتْيه، وهو َفرٌض يف الّصالِة املفروضة، ولو ِوْترًا للقادِر عليه، وَنفٌل 

يف غريها. 
)و(: ركُن الّصالة أيضًا )القراءُة(: أي: قراءُة القرآِن ولو بغرِي العربية 
َركعتي  من  ركعٍة  كلِّ  يف  قصريٍة  أو  طويلٍة  آيٍة  مقداَر  عنها  الَعْجِز  عند 

الَفرض، وكلِّ ركعاِت الِوتر والنفل. 
)ثم(: ركُن الّصالة أيضًا ]29/أ[ )الّركوُع(: وهو أن يكوَن بحيُث لو 
َمّد يَدْيه ناَل ُركبَتْيه يف غرِي األحدِب، وركوُع األحَدِب برأسه. ويف رَشح 
َرر«: األحَدُب الذي تبلُغ ُحدوبُته إىل  الوالد رمحه اهلل تعاىل عىل »رَشح الدُّ
جُتزيه حدوبُته عنه، ألنه  للّركوع وال  رأَسه  خَيِْفَض  أن  الّركوع جيُب عليه 
الغفار«  »فيض  يف  كام  الصحيح  عىل  به  االقتداُء  لغرِيه  جيوُز  وال  كالقائِم 

اج الَوّهاج«.  و»السِّ
األحدِب،  يف  واخُتِلَف  قال:  آخَر  موضٍع  يف  اهلل  رمِحَه  الوالُد  وذكر 
العلامء  عاّمُة  أخذ  وبه  عنَدمها،  به  االقتداُء  جائٌز  أنه  »املجتبى«:  يف  فذكر 

خالفًا ملحمد. وقال الزيلعيُّ يف جواِز أمامته: هو األَْقَيُس 
)و(: ركُن الّصالة أيضًا )الّسجود(: وهو وْضُع اجلبهِة واألنِف عىل 
ْدغ. وال بدَّ أن جيَد َحْجَم األرض وتستقّر  قِن والصُّ األرض ال اخلدوِد والذَّ
جبهُته عليها بحيُث إْن بالَغ ال ينِزُل رأُسه فيام سَجَد عليه أسفَل من ذلك 
َرِة واحلَشيِش إال  املِقداِر، فال جيوُز الّسجوُد عىل الُقطِن امَلْحلوِج والتِّْبِن والذُّ
أن جيَد َحْجَم األرِض، وجاَز عىل كوِر ِعاممته وفاضِل ثوبِه وُكّمه وذيِله إن 
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حام للرضورة.  ُوِجَد احلَجُم وَظْهِر إنساٍن ُيصيلِّ صالَته يف الزِّ
واالكتفاُء باألنِف جائٌز عند أيب حنيفة مع الَكراهة. وقاال: ال جيوُز إال 
كبتان ظاهر  ِمْن ُعْذٍر، وباجلبهِة جيوُز ُمطلقًا بال كراهٍة اتفاقًا. والَيدان والرُّ
الرواية عدُم افرتاض وضعهام. ويف »التجنيس« و»اخلالصة«: ]29/ب[ 
فرٌض  َرر«:  الدُّ »رَشح  ففي  ْجَلنْي  الرِّ وضُع  وأما  مشاخينا.  فتوٰى  وعليه 
ِرْجَلْيه عن  أصابَع  وَرفع  َسَجد  إذا  الُقدوري حتى  روايُة  رواية، وهي  يف 
اص، ولو وضَع إحدامها جاز.  األرض مل جُيْز، كذا ذكره الَكْرخيُّ واجلَصَّ
: أنَّ اليَدْين والَقَدمني سواٌء  قال قايض خان: ُيكره، وذكر اإلماُم التَُّمْرتايشُّ
يف َعَدِم الفرضية، وهو الذي يدّل عليه كالم شيِخ اإلسالم يف »مبسوطه« 
فتوٰى  وعليه  تعاىل:  اهلل  رمحه  الوالد  وقال  »العناية«.  يف  كذا  احلَقُّ  وهو 

مشاخِينا كام يف »الظهريّية«. 
الِة بَحْذِف حرِف الَعطف الستقامِة الَوزن )الَقْعدة(، )يف  وركُن الصَّ
عبِده  قوله  إىل  ِد  التشهُّ قراءِة  مقداَر  األخريُة  الَقعدُة  وهي  الصالة(:  آخِر 

ورسوله.
ـــروُج واخُل ــالِة،  ــصَّ ال ـــِر  آِخ ــــُروُجيِف  ــِه وُخــْلــُفــُه َي ــع ــنْ ــُص بِ

)و(: رْكُن الّصالة أيضًا. )اخلروُج(: من الّصالة )بُصنْعه(: أي: بفْعٍل 
ه ِمن قوٍل أو فعٍل ينايف الّصالَة  ، سواٌء كان َسالمًا أو غرْيَ مقصوٍد من املصيلِّ
بعد متامها. )وُخْلُفه(: أي: القوُل بخالفِه أي: كوُن اخلُروِج بُصنِْعه ليس 
 ، َدعيِّ ُح، وهو فرٌض عنَد أيب حنيفة يف ختريِج الرَبْ بَفْرض، )يروُج(: أي يرتجَّ
أخذه من املسائل اآليت)1( ذكرها فقال: لو مل يبَق عليه َفْرٌض ملا بطَلْت صالُته 
َرر«: ولو عِمَل  : ليَس بَفْرض. ويف »رشح الدُّ فيها، وعىل ختريِج الَكْرخيِّ
ِد ينايف الصالَة، متَِّت الّصالُة لوجوِد اخلُروج بُصنِْعه، ولو  عماًل بعد التشهُّ

)1( يف النسخة »ب« الاليت. 
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ُوِجَد منايف الّصالة بْعَده بال ُصنِْعه، بطلِت الّصالُة لوجوِد املنايف قبل متاِمها 
استعامِل  الّصالة ]30/أ[ عىل  م يف  املتيمِّ بُقْدرِة  الّصالُة  فتبطُل  خالفًا هلام، 
ْيِه بَعمٍل َيسرٍي  املاَء، وَنْزِع املاسِح ُخفَّ ِم  امُلقتدي باملتيمِّ ِء  املاء وُرؤيِة املتويضِّ
بأن كان واسعًا ال حيتاُج إىل معاجلٍة)1( يف النزع، وإن كان النّزُع بفعٍل عنيٍف 
متَّت صالُته لوجوِد اخلُروِج بُصنْعه، وُمىِضِّ مّدِة مْسِحه إن وَجد املاء، وقيل: 
ِره أو ِحْفظِه بالّسامِع وإال مَتَّت َصالُته لوجود  ُمطلقًا، وَتَعلُِّم األميِّ آيًة أو تَذكُّ
ِر فائتٍة  اخلُروِج بُصنْعه، وَنْيِل العاري ثوبًا، وُقْدرِة امُلْوميء عىل األركان، وتذكُّ
عليه، وهو صاحُب ترتيِب وتقديِم القارئ أمّيًا، وطلوِع الّشمِس يف الَفجر، 
وُدخوِل َوقِت الَعرِص يف اجلُمعة، وزواِل ُعْذِر املعذوِر، وسقوِط اجلَبريِة عن 
ُبْرء،ٍ وُوجداِن املصيلِّ بالنَّجِس ما ُيزيُله، ودخوِل الوقِت امَلكروِه عىل ُمصيلِّ 
القضاء، وعدِم َسرِت اجلاريِة عْوَرهَتا إذا كاَنْت ُتصيلِّ بغرِي قناع فأْعَتَقْت، فإنَّ 
هذه املسائَل ُمْفِسدٌة للّصالِة بال ُصنِْعه عنَْده خالفًا هلام، وهو مبنيٌّ  عىل أن 

اخلُروَج بُصنِْعه َفْرٌض عنَده ال عندمها. 
عليه  َمْبنيًا  كوَنه  أنَّ  واعَلْم  »رشحه«:  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  الوالُد  وقال 
دعيِّ لكنَّهم َغلَّطوه يف ذلك، بل إنام هو َمْبنيٌّ عىل أنَّ هذه  هو يف ختريج الرَبْ
ِ بعد القعوِد)2( كوجوِده َقْبَله ملِا أنه يف  ة للفرض، ووجوُد امُلغريِّ املعاين ُمغريِّ
قون  ُحرمِة الّصالة، وعىل هذا ختريُج الَكْرخي. قال يف »املجتبى«: واملَحقِّ

من أصحابِنا عىل ما قاله الكرخي. ويف »معراج الدراية«: هو الصحيح.
بالتكبريْه لــفــُظــَك  ــا  ــَه ــُب ــــورْهواِج ـــْعـــَدهـــا فــاحتــٌة وس وَب

ظنيٍّ  بدليٍل  ثبَت  ما  ]30/ب[  والواجُب  الّصالة.  أي:  )واجبها(: 
حتريم،  كراَهة  َتْرُكه  وُيكرُه  باطلة،  تكوُن  وال  َعْمدًا  ِكه  برَتْ الّصالة  تنقُص 

)1( يف النسخة »ب« املعاجلة. وكالمها صواب. 
)2( يف النسخة »أ«: العقود. 
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فيجُب إعادُة الّصالة به يف وقتِها، وُيستحبُّ بعد خروج الَوقت، وينجرُب 
َتْرُكه سهوًا بسجوِد السهِو بعد سالٍم واحٍد سجدَتنْي يف آخر)1( الّصالة. 

اهللُ  قوِل:  أي:  )بالتكبرية(:  تلفُّظك  أي:  املصيلِّ  ا  أيُّ يا  )لفظك(: 
عليه  وجَب  ساهيًا،  أعظُم  أو  أجّل  اهلل  قال:  فإذا  الّصالة  ابتداِء  يف  أكرُب 
ُسجوُد الّسهو، وإن كان َعْمدًا فهو مكروه. قال يف »البحر«: فامُلراُد كراهُة 
قراءُة  أيضًا  الّصالِة  واجُب  بالتكبرية  لفظِك  بعَد  أي  )وَبْعَده(:  التحريم. 

)فاحتة(: الكتاب، )وسورة(: معها من سور القرآن.
َلْو الــثــالُث  أو  ــْت  ــاَل َط ــٌة  آي َرَوْواأو  َفْرٍض  َرْكَعتْي  ْت يف  َقُصَ َقْد 

كآيِة  اآليُة  تلَك  أي:  )طالت(:  الّسورة.  مكاَن  )آيٍة(:  قراءُة  )أو( 
ْت(: أي:  الكريسِّ أو آية امُلداينة، )أو(: قراءُة اآليات )الثالِث لو قد قرُصَ
كانت قصريًة بأن كانت كلُّ آيٍة كلمَتنْي أو كلامٍت نْحَو قوله تعاىل: َفُقتَِل 
َر 20 ]املدثر، 74: 19- 20[. وقوله تعاىل: ُثمَّ  َر 19 ُثمَّ ُقتَِل َكْيَف َقدَّ َكْيَف َقدَّ
 23 ]املدثر، 74: 21- 23[. فهو  22 ُثمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكرَبَ َنَظَر21 ُثمَّ َعَبَس َوَبَسَ
ميَّـٌر بني هذه الثالثِة األشياِء)2( بعد قراءِة الفاحتة. )يف ركعَتي فرٍض(: أي 
كالَفجِر  ركعَتنْي  الفريضُة  كانِت  فإن  امَلفروضة،  الّصالِة  من  كعَتنْي  الرَّ يف 
يف  فالقراءُة  كالظهر  أربعًا  أو  كاملغرب،  ثالثًا  كانت  وإن  فيهام،  فالقراءُة 

ركعتني منهام. )رَوْوا(: أي َنَقَل العلامُء ذلك يف ُكتبِهم.
ــِنوالنَّـْفـِل ِفـي الُكـــلِّ َمَع التَّعييـِن ــَدْي ــَشــهُّ ــتَّ وال ـــْ�ِ  ـــَي األوَل يِف 

)و(: صالِة )النفِل(: أي الزائِد عىل الَفرِض الَقطعيِّ امَلذكوِر فيدخُل 
والّصلواُت  الّرواتُب  ]31/أ[  نَن  والسُّ واملنذوُر  العيَدْين  وَصالُة  الِوتر 
مجيِع  يف  املذكورُة  القراءُة  أي:  الكل(:  )يف  النوافل.  وبقّيُة  املستحّباُت 

)1( سقط لفظ »آخر« من النسخة »أ«. 
)2( يف النسخة »ب« أشياء. وكالمها صواب. 
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قراءِة  تعينِي  أي  )التعينِي(:  أيضًا  الّصالة  واجِب  أي:  )مع(:  الركعات، 
كان  إذا  املذكوِر  الَقطعيِّ  الَفرِض  من  )األولَينْي(:  كعتني.  الرَّ )يف(:  ذلك 
ل يف  األوَّ الُقعوِد  ِل يف  األوَّ ِد  التشهُّ أي  )التشهدين(:  قراءُة  أربعًا  أو  ثالثًا 
َر أيضًا،  ِد الثاين يف الُقعوِد الثاين، والثالِث والرابِع إذا ُتصوِّ الّصالِة، والتشهُّ
ُد ابِن مسعوٍد ريض اهلل عنه: »التحّياُت هلل والّصلواُت والطيِّباُت،  وهو تشهُّ
اهلل  عباِد  الّسالُم علينا وعىل  اهلل وبركاُته،  النبيُّ ورمحُة  أيا  الُم عليك  السَّ
َي  الّصاحلني، أشَهُد أن ال إله إال اهلل وأشهُد أّن حمّمدًا عبده ورسوله«. وُسمِّ
ِذْكَر الّشهادَتنْي إطالقًا السم البعِض عىل الكلِّ  دًا ألنَّ فيه  هذا الّثناُء تشهُّ
كام يف األذان، فإنَّ األذاَن يف احلقيقة: حيَّ عىل الّصالة، حيَّ عىل الَفالح، 

ومع هذا ُأْطلَق اسُم اآلذان عىل الكلِّ كذا ذَكره ُخواِهْر زاَده يف »فوائده«.
يف      والــقــنــوُت  الطمأنينُة  ــذا  فاعـرِفك السـالِم  وَلْفظـُة  ْتـٍر،  َوِ

)كذا(: أي: كالذي ذَكره يف كونِه من واجباِت الصالة )الطمأنينة(: يف 
الركوِع والسجوِد بَقْدِر تسبيحٍة، وأما الطمأنينُة يف الَقْومِة من الركوِع، ويف 
)القنوُت(:  أيضًا  الّصالة  واجُب  )و(:  ُسنّة.  فهي  السجَدَتنْي  بني  اجلَْلسِة 
ال  أن  األفَضُل  بعُضهم:  قال  حتى  بلفٍظ  خيتصُّ  وال  الدعاِء،  مطلُق  وهو 
إنا  »اللهمَّ  املعروف:  الدعاِء  يف  بالتوقيِت  قاَل  من  وِمنهم  ُدعاء،  ُيوقََّت 
نستعينُك، ونستهديك، ]31/ب[ ونستغفُرك، ونتوُب إليك، ونؤمُن بك، 
ونخَلُع  نكُفرَك)1(،  وال  نشكُرَك  كلَّه،  اخلرَي  عليَك  وُنْثني  عليك،  ونتوّكُل 
َيْفُجُرك. اللهّم إياك َنعبُد، ولك ُنصيّل ونسُجد، وإليك َنْسعى  َمْن  ونرتُك 
وَنْحِفد، نرجو رمَحتك، وَنْخشى عذاَبك إّن عذاَبك اجِلدَّ بالُكّفار ُمْلَحق« 

بَكْسِ احلاء وفتحها، والَكْسُ أفصح. 

)1( يف النسخة »ب« بعد قوله: »وال نكفرك« زيادة قوله: »وَنْخَضع لك«، وهي ُمقحمٌة من الناسخ، وال 
أصَل هلا يف كتب احلنفية. 
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القنوَت  حُيسُن  ال  َمْن  وقالوا:  جاز  بغرِيه  دعا)1(  لو  أنه  عىل  واتفقوا 
املعروَف يقول: اللهّم اغِفْر يل، وقال يف »النهر مترص البحر«: وهو مطلُق 
الدعاء، أما خصوُص »اللَّهمَّ إنا نستعينك« َفُسنَّة فقط حتى لو أتى بغرِيه جاَز 
ْتٍر( بفتِح الواِو وكسها. )و(: واجُب الّصالِة أيضًا  إمجاعًا. )يف(: صالة )ِوَ
وبركاته،  يقول:  اهلل وال  السالم( عليكم ورمحُة  )لفظِة  بذكر  منها  اخلُروُج 
وقيل: يقول، ولو قال: الّسالُم عليكم، ومل يِزْد عليه أجزأه، ولو قال: الّسالُم، 
نّة أيضًا،  نّة، ولو قال: سالٌم مل يُكْن آتِيًا بالسُّ ومل يِزْد عليكم، مل َيرِصْ آتِيًا بالسُّ
اج الَوّهاج«، فُعِلَم ِمن هذا أن الواجَب إنام هو  وُيكره له ذلك كام يف »السِّ
لفُظ الّسالم دوَن الباقي، أو لفُظ »سالم« بدوِن األلِف والالم والباقي ُسنَّة. 

ك بالَكس ألجِل القافية. )فاعرِف(: أمٌر مبنيٌّ عىل الّسكون وُحرِّ
الِعْيـَدْيـــِن فـي  ْكبيـِر  التَّ َِوَزائِــُد  الَفْصَلـ�ْ يف  واإلْســَراُر  واجَلْهـُر 

الثالُث  التكبرياُت  أي  التكبري(:  )زائُد  أيضًا  الّصالة  واجُب  )و(: 
الزوائد )يف(: كلِّ ركعٍة من َصاليت )العيَدْين(: حتى جتَب تكبريُة القنوِت 
]32/أ[  ذكره  كام  العيدين  َصالة  من  الثانية  الركعِة  وتكبريُة  أيضًا، 

ْيلعيُّ يف ُسجود الّسهو.  الزَّ
غريه  إسامُع  وهو  بالقراءِة  )اجلْهُر(:  أيضًا  الصالة  واجُب  )و(: 
الَفْصَلنْي(: أي: الفصل  امُلخاَفتُة وهي إسامُع نفسه )يف  )واإلرساُر(: أي 
َهُر بالقراءِة فيه وهو املغرُب والِعشاء والَفجُر يف َحّق اإلمام أداًء  الذي جَيْ
ال  رمضاَن  يف  والِوْتر  والرتاويِح  والعيَدْين  اجلُمعة  يف  وكذلك  وقضاء، 
ويف  أفَضُل،  واجَلهُر  بالليِل،  ٍل  َكُمَتنَفِّ أّدى)2(  إْن   ُ خُيريَّ وامُلنفرُد  ُقنوته.  يف 
فيه وهو  بالقراءِة  خُيافُت  الذي  بالنهار، والَفصُل  ٍل  خُيافُت كمتنفِّ القضاِء 

)1( يف النسخة »أ«: دعى، والصواب ما هو مثبت. 
)2( يف النسخة »أ«: أداًء. 
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الظهُر والَعرُص: إمامًا أو منفردًا يف األداِء والقضاء. وامُلراُد بالقراءِة مجيُع 
موضِع  يف  َجَهر  أو  اجلَهِر،  موضِع  يف  أرسَّ  لو  حتى  الَفصَلنْي  يف  ُيقرُأ  ما 
عليه  وجَب  قصريٌة  آيٌة  وهو  الّصالُة  به  جتوُز  ما  بَقدِر  َسْهوًا  اإلرسار 

ُسجوُد الّسهو.
ْه نَّ السُّ ــا  وأمَّ اأُلوىَل  ــاذى ُأذَنــْهوالــَقــْعــَدُة  ــَدْيــِن ح ــُعــُه الــَي ــَرْف َف

)و(: واجُب الصالة أيضًا )القعدُة األوىل(: وامُلراُد منها غرُي األخرية 
ال الواحدة السابقة، إذ لو ُأريَدْت مل ُيْفَهْم حكُم الَقعدِة الثانية التي ليست 
أخرية، ألّن القعوَد يف الّصالة قد يكوُن أكثَر من ثِنَتنْي، فإنَّ املسبوَق بثالٍث 
والثالثُة  واجبٌة،  والثانيِة  األوىل  من  كلٌّ  َقعدات؛  ثالَث  يقعُد  الرباعّية  يف 
هي األخرية، وهي َفْرٌض ذكره الوالد رمحه اهلل تعاىل يف رشحِه عىل »رشح 

َرر«.  الدُّ
وَينِْصَب  عليها،  وجيلَس  الُيسى،  ِرْجَله  يفرتَش  أن  الُقعوِد:  وكيفيُة 
]32/ب[  وجيعَل  َفِخَذْيه،  عىل  مبسوطَتنْي  يَدْيه  ويَضع  الُيمنى،  ِرْجَله 

كبة.  أطراَف األصابِع عند الرُّ
واملرأُة جتلُس عىل أْلَيتِها الُيْسى وخُترُج ِرْجَلها)1( من اجلانِب األيمن 

ألنه أسرُت هلا. 
وهي  الّصالِة  ُسنَُن  أي:  القافية،  ألجل  اهلاِء  بإسكاِن  نّه(:  السُّ )وأما 
امُلصيّل،  َرْفُع  أي:  )َفَرْفُعه(:  أحيانًا.  الرتِك  مع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  عليه  واظَب  ما 
وتكبرياِت  القنوِت  تكبريِة  يف  وكذلك  االفتتاح،  تكبريِة  يف  )اليَدْين(: 
العيَدْين. )حاذى(: بالذاِل املعجمة أي: قاَبَل بيَدْيه. )ُأذَنه(: أي ُأُذَن َنْفِسه. 
ُأذَنْيه. وقال  َشْحمَتْي  بإهباَمْيه  حُياذَي  يرَفُع حتى  أي:  َرر«:  الدُّ »رَشح  ويف 
ُجل،  الرَّ َحّق  يف  وهذا  ُأذَنْيه،  َشْحمَتْي  إهباَمْيه  بَطَريَفْ  وَيَمسُّ  قاضيخان: 

)1( يف النسخة »أ«: ِرْجَلْيها. والصواُب ما هو مثبت. 
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وأما املرأُة فرتَفُع يَدْيا إىل َمنِْكَبْيها ألنه أسرَتُ هلا. ثم يف »الظهريية«: واألَمُة 
كوع والّسجود والُقعود. ِة يف الرُّ ُجِل يف َرْفِع اليَدْين، وكاحلُرَّ كالرَّ

ُقْل      لــإمــاِم  بالّتكبرِي  ــهــُر  ُجـلواجَل ِة الرَّ َوْضـُع الَيَدْيـن حْتـَت ُسَّ
أي:  )بالتكبري(:  الغري  إسامُع  أي:  )اجلَْهُر(:  أيضًا  الّصالة  ُسنّة  )و(: 
تكبريِة االفتتاِح وتكبرياِت االنتقاالت، )لإلمام( دوَن امُلقتدي واملنفرِد إال 
َقْدَر  بالتكبرِي  امُلقتدي صوَته  َفُع  َفرَيْ امُلبّلِغ،  إىل  فاحتيَج  اجلاَمعُة،  كُثرِت  إذا 
َرر«: وَجَهر به أي: بالّتكبرِي اإلمام. وقال الوالُد  احلاجة، قال يف »رَشح الدُّ
رمحه اهلل تعاىل يف »رشحه«. بقدِر احلاجة كام يف »النّهر« حلاجتِه إىل اإلعالِم 
كام  أيضًا  االفتتاح  تكبريِة  يف  الَيدين  َرفُع  ُسنَّ  وهلذا  واالنتقال،  بالّدخوِل 
يف  الَيَدْين  َرفِع  مرشوعّيِة  حكمَة  ]33/أ[  أّن  يعني  انتهى.  »التبي�«،  يف 
فُع  والرَّ الّصالة،  اإلماِم يف  بدخوِل  األصمِّ  عندنا إلعالِم  االفتتاح  تكبريِة 
عند الشافعيِّ رمَحه اهلل تعاىل يف كلِّ انتقاٍل لإلعالِم أيضًا، وليس بمرشوٍع 

عندنا، ألنه حيُصُل بالرؤية لألَصمِّ بخالِف تكبرية االفتتاح. 
ِحه« حديَث عائشَة ريَض اهلل عنها  وذكر الوالُد رمَحه اهلل تعاىل يف »رَشْ
ًة  الوارد يف »الصحيحني« ومنه: ثمَّ إّن رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وجَد ِمن نفِسه ِخفَّ
فَخرج ُياَدى بني رُجَلنْي، وأبو بكٍر ُيصيلِّ بالناس، فلام رآه أبو بكٍر ذَهب 
ر، وقال هلام: »أجلساين إىل جنبه«، فأجَلساه  ر، فأومأ إليه أن ال يتأخَّ ليتأخَّ
إىل َجنِب أيب بكر، فكان أبو بكٍر ُيصيلِّ بالناس وهو قائٌم بصالِة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
والناُس ُيصّلون بَصالة أيب بكر والنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قاعد. قال األعمُش يف قوهلا: 
»والناُس يصّلوَن بصالِة أيب بكر« يعني أنه كان ُيْسمُع الناَس تكبريَة النبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص. قال يف »معراج الدراية«: وبه ُيعَرُف جواُز رفِع املؤذِّنني أصواهَتم يف 

اجلُُمعة والعيَدْين وغرِيمها، وكذا يف »املجتبى«. 
فع الكائِن يف زماننا  قال يف »فتح القدير«: ليس مقصوُده خصوَص الرَّ
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فِع إلبالِغ االنتقاالِت أما خصوُص هذا الذي َتعارفوه يف هذه  بل أصُل الرَّ
بائِه  أو  َمّد مهزِة اهلل أكرب  فإنه غالبًا يشتمُل عىل  ُمْفسد،  أنه  َيْبُعُد  البالِد فال 
م ُيبالغون يف الّصياح زيادًة عىل  وذلك ُمْفِسد، وإن مل يشتِمْل ]33/ب[ فإهنَّ
حاجِة اإلبالغ، واالشتغاِل بتحريراِت النّغِم إظهارًا للصناعِة النغمّية ال إقامًة 
للعبادة، والّصياُح ُملَحٌق بالكالِم الذي بِساُطه ذلك الّصياُح إىل آخر عبارته. 
املقتدين مرشوٌط  لبقيِة  انتقاالِت اإلماِم  امُلْقتدي  تبليَغ  واحلاصُل: أنَّ 

ُر بَقَدِرها.  بحاِل الرضورِة واحلاجة إىل ذلك، وما جاَز للرضورِة يتقدَّ
ورشُطه أيضًا: أن ال يقِصَد بالتكبرِي الذي َرَفَع به صْوَته إبالَغ امُلْقَتدين 
ًا له بـ »احلمِد  فقط، وإعالَمهم بانتقاِل اإلمام، فيكوَن كَمْن أجاَب َخربًا ُمِسّ
اهلل«  »سبحان  بـ  عَجبا  أو  باهلل«،  إال  قّوة  وال  »الحول  بـ  ُمسيئًا،  أو  هلل«، 
ونحِو ذلك فتفسُد صالُته، بل َيْقِصُد تكبريَة الّصالِة، واإلعالُم باالنتقاِل 

حاصٌل يف ِضْمنِه. 
)قل(: يا أيا القارُئ هلذِه امَلنظومة. 

الوزن.  ألجل  الَعطف  حرِف  بَحْذِف  )َوْضُع(:  أيضًا  الّصالِة  وُسنّة 
بعُضهم  واختار  الُيسى.  الكّف  عىل  الُيمنى  الَكّف  يضَع  بأن  )اليَدْين(: 
الُيسى  يدِه  ُرْسَغ  الُيمنى  بيدِه  يقبُض  وقيل:  املِْفَصل،  عىل  َوْضَعها 
واستحسَن كثرٌي من امَلشايخ أن َيَضع َكّفه الُيسى وحُيلَِّق باخِلنرِْصِ واإلهباِم 
ْسِغ مَجْعًا بني َمذَهبْي القبِض والَبسط، وَطَعن بعُضهم يف هذا القول  عىل الرُّ
نّة، واألْوىل اتباُع ما يف  بأنَّه ليس أْخذًا بواحٍد من القولني، وأنه ُمالٌف للسُّ
ِة الرُجل(:  أحِد)1( احلديَثنْي: حديِث الَقبِض أو حديث الَبسط. )حتَت رُسَّ

ته. ُجُل يَضُع ]34/أ[ يَدْيه حْتَت رُسَّ أي: الرَّ

)1( سقط لفظ »أحد« من النسخة »أ«. 
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للنِّسـاِء        ـْدِر  الصَّ َفـوَق  ــاِءوالَوْضـُع  ــن ــّث ال ـــــراءُة  ِق ذا  ـــَد  ـــْع وَب
)والوضع(: لليَدْين كام ذكرنا. )فوَق الصدِر للنساء(: يعني أنَّ املرأَة 
تضُع يَدْيا عىل صدِرها، ألنَّ َمْبنى حاهلا عىل الّسرت. )وبعد ذا(: أي: بعد 
الَوضِع امَلذكور، ُسنُّة الّصالة أيضًا )قراءُة الثناء(: وهو: »سبحانك اللهّم 
ك وال إله غريك« ويقول يف النّوافل:  وبحمدك وتبارَك اسُمك وتعاىل َجدُّ
َرر«: إْن أمَّ أو انفَرد أو اقتدى بُِمِسٍّ أو جُماِهٍر  »وَجّل ثناؤك«. ويف »رَشح الدُّ
قبل اجلَهر حتى إذا اقتدى به حني جيَهُر ال ُيْثني، ويف رَشح الوالد رمحه اهلل 
تعاىل: واحلاصُل أنه إذا افتتَح املؤَتمُّ الّصالَة بعد ما رشَع اإلماُم يف القراءة 
ال يأيت بالثناِء بل يستمُع وُينِْصُت لقوله تعاىل: َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا 
َلُه َوَأنِصُتوا ]األعراف، 7: 204[. وقيل: يأيت بالّثناِء عند سكتاِت اإلماِم 

اج الَوّهاج« وغرِيه. كلمًة كلمًة كام يف »السِّ
والّتسـميه        ٌذ  َتعـــوُّ كــذا  الّتْصلَِيــهِســّرًا  ثـم  التـأمـُ�  ومثـُلــه 

ًا(: َقْيٌد للثناء، فلو َجَهر به ُيكره. )كذا(: أي: ِمْثُل الثناِء يف قوله:  )رِسّ
ٌذ(: وهو قوله: »أعوُذ باهلل من الّشيطان  ُيِسُّ به، وهو ُسنّة الّصالة أيضًا )َتعوُّ
ساكنٍة  هباٍء  )التسميه(:  أيضًا  الّصالة  ُسنّة  )و(  القراءة.  أراَد  إذا  الّرجيم« 
للقافية، وأْن ُيِسَّ هبا أيضًا وذلك أن يقوَل: »بسِم اهلل الرمحن الرحيم« بعد 

ِذ يف ابتداء القراءة.  التعوُّ
أيضًا  الّصالة  ُسنَّة  وهو  به  ُيِسُّ  كونِه  يف  ِذ  التعوُّ ِمْثُل  أي:  )ومثُله(: 
فاِحٌش  خطٌأ  فيه  والّتشديُد  وبالَقرْص.  بامَلّد  »آمني«  قوُله:  أي  )التأمنُي(: 
كذا يف »اهِلداية« فيأيت به اإلماُم وامُلنفرُد بعد متاِم قراءِة الفاحتة وكذلك يف 
ًا ]34/ب[، واخُتِلَف يف َصالِة امُلخافتة إذا سِمَع املقتدي ِمن  اجلَهريِة رِسّ
أيب  الفقيه  ُن، وعن  يؤمِّ أنه ال  امَلشاِيخ:  بعِض  فَعْن  الّضالِّني«  اإلمام »وال 

ن كذا يف »املحيط«.  جعفر: أنه يؤمِّ
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أيضًا  ساكنٍة  هباٍء  )التَّصليه(:  أيضًا  الّصالة  ُسنّة  ذَكر  ما  بعَد  )ثم(: 
للقافية وهي الّصالُة.

اآلِخـر       الُقعـوِد  يف  النبـيِّ  الفاخِرعـىل  الـــّدعـــاِء  ــــراءُة  ق ــم  ث
(: ملسو هيلع هللا ىلص. )يف القعوِد اآلخر(: وهي الَقْعَدُة يف آخِر الّصالة.  )عىل النبيِّ
وكيفيُة ذلك أن يقول: »اللهمَّ َصلِّ عىل حمّمد، وعىل آل حمّمد، كام َصلَّيَت عىل 
إبراهيَم وعىل آِل إبراهيم، وباِرْك عىل حمّمٍد وعىل آِل حمّمد، كام بارْكَت عىل 
إبراهيَم وعىل آل إبراهيم، إّنَك مَحيٌد جَميد« وال يقول: »يف العاملني« ألنه غرُي 

مشهور ولو قاَله ال بأَس به. 
)ثم(: بعد ذلك ُسنّة الّصالة أيضًا )قراءُة الّدعاِء الفاخر(: أي: الذي 
القرآن  ألفاظ  ُيشبُه  الذي  الّدعاُء  وهو  الناس  كالَم  ُيْشبُه  ما  عىل  َفْخٌر  له 
ْنَيا َحَسنًَة َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب  نَا آتِنَا يِف الدُّ نّة كأن يقول:  َربَّ والسُّ
نَا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبنَا ]سورة آل عمران، 3: 8[ اآلية  النَّاِر ]البقرة، 2: 201[، أو َربَّ
ُنوَب إالَّ أْنَت  ُه ال َيْغِفُر الذُّ أو يقول: »اللهمَّ إينِّ َظَلْمُت َنْفيِس ُظْلاًم َكثريًا وأنَّ
مسعود  ابن  وكان  حيم«  الرَّ الَغُفوُر  أنَت  إنََّك  ِعنِْدَك  ِمن  َمْغِفَرًة  يل  فاْغِفْر 
ما  كلِّه  اخلرِي  من  أسألك  إين  »اللهمَّ  منها:  بكلامٍت  يدعو  عنه  اهلل  ريض 

ّ كّله ما َعِلْمُت وما مل أعلم«. َعِلْمُت منه وما مل أعلم، وأعوُذ بك من الرشَّ
روعـيوَرْفُعـك الـّرأَس مـن الّركـوع       ِ  ـجَدت�  السَّ بـ�  فـِع  كالرَّ

ا املصيّل )الّرأَس(: أي رأَسك  )و(: ُسنّة الّصالة أيضًا )َرفُعك(: يا َأيُّ
ومل  الّسجود  إىل  الّركوِع  من  وهوى  َرَكَع  فلو  الّصالِة،  يف  الّركوع(:  )من 
نّة. )كالّرفع(: أي: رفِع الرأس  ِك السُّ ]35/أ[ يرَفْع رأسه، جاز، وُكِره لرَتْ
)بني السجدتني(: فإنَّه ُسنَّة الّصالة أيضًا. )روعي(: بضمِّ الّراء. فْعل ماٍض 
نّة حتى لو َسَجَد  مبنيٌّ للمفعول. أي: راعاُه املصيلِّ وأتى به عىل َوْجِه السُّ
عىل لِبنٍة أو َحَجٍر، ثم أزاَله من حتِت رأسه وَسَجد عىل األرض فإنه يكون 
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نّة. ِك السُّ جَدتني ولكنه َمكروٌه لرَتْ آتيًا بالسَّ
كــلِّ انتقاٍل، واخلشــوَع فاقتِف)))وهـــذه اجَلــلــســُة والــّتــكــبــرُي يف       

َقْدَر  جَدتني  السَّ بني  التي  اجلَْلَسُة(:  )هذه  أيضًا  الّصالة  ُسنُّة  )و(: 
الّركوِع  الّصالة: وتكبرُي  ُسنَن  َتعداِد  تسبيحة. قال يف »تنوير األبصار« يف 
والّرفُع منُه. وقال ُمصنُِّفه يف »رشحه«: والّرفُع بالّرفِع عطٌف عىل الّتكبري 
ُ عند الّرفِع من الّركوع، وإنام يأيت بالتسميع، ويف  ه ألنه ال ُيكربِّ وال جيوُز َجرُّ
»التنوير« أيضًا: وتكبرُي الّسجوِد وكذا الّرفُع منه وتكبرُيه انتهى أي: تكبرُي 

الّرفع منه. 
ونقل الزيلعيُّ يف »رَشح الكنز«: أنه ُروَي عن أيب حنيفة أنَّ الّرفَع من 
َرر«: وهو أي: االطمئناُن  الّركوِع فرٌض، والّصحيُح أنه ُسنَّة. ويف »رَشح الدُّ
َع لتكميِل ُركٍن  يف الّركوِع الذي هو من تعديِل األركان واجٌب، ألنه رُشِ
مقصوٍد بخالِف الَقْوَمِة بعد رفِع الّرأس من الّركوع وبني الّسجدتني، فإنَّ 
االطمئناَن فيها)2( ُسنّة، ألهنا ُشـِرَعْت َعْت للفرِق بني الّركننَْي، فاحلاصُل 
َل الواجِب ُسنّة. وذكر يف الّسجود قال:  َل الَفرِض واجٌب وُمكمِّ أنَّ ُمَكمِّ
فع: إنه إذا كان إىل الّسجوِد أقرَب مل  ًا، قيل يف مقدار الرَّ ويرفُع رأَسه ُمكربِّ
جَيُْز، ألنه ُيَعدُّ ]35/ب[ ساجدًا إْذ ما َقُرَب من  اليشء يأخُذ ُحْكَمه، وإن 

ُق الّسجدُة الثانية.  كاَن إىل اجلُلوِس أقرَب، جاز ألنه ُيَعدُّ جالسًا، فتتحقَّ
وقيل: إذا زايَلْت جبهُته األرَض بحيث جتري الّريُح بني جبهتِه وبنَي 
األرض جاز عن الّسجدتني وجيلُس مطمئنًّا بَقْدر تسبيحة. ويف رَشِح الوالد 
رمَحه اهلل تعاىل: اعلم أنه اخُتِلَف يف مقداِر الّرفِع الفاصِل بني الّسجدتني، 
الّريُح جاز، وقال  بَقْدِر ما جتري فيه  َرَفع رأَسه  فقال احلََسن بن زياد: إذا 

يف النسخة »أ«: فاقتفي بالياء، والصواُب بحذفها ألنه فعل أمٍر جمزوم بحذف حرف العّلة.  )1(
)2( يف النسخة »أ«: فيهام. 
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حممد بن َسَلمة: مقداُر ما يقُع عند الناظِر أنه رَفع رأسه لَيْسُجَد أخرى، فإْن 
فعَل ذلك جاز عن الّسجدَتنْي وإال كاَن عن َسجدٍة واحدة. ويف »التهذيب« 
و»التفريد«: أنه األَصّح. ويف »الُقدوري«: أنُه ُيكتفٰى بأدنى ما ُيطلُق عليه 
هذا  الواجَب  ألّن  وقال:  أصحَّ  هذا  اإلسالم  شيُخ  وجعل  الّرفع.  اسُم 
يًا هلذا  الّرفع، فإذا ُوِجَد أدنى ما يتناوُله اسُم الّرفع بأْن رفَع جبهَته كان مؤدِّ
الّركن كام يف »العناية«، وهو روايٌة عن)1( أيب يوسف عن أيب حنيفة. قال يف 

»املحيط«: هو األَصحُّ كام يف »تبي� الزيلعي« و»فتح القدير«. 
ويف رَشِح الوالد رمَحه اهلل تعاىل أيضًا قال: ثم اعَلْم أنه اخُتِلَف يف تعديل 
األركان، فذكر أبو الليث أنه واجٌب عند أيب حنيفة، وُذِكَر يف »الرّشوِح«: 
كلُّ  يطمئنَّ  حتى  فيهام  َيْمُكَث  بأْن  وذا  والّسجوِد،  الّركوِع  يف  الطمأنينُة 
ُعضٍو منه واجبٌة عىل اختياِر الكرخي، وعىل اختياِر اجلُرجاين ُسنّة. واتفقِت 
الرواياُت عن أيب حنيفَة وحمّمٍد عىل أنَّ الَقْومَة ]36/أ[ بني الّركوِع والّسجوِد، 

واجلَلسَة بني الّسجدَتنْي مقداَر تسبيحٍة واحدٍة ُسنٌّة عندمها. 
واحلاصُل: أنَّ الصحيَح من مذهِب أيب حنيفة أنَّ االنتقاَل من ُركٍن إىل 
ُركٍن َفرٌض، ورفُع الرأِس من الّركوِع والُقعوِد إىل الِقياِم ليَس بَِفرض، أما 
َرفُع الّرأس من الّسجوِد فإنام ُفِرَض، ألنَّ االنتقاَل من الّسجدِة إىل الّسجدة 
َط َرْفُع الّرأِس لتحقيِق االنتقال، ال ألنَّ َرْفَع  بال َرفع الّرأس ال يمكُن، فرُشِ
َق بال َرفِع الّرأس بأْن َسَجَد عىل ِوسادٍة، فنُِزَعْت  الّرأس َفرٌض حتى لو حتقَّ
من حتت رأسه، وَسَجَد عىل األرض جيوز كذا يف »اإليضاح«، ونحُوه يف 

»الكايف« وغريه. 
ويف »الكفاية« يف دليل أيب حنيفَة: أنَّ الّركوَع هو االنحناُء، والّسجوُد 
الّركوع  اسُم  عليه  ُيْطَلُق  ما  بأدنى  الّركنيُة  َق   فَتعلَّ لغًة  االنخفاض  هو 

)1( سقط لفظ »عن« من النسخة »ب«. 
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عليه  ُيْطَلُق  ما  بأدنى  اجلواُز  يتعّلُق  أي:  االنتقاِل،  يف  وكذا  والّسجود، 
كِن الذي بعده،  االنتقاُل، إذ هو غرُي مقصوٍد بل هو وسيلٌة إىل حتصيِل الرُّ
َط َرْفُع الّرأس  َط أدنى ما حيُصُل به االنتقال، فرُشِ وملا مل يُكْن مقصودًا رُشِ
ق االنتقاُل  َق االنتقاُل، ال أنَّ رفَع الرأِس فرٌض بنَـْفِسـه، حتى لو حتقَّ ليتحقَّ

بال رفِع الّرأس جيوُز. 
الّركوِع والّسجود  التعديُل يف  الَكْرخّي:  إذا عرفت هذا فنقول: قال 
فُجِعَل  لتكميلهام،  َعْت  رُشِ والطمأنينُة  مقصودان،  ُركناِن  ألهنام  واجٌب 
نّة ]36/ب[  َع إكامُله بالسُّ َع لغريه فرُشِ ُل واجبًا، واالنتقاُل ُركٌن رُشِ امُلَكمِّ
كنني،  الرُّ بني  َلني كام ظهر  امُلَكمِّ بني  التفاوُت  ليظهَر  الّطهارِة  كالّتثليِث يف 
ُل الّركوِع والّسجوِد واجبًا، وجعل التعديَل  فجعل التعديَل الذي هو مكمِّ
ُل االنتقاِل الغرِي املقصوِد بالذاِت يف القومِة واجلَلسة ُسنًّة،  الذي هو مكمِّ

َق بني املقصوِد بالذات، كذا يف »املفتاح« ونحُوه يف »الكايف« وغريه.  لُيَفرِّ
)و(: ُسنّة الّصالة أيضًا )التكبري(: أي: قوُله: »اهلل أكرب« بال َمدِّ مهزٍة 
إىل  الّركوِع  من  االنتقاَل  عدا  ما  الّصالة  يف  انتقاٍل(:  كلِّ  )يف  باء.  َمّد  وال 
القيام، فإنه يقوُل فيه إذا كان إمامًا: »َسِمَع اهلل ملن مَحَِده« وإذا كان مقتديًا: 

نا لك احلَمد« وإذا كان ُمنفردًا جيَمُع بينهام.  »َربَّ
بعظمِة  الَقلِب  استشعاُر  وهو  )اخلشوُع(:  أيضًا.  الّصالِة  ُسنَّة  )و(: 
َجالِل  الِفْكِرعىل  ومَجُْع  وخشيًة،  هيبًة  اجلَوارِح  وُسكوُن  الرّب،  املتجيلِّ 
احلَّق، وَعَدُم خطوِر يشٍء يف خاطرِه من أموِر الّدنيا واآلخرة، قال يف كتاب 
»إرشاد السائرين إىل منازل املّتق�« يف احلَديِث الثالث منه، وذكر إسناَده 
إىل مُحْراَن موىل عثامن بن عّفان ريض اهلل عنه، قال: رأيُت ُعثامَن توّضأ إىل 
أن قال عثامن: رأيُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص توّضأ نحَو وضوئي هذا ثم قال: »َمْن  
ث نْفَسه فيهام بيشٍء ُغِفَر له ما  َتَوّضأ ُوضوئي هذا، ثم صىّل ركعَتنْي ال حُيَدِّ
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بعمِل  اّتبِْع  أي:  االتباُع  وهو  االقتفاء  من  أمٌر  )فاْقَتِف(:  ذنبه«.  من  تقّدم 
الّصحابة  من  الّصاحلني  الّسَلف  ألفعال  صالتك  يف  واخلُضوِع  اخلُشوع 
َتْبتدْع بالفكِر يف  ]37/أ[ والّتابعني رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني، وال 
الذين  باخَلَلِف  فتلتحَق  الدنّية)1(،  ومعايشك  الدنيوّية  أموِرك  يف  صالتك 

أضاعوا الصالة  َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا ]مريم، 19: 59[.
َمْع          الَشعِر  وَعْقُص  ْدُل  السَّ اْرَتَفْعوُيْكَرُه  َمَكاٍن  يف   ــاِم  اإلم ــْوِن  َك

)وُيْكره( يف الّصالة. وامَلكروُه: ما ثبَت النّهُي عنه بدليٍل فيه ُشْبهٌة أو 
اقتىض َتْرَك ُسنّة أو واجب، وعند اإلطالِق ينرصُف إىل كراهِة التحريم ما 
ْدُل(: أي: َسْدُل الثوب. وهو أن جيعَل َثْوَبه عىل رأسِه  مل ُيَقيَّْد بالتنزيه. )السَّ
وَكتَِفْيه، ثم ُيرِسَل أطراَفه من جوانبِه، فإن كان بدوِن الّساويِل، فكراَهُته 
فكراهُته ألجِل  اإلزاِر  مع  كان  وإْن  الّركوع،  عند  العورِة  َكْشِف  الحتامِل 
لغرِيه  أو  للُخَيالء  كان  سواٌء  مطلقًا،  مكروٌه  فهو  الكتاب،  بأهِل  التشّبِه 

للنَّْهي من غرِي َفْصل كذا يف »البدائع«. 
ويصدُق عىل الّسْدِل َكْوُن املنديل ُمرَساًل من الَكتِفني، فينبغي ملن عىل 

َكتِِفه منديٌل أن يضَعه عند الّصالِة.
كام  ْيه  ُكمَّ يف  اليَدْين  إدخاِل  غرِي  من  الَقباِء  ُلْبِس  عىل  أيضًا  ويصدُق 
َح العالَّمُة احللبيُّ بأنَّ حملَّ كراهِة الّسْدِل عند  بسَطه يف »فتح القدير« ورصَّ
عدِم الُعذر، وأما عنَد الُعذِر فال كراهَة. واختلَف امَلشايُخ يف كراهِة الّسْدِل 

رياًم وُيْكَرُه تنزيًا.  خارَج الّصالة، فقيل: ال ُيكره، قال بعضهم: أي: حَتْ
َعر(: وهو أن جيمَع َشْعَره  )و(: ُيْكره أيضًا )َعْقُص(: أي: َعْقُد. )الشَّ
ه من َوراِئه بخيٍط أو ِصْمٍغ يشدُّ َطرَفْيه عىل جبهته. )َمْع(:  عىل رأِسه وَيُشدَّ
عن  ارتفع(:  مكاٍن  )يف  يصيّل  اإلمام(:  )َكْوُن  أيضًا  ُيكره  أي:  بالّسكون 

)1( يف األصول اخلطية: الدينية. ولعلَّ الصواَب ما هو مثبت. 
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مكاِن ]37/ب[ امُلْقتدين به.
ــا             ــَع ــُه واإلْق ــُس ــْك ــفــردًا وَع ــن ــام ــَع ــْ�ِ َدْف ــَث ــَب ــأْخ ـــُه ل ـــُع َوَدْف

عنه،  للنهِي  امُلقتدين  من  أحٌد  معه  وليس  َوْحَده،  أي:  )منفردًا(: 
وللّتشبُِّه بأهِل الكتاب، فإهنم يتَّخذون إلماِمهم مكانًا ُمرتفعًا، أما إذا كان 

بعُض القوم مع اإلمام فال بأَس به. 
)و(: ُيكره أيضًا )عْكُسه(: وهو كوُن اإلماِم منفردًا يف مكاٍن أسفَل، 
األئمة  شمس  عن  وُحِكَي  باإلمام.  ازدراٌء  ألنه  مرتفٍع  مكاٍن  يف  والقوُم 
رضورٍة  غري  من  اجلامِع  املسجِد  يف  الرفوِف  عىل  الّصالَة  أنَّ  احلُْلواين: 
فيه ال  ُيصيّل  جِيْد موضعًا  املسجُد ومل  امتأَل  بأن  مكروهة، وعنَد الرضورة 
بأَس به، ثم َقْدُر االرتفاِع امَلذكوِر قامٌة، وال بأَس بام دوهنا. وقيل: مقداُر 
ذراٍع وعليه االعتامُد. وقيل: ما يقُع به االمتياز. ويف »البحر«: أن اإلطالَق 
َحه يف »الَبدائع« إلطالِق النّهي، وإْن كاَن مع اإلماِم  ظاهُر الّرواية، وصحَّ

بعُض القوِم ال ُيكره. 
)و(: يكـره أيضـًا )اإلقعـاُء(: وهـو أن يقُعَد عـىل أْليتيـه، وَينِصَب 
ُركبَتْيـه، ويَضـع يَدْيـه عـىل األرض، فإنـه ُيشـبه إقعـاَء الكلـب. كذا يف 
َرر« ألنَّ إقعـاَء الَكلِب يف َنْصـِب الَيَدْيـن، وإقعاُء اآلدميِّ يف  »رَشح الـدُّ
د أو  َنْصـِب الّركبَتـنْي إىل َصـدِره، كذا يف »الكايف« وذلك يف حاِل التشـهُّ

بني الّسـجدتني. 
)و(: ُيكره أيضًا )َدْفُعه(: أي: املصيّل )لألخبثني( ومها: الَبْوُل والغائط 
ٌد للفعِل أي: َصالُته وهو ُيدافُع ذلك، سواٌء كان قبَل  )دفعا(: َمصَدٌر مؤكِّ
الرّشوِع أو بعَده حتى لو شَغله َقَطَعها، وإْن مل يقَطْعها أجَزَأْته، وُتْكَره كام يف 
: أنَّ النّهَي  »ُعْمدة املفتي« وكذلك صالُته وهو ُيدافُع الّريح. وذكر الزيلعيُّ
حمموٌل عىل الَكراهِة وَنْفِي الفضيلة حتى لو ضاَق الوقُت بحيُث لو اشتغَل 
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بالوضوِء تفوُته ]38/أ[ ُيصيّل ألن األداَء مع الَكراهِة أْوىل من القضاء.
ــْه إىل                    ــالتِ ــاُت َمــْع َص ــَف ــتِ َتالواالل َعْينَيِه  وَغْمِض  امــرٍء  ــِه  َوْج

َرر«:  )و(: يكره أيضًا )االلتفاُت(: يف َصالتِه بوجهه، قال يف »رَشح الدُّ
َل َصْدَره عن القبلِة فسَدْت َصالته.  بأن يلوَي ُعنَقه ال حلاجٍة، ولو َحوَّ

َوجه  )إىل  اإلنسان  أي:  )َصالُته(:  أيضًا  ُيكره  أي:  بالسكوِن  )مْع(: 
امرٍئ(: أي: إنساٍن آخَر ألنه تعظيٌم له كام يف »الكايف« وغريه. )و(: ُيكره أيضًا 
الَكراهة،  َتبَِع ما قبَله يف  )َغْمُض(: املصيّل )عينَْيه(: يف َصالته. )تال(: أي: 
ألنه عادُة اليهود يف حديِث ابن عباس ريض اهلل عنهام عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "إَذا َقاَم 
الِة َفاَل ُيْغِمْض َعْينَْيه". وقال بعُضهم: َينبغي أن يفتَح عينيه  أَحُدُكْم يِف الصَّ
يف الّسجود ألهنام َيْسُجدان، وينبغي أن تكوَن الَكراهُة تنزيّيًة إذا كاَن لغرِي 
ُق اخلاطر،  رضورٍة وال َمصلحة، أما لو خاَف فواَت ُخشوٍع بسبِب رؤيِة ما ُيَفرِّ

فال ُيْكرُه َغْمُضهام بل ُربام يكوُن أوىل لكامِل اخلُشوع كام ذكره يف »البحر«.
إذا                 ُمْطَلقًا  ــالُم  ــَك ال ــِســُد  ــْف ــَذاوُي وَك كــاَن  الــنَّــاِس  ــاَلِم  َك ِمْثَل 

)وُيْفِسُد(: الّصالَة أي: ُيبطُلها. )الكالُم(: فيها قبَل الفراِغ منها ولو 
ِد متَّْت َصالُته، ألنه خروٌج بُصنْعِه كام َمّر.  فرَغ فتكلَّم بعد ُقعوِده َقْدَر التشهُّ
)مطلقًا(: أي: سواٌء كان بكلمٍة واحدة أو أكثَر، َعْمدًا أو سهوًا أو نسيانًا 
أو يف حاِل النّوم، وهذا إذا تكّلَم عىل َوجٍه ُيْسِمُع َنْفَسه وإال فال ُيْفِسد. )إذا 
ٌم لِـ »كان«. )كالم الناس(: وهو ما ال يستحيُل  ِمْثَل(: بالنّصِب خرٌب مقدَّ
سؤاله من الناس إذا وَقَع اخلطاُب به لغرِيه أو دعا به رّبه، »كاللهّم أعطِني 
الّصالة.  يف  منه  الواقُع  الَكالُم  ذلك  أي  )كان(:  امرأة.  جني  زوِّ أو  كذا 

)وكذا(: أي ُيْفِسُد ]38/ب[ الّصالَة أيضًا.
بِــاَل          ــٌح  ــْحــنُ وَتــنَ ٌب  ورُشْ َحَصالأكــٌل  ــْوٍت  َص ــلُّ  وُك وَرٍة،  َضُ

َصِة  )أكُل(: يشٍء من خارِج فِمه مطلقًا، أو بني أسنانِه وهو َقْدُر احِلمَّ
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ٌب(: َفْرضًا كانت الّصالُة أو نفاًل.  وقد ابتَلعه، ولو َمَضَغه َفَسَدْت. )ورُشْ
ُبه يف النفِل، وهو روايٌة عن أمحد  وعن طاوس رمحه اهلل تعاىل: أنه جيوُز رُشْ
َرر«: ألهنام ُينافيان الّصالة، وال َفْرَق بني  كذا يف »العناية«، ويف »رشح الدُّ
فمه  يف  كاَن  »املجتبى«:  ويف  رة.  ُمَذكِّ الّصالة  حالَة  ألنَّ  والنِّسيان،  الَعْمد 
إهليلجة فالَكها فسَدْت، ويف »اخُلالصة«: ولو أكَل شيئًا من احلالوة وابتلَع 
عْينَها، ودَخل يف الّصالة فوَجد حالوهَتا يف فيِه، وابتلَعها ال تفسُد َصالُته، 
َجْوفِه  إىل  تِصُل  يمَضْغه، واحلَالوُة  فيه، ومل  ُر يف  كَّ السُّ أو  الفانيُذ  ولو كان 
تفسُد َصالته، وكذا لو َرَفَع رأَسه إىل الّسامء فوَقع يف فمه َثْلُجة أو َبَرُدة أو 

َقْطرُة مطٍر وصَلْت إىل جوفه. 
)و(: ُيْفِسُد الّصالَة أيضًا. )تنحنٌح(: وهو أن يقول: أح )بال رضورة(: 
يف  كذا  عنه  االحرتاُز  ُيمكنُه  ال  حينئٍذ  فإنه  الّطبع،  مبعوَث  يكن  مل  بأن 
»النهاية«. ويف »التبي�« للزيلعي: ولو تنحنَح إلصالِح َصْوتِه وحتسينِه ال 
تفسُد عىل الصحيح وكذا لو أخطأ اإلماُم، فتنحنَح امُلقتدي لَيْهتدَي اإلمام 
الّصالة  أنه يف  أنه لو تنحنََح إلعالِم  ال تفسُد َصالُته، وذكر يف »العناية«: 
الُبزاِق يف  إليه الجتامِع  َرر«: وإن كاَن مضطرًا  الدُّ ُيْفسُدها. ويف »رشح  ال 
َحْلِقه، ال تفسُد كالُعطاِس، فإنه ]39/أ[ ال يقطُع وإن حصَل تكلٌُّم ألنه 
مدفوٌع إليه طبعًا. وأما اجلُشاُء فإْن حَصل به حروٌف ومل يكْن َمدفوعًا إليه 
َيْقَطُع عندمها، أي: عند أيب حنيفَة وحمّمد، وإن كان َمدفوعًا إليه ال يقطع 
فِم  من  خيرُج  صوٍت(:  )كلُّ  أيضًا  الّصالة  ُيْفِسُد  )و(:  »الكايف«.  يف  كذا 

املصيّل. )حَصال(: األلُف لإلطالق.
ـــَذا اجَلـــواُب ــُه وَك ــنْ ــاِن ِم ــْرَف ــاُبَح ــَط ــرآِن، واخِل ــُق ــال ُيــْقــَصــُد ب

كان  إذا  الصوِت  ذلك  من  أي:  )منه(:  حصل  فاعُل  )حرفان(: 
مسموعًا َنْحَو قولِه: آه، أو أف، أو ُتفَّ أو أخ، أو أح، وَنْحَو ذلك. والثالثُة 
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كاَن  وإن  للّصالة،  قاطٌع  امُلَهّجى  امَلسموُع  فالصوُت  باألَْوىل،  األحُرِف)1( 
َد صوت بال هجاٍء ال يقطُع.  جمرَّ

ستاقّيون  ولو ساق مِحارًا أو أوقَفه، أو استعطَف كلبًا أو ِهّرًا بام يعتاُده الرُّ
اٌة ال َتْفُسُد كذا يف »املجتبى«.  ِد صوٍت ليَس له حروٌف ُمهجَّ من جمرَّ

بالبناِء  )ُيْقَصُد(:  الذي  )اجلواُب(:  أيضًا  الّصالَة  ُيْفِسُد  )وكذا(: 
عىل  معطوٌف  واخلطاب(:  )بالقرآِن  املصيّل.  َيْقِصُده  أي:  للمفعوِل 
»اجلواب« وذلك كام إذا ُقِرَع الباُب عىل املصيّل، أو نودي من اخلارج فقال: 
وَمن َدَخَلُه كان آِمنًا ]آل عمران، 3: 97[، وأراد به اجلَواَب واإلْذَن بالّدخول 
تفُسُد َصالته، وإذا أراد قراءَة القرآن ال تفسُد، ولو رأى رُجاًل اسمه حييى 
ٍة ]مريم، 19: 12[ أو ابنَه خارَج  َيٰى ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقوَّ أماَمه كتاٌب فقال: َيا حَيْ
به  وأراد   ،]42  :11 ]هود،   َعنَا مَّ اْرَكب  ُبنَيَّ  َيا  فقال:  فيها،  وهو  السفينة 
اخلطاَب تفسُد َصالُته. وقال يف »املحيط«: لو كان بَجنْبه رجٌل ]39/ب[ 
اسمه موسى، ويف يِده عصا فقال َوَما تِْلَك بَِيِمينَِك َيا ُموَسٰى ]طه، 20: 
17[ وأراد خطاَبه، أو قال رجٌل للمصيّل بأيِّ موضع مرْرَت؟ فقال: بِْئٍر)2( 

ِشيٍد ]احلج، 22: 45[ وأراد جواَبه، أو َأنشد ِشعرًا يف الّصالة  َلٍة َوَقرْصٍ مَّ َعطَّ مُّ
فيه ذكُر اهلل تعاىل نحو قوله – تبارك ذو الُعال والكربياِء – جُيَعُل ُمتكلِّاًم يف 

هذه الوجوِه كلِّها، فَتْفُسُد َصالُته.
يف والتَّْحِويـُل  الكثـرُي  َصـْدٍر َعـْن الِقْبَلـِة، والُعـْذُر ُنِفـْيوالَعَمـُل 

)و(: ُيْفِسُد الّصالَة أيضًا )العمُل الكثري(: واخُتِلَف يف تفسريه، فقيل: 
أيب  مذهِب  إىل  أقرُب  وهذا   : َخيِسُّ ْ السَّ اإلمام  قال  املصيّل.  استكَثره  ما 
حنيفة، فإنَّ َدأَبه التفويُض إىل رأي امُلْبتىل، وقيل: ما حَيتاُج إىل اليَدْين عادًة 

)1( يف النسخة »ب«: أحُرف. 
)2( سقط لفظ »بئر« من النسخة »ب«. 
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والرمِي  الساويل  وَشدِّ  القميِص،  وُلْبِس  ِم  كالتعمُّ واحدٍة  بيٍد  ُفِعَل  وإْن 
عن القوِس، وما ُيقام بيٍد واحدة قليل، وإن َفَعله باليَدْين كنزِع القميِص 
ر ذلك. وقيل: إنَّ  وَحّل الّساويل وُلْبِس الَقَلنَْسَوِة وَنْزِع اللِّجام ما مل يتكرَّ
احلََركاِت الّثالَث املتوالياِت كثرٌي، وما دوَنه قليل، وقيل: الكثري ما  يكون 
العمُل  قال:  وبعُضهم  »املحيط«:  ويف  بخالفه.  والقليُل  للفاعِل  مقصودًا 
القائل  وهذا  ِحَدة.  عىل  جملٌس  وله  للفاعل،  مقصودًا  يكوُن  عمٌل  الكثرُي 
يستدلُّ بامرأٍة َصلَّت، فلمَسها زوُجها أو قبََّلها بشهوٍة  تفسُد صالهتا، وكذا 

إذا َمصَّ صبيٌّ َثْدَيا وخرَج اللبن. 
وقيل: إنَّ العمَل الكثرَي ما لو رآه غريه استيقن أنَّه ليس يف الّصالة، أما 
إذا أشَكل عليه فهو عمٌل قليٌل وهو األرجح، وقال القايض يف »الّصغرى«: 
واملختاُر يف العمِل الكثري ما يَقُع به عند النّاس أنه ليس يف الّصالة، والقليُل 
حه  ما ال ]40/أ[ َيَقُع به عند الناس أنه ليَس يف الّصالة هو الّصواب، وصحَّ

يف »البدائع« و»جامع الفتاوى«. 
وذكر احلَلبيُّ أنَّ مراَدهم بالناظِر َمْن ليس عنده ِعْلٌم مَن املصيلِّ أنه يف 
الّصالة، فحينئٍذ إذا رآه عىل هذا العمِل وتيّقَن أنه ليَس يف الّصالة فهو َعمٌل 

كثري، وإن َشّك فهو قليل. 
)التحويُل(: أي: االلتفاُت واالنتقاُل )يف  أيضًا،  الّصالة  ُيْفِسُد  )و(: 
َصْدِر(: أي: َصْدِر امُلصيّل عن القبلِة بأْن وىّل َصْدَره املشارَق أو املغارب ال 
أْدَنى حتويل. قال يف »البحر« من مبحِث استقباِل القبلة: ويف »الفتاوى«: 
قال يف »الظهريية«:  ثم  املغارب،  إىل  املشارَق  أن جياِوَز  امُلفِسُد  االنحراُف 
تْرَك  ألّن  الّصحيح،  هو  يكُفر  ال  دًا  ُمتعمِّ الكعبة  جهِة  غرِي  إىل  صىّل  وَمْن 
جهِة الَكعبة جائٌز يف اجلملة بخالِف الّصالِة بغرِي َطهارة لعدِم اجلواِز بغري 
طهارٍة بحاٍل، واختاَره الّصدر الشهيد. )والُعْذر(: يف التحويل عن القبلة 
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)ُنِفي(: بالبناِء للمفعول أي: انتفى ومل يكن، وأما لو كاَن له ُعْذٌر بأن َسَبَقه 
َصالته،  تبطُل  ال  الِقبلة  عن  وانحرَف  يتوّضُأ  فذهَب  الّصالة،  يف  احلََدُث 
وَيبني عليها بالُوضوء، وكذلك لو عرَضْت له َحيٌَّة وهو يف الّصالِة، فعالَج 
َرر«: وذَكر  يف قتلها، وانحرَف عن الِقبلة ال تبطُل أيضًا. قال يف »رَشح الدُّ
يف »امَلبسوط«: أنَّ َقْتَل احلَّية ال تفصيَل فيه ألنه ُرخصة كامَليِش يف احلََدث 

واالستسقاِء من البئر.
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)فصٌل يف(: بياِن أحكام )إيتاِء( أي: إعطاء )الزكاة(: وهذا هو الّركُن 
الثالُث من أركاِن اإلسالم اخلمسِة. 

والّزكاُة يف اللغة: النامُء والزيادة، ُيقال: زكا الّزرُع: إذا َنام وزاد، ويف 
ُمسلٍم،  لفقرٍي  الّشارُع  عيَّنَه  ]40/ب[  ماٍل  بعِض  أداِء  عن  عبارٌة  الرّشع: 
غرِي هاشمي، وال َمْواله، مع َقطِع املنفعِة عن املالِك من كلِّ َوْجٍه هلل تعاىل، 
فخرج »باألداء« اإلباحُة، فال تكفي يف الزكاة، وتكفي يف الَكّفارة، وخرج 
َدقات إذ ال تعينَي فيها، وَخَرج بقوله: »مع  بقوله: »عيَّنه الّشارُع« مجيُع الصَّ
َقطِع امَلنفعة عن املالك« ما إذا انتفَع املالُك بأداِء الّزكاة إىل فروِعه وأصولِه 
جيوز،  فال  عليه،  للنفقِة  موجٍب  غرَي  ذلك  يصرُي  إْذ  وزوجتِه  ومكاتِبه 
وقوُله: »هللِ تعاىل« متعلِّق باألداِء ألّن الّزكاَة عبادٌة مقصودٌة فال ُبدَّ فيها من 

ّية. اإلخالِص هلل تعاىل وهي النِـّ
واإلســالُم           الَعْقُل  َكاِة  الزَّ ُط  ـــٌة َتـْــلـِــْيـــٌك اْحـــتِـــالُمرَشْ يَّ ـــرِّ ُح

يف  تِها  ِصحَّ ُط  ورَشْ البعِض،  يف  وجوهِبا  ُط  رَشْ أي:  الزكاة(:  )رشط 
البعض كام ُنبيِّنه. 

)و(:  مالِه،  يف  وال  جمنون  عىل  جتُب  فال  )العقُل(:  وجوهبا:  ُط  فرَشْ
ٌط لصّحِة العبادات كّلها، والّزكاُة  رْشُط وجوهبا أيضًا )اإلسالُم(: ألنه رَشْ

منها، والكافُر ليس بأهِل للعبادة. 
ط وجوهِبا أيضًا )حريٌة(: أي: كْوُن املالِك حّرًا ليتحّقَق التمليُك  ورَشْ
جَتُِب عىل  ه، فال  َغرْيَ لُيَملَِّك  الّرقيَق ال يمِلُك يف َحّد ذاته  منه للفقري، ألنَّ 

ِر وأمِّ الَوَلد.  الَعبِد وامُلدبَّ
تها )متليٌك(: حتى لو أباَح له أن يأُخَذ من مالِه َقْدَر الّزكاِة  ورَشُط ِصحَّ
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ال جيوُز، كام لو أسكنَه داَره سنًة بنّيِة الّزكاة ال جُيزئه، ألّن امَلنفعَة ليست بَعنْيٍ 
َرر«: لو كَفل يتياًم فأنفَق عليه ناويًا للّزكاِة ال جُيزئه،  مٍة. ويف »رَشح الدُّ ُمتَقوَّ

بخالِف الكّفارة، ولو كساه جُيْزئه عن الّزكاة لوجوِد الّتمليك. 
عىل  جتُب  ]41/أ[  فال  بلوٌغ  أي:  )احتالم(:  أيضًا  وجوهبا  ُط  ورَشْ

َصبيٍّ وال يف مالِه.
ُط وجوهبا أيضًا:  ورَشْ

ـــاٍم ونِــَصــاٌب َنــاِمــي ــُك َت ــْل األنــاِمِم مطالِِب  َعــْن  َيــْفــُضــُل 
األربعة؛  هذه  يف  الَوزن  ألجِل  الَعطِف  حرِف  بَحْذِف  متام(:  )ِمْلُك 
املوىل  ِمْلُك  فإنه  املكاَتب،  ماِل  فقط كام يف  يدًا  املِْلُك  يكوَن  بأن ال  وذلك 
فقط  فيه  َف  الترصُّ يمِلُك  واملكاَتُب  وترّصفًا،  يدًا  املكاَتِب  وِمْلُك  حقيقًة، 
فًا:  ُط وجوِب الّزكاة املِْلُك التامُّ وهو املِْلُك حقيقًة وترصُّ دون املوىل. ورَشْ
َرَقبًة ويدًا، فامُل املكاَتِب ال زكاَة فيه عىل املكاَتب وال عىل املوىل لنُقصاِن 
ألنَّ  َرر«:  الــدُّ »رَشح  عىل  رشحه  يف  تعاىل  اهلل  رمَحه  الوالُد  قال  ِمْلِكهام، 
املكاَتَب َعْبٌد ما بقَي عليه ِدرهم، والَعبُد وما يمِلُك لسّيدِه فكان مالكًا له 

َبُب كوُنه مالكًا يدًا ورقبة.  يدًا فقط، والسَّ
)و(: رَشُط وجوهِبا أيضًا )نصاٌب(: بَكْسِ النون. وهو كلُّ ماٍل ال جتُب 
الزكاة فيام دوَنه، ِمن: َنَصَب اليشَء: َرَفَعه كذا يف »ذخرية الُعْقبى«، فال جتُب 
الّزكاُة فيام دوَن النّصاب. )نامي(: نعٌت للنّصاِب من النمّو. وهو الّزيادُة 
ولو تقديرًا، فإنَّ الناّمء إما: حتقيقيٌّ وهو بالتواُلِد والتناُسل والتجاراِت، أو 
َتْقديرّي وهو أن يكوَن َثَمنًا فإنه ناٍم)1( ِخْلَقًة وإن مل ُيوَجْد فيه النامُء حقيقة. 
من  فاعٍل  اسُم  ُمطالِب(:  )عن  النصاب  ذلك  يزيُد  أي:  )يفُضل(: 

)1( يف النسخ اخلطية: »نامي« بالياء، والصواُب حذُفها ألنه اسٌم منقوص. 
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عن  يعني  الناِس.  أي:  )األناِم(:  ونحِوه.  ْين  الدَّ اقتضاُء  وهي  امُلطالبِة 
فارغًا  النصاُب  ذلك  كان  بأن  هلم  مديونًا  كان  إذا  الناس  مَن  له  امُلطالبني 
الّدين  الّزكاة فارٌغ عن  َرر«: يف نصاب  الدُّ العباد. قال يف »رَشح  َدْيِن  عن 
امُلراُد به َدْيٌن له ]41/ب[ ُمطالٌِب من ِجهِة العباِد حتى ال َيْمنََع ديُن النذوِر 
االستهالك،  بعَد  وكذا  النِّصاب،  بقاِء  حاَل  الّزكاِة  ديُن  وَيْمنََع  والكفارِة، 
ألنَّ اإلماَم ُيطالُبه يف األمواِل الظاهرة، وُنّوابه يف األمواِل الباطنة هم امُلالَّك 
يف  أرباهبا  إىل  َضها  َفوَّ وهو  عثامَن،  سيدنا  زمن  إىل  يأخذ  كان  اإلمام  فإن 
منه ألرباهِبا وال  توكياًل  فكان ذلك  الظلمة،  لطمِع  قطعًا  الباطنة  األمواِل 
َفْرَق بني أن يكوَن الّديُن بطريِق األصالِة أو الكفالِة، ذَكره الزيلعيُّ وغريه.

األصلّيْه الـــالَِّزَمـــُة  ــُة  ــاج النيَّْهواحَل ُثــمَّ  احَلــــْوِل  ـــــَوالَِن  َوَح
ُبدَّ  )و(: يفُضُل أيضًا عن )احلاجِة(: أي: حاجته )الالزمِة(: التي ال 
ْكنى، وثياِب الَبَدن، وأثاِث امَلنزل، ودوابِّ  له منها. )األصليه(: َكدوِر السُّ
ألهنا  امُلحرتفني  وآالِت  ألهله،  الِعْلِم  وُكتِب  اخِلدمة،  وعبيِد  الّركوب، 

مشغولٌة بحاجتِه األصلّية، فصاَرْت كالعَدِم وليست بناميٍة أيضًا. 
َيت  وُسمِّ نَة،  السَّ أي:  احلَْوِل(:  )َحَوالُن  أيضًا،  وجوهِبا  ُط  رَشْ )و(: 
يف  كام  القَمريِّ  للَحْوِل  الّزكاة  يف  ُة  الِعرْبَ ثم  فيها.  األحواِل  ِل  لتحوُّ َحْوالً 
ُط  رَشْ )ثم(:  الّشمس.  بحساِب  ال  الَقَمر  بحساِب  كان  ما  وهو  »الُقنْية«، 
القلِب دوَن  نّيُة  القافية، وامُلْعترَبُ  التاء هاًء ألجِل  بإبداِل  يَّه(:  )النِـّ صّحتها 
عىل  جاَز  َقْرضًا  إليَك  دفعُته  وقال:  مالِه  زكاَة  لفقرٍي  دَفع  لو  حتى  اللِّسان 
األَصّح، ألنَّ العربَة لنّية الدافع ال لعلِم امَلدفوِع إليه، وال ُبّد أن تقارَن النيَّة 

األداَء، أو َعْزَل ما وجَب عليه.
َذَهْب          من  نِصاٌب  ِمْثقاالً  وَن  َحَسْبِعرْشُ فضٍة  ِدْرَهــــٍم  َومــاَئــتــا 

)ِعرشون مثقاالً(: املثقاُل ِعرشون قرياطًا، والقرياُط مخُس َشعريات. 
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»الكنز«  يف  وَعربَّ  القافية،  ]42/أ[  ألجِل  بالّسكوِن  ذهْب(:  من  )نصاٌب 
بِعرشين دينارًا ألنَّ الديناَر َوْزُن ِمثقال. )و(: نصاُب الفّضة )مائتا درهم(: 
رهم أربعَة َعرَشَ قرياطًا.  أي: مائتان وحذُف النّوِن لإلضافة إىل درهم، والدِّ
حمسوب  بمعنى  املهملِة  الّسني  بَفْتح  )َحَسَب(:  ة.  فِضَّ من  أي:  ة(:  )فِضَّ
واملعدوُد حمسوٌب  »الّصحاح«:  اجلوهري يف  قال  وعَدُده.  ذلك  َقْدُر  أي: 
َمنْقوض ومنه  بمعنى  َنَقٍض  ِمْثُل  بمعنى مفعول  َفَعٌل  أيضًا وهو  وَحَسٌب 
قوهُلم: ليُكن عَمُلك بَحَسِب ذلك أي: عىل َقْدِره وَعدِده، وقال الِكسائي: 

َن يف رَضورة الّشعر. ما أدري ما َحَسُب حديثك أي: َقْدُره، وُربام ُسكِّ
أو        احُلـ�ُّ  أو  الَعـْرِض،  ِقْيَمـُة  َمْغُلـوُبِ ِغـشٍّ أو ُمَسـاٍو َقـْد َرَوْواأو 

الذي اشرتاُه  َثَمنُه  الّزكاة ال  يوَم وجوِب  ُيساوي  قيمُة(: أي: ما  )أو 
به. )العْرُض(: بَفْتِح العنِي امُلهَملة وسكوِن الّراء، وهو: كلُّ ما ُيْعَرُض عىل 
ا  فإهنَّ واألمتعِة  كاألقمشِة  النافقِة  والُفلوِس  والّدنانرِي  الّدراهِم  َغرْيَ  البيع 
َم هبا، وإن كاَن  ُم باألنفِع للفقراء، فإْن كان األنفَع التقويُم بالّدراهِم  ُقوِّ ُتَقوَّ

م هبا.  بالّدنانرِي ُقوِّ
)أو احليل(: بَضمِّ احلاِء امُلْهملة وكِسها، وتشديِد الياء مَجُْع َحيْلٍ بفتح 
ة، ويف »النّهر«:  َهِب والِفضَّ الذَّ به من  ُيَتَحىّل  ما  الالم وهو  احلاِء وسكوِن 
واحلُْكُم ليَس مقصورًا عىل ما تتحىّل به املرأُة بل ِحْليُة السيِف وامُلصحِف 
به  نوى  َسواء،  كذلك  ختلََّصت  إْن  واألواين  ِج  والسَّ واللِّجاِم  واملِنَْطقِة 
التجارَة أو التحيّل أو مل َينِْو شيئًا كام يف »البدائع« وغرِيه انتهى. فاحلُيُلُّ ليَس 
بتقديِر قيمة، بل معطوٌف عىل قيمٍة فهو  الَعْرِض  معطوفًا ]42/ب[ عىل 
فع، إذ َنْفُس احلُيُلِّ ُيوَزُن بالّدراهم إْن كان فِّضة، وباملثاقيِل إْن كان َذهبًا.  بالرَّ
الَغنْيِ  بَكْسِ   :) )ِغشٍّ  . احلُيُلِّ عىل  معطوٌف  بالّرفِع  مغلوب(:  )أو 
يعني  قيمًة،  منه  أدنى  وكان  ِجنسه،  غري  من  باليشِء  ُخِلَط  ما  امُلْعَجمة: 



103

والِغشُّ  هام  ِغشِّ عىل  غالبان  ومها  مغشوشَتنْي،  كانتا  إذا  َهَب  الذَّ أو  َة  الفضَّ
فيهام مغلٌوب، فإنَّ ُحْكَمهام ُحْكُم اخلالَِصنْي. 

َهب سواًء  ُهام هلام بأْن كان الِغشُّ والِفّضة أو الذَّ )أو مساو(: أي: ِغشُّ
فهو يف ُحْكِم اخلالِص أيضًا احتياطًا. )قد رَوْوا(: أي: نَقل ذلك العلامُء يف 
َرر«: »ما غلَب خالُِصه خالٌِص«. أي: يف ُحْكِم  الدُّ كتبهم. قال يف »رَشح 
الُعروض  ُحْكِم  يف  ألنه  ُم  ُيَقوَّ ُه  ِغشُّ غلَب  وما  فِّضة،  أو  ذهبًا  اخلالِص: 
نرٍص  أبو  ذكر  سواًء،  والِفّضُة  الِغشُّ  كان  إن  يعني  املساوي،  يف  واخُتِلَف 
أنه جتُب فيه الّزكاُة احتياطًا، وقيل: ال جتب، وقيل: جيُب درمهاِن ونصف.

الَورىِمْقـَداَر ُرْبـِع الُعـرْشِ ُيْعَطـى الُفَقـرا          يف  بِيِل  السَّ وابَن  َوَغاِرًما، 
َهب الذي هو عرشون  (: أي: ُرُبُع ُعرُش نصاِب الذَّ )مقداَر ُربِع الُعرْشِ
مثقاالً، فُرُبُع ُعرشِه نصُف مثقاٍل، وُرُبع ُعرِش نِصاِب الِفّضة الذي هو مائتا 
ُيْعطي  أي:  للمفعول  بالبناِء   )ُيعطى(:  دراهم.  مَخْسُة  ُعرِشه  فُرُبُع  درهم، 
املزّكي املقداَر املذكور. )الُفقرا(: بالقرِص، لرضورِة الوزن: مَجُْع َفقري وهو 
َمْن له ماٌل دوَن النصاب، أو َقْدُر نِصاٍب غرِي ناٍم أو هو ُمْسَتْغَرٌق يف احلاجِة. 
املسألة  له، فيحتاُج إىل  َمْن ال يشَء  الفقراء، واملِسكنُي  نوٌع من  واملساكنُي 
ل حيُث ال حَيِّل له. كذا  لُِقوتِه أو ما ُيواري بَدنه، وحيلُّ له ذلك بخالِف األوَّ

يف »َفتح الَقدير«. 
)و(: ُيْعطى ذلك املقداَر أيضًا )غارمًا(: وهو َمْن لِزَمه َدْيٌن وال يملُك 
نِصابًا فاضاًل عن َدْينِه، أو كان له ماٌل عىل الناس ال ُيمكنه ]43/أ[  أخُذه 

َرر«.  كذا يف »رَشح الدُّ
بيل(: أي: الطريق )يف الَورى(:  )و(: ُيعطى ذلك املقداُر أيضًا )ابَن السَّ
ي به للزومِه الطريَق، وإْن كان له ماٌل يف  أي: بنَي الناس، وهو امُلسافُِر ُسمِّ
َق به  بلِده ومل َيْقِدْر عليه يف احلاِل وال حيلُّ له أن يأُخَذ أكثَر من حاجتِه، فُأحْلِ
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َرر«. كلُّ َمن غاَب عن مالِه وإن كاَن له ماٌل يف بلده كام يف »رَشح الدُّ
األِب          َغـــرْيَ  ــٍة  ــَراب َق َذْي  أَريبوُكـــلَّ  فــاْفــَهــْم  كـــاألمِّ  ــال  َع وإْن 

ي إذا كان واحدًا  )و(: ُيعطى ذلك املقداُر أيضًا )كلَّ ذي قرابة(: للُمَزكِّ
حم. )غرَي األب(:  ممَّن ُذِكر، وهو أفَضُل من األجانِب ملِا فيه من ِصَلة الرَّ
أي: َغرْيَ قرابِة األُبّوة. )وإْن عال(: أي: أُب األب )كاألم(: أي: وغرَي َقرابِة 
ا القارئ. )أريب(: بفتح  األُمومِة وإْن َعَلت كأمِّ األم أيضًا. )فافَهْم(: يا أيُّ

الراء: َمقصودي.
َســَفاَل            َقـْد  وإْن  ابنِـِه  ــاَلوَغْيــَر  ــا َبــْ�َ امَل ــه وَزْوَجــــٍة َوَزْوِج

)وغرْيَ ابنِه(: أي: ابِن املزّكي يعني غرَي قرابِة الُبنّوة. )وإن قد َسَفال(: 
بفتِح الفاِء، واأللُف لإلطالق كابِن االبن )و(: َغرْيَ )زوجِة(: املزّكي )و(: 
ية، يعني غرَي قرابِة الزوجّية. )بني امَلال(: بالَقرص  غرَي )زوِجها(: أي: املزكِّ
َرر«: وال  الدُّ الناس. قال الوالُد رمَحه اهلل تعاىل يف رشحه عىل »رَشح  أي: 
ف – أي الّزكاة – إىل َمْن بينهام ِوالٌد)1(، أي: أصُله وإْن عال، وَفْرُعه  ُترْصَ
َعَلْوا وال  والَدْيه وأجداِده وجّداتِه وإن  إىل  َسُفل، فال جيوُز الرصُف  وإن 
ماِئه  من  ملوقًا  كان  إْن  وكذلك  َسُفلوا،  وإن  أوالِده  وأوالِد  أوالِده  إىل 
نا كام يف »اخلانية«، والذي نفاه احتياطًا كام يف »النّهر« وذلك ألنَّ منافَع  بالزِّ
ِق التمليُك عىل الَكامل، ومن َثمَّ  األمالِك بينهم يف الغالب ُمتَّصلٌة فلم يتحقَّ
ُمنَِع األوالُد ِمْن كلِّ صدقٍة واجبٍة كالِفْطِر والنّذوِر والكفارِة، أما التطّوُع 
فيجوُز بل هو األْوىل كام يف »البدائع«، وُقيَِّد باألوالِد ألنَّ َمْن ِسواهم من 
حم كام يف  الَقرابة يتمُّ اإليتاء بالرّصِف إليه وهو أفضل ملا فيه من ِصلة الرَّ
والعاّمِت  واألعامِم  واألخواِت  كاألُخوِة  الصدقة  مع  ]43/ب[  »العناية« 
َدقاِت  واألخوال واخلاالت الفقراء، ولذا قال يف »الظهريّية«: ويبدُأ يف الصَّ

)1( يف النسخة »أ«: أوالد. ولعلَّ الصواَب ما هو مثبت، وهو عىل الصواب يف النسخة »ب«. 
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باألقارب، ثم املوايل ثم اجلريان.
ـــُر ـــَق ــــٌم وَب ــــنَ ُمْعَتـرَبُوإبِـــــــٌل وَغ َسـْوُمها  ُمَباحـًا  َتْرَعـى 

من  هلا  واحَد  وال  للتخفيف،  تسكينُها  وجَيوُز  الباء  بَكْس  )وإبٌل(: 
الباء  بضم  ُبْخٌت  ُل  األوَّ قسامن:  وهي  مَجٍَل،  مَجٌْع  اجِلامُل  وهي  لفظها، 
ُد  املتولِّ وهو   ، ُبْختِيٍّ مَجُْع  مثناة  تاٌء  آِخُره  امُلْعجمة،  اخلاِء  وُسكوِن  دِة  املوحَّ
نِد إىل  ناَمنْي حُيَمُل من السِّ خُم ذو السَّ بني العريبِّ والَعَجميِّ وهو اجلََمُل الضَّ
ُل َمن مَجَع بني  احِلّلة، منسوٌب إىل ُبْخِت َنرصَّ بتشديِد الّصاِد امُلهملة، وهو أوَّ

الَعَريبِّ والَعَجمي. 
 . والثاين: ِعراٌب بالَكْسِ مَجُْع َعريبٍّ

وهي  شاٌة،  الواحدُة  لفظِها،  من  هلا  واحَد  ال  بالتحريِك  )وغنٌَم(: 
ل َضأٌن باهلَْمِز وجيوز ختفيُفه باإلسكاِن، وهو ماَله أْليٌة،  ِقسامن أيضًا: األوَّ
واحُده  جنٍس  اسُم  الّزاي:  مع  وإسكاهِنا  امُلهملة  العنِي  بَفْتح  َمَعٌز  والثاين 

ماِعز، واألنثى ماِعزة. 
)وَبَقر(: مشتّق من َبَقر: إذا شّق ألنه يشقُّ األرَض، وهي ِقسامن أيضًا: 
ل الِعراُب وهي ُجْرٌد ُمْلٌس ِحسان األلواِن، كريمة، والثاين: اجلواميُس  األوَّ

ب.  واحدها جاموٌس فاريسٌّ ُمعرَّ
يقال:  َرْعُيها  يابسًا. )َسْوُمها(: أي:  أو  َرطبًا  )ترعى(: كأًل )مباحًا(: 
ساَمت املاشية أي: َرَعْت، فهي سائمة كذا يف »الّصحاح«. )ُمْعَترب(: رشعًا.

ِسـَمْن         أو  لنَْفـٍع  الَعـاِم  أْكَثـِر  َمْنيف  ــلُّ  ُك منها  ــزكــاَة  ال فيأُخُذ 
نَة ألنَّ اليسرَي من الَعَلِف ال يمكُن  )يف أكثِر(: أشُهر )العام(: أي: السَّ
الّظاهر، فدَعت  نَة، وهو  السَّ الّرعُي يف مجيِع  ُيوَجُد  االحرتاُز عنه، وقد ال 
وَجَبت  ملا  منه  الَيسرُي  اعُترِبَ  فلو  الُفصول،  بعِض  يف  الَعَلِف  إىل  الرّضورُة 
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النِّصاَب)1(   النِّصاِب معلوفًا، ألنَّ  بعُض  إذا كان  ما  الّزكاُة أصاًل بخالِف 
فُيْكَتفى  ٌط  رَشْ واحلوُل  مجيَعه،  ُوجوده  من  ُبّد  فال  عَدة،  اإلسامة  بوصِف 
بأكثره، ذكره ]44/أ[ يف »العناية« حتى لو َعَلفها نْصَف احلوِل، ال تكوُن 

سائمًة فال جتُب فيها الّزكاة. 
قال  هلا.  حيصُل  ِسَمْن(:  )أو  وأوالِدها.  بألباهِنا  انتفاٍع  أي:  )لنفع(: 
رِّ والنَّْسِل فإْن أساَمها للَحْمِل والّركوِب فال  : وامُلراُد التي ُتساُم للدَّ الزيلعيُّ
زكاَة فيها، وإن أساَمها للبيِع والتِّجارة ففيها زكاُة التِّجارة ال زكاُة الّسائمة 
لو  »الَبدائع«:  ويف  َمن،  والسِّ الّزكاة  لقصِد  ُتساَم  أن  »املحيط«:  يف  وزاد 

أساَمها للَّْحِم ال زكاَة فيها كاحلَمِل والّركوب. 
)فيأخُذ الّزكاَة منها(: أي: ِمْن هذه الّسوائِم املذكورِة العامُل وهو )ُكلُّ 

َمْن(: أي كلُّ إنسان.
ال         والَفِقـرُي  ـْلطاُن،  السُّ ُنِقـالَأْرَسـَلُه  َقـْد  َكـام  َقْصـدًا  َلـُه  ُتْعَطـى 

أماكنها،  يف  املوايش  صَدقاِت  ألْخِذ  القبائِل  يف  السلطاُن(:  )أرسله 
املسافرين  طريِق  عىل  اإلماُم  نَصبه  الذي  هو  والعارِشُ  الّساعي،  وُيسّمى 
ين عليه بأمواهِلم ومواشيهم ليأَمنوا من اللُّصوص،  ألخِذ زكاِة التُّّجاِر املارِّ
وحيمَيهم منهم، فال ُبّد أن يكوَن قادرًا عىل احِلامية، ويكون ُحّرًا ُمسلاًم غرْيَ 
هاشمي. )والفقرُي(: الذي هو مرِصُف الّزكاة )ال ُتعطى(: بالبناِء للمفعول 
أي: زكاُة الّسوائم. )له َقْصدًا(: أي ابتداًء. )كام قد ُنِقال(: األلف لإلطالق 
أي كام نقَله العلامُء يف كتبهم، وذلك ألنَّ َحّق األخِذ من الّسوائم للّسلطاِن، 
فها  رَصَ إذا  اخلَراج  أو  اجِلزية  عليه  َكَمن  للفقري،  واالنتفاِع  التملُِّك  وحقُّ 
بُِثلِث  يْضَمُن، وَكَمن أوىص  فإنه  لطان،  للسُّ يدَفْعها  بنفِسه ومل  املقاتِلِة  إىل 
مالِه إىل الُفَقراء، وأوىص إىل رجٍل بأن يرِصَفه إليهم فرصَف الوارُث بنفِسه 

)1( يف النسخة »ب«: النصب. 
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يعة ذكره يف »رَشح  لتاِج الرشَّ إليهم حيث ال جيوُز كذا يف »رَشح اهلداية« 
َرر«. الدُّ

ـــَن اجِلــــاَمِل ـــَســـٍة ِم ــــلُّ َخْ َمــقــاِلَْوُك فاْسَتمْع  َشـــاٌة  فِــْيــِهــنَّ 
َكِر  الذَّ عىل  ُيْطَلُق  الَبعرُي  وهو  مَجٍَل،  مَجُْع  اجلامل(:  من  مخسٍة  )وكلُّ 
(: أي: يف اخلَمسِة ألهنا  واألنثى، وليَس فيام هو أَقلُّ من ذلك يشء. )فيهنَّ
نصاُب اإلبِل إىل مَخٍس وعرشين، )شاة(: واحدٌة ]44/ب[ ذكرًا كانت أو 
ا القارئ. )َمقايل(: أي: قويل الذي قلُته لك يف بياِن  أنثى )فاستِمع(: يا أيُّ
ذلك، وهو أنَّ يف اخلمسِة شاًة، ويف الَعرشِة شاتان ويف اخلمسَة عرَش ثالُث 

ِشياه ويف الِعرشين أربُع ِشياه.
وَن ُقْل بِنُْت َماْض       اْضواخَلْمُس والِعرْشُ اْفِرَ ثالثَِ�  َمْع  وِستٌّ  فِيَها، 

منهام.  أو  إناثًا  أو  كانت  ذكورًا  اجِلامل  من  والعرشون(:  )واخلمس 
امليم  بَفْتِح  )َماض(:  إىل  مضاٌف  مبتدأ  )بنُت(:  القارئ.  أيا  يا  )قل(: 
وبسكون الّضاِد امُلعجمة ألجِل القافية، وهي الناقُة التي طعنَْت يف الثانية 
ها تكون ُماضًة أي: حاماًل بأخرى عادًة. )فيها(: اجلارُّ مع امَلجرور  ألنَّ أمَّ
خرُب املبتدأ، وما زاَد عىل ذلك َعْفٌو ال يشَء فيه إىل ِستٍّ وثالثني. )و(: يف 
)ست مْع(: بالّسكون )ثالثني(: من اجِلامل )افرتاض(: بالّسكوِن للقافية 

أي: لزوُم)1( ُمضاف إىل:
مُلْقَتفْي            ــٌة  ــقَّ ِح ــوٍن  ــب َل ــُت  ــنْ ــا وأرَبــِعــَ� واجَلـــْذَعـــُة يفبِ ِســتًّ

التي  وهي  َلبوٍن  بنُْت  ذلك  يف  يلَزُم  يعني  م.  الالَّ بفتِح  َلبوٍن(:  )بنت 
ها تلُد ُأخرى، وتكوُن ذاَت َلَبٍن غالبًا، وجتُب  نِة الثالثة ألّن أمَّ طعنَْت يف السَّ
نِة  السَّ التي َطعنَْت يف  دة وهي  املشدَّ امُلهملة، والقاِف  بَكْسِ احلاء  ٌة(:  )ِحقَّ
اب. )ملقتفي(: أي: ملتَّبع، من  الرابعة ألهنا ُحّق هلا احلمُل والّركوب أو الرضِّ

)1( يف النسخة »أ«: لزومه. 



108

الَقْفِو وهو االتباُع يقال: قَفْوُت أثَره وقَفْيُت أثَره كذا يف »امُلجمل«. )ِستا(: 
مفعوٌل للمقتفي. )وأربعني(: من اجِلامل أي: ملتَّبِع ذلك ليأُخَذ زكاَته وهو 
الساعي أو العارِش كام َمّر. )واجلََذَعة(: بجيٍم فذاٍل ُمْعَجمٍة، َفعنْيٌ ُمهملٌة 
أو  للتخفيِف  ُن  ُيَسكَّ الّذال  ولعّل  تعاىل،  اهلل  رمحه  الوالد  ذَكره  مفتوحاٌت 

لرضورة الّشعر كام هنا )يف(
َلبون        بِنْتا  ــَذا  َك وِستَِّ�  َسْبُعونإحــدى  ــنَّ  ــَدُه ــْع وَب ــٍة  ــتَّ ِس يِف 

)إحدى وستني(: من اإلبِل بإثباِت الياِء يف إحدى ألَن اإلبَل مؤنٌَّث، 
اآلدميني  لغرِي  كاَنْت  إذا  لفظِها  ِمْن  هلا  التي ال واحَد  أسامَء اجلموع  وألنَّ 
لِزَم تأنيُثها، ذَكره الوالُد رمحه اهلل تعاىل. )كذا(: أي: ِمْثُل ]45/أ[ ما ُذِكر 
ثنتان  تثنيُة بنٍت أي:  بنتان لإلضافِة، وهي  َلبون(: بحذِف نوِن  جيُب )بنتا 
 :) من َبناِت َلبون كل واحدة طعنَْت يف السنِة الثانية كام َمّر )يف ستٍة وبعَدُهنَّ

أي: بْعَد الستة، )سبعوَن(: من اجلامل.
َتْ�ِ      بِِحقَّ ــوَن  ــُع ــْس وتِ ـــَدى  ــِنإح ي ــرْشِ ــٍة يــا َصـــاِح َمــْع ِع ــاَئ ملَِ

اإلبـل.  مـن  وتسـعنَي  إحـدٰى  ويف  بتقديـٍر:  وتسـعون(:  )إحـدى 
َتـنْي إذا مَلك  ـٍة أي: ُيلِزُمه الّسـاعي أو العارُش باحِلقَّ َتـنْي(: تثنيـُة ِحقَّ )بِحقَّ
َم  ذلـك املقدار. )ملائـة(: أي إىل مائة. )يـا صاِح(: أصله يـا صاحبي فُرخِّ
بحـذِف آخِره عىل خـالِف القياس. )مـْع(: بالسـكون )عرشين(: بكِس 

النـوِن عـىل لغـٍة يف ذلـك.
ــل ــٍة شـــاٌة َوُك ــَس ــلِّ َخ ــُك ــْلُثـــمَّ بِ ــِة ُق ــائ َخـــٍس وأربــِعــَ� وامل

الفريضُة فيجُب )بكلِّ مخسة(: من اإلبِل )شاٌة(: كام  )ثم(: ُتستأَنُف 
ل، ويف الَعرشِة شاتان، ويف اخلمسَة َعرَش ثالُث ِشياه، ويف العرشين  يف األوَّ
َتنْي الواجبتني يف املائة ومخٍس وعرشين. )و(: يف )كلِّ  أربُع ِشياه، مع احِلقَّ

ا القارُئ جيُب. مخس وأربعني واملائة(: من اإلبل )قل(: يا أيُّ
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ــاِن      ــَت ــقَّ ـــمَّ ِح ــُت َمــــاٍض ُث ــنْ َداِنْبِ فِْيَها  اخَلــْمــُســوَن  ــُة  واملــائ
املائة ومخٍس وعرشين.  تان(: ومها الواجبتاِن يف  )بنُت َماٍض ثم ِحقَّ
)واملائة(: من اإلبل )اخلمسوَن فيها(: أي يف املائة )داين(: أي: قريٌب يعني 

ُمنضاّمً إليها فتصرُي مائًة ومخسني.
ــاِق ُثــمَّ ُقــْل ــَق ــٌة ِمــَن احِل ــاَلَث ــْلَث حَتُ َوالَ  ــٍة  ــس َخ ــلِّ  ــك بِ شـــاٌة 

ر. )ِمَن احِلقاق(:  )ثالثة(: بإثباِت التاِء عىل تأويِل البعري فإنَّ لْفَظه ُمَذكَّ
القارُئ جتُب  ا  أيُّ يا  ثانية، )قل(:  مّرًة  الفريضُة  ُتستأنُف  )ثم(:  ة.  ِحقَّ مَجُع 
ْل(: ِمْن حاَل عن)1( اليشء: إذا ماَل عنه،  )شاٌة بكلِّ مخسٍة(: كام َمّر. )وال حَتُ
أي: ال مَتِْل عاّم َسَبَق بيانه، وهو أنَّه يف اخلَمسِة َشاة، ويف الَعرشِة شاتان، ويف 
اخلَمسَة َعرش ثالُث ِشياه، ويف الِعرشين أربُع ِشياه مع الثالِث ِحقاٍق التي 

يف املائة واخلمسني.
َما       ِمثُل  فِْيَها  والِعرْشوَن  ــامواخَلْمُس  ـــَ� َك ـــاَلثِ ــتٍّ وَث ــِس ــا َك ــنَ ــْل ُق

بنُت  أي:  قلنا(:  ما  مثل  )فيها  اجِلامل  من  والعرشون(:  )واخلمس 
ماٍض مع الثالِث ِحقاق. )كِستٍّ وثالثني(: فإنَّ فيها بِنَت َلبوٍن مع الثالِث 

. ِحقاق. )كام(: أي: ِمْثَل ما أنَّ
َتِمْعيف َمائٍة ]45/ب[ ستٍّ وتِْسِعَ� اْسَتِمْع       َتْ ــاِق  ــَق احِل ــَن  ِم ــٌة  ــَع أْرَب

)وتسعني  الــوزن.  لــرضورِة  الواو  بحذِف   :) و)ســتٍّ مائة(:  )يف 
ة. )جتتمْع(: أي يف  ا القارئ. )أربعٌة من احِلقاق(: مجع ِحقَّ استمع(: يا أيُّ

ي. الوجوِب عىل املزكِّ
ــدا  ــــاَرْت أَب ـــمَّ َص ــْ�ِ ُث ــَت ــاَئ ــَ� َبــداملَِ ــِس ــِد َخْ ــْع ــن َب ــٍة ِم ــاَمَئ َك

أربَع  َدفع  شاء  إْن  باخِليار:  املائتني  يف  وهو  مائتني  إىل  أي:  )ملائتني(: 
ٌة، أو مَخَْس بناِت َلبوٍن، من كلِّ أربعنَي بِنُت لبوٍن،  ِحقاٍق من كلِّ مخسنَي ِحقَّ

)1( يف النسخة »أ«: عىل. 
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كام يف »املحيط« و»املبسوط« و»اخلانية«. 
)ثم صارت( أي: الفريضُة )أبدا(: أي: دائاًم مستأنفًة وهو االستئناُف 
يف  سبق  فيام  ذلك  لك  ظهَر  أي:  بدا(:  مخسنَي  بعِد  من  )كامئة  الثالث. 
الثالِث  فوَق  ٍة  ِحقَّ وإجياَب  َلبوٍن،  بنِت  إجياَب  فيه  ألنَّ  الثاين،  االستئناِف 
مع  َلبوٍن  بنِت  إجياُب  فيه  ليَس  فإنه  ل،  األوَّ االستئناِف  بخالِف  ِحقاٍق، 
َتنْي يف مائٍة ومخسٍة وأربعنَي، فلاّم زاَد  َتنْي وإنام فيه بنُت َماٍض مع احِلقَّ احِلقَّ

عليها مَخٌس وصاَر مائًة ومخسنَي وجَب ثالُث ِحقاق.
الَغنَِم         نِــَصــاُب  ــْل  ُق ــوَن  ــُع فاْعَلـِموأرَب َحـْوٍل  بِنْـُت  َشـاٌة  فِيِهـنَّ 

أو  ضأنًا  الَغنِم(:  )نصاُب  القارئ.  أيا  يا  )قل(:  شاًة.  )وأربعون( 
األربعني.  من  واحدٌة  )شاٌة(:  املذكورِة  األربعنَي  يف  أي:  )فيهّن(:  َمعزًا. 
وهو  الثَّنيُّ  فيها  ويؤَخُذ  َرر«:  الدُّ »رشح  يف  قال  َسنَة،  أي:  َحْوٍل(:  )بنُت 
ما َتمَّ له َسنٌَة، ال اجلََذُع وهو ما أتى عليه أكثُرها، وألنَّ الواجَب الوَسُط، 
َك بالَكْسِ لرضورِة  غار. )فاعلِم(: فعُل أمٍر من الِعْلم، وُحرِّ وهذا من الصِّ
القافية. ثمَّ ما زاَد عىل ذلك فهو َعْفٌو ال يشَء فيه إىل أن يبُلَغ مائًة وعرشين.

ا        ِبَ وَن  وِعــــرْشُ إْحـــَدى  ــٌة  ــائ ُمنَْتبِها      وَم َفُكْن  ــاِح  َص َيــا  َشــاَتــاِن 
)ومائـة، إحدى(: بَحْذِف الواِو للـوزن. )وعرشون هبا(: أي: فيها. 
)شـاتان(: فقط حتى لو أراَد السـاعي تفريَقها، وأْن يأُخَذ ِمْن كلِّ أربعني 
شـاًة شـاًة مل يُكـْن لـه ذلك، ألنـه باحتاِد امللـِك صاَر الـكلُّ نصابـًا كذا يف 
»الَوْلواجليـة«. )يا صاِح(: أي يـا صاحبي. )فُكـْن منتبها(: أي: صاحَب 
انتبـاٍه أي: يَقَظـٍة وِحْذٍق يف َفْهِم املسـائِل الرشعّيِة واألمـوِر الدينّية حيث 
، وإنام  كاَنـْت زكاُة الّسـوائِم عـىل خالِف  ُمقتـىض الـرأِي ]46/أ[ العقيلِّ
ُيتَّبـُع فيـه الوارُد يف حديِث النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم ما زاَد عىل ذلك فهو َعْفٌو أيضًا ال 

يشَء فيـه إىل مائتـني.
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ــُه ُثـــمَّ َواِحــــَدْه ــنْ ــاِن ِم ــَت ــاَئ ــَدُه   وامل ــاِج ــيــاِه امَل ــٌة ِمــَن الــشِّ ــاَلَث َث
)واملائتان منه(: أي: من الَغنَم. )ثم واحده( باهلاِء الّساكنِة موضَع التاء 
ياه(: مَجُْع شاة. )املاجَده(: باهلاِء أيضًا للقافية  ألجِل القافية. )ثالثٌة من الشِّ
بلوُغها  ياه  الشِّ يف  ويراُد  الَكَرم،  يف  النهايِة  بلوُغ  وهو  امَلجِد،  صاحبُة  أي: 
َمِن أو املاجدِة املعلوفة. قال يف »امُلجَمل«: جَمَُدِت  ّر والسِّ النهاية يف زيادِة الدَّ
َبع، وُيقال: أجمدُت  اإلبُل جُمودًا: ناَلْت ِمَن اخلاَل أي: احلشيِش َقريبًا من الشِّ

اّبة: َعَلْفُتها ما كفاها، ثم ما زاَد عىل ذلك َعْفٌو أيضًا إىل أربعامئة. الدَّ
ــَن املـِـَئــاْت      ـــٍع ِم ــــٌع يف أْرَب ــاْةَوَأْرَب ــٍة َتـــِزْيـــُد َش ــائ ــلِّ م ــُك ــم لِ ث

)وأربُع(: ِشياه )يف أربٍع من املئات(: مَجُْع مائة. )ثم(: بعد ذلك يؤخذ 
)لكل مائة تزيد(: عىل األربعامئة. )شاٌة(: وما نقَص من املائة َعْفٌو ال يشَء فيه.

الَبَقِر             ــاُب  ــَص نِ ــَ�  ــاَلثِ ــثَّ ال ِرويِف  َفـــَقـــرِّ ــٌة  ــع ــْي ــبِ َت أو  ــٌع  ــْي ــبِ َت
)ويف الثالثنَي(: بقرًة )نصاُب البَقِر(: واجلاموُس أيضًا جيُب )تبيٌع(: 
ي بذلك ألنه َيتبُع  وهو ما تمَّ عليه َحول، )أو تبيعٌة(: وهو األُنثى منه، ُسمِّ
ِر(: فعُل أمٍر  أّمه، أو ألنَّ َقْرَنه يتبُع أنَفه، ذكره الوالُد رمَحه اهلل تعاىل. )فقرِّ
زاد  وما  القافية،  ألجِل  بالكِس  َك  وُحرِّ والتبيني  التثبيُت  وهو  التقرير  من 

َعْفٌو ال يشَء فيه إىل األربعني.
وَمتى ــنٌّ  ــِس ُم ُقـــْل  ـــَ�  ـــِع ُمْثبَِتاوأْرَب احِلــَســاَب  فِيِه  َفُكْن  َزاَد 

(: بضمِّ  )و( يف )أربعني(: من الَبَقر، )ُقل(: يا أّيا القارُئ جيُب )ُمِسنٌّ
امليِم وَكْسِ الّسني امُلهَملِة، وهو ما تمَّ عليه َحْوالن، أو ُمِسنٌَّة وهي األنثٰى 
ي بذلك لزيادِة ِسنِّه. )ومتى زاد(: عىل األربعنَي واحدٌة ال يكون  منه، ُسمِّ
َعْفوًا. )فكن(: يا أيا القارئ )فيه(: أي يف ذلك الزائد )احلساَب(: مفعوٌل 
مقّدٌم لقولِه )ُمثبِتًا(: أي: أثبِت احلساَب فيه، فاحِسْبه، ففي الواحِد الّزائِد 
ويف  الُعرش،  نصُف  االثنني  ويف  ُمِسنَّة،  أو  ُمِسنٍّ  ُعرِش  ُرُبع  األربعني  عىل 
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، وهكذا إىل  ]46/ب[ الثالثِة ثالثُة أرباِع الُعرِش، ويف األربعِة ُعرُش ُمِسنٍّ
الستني، فإذا بلغ ذلك ستنَي، ففيها َتبيعاِن، ثم يف السبعني َتبيٌع وُمِسنٌّة، ويف 
الّثامنني ُمِسنَّتان، ويف التِّسعني ثالثُة أْتبَِعة، ويف كلِّ مائة َتبيعاِن وُمِسنٌَّة وعىل 

هذا يتَغريَّ الفرُض يف كل َعرشٍة من َتبيٍع إىل ُمِسنَّة.
َمَعـا            والِعْجـُل  الَفِصْيـُل  َتَبعاواحَلَمـُل  إالَّ  ــــَك  َذلِ يف  يْشَء  ال 

احلاء  بَضمِّ  مُحْالن،  امليِم ومجعه  وَفْتِح  امُلهملة  احلاِء  بَفْتِح  )واحلًمُل(: 
نة األوىل. )الفصيُل(: بحذِف َحْرِف الَعطف  ها، ولُد الّشاِة يف السَّ أو َكْسِ
لرضورِة الَوزن، وهو ولُد النّاقِة قبل أن َيتِمَّ عليه َحول. )والِعجُل(: وهو 
كالمُها  أي:  للَفصيِل  تأكيٌد  )معا(:  شهر.  إىل  ه  أمُّ تَضُعه  حني  الَبَقرِة  ولُد 
بْعَد احلَمل، )ال يشَء(: من الّزكاة )يف ذلك(: املذكوِر إذا كاَن كلُّ جنس 
منه منفردًا من غرِي كباٍر معها. وامُلراُد أنه ال جَتُِب الّزكاُة يف ِصغاِر امَلوايش 
ما مل يتمَّ له َسنَة، َفَلو اشرتى مَخسًة وعرشيَن من الُفْصالِن، أو ثالثنَي من 
عليها  َينعِقُد  ال  ذلك  له  ُوِهَب  أو  احلُمالن،  من  أربعنَي  أو  الَعجاجيِل، 
احلَوُل عند أيب حنيفة وحمّمد )إال تبعًا(: أي: بالتبعّيِة إىل الكبار، بأن كان يف 
غاُر َتبعًا هلا يف انعقاِدها نِصابًا، وال تتأّدى الّزكاُة  احلُْمالِن كباٌر فُتجعَل الصِّ

غار بل ُيْدَفُع هلا من الِكبار، وٰهكذا يف اإلبل والَبَقر. بالصِّ
ٌء والَ فِـي الَعْفِو فاْحَفْظ َحاِصَلْهَوَلْيَس فـي َمْعُلوَفـــٍة َوَعــاِمــَلـه يَشْ

الّدابَّة،  َعَلَف  ِمن:  الَعَلَف،  ُتعطٰى  التي  وهي  معلوفٍة(:  يف  )وليس 
أطعَمها الَعلَف، فال تكون سائمًة، سواٌء كاَنت من اإلبِل أو الَبَقِر أو الَغنَم 
]47/أ[   للعمِل  ْت  ُأِعدَّ التي  وهي  للقافية  باهلاِء  )عامله(:  يف  ليس  )و(: 
قِي ونحوِه من االستعامل، واحلَمِل عىل اإلبِل  كإثارِة األرِض باحِلراثِة والسَّ
»ليس«  اسُم  )يشٌء(:  األصلّية.  احلَوائِج  من  حينئٍذ  ألهنا  هلا  والّركوِب 
م، أي: يشٌء من الّزكاة. )وال(: يشٌء  ٌر، واجلارُّ وامَلجروُر خرُبها ُمقدَّ مؤخَّ
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أيضًا )يف الَعفِو(: وهو ما بني النّصابني. وهذا عند أيب حنيفة، وأيب يوسف، 
فإنه إذا َمَلك مائَة شاٍة فالواِجُب عليه وهو شاٌة إنام هو يف األربعني منها ال 
يف امَلجموِع، حتى لو َهَلك منها ِسّتون بعد احلَوِل فإّن الواجَب عىل حالِه 
أيضًا  باهلاِء  القارئ )حاِصَله(:  ا  أيُّ يا  َرر«. )فاحَفْظ(:  الدُّ ذَكره يف »رشح 

أي: حاصَل ما ذَكره من زكاِة الّسوائم.
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كُن  الرُّ بياِن أحكاِم )صوم(: شهر )رمضان(: وهذا هو  )فصٌل يف(: 
الّرابُع من أركاِن اإلسالم اخلَمسة. 

ِب واجِلامِع  ع: ترُك األكِل والرشُّ والّصوُم يف اللُّغة: اإلمساك، ويف الرشَّ
بِح إىل امَلغرِب بنيٍَّة من أهلها.  من الصُّ

الّذنوِب فيه،  إذا احرتَق، وُيسّمٰى به الحرتاِق  َرَمَض:  وَرَمضاُن من 
وأْطَبقوا عىل أنَّ الَعَلَم يف ثالثِة أشُهٍر هو جمموُع امُلضاِف وامُلضاِف إليه: َشْهُر 
َقبيِل  من  هنا  َشهُر  فُحِذَف  الثاين،  ربيٍع  وَشهُر  ل،  األوَّ َربيع  وَشْهُر  َرَمضاَن، 
زوه ألهنم أجَرْوا ِمْثَل هذا الَعَلِم جُمْرى امُلضاِف  م َجوَّ َحذِف بعِض الكلمة إالَّ أهنَّ

اف«. عُد)1( يف »رَشِح الَكشَّ وامُلضاِف إليه حيث أعربوا اجلزَئنْي، كذا ذكره السَّ
األَدا               يف  ــاَن  ــَض َرَم َصـــوِم  ــُة  ــيَّ َبدانِ ــْد  َق ُغــُروٍب  ــْن  ِم يــوٍم  لُِكلِّ 

دوَن  امَلعروِف  وقتِه  يف  أي:  األدا(:  يف  )رمضاَن  شهر  صوم(:  )نّية 
هر حتى لو مل َينِْو يف يوٍم من  قضاِئه يف غرِي وقته. )لكلِّ يوٍم(: من أياِم الشَّ
ِب واجِلامِع قد يكوُن عادًة،  األيام ال َيِصحُّ صوُمه فيه، ألّن َترَك األكِل والرشُّ
]47/ب[  وقد يكوُن عبادًة هلل تعاىل، وامُلميُِّز بينَهام النيَُّة. وهي رَشٌط يف 

ِة مجيِع الِعبادات.  ِصحَّ
ُغروِب  أي:  غروب(:  )من  رمضان.  أداء  َصوم  يف  وقتها  ل  وأوَّ
مس )قد َبدا(: أي: ظهَر ذلك الُغروُب وانكشَف عند الرائي، فوقت  الشَّ

وم يف الَغِد، وآخُرها. ُل َوقِت نّيِة الصَّ ُغروِب الّشمِس هو أوَّ
ى َفَقـْط         ْحـَوِة الُكـرْبَ اْنَضَبـْطإىل ُقَبْيـِل الضَّ  ِ امُلَعـ�َّ والنَّـْذِر  كالنَّْفـِل 

للتقليل.  الّتصغرَي  ألنَّ  قليلًة،  َقْبليًَّة  أي:  »َقْبُل«  َتصغرُي  ُقَبْيل(:  )إىل 

)1( يعني السعد التفتازاين صاحب احلاشية الشهرية عىل »الكشاف« للزمرشي. 
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قبل  ْحوة، وهي  للضَّ َنْعٌت  )الُكربى(:  حى،  الضُّ )الضحوة(: وهي وقُت 
الّزوال. )فقط(: أي: ال بْعَد ذلك، ألنَّ َوقَت أداِء الّصوِم من حنِي ُطلوِع 
حوِة الُكربى، فُتشرتُط النيَُّة  الَفجِر إىل ُغروِب الّشمس، ونصُفه َوْقُت الضَّ
َق يف أكثِر النّهار، وأما الّزواُل فنصُف النّهار، وهو ما بنَي ُطلوِع  قبَلها لتتحقَّ
ُقَبْيَل الّزواِل ال جيوُز، ألنه َخال أكثُر النّهار  الّشمِس إىل ُغروهبا، فلو َنوى 

عن النيَّة. 
ُل َوقِت نيَّتِه من ُغروِب  )كالنفل(: أي: كام أّن َصْوَم النَّفِل كذلك، فأوَّ
(: كام  ْحوِة الكربى. )و(: كذلك صوُم )النَّْذر املعنيَّ الّشمس إىل ُقَبْيِل الضَّ
ر  وحترَّ احلكُم  هذا  أي  )انضَبْط(:  بعينه.  َشْهٍر  أو  بعينِه  يوِم  َصْوَم  نَذر  إذا 
 ِ امُلعنيَّ والنّذِر  َرَمضاَن  صوُم  َصّح  َرر«:  الدُّ »رَشح  يف  قال  الفقه.  ُكتب  يف 
حوِة الُكربى ال عنَدها، فإّن النّهاَر الرّشعيَّ  والنّفِل بنّيٍة من اللَّيِل إىل الضَّ
ُتوجَد  أن  َفَوَجَب  منتصُفه،  الُكربى  والّضحوُة  الُغروِب،  إىل  الّصبِح  من 
ُكّله ُحكاًم،  النّيُة قبَلها لتكوَن موجودًة يف أكثِر النّهار، فتكوَن موجودًة يف 

انتهى. وال َشّك أنَّ لألكثِر ُحْكَم الُكّل.
ــــِزْي فـِـْيــِه         ــِة ُيْ ــيَّ ــنِّ ــُق ال ــَل ــْط ـــال َتـْــِويـــِهوُم ــِل بِ ــْف ــنَّ ونـــيَّـــُة ال

)ومطلُق النية(: أي: النّيُة امُلطَلقُة عن ]48/أ[ َقيِد الفريضِة أو النفلّية. 
)جُيزي(: أي يكتفي بذلك )فيه(: أي: يف صوِم أداء رمضان. )و(: كذلك 
ّك  )نّيُة النّفِل(: سواٌء َعِلَم أنه ِمن َرَمضاَن أو مل يعلْم، َكَمن َصام يوَم الشَّ
النَّفل، أو كان ِمن عادتِه صوُم يوِم اخلميِس أو االثنني َفواَفَق صوُمه  بنّيِة 
ّك فإنه جُيزيه عن َرَمضان إذا َثَبت أّن ذلك اليوَم منه. )بال متويه(:  يوَم الشَّ

أي تغطيٍة والتباس.
أو          ــِض  ــِرْي امَل ــَن  ِم إالَّ  َنـــَوْواوبِاخلطأ  ــْد  َق فعامَّ  ــِر،  ــســافِ امُل ــَن  ِم

)و(: يصحُّ صوُم رمضان أداًء )باخلطأ(: أي: اخلطأ يف الَوصِف بأن 
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َرر«: وَصحَّ الّصوُم بُمطلقها أي:  ينوَي القضاَء ونْحَوه، قال يف »رَشح الدُّ
األصول  يف  ر  تقرَّ ملِا  َرمضان  أداِء  يف  الَوصِف  وبخطأ  النّفل،  ونّيِة  النيَِّة 
تعيني، واخلطُأ يف   ِ املتعنيِّ َرَمضان، واإلطالُق يف  لَصوِم  ُمتعنّيٌ  الَوقَت  أنَّ 
ُد  املتوحِّ نظرُيه  امُلطَلق،  ُحكِم  يف  فكان  النّية،  أصُل  بقَي  بَطل  مّلا  الَوصِف 
يف الّداِر فإذا ُنودي بِيا َرُجل، أو باسٍم غرِي اسمه ُيراُد به ذلك. )إال ِمَن(: 
(: أي: فيَقُع صوُمهام عامَّ  اإلنسان )امَلريض أو من(: اإلنسان )املسافر َفعامَّ
)قد نووا(: بصيغِة اجلَمِع كنايًة عن التثنيِة ألهنا نوٌع من اجلَمِع عند بعِضهم 
وأقّل اجلَمِع عنده اثنان، أو باعتباِر أن امُلراَد جنُس امَلريِض وِجنُس امُلسافِر 
َرر«: إالَّ إذا َوَقَع النّية من مريٍض أو  ال الَفرُد من ذلك. قال يف »رَشح الدُّ
ُمسافٍِر حيث حيتاُج حينئٍذ إىل الّتعينِي يف الَوقِت بالنََّظِر إليهام. وقال الوالد 
واِجبًا  َنَويا  فإذا  امَلريَض وامُلسافَِر،  إاّل)1(  تعاىل يف »رَشحه«: أي:  اهلل  رمحه 
آخَر يقُع عن ذلك الَواِجب عند أيب حنيفة، وقال أبو يوُسف وحمّمد: يقُع 
املعذوُر  لها  حتمَّ فإذا  املشّقِة،  ألجل  الّرخصَة  ألّن  رمضاَن  ]48/ب[  عن 
بذلك  ملؤاخذهِتام  باألهمِّ  الَوقَت  َشغال  أهنام  حنيفة  وأليب  بغرِيه،  التَحَق 
ِر مؤاخذهِتام برمضاَن إىل إدراِك عّدٍة من أياٍم ُأَخر،  الواجِب يف احلال، وتأخُّ
ِة ليَس عليه يشٌء، وألنَّ وجوَب األداِء ساقٌط  حتى لو ماَت قبَل إدراِك العدَّ

عنهام، فصار َرَمضاُن يف َحقِّ أداِئهام بمنزلِة شعبان.
ــاَرْه       والــَكــفَّ ْهِر  الشَّ َقــَضــاِء  العَباَرْهويف  ــِذ  ُخ ــْذِر  ــنَّ ال وُمــْطــَلــِق 

اره(:  هر(: أي َشهِر َرَمضان )و(: َصوِم )الَكفَّ و)يف(: َصوِم )قضاِء الشَّ
باهلاِء مكاَن التاء ألجِل القافية، سواٌء كانت كّفارَة يمنٍي أو ظهاٍر أو قتٍل أو 
»العناية« وغريها.  َرَمضاَن كام يف  كّفارَة  أو  ُمْتعٍة،  أو  َحلٍق  أو  َجزاِء صيٍد 
)و(: َصوم )ُمطلِق النّذر(: أي: النّذِر امُلطَلِق عن الّتعينِي بيوٍم أو َشهٍر، َكَمن 

)1( يف النسخة »أ«: إىل. 
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َنَذر أن يصوَم يومًا ومل ُيعيِّنْه، أو َشهٍر ومل ُيَبيِّنْه، )خذ(: يا أيا القارئ هذه 
)الِعباره(: باهلاِء للقافية أيضًا أي: افَهْمها واحَفْظها وهذا هو التفصيُل يف 

النِّّية يف الّصوم.
والتَّـْبييـُت         التَّْعيِيــــُن  ــوُتُيْشـــَتـَرُط  ــُب ـــِه ُث ـــْدِل بِ ـــَع ــــرَبُ ال وَخ

)ُيشرتط(: بالبناِء للمفعول أي: َيشرِتُط الرّشُع يف نّيِة الّصوِم يف هذه 
األنواع الّثالثة امَلذكورة، )التعينَي(: بأن ينوَي أنه صائٌم عن قضاِء َرَمضاَن 
دون غرِيه، وإْن مل ُيشرَتْط تعينُي اليوِم الذي أْفَطر فيه من الّشهِر، وينوي أنه 
صائٌم عن َكّفارِة يمينِه أو ظِهاِره ونحِو ذلك، وينوي أنه صائٌم عن اليوِم 

الذي َنذره. 
من  الّصوِم  نّيِة  تبييُت  أي:  )التبييُت(:  أيضًا  ذلك  يف  ُيشرتُط  )و(: 
ُغروِب الّشمِس إىل ُطلوِع الَفجر حتى لو مل َينِْو َقبل ُطلوع الَفجر، ونوى 
هذه  من  ]49/أ[  واحٍد  عن  اليوم  ذلك  َصوُم  منه  َيِصحُّ  ال  الّطلوِع  بعَد 
ٌ هلا، فلم تتعنّيْ هلا إال  األنواع الثالثة. ويف »الّتبي�«: إذ ليس هلا َوقٌت متعنيِّ
بنّيٍة من اللَّيل أو نّيٍة مقارنٍة لُطلوِع الَفجر، فلم َتِصحَّ نّيُته من النّهاِر بخالِف 

ٌ هلا.  َصوِم َرَمضاَن والنّذِر املعنيَّ والنّفِل ألنَّ الَوقُت متعنيِّ
َرر«: إن َنوى مع ُطلوِع الَفجر  وقال الوالُد رمحه اهلل تعاىل يف »رَشح الدُّ
التقديُم  ِقراهُنا ال تقديُمها، بل هو األصُل، وإنام جاَز  الواجَب  جاَز، ألّن 

للرضورة. 
عدِم  برشِط  َصوٍم  كلِّ  يف  كافيٌة  اللَّيل  من  رَشٌط  النّيَة  أّن  اعلْم:  ثم 
الّرجوِع عنها، حتى لو نوى لياًل أن يصوَم غدًا، ثم َعَزَم يف اللَّيل عىل الِفطِر 
مل يرِصْ صائاًم كام يف »املحيط«، فلو أفطَر ال يشَء عليه إذا مل يكن َرَمضان، 
ولو َمىض عليه ال جُيزيه ألن تلك النّيَة انقَطعت بالّرجوِع كام يف »الظهريية«. 
ولو نوى الصائُم الِفْطَر مل ُيْفطَِر حتى يأكَل، وكذا لو نوى التكّلَم يف الّصالِة 
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ولو قال: نويت َصْوَم غٍد إن شاء اهلل تعاىل أو قال: أصوُم غدًا إن شاء اهلل 
تعاىل يصرُي صائاًم، ألن املشيئَة ُتْبطُل اللَّفَظ ال النّية، ألّن النّيَة فِْعُل الَقلِب 

وهو الصحيح. 
من  براءُته  أي:  عدالُته  ثبتُت  َمْن  وهو  )الَعدِل(:  الواحِد  )وخرُب(: 
الِفسق بإخباِر الثقاِت، وال ُيْقبُل خرُب املستوِر احلال، وقيل: ُيقبُل، وبه قال 
ُل ظاهُر الّرواية، وهو الّصحيح، وُتقبُل َشهادُة الواحِد عىل  احلُلواين، واألوَّ
َشهادِة الواحد يف رؤيِة ِهالل َرَمضاَن كام يف »الِعناية« و»الكايف«. )به(: أي 

بذلك اخلري )ثبوُت(.
ــْو           ــٍة َوَل ــلَّ ــْع ِع ـــْوٍم َم ـــاَلِل َص َرَوْواِه َقْد  َيكوُن  ُأْنَثى  ــْو  َوَل ِقنًّا 

َرَمضان ]49/ب[ )مع(:  َشهِر  )هالِل(: شهِر )صوٍم(: وهو هالُل 
الواحُد  ذلك  كان  )ولو(:  خان  والدُّ كالّسحاِب  الّسامء  يف  )علٍة(:  وجوِد 
ُمْعتَق  أو  مكاَتبًا  أو  ُمَدبَّرًا،  كان  أو   ، الّرقِّ خالَص  أي:  )ِقنًّا(:  الَعدل، 
البعض. )ولو أنثى(: حّرًة كانت أو أَمًة. )يكون(: ذلك الواحُد العدُل )قد 
َرر«: وُقبَِل بال  رَوْوا(: أي: العلامُء هذا احلُْكَم يف ُكتبهم. قال يف »رَشح الدُّ
َدْعوى ولفِظ أشهُد للّصوِم بعّلٍة خرُب َعدٍل ولو كان ِقنًّا أو ُأنثى أو حمدودًا يف 
َقذٍف تاَب ألنه خرٌب ديني، فأشَبه األخبار، وهلذا ال خيتصُّ بلفِظ الّشهادة، 

وُتشرتُط العدالُة ألنَّ قوَل الفاسِق ال ُيقبُل يف الديانات.
ُيْشـَتـَرْط           فِْيــِه  ــِة  بالِعلَّ َفَقـطوالِفـْطــُر  َشـَهادٍة  َلْفـِظ  َمـْع  َعـْدالَِن 

)و(: ثبوُت هالِل )الفطِر بالعّلِة(: معها أو سببِها. )فيه(: أي: الِفْطِر 
-والّطاُء  الرّشُع  َيشرِتُط  أي:  للمفعوِل  بالبناِء  )ُيشرتْط(:  ثبوته.  بتقديِر 
)َعدالن(:  َرُجالن  وهو  الّشهادِة  نصاَب  القافية-  ألجِل  ساكنٌة  امُلهَملُة 
بأن  شهادته(:  )لفِظ  اشرتاِط  )مع(:  الَعدالة.  بوصِف  وامرأتان  رجٌل  أو 
يقول الّشاهد: أشَهُد أين رأيُت اهِلالَل أو نحو ذلك. )فقط(: أي: من غرِي 
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َط للِفطِر إذا كان يف الّسامء  َرر«: ورُشِ اشرتاِط الّدعوى. قال يف »رَشح الدُّ
هادِة وهو َرُجالن أو َرُجل وامرأتان، وَلفُظ »أشَهد« ألنه  ِعّلٌة نِصاُب الشَّ
تعلَّق به نْفُع العباِد وهو الِفطُر، فأشَبه سائَر حقوقهم ال الّدعوى، أي: ال 
ُتشرتُط فيه ألنَّ اإلفطاَر يوَم العيِد من حقوِق اهلل تعاىل كعْتِق األَمِة وَطالِق 
ة حيُث مل ُيشرَتْط فيهام َسْبُق الّدعوى، وال ُيقبُل فيه)1( َشهادُة حمدوٍد يف  احلرَّ

َقذٍف تاب ]50/أ[.
ــَرى        ــٍة ُت ــلَّ ــْن َغـــرْيِ ِع ــاَم ِم ــِه ــْي الَورىوفِ يِف  َعظِيٍم  مَجٍْع  ِمْن  ُبدَّ  الَ 

غرِي  )من  آخره.  يف  والِفْطِر  هر  الشَّ ِل  أوَّ يف  الّصوِم  يف  أي:  )وفيهام(: 
َمّر  بالبناِء للمفعول أي: تظَهُر من نحِو سحاٍب أو ُدخان كام  عّلٍة ُترى(: 
الَورى(:  )مَجٍْع عظيٍم يف  إخباِر  والِفطر )من(:  الّصوِم  ثبوِت  (: يف  ُبدَّ )ال 

أي: من الناس.
َيِعْي          ــٍم  ــاكِ َح ـــَرأٍي  ل ٍض  ــوَّ ــَف امَلـْطـلِـــِعُم الْختاِلَف  اْعتَِباَر  والَ 

)حاكٍم(:  اختيار  أي:  )لرأي(:  اجلَمع  ذلك  مقداُر  أي  )مفوض(: 
أي قاٍض من ُقضاة املسلمني. )َيعي(: من َوعى اخلرَب َيعيه: إذا عرَفه. قال 
َط فيهام أي: الّصوِم والِفطِر، مَجٌع  امِء رُشِ َرر«: وبال عّلٍة بالسَّ يف »رَشح الدُّ
الَكِذب.  عىل  تواطِئهم  بعدِم  الَعقُل  وحيكُم  هم  بخرَبِ العلُم  حيصُل  َعظيٌم 
من  يكوَن  أن  الصحيُح  وقيل:  »رَشحه«:  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  الوالد  وقال 
الَكِذب.  عىل  اتفاُقهم  م  لُتوهِّ واحدة  ناحيٍة  من  كانوا  لو  إذ  شّتى  أطراٍف 
وامُلراُد هنا من العلم غلبُة الظَّّن ال الَيقنُي كام يف »امُلضمرات« ويف »الَبحر«. 
َرُجل  أو  رجَلنْي  شهادُة  فيه  ُيقبُل  أنه  َحنيفة:  أيب  عن  احلََسُن  وروى 
وامرأَتنْي، سواٌء كان بالّسامء عّلٌة أو مل يكن، كام ُرِوَي عنه يف هالِل َرَمضان 
حها من امَلشايخ، وينبغي الَعَمُل عليها يف  كذا يف »الَبدائع« ومل أَر من رجَّ

)1( سقط لفظ »فيه« من »أ«. 
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زماننا ألن الناَس تكاسَلت عن ترائي األِهلَِّة. 
ُض إىل رأِي اإلمام كذا يف »الَبدائع«. ويف »َتنوير  وعن حمّمد: أنه ُيَفوَّ
ٌض إىل رأِي  األبصار«: وبال ِعّلٍة مجٌع عظيٌم يَقُع العلُم بخرِبهم وهو مفوَّ

اإلمام من غرِي تقديٍر بعدد. 
م موضُع  )وال اعتبار(: رشعًا )الختالِف(: جنس )امَلْطِلع(: بكِس الالَّ
َرر«: اخُتِلَف يف اختالِف املطالع،  الدُّ الّطلوع أي: املطالع. قال يف »رَشح 
رأى  إذا  معناه  ُتْعترب،  ال  بعُضهم:  وقال  ُتعَترب،  امَلشايخ:  بعُض  قال  يعني 
اهلالَل أهُل بلدٍة، ومل َيَره أهُل بلدٍة أخرى، جيُب أن يصوموا برؤيِة أولئك 
كيف ما كان عىل قوِل َمْن قال ال عربَة باختالِف]50/ب[ املطالِع، وأما 
بينهام تقارٌب بحيُث ال ختتلُف املطالُع  إْن كان  ُينَْظُر:  عىل قوِل َمن اعترَبه 
ُيعترب.  ال  أنه  عىل  امَلشايخ  وأكثر  جيُب،  ال  ختتلُف  بحيُث  كان  وإن  جيب، 
: واألشبه أن ُيْعترَب ألنَّ كلَّ قوٍم خُياطبون بام عنَدهم، وانفصاُل  قال الزيلعيُّ
اهِلالِل عن ُشعاِع الّشمس خيتلُف باختالِف األقطاِر كام أّن دخول الَوقِت 

وخروَجه خيتلُف باختالفها.
ُيْفطُِر         ال  ــِه  بِ َنــاِســيــًا  ـــُل  روا         واألْك َقــرَّ أْيضًا  ــاَمُع  واجِل ُب  ْ ــرشُّ وال

أي  )به(:  صياَمه  )ناسيًا(:  للّطعام  الّصائم  أكُل  أي:  )واألكــل(: 
ُب(:  )الرشُّ )و(: كذلك.  الّصائم.  أي:  يفطِر(:  املذكور )ال  األكل  بذلك 
ُيْفطُِر به.  للامِء ونحِوه ناسيًا )واجلامُع(: للزوجِة واألَمِة ناسيًا )أيضًا(: ال 
َ ذلك العلامُء يف كتبهم، قال الوالُد رمحه اهلل تعاىل حلديث  روا(: أي: َبنيَّ )قرَّ
اجلاَمعة إال النسائي: »َمْن نيَس وهو صائٌم فأكل أو رشَب فليتمَّ َصْوَمه فإنام 
أطَعمه اهلل وَسقاه«، ويف »َصحيِح ابن حبان« عن أيب هريرة ريض اهلل عنه 
الم قال: "َمن أفطر يف َرَمضان ناسيًا َفال َقَضاَء عليه  الة والسَّ أنه عليه الصَّ

حه.  ارة"، ورواه احلاكُم وَصحَّ َوال َكفَّ
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كنية  ِب َثبََت يف الوقاع لالستواِء يف الرُّ وإذا َثَبَت هذا يف األكِل والرشُّ
اللِة ال بالقياِس ألن كالًّ منهام نظرُي اآلَخر  كام يف »اهلداية«، يعني َثَبت بالدَّ

يف َكْوِن الَكّف عن كلٍّ منهام ُرْكنًا يف باب الّصوم كام يف »الِعناية«.
واْحتَِجاْم          ــاٌن  َه وادِّ اْكتَِحاٌل  ــاَلْمَكَذا  ــتِ اْح أْو  ــٍر  ــَظ ــنَ بِ ـــُه  ـــَزاُل إْن

الة  )كذا(: أي: ِمْثُل ما ُذِكَر يف عدِم اإلفطار )اكتحاٌل(: ألنه عليه الصَّ
َحْلقه  يف  َطْعَمه  وجَد  الدارقطني،  أخرَجه  صائم،  وهو  اكتحَل  الم  والسَّ
امَلساّم، وامُلَفطُِّر  أثُره داِخاًل من  َحْلِقه هو  أْو ال ]51/أ[، ألنَّ املوجوَد يف 
الّداخُل من النافِذ كامُلْدَخل وامُلْخَرج ال من امَلسامِّ الذي هو ِخالُل الَبَدن 
لالتفاِق يف َمن َقَعد يف املاِء جيُد َبْرَده يف باطنِه ال ُيْفطِر، وإنام كِرَه أبو حنيفَة 
َجر يف  الضَّ فيه من إظهاِر  ملا  املبلوِل  الّثوِب  َف يف  املاِء، والتلفُّ الدخوَل يف 

إقامِة الِعبادة ال ألنه قريٌب من اإلفطار. 
)و(: كذا )ادِّهاٌن(: يف كونِه غرَي ُمَفطٍِّر للصائم وهو استعامُل الّدهِن 
امُلنايف. )و(: كذا )احتجام(: بسكوِن امليِم لرضورِة  كالزيِت ونحِوه لعدِم 
الة والّسالم احتجَم وهو  الَوزن، ملا أخرَجه البخاريُّ وغريه أنه عليه الصَّ
للصائِم عىل  احِلجاَمة  تكرهوَن  أُكنتم  عنه:  اهلل  وقيَل ألنٍس ريض  صائم، 

َعهِد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال:  ال إالَّ ِمْن أجِل الّضعف، رواه الُبخاري. 
و)إنزاُله(: بحذِف حرِف الَعطِف لضيِق الَوزِن عنه، والضمرُي للصائِم 
)أو  حرام.  أو  حلالٍل  الّشهوِة  وجِه  عىل  )بنََظٍر(:  َمنِّيًا.  الّصائم  إنزاُل  أي: 
اُر من  احتالم(: معطوٌف عىل اإلنزاِل أو عىل النََّظِر ملا روى  الرتمذيُّ والبزَّ
قولِه عليه الّصالة والّسالم: "ثالٌث ال ُيَفطِّرَن الصائم: احلجامُة، والَقيُء، 

واالحتالم" وألنه ال ُصنَْع له فيه فكان أبلَغ من النِّسيان.
الُغباِر          ــَن  ِم ــَق  ــْل احَل ـــَل  َدَخ الــنَّــاِرأو  ـــاِن  ُدَخ أو  ــاِب  َب ــذُّ ال أْو 

زائدٌة،  ِمْن  الغبار(:  )من  اِئم  الصَّ َحْلَق  أي:  احلَْلَق(:  دخل  )أو 
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والُغبار فاعُل »دخل« فإنه ال ُيفطر. )أو(: دخل )الذباُب أو دخاُن النار(: 
]51/ب[ ولو كان ذاكرًا لصومه ألنه ال يمكُن االحرتاُز عنه.

ــاَل       أْدَخ إْن  ــُه  َل ــاَر  َص أْنـــَزالَوُمــفــطِــَرًا  ـــٍس  ومَلْ بَتْقبِْيٍل  ــْن  ــَم َك
الغباُر  أي:  )له(:  الّصائم  أي:  لقوله )صاَر(:  ٌم  مقدَّ )ومفطرًا(: خرٌب 
أو الذباب أو الدخان )إن أْدخال(: األلُف لإلطالق إذا كان ذاكرًا لَصْوِمه 

د ذلك.  حيث تعمَّ
)كمن(: أي: ُيْفطُِر أيضًا َمْن )بتقبيٍل(: أي بَسببِه من الرجل أو املرأة 
هوِة )أنزال(: األلُف لإلطالق أيضًا،  (: بيِده ونحِوها عىل وجِه الشَّ )ومَلْسٍ

وإن مل ُينَزل بالتقبيِل أو اللمس بَشْهوٍة ال َيْفُسُد صْوُمه.
َسـَقْط        بِنْسـَياٍن  إْن  َعْمـدًا  َفَقْطواألْكُل  َيْقِض  ــِه  بِ فِــْطــَرُه  َظــنَّ  إْن 

)واألكل(: أي: أكُل الّصائم )عمدًا(: يف يوم َرَمضان. )إذ(: أي: ألنَّه 
قبَل التعّمد )بنسـياٍن(: أي بسـبِب النسياِن أنه صائم، )سـقْط(: بالّسكوِن 

ألجِل القافية، حيث مل يفُسْد صوُمه كام َمّر. 
. )به(: أي:  (: أي: الصائـُم املذكـور، )فِْطـَرُه(: مفعوُل ظـنَّ )إن ظـنَّ
ـِده األكَل بعد  بذلـك األكِل مع النسـيان. )يق�(: أي يفُسـد صوُمه لتعمُّ

ذلك فيلَزُمه القضاُء )فقط(.
امُلْحَتِجـْم     ـا  وأمَّ َتْكِفـرٍي  َغـرْيِ  َلـِزْمِمـْن  َقـْد  فِْطـَرًا  َظـنَّ  إْن  َتْكِفـرُيُه 

)من غري تكفري(: أي: ال جتُب عليه الَكّفارة بذلك، وكذلك إذا أفطر 
خطأ ثم أكل عمدًا بعده. قال يف »التنوير«: وإن أفطر خطًأ أو ُمكرهًا، أو 
أكل ناسيًا، فظّن أنه َأفطر فأكل َعْمدًا قىض فقط، وذلك ألنَّ األكَل ناسيًا 

أوقع ُشبهًة يف َفساِد صوِمه، والَكّفارُة تسُقُط بالشبهِة كاحلدود، انتهى. 
)وأما املحتجْم(: أي: َمن احتجَم يف هناِر رمضان فإنَّ )تكفريه(: أي: 
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َعْمدًا  فأكل   بذلك  أفطَر  أنه  أي:  فِطرا(:  ظنَّ  )إْن  عليه  الَكّفارِة  وجوَب 
قال  أيضًا.  الَكّفارَة  وخُيِرُج  اليوَم  ذلك  فيق�  ]52/أ[  لِزم(:  )قد  بعده. 
ر، ألّن  َرُه، فأكَل َعْمدًا قىض وكفَّ َرر«: إذا احتجَم وَظّن أنه َفطَّ يف »رَشح الدُّ
فساَد الّصوِم بوصول اليشء إىل باطنه لقوله عليه الّصالة والّسالم:  "الِفْطُر 
ممّا دخل" ومل يوَجْد إال إذا أفتاه ُمْفٍت بفساِد َصومه، فحينئٍذ ال َكّفارَة عليه، 
يف  ُشبهًة  الَفتوى  فتصرُي  امُلفتي،  بَفْتوى  األخُذ  العاميِّ  عىل  الواجَب  ألّن 

ه، وإْن كانت خطأ يف نفِسها.  َحقِّ
وإن كان قد سِمَع احلديث، وهو قوُله عليه الّصالة والّسالم: "أْفَطَر 
احلَاِجم وامَلحُجوم"  واعتمد عىل ظاهره، قال حمّمد: ال جَتِب الَكّفارة ألن 
قوَل الّرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ال يكون أدنى درجًة من قوِل امُلْفتي، فهو إذا َصُلَح عذرًا 
ى بني  الّصالة والّسالم سوَّ أنه عليه  الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص أْوىل، ويدلُّ عليه  فقوُل 

احلاجِم وامَلحجوم، وال ِخالَف يف أنه ال يفُسُد َصوُم احلاجم. 
ما رواه  الِفطر رَصحيًا  ولنا يف عدِم  تعاىل:  اهلل  الوالد رمحه  ويف رَشِح 
احتجَم وهو صائم كام يف  والّسالم  الّصالة  أنه عليه  الُبخاريُّ وغريه من 

»التبي�« وغريه.
وِغذا      دواًء  ِب  ْ والـــرشُّ ـــاَمُع وَكــذاكاألْكِل  ــَدًا، وِمــْثــُلــُه اجِل ــْم َع

)كاألكل(: أي: أكِل الّصائم يف هناِر َرَمضان من كونِه ُموجبًا للقضاء 
ب(: كذلك. )دواًء(: أي: ما ُيؤكُل للدواِء أو ُيرَشُب له  والَكّفارة، )والرشُّ
امُلْعَجمة والّذال  الَغنْيِ  الرّتاب واحلجر. )وِغذا(: بكس  احرتازًا عن نحو 
بالفتِح  وأما  اب،  والرشَّ الّطعاِم  من  ]52/ب[  به  ُيَتغّذى  ما  املعجمة: 
والّداِل املهملِة فضدُّ الَعشاء، وهو ممدوٌد وقد ُيْقرَصُ للوزِن وهو ما يؤَكُل 

يف الَغداة وُيرشُب لذلك أيضًا. 
د دوَن اخلَطأ والنِّسيان واإلكراه.  )َعْمدًا( أي: ما يؤَكُل عىل وجِه التََّعمُّ
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ِب املذكوَرْين )اجلامُع(: بأن جامَع الّصائُم  )ومثُله(: أي: مثُل األكِل والرشُّ
ِط  برَشْ حيٍّ  آدميِّ  من  السبيَلنْي  أحد  يف  َعمدًا  جوِمَع  أو  َرَمضان  هناِر  يف 
األكِل  بعد  َعْمدًا  كاألكِل  أي  )وكذا(:  ُينِْزل.  مل  أو  أنَزَل  احلَشَفة،  تواري 
َكّفارة. وما بينهام مُجٌَل  ُيْفطِر وَيْق� من غرِي  ناسيًا إذا َظّن فِْطَره به يف أنه 

ُمعرتضة.
الَفـِم       ِمـلَء  عاِمـدًا  اْسـَتقاَء  فاْعَلـِمإْن  َذاَك  َكاَن  بَِسـْبٍق  إْن  ال 

)إن استقاء(: أي: طلَب الَقْيَء يف هناِر َرَمضان. )عامدًا(: فخرَج َقْيؤه 
إْن  )ال  باإلمجاع.  َكّفارٍة  غرِي  القضاُء من  ويلَزُمه  ُيفطر،  فإنه  الَفم(:  )ملَء 
)فاعَلم(:  الفم.  الذي هو ملُء  القيُء  منه )كان ذاك(:  َغَلبٍة  بَسْبٍق(: أي: 
أي:  َذَرَعه  َرر«:  الدُّ »رَشح  قال يف  الوزن.  امليِم لرضورِة  وَكْسُ  أمْر،  فعُل 
ٍة، وخرَج مل ُيْفطِْر َمأل الَفَم أْو ال، لقولِه  َغَلبه وَسَبَقه قْيُء طعاٍم أو ماِء أو ِمرَّ

ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْن َذَرَعه القيُء َفَلْيَس َعَليِه َقضاٌء، وَمْن اسَتَقاَء َعْمدًا فلَيْقِض".
َويِف         َمْكُروٌه  الِعيَدْيِن  يف  ْوُم  ُمْقَتِفْيوالصَّ يا  ــَذا  َك ــٍق  ْي ــرْشِ َت ـــاِم  أيَّ

األضحى.  وعيُد  الِفطر  عيد  ومها:  )العيدين(  يومي  يف(  )والصوم 
أياٍم بعد يوِم عيد  أيام ترشيٍق(: وهي ثالثُة  )مكروه( كراهَة حتريم. )ويف 
وِم يف العيَدْين َمكروٌه أيضًا. )يا مقتفي(: أي  األضحى. )كذا(: أي: مثُل الصَّ

يا ُمتَّبَع لألحكاِم الرشعيَّة احَفْظ هذا واعَمْل به.
ُدوَنـُهولْيَس َيْقِضْ ]53/أ[ َمْن رأى ُجنُوَنُه          مـا  ال  ـْهِر  للشَّ ُمْسـَتْوَعَبًا 

)وليس يق�(: أي: ال يلَزُم القضاُء، )َمْن(: أي: اآلكُل الذي )رأى 
)مستوعبًا  ُجنونه.  فوجَد  ُجنونه  من  أفاَق  بأن  نفسه  جنوَن  أي:  جنوَنه(: 
أو هنار.  ليٍل  َوقٍت أصاًل من  ُيِفْق يف  كّله، ومل  َرَمضاَن  للشهِر( أي: شهر 
هر فإنه َيْق�  )ال(: َمْن رأى ُجنوَن نفسِه مستوِعبًا )ما دونه(: أي دوَن الشَّ

هر كّله ولو أفاق يف آخِر يوم منه.  الشَّ
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ُمْطَلَقا ــِضْ  ــْق ــَي َف ــامٍء  ــإغ ب ــا  الَتقـىأمَّ فِْيَهـا  َليَلـًة  أو  َيْوَمـُه  ال 
)أما(: إذا استوعَب )بإغامٍء(: حصَل له )فيق�(: شهَر َرَمضاَن كّله، 
)مطلقًا(: أي: سواٌء كان إغامؤه يف مجيِع الّشهر أو يف بعِضه، )ال(: يق� 
)يْوَمه(: أي اليوم الذي ُأْغِمَي عليه فيه، )أو(: يْوَم )ليلٍة فيها(: أي يف تلك 
فال  َصْوَمه يف ذلك صحيح  فإنَّ  باإلغامِء  فيها  اجتمع  أي:  )التقى(  الليلة 

يلزم قضاؤه)1(. 
هر، ألنه  َرر«: يق� أياَم اإلغامِء ولو كانت كلَّ الشَّ قال يف »رَشح الدُّ
نوُع َمَرٍض ُيْضِعُف الُقوى، وال ُيزيُل الَعقَل، فال ينايف الُوجوُب وال األداَء 
وم فيه،  َيْقضيه لوجوِد الصَّ ليلِه فإنه ال  إالَّ يومًا حَدَث اإلغامُء فيه، أو يف 
إِذ الّظاهُر أنه نوى من الليِل، مَحْاًل حلاِل املسلِم عىل الَكامِل، حتى لو كان 
ووجوب  النّية  لعدِم  كّله  َرَمضاَن  قىض  َرَمضان  يف  األْكَل  يعتاد  ُمتهتِّكًا 

َبب. السَّ

)1( يف النسخة »أ«: قضائه. وهو خطأ. 
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)َمن  احلَرام.  اهلل  بيِت  أي  البيت(:  )َحجِّ  أحكام  بياِن  يف(:  )فصٌل 
كُن  الرُّ أي: طريقًا. وهذا هو  البيت )سبياًل(:  َحّج  إىل  أي  إليه(:  استطاع 

اخلامُس من أركان اإلسالم اخلَمسة. 
ع  واحلَجُّ بَفْتِح احلاِء وَكِسها هو الَقصُد يف اللغة ]53/ب[، ويف الرشَّ

زيارُة مكاٍن مصوٍص يف زماٍن مصوص بفعٍل مصوص.
امُلَكلَِّف      ــىَل  َع احَلـــجُّ  ــرُض  ــْف َفاْعِرِفُي ِحيِح  الصَّ احُلــرِّ  امُلْسلِِم 

بالبناِء للمفعول، والفاعُل هو اهلل تعاىل. )احلَّج(: فرضًا  )يفرتض(: 
عينّيًا مّرة يف الُعمر، )عىل امُلَكلَّف( أي: العاقِل البالِغ، فال َحجَّ عىل جَمنوٍن 
وال عىل َصبي، )املسلم(: فال َحّج عىل الكافِر. )احلُّر(: فال َحّج عىل الَعْبد 
ِر، واملكاَتِب، وامُلَبعَّض الِعْتق،ِ  وإن أِذَن له َمْواله، وكذلك ال َحجَّ عىل املدبَّ
واملأذوِن له فيه ولو بَمّكة، وأمِّ الَوَلد لعدِم أهليتِه ملِْلِك الّزاِد والّراحلِة وهلذا 
مل جيب عىل عبيِد أهِل مّكة بخالِف اشرتاط الزاِد والراحلِة يف َحّق الَفقري، 
ة كذا ذَكره الوالد رمحه اهلل  فإنه للتيسرِي ال لألهلّية، فوجَب عىل فقراِء َمكَّ
تعاىل عن »النهر«. )الصحيح(: فال َحجَّ عىل امَلريِض، وامُلْقَعد، وامَلفلوِج، 
ْجَلني. )فاعِرِف(: فِْعُل أمِر،  وُحّرَك بالَكِس ألجِل  والّزِمِن، وَمقطوِع الرِّ

الَوزن.
اِحَلـْه      الرَّ ُثـمَّ  اِد  والـزَّ َبـَصٍ  َقـْد َفَضـال َعـْن ُكلِّ َمـا ال ُبـدَّ َلـْهِذي 

(: فال جيُب عىل األعمى  )ذي(: أي: صاحِب، َنعٌت للمكلف )برَصِ
ألجِل  ُيّتَخَذ  طعاٌم  وهو  بالّزاي  )الزاِد(:  صاحب  )و(:  قائدًا.  وَجَد  وإن 
َفر، وامُلراُد به الّطعاُم واملاُء، يعني أْن يملَك الّزاَد يف موضٍع ُيعتاُد مَحُل  السَّ
الّزاِد منه بثمِن املْثِل عىل َحَسِب ما يليُق به. )ثم( صاحُب )الراحله( باهلاِء 
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ة كام يف »غرر األذكار«.  ألجِل الَوزن ذهابًا وإيابًا عىل َمسريِة َقرْصٍ من َمكَّ
والّراحلة: امَلرَكُب من اإلبل وامُلراُد هبا امَلرَكُب مطلقًا ولو بالِكراء عىل 

َحسِب ما يليق به. 
)قد فَضال(: أي: الّزاُد  والّراحلُة أي: كاَن فيهام زيادة. )عن كلِّ ما ال 

بدَّ له(: بسكوِن اهلاِء ]54/أ[ ألجِل القافية. 
كنى  َرر«: له زاٌد وراحلٌة َفضاًل عاّم ال ُبّد له منه كالسُّ قال يف »رَشح الدُّ
البيت والثياِب ونحِو ذلك، وَعن نفقِة عيالِه وزاَد الوالد  واخلادِم وأثاِث 
رمحه اهلل تعاىل: وآالت ِحْرفتِه كام يف »َفتح القدير« وقضاِء ديونِه وامَلسكِن 
مما ال ُبدَّ له منه إالَّ أن يكوَن ُمستغنيًا عن ُسكناه بغرِيه، فإنه جيُب َبْيُعه وحيجُّ 
به ألنه ليَس مشغوالً بحاجتِه بخالِف ما إذا كان سكنَه، وهو كبرٌي يفُضُل 
عنه حتى ُيمكنُه َبْيُعه، واالكتفاُء بام دونه ببعِض قيمتِه، وحيجُّ بالَفْضل فإنه 
إجارًة كذا يف  كنى  بالسُّ َمْسكنِه واالكتفاُء  َبْيُع  بْيُعه وكذا ال جيُب  ال جيُب 

»َفتح الَقدير«. 
ماُله  يلك  تاجرًا  الّرجل  كان  إن  العلامء:  بعُض  قال  »اخلانية«:  ويف 
َوقت  من  وعياله  أوالده  ونفقة  وإيابِه  لذهابه  والّراحلَة  الّزاَد  منه  َدَفَع  لو 
التي  التجارة  له بعد رجوعه رأُس ماِل  خروجِه إىل َوقت رجوعه وَيْبقى 
ُط أن يبقى له آالُت احلّراثني  َيتَِّجُر هبا، ال جيُب عليه وإن كان حّراثًا فالرشَّ

من الَبَقِر ونحِو ذلك.
َويف      َغالِبـًا  الطَِّريـِق  يِفْ  ُمَكلَِّفواألْمـِن  ـــَرٍم  حَمْ ــْع  َم النَِّسا  ــقِّ  َح

)و( صاحب )األمن( أي: عدِم اخلوِف عىل نفسه وماله )يف الّطريق( 
امُلوِصِل إىل احلَّج. )غالبًا(: حاٌل من األمِن أي بأن يكوَن غالبًا إذ ال ختلو 
َرر«: مع أْمِن الّطريق، ألنَّ االستطاعَة  ـة عن اخلوف، قال يف »رَشح الدُّ َـّ ي الرَبِّ
ال تثبُت بدونه، وقال الوالد رمحه اهلل تعاىل: واالعتباُر]54/ب[ للغالِب، 
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فإْن غلَبِت الّسالمُة بّرًا أو َبْحرًا وجَب يف األَصّح وإالَّ فال كذا يف »النّهر« 
وهو متاُر أيب اللَّيث كام يف »العّتابية«، وعليه االعتامد كام يف »التبي�«. 

وما  املذكوُر  التكليُف  هن  َحجِّ لوجوب  ُيشرَتُط  النسا(:  َحّق  )ويف 
ُوِصَف به مما ذكر )مع( زيادِة معّية )حَمْرٍم( هلنَّ )مكلَِّف(: نعٌت للَمْحَرِم أي: 
َرر«: وحَمَْرٌم أو زوٌج المرأٍة يف مسريِة َسَفر،  عاقٍل بالغ. قال يف »رَشح الدُّ

وامَلْحَرُم من ال حيلُّ له نكاُحها عىل التأبيد بَقرابٍة أو َرضاٍع أو ُمصاهرة. 
اخلالِة  وزوُج  األخِت  زوُج  فخرَج  تعاىل:  اهلل  رمحه  الوالُد  وقال 
حرمَته  فإّن  امُلالِعنة  وزوُج  التأييد،  عىل  ليست  حرمَتهم  ألّن  ونحُومها، 

َجنْدي«.  ليست ألحِد اجِلهات الثالِث كذا يف »الرَبْ
ويكوُن مأمونًا عاقاًل بالغًا كام يف »اخلانية«، واحلُّر والَعبُد واملسلُم والذميُّ 
سواء كام يف »املحيط«. قال الُقدوري يف »رَشحه«: إالَّ أن يكون جموسيًا يعتقُد 

حلَّ ُمناكَحتِها فال تسافُر معه، وكذا املسلُم إذا مل يكن مأمونًا ال تسافُِر معه.
ــوُف     ــُوُق ـــراُم وال ــُه اإلح ــْرُض ــوُفَوَف ــُط ـــَدُه َي ـــْع بِــَعــَرفــاٍت َب

)وفرُضه( أي: احلَّج )اإلحراُم(: وهو كالتحريمِة للصالة، وهو: نِّيُة 
احلَّج مع َلفظ الّتلبية، وهي أن يقول: »َلبَّيك اللُهمَّ َلبَّيك، َلبَّيك ال رَشيك 
ُط إّنام هو  يَك َلَك«. والرشَّ َلَك َلبَّيك، إنَّ احلَْمَد والنِّْعَمَة َلَك وامُلْلك، ال رَشِ

ِذْكُر اهلل، فارسيًا كان أو عربّيًا، وخصوُص الّتلبيِة ُسنّة. 
اجلََبُل  وهو  )بعرفاٍت(:  الكينونُة  أي:  )الوقوُف(  أيضًا  َفرُضه  )و(: 
مس يْوَم َعَرفة إىل ُصْبِح  امَلعروُف بَِمّكة، َفَمن كان فيه ساعًة من َزواِل الشَّ
أو  َسْكران  أو  جمنون،  أو  عليه  ُمْغَمًى  أو  نائٌم  وهو  اجتاَز  أو  النَّْحر،  يوِم 
هاِئٌم، أو هاِرٌب أو ]55/أ[. طالُب غريٍم، أو حائٌض، أو ُجنٌُب، أو جاِهٌل 

أهّنا َعَرفات َصحَّ وقوُفه، وكلُّها موقٌف إال َبْطَن ُعْرَنَة)1(. 

)1( يف النسخة »ب«: عرفة. والصواُب ما هو مثبت. 
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أي:  )يطوُف(:  بَِعَرفات  الُوقوِف  بعَد  أي:  )َبْعَده(:  أيضًا  وفرُضه 
اإلفاضة  َطَواَف  ى  وُيَسمَّ أشواٍط،  َسبعَة  بالَبْيِت  الّطواَف  يعني  امُلْحِرُم 

يارة، ويكوُن يف يوٍم من أّيام النَّحر.  وَطواَف الزِّ
بامُلْزَدلَِفْه       الــُوُقــوُف  ــْهوالــَواِجــُب  ــَرَف ــَع ُه بِ ــــدُّ ولــلــُغــُروِب َم

الّساكنة  باهلاء  بامُلْزدلفه(:  )والواجُب( أي: واجباُت احلَّج )الوقوُف 
ألجل القافية، وهي امَلْشَعُر احلَرام وُتَسّمى مَجْعًا، وكلُّها موقف إال وادي 
ُل وقتِه من بعِد ُطلوِع الَفجِر إىل أن تطُلَع الّشمس. )و(: واجُب  ، وأوَّ حُمَسِّ
الوقوف  َمدُّ  أي:  ه(  )َمدُّ الّشمس  غروِب  أي:  )للغروب(  أيضًا  احلَّج 
)بَعَرَفه(: باهلاء أيضًا، فلو نَفر من َعَرفاٍت قبَل الغروِب وخرَج من حدوِدها 

لِزَمه َدم.
َفا        الصَّ ِمــَن  ــَداُؤُه  ــتِ واْب ْعُي  اْنَتَفىوالسَّ ُعـــْذٍر  ــْع  َم فِيِه  ـــْ�ُ  وامَل

يف  إما  َسبعًا،  وامَلروِة  فا  الصَّ بني  عُي(:  )السَّ أيضًا  احلَّج  واجُب  )و( 
عُي  الوالد رمحه اهلل تعاىل: والسَّ يارة، قال  الزِّ أو يف َطواف  الُقدوم  َطواف 
جال دوَن النِّساء، كذا يف »الربجندي«.  فا وامَلروة واجٌب عىل الرِّ بني الصَّ
فا(: قال يف »رَشح  عُي )من الصَّ )و(: واجُب احلَّج أيضًا )ابتداؤه( أي: السَّ
امَلروة  إىل  الّصفا  عي من  السَّ أّن  يعني  بامَلروة،  بالّصفا وخيتُِم  يبدُأ  َرر«:  الدُّ
شوٌط، ثم من امَلروِة إىل الّصفا َشوٌط آخر، فتكوُن ُبداءُة الّسعِي من الّصفا 
وَخْتُمه وهو الّسابُع عىل امَلروة، وهذا هو الّصحيح، ويف رواية: الّسعُي من 
الّصفا إىل امَلروة ثم ِمنها إىل الّصفا َشوط واحد، فيكون اخلَتم عىل الّصفا. 

الّسعي )مع  فيه( أي: يف  )امليُش  أيضًا  احلَّج  )و(: واجُب ]55/ب[ 
عند  »التنوير«  يف  قال  دمًا.  أراَق  ركَب  فلو  ُعذٍر،  بال  أي  انتفى(:  ُعذٍر 
ملن  فيه  وامليُش  فا،  الصَّ من  وامَلروة  الّصفا  بني  الّسعِي  وبدايُة  الواجبات: 

ليس له عذر. 
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وواجب احلَّج أيضًا.
ـَدْر      للصَّ والطَّـواُف  اجِلـاَمِر  احَلَجْرَرْمـُي  ِمــْن  ــَدا  ــتِ واالْب الُغَرَبا  يف 

)َرْمُي اجِلامر(: بإسقاِط َحرِف الَعطِف ألجِل رَضورة الَوزن. واجِلامُر 
غاُر من األحجار، َفَجمرُة الَعَقبة يف يوِم النّحِر بعد النّفر من امُلْزَدلِفة  هي: الصِّ
َسْبُع َحَصياٍت َيْرميها من بطِن الوادي إىل أعاله، واجلَمراُت الّثالث يرميها 
يف منَى ثاين يوِم النّحر بعد الّزوال، يبدُأ بام ييل مسجَد اخلَْيِف ثم بام يليِه ثم 

بالَعَقبِة كلَّ واحدٍة َسْبُع َحَصياٍت أيضًا، وكربَّ مع كل حصاة َرماها. 
ْدِر(:  )و(: واجُب احلَّج أيضًا )الّطواُف(: بالبيِت َسبعَة أشواط )للصَّ
َحّق  )يف(:  الَوداع  َطواُف  وهو  الّرجوِع  أي:  الَوزن  ألجِل  بالّسكون 

)الُغَربا(: مجُع غريٍب يعني غرْيَ أهِل َمّكَة. 
احلجِر(:  )من  كّله  الّطواِف  يف  )االبتدا(:  أيضًا  احلَّج  واجُب  )و(: 

بالّسكوِن للقافيِة أي: احلََجِر األسوِد، واستالُمه ُسنَّة. 
وواجُب احلَّج أيضًا.

ــاَل       ــِه َمـــَع امَلـــْ�ِ بِ ــي ــٌن فِ ــاُم ــَي َتالَت َعــْوَرٍة  ــْرُ  َس وُطْهٌر،  ــْذٍر،  ُع
)تيامٌن فيه(: بإسقاِط َحرِف الَعطف للوزِن فيه أي: يف الّطواِف كّله. 
الطائِف  يمنَي  أي:  الباَب  ييل  مما  َيمينه  عن  آِخذًا  َرر«:  الدُّ »رَشح  يف  قال 
والطائُف املستقبل للَحَجر يكوُن يمينُه إىل جانِب الباب، ويف رَشِح الوالد 
رمحه اهلل تعاىل: واحلكمُة يف كونِه جيعُل البيَت عن َيساِره أّن الطائَف بالبيِت 
ُمؤَتمٌّ به والواحُد مع اإلماِم يكوُن اإلماُم عىل َيساره، وقيل: ]56/أ[ ألّن 
ِل طوافِه لقوله تعاىل:  الَقلَب يف اجلانِب األيَس، وقيل: ليكوَن الباُب يف أوَّ
يف  )امليِش(  وجوب  )مع(   .]981  :2 ]البقرة،   َأْبَواهِبَا ِمْن  اْلُبُيوَت  َوْأُتوا 
الّطواف )بال ُعذر( كذا يف »تنوير األبصار« فلو ركَب أراَق دمًا. )و(: مع 
ُوجوب )ُطهر(: بضمِّ الطاِء املهملِة وُسكوِن اهلاء، أي: َطهارٌة يف الّطواف 
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الّطواِف )تال( أي:  َفْرٌض، ومع ُوجوِب )َسرْتِ عورٍة(: يف  فإهنا واجبٌة ال 
رت ما ُذِكر يف الُوجوب.  َتبَِع السِّ

وواجب احلَّج أيضًا:
ــَن املـِـْيــَقــاِت       ــاُء إْحــــَراٍم ِم ــش الشاِةإْن ـــُح  َذْب ــاِرِن  ــَق ــل ل ـــذاَك  َك

)إنشاُء إحراٍم من امليقات(: وسيأيت ذكُر املواقيِت يف النظم. 
وجيوز تقديُم اإلحراِم عليها بل هو أفضُل ال تأخرُيه عنها. )كذاك(: 
أي: كام ُذكر من واجباِت اإلحرام أيضًا )للقارِن( أي: اجلامِع بني إحراِم 
احلَجِّ وإحراِم الُعمرة. )َذبُح الّشاة(: ُشكرًا لنعمِة اجلَْمِع بني النُّسَكنْي، فيذبُح 

شاًة أو ُسْبَع َبَدنٍة بعد َرْمي مجرِة الَعَقبة يف يوم النَّحر.
ــْل     ُق ــاِن  ــَت ــَع ورْك ــٍع  ــتُّ َ َت ُجلوِذي  الرَّ َيُطوُفُه  ــوٍع  ــُب ُأْس لُِكلِّ 

أي:  )ذي(  لكلِّ  َبَدنٍة  ُسْبُع  أو  الّشاِة  ذْبُح  أيضًا  الواجبات  من  )و(: 
اإلحراُم  ثم  احلَّج،  أشُهر  يف  الً  أوَّ بالُعمرة  اإلحراُم  وهو:  )متتُّع(  صاحب 
ثانيًا باحلَّج وَيْذَبُح يف يوِم النَّحر كالقاِرن، وإن َعَجَز عن الّذبِح َصاَم ثالثة 
أيام آخُرها يوُم َعَرفة، وَسبعًة بعد أياِم الّترشيق، أين شاء، أي: سواٌء صاَم 

م.  َ الدَّ ة أو غرِيها وإن فاَتت الثالثُة َتَعنيَّ يف َمكَّ
)و( واجٌب أيضًا )ركعتاِن ُقْل(: يا أّيا القارُئ عند َمقاِم إبراهيم عليه 
الّسالم أو حيُث يتيسَّ من امَلسجد )لكلِّ أسبوع يطوُفه الرجل(: بالّسكوِن 
أو  الواجِب  أو  الَفرِض  َطواَف  كان  سواء  املرأة  وكذلك  القافية،  ألجِل 

النفل، وواجٌب أيضًا:
يِف       تيـُب  ْ والرَّ التَّْقِصـرُي  أو  فاْعِرِفَحْلـٌق  ــٍح  َذْب ُثــمَّ  وَحْلٍق  ــٍي  َرم

)َحْلٌق( لُربِع رأِسه )أو التقصري(: يف ربِع الّرأس أيضًا بأن يقطَع منه 
َقْدَر ُأْنُملة. 
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الَعَقبة  مجرِة  رمِي(  )يف  النَّحر  يْوَم  )الرتتيُب(  أيضًا  واجٌب  )و(: 
)وَحلٍق(: لرأسِه أو تقصرِيه بعده، )ثم ذبِح( َدِم الِقراِن أو امُلتعة. )فاعرِف( 

ك بالَكِسللقافية، وواجب أيضًا: فْعُل أمٍر وُحرَّ
النَّْحِر        يوَم  الَفَرِض  َطواِف  فاسَتِقِريَجْعُل  ُسنٌن  ــا  ــَواَه ِس ــا  وَم

يارة يف )يوم( من أيام )النحر(:  )جعُل طواِف الفرض( أي: َطواِف الزِّ
من  ُذكر  ما  ِسوى  أي:  ِسواها(  )وما  َدم،  لِزَمه  عنها  ره  أخَّ فلو  الثالثة، 
الُفروِض والواجباِت فهو )ُسنٌَن( مجع ُسنَّة، )فاستقري( أي: تتبَّْع ِذْكَرها 
لٌة هناك مع بقّيِة أحكام احلَّج.  لة فإهنا مفصَّ يف كتِب امَلناسك والُكُتِب امُلطوَّ
نَِن: َطواُف الُقدوم، والّرَمُل يف الّطواِف، واهلَرَولُة يف الّسعي،  َفِمَن السُّ
وامَلبيُت يف ِمنًى أياَم ِمنى، وامَلبيُت يف ُمزدلفَة، وُحكُم الَفرِض أنه ال ينجرُب 

ِم، والواِجُب ينجرُب به وغرُيمها ال حيتاُج إىل جابر. بالدَّ
ــْل       اٍل حَتُ ــوَّ ــَش ــُر احَلـــجِّ بِ ــُه ُقلوأْش ة  احِلجَّ ذي  ــرْشَ  وَع ــَدٍة  ــْع وَق

أفعاِل احلَّج عليها باإلمجاع  التي ال جيوُز تقديُم  )وأشُهُر احلَّج( أي: 
حتى لو أيت بيشٍء من أفعال احلَّج من َطواٍف وَسْعي َقْبَلها ال جيوز. )بشّواٍل 
حتّل( أي: تستقّر وتثبت، )و( ذي )َقْعَدة(: بحذِف َحرِف ذي لضيِق الَوزن، 
ة(: فهي شهران وعرشة أيام، )قل(: يا أيا القارئ، فُيكره  )وعرِش ذي احلجَّ

اإلحراُم للَحّج قبلها. 
فالّتَمتُُّع       ــراُن  ــِق ال ــُل  ــَض ُعواألْف أْسَ َوْهـــَو  اإلْفــــَراُد  ــَدُه  ــْع وَب

بَكْسِ  )الِقراُن(:  النّفل  أو  الَفرِض  باحلَّج  اإلتياِن  يف  )واألفضُل(: 
ِرَم ]57/أ[ بَِحجٍّ وُعمرٍة معًا من امليقاِت أو َقبله يف أشُهِر  القاف. وهو أن حُيْ
احلَّج أو قبَلها ويقول بعد ركعتي اإلحرام: اللُهمَّ إين أريد احلَّج والُعمرة 
للثالثِة  يرُمُل  َسبعة أشواط،  للُعمرة  ُثمَّ َيطوف  مها يل وتقبَّلهام مني،  َفَيسِّ
األَُوِل، وَيسعى بال َحلٍق ثم حَيُجُّ كامُلْفِرد، )فالتََّمتُّع( مأخوٌذ من امَلتاع وهو 
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النّفُع احلارُض، وهو اجلْمُع بني احلَّج والُعمرة يف أشُهِر احلَّج يف سنٍة واحدة 
باقيًا عىل ِصفِة  َوطنِه  النّزوُل يف  بينهام، وهو  إملامًا صحيحًا  بأهلِه  إملاٍم  بال 
فُيْحِرُم  الُعمرة،  إحراِم  من  يتحلَُّل  ال  فإنه  اهلَْدَي،  ساَق  كان  بأن  اإلحرام 
من امليقاِت يف األشُهِر أو قبلها ويعتمُر فيها، فيطوُف للُعمرة قاطعًا التلبيَة 
، وبعد ما حلَّ منها أحرَم من احلََرِم  َل طوافه، وَيسعى وحيلق أو يقرصِّ أوَّ
التمّتِع يف  الرّتويِة وقبله أفضُل، وَحّج كاملفِرد، وبعده أي بعَد  يْوَم  للَحّج 
َمّكَة  امليقاِت، ويدخَل  باحلَّج فقط من  حُيرَم  أن  الفضيلة. )اإلفراُد(: وهو 
ويأيت  بَعَرفات،  يقَف  حتى  حُمِْرمًا  يبقى  ثم  بعده  وَيسعى  للقدوِم  فيطوَف 
منى فرَيمي مَجرَة الَعَقبة وحيلَق وَيطوف َطواَف الَفرِض يوَم النَّحر ويفعَل 

مجيَع ما ُذكر من امَلناسك. 
غرِي  من  امُلَكلَّف  عىل  عَماًل  أسَهُل  أي:  ع(:  )أرْسَ اإلفراُد  أي  )وهو( 

ة. زيادة َمَشقَّ
ـِعُي اْنَضَبْط       َفَقْطوالُعْمَرُة الطَّواُف والسَّ ــٍة  ــنَّ ُس ـــرْيُ  َغ ــوُن  ــُك َت والَ 

)والُعمـرة( هي )الّطواُف( بالبيِت َسـبعَة أشـواط كام َمـّر، وهو فرُضها 
عُي بني الّصفا وامَلروة َسبعَة أشواط أيضًا كام ُذكر وهو واجُبها. )انضبْط(:  والسَّ
ِة  ر وَثبَت يف الُكُتب، واإلحراُم رَشٌط لصحَّ بالّسكوِن لرضورِة الَوزن، أي: تقرَّ
دٍة )فقط( لكن جتب بالرّشوع. أدائها، )وال تكون( أي: الُعمرة )غري ُسنٍَّة( مؤكَّ

الَيَمـِن        أْهــِل  ِمْيقـــاُت  للَمـــَدنِــيَيَلْملــُم  ُحَلْيَفــٍة  ذْو  َكـــَذاَك 
مني وإسكاِن امليِم بينهام وهو  )َيَلْملُم(: بفتح الياء املثنّاة التحتّية وبالالَّ
أي:  )ميقاُت(  ة.  َمكَّ من  َمرحلتني  عىل  هِتامة  ِجبال  من  جبٌل  ]57/ب[ 

ة من ِجَهتِهم أيضًا.  موضُع إحراِم )أهل الَيَمن( وَمْن َقَصَد َمكَّ
)كذاك( أي: مثُل ذلك امليقات )ذو حليفة(: واألصُل ذو احلليفة بضمِّ 
( أي:  ى اآلن آبار عيل. )للَمدينِّ م وبالفاء وهو امُلسمَّ احلاِء املهملة وَفتِح الالَّ



134

ة من ِجَهتِهم. رة أو َقَصَد َمكَّ ملن كان من أهِل املدينة املنوَّ
َساِمْي       ِعـــْرٍق  ذاُت  للّشـاِميولــلــِعــَراِق  ُجْحَفـٌة  لنَْجـٍد،  َقـْرٌن 

ة من ِجهة الِعراق )ذات ِعْرٍق(: بكِس  )وللعراق(: أي ملن َقَصَد َمكَّ
ة. )سامي(: أي مرتفٌع  َمكَّ الّراء عىل مرحلتني من  املهملة وسكوِن  العنِي 
الّراء )لنجٍد(: أي ألهِل  الِعراق. )َقْرن(: بسكون  مشهوٌر معروٌف ألهل 
فحاء  مضمومٍة  بجيم  )ُجْحَفُة(:  أيضًا  ِجَهتِهم  من  ة  َمكَّ قَصد  وَمْن  نجد 
َقَصد  ملن  أي  )للّشامي(:  َة  َمكَّ من  مراحَل  ثالِث  نحِو  عىل  ساكنٍة  مهملٍة 
دخول مكَة من جهة الّشام ولو مل يكن من أهل الّشام وجاَز تقديُم اإلحراِم 
َرر«. عليها ال تأخرُيه عنها لقاصٍد دخوِل مّكة ولو حلاجِة كذا يف »رَشح الدُّ

َلبِـْس       إْن  شـاٌة  امُلْحـِرَم  ْسَوَيلـَزُم  فاْحَرِ ُعْضوًا  َطيََّب  وإْن  َيْومًا 
)ويلزُم الـُمحرَم( أي: جيُب عليه َذبُح )شاٍة( أو ُسُبِع َبَدنٍة )إْن لبِْس( 
منه  أقلَّ  كان  وإن  كاماًل،  )يومًا(  َميطًا  لبَِس  أي:  الَوزن  بالّسكوِن ألجِل 
فعليه َصَدقة، ويف »التبي�«: ولو لبَس اللباَس كلَّها من قميٍص ورساويَل 
يلَزمُه دٌم واحٌد ألهّنا من ِجنٍس واحد، فصاَر كِجنايٍة  نْي يومًا كاماًل  وُخفَّ
بالنّهار، ال  بالليل ويلبُسه  َينِْزُعه  أيامًا، وكذا لو كان  واحدة، وكذا لو دام 
جيُب عليه إالَّ دٌم واحٌد إال إذا نزَع عىل َعزِم الرّتِك ثم لبَِسه بعد ذلك، فإنه 

ل انفصل من الثاين بالرّتك.  ْبَس األوَّ جيب ]58/أ[ عليه َدٌم آَخُر ألنَّ اللُّ
من  كاماًل  عضوًا(  طيََّب  )إْن  َبدنٍة  ُسُبُع  أو  أيضًا  شاٌة  يلزُمه  )و(: 
أعضاِئه بأن استعَمل الطيَب فيه، )فاحرِتْس( يا أّيا املكلَُّف من ذلك إذا 

كنت حُمرمًا. 
والتطيُّـُب: عبـارٌة عـن ُلصوِق عـنٍي له رائحـٌة طيبٌة بَبـدِن امُلْحِرِم أو 
بُعضٍو منه، فلو َشّم طيبًا ومل يلتصْق ببدنِه من عينِه يشٌء مل جيْب عليه يشٌء 

كـذا  يف »العنايـة«.
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َقـَتـْل       وإْن  رأِسـِه  ُرْبـِع  َدْلَكَحْلـِق  َعَلْيـِه  أو  أَشـاَر  وإْن  َصْيـَدًا 
)كَحْلِق( امُلْحِرم )ُربَع رأسِه( فإنه يلزُمه به دٌم، سواٌء كان باملوسٰى أو 
ق بنصِف  بِع َتصدََّ بالنُّورِة، وكذا لو َحَلَق ُربَع حليتِه، وإن كان أَقلَّ من الرُّ
مَتٍر أو َشعري، وكذلك إْن طيََّب أقلَّ من ُعضو.  ُبرٍّ أو بصاٍع من  صاٍع من 
)وإن َقتْل(: بالّسكوِن للوزِن أي امُلْحِرُم )صيدًا( أي: حيوانًا ممتنعًا بقوائِمه 
الرَبّ )وإْن  تواُلده وتناُسُله يف  بأن كان  اخِللقِة  بأصِل  شًا  أو بجناِحه، متوحِّ
أشار( امُلحِرُم أيضًا إىل الّصيِد فَقَتَله الغرُي بسبب إِشارته )أو عليه( أي: عىل 
يكون  ال  أن  ورشُطها  امُلحرم.  أي:  للوزِن  أيضًا  بالّسكون  )دّل(:  الّصيد 
َد الّداللة  امَلدلوُل عاملًا بمكاِن الّصيد وأن يتَِّصل الَقتُل هبذه الداللة ألن جمرَّ
يأُخَذه  وأن  امَلدلوِل،  أْخِذ  عند  حُمِْرمًا  الّدالُّ  يبقى  وأن  شيئًا،  ُيوِجُب  ال 
امَلدلوُل قبل أن ينفلت، فلو صاَده)1( ومل يقُتْله حتى انفلَت، ثم أخَذه بعد 

ذلك فقتَله مل يُكْن عىل الّدالِّ يشء.
ــَرْم احَل أْشــَجــاِر  َكَقْطِع  ــْمِقيَمُتُه  وَت َجـــفَّ  إَذا  إالَّ  ــًة  ــاَح ــَب ُم

مه ]58/ب[  )قيمته( أي: الواجُب حينئٍذ قيمُة ذلك الّصيِد وهي ما َقوَّ
َعْدالن يف مقتلِه أو يف أقرِب مكاٍن منه. )كَقْطع أشجاِر احلَرم(: بالّسكوِن 
لرضورة الوزن، فإنَّ ذلك ُموِجٌب لقيمتِه َيتصّدَق هبا عىل الفقراء. )ُمباحًة(: 
حاٌل من األشجار أي: هي مما ينبُت بنفِسه وليَس من جنِس ما ُينبُته الناُس، 
َرر«:  الدُّ »رَشح  يف  قال  يكن.  مل  أو  إلنساٍن  مملوكًا  يكوَن  أن  فيه  ويستوي 
وهو ما نبَت بنفسه وليس من جنِس ما ُينبته الناس، ويستوي فيه أن يكوَن 
مملوكًا إلنسان بأن ينُبَت يف ُمْلكه أو مل يُكن حتى قالوا يف رجٍل نبَت يف 
أخرى  قيمٌة  وعليه  ملالكها،  قيمُتها  فعليه  إنساٌن  فقطعها  ِغيالن،  أمُّ  ملكه 

حلقِّ الرّشع. 

)1( يف النسخة »أ«: صدقه. 
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َجُر النابُت يف احلََرم فَقَطَعه إنساٌن،  (: أي: َيبَِس ذلك الشَّ )إال إذا جفَّ
الَقطِع  بناٍم)1(، واستحقاُق األمِن من  فإنه جيوُز وال يشَء عليه، ألنه ليس 

يادة.  باعتباِر النمّو والزِّ
اإلسالم  أركاِن  عىل  الكالُم  فرَغ  أي:  الفوقّية،  املثنّاة  بالتاِء  )وتّم(: 
غار،  اخلمسِة بام هو عىل َوجِه االختصار، إرشادًا وتعلياًم للُمبتدئني من الصِّ

الت. ومتاُم هذه األبحاِث مذكوٌر يف امُلطوَّ
ـــْه ـــَداَي اهِل ـــىَل  َع هللِ  ـــُد  ـــْم ــْهواحَل ــاَي ــَه ــنِّ وال ــدأ  ــْب امَل يِف  ــــوُل  أُق

)واحلمـُد( أي: كلُّ مَحْـٍد )هلل(: ُسـبحانه وتعـاىل )عـىل اهِلدايـة( أي: 
اإلرشاِد والتوفيق. 

)أقوُل يف املبدأ( أي: ابتداِء هذا النظم )والنهاية( أي: هنايتِه والفراِغ منه.
النَّاُبُلـي الَغنِـْي  َعْبـُد  نِـي  النََّفِسوإنَّ أِخــرْيَ   ْ َريبِّ ِلْ  أْصــَلــَح 

بن  إسامعيل  بن  الغني(:  )عبـُد  األبيـات  هـذه  ناظـُم  أي  )وإّنني(: 
إبراهيَم بن  إبراهيم بن إسامعيل بن  بِن أمحـَد بن  بُن إسامعيَل  الغني  عبد 
الّدين بن  إبراهيم بن سعد  الّرمحن بن  ]59/أ[ عبد اهلل بن حممد بن عبد 

َمشقي.  مجاعة امَلقديس )النابليس(: الدِّ
الفاء  بفتح  النََّفِس(:  )أِخرَي  وخالقي،  مالكي  أي:  ريب(  يل  )اصلَح 
-أي: النّفَس األخرَي- الذي خترُج الّروُح بخروجِه وامُلراُد أن يكوَن أحسُن 

أعامله عنَد لقاِء رّبه.
َعْدَنـاِن ِمـْن  امَلْبُعـوِث  ــرآِنبُِحْرَمـِة  ــق ــال ــــاَء ب ــٍد مــن َج ــم حم

)بُحْرمة( النبيِّ )املبعوِث( من اهلل تعاىل إلينا )من( ُذرّية )عدنان( وهو 
من أجداِد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( يف النسخة »أ«: بنامي. 
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)حمّمٍد(: اسُم نبّينا ورسولِنا ملسو هيلع هللا ىلص. )من( أي: الذي )جاَء( من عنِد اهلل 
تعاىل )بالُفرقان( وهو القرآن امَلجيُد الذي ال يأتيه الباطُل من بني يَدْيه وال 

ِمْن َخلِفه تنزيٌل من َحكيٍم محيد.
ــىل ــِه َوع ــْي ــَل ــــاَلُة َربِّــنــا َع النُّـَبالَص الـــكِـــَراِم  ـــِه  آلِ ــِع  ــْي مَجِ

أي: عىل حمّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص  العاّمُة واخلاّصة )عليه(  أي: رمحُته  ربنا(  )َصالُة 
حيُث  ومن  النسُب  حيُث  من  به  املؤمنني  بيتِه  أهِل  أي:  آله(  مجيِع  )وعىل 
باُع )الِكراُم(: مَجُع َكريٍم من الَكَرم وهو ِضدُّ الّلؤم واخِلّسة. )النبال(:  االتِّ
دِة، مَجُْع َنبيٍل من النُّْبِل، وهو الَفضُل،  دًة، وَفتِح الباِء املوحَّ بضمِّ النوِن مشدَّ

والنابُل هو احلاذُق باألمِر كذا يف »امُلْجمل«.
ُمتَِّقـي َشـْهٍم  ُكلِّ  ِمـْن  الَغسـِقوَصْحبِـِه  ثَِيـاَب  ْبـَح  الصُّ َمـا َغسـَل 

بياٌن   ) كلِّ )من  بياُنه  م  وتقدَّ َصحايب  مَجُْع  )َصْحبه(:  مجيع  عىل  )و( 
قال  اهلاء.  امُلْعَجمة وسكوِن  الّشني  بفتِح  )َشْهٍم(  أو هلم ولآلِل  للصحِب 
وهي  تقوى  صاحُب  أي:  )متَّقي(  الفؤاد.  الّذكيُّ  الّشهُم:  »امُلْجمل«:  يف 

استقامُة الظاهِر والباطِن عىل احلَّق ]59/ب[ الرّشعي. 
وُيسّمى  الّصادُق،  الَفجُر  وهو  )الصبِح(  َغْسِل  مّدَة  أي:  غَسَل(  )ما 
مِّ والَقرْصِ الّشمُس. )ثياَب(: مجُع ثوب )الَغَسِق( أي:  ابَن ُذكا، وُذكا بالضَّ
الظُّلمة، والغاسُق: الليل. ويف الكالِم استعارُة الَغْسِل إلذهاِب نوِر الَفجِر 
َشبَّه  بالكنايِة،  استعارٌة  فهي  الليل  لُظلمِة  الثياِب  واستعارُة  الليِل.  سواَد 
بَح باملاِء وحَذَف املشبَّه به وهو املاُء، وذَكر املشبَّه وهو الصبح، وِذْكُر  الصُّ
وذْكُر  املحذوِف،  بِه  املشبَّه  لوازِم  من  يشٌء  ا  ألهنَّ خَتْييلية  استعارٌة  الُغْسِل 
الثياِب ترشيٌح للمشبَِّه به ألنه مما ُيالئمه. واهلل أعلم بالّصواب وإليه امَلرجع 

واملآب. 
وهذا آخُر ما أرْدنا ذْكَره عىل هذه املنظومِة من الرّشْح، َنفَع اهلل تعاىل هبا 
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عباَده، وأدام هلم التوفيَق واإلفادة، إنه سميٌع جميب، بصرٌي قريب، وصىّل 
اهلل عىل سّيدنا حمّمٍد وعىل آله وصحبِه وسلَّم تسلياًم. 

وقد فَرْغنا منه هناَر الّسبِت أواخَر مُجادى األوىل من شهوِر سنِة مخٍس 
وتسعنَي وألٍف من اهلجرِة النبوّية عىل صاِحبها أفضُل الّصالِة وأكمُل التحية.
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