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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ترجمة مؤلف الحاشية
 

العامل احملقق املدقق اجملتهد املتفنن عبد الرمحن العالمة هو الشيخ اإلمام العامل 
د بن قاسم العاصمي نسبة إىل عاصم وهو جد القبيلة املشهورة بنجد من ابن حمم

هـ يف بلدة البري القرية املعروفة مشال الرياض  3131قبائل قحطان ولد رمحه اهلل سنة 
وابتدأ يف صغره حبفظ القرآن الكرمي حىت أتقنه عن ظهر قلب مث قرأ يف مبادئ العلوم 

ذ ذاك حافلة بالعلماء الكبار إإىل الرياض وكانت خ بلده ومن بقربه مث انتقل يعلى مشا
  فواصل دراسته وجد واجتهد يف التعلم بعد أن ذاق حالوة العلم وأدرك من نفسه إقبالا 

ه الشيخ عبد خيعلى القراءة واحلفظ والستفادة حىت فاق أقرانه ومن أشهر مشا كلياا 
محد بن فارس والشيخ  اهلل بن عبد اللطيف والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ

سعد بن محد بن عتيق والشيخ عبد اهلل العنقري والشيخ حممد بن إبراهيم والشيخ حممد 
ومل يزل مكبا على الدراسة واحلفظ . بن مانع وغريهم من علماء ذلك الزمان

والستفادة حىت حصل على جانب كبري يف أكثر العلوم وتضلع يف علم التوحيد والفقه 
وكان رمحه اهلل حسن اخلط سريع الكتابة فنسخ . من العلوم الدينية واحلديث وحنوها

ورزقه اهلل الصرب والقوة حبيث ل يعرتيه ملل ول سآمة فأكب على  كثرياا   بيده شيئاا 
املطالعة والبحث والستفادة والتنقيب عن أفراد املسائل وأماكن األدلة حىت نال ما 

بعت يف أخالقه آثار تلك الفوائد فال خيلو متناه، مث حرص على العمل والتطبيق فانط
 .حديثه من فائدة دينية أو مسألة فقهية أو استشهاد بآية أو حديث

 عن املنكر يصدع  باملعروف ناهياا  على حرمات اهلل آمراا  اوكان رمحه اهلل غيورا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

4 

باحلق ول خياف يف اهلل لومة لئم مث هو مع ذلك حسن السمت دمث 
كرمي النفس متعززاا عن رزائل األمور وسفاسف األخالق وكان   دائم البشر،األخالق 
لربه ل يستنكف ول يرفع نفسه عن إجابة الصغري والكبري وحمادثة الغين متواضعاا 

 .والفقري مع ما رزقه اهلل من اهليبة والحرتام يف قلوب اخلاص والعام
الفنون فمنها وقد نفع اهلل بعلومه وبارك يف أوقاته فصنف عدة كتب يف خمتلف 

 :يف احلديث
 .خمتصر قيم انتقى فيه األدلة الواضحة الصحيحة بإجياز (أصول األحكام) -3
وقد طبع منه ثالثة أجزاء يف حياته رمحه  (األحكام شرح أصول األحكام) -1

 .ومنها يف الفقه. اهلل مث طبع اجلزء الرابع األخري هذا الزمان
ع وتقع يف عدة جملدات قنزاد املستحاشية على كتاب الروض املربع شرح  -1

 .هذا اجمللد هو األول منها والبقية هتيأ للطبع
 .حاشية على نظم الرحبية يف علم الفرائض تكرر طبعها -4
 .وقد طبعت مراراا  ىنبذة مفيدة يف حترمي حلق اللح -5
 .وظائف رمضان نبذة خلصها من لطائف املعارف -6

 :ومنها يف علوم القرآن
 .أصول التفسري مفيدة يف باهبا مقدمة يف -7
يف حياة  توهي شرح للنبذة املذكورة وقد نشر . حاشية مقدمة التفسري -8

 :املؤلف ومنها يف النحو
 .حاشية على منت اآلجرومية طبعت ونشرت فانتفع هبا -9

 :ومنها يف التوحيد
 .(وانتشر السيف املسلول يف الرد على عابد الرسول طبع قدمياا ) -31
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شية ثالثة األصول للشيخ حممد بن عبد الوهاب تكرر طبعها يف حياة حا -33
 .املؤلف وبعد وفاته

وهي من أنفس ما كتب على هذا  طبعت قريباا  (كتاب التوحيد)حاشية  -31
 .الكتاب

الدرر السنية يف األجوبة  النجدية، ترتيب رسائل ومسائل علماء جند  -31
اب إىل زمن املؤلف وقد بذل جهدا يف األعالم من زمن الشيخ حممد بن عبد الوه

استقصائها وتتبعها يف خمتلف البالد وصرب على ما لقي من صعوبات ونفقات وأخطار 
وسهر وتعب يف البحث والنسخ واملقابلة والتصحيح مث قسمها فنونا ورتبها على 

 .د عشر جزءا خمتلفة األحجامحالكتب واألبواب فجاءت جمموعة ضخمة بلغت أ
أصحاب تلك الرسائل واألجوبة، ذيل به الدرر السنية يف جزء تراجم  -34

 .خ مبا هم أهلهيمستقل هو اجلزء الثاين عشر، وقد أحسن يف السناء على أولئك املشا
ترتيب جمموعة رسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، عثر على بعضها  -35

ة والبعيدة مبساعدة ابنه أثناء مجعه لرسائل علماء جند فواصل البحث يف املكاتب القريب
حممد وقد تكبد يف سبيل مجعها من الشدة واملشقة ما يرجى له به جزيل الرب واألجر 
عند اهلل وقد رتبها وقسمها فنونا وأبوابا وأضاف إليها املطبوع من الرسائل الصغرية 
والفتاوى فبلغت مخسة وثالثني جملدا احتوت على علم جم ل يقدر قدره مث عمل 

 .ابنه حممد وفقه اهلل فهرسا مفصال كان كالتقريب هلا ويقع يف جملدين ضخمنيعليها 
وقد اشتغل املؤلف رمحه اهلل أيضا بالتحقيق لكثري من الكتب املفيدة اليت طبعت 

 .بعد أن توىل تصحيحها والتعليق عليها
 وأما أعماله اإلدارية فقد تنقل مدة تزيد على اثنني وثالثني عاما بني التدريس يف

املساجد وإدارة املكاتب واإلشراف على طبع الكتب وحنو ذلك وقد أدى جهدا كبريا 
 .وأنتج مثرة يانعة ل يزال أثرها باقيا بني املسلمني 
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وقبل وفاته بثمان سنني طلب اإلحالة للتقاعد فهناك تفرغ للكتابة وإمتام ما 
عدة سنوات  هة لزمابتدأ فيه من املؤلفات وأصيب بأمل يف الرأس بسبب حادث سيار 

هـ فوقع  3191م وذلك لثمان خلت من شعبان عام و األجل احملت هحىت وافا
حيث فقدوا الرجل الفذ العامل املخلص  ىباملسلمني اخلطب اجلسيم والكارثة العظم

 .الناصح لألمة فرمحه اهلل وأكرم مثواه
كما خلف ينتفع به من بعده   مجاا  ومل ينقطع عمله واحلمد هلل حيث خلف علماا 

ذرية صاحلني إن شاء اهلل خيلفونه خبري ويزودونه بالدعوات والصدقات، وقد رثاه كثري 
للشيخ حممد بن عبد  ةمن العلماء وأظهروا احلزن واألسى على فقده فمن ذلك مرثي

 : مطلعها العزيز بن هليل جزاه اهلل خرياا 
 مصـــــا  علـــــى الســـــ   بـــــين العـــــ الم

 

ــــى العلــــم والــــد ن القــــ ي الــــ   دعائمعل
ــــم والمجــــد وال قــــى   رحيــــا رجــــال العل

 
 عــالم  الصــدو والصــ   مــن  ــا يأولــ 

 الهـــدا والرشـــد والحـــ  والعلـــى  نجـــ   
 

 رجــــــ   العــــــدا مــــــن  ــــــا  ــــــاو و  ــــــم 
 فكــــــم فا ــــــا حبــــــر جليــــــا مهــــــ   

 
 ش حـــــا  أحكـــــيم حلـــــيم  ابـــــ  الجـــــ 

ـــــــــــــا  عمـــــــــــــر   ـــــــــــــا  أ   تصـــــــــــــرم  األ 
 

 وبــــــــــال بأ بــــــــــاو ال ــــــــــرا الم ــــــــــرا   
ــــر وفــــي اليــــ    ا ت  ــــدم    ز   جــــري ال

 
  ه ــــــام وبــــــا مــــــن صــــــ ل الســــــ اجم 

ـــــــــــا ول   عـــــــــــة  وت قـــــــــــد األح ـــــــــــاء حزن
 

 تجــــيا بهــــا األشــــجام م ــــا ال ــــرائم 
 األلمعــــــــي أصـــــــي ال فــــــــا يد ال قـــــــفـــــــل 

 
 والمكــار  ىأصــي الســب  فــي شــأو العلــ 

ــــــرحمن نجــــــا محمــــــد   هــــــ  العابــــــد ال
 

 أ يد الصا ال يخ األ  ب ابن قاسم 
 الـ ي ه  الصالح المحبـ   والناصـح

 
  ســـــير علـــــى الــــــنه  المنيـــــر المعــــــالم 

 علــى األصـــا وال قـــ ا وحســـن عقيـــد  
 

 وصـــــــــــحة إ مـــــــــــام ورشـــــــــــد القـــــــــــ ا   
 عفــــــــــــاو و هــــــــــــد صــــــــــــا و وتــــــــــــ ر  

 
ــــــاهم  ــــــي األ ا وال ف ــــــاء ف  وحســــــن اع ن

ـــــــــــر    ونصـــــــــــح وإرشـــــــــــا  وحـــــــــــز  و ي
 

 بحكمــــــــــة  ا  م ــــــــــف   يــــــــــر نــــــــــاقم 
ـــر    اوحـــر  علـــى اللحـــا  وال ـــي وال

 
ــــــــــ  أو جــــــــــر    ائمو ــــــــــا انحــــــــــراو  ائ

ــــــــــــا فــــــــــــائ  وســــــــــــماحة   ســــــــــــقاء ونب
 

 مســـــاهم ىوعـــــ م مـــــع الصـــــ ام أوفـــــ 
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ـــــــــــدبرا ـــــــــــا  ت ـــــــــــال الك  ـــــــــــا     وترتي
 

 وص ـــــــــــــــية ر  بالســـــــــــــــرائر عـــــــــــــــالم 
 مفيـــــد بمـــــا  ــــــدري ومـــــا صـــــح علمــــــه 

 
 بحســــــــن بيــــــــام وا ــــــــح  يــــــــر  ــــــــاتم 

 عنــــــــه بمعــــــــزل هومــــــــا لــــــــي  بالمعنيــــــــ 
 

 وعـــــن  ـــــا صـــــ ض ســـــي  أو تقاصـــــم 
ـــم والحـــ  والهـــدا  ـــه فـــي ســـبيا العل  ل

 
 و  المـــــــ   ءبمجهـــــــ   الـــــــد جهـــــــا  

 حـــــر   علـــــى ن ـــــر العلـــــ   ونصـــــرها 
 

 وتأليفهــــــــــا والجمــــــــــع بــــــــــين المــــــــــ    
 فنــــــ م بحــــــ ع  ــــــم بع ــــــا لبع ــــــها 

 
 ب رتيـــــــــــــــب فـــــــــــــــن  ئـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ  ئم 

ـــــــا وقـــــــ    ـــــــم الم هـــــــ   عزم ـــــــه القل  ل
 

ـــــــم   بقـــــــش رشـــــــيد شـــــــي  الســـــــ ر راق
 بعــــــــــــز  وجــــــــــــد واه مــــــــــــا  م ا ــــــــــــب 

 
 ولـــــــــم   نـــــــــه وهـــــــــن و  لـــــــــ    ئــــــــــم 

 .ل واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وآله وسلمإىل آخر ما قا 
 

 بقلم الم رو على ال بع وال صحيح
 عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن جبر ن
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 مقدمة
 

يف فن من فنون العلم أن يعرف مبادئه قبل الشروع فيه، وملا   ئينبغي لكل مبتد
الفقه عليه مدار »: رمحه اهللكان فن الفقه من أنفع العلوم وأمهها، كما قال ابن اجلوزي 

العلوم، فإن اتسع الزمان للتزيد فليكن من الفقه، فإنه األنفع، وقيد املهم من كل علم، 
انتهى، فلذلك نذكر املبادئ العشرة املشارة إليها يف قول بعضهم،  «فهو سيد العلوم

 :ومنثل هلا بالفقه وهي هذه
 إم مبــــــــــــــا    ــــــــــــــا فــــــــــــــن ع ــــــــــــــر 

 

  ر الحــــــــــــد والم  ــــــــــــ    ــــــــــــم ال مــــــــــــ 
 ة وال ا ــــــــــــــــــــعبوف ـــــــــــــــــــله ونســـــــــــــــــــ 

 
 وا ســــــم ا ســــــ مدا  حكــــــم ال ــــــار  

 مســــــــائا والــــــــبع  بــــــــالبع  ا  فــــــــى 
 

ــــــــع حــــــــا  ال ــــــــرفا   ومــــــــن  را الجمي
ف احمليط الكاشف صفاملهم من ذلك معرفة احلد وهو أصل كل علم، ومعناه الو  

عن ماهية الشيء، وشرطه طرد وعكس، ومعىن الطرد إدخال احملدود، والعكس إخراج 
عداه، فإن مل يطرد وينعكس فليس حبد، واملوضوع وهو ما يقصد بيانه، والثمرة ما 

معرفة األحكام : ويقال هلا الفائدة أيضا، وهي ما ينتجه، إذا عرفت ذلك فحد الفقه
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وموضوعه أعمال املكلفني من العبادات 

يف القيام بالعبودية، وفضله ما فضل به على واملعامالت، ومثرته الحرتاز من اخلطأ 
غريه، ونسبته إىل العلوم كنسبة الفرع إىل أصله، والواضع هو اهلل تعاىل، والسم يعين 

صلى اهلل عليه وسلم، وحكمه  هالفقه، والستمداد يعين من كالم اهلل تعاىل وكالم رسول
ائله ما يذكر يف كل أنه فرض عني فيما جيب، وفرض كفاية فيما زاد على ذلك، ومس

باب من أبوابه، وهي مجع مسألة وهي القضايا املربهن عنها يف العلم، ويقال يف كل فن 
 .من العلم كما يف فن الفقه، فافهم ذلك واهلل أعلم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل املتوحد يف الكمال، األحد الصمد احلكم العدل ذي العزة واجلالل، 

إل اهلل وحده ل شريك له ول ند ول مثال، وأشهد أن حممدا عبده  وأشهد أن ل إله
ورسوله الذي أكمل اهلل به الدين، وأوضح به السبيل للسالكني، فاتضح احلرام من 
احلالل، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني أعالم اهلداية والبيان، وسلم 

 .تسليما كثريا
حه وقد رغب فيهما طالب العلم غاية الرغب، ع وشر قنأما بعد فإن زاد املست

واجتهدوا يف األخذ هبما أشد اجتهاد وطلب، لكوهنما خمتصرين لطيفني، ومنتخبني 
ني جل املهمات، فائقني أكثر املطولت واملختصرات، حبيث إنه حيصل يشريفني، حاو 

 أبا عبد اهلل، والفصل للمنتهي، وخدمهما علماء العصر كالشيخ يمنهما احلظ للمبتد
مفردة، وعلى بطني، والشيخ عبد اهلل العنقري، عبد الوهاب بن فريوز باحلواشي 

منتخبة من تلك فتطلفت بوضع هذه احلاشية . اهلوامش، من ل أحصيهم مكثر ومقل
. كتب األصحاباحلواشي، ومن تقرير شيخنا حممد بن إبراهيم آل الشيخ ومن  

ع، واملطلع واحملرر، والفروع والتصحيح، كالتنقيح واملغين والزركشي والشرح واملبد 
شيخ اإلسالم وتلميذه ابن  ىواإلنصاف، واإلقناع واملنتهى، وحواشيهما ومن كتب فتاو 

القيم وابن رجب، ومن كتب احلديث وشروحها، وكتب أهل املذاهب كالبغوي، 
 اإلمجاع عمن تقدم ذكرهم، وعن ابن جريروالنووي وابن رشد وغريهم، جمتهدا يف نقل 

وابن املنذر، وابن هبرية وغريهم من أهل التحقيق، مفتشا على وابن كثري وابن عبد الرب 
 .(1)خالف يعترب وجمتهدا يف إبراز الدليل والتعليل، وتوضيح القول الصحيح 

                                                

إثبات املسألة بدليلها حتقيق، وبدليل آخر تدقيق، والتعبري عنها بفائق العبارة ترقيق، ومبراعاة ( 1)
علم املعاين والبديع يف تركيبها تنميق، والسالمة فيها من اعرتاض الشرع توفيق، ونسأل اهلل 

  .بأمسائه احلسىن اهلداية والتوفيق، ملا اختلف فيه من احلق إىل أقوم طريق
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طالع على املذاهب األربعة وقد انتشرت يف هذا العصر فكرة التوسع يف ال
احلكم على األقوى  لى مذهب واحد، ليبىنوغريها، واألخذ منها، وعدم القتصار ع

دليال، فأذكر غالبا ما أمجع عليه إن كان، أو ما عليه اجلمهور أو ما انفرد به أحد 
األئمة وساعده الدليل حسب اإلمكان، حبيث يغين عن مطالعة األسفار الضخمة، 

يه ولست وإن بذلت اجلهد قد بلغت النهاية، بل خطوة يف البداية، فميدان العمل ف
ملن خلصت نيته، وأحرص إن شاء اهلل أن  هذ مهته، وبذل نصحه، وشرعحسعة ملن ش

ل أطيلها إل بقواعد وبراهني ومهمات تثلج الصدر وتربد الوحر، ويطمئن هلا قلب من 
وقصد صحيح، إذ ل التفات لكراهة ذوي البطالة واملهانة، بل قال ابن . له طلب مليح

لية يف ظاهرها إل وهي مفتقرة إىل الكالم على ما ما من مسألة وإن كانت ج: رشد
وقد يتكلم الشخص على ما يظنه مشكال، وهو غري مشكل على  . خيفى من باطنها

كثري من الناس، وقد يشكل عليهم ما يظنه هو جليا، والكالم على بعض املسائل 
ا، وإمنا الفائدة التامة اليت يعظم نفعه. دون بعض تعب وعناء بدون فائدة تامة

ويستسهل العناء فيها، أن يتكلم الشخص على مجيع املسائل كي ل يشكل على أحد 
مسألة إل وجد التكلم عليها، والشفاء مما يف نفسه منها، واحلال دون ما ذكر ولكن 

 .ما ل يدرك كله ل يرتك كله

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

33 

 أص ل وق اعد وتنبيهال
 (أص ل األحكا )

ى أن األصول ثالثة الكتاب والسنة أمجع املسلمون عل: قال شيخ اإلسالم وغريه
واإلمجاع، فأما الكتاب والسنة فهما أصل األصول، وكلية الشريعة وعمدة امللة والغاية اليت 
تنتهي إليها أنظار النظار، ومدارك أهل الجتهاد، ول طريق إىل اجلنة إل بالكتاب والسنة، 

 .اعوليسا مبحتاجني إىل تقريب واستدلل، واألصل الثالث اإلمج
وجيب تقدميه على ما يظن من معاين الكتاب والسنة، وعلى اجملتهد أن : قال

ينظر إليه أول شيء يف كل مسألة، فإن وجده مل حيتج إىل النظر يف سواه، لكونه دليال 
قاطعا، ثابتا يف نفس األمر، قالعا للشواغب، ل يقبل نسخا ول تأويال، ول شك أن 

قطعي معصوم فإن أهل العلم باألحكام الشرعية ل مستنده الكتاب والسنة، وأنه 
 اجيمعون على حتليل حرام، ول حترمي حالل، وكثري من الفرائض اليت ل يسع أحدا 

هذا ليس بإمجاع، وجمرد النزاع ل : جهلها إذا قلت أمجع الناس ل جتد أحدا يقول
 .يوجب سقوط استصحاب حكم اإلمجاع

اء املسلمني على حكم من األحكام، وإذا ثبت ومعىن اإلمجاع أن جيتمع علم: قال
إمجاع األمة مل يكن ألحد أن خيرج عنه فإهنا ل جتتمع على ضاللة، فقد عصمها اهلل على 

و  بع  ير سبيا )لسان نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم، كما هو مضمون قوله 
 ياملسائل حيك، ولكن كثريا من (ل تزال طائفة من أميت على احلق)ومفهوم  (المؤمنين

بعض الناس فيها إمجاعا، ول يكون األمر كذلك، بل قد يكون فيها قول آخر أرجح يف 
الكتاب والسنة، وقول بعض األئمة كاألربعة وغريهم ليس حجة لزمة، ول إمجاعا باتفاق 

فاق مهما أمكنه كان آخذا باحلزم، تاملسلمني، وإذا خرج من خالفهم متوخيا مواطن ال
ما عليه األكثر منهم والعمل مبا قاله  ىألوىل، وكذلك إذا قصد يف مواطن، وتوخوعامال با

اجلمهور دون الواحد، فإنه قد أخذ باحلزم واألحوط واألوىل، ما مل خيالف كتابا أو سنة، 
وكل مسألة دائرة بني نفي وإثبات ل بد فيها من حق ثابت يف نفس األمر، أو : قال

يعمل فيها بقول جيمع عليه، لكن وهلل احلمد القول تفصيل، وإن كان ل ميكن أن 
 .الصحيح عليه دلئل شرعية، تبني احلق
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 إحا ة ال ر  باألحكا 
وأمجع املسلمون على أن اهلل أعطى نبيه حممدا صلى اهلل عليه وسلم جوامع 
الكلم فيتكلم بالكلمة اجلامعة العامة اليت هي قضية كلية، وقاعدة عامة، تتناول أنواعا  

ثري، وتلك األنواع تتناول أعيانا ل حتصى، وهبذا الوجه تكون النصوص احمليطة ك
بأحكام أفعال العباد، ول ينكر ذلك إل من ل يفهم معاين النصوص العامة ومشوهلا 

تر  م على » :وقال صلى اهلل عليه وسلم اْليَـْ َ  َأْ َمْلُ  َلُكْم ِ  َنُكمْ : قال تعاىل
 .«رها،    ز   عنها بعدي إ  هالكي اء، ليلها  نهابال

 ق اعد تدور عليها األحكا 
تدور : وقال هو وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحهما اهلل تعاىل

: ل لنا الدين، فال حيتاج إىل زيادة، وتقدم قولهممنها أن اهلل أك. األحكام على قواعد
 َْأْ َمْلُ  َلُكْم ِ  َنُكم  َ ْ ما سكت عنه فهو عفو، ل حيل ألحد ومنها أن كل  اْليَـ

  َتْسَأُل ا َعْن َأْشَياَء ِإْم تـُْبَد : قال تعاىل ههأن حيرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكر 
وسك  عن أشياء رحمة لكم  ير نسيام ف  تبح  ا » وقال  َلُكْم َتُسؤُْ مْ 

ْا ِإنََّما َحرََّ  رَبَِّي قُ : ومنها أن اهلل حرم القول عليه بال علم، قال اهلل تعاىل «عنها
َها َوَما َبَ َن َواِلْ َم َواْلبَـْ َي ِبَ ْيِر اْلَح ِّ َوَأْم ُتْ رُِ  ا ِباهلِل َما َلْم  اْلَفَ اِحَا َما َ َهَر ِمنـْ

ْعَلُم مَ  فجعل تعاىل منزلة القول عليه   ـُنَـزِّْل ِبِه ُسْلَ انًا َوَأْم تـَُق ُل ا َعَلى اهلِل َما   تـَ
من     علي م عمدا »علم فوق منزلة الشرك، وقال عليه الصالة والسالم بال 
هو ومنها أن ترك الدليل الواضح والستدلل بلفظ متشابه  ،«مقعد  من النار أفلي ب  

ء َفَأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم َزْيٌغ فَـَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه ابِْتَغا: طريق أهل الزيغ، قال تعاىل
َنِة َوابِْتَغاء َتْأِويِلهِ  إ ا رأ  م ال  ن   بع م ما ت ابه منه فأولئك »: ، وقال اْلِفتـْ

فالواجب اتباع احملكم، فإن عرف معىن املتشابه وجده  «اهلل فاح روهم ىال  ن سم
احلالل بني وبينهما مشتبهات ل و ل خيالف احملكم بل يوافقه، ومنها أن احلرام بني 

من الناس، فمن مل يتفطن هلذه القاعدة، وأراد أن يتكلم يف كل مسألة يعلمهن كثري 
 .بكالم فاصل فقد ضل وأضل
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 حفظ األحكا 
ومتييز الصحيح من السقيم، حىت  قيض اهلل سبحانه حلفظ كتابه وسنة نبيه 

استقر الثابت املعمول به فحول جهابذة أئمة للمسلمني، ورثة لسيد املرسلني، وسائط 
مراده، يقولون هذا  ميبلغون الناس ما قاله، ويفهموهن  الناس وبني الرسول ووسائل بني

عهده إلينا، وحنن عهدناه إليكم، وهكذا يتلقاه خالف عن سالف، قال عليه الصالة 
 حما ه ا الد ن من  ا صلف عدوله،  نف م عنه تحر ف ال الين، »والسالم 

هلل ورسوله، فاستنبطوا أحكاما فهموا فهموا عن ا «وان حال المب لين وتأو ا الجاهلين
كم معانيها من الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة احل

حىت نزلوا الوقائع اليت مل تذكر على ما ذكر، وسهلوا ملن جاء بعدهم طريق ذلك، وهكذا 
إليه، وهو عني األمر يف كل علم توقف فهم الشريعة عليه، واحتيج يف إيضاحها  ىجر 

احلفظ الذي تضمنته األدلة، وكثريا ما يتبني احلق فيكون فهمهم من النصوص هو الذي 
تشهد العقول والفطر بأنه هو العلم النافع، ومن متام العصمة أن جعل تعاىل عددا من 
العلماء إذا أخطأ الواحد يف شيء كان اآلخر قد أصاب فيه، حىت ل يضيع احلق، وجاء 

عقب أقواهلم، فبني ما كان خطأ عنده، كل ذلك حفظ هلذا الدين، حىت بعدهم من ت
َهْ َم َعِن اْلُمْنَكرِ يكون أهله كما وصفهم اهلل به   . َْأُمُروَم بِاْلَمْعُروِو َو ـَنـْ

 سؤال أها العلم بها
وملا كان كثري من املسائل ل يعرفها كثري من الناس، أمروا بسؤال أهل العلم 

وقال صلى اهلل عليه  *فَاْسأَلُ ا أَْهَا ال ِّْ ِر ِإْم ُ ْنُ ْم   تـَْعَلُم َم : عاىلباألحكام، قال ت
فالواجب على املكلف  «أ  سأل ا إ ا لم  علم ا، فإنما شفاء العي السؤال» :وسلم

إذا مل تكن فيه أهلية ملعرفة الدليل من الكتاب والسنة سؤال أهل العلم، وليس املراد 
ا بعينه يف التحرمي والتحليل، بغري دليل، بل خصا شم، وهو أن يقلد الرجل التقليد املذمو 

تداء الذي ل يعرف احلق إل به، وهو القتداء مبن حيتج لقوله بكتاب اهلل وسنة قاملراد ال
نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم، وليس يف احلقيقة، مبقلد بل متبع لتلك األدلة الشرعية، 

أئمة نقتدي مبن قبلنا،  َواْجَعْلَنا ِلْلُم َِّقيَن ِإَماًمااخل حتت قوله جمتهد فيما اختاره، د
 .ويقتدي بنا من بعدنا
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 صفة المسئ ل
كون عارفا بآثار السلف، ومقاصد أفعاهلم، وحقيقة ما جاء به الكتاب يينبغي أن 

والسنة وحقيقة املعقول الصحيح، الذي ل يتصور أن يناقض ذلك، عاملا بقول من 
مه، وإل مل ميكنه أن يقول مببلغ علمه، وإن كان عنده شواهد وبينات مما شاهده أو تقد

وجده أو عقله أو عمله، وذلك قد ينتفع به هو يف نفسه إن وافق، فإن بصرية املؤمن قد 
تنطق باحلكمة، وإن مل يسمع أثرا، فإذا جاء األثر كان نورا على نور، وأما حجة اهلل 

 .والسنةالكتاب  يعلى عباده فه
 إ ا اج هد

وإذا اجتهد الفاضل حبسب ما أدركه يف زمانه ومكانه، وكان مقصوده متابعة 
حبسب إمكانه، فبان له احلق، فله أجران، وإن اقتضى اجتهاده قول آخر  الرسول 

فعليه أن يعمل به، ل ألنه أمر بذلك القول، بل ألن اهلل أمره أن يعمل مبا يقتضيه 
ه معرفته، وهو مل يقدر إل على ذلك، وهو مأجور غري مؤاخذ مبا ، ومبا ميكنهاجتهاد

أخطأ، وهذا حكم من اهلل من جهة العمل مبا قدر عليه من األدلة، وإن كان يف نفس 
األمر دليل معارض راجح مل يتمكن من معرفته، فليس عليه اتباعه إل إذا قدر عليه، فإن 

ل ينضبط وقد أحسن من انتهى إىل ما  ظهور املدارك الشرعية لألذهان، وخفاءها أمر
 .مسع

 وتمكن
ومن متكن من احلكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل، لكونه أهال لالجتهاد فال 
خالف يف أنه ل جيوز له تقليد غريه، سواء كان الغري أعلم منه أم ل، مع ضيق الوقت 

 َوَما تـَْهَ ا األَنـُْف ُ أو سعته، وجيب عليه اتباع النص، وإن مل يفعل كان متبعا للظن 
ومن أكرب العصاة هلل ولرسوله، ومن بلغته السنة، وتبني له حقيقة احلال مل يبق له عذر، 
ول جيوز له أن يرغب عما شرعه اهلل ورسوله، ألجل اجتهاد غريه، وقد أمجع أهل العلم 

أو : قولهعلى حترمي التقليد بعد ظهور احلجة، وحترمي تقليد من ليس بأهل أن يؤخذ ب
 .تقليد واحد من الناس يف مجيع ما قال دون غريه
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 إ ا نظر في مسألة م نا   فيها

ومن نظر يف مسألة تنازع العلماء فيها، ورأى مع أحد القولني نصا مل يعلم له 
معارضا، فهو بني أمرين، إما أن يتبع القول الذي ترجح يف نظره بالنص، وهو واجبه فقد 

رمي القول يف دين اهلل مبا خيالف النص، ويسقط حينئذ الجتهاد أمجع املسلمون على حت
اشتغل على مذهبه، وقد علم بالضرورة  اوالتقليد، وإما أن يتبع قول القائل جملرد كونه إماما 

لد أحدا منهم أو من غريهم يف نازلة بعد ظهور  ئمة األربعة وغريهم أن من قمن كالم األ
و سنة أو إمجاعا أو قياسا جليا عند القائل به فهو  نص كتاب أ اكون رأيه فيها خمالفا 

ه، فقد أمجع املسلمون على أن من يكاذب يف دعواه التقليد له، متبع هلواه وعصبت
مل يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ول يلتفت  استبانت له سنة رسول اهلل 

 .إىل اآلراء مع وجود سنة ختالفها
 

 بهمالق ل الصحيح  قرج على م اه
وكل قول صحيح فهو خيرج على قواعد األئمة األربعة بال ريب، فقد اتفقوا على 
أصول األحكام، فإذا تبني رجحان قول وصحة مأخذه خرجوا على قواعد إمامه، فهو 
مذهبه، وقد صرحوا بأن النصوص الصحيحة الصرحية اليت ل معارض هلا ول ناسخ، 

ا املذاهب فيما فهموا من النصوص، أو علمه وكذا مسائل اإلمجاع ل مذاهب فيها، وإمن
أحد دون أحد، أو يف مسائل الجتهاد وحنو ذلك، واتفقوا على أنه ل جيوز أن يقال 

 .قول هذا صواب دون قول هذا إل حبجة
 

 أق الهم  ح   لها
أقوال أهل العلم حيتج هلا باألدلة الشرعية، ل حيتج هبا على األدلة الشرعية، 

يف املعارضات واللتباس، والعلم هبا من أسباب الفهم عن اهلل ورسوله، وتذكر وتورد 
 ، والوقوف مع سنته، ومل صلى اهلل عليه وسلمفإهنم قصدوا جتريد املتابعة، للرسول 
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يلتفتوا إىل خالف أحد، بل أنكروا على من خالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
م باخلالف، فإن تعليلها بذلك علة باطلة يف كائنا من كان، ول جيوز تعليل األحكا

نفس األمر، فإن اخلالف ليس من الصفات اليت يعلق الشارع هبا األحكام يف نفس 
 األمر وإمنا ذلك وصف حادث بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم، وليس يسلكه إل من مل

 .يكن عاملا باألدلة الشرعية يف نفس األمر، لطلب الحتياط
 

 تدو نها
ية القولني والثالثة إمنا دونت لفائدة، وهي التنبيه على مدارك األحكام، حكا

واختالف القرائح واآلراء، ورمبا يستنري أهل العلم ممن بعدهم مبا فيها من اآلراء، ورمبا 
يظهر من جمموعها ترجيح بعضها، وذلك من املطالب املهمة، والقياس أن ل تدون تلك 

لشرع، إذ ما ل عمل عليه ل حاجة إليه، فتدوينه تعب األقوال، وهو أقرب إىل ضبط ا
ل العلماء، وضبطها والنظر فيها، احمض، ولكن جرت طريقة أهل العلم يف طلب أقو 

وعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق ذلك قبلوه وقضوا به وإل مل يلتفتوا إليه وردوه، 
يتها أن تكون سائغة التباع، وما مل يتبني هلم كان عندهم من مسائل الجتهاد اليت غا

ول واجبة التباع، من غري أن يلزموا هبا أحدا، ول يقولوا إهنا احلق دون ما خالفها، بل 
وكل منهم يدعو  صلى اهلل عليه وسلمقد هنونا عن األخذ مبا خيالف هدي رسول اهلل 

 يكتبوا كتبا بآرائهم إىل متابعة الكتاب والسنة، وكانوا أول العاملني هبا، الداعني إليها، ومل
يف الدين، يكلفون الناس العمل هبا، والكتب املنسوبة إليهم إمنا كتبها خلفهم، لنشر 

كتب عنه كل ما يقول فنهاه، وقال يبعضهم من  ىآرائهم، وإظهار اجتهادهم ورأ
 .كتب عين رأيا فتجعله دينا للناس؟ ورمباأرجع عنه غداأت

 
 ما    ج   نقله

 لى قول خمالف ألصل شرعي، من كتاب أو سنة أو إمجاع ل جيوز ملطلع ع
 إن الفتوى بغري ــنقله للناس إل للتنبيه عليه، ول جيوز له أن يفيت به يف دين اهلل، ف
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، خبالف املطلع هشرع اهلل حرام، وإن مل يعص صاحب القول، بل يؤجر لجتهاد
 .عليه املخالف عمدا فيأمث

 ا ح ياط
كثري من الفقهاء   ل احلاظر على الدليل املبيح، وسلكدليرجح عامة العلماء ال

دليل الحتياط يف كثري من األحكام، بناء على هذا، وأما الحتياط يف الفعل فكاجملمع 
على حسنه بني العقالء يف اجلملة، والحتياط ما مل تتبني السنة، فإذا تبينت فالحتياط 

خطأ، والعلماء متفقون على اخلروج من اتباعها، فإن أفضى الحتياط إىل خالفها كان 
 .اخلالف إذا مل يلزم منه إخالل بسنة أو وقوع يف خالف آخر

 
 ا ع ناء بال ر 

َوَأِ يُع ا اهلَل َوَأِ يُع ا : يتعني العتناء بالكتاب والسنة، فقد قال اهلل تعاىل
اعتنوا هبما، يف غري موضع من كتابه، أي اتبعوا كتاب اهلل وسنة رسوله، و  الرَُّس لَ 

والنور، وحذر عن خمالفتهما، فعلى املتمسكني باملذاهب أن يعتنوا  ىففيهما اهلد
بالشريعة املطهرة أكثر، ويعرضوا أقوال األئمة عليها، ليعلموا بذلك مذاهب أئمتهم 
احلقة، وعليهم أن يرجعوا إىل األدلة الشرعية اليت اشتهر العمل هبا بني علماء املسلمني، 

هلج به غالب املتأخرين من أتباع األئمة، من اقتصارهم على الكتب اخلالية خالف ما 
من الدليل، وإعراضهم عن الكتاب والسنة وعن نقل بعض ما صح عن أئمتهم املطابق 
للكتاب والسنة وكثري من اآلراء اليت يعتقدوهنا مذاهب ألئمتهم، بعضها خمالف ملذاهب 

عليه مجهور األمة، وما كان كذلك ليس مبذهب فضال عن الكتاب والسنة، وما . أئمتهم
 .ألحد من األئمة، كما علم ذلك عنهم

 
   ب الم أصر ن

 وقال جمدد هذه الدعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 
 ول اهلل ـأكثر ما يف اإلقناع واملنتهى خمالف ملذاهب أمحد ونصه، فضال عن نص رس
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من عرفه، وقال حنو ذلك يف كتب املتأخرين من  يعرف ذلك صلى اهلل عليه وسلم
وقال  ؟أهل املذاهب، ولشيخ اإلسالم عن أهل عصره حنو ذلك، فكيف بكتب عصرنا

ينوهنا على ما مل يكن ألصحاهبا يباملتأخرون يتصرفون يف نصوص األئمة، و : ابن القيم
د لوازم ل ببال، ول جرى هلم يف مقال، ويتناقله بعضهم عن بعض، مث يلزمهم من طر 

يقول هبا األئمة، فمنهم من يطردها ويلزم القول هبا، ويضيف ذلك إىل األئمة، وهم ل 
به، وحيكم به، واإلمام مل يقله قط، بل  يقولون به، فريوج بني الناس جباه األئمة، ويفيت

ب إىل إمامه القول، ويطلق عليه أنه قوله، سيكون نص على خالفه، وقال ل حيل أن ين
ما يراه يف بعض الكتب اليت حفظها أو طالعها من كالم املنتسبني إليه، فإنه قد مبجرد 

اختلطت أقوال األئمة، وفتاويهم بأقوال املنتسبني إليهم واختياراهتم، فليس كل ما يف  
يه فخيالف نصوصهم، وكثري منه ل نص هلم  هكتبهم منصوصا عن األئمة بل كثري من

كثري منهم أفتوا به بلفظه، أو مبعناه، فال حيل ألحد أن وكثري منهم خيرج على فتاويهم و 
 .ل أن يعلم يقينا أنه قوله ومذهبه اهـإيقول هذا قول فالن ومذهبه، 

وإذا تتبع املنصف تلك الكتب، واستقرأ حال تلك األتباع، وعرضها على الكتاب 
وقد يؤصل والسنة، وعلى أصول األئمة، وما صح عنهم، وجدها كما قالوا رمحهم اهلل، 

أتباعهم ويفصلون على ما هو عن مذاهب أئمتهم الصحيحة مبعزل يعرف ذلك من كان 
تباعه مبنزلة النيب يف اخبريا بأصوهلم ونصوصهم، ومع ذلك عند بعضهم كل إمام يف 

 .أمته، ل يلتفت إىل ما سواه، ولو جاءته احلجة كالشمس يف رابعة النهار
 ال أو ا

خيالف مذهبه تلقاه بالتأويل، ومحله على خالف  وكثري منهم إذا رأى حديثا
ظاهره، مهما وجد إليه سبيال، فإن جاءه ما يغلبه فزع إىل دعوى اإلمجاع على خالفه، 
فإذا رأى من اخلالف ما ل ميكنه معه دعوى اإلمجاع، فزع إىل القول بأنه منسوخ، أو 

 .ضي خمالفتهإىل أن متبوعه أعلم، وأنه ما خالفه إل وقد صح عنده ما يقت
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وليست هذه طريقة السلف، بل كلهم على خالف هذه الطريقة، فإهنم إذا وجدوا سنة 
صحيحة مل يبطلوها بتأويل، ول دعوى إمجاع، ول نسخ ول ادعاء علم متبوع، وقد علم 

األئمة ل تضيع نقل سنة صحيحة متأخرة وحتفظ أنَّ بالضطرار من دين اإلسالم 
 .املنسوخ

 ال عصب
خ، وتفضيل بعضهم على بعض، والدعوى إىل يصب إىل املذاهب واملشاالتع

واملوالة عليه من دعوى اجلاهلية، بل كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو من  ،ذلك
أهل اجلاهلية، والواجب على املسلم أن يكون أصل قصده طاعة اهلل وطاعة رسوله، 

ا مطلقا إل لرسول اهلل تصارا يدور على ذلك ويتبعه أينما وجده، ول ينتصر لشخص ان
، ول لطائفة انتصار مطلقا عاما إل ألصحابه فإن اهلدى يدور مع صلى اهلل عليه وسلم

حيث دار ويدور مع أصحابه دون غريهم، خالف ما  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
درج عليه بعض متأخري األصحاب وغريهم، حىت قال أبو احلسن الكرخي احلنفي، 

ل أصحابنا فإن وافقه نصوص الكتاب والسنة فذاك، وإل وجب تأويلها، األصل قو 
العمل عليه، ويف جامع الراموز وغريه، املذاهب أنه ل يقلد أحد من الصحابة ول  ىوجر 

وادعى اجلويين وغريه  ،التابعني إل أبا حنيفة، بل منهم من أدخل يف اإلسالم املذهب
املسلمني حىت على العوام الطغام، حبيث ل وجوب انتحال مذهب الشافعي على كافة 

يبغون عنه حول، ول يريدون به بدل، وقيل غري ذلك مما يستحي العاقل من حكايته 
 .فضال عن نقله

 
 ف ا األئمة

فضل األئمة األربعة وكذا غريهم من أئمة الدين، ووجوب توقريهم واحرتامهم 
 ت وصحيح األخبار والتحذير من بغضهم وأذاهم، فقد تظاهرت به اآليا

واآلثار، وتواترت به الدلئل العقلية والنقلية، وتوافقت، وهم أهل الفضل علينا، ونقلوا 
 الدين إلينا، وعول مجهور املسلمني على العمل مبذاهبهم، من صدر اإلسالم إىل 
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فيجب . يومنا هذا، بل ل يعرف العلم إل من كتبهم، ومل حيفظ الدين إل من طريقهم
مهم، وتوقريهم والعرتاف بقدرهم وحتسني الظن هبم، فهم من خيار األمة، وخلفاء احرتا

، ومعرفة أقواهلم سبب لإلصابة ومعرفة احلق، ل سيما أهل صلى اهلل عليه وسلمالرسول 
وأفعاله وتقريراته، وطلبا  صلى اهلل عليه وسلماحلديث فإهنم أعظم الناس حبثا عن أقواله 

يف اتباعها، وأبعد الناس عن اتباع ما خيالفها ومقدمهم اإلمام لعلمها، وأرغب الناس 
أمحد أعلم من غريه بالكتاب : أمحد بن حنبل، الذي قال فيه شيخ اإلسالم وغريه

والسنة، وأقوال الصحابة والتابعني، ول يكاد يوجد له قول خيالف نصا، كما يوجد لغريه، 
نتخذهم أربابا من دون اهلل، وما وجد  لكن ل ندعي فيه ول يف أحد منهم العصمة، ول

يف بعض كتبهم من خطأ فمردود على قائله مع إحسان الظن به، والفقهاء املنتسبون 
إليهم مل خيتاروا مذاهبهم عند عدم الدليل، إل عن اجتهاد، ل جمرد رأي وتقليد، كما 

 .نفاهتم، ومع ذلك فليسوا مبعصومنيظنه من مل حيقق النظر يف مص
 
 بال م ه

ومن التزم مذهبا  صلى اهلل عليه وسلمول جيب التزام مذهب معني إل رسول اهلل 
معينا مث فعل خالفه من غري تقليد لعامل آخر أفتاه، ول استدلل بدليل يقتضي خالف 
ذلك، ومن غري عذر شرعي يبيح له فعله، فإمنا يكون متبعا هلواه فإنه ليس ألحد أن 

، مث يعتقد الواجب حراما واحملرم واجبا، مبجرد هواه، كمسألة يعتقد الشيء واجبا أو حمرما
اجلد وشرب النبيذ وأما إذا تبني له ما يوجب رجحان قول على قول بدليل، أو رجحان 
مفت فيجوز بل جيب، والعاجز إذا اتبع من هو من أهل العلم والدين، ومل يتبني له أن 

 .للصوابقول غريه أرجح، فهو حممود مثاب، واهلل املوفق 
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 (1)بسم اهلل الرحمن الرحيم 
ه وفقَّ  (2)احلمد هلل الذي شرح صدر من أراد هدايته لإلسالم 

 ، وفهمه فيما أحكمه من (3)يف الدين من أراد به خريا 
                                                

يكتب أحد بسم اهلل الرمحن الرحيم قبل سليمان عليه السالم، وكان صلى اهلل  مل( 1)
ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَم َوِإنَُّه حىت نزلت عليه « بامسك اللهم»عليه وسلم يكتب 

وقد استقر عمل األئمة املصنفني على  :قال احلافظ ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
ية، وكذا معظم كتب الرسائل، وقدمت هنا على التعوذ افتتاح كتب العلم بالتسم

دون القرآن ألن التعوذ هناك للقراءة، والبسملة من القرآن فقدم التعوذ عليها 
 .وابتدئ هبا هنا للتربك

احلمد ذكر حماسن : هو الثناء بالقول على احملمود، قال شيخ اإلسالم: احلمد( 2)
ي وسع قلب من أراد هدايته وتوفيقه احملمود مع حبه وإجالله وتعظيمه، وشرح أ

: يا رسول اهلل كيف يشرح صدره؟ قال: وإرشاده لتباع الرسل، ويف احلديث قالوا
، واإلسالم هو الستسالم هلل بالتوحيد، «نور يقذفه فيه فينشرح له وينفسح»

والنقياد له بالطاعة والرباءة من الشرك وأهله، وفيه اقتباس، وهو أن يضمن 
المه بشيء من القرآن أو احلديث، ل على أنه منه، ول يضر فيه التغيري، املتكلم ك

ومثل هذا : ل لفظا ول معىن، وشرح فيه أيضا إشارة إىل أن هذا الكتاب شرح
من : و: فقه: يسمى براعة الستهالل، وهو من احملسنات البديعة، وكذا قوله

 .األحكام، وبيان احلالل واحلرام
ن أراد به خريا، واخلري كلمة جامعة جلميع ما حيبه اهلل ويرضاه أي علم وأرشد م( 3)

من يرد اهلل به خريا يفقه يف » من الطاعات، ضد الشر، يشري إىل قوله 
، والدين اإلسالم، والعبادة، والطاعة، والذل، والتوحيد، واسم جلميع ما «الدين

 .يتعبد به
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 (2)أمحده أن جعلنا من خري أمة أخرجت للناس. (1)األحكام
صى به وشرع لنا من الدين ما و  (3)وخلع علينا خلعة اإلسالم خري لباس

نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إىل حممد عليه وعليهم أفضل 
 ، وأشكره وشكر املنعم واجب على (4)الصالة والسالم

                                                

األحكام مجع حكم، وهو مدلول  أي علمه وعرفه، فيما أحكمه أبرمه وأتقنه، من( 1)
واجب، وحرام : خطاب الشرع املتعلق بأفعال املكلفني، وينقسم إىل مخسة أقسام

 .ومستحب ومباح، ومكروه
أي أصفه باجلميل على أن جعلنا من أمة هي خري األمم، وأنفع الناس للناس، ( 2)

َر ُأمٍَّة ُأْصِرَج ْ : وفيه إشارة إىل قوله تعاىل وكرر احلمد  ِللنَّاسِ  ُ ْنُ ْم َصيـْ
إم الحمد هلل » إيذانا بتكرره، حيث أعاده باجلملة الفعلية، واتباعا لقوله 

 .«نحمد  ونس عينه
أي جعل علينا خلعة اإلسالم، وكذا اإلميان، ل ستلزام كل واحد منهما اآلخر ( 3)

ى عند النفراد خري لباس وأمجله، ملن أخذ به، وخلعة بكسر اخلاء ما خيلع عل
 .اإلنسان، وخري بالنصب صفة خللعة، ومل يؤنثه ألنه اسم تفضيل مضاف لنكرة

أي وسن لنا طريقا واضحا من الدين الذي تطابقت على صحته األنبياء، وهو ما ( 4)
أوحاه تعاىل وأمر به، وعهده إىل هؤلء اخلمسة، وخصهم ألهنم أفضل األنبياء، 

ة، وأولو العزم من الرسل عليه، وعليهم وأصحاب الشرائع املعظمة، واألتباع الكثري 
أسىن الثناء وأزكى التحية، والشرع لغة البيان واإلظهار، يقال شرع اهلل كذا، أي 
جعله طريقا ومذهبا، واصطالحا جتويز الشيء أو حترميه، والشريعة ما شرعه اهلل 

عة لعباده على ألسن رسله والشرائع ثالث منزلة ناسخة أو منسوخة، فالناسخة شري
واملنسوخة مجيع الشرائع والثانية املبدلة وهي اليت مل تشرع أصال، والثالثة  حممد 

 املؤولة وهي املستنبطة من النصوص 
= 
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وأشهد أن ل إله إل اهلل وحده ل شريك له ذو اجلالل  (1)األنام
 .(3)ا عبده ورسولهوأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا  (2)واإلكرام

                                                
= 

ورمبا يصيب التأويل ورمبا خيطئ، فاملنزلة جيب العمل هبا، واملبدلة حيرم العمل هبا 
 .واملؤولة سائغ العمل هبا

احلمد أعم منه، واجب أي لزم، يقال وجب  ثىن بالشكر، وهو مثل احلمد، إل أن( 1)
وجوبا إذا ثبت ولزم، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو مرادف للفرض، 

 .واألنام اجلن واإلنس، وقيل ما على وجه األرض من مجيع اخللق
: مسية، أي أقطع وأجزم أن ل معبود حبق إل اهلل، وحدهمعطوف على اجلملة ال( 2)

سم الشريف، تأكيد لإلثبات، ل شريك له، تأكيد للنفي، قال حال من ال
تأكيد بعد تأكيد اهتمام مبقام التوحيد، ذو اجلالل واإلكرام، العظمة : احلافظ

والكربياء، فهو سبحانه اجلليل الكامل يف صفاته، الكرمي الذي ل ينفد عطاؤه، له 
داود من حديث أيب  اجلالل املطلق، والكمال املطلق، من مجيع الوجوه، وأليب

وجاءت كلمة ل إله إل ( كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد اجلذماء)هريرة 
 .اهلل يف سبعة وثالثني موضعا من القرآن

أي وأقطع أن سيدنا، أي أفضلنا، ويطلق على الشريف والرئيس والكرمي، ( 3)
اع، لرفعته ا أي أشرفنا، مأخوذ من النبوة وهي الرتفومتحمل أذى قومه، ونبيا 

وشرفه على سائر اخللق، وآثر لفظ النيب ملا فيه من الشرف والرفعة، وحممد علم 
منقول من التحميد، مشتق من احلميد، واحلميد اسم من أمساء اهلل تعاىل، وإليه 

 :أشار حسان بقوله
 فـــــ و العـــــرش محمـــــ   وهـــــ ا محمـــــد

 

ــــــــــن اســــــــــمه ليجلــــــــــه    وشــــــــــ  لــــــــــه م
اسم مفعول، من محد فهو : ه وسلم، قال ابن القيموحممد أشرف أمسائه صلى اهلل علي 

 حممد، إذا كان كثري اخلصال اليت حيمد عليها من املضاعف للمبالغة 
= 
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صلى اهلل عليه  (1)ان احلالل واحلراموحبيبه وخليله املبعوث لبي
أما بعد فهذا شرح لطيف على  (2)وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام

 .(3)خمتصر املقنع
                                                

= 

فهو الذي حيمد أكثر مما حيمد غريه من البشر، وعبده أشرف اسم فإنه ل أشرف ول 
فها لديه أمت للمؤمن من وصفه بالعبودية هلل تعاىل، وقدمه ألنه أحب األمساء إليه، وأشر 

تعاىل، ولذا وصفه به يف أشرف املقامات، ورسوله أي مرسله وسفريه بأداء شريعته، قال 
 .ابن األنباري الرسول يف اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه

احملبة، حبيبه مبعىن حمبوبه، واهلل سبحانه حيب وحيب، وخليله أي صفيه واخللة فوق ( 1)
واملبعوث  «صلي ،  ما اتق  إبراهيم صلي إم اهلل قد اتق ني »ويف الصحيح 

لتوضيح احلالل واحلرام ومها ضدان واحلالل : املرسل، أرسله اهلل إىل الثقلني لبيان أي
ما خال عن مدح وذم لذاته، ويسمى مباحا وطلقا، واحلرام ما ذم فاعله شرعا : شرعا

 .ذلك ولو قول وعمل قلب، ويسمى حمظورا وممنوعا وغري
اعه على دينه على املشهور، أو أهل بيته وعليه األكثر واختاره الشيخ آله أتب( 2)

وتلميذه ويف اللغة يرجع إىل اجلميع، وأصحابه مجع صاحب مبعىن الصحايب، وهو 
ولو حلظة ومات مؤمنا به، ويأيت وتابعيهم أي السائرين على  من اجتمع بالنيب 

واع اخلري والشرف والفضائل، منهاجهم إىل يوم القيامة، الكرام أي اجلامعني ألن
جيب أي من جهة الصناعة، على كل : وذكر ابن عبد الرب عن بعضهم أنه قال

شارع يف تصنيف أربعة أمور البسملة واحلمدلة والصالة على النيب صلى اهلل عليه 
وسلم والتشهد، ويسن له ثالثة أمور تسمية نفسه، وتسمية كتابه، واإلتيان مبا 

 .وهو املعروف برباعة الستهالليدل على املقصود، 
أي بعدما تقدم وملا كانت أما متضمنة ملعىن الشرط أتى بعدها بالفاء اجلزائية ( 3)

فهذا إشارة إىل املرتب احلاضر يف الذهن، سواء تقدمت الديباجة أو : فقال
تأخرت، إذ ل حضور لأللفاظ املرتبة ول ملعانيها يف اخلارج، وبعد ظرف مبهم ل 
= 
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وهو شرف  (2)والعمدة القدوة الفهامة (1)للشيخ اإلمام العالمة
 ىموسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيس (3)الدين أبو النجا

 هوأباح (5)تغمده اهلل برمحته (4)لدمشقياملقدسي احلجاوي مث الصاحلي ا
 .(6)حببوحة جنته

                                                
= 

عناه إل باإلضافة لغريه، هو زمان مرتاخ عن السابق، واسم اإلشارة وإن  يفهم م
كان وضعه لألمور املبصرة احلاضرة يف مرئي املخاطب، فقد يستعمل يف األمور 
املعقول لنكتة وهي اإلشارة إىل إتقانه هلذه املعاين، حىت صار لكمال علمه هبا  

امض إذا فسرته، واملراد كأهنا مبصرة عنده، والشرح الكشف، تقول شرحت الغ
هنا ما يوضح املعاين ويكشفها، من شرحه شرحا كشفه وفسره وبينه، ولطيف 
فعيل من اللطافة، واملراد هبا هنا صغر احلجم، وبديع الصناعة، والختصار ضم 

 .بعض الشيء إىل بعض لإلجياز ويأيت
إلمام من يؤمت به أي إطالق الشيخ على العامل باعتبار الكرب يف العلم والفضيلة، وا( 1)

 .يقتدى به من رئيس وغريه، والعالمة العامل جدا، واهلاء للمبالغة
العمدة ما يعتمد عليه، والقدوة مثلثة من يسنت به واألسوة، يقال فالن قدوة أي ( 2)

 .يقتدى به، والفهامة صيغة مبالغة، من فهم أي علم وعرف
 .السم، وخيري مع الكنيةالشرف اجملد والعلو، وجيب تأخري اللقب مع ( 3)
مفيت احلنابلة بدمشق والصاحلي نسبة إىل بلدة الصاحلية بظاهر دمشق وله كتاب ( 4)

اإلقناع، وحاشية التنقيح، وغريمها، واشتهر باحلجاوي نسبة إىل حجة، قرية من 
 .قرى نابلس، تويف سنة تسعمائة ومثان وستني

إ  أم »و غالفه، ويف احلديث أي غمده فيها وغمره هبا، من غمد السيف وه( 5)
 .يتغمدين يلبسين ويتغشاين ويغمرين هبا: قال أبو عبيد «   مدني اهلل برحم ه

من سر  أم  سكن بحب حة الجنة فعليه »أي أسكنه وسطها، ويف احلديث ( 6)
 .«بالجماعة
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مع ضم قيود يتعني  (2)ويوضح معانيه ودقائقه (1)يبني حقائقه
مع العجز وعدم األهلية لسلوك  (4)وفوائد حيتاج إليها (3)التنبيه عليها

 .(6)لكن ضرورة كونه مل يشرح اقتضت ذلك (5)تلك املسالك

                                                

أي يكشف هذا الشرح مسائل زاد املستقنع ويبينها وحقيقة الشيء منتهاه، ( 1)
 .شتمل عليه وكماله اخلاصوأصله امل

أي يبني ما يتضمنه اللفظ ويدل عليه ويبني دقائقه يعين غوامضه مجع دقيقة، ( 2)
والدقائق هي املسائل الغامضة، وصدق رمحه اهلل فلقد أوضحها غاية اإليضاح، 

 .واعتين حبل عباراته، وبيان إشاراته وإبراز فوائده وتقييد شوارده
إليه، مجع قيد وهو ما جيء به جلمع أو منع أو بيان  أي مع مجع وإضافة قيود( 3)

واقع، وهو ما يقيد املعىن املطلق، وحيصل بصفة أو غريها، ويتعني من تعني عليه 
الشيء لزمه بعينه، والتنبيه اإليقاظ مصدر نبه، واملراد بيان الشيء قصدا، بعد 

ونه ضمنيا رمبا سبقه ضمنا، على وجه لو توجه إليه السامع الفطن لعرفه، ولكن لك
 .يغفل عنه ونبهته على الشيء أوقفته عليه

أي ومع ضم فوائد مجع فائدة يفتقر إىل طلبها، والفائدة ما استفيد به علم أو ( 4)
 .مال، مما يكون الشيء به أحسن حال منه بدونه

أي ومع الضعف وعدم القدرة والستعداد، والصالحية لدخل تلك املداخل، ( 5)
وهذا تواضع منه رمحه اهلل، وإل فهو أهل لذلك، كما هو مشهور متعلق بيوضح، 

 .عنه وظاهر باستقراء مصنفاته
أي لكن الضرورة الداعية إىل كشف مسائله استدعت واستوجبت له شرحه، ( 6)

ا وافياا، وبني ما أشكل منه بيانا شافيا، ومل يكن يوجد  ولقد شرحه رمحه اهلل شرحا
لشيخ سليمان بن علي شرحه، فالتقى مبنصور يف له شرح قبل هذا، ويذكر أن ا

 .احلج فلما اطلع على شرحه اكتفى به
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وأن جيعله  (1)فع به كما نفع بأصلهواهلل املسئول بفضله أن ين
بسم » (3)وزلفى لديه يف جنات النعيم املقيم (2)خالصا لوجهه الكرمي
 .(5)أي بكل اسم للذات األقدس (4)«اهلل الرحمن الرحيم

                                                

فضل اهلل صفة من صفاته تعاىل كرمحته توسل إىل اهلل تعاىل بفضله أن ينفع هبذا ( 1)
الشرح كما نفع بأصله زاد املستقنع يف خمتصر املقنع فإنه اشتهر أي اشتهار 

املنتهي، وصار حيفظ عن ظهر قلب، وكذا وعكف على الستفادة منه املبتدي و 
الشرح اشتهر وعم نفعه، وهذا الدعاء من هذا العبد الصاحل يرغبك فيه، ونسأل 
اهلل تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العليا أن ينفع هبذه احلاشية عليهما إنه ل يضيع 

 .أجر املصلحني
ي ل أكرم منه، جلت أي صافيا من شائبة الرياء، هلل تعاىل وحده الكرمي الذ( 2)

 .عظمته وتقدست أمساؤه
أي مقربا لديه، وسببا موصال للسكىن يف جنات النعيم املقيم الدائم ومسيت ( 3)

بالنعيم ملا اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والسرور، وقرة العيون نسأل اهلل 
 .من فضله النعيم املقيم

ء عوضا عنها، وقيل ملا أسقطوا األلف حذفت األلف لكثرة الستعمال، وطولت البا( 4)
ردوا طوهلا على الباء، ليكون دال على سقوط األلف، وكان عمر بن عبد العزيز يقول 

طولوا الباء، وأظهروا السني وفرجوا بينهما ودوروا امليم، تعظيما لكتاب اهلل، : لكتابه
ل بد من وكذا أسقطوا ألف اجلاللة، وألف الرمحن، بقاء على قاعدة املصحف، و 

ل واهلل فيحذف األلف، واسم اهلل جيل أن : إثباهتا يف اللفظ، وبعض العامة يقول
ينطق به إل على أمجل الوجوه وأكملها، والسم مشتق من السمو وهو العلو، فكأنه 

 .عال على معناه وظهر عليه، فصار معناه حتته
كتابه، أو علمه أحدا من أي بكل اسم من أمساء اهلل، مسي به نفسه، أو أنزله يف  ( 5)

خلقه، أو استأثر به يف علم الغيب عنده، واألقدس األطهر، وقدس يقدس قدسا 
 .طهر وتبارك، والقدس بالضم وبفتحتني الطهر اسم ومصدر وتقدس تنزه
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املوصوف بكمال اإلنعام وما  (1)املسمى هبذا السم األنفس
 .(3)لتربكأؤلف مستعينا أو مالبسا على وجه ا (2)دونه، أو بإرادة ذلك

                                                

وهو اهلل تعاىل، واهلل أعرف املعارف، اجلامع ملعاين األمساء احلسىن، والصفات العليا، ( 1)
األمساء، فيقال الرمحن من أمساء اهلل، وكذا الباقي، ول يضاف هو ولذا يضاف جلميع 

إىل شيء، وخصت اإلضافة إليه ألنه يدل على غريه، فيكون ذكره ذكرا لباقي األمساء، 
وألنه ل يطلق على غريه، فاإلضافة إليه أوىل وهو مشتق، أي دال على صفة له تعاىل، 

دغمت الالم يف الالم فقيل اهلل، ومعناه ذو حذفت مهزته وأ (اإلله)وهي اإلهلية وأصله 
األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني، وأكثر العلماء على أنه اسم اهلل األعظم، وقد 

 .ذكر يف ألفني وثالمثائة وستني موضعا من القرآن
يعين اإلنعام، وله سبحانه الكمال املطلق من مجيع الوجوه، واإلنعام مصدر أنعم ( 2)

َوِإْم : ا أعطاه للعبد، مما ل يتمىن غريه، أن يعطيه إياه، وقال تعاىلونعمة اهلل م
ُعدُّوا ِنْعَمَة اهلِل   ُتْحُص َها وتأويله الرمحة باإلنعام، أو بإرادة اإلنعام جرى  تـَ

على طريقة األشعرية، والذي عليه أهل السنة واجلماعة إثبات صفة الرمحة، مع 
ق ومن مثرهتا اإلنعام، وإرادة الشيء قصده والعزمية القطع بأهنا ليست كرمحة املخلو 

 .عليه
إشارة إىل أن الباء إما لالستعانة، أو املالبسة، ليكون التقدير بسم اهلل أؤلف ( 3)

حال كوين مستعينا بذكره، متربكا به، والتربك التيمن والفوز بالربكة، وكذا يضمر 
فر، واآلكل آكل، ليفيد فعل ما جعلت التسمية مبدأ له، فيضمر املسافر أسا

منها أنه مواطن ل ينبغي أن : تلبس الفعل مجيعه بالتسمية، وحلذف العامل فوائد
يتقدم فيه سوى ذكر اسم اهلل تعاىل، وألنه إذا حذف الفاعل صح البتداء 
بالتسمية  يف كل قول وعمل، وألن احلذف أبلغ فال حاجة إىل النطق بالفعل، 

منا هو باسم اهلل، وإضافته للجاللة من إضافة العام لدللة احلال أن كل فعل إ
 .للخاص، ليفيد أن الستعانة والتربك بذكر امسه تعاىل

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

13 

ثار هذين الوصفني املفيدين للمبالغة يف الرمحة إشارة لسبقها يويف إ
وغلبتها، من حيث مالصقتها لسم الذات، وغلبتهامن حيث تكرارها 

وقدم الرمحن ألنه علم يف قول أو   (1)على أضدادها، وعدم انقطاعها
ألن معناه املنعم  (2)نه ل يوصف به غريه تعاىلإكالعلم، من حيث 

 .(3)احلقيقي
                                                

وحيقق أن يف إيثار لفظ الرمحن الرحيم إشارة لسبق الرمحة وغلبتها ما يف احلديث ( 1)
إم اهلل لما صل  »، ويف الرتمذي وغريه «سبق  رحم ي   بي»القدسي، 

 .«على نفسه إم رحم ي ت لب   بيالقل    ب بيد  
وألن زيادة البناء تدل على زيادة املعىن، وتقدمي الكلم يف اللسان، على حسب ( 2)

املعاين يف اجلنان، واملعاين تتقدم بأحد مخسة أشياء، إما بالزمان، وإما بالطبع وإما 
قل، بالرتبة، وإما بالفضل، والكمال، أو بأكثرها، ورمبا ترتب حبسب اخلفة والث

الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش : وكونه علما لوروده غري تابع لسم قبله، يف قوله
القول ابن هشام، وصوب هذا   َعلََّم اْلُقْر مَ  * الرَّْحَمنُ : وقوله  اْس َـَ ا

والتحقيق ما ذكره ابن القيم وغريه أنه ل منافاة بني العلمية والوصفية يف مجيع 
دالة على صفات كماله، ونعوت جالله، والرمحن الرحيم  األمساء احلسىن، فإهنا

امسان مشتقان من الرمحة على وجه املبالغة، والرمحن أشد مبالغة من الرحيم، 
فالرمحن رمحة عامة جلميع اخللق، والرحيم رمحة خاصة باملؤمنني، والرمحن دال 

عام املعىن على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها باملرحوم، والرمحن 
 .خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص املعىن

ألن ما عداه طالب عوض بلطفه وإنعامه، يريد به جزيل ثواب أو مجيل : يعين( 3)
 ثناء، وتأويله أيضاا الرمحة بالنعمة مذهب األشاعرة، أخذه عن غريه، 

ناها ومل يتفطن له، ويقع كثريا يف كالم غريه، يذكرون عبارات مل يتفطنوا ملع
ومذهب أهل السنة إثبات الصفات هلل، الواردة يف الكتاب والسنة، على ما يليق 
= 
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وابتدأ هبا  (1)البالغ يف الرمحة غايتها، وذلك ل يصدق على غريه
 ا أمر  ي بال    بدأ فيه »وعمال حبديث  (2)تأسيا بالكتاب العزيز

ويف رواية  ،(3)ناقص الربكة :أي «ببسم اهلل الرحمن الرحيم فه  أب ر
 .(4)«بالحمد هلل»

                                                
= 

جبالل اهلل وعظمته، ومعناه اتصافه مبا دل عليه امسه حقيقة، ول تكيف صفاته، 
 .ول تشبه بصفات خلقه

البلوغ يف الرمحة غايتها منتهاها، أو فائدهتا املقصودة، ل يصدق إل على اهلل : أي( 1)
 .وجل، ل على غريه، والغاية مدى الشيء عز

ابتدأ بالبسملة تأسيا بالقرآن الكرمي، فإن اهلل ذكر فيه احلمد بعد البسملة يف : أي( 2)
 .الفاحتة وغريها

وإن مت حسا، واحلديث رواه اخلطيب هبذا اللفظ، والرهاوي وابن ماجه بلفظ : أي( 3)
شرف وشأن وحال يهتم  أي« ذي بال»وحسنه ابن الصالح وغريه، و« أقطع»

 .به شرعا
وهذا تشبيه بليغ، ويف رواية باحلمد، رواه أبو داود، وألمحد بذكر « فهو أجذم»( 4)

وهو حديث حسن حجة عند األئمة، رواه : اهلل فهو أبرت أو أقطع، قال النووي
أبو داود وابن ماجه والنسائي، وأبو عوانة يف صحيحه املخرج على صحيح مسلم، 

إىل ردويه وغريه عن جابر ملا نزلت بسم اهلل الرمحن الرحيم، هرب الغيم وروى ابن م
وهاج البحر، وأصغت البهائم بآذاهنا، ورمجت الشياطني . املشرق، وسكنت الرياح

فيه،  من السماء، وحلف اهلل بعزته وجالله ل يسمى بامسه على شيء إل بارك
هما الصالة والسالم، بل تذكر فتكتب أوائل الكتب، كما كتبها سليمان، ونبينا علي

 يف ابتداء مجيع األفعال، وعند دخول املنزل، واخلروج 
وحنو ذلك للربكة،وهي تطرد الشيطان، وإمنا تستحب إذا ابتدأ فعال تبعا  منه،

= 
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نس الوصف أي ج (1)فلذلك مجع بينهما فقال احلمد هلل
املتصف  (3)مملوك أو مستحق للمعبود باحلق (2)باجلميل، أو كل فرد منه
 .(4)بكل كمال على الكمال

                                                
= 

لغريها، ل مستقلة فلم جتعل كاهليللة واحلمدلة، وحنومها ويأيت أهنا جتب وتسن 
 .ر دون أمور/وتكره يف أ

ملاتن وكذا الشارح باحلمدلة بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم وبالنيب الكرمي بدأ ا( 1)
 يف ابتدائه باحلمد يف مجيع خطبه، وعمال جبميع روايات احلديث املشهور ،

السابق، ويستحب البداءة باحلمدهلل، لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيبت 
والبتداء إما حقيقي وإما وخاطب ومزوج ومتزوج، وبني يدي سائر األمور املهمة، 

إضايف، واحلقيقي حصل بالبسملة واإلضايف باحلمدلة، وقدمت البسملة عمال 
لكل من : بالكتاب والسنة واإلمجاع، وثين باحلمدلة عمال مبا تقدم قريبا، فإن قيل

املراد األمر : البسملة واحلمدلة أمر ذو بال، فيحتاج إىل سبق مثله وتسلسل قيل
ه حبيث ل يكون وسيلة لغريه، وإن كال من البسملة واحلمدلة  الذي يقصد لذات

كما حيصل به الربكة لغريه، ومينع نقصه، كذلك حيصل به مثل ذلكلنفسه كالشاة 
 .من أربعني تزكي نفسها وغريها

أي من الوصف باجلميل الختياري على قصد التعظيم، وفيه إشارة إىل أن أل ( 2)
 .يعرفه كل أحد، وهو حقيقة احلمد وماهيتهللجنس ومعناه اإلشارة إىل ما 

ضد الباطل، واحلق من أمسائه تعاىل فهو احلق، وقوله احلق، جلت عظمته ( 3)
 .وتقدست أمساؤه

تعاىل وتقدس، فله الكمال املطلق من مجيع الوجوه، ومجيع أنواع الثناء له ل لغريه ( 4)
 . تبارك وتعاىل
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واحلمد والثناء بالصفات اجلميلة واألفعال احلسنة، سواء كان يف 
عن تعظيم املنعم  ئويف الصطالح فعل ينبن (1)مقابلة نعمة أم ل

والشكر لغة هو احلمد  (2)بسبب كونه منعما على احلامد أو غريه
واصطالحا صرف العبد مجيع ما أنعم اهلل به عليه ملا خلق  (3)اصطالحا

 .(4)ألجله

                                                

ميلة، واألفعال احلسنة، يف مقابلة نعمة أسداها يعين سواء كان الثناء بالصفات اجل( 1)
احملمود على احلامد، أو مل يكن، يقال محدت الرجل على إنعامه، ومحدته على 
حسنه وشجاعته، والثناء مبا ليس للمرء فيه اختيار، كاجلمال وحنوه يسمى مدحا 

 .ل محدا
النعمة أو غري ينبئ أي يدل على تعظيم املنعم من حيث إنه منعم، واصلة تلك ( 2)

واصلة، وفيه إشارة إىل أن احلمد متعلقه اإلنعام، كما تقدم وليس كذلك عند أهل 
 .التحقيق، بل يتعلق جبميع صفات الكمال، ونعوت اجلالل

اللغة اللسان، وحده أصوات وحروف دالة على املعاين أو الكالم املصطلح عليه ( 3)
كذا لفظت به وتكلمت بني كل قبيلة من لغي بالشيء هلج به، ولغوت ب

والصطالح هو العرف اخلاص، وهو عبارة عن اتفاق القوم على وضع الشيء 
ويقال إخراج الشيء عن املعىن اللغوي إىل معىن آخر، لبيان املراد منه، ملناسبة 

 .بينهما أو مشاركة يف أمر، أو مشاهبة يف وصف، أو غري ذلك
نعم اهلل به عليه من السمع والبصر أي الشكر يف الصطالح هو صرف العبد ما أ( 4)

وغريمها فيما خلقه اهلل له من توحيده وطاعته، وقالوا أيضا الشكر الثناء عليه 
وقال  .بإنعامه، ومن اعرتف بالنعمة وقام باخلدمة وأكثر من ذلك مسي شكورا

 :الشاعر
  ــــــدي ولســــــاني وال ــــــمير المحجبــــــا

 

 أفا تـــــــــــا م النعمــــــــــــاء منِّـــــــــــي    ــــــــــــة 
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َوقَِليٌا ِمْن ِعَباِ َي ال َُّك رُ : قال اهلل تعاىل
وأثر لفظه  (1)

اجلاللة دون باقي األمساء كالرمحن واخلالق، إشارة إىل أنه كما حيمد 
توهم اختصاص استحقاقه احلمد بذلك ولئال ي (2)لصفاته، حيمد لذاته

 .(3)الوصف دون غريه

                                                

أي اعملوا بطاعة  اْعَمُل ا  َل َ اُوَ  ُشْكًراالستدلل بأول اآلية الصواب ( 1)
اهلل شكرا على نعمه، ومورد احلمد اللغوي هو اللسان وحده، ومتعلقه يعم النعمة 

أي الصطالحي، يعم اللسان وغريه، ومتعلقه يكون النعمة . ومورد العريف. وغريها
ص باعتبار املورد، والعريف بالعكس، وحدها، فاللغوي أعم باعتبار املتعلق، وأخ

فبني احلمدين عموم وخصوص وجهي، وبني احلمد والشكر اللغويني عموم 
وخصوص من وجهني، فعموم احلمد أنه ملبدئ النعم على احلامد وغريه، 
وخصوصه أنه ل يكون إل باللسان، وعموم الشكر أنه يكون بغري اللسان، 

عمة، فهو أعم من احلمد متعلقا، وأخص وخصوصه أنه ل يكون إل ملبدئ الن
سببا واحلمد أعم سببا وأخص متعلقا، فما حيمد اهلل عليه أعم مما يشكر عليه، 
فإنه حيمد على أمسائه وصفاته وأفعاله ونعمه، ويشكر على نعمه، ويف احلديث 

احلمد  : ، فما شكر اهلل عبد ل حيمده، وقال ابن عباس«احلمد رأس الشكر»
فاحلمد والشكر متقاربان، ورجح بعض أهل العلم احتاد احلمد كلمة الشكر، 

والشكر، بدليل إيقاع مجيع أهل املعرفة بلسان العرب كال منهما مكان اآلخر، 
 .ونقيض احلمد الذم ونقيض الشكر الكفر

مبا هو أهله من اجلالل واإلكرام، ول شيء يف العقول والفطر أحسن من الثناء ( 2)
 .د منهعليه ول أنفع للعب

لشتماله على مجيع صفات اجلالل والكمال، وعلى األمساء احلسىن، والصفات ( 3)
العليا، وألن لفظ اجلاللة ل يطلق على غريه تعاىل، وجلمعه معاين األمساء 

 . والصفات وغري ذلك 
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ل )لوصفه، بقوله  (1)مفعول مطلق، مبني لنوع احلمد (محدا)
 (2)نفد بكسرها، أي ل يفرغ هبالدال املهملة وفتح الفاء ماضي (ينفد

 (3)أي يثىن عليه ويوصف (أن حيمد)أي يطلب  (أفضل ما ينبغي)
وما  (4)دا، أو صفته أو حال منهوأفضل منصوب على أنه بدل من مح

موصول امسي، أو نكرة موصوفة، أي أفضل احلمد الذي ينبغي، أو 
 .(5)أفضل محد ينبغي محده به

                                                

واملفعول املطلق هو الذي ليس مبفعول فيه، ول ألجله ول معه، فحمدا مفعول ( 1)
من محد حيمد محدا، وحممدة شكره، ومدحه، والفرق بني احلمد  لعامل حمذوف،

واملدح، أن احلمد يتضمن الثناء مع العلم مبا يثىن به، فإن جترد عن العلم كان 
 .مدحا وكل محد مدح دون العكس

 .ول يفىن ول ينقطع فله احلمد يف األوىل واآلخرة( 2)
مال حكمته ورمحته وإحسانه ملا يقتضيه جل وعال من عموم قدرته وعلمه، وك( 3)

 .وأمسائه وصفاته
وأفضل اسم تفضيل ينبئ بزيادة الفضل، والبدل العوض، وعند النحويني هو ( 4)

التابع املقصود باحلكم بال واسطة، وصفة الشيء نعته وتوضيحه، واحلال الوقت، 
 .واصطالحا ما بني هيئة الفاعل أو املفعول

مساء احلسىن، والصفات العليا، وما اقتضت فهو املستحق لذلك ملا له من األ( 5)
أفعاله من احلكم الباهرة، وملا له من النعم الباطنة والظاهرة، وقد شهد له مجيع 

 .املخلوقات باحلمد، بل احلمد كله له، ملكا واستحقاقا، وله الثناء واجملد
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ومن  (1)وصلى اهلل قال األزهري معىن الصالة من اهلل تعاىل الرمحة
وسلم من  (3)ومن اآلدميني التضرع والدعاء (2)املالئكة الستغفار
 .(4)ةالسالم مبعىن التحي

                                                

: نهما فقالقد غاير تعاىل بي: وكذا عند كثري من املتأخرين، وقال ابن القيم وغريه( 1)
، وسؤال الرمحة مشروع لكل مسلم والصالة «عليهم صل ال من ربهم ورحمة»

خمتصة والرمحة عامة، وصوب هو وغريه ما حكاه البخاري يف صحيحه عن أيب 
العالية، الصالة من اهلل ثناؤه على عبده يف املأل األعلى، وقالوا أيضا ثناؤه عليه 

نزلته صلى اهلل عليه وسلم، واألزهري هو وتشريفه وزيادة تكرميه، ورفع ذكره وم
حممد بن أمحد أبو منصور، اهلروي أحد األئمة يف اللغة واألدب، وغريمها ولد هبراة 
خبراسان واشتهر بالفقه، مث غلب عليه التبحر يف العربية، فرحل يف طلبها، وقصد 

ويف القبائل وصنف كتبا منها التهذيب يف اللغة وغريب األلفاظ عشر جملدات وت
 .سنة ثالمثائة وسبعني

صالة املالئكة عليه هي ثناؤهم عليه، وكذا اآلدميون، : وقال ابن القيم رمحه اهلل( 2)
 .وسؤاهلم من اهلل أن يثين عليه، ويزيده تشريفا وتكرميا

أن يعلي اهلل ذكره، ويزيده تعظيما وتشريفا، وأخرب اهلل أنه يثين عليه يف املأل األعلى ( 3)
أمرنا بسؤال اهلل أن يفعل به ذلك ليجتمع الثناء عليه من العامل العلوي ومالئكته، و 

أحدها أن : الصالة مبعىن الدعاء مشكل، من وجوه: اوالسفلي، وقال ابن القيم أيضا 
أن دعوت يتعدى  (الثاين)الدعاء يكون باخلري والشر، والصالة ل تكون إل باخلري، 

ا املعداة بعلي ليست مبعىن صلى، وهذا بالالم، وصليت ل يتعدى إل بعلى، ودع
أن الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا  (الثالث)يدل على أن الصالة ليست مبعىن الدعاء 

له، تقول دعوت اهلل لك باخلري، وفعل الصالة ل يقتضي ذلك، ل تقول صليت اهلل 
 .لك، ول عليك، فدل على أنه ليس مبعناه

، مشتق من السالم اسم من أمساء اهلل سلم ومصدره تسليم: واسم مصدر من( 4)
 .تعاىل
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والصالة عليه  (1)أو السالمة من النقائص والرذائل، أو األمان
وكذا كلما  (3)تتأكد يوم اجلمعة وليلتها (2)مستحبة صلى اهلل عليه وسلم

 .(5)اوقيل بوجوهبا إذا  (4)ذكر امسه

                                                

من النقائص أي التعري من اآلفات الظاهرة والباطنة، ومن الرذائل والرذل من كل ( 1)
شيء الرديء منه، أو السالمة األمان ضد اخلوف، دعاء له وطلب السالمة له، 

عاين أو اسم اهلل عليه، إذا كان اسم اهلل يذكر على األعمال توقعا لجتماع م
اخلريات فيه، وانتفاء عوارض الفساد عنه، والسالم اسم من أمساء اهلل تعاىل 

 .لسالمته من كل عيب ونقص، ومنه اجلنة دار السالم لسالمتها من اآلفات
يف كل حال، واجبة يف اجلملة وركن يف التشهد األخري، وخطبيت اجلمعة كما ( 2)

من صلَّى علىَّ صالة »، ويف الصحيح يأيت، وتواتر األمر هبا، ويف كيفيتها وفضلها
 .، اللهم صل وسلم على حممد«واحدة صلى اهلل عليه هبا عشرا

، رواه ابن ماجه، وأليب داود «أ  روا علي من الص       الجمعة» لقوله ( 3)
أ  روا الص   علي ليلة الجمعة »: ، ولقوله«فأ  روا علي من الص   فيه»فيه 

 .هقي بإسناد جيدرواه البي «و    الجمعة
ر م أنف من   رل » أي وكذا الصالة عليه تتأكد كلما ذكر امسه لقوله ( 4)

 .، رواه الرتمذي«عند  فلم  صا علي
أي وقت ذكر امسه، قاله الطحاوي ومجاعة من احلنفية، واحلليمي ومجاعة من ( 5)

أقوى  الشافعية وحكي عن اللخمي من املالكية، وابن بطة، والبلباين، وذكر أنه
وحيتمل وهو : واألمر يقتضي الوجوب، قال الشيخ َصلُّ ا َعَلْيهِ : لقوله تعاىل

: األشبه أنه جتب الصالة عليه يف الدعاء، ول جتب مفردة، لقول عمر وعلي
الدعاء موقوف بني السماء واألرض حىت تصلي على نبيك صلى اهلل عليه وسلم، 

 .لى الدعاء لوجوب تقدميه على النفسوتقدم الصالة عليه صلى اهلل عليه وسلم ع
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 َا َأ ُـَّها الَِّ  َن  َمُن ا َصلُّ ا َعَلْيِه َوَسلُِّم ا : قال اهلل تعاىل
َتْسِليًما

من صلى علي في   ا  لم تزل الم ئكة )وروي  (1)
 .(2)(تس  فر له ما  ا  اسمي في  لك الك ا 

                                                

وأكد التسليم باملصدر تنبيها على « أي قولوا اللهم صلِّ وسلم على حممد»( 1)
تأكده، قال بعض املفسرين أخرب سبحانه إنه ومالئكته يثنون عليه فصلوا أنتم 

 .عليه، فأنتم أحق بأن تصلوا عليه، وتسلموا تسليما، ملا نالكم بربكة رسالته
ه الطرباين وغريه بسند ضعيف، وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات وروي من  روا( 2)

كالم جعفر بن حممد موقوفا عليه، قال املنذري وهو أشبه، وروي تستعمل يف 
الضعيف كما هو الصواب هنا، واستعماهلا يف الصحيح واحلسن حيد عن 

ر وأخرب، قال وفعل وأمر وهنى وروى عنه فالن وذك: الصواب، كاستعمال كثريين
وهو ضعيف فإنه ل ينبغي أن يطلق حنو هذا إل فيما صح، وإل كان يف معىن 

اللهم »الكاذب عليه صلى اهلل عليه وسلم، واستغفار املالئكة هو أن تقول 
ويف لفظ تصلي عليه، يعين على من كتب امسه صلى اهلل عليه وسلم  «ا فر له

، وصرح به ابن وضاح، وقد مقرونا بالصالة عليه، كما يف بعض الطرق. فيه
يف اخلطب واملراسالت، وأول من  استدل به على وضع الصالة على النيب 

فعله أبو بكر رضي اهلل عنه، وكتاب مبعىن مكتوب، وقد غلب الكتاب يف 
العرف العام على مجيع الكلمات املفردة بالتدوين، وملا كانت الكمالت الدينية 

ح املعاش واملعاد فائض من اجلناب األقدس جل والدنيوية، بل مجيع ما فيه صال
هذا النيب الكرمي، الذي هو عني مجيع هذه املخلوقات  وعال علينا بواسطة

 وأشرفها، أتبع املصنف احلمد بالصالة 
أداء لبعض ما جيب له صلوات اهلل وسالمه  صلى اهلل عليه وسلموالسالم عليه 

ْعَنا َلكَ : عليه، وعمال بقوله تعاىل ل أذكر إل : قال جماهد وغريه ِ ْ َركَ  َوَرفـَ
 ا          ر اهلل فيه فيبدأ به وبالص   » ذكرت معي، وامتثال لقوله 

 ، أخرجه الديلمي وابن املديين «علي فه  أق ع ممح و من  ا بر ة
= 
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وأتى باحلمد باجلملة المسية الدالة على الثبوت والدوام، لثبوت 
وبالصالة بالفعلية الدالة على  (1)مالكية احلمد واستحقاقه له أزل وأبدا

 (2)أي الرمحة من اهلل التجدد أي احلدوث، حلدث املسئول وهو الصالة
 صلى اهلل عليه وسلملقوله  (3)على أفضل املصطفني حممد بال شك

 .(5)وخص ببعثه إىل الناس كافة (4)«أنا سيد ولد     و  فقر»
                                                

= 

والرهاوي وابن مندة بلفظ فهو أقطع أكتع، وضعفه البخاري وملا تقدم، وغري ذلك 
األمر بالصالة عليه صلى اهلل عليه وسلم، والصالة عليه صلى اهلل عليه مما ورد من 

وسلم إمنا هي على الوجه الذي أمر به من التعظيم حلقه، والرغبة يف الثواب عند 
   صلى على إ  في م  ع اح سا  »ذكره، أو ذكر شيء من أمره، ويروى 

سة، وعند الذبح، وعند ، فتكره يف األماكن القذرة، وأماكن النجا«أو رجاء   ا 
 .العطاس، وعند اجلماع، والعثرة، والتعجب، وشهرة املبيع، وحنو ذلك

 .أي قدميا وحال ودائما يف الدنيا واآلخرة( 1)
 .على القول به، وتقدم أنه الثناء من اهلل عليه يف املأل األعلى( 2)
مجيع اخللق فهو صلى اهلل عليه وسلم أفضل اخلالصني الطيبني املختارين من ( 3)

 .بإمجاع املسلمني
رواه أمحد والرتمذي وغريمها يف حديث طويل، أي ل أقوله تبجحا، ولكن شكراا ( 4)

 .هلل وحتدثا بنعمته، والفخر هو التعاظم على الغري
َوَما وقال  ُقْا َ ا َأ ُـَّها النَّاُس ِإنِّي َرُس ُل اهلِل ِإَلْيُكْم َجِميًعا: قال اهلل تعاىل( 5)

و ام النبي  بعث إلى ق مه »وقال صلى اهلل عليه وسلم  َسْلَناَك ِإ  َ افًَّة لِلنَّاسِ َأرْ 
أرسل  إلى الناس  افه، وص م بي »، وملسلم «صاصة، وبع   إلى الناس عامة

واخلصائص مجع  وخص بالبناء للمفعول، أي خصه اهلل، وإمنا حذفه للعلم به «النبي م
اء كانت يف ذاته أو يف صفاته، أو فيما يصدر خصيصة، وهي الصفة اخلاصة، سو 

 .عنه من معجزاته وكراماته

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

13 

واملصطفون مجع مصطفى  (2)واألنبياء حتت لوائه (1)وبالشفاعة
ئه وحممد من أمسا (4)وطاؤه منقلبة عن تاء (3)وهو املختار، من الصفوة

مسي به قبله  (5)مسي به لكثرة خصاله احلميدة صلى اهلل عليه وسلم
 .(6)سبعة عشر شخصا على ما قاله ابن اهلائم عن بعض احلفاظ

                                                

أي وخص بالشفاعة العظمى، وهو املقام احملمود الذي حيمده فيه األولون ( 1)
واآلخرون وذلك شفاعته يف أهل املوقف ليقضى بينهم بعد ما يستغيثون بآدم 

 .أنا هلا: وأويل العزم، ويرتاجعوهنا بينهم فيقول
اللواء الراية، ويف احلديث لواء احلمد بيدي يوم القيامة، وخص بالنصر بالرعب ( 2)

مسرية شهر، وإحالل الغنائم له، وجعل األرض مسجدا وطهورا وإعطاء جوامع 
 .الكلم، واخلتم واإلسراء وغري ذلك مما يفوت احلصر

ى وهو اخللوص من الكدر، والصفوة من كل شيء خالصه فإن اإلنسان ل يصطف( 3)
إل إذا كان خالصا طيبا، وهو صلى اهلل عليه وسلم أخلص اخللق وأطيبهم 

 ,.وخريهم بال نزاع
لوقوعها بعد حرف اإلطباق وهو الصاد، وقلبت الواو ألفا لتحركها، وانفتاح ما ( 4)

 .قبلها فصفو من فعل نقل إىل افتعل، فثقل النطق به، فقيل اصطفى
شجاعة، وغري ذلك ما خصه اهلل به من من حسن اخللق والكرم واجلود وال( 5)

 .اخلصال الرفيعة اليت ل حتصر وهو الذي حيمده اهلل ومالئكته وعباده املؤمنون
ابن اهلائم هو أبو العباس أمحد بن حممد بن عماد بن علي املصري، مث املقدسي، ( 6)

ئض الفرا املشهور بابن اهلائم املتوىف سنة مثامنائة ومخس عشرة، وله مؤلفات يف
 .واحلساب
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وعلى آله أي أتباعه على  (1)خبالف أمحد فإنه مل يسم به قبله
ذكره يف شرح  (3)وعليه أكثر األصحاب (2)دينه نص عليه أمحد

 .(5)مبالصالة عليهوقدمهم لألمر  (4)التحرير

                                                

ول يف زمنه، ول يف زمن أصحابه، محاية هلذا السم الذي بشر به األنبياء، وهو ( 1)
علم مشتق من محد بالبناء للمفعول، يعين محدا أكمل من غريه، وصفة أيضا 

 .امجتعا يف حقه صلى اهلل عليه وسلم، وهو أعظم أمسائه وأشرفها وأشهرها
َأْ ِصُل ا  َل ِفْرَعْ َم َأَشدَّ : ه لقولهوصححه صاحب تصحيح الفروع وغري ( 2)

آله أهل بيته، وإنه نص أمحد، : أي أتباعه، وقال الشيخ رمحه اهلل * اْلَعَ ا ِ 
وقاله املوفق وغريه، واختاره الشريف، ومنهم بنو هاشم، وأفضل أهل بيته من أدار 

او وانفتح عليهم الكساء، وخصهم بالثناء، وقال الشيخ وأصل آل أول حتركت الو 
ما قبلها، فقلبت ألفا، فقيل آل ومن قال أهل فقد غلط، فآل الشخص هم من 
يأوون له، ويئولون إليه، ويرجعون إليه، ويضافون إليه، ويؤوله أي يسوسه يكون 

 .مآله إليه، ونفسه هي أوىل من يئول إليه، فطلبت تبعا له، وهو األصل
أتباعه، ومنهم أبو حامد وأبو حفص، أي أكثر أصحاب اإلمام أمحد على أن آله ( 3)

 .واختاره القاضي وغريه، وقدمه يف املغين والشرح ومجع
يف أصول الفقه، لعالء الدين علي بن سليمان بن حممد بن أمحد بن حممد ( 4)

السعيديِّ املرداوي، مث الصاحلي احلنبلي، صاحب اإلنصاف وغريه، املتوىف سنة 
 .ه ابن النجارمثامنائة ومخس ومثانني، مث اختصر 

 .وحنو ذلك« ق ل ا اللهم صاِّ على محمد و ل محمد» يف قوله ( 5)
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وإضافته إىل الضمري جائزة عند األكثر، وعمل أكثر املصنفني 
مجع : وأصحابه (1)عليه، ومنعه مجع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي

وهو من اجتمع بالنيب صلى اهلل عليه وسلم  (2)صاحب مبعىن الصحايب
 .(3)نا ومات على ذلكؤمم

                                                

أي منع مجع من اللغويني، إضافة اآلل للضمري، لتوغله يف اإلهبام منهم الكسائي ( 1)
علي بن محزة النحوي املشهور، املتوىف بالري سنة مائة وإحدى ومثانني، ومنهم 

ن إمساعيل بن يونس النحوي التونسي له النحاس أبو جعفر، أمحد بن حممد ب
تصانيف يف التفسري والنحو، مات سنة ثالمثائة ومثان وثالثني، ومنهم الزبيدي 
بالضم حممد بن احلسن النحوي، من أئمة اللغة العربية، مات سنة ثالمثائة وتسع 

 .وسبعني
ومجع األصحاب أيضا صحابة وصحابة وأصاحيب، والصحابة يف األصل مصدر ( 2)

صحبه يصحبه صحابة وصحبة، فهو صاحب، عاشره ورافقه، وهو لفظ يضاف 
إىل من له أدىن مالبسة بأي شيء، ومجع الصاحب صحب، والصاحب املالزم 

صحبه شهرا ويوما وساعة والصحابة علم : مشتق من الصحبة بال خالف، يقال
 ألصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ووجه الثناء على اآلل واألصحاب وهو

الوجه يف الثناء عليه صلى اهلل عليه وسلم بعد الثناء على الرب تبارك وتعاىل، 
ألهنم الواسطة يف إبالغ الشرائع إىل العباد، فاستحقوا سؤال الثناء عليهم من اهلل 
عز وجل، وإلتيانه عليه الصالة والسالم بذكرهم يف الصالة عليه، فال يتم المتثال 

 . بذكرهمبالصالة اليت علمها أمته إل
أعطوا كل من رآه  هذا مذهب أهل احلديث كما نقله البخاري، وهذا لشرفه ( 3)

 .حكم أصحابه، سواء كان مؤمنا حكما، أو اختيارا
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ويف اجلمع  (1)لعاموعطفهم على اآلل من عطف اخلاص على ا
 (2)بني الصحب واآلل خمالفة للمبتدعة ألهنم يوالون اآلل دون الصحب

من غري  (4)والعبادة ما أمر به شرعا (3)ومن تعبد أي عبد اهلل تعاىل
 .(5)اطراد عريف ول اقتضاء عقلي

                                                

على القول املشهور أن آله أتباعه على دينه، وأما على القول الثاين الذي اختاره ( 1)
فهو من عطف العام على  الشيخ وغريه، وصوبه ابن القيم وغريه، أهنم أهل بيته،

اخلاص، وسائغ ذكر العام مث اخلاص، تنويها بشأنه وتعظيما ألمره، وتفخيما حلاله  
 .كما يف الكتاب والسنة، وجاء ذكر العام بعد اخلاص

 .كالرافضة يتربءون منهم ويسبوهنم( 2)
وعبده يعبده عبودية وحده وأطاع له، وخضع وذلك وانقاد والتزم شرائع دينه، ( 3)

 .العبادة تتضمن غاية الذل هلل والنقياد له، مع غاية احملبة لهف
أي ما أمر اهلل به يف الشرع، بأن مل يعلم طريقه إل من الشارع، وحيرم اعتقاد غري ( 4)

املشروع مشروعا وطاعة وقربة ودينا، واألصل يف العبادات البطالن إل ما شرعه 
ه اهلل ورسوله، ويف الفروج التحرمي إل ما اهلل ورسوله، ويف العادات احلل إل ما حظر 

أباحه اهلل ورسوله، والعقود األصل فيها الصحة إل ما أبطله اهلل ورسوله واملطاعم 
 .األصل فيها اإلباحة إل ما حرمه اهلل ورسوله، قاله الشيخ وغريه

ما قاله الفخر وأبو البقاء وغريمها، أي ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس و ( 5)
اقتضته مقاييسهم وعقوهلم، وفيه قصور، والتعريف اجلامع املانع الشامل، قول 

العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه، من األقوال واألعمال : شيخ اإلسالم
الظاهرة والباطنة، كالصالة، والزكاة، والصوم، واحلج، وصدق احلديث وأداء األمانة 

: واحملبة واخلشية، واإلنابة، وغري ذلك، وقال أيضا وبر الوالدين، والذكر، والدعاء،
 .هي طاعة اهلل بامتثال ما أمر به على ألسن رسله
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أي بعد ما ذكر من محد اهلل والصالة والسالم على  (أما بعد)
 (2)هبا لالنتقال من أسلوب إىل غريه تىوهذه الكلمة يؤ  (1)رسوله

ويستحب اإلتيان هبا يف اخلطب واملكاتبات، اقتداء به صلى اهلل عليه 
حىت رواه احلافظ عبد  (3)وسلم، فإنه كان يأيت هبا يف خطبة وشبهها

ذكره ابن  (4)القاهر الرهاوي يف األربعني اليت له عن أربعني صحابيا
 .(5)قندس يف حواشي احملرر

                                                

واتباعا لسبيل السلف من املصنفني  صلى اهلل عليه وسلم امتثال ألمره ( 1)
 .وغريهم

ول أي يأيت هبا املتكلم إذا كان يف كالم وأراد النتقال إىل غريه، ول يؤتى هبا يف أ( 2)
 .الكالم، وأسلوب بالضم أي من الطريق أو فن مجعه أساليب

وهل أول من ابتدأ هبا داود عليه السالم، أو قس بن ساعدة، أو كعب ابن لؤي، ( 3)
 .أو يعرب بن قحطان، أو سحبان فصيح العرب، أقوال، قالوا واألول أشبه

واملراسالت على يف الفصل بأما بعد، يف اخلطب  أورد فيها ما جاء عن النيب ( 4)
 «من حفظ على أم ي أربعين حد  ا»سبيل من صنف يف األربعينات، ملا روى 

إخل وعبد القاهر باهلاء ويف بعض النسخ بالدال بدل اهلاء وهو الصواب كما يف  
كشف الظنون وغريه نسبة إىل رها، بضم الراء بلدة باجلزيرة حمدث حنبلي، موىل 

 .ة ستمائة واثنيت عشرةلبعض أهل املوصل فأعتقه، تويف سن
أي ذكر أن عبد القادر روى ذلك، وابن قندس هو الشيخ تقي الدين أبو بكر ( 5)

إبراهيم بن قندس البعلي احلنبلي صاحب حواشي احملرر، والفروع املشهورين، 
وغريمها املتوىف سنة مثامنائة وإحدى وستني، واحلواشي جملد ضخم، له على كتاب 

 .قه، لإلمام جمد الدين بن عبد السالم بن تيمية رمحه اهللاحملرر املشهور يف الف
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والصحيح أنه  (1)ل إهنا فصل اخلطاب املشار إليه يف اآليةوقي
وأجاز  (3)واملعروف بناء بعد على الضم (2)الفصل بني احلق والباطل

والفتح بال تنوين على تقدير  (4)بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة
وأقامه مقام  (6)فهذا إشارة إىل ما تصوره يف الذهن (5)املضاف إليه

 .(7)وجود بالعياناملكتوب املقروء امل
                                                

َناُ  اْلِحْكَمَة َوَفْصَا اْلِق َا ِ : وهي قوله( 1) وبه قال أبو موسى   َو تَـيـْ
 .والشعيب

أي أن فصل اخلطاب املذكور يف اآلية هو الفصل بني احلق والباطل يف الكالم ( 2)
فصل اخلطاب ألهنا تفصل بني  (ألما بعد): واحلكم، وهو املراد باآلية، وإمنا يقال

 .الكالمني، أي حتجز بينهما
ْبُا َوِمْن إذا قطعت عن اإلضافة مع نية املضاف إليه حنو ( 3) هلِل اأَلْمُر ِمْن قـَ

إذ الضم ل يدخلها إعرابا، ألنه ل يصلح وقوعا موقع الفاعل، ول املبتدأ  بـَْعدُ 
 .واخلرب

ولقطعها عن اإلضافة، مع عدم نية املضاف إليه لفظا  إخراجا هلا عن الظرفية،( 4)
فيها معىن الشرط أو  (أما)و (من بعدهم): ومعىن، وتعرب إذا أضيفت كقوله

 .مهما يكن من شيء بعد: قائم مقام الشرط، واألصل (بعد)حرف شرط، و
 .إذ مل تكن غاية وغاية الكالم ما بقي بعد احلذف( 5)
لفهم والعقل، والقوة يف العقل وحفظ القلب، واجلمع بالكسر الذكاء والفطنة وا( 6)

 .أذهان وملا كانت أما متضمنة معىن الشرط أتى بالفاء اجلزائية
بكسر العني، من عاين الشيء معاينة وعيانا، رآه بعينه، ومقام بضم امليم، ألن ( 7)

ر ماضيه رباعي، يعين أنه ملا تأكد عزمه على تصنيفه عامله معاملة املوجود فأشا
= 
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قال علي  (1)أي موجز وهو ما قل لفظه وكثر معناه (خمتصر)
 (يف الفقه) (2)خري الكالم ما قل ودل، ومل يطل فيمل: رضي اهلل عنه
 .(3)وهو لغة الفهم

                                                
= 

وقيل بل ترك  َهَ ا  ـَْ ُ  اْلَفْصاِ : إليه وهذا املعروف يف اللغة وقال اهلل تعاىل
موضع اخلطبة مبيضا إىل أن فرغ من تصنيف الكتاب، مث كتب اخلطبة وتكون 

 .إشارة إىل موجود، واألول هو املعروف، ويقع الثاين
عىن، ويف الكليات، تقليل ويقال جتريد اللفظ اليسري، من اللفظ الكثري، مع بقاء امل( 1)

 .املباين، مع إيفاء املعاين، وبالغ رمحه اهلل يف اختصاره، لئال تنفر النفس منه
بضم الطاء املهملة، من طال اجملرد وميل بضم الياء املثناة مبين للمجهول أي ( 2)

يسأم منه، ويضجر من طوله، وعلي هو ابن أيب طالب، أمري املؤمنني، وصهر 
من آمن به من الصبيان، واخلليفة الرابع، ولد قبل البعثة بعشر، وأول  النيب 

وقتله ابن ملجم سنة أربعني، مبسجد الكوفة، وفضائله رضي اهلل عنه مشهورة، 
 .معروفة

العلم بالشيء والفهم له، : الفقه فهم املعىن املراد، ويقال: وقال ابن القيم( 3)
وفضله على سائر أنواع الفطنة وقد غلب على علم الدين لشرفه : ويقال

الفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد املتكلم من كالمه، وهذا : العلم، وقال
قدر زائد على جمرد فهم وضع اللفظ يف اللغة، وحبسب تفاوت الناس يف هذا 

وجعلته العرب خاصا بعلم الشريعة، . تفاوت مراتبهم يف الفقه والعلم اهـ
صب على نزع اخلافض، أو على احلال، وختصيصا بعلم الفروع منها، ولغة ن

أو على التمييز، واألول أحسنها، ومثله عرفا، وشرعا واصطالحا وتقدم 
والفهم بفتح الفاء وسكون اهلاء إدراك معىن الكالم، ل جودة . تعريف اللغة

فطنة يفهم هبا : إدراك معىن الشيء بسرعة، ويف الفتح: الذهن، ويف الواضح
 قرتن به من صاحبها من الكالم ما ي

= 
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بالستدلل  (1)معرفة األحكام الشرعية الفرعية: واصطالحا
 .(3)أو بالقوة القريبة (2)بالفعل

                                                
= 

والتفقه أخذ الفقه شيئا  «من  ر  اهلل به صيرا  فقهه»أو فعل ويف الصحيح  قول
فشيئا وفقه غاص علما لستخراج معىن القول، فمعناه استخراج الغوامض، 
والطالع على أسرار الكلم، ويقال فقه بالكسر ملطلق الفهم، وبالضم إذا كان له 

والفقيه من عرف األحكام الشرعية بأدلتها سجية، وبالفتح إذا ظهر على غريه، 
وعند عامة العقالء والفقهاء أنه لميكن اخلوض يف علم من العلوم إل بعد تصور 

 .ذلك العلم، والتصور مستفاد من التعريفات
أخرج العقلية واألصولية، واألحكام مجع حكم، وهو ثبوت أمر ألمر أو نفيه عنه، ( 1)

 .ب الشرعواحلكم الشرعي هو مدلول خطا
الستدلل استفعال، من دل يدل طلب الدليل بالفعل، أي طلب احلكم بالنظر ( 2)

يف األدلة واستخراجها حال إذا أورد عليه السائل مسألة قال كذا وكذا، وقال 
 .الستدلل إقامة الدليل من نص أو إمجاع أو قياس أو غريها: بعضهم

حكام بالستدلل، ولو مل يكن حال، وهي األهلية لستخراج األ: أي من الفعل( 3)
لكنه معه قوة يستخرج هبا الدليل من الكتاب والسنة بالبحث واملطالعة فخرج 

التهيئ ومعرفة مكان املسألة إذا طلبها ملعرفتها، فإن إطالقه على : املقلد ويقال
التهيئ شائع عرفا، وأفضل العلوم بعد أصل الدين الفقه، وهو األحكام الفاصلة 

علم شرعي عملي، مكتسب من دليل تفصيلي، : احلالل واحلرام، وحده بني
من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، : أفعال املكلفني، واستمداده: وموضوعه

أوامر اهلل، واجتناب : وسائر األدلة املعروفة، كالستصحاب، وفائدته امتثال
وجوب العيين، أو ال: نواهيه، احملصلني للفوائد الدنيوية واألخروية، وحكمه

 .األئمة اجملتهدون: الكفائي، وواضعه
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 (اإلمام)تأليف  (1)لكتاب املسمى باملقنعأي من ا (من مقنع)
عبد اهلل بن أمحد بن حممد  (املوفق أيب حممد)به شيخ املذهب  ىاملقتد

 .(5)وأعاد علينا من بركته (4)تغمده اهلل برمحته (3)املقدسي (2)بن قدامةا

                                                

املشتهر أي اشتهار، عند علماء املذهب، وعكف الناس عليه وخدموه بالشروح ( 1)
 .واحلواشي، منها الشرح الكبري، واإلنصاف واملمتع واملبدع واملطلع وغريها

لقاسم ابن ابن مقدام بن نصر بن عبد اهلل بن حذيفة بن حممد بن يعقوب بن ا( 2)
 .إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما

مث الدمشقي، الصاحلي أحد األعالم الزاهد الورع الفقيه املشهور ومن : األصل( 3)
بعده عيال عليه ولد جبماعيل، سنة إحدى وأربعني ومخسمائة وقدم دمشق، ورحل 

نابلة جبامع دمشق، قال شيخ إىل بغداد، مث رجع وصنف ودرس،كان إمام احل
ما رأيت مثل : ما دخل الشام بعد األوزاعي أفقه منه، وقال ابن الصالح: اإلسالم

 .املوفق، تويف رمحه اهلل سنة ستمائة وعشرين
 .أي غمره هبا، وتقدم( 4)
أنا يف : أعاد وأرجع وكرر، والربكة النماء والزيادة قال شيخ اإلسالم، قول القائل( 5)

ن، إن أراد بركة مستقلة بتحصيل املصاحل، ودفع املضار، فكذب وشرك، بركة فال
وإن أراد أن فالنا دعا يل فانتفعت بدعائه، أو أنه علمين وأدبين فأنا يف بركة ما 
انتفعت به وتأديبه فصحيح، وإن أراد بذلك أنه بعد موته جيلب املنافع، ويدفع 

عين، من غري أن أطيع اهلل فكذب املضار، أو جمرد صالحه ودينه قربة من اهلل ينف
وقال أيضا قول القائل بربكة الشيخ قد يعين هبا دعاءه أو ما أمره به وعلمه من 

 .اخلري، وبركة معاونته على احلق، وموالته يف الدين وحنو ذلك
وهذه كلها معان صحيحة، ل استقالله بذلك التأثري، أو فعله ملا هو عاجز عنه 
= 
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وكذلك صنعت يف شرحه، فلم أتعرض  (على قول واحد)
القول الواحد الذي يذكره أي ذلك  (وهو) (1)للخالف طلبا لالختصار

أي  (الراجح)وحيذف ما سواه من األقوال إن كانت هو القول 
 (أمحد)أيب عبد اهلل  (3)إمام األئمة وناصر السنة (يف مذهب) (2)املعتمد

 .(4)بن حممد بن حنبل

                                                
= 

 .البدعأو غري قادر عليه فمن 
تقدم معىن الختصار وقد بلغا الغاية فيه، فلم يتعرضا للخالف ل مطلقا ول بني ( 1)

األصحاب، إل الشارح نادرا والختالف بني األصحاب إمنا يكون لقوة الدليل 
من اجلانبني، وكل واحد ممن قال بتلك املقالة إمام يقتدى به فيجوز تقليده ما مل 

كون يف الغالب مذهبا إلمامه، ومن كان خبريا يظهر رجحان غريه حبجة، وي
بأصول أمحد ونصوصه عرف الراجح يف مذهبه يف عامة املسائل، وإن كان له بصر 
باألدلة الشرعية عرف الراجح يف الشرع، وتقدم أن املرء مأمور أن جيتهد، ويتقي 

 .اهلل ما استطاع
د، فضال عن نص يف الغالب، وسيمر بك ما ليس مبعتمد، بل خمالف لنص أمح( 2)

 .الشرع، وقوله إن كانت أي وجدت فكان هنا تامة
أي يف طريق ومعتقد قدوة األئمة، وناصر السنة، أي منجي الطريقة احملمدية، ( 3)

وخملصها مما أحدثه املبتدعة، لقب بذلك لنصرته هلا حيث ماجت البدع، بإبرازه 
 .احلجج وصربه على احملن

بن عبد اهلل بن حيان بن عبد اهلل بن أنس ابن  ابن هالل بن أسد بن إدريس( 4)
 .عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان، البطن املتسع الشعوب يف صدر اإلسالم
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واملذهب يف  (1)الشيباين نسبة جلده شيبان بن ذهل بن ثعلبة
مث أطلق على ما قاله اجملتهد  (2)األصل الذهاب أو زمانه أو مكانه

وكذا ما أجري جمرى قوله من فعل أو إمياء  (3)بدليل ومات قائال به
 .(4)وحنوه

                                                

ابن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، البطن املعروف، ولد اإلمام أمحد ( 1)
 هـ ورحل إىل املدينة ومكة واليمن والشام والكوفة 364رمحه اهلل ببغداد سنة 

ابن علية وسفيان، وهشيم، وعبد الرزاق، : والبصرة واجلزيرة، وأخذ عن بشر منهم
ومعتمر، وغريهم، وعنه البخاري، ومسلم، وابن مهدي، والشافعي، وخلق قال 

كان أعلم من غريه بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعني، وهلذا ل : الشيخ
مذهبه قول يوافق القول األقوى، يكاد يوجد له قول ضعيف يف الغالب إل ويف 

وأكثر مفاريده يكون قوله فيها راجحا، ومن مصنفاته املسند ثالثون ألف حديث، 
والتفسري مائة ومخسون ألف حديث، ومل يؤلف رمحه اهلل يف الفقه، وإمنا أخذ 
أصحابه مذهبه من أقوال وأفعاله وأجوبته وحنو ذلك، تويف رمحه اهلل سنة مائتني 

 .عني، وكان يوما مشهوداوإحدى وأرب
: مفعل من ذهب يذهب إذا مضى، واملقصود به هنا املصدر، أي ظاهر ذهابه و( 2)

 .يعين يف اللغة: يف األصل
واجملتهد يف الشيء الباذل الواسع والطاقة يف طلب ما فيه كلفة ومشقة وكان ( 3)

األحكام املذهب عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من األئمة من 
 .الجتهادية

كتصحيح خرب، أو حتسينه أو تدوينه، أو تعليل قول وكتنبيه ويطلق املذهب عند ( 4)
املتأخرين من أئمة املذاهب على ما به الفتوى، من باب إطالق الشيء على جزئه 

 .األهم، وجمرى بضم امليم، ألنه من أجرى الرباعي
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مجع مسألة من السؤال وهي ما يربهن  (ورمبا حذفت منه مسائل)
 (2)لعدم شدة احلاجة إليها (الوقوع)أي قليلة  (نادرة) (1)عنه يف العلم

أي يعول  (ما على مثله يعتمد)ئد على ما يف املقنع من الفوا (وزدت)
 .(5)تعليل لختصاره املقنع (4)(إذ اهلمم قد قصرت) (3)ملوافقته الصحيح

                                                

نادرة الوقوع، فلم يذكرها يف هذا املنت، أي رمبا حذف املاتن مما يف املقنع مسائل ( 1)
إذ اهلمم قد قصرت : يعين زاد املستقنع طلبا لالختصار، ويأيت تعليله وهو قوله

 .إخل
ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها، أو استدعاء معرفتها، أو ما يؤدي إليها، ( 2)

ب وبرهن وتطلق على القضية املطلوب بياهنا يف العلم، والنبذة من بعض األبوا
الشيء وعليه وعنه أقام عليه الربهان، والربهان احلجة الفاصلة البينة، والعلم ما 

 .يستدل به على الطريق ومسي العامل البارع بذلك ألنه يهتدى به
أي زاد رمحه اهلل يف هذا املنت عما يف املقنع، وأشار ملدحه من وجوه كثرية، كونه ( 3)

تصاره من كتاب املقنع، وكون املقنع للموفق، يف الفقه، وكونه خمتصرا، وكون اخ
ومها مها، وكونه على قول واحد، وكون ذلك القول هو الراجح من مذهب أمحد، 

 .وكونه حذف ما ندر وقوعه، وزاد ما على مثله يعتمد
 .قصر عن األمر يقصر قصورا من باب قعد، انتهى وعنه عجز وبالتشديد كل عنه( 4)
مجعها عالت وعلل، ومجع اجلمع أعالل، وهذه علة هذا العلة املرض الشاغل، ( 5)

أي سببه، أو حكمة الشيء، وعلل بني علته، وشرعا عبارة عما جيب احلكم به 
 .معه
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واهلمم مجع مهة بفتح اهلاء وكسرها، يقال مهمت بالشيء إذا 
 (2)مجع سبب وهو ما يتوصل به إىل املقصود (واألسباب) (1)أردته

قد )أي املقصود  (املراد)أي إدراك  (عن نيل) (3)أي الشاغلة (املثبطة)
   أتي عليكم  مام إ  وما بعد  شر »لسبق القضاء بأنه  (كثرت

 (مع صغر حجمه حوى)هذا املختصر  (و) (4)«منه ح ى تلق ا ربكم
 .(5)(ما يغين عن التطويل)أي مجع 

                                                

 .بفتح التاء، فإن فسر بأي فبالضم قال بعضهم( 1)
 ف ـــــــــم تـــــــــاءك فيـــــــــه  ـــــــــم مع ـــــــــرو

 

 إ ا  نيــــــــــــ  بــــــــــــأي فعــــــــــــً  تفســــــــــــر  
 فف حــــــك ال ــــــاء أمــــــر  يــــــر مق لــــــف 

 
 إ ا   ًمــــــــــــا تفســــــــــــر وإم تكــــــــــــ م بــــــــــــ 

 
 
وهو احلبل الذي يتوصل به إىل املاء مث : وأصله من السبب: وقال يف النهاية( 2)

 .استعري لكل ما يتوصل به إىل الشيء
 .ازدحام العلوم مضلة أفهام: وهو أوىل قال بعض أهل العلم: وقيل املقعدة( 3)
الشرعي الديين فإنه رواه البخاري وغريه، واملراد القضاء الكوين القدري، ل ( 4)

سبحانه يريد اخلري ويأمر به، ومل يأمر بالشر بل هنى عنه، ومل يرضه دينا، وشرعا، 
وإن كان مريدا له خلقا وقدرا، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب، إعذارا وإنذارا، 

 ٌِة بـَْعَد الرُُّسا  .ِلَئ  َ ُك َم ِللنَّاِس َعَلى اهلِل ُحجَّ
  »يده، وملمسه الناتئ حتت يدك، ويف احلديث حجم الشيء ضخامته وج( 5)

والتطويل مصدر طول الشيء جعله طويال، أي ما يغين  « صف حجم عظامها
عن جعل اللفظ زائدا على أصل املراد، ل لفائدة، فهو كتاب صغر حجمه وكثر 
علمه، ومجع فأوعى، وفاق أضرابه جنسا ونوعا، مل تسمح قرحية مبثاله، ومل ينسج 

 .منواله ناسج على
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 (1)لشتماله على جل املهمات اليت يكثر وقوعها ولو مبفهومه
أي ل حتول من حال إىل حال، ول قوة  (ول حول ول قوة إل باهلل)

وقيل ل حول عن معصية اهلل إل مبعونة اهلل، ول  (2)على ذلك إل باهلل
وهو ) (4)واملعىن األول أمجع وأمشل (3)قوة على طاعة اهلل إل بتوفيق اهلل

جل جالله أي املفوض إليه تدبري  (ونعم الوكيل) (5)أي كافينا (حسبنا
 .(6)خلقه

                                                

بضم اجليم أي معظم األمور : أي لشتمال هذا املختصر صغري احلجم على جل( 1)
العظيمة، ولو مبفهومه أي ولو كان اشتماله على ذلك باملفهوم إذ املفهوم على 
مجيع أنواعه حجة على الصحيح، واملفهوم هو ما دل عليه اللفظ ل يف حمل النطق، 

 .فإنه يدل على حترمي ما هو أعظم منه كالضرب َف  تَـُقْا َلُهَما ُأو  حنو 
 .متربئا من حول نفسه ومن قوته إل باهلل وحده( 2)
روي ذلك عن ابن مسعود رضي اهلل عنه، ويف النهاية احلول ههنا احلركة يقال ( 3)

احلول : حال الشخص حيول إذا حترك املعىن ل حركة ول قوة إل مبشيئة اهلل، وقيل
واحلول معناه احليلة واحملاولة والتحيل، يقال ما للرجل حول . أشبه اهـاحليلة واألول 

معناه إظهار الفقر، وطلب املعونة : ول احتيال، والقوة معناها القدرة وقال اخلطايب
ول قدرة على : من اهلل على ما يزاوله من األمور أي يعاجله، ويف بعض النسخ

 .ذلك إل باهلل
 .ه لدخول غريه يف معناهقاله شيخ اإلسالم وغري ( 4)
ومغنيا عن غريه، وكل ما يف الوجود منه، ل مانع ملا أعطى، ول معطي ل منع، ل ( 5)

 .من أحسبه إذا كفاه (حسبنا)إله غريه، ول رب سواه، و
املوكول إليه أمورهم أو نعم املوكول إليه هو سبحانه قال النحاس وقول حسيب ( 6)

، ملا يف الثاين من التعظيم، ورجح شيخ اإلسالم وحسبنا: اهلل، أحسن من قوله
 .وغريه ضمري اجلمع يف الدعاء، ألنه يدعو لنفسه وللمؤمنني
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: ونعم الوكيل إما معطوف على (1)صاحلهم أو احلافظوالقائم مب
واملخصوص هو : حسبنا: وهو حسبنا، واملخصوص حمذوف، أو على

 .(2)الضمري املتقدم

                                                

 .أي أو الوكيل احلافظ، فال يغيب عنه شيء ولينساه( 1)
 .نعم الوكيل اهلل، كنعم العبد أيوب، وعلى الثاين، وهو نعم الوكيل: أي( 2)
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   ا  ال هار 

 
 (2)هو من املصادر السيالة اليت توجد شيئا فشيئا (1)(كتاب)

اه لغة ومعن (4)ومسي املكتوب به جمازا (3)كتبت كتابا وكتبا، وكتابة: يقال
 .(5)تكتب بنو فالن، إذا اجتمعوا: اجلمع، من

                                                

أو مبتدأ خربه حمذوف أو مفعول لفعل  خرب مبتدأ حمذوف، أي هذا كتاب،( 1)
حمذوف، وقد يعرب عن الكتاب بالباب، وبالفصل وقد جيمع بني الثالثة فيقدم 
الكتاب مث الباب مث الفصل، والكتاب يفصل باألبواب أو بالفصول والباب 
بالفصول، واحلكمة يف تفصيل املصنفات بالكتب واألبواب والفصول وتنشيط 

فظ، والتحصيل، مبا حيصل هلا من السرور باخلتم النفس، وبعثها على احل
والبتداء، كاملسافر إذا قطع مسافة شرع يف أخرى، ومن مث كان القرآن العظيم 

 .سورا ويف ذلك تسهيل للمراجعة
 .أي مصدر بعد مصدر كالكالم وحنوه( 2)
جلمعه ما وضع له، والكتابة اسم للمكتوب، ومجع كتاب كتب تضم التاء ( 3)

 .وتسكن
به أي باملصدر، جلمع أبوابه وفصوله، ومسائله، وحروفه، واجملاز ضد احلقيقة، ومل ( 4)

يعرف يف القرون املفضلة، ويطلقه بعض املتأخرين على اللفظ املستعمل لغري ما 
 .وضع له، وقد صار حقيقة عرفية يف املكتوب، مث جعل امسا للمؤلف

 .عليه ثيابهواجتمع القوم ضد تفرقوا، وتكتب الرجل مجع ( 5)
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والكتابة بالقلم لجتماع  (1)ومنه قيل جلماعة اخليل كتيبة
واملراد به هنا املكتوب أي هذا مكتوب جامع  (2)الكلمات واحلروف

بدأ هبا ألهنا  (4)ويتطهر به وحنو ذلك (3)مما يوجبها (الطهارة)ملسائل 
 .(5)أركان اإلسالم بعد الشهادتني مفتاح الصالة اليت هي آكد

                                                

 .لجتماعها والكتيبة اجليش وقيل القطعة منه( 1)
 :كتبت البغلة إذا مجعت بني شفريها حبلقة أو سري، قال الشاعر: ويقال( 2)

 علــــــــــى قل صــــــــــك وا  بهــــــــــا بأســــــــــيار
 

 ..................................  
 .رعأي تسبب عنه وجوهبا مما ل حيل فعله إل هبا، وإل فاملوجب الشا( 3)
مما يتطهر له، أو يتطهر منه، وغري ذلك، والطهارة كل صفة أصلية كطهارة املاء ( 4)

واألرض والرتاب وغري ذلك، وطهارة مطلوبة للصالة وحنوها حتصل حبصول سببها 
 .يف حمله قصدا أو اتفاقا بشروط تذكر يف مواضعها

بدأ بالصالة  لنيب اللتني مها أساس امللة، وأصل التوحيد، وله كتب مستقلة، وا( 5)
قبل الزكاة والصوم واحلج وغريها، وإذا ثبت تقدمي الصالة بعد التوحيد، فينبغي 

رواه  «مف اح الص   ال ه ر»تقدمي مقدماهتا، ومنها الطهارة، ويف احلديث 
اخلمسة إل النسائي، وذلك أن احلدث مانع منها، فهو كالقفل يوضع على 

 . لاحملدث حىت إذا توضأ احنل القف
واملفتاح شأنه التقدمي على ما جعل مفتاحا له، وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو 
مقدم عليه طبعا، فيقدم وضعا، وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة املصنفني، وألن الطهارة 
أوكد شروط الصالة اليت يطالب املكلف بتحصيلها، إذ هي أهم العبادات، ومن 

قدموا العبادات اهتماما باألمور الدنيوية، مث شأن الشرط أن يتقدم املشروط، و 
 املعامالت ألن من أسباهبا األكل والشرب وحنوه 
= 
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مصدر طهر يطهر  (1)ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن األقذار
وأما طهر بفتح اهلاء فمصدره طهرا كحكم  (2)بضم اهلاء فيهما

أي زوال  (ارتفاع احلدث)ويف الصطالح ما ذكره بقوله وهي  (3)حكما
 . (4)الوصف القائم بالبدن املانع من الصالة وحنوها

                                                
= 

من الضروري الذي حيتاج إليه الكبري والصغري، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح، 
وقدموه على اجلنايات، واحلدود واملخاصمات، ألن وقوعها يف الغالب بعد الفراغ 

 .من شهوة البطن والفرج
 .أي الوساخة، أو من كل عيب حسي أو معنوي، ويطلق على الغائط( 1)
 .أي الطهارة مصدر طهر يطهر طهارة، حسية كانت الطهارة أو معنوية( 2)
 .ويف املصباح وغريه بفتح اهلاء وضمها، يطهر بالضم طهارة، والسم الطهر فيهما( 3)
ف املذكور، باستعمال املاء أي الطهارة الشرعية باتفاق املسلمني هي زوال الوص( 4)

يف مجيع البدن أو يف األعضاء األربعة على وجه خمصوص، وعرب يف جانب احلدث 
بالرتفاع، ألن املراد به هنا األمر املعنوي، ويف جانب اخلبث بالزوال، ألن اإلزالة 
ل تكون إل يف األجرام غالبا، وعرب بعضهم برفع ما مينع من الصالة من حدث 

باملاء، أو رفع حكمه بالرتاب، واحلدث وهو وجود الشيء بعد أن مل أو جناسة 
يكن، يطلق على اخلارج من السبيلني، وعلى خروجه، وعلى املعىن القائم بالبدن، 
احلاصل خبروج ذلك اخلارج، وحكم هذا الوصف املنع من الصالة، والطواف، 

هنا ومس املصحف، وحنو ذلك، ويطلق على نفس املنع، فناسب تفسريه 
بالوصف القائم بالبدن، ويف الرعاية، احلدث ما اقتضى وضوءا أو غسال أو مها، 
أو استجمارا أو استنجاء أو مسحا أو تيمما قصدا كوطء وبول وحنومها غالبا، أو 
اتفاقا، كحيض ونفاس واستحاضة وحنوها، واحتالم نائم وجمنون ومغمى عليه، 

وحنوها وضوء أو غسل، أو مها، أو وخروج ريح منهم، واحملدث من لزمه الصالة 
 .استنجاء أو استجمار، أو مسح أو تيمم، أو استحب له ذلك
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كاحلاصل بغسل   (1)معىن ارتفاع احلدث :أي (وما يف معناه)
وما زاد على املرة األوىل يف  (3)والوضوء والغسل املستحبني (2)امليت

أو  (5)وغسل يدي القائم من نوم الليل وحنو ذلك (4)الوضوء وحنوه
 .(6)بالتيمم عن وضوء أو غسل

                                                

وعلى صورته وما يف حمل رفع عطف على ارتفاع، وأعاد الضمري عليه دون ( 1)
احلدث، ألن األصل يف عود الضمري وإعادته على مثل الثاين نادر أو قليل وملا يف 

 .إعادته على الثاين من اإلهبام
الكاف هنا متثيلية ل تنظريية والفرق بينهما أنه إذا مل يدخل ما بعد الكاف فيما ( 2)

قبلها فهي تنظريية كقولك زيد كعمرو، وإن دخل ما بعدها فيما قبلها فهي 
متثيلية، ول ميثل لشيء إل لنكتة، من رفع إهبام، أو حتذير من هفوة، أو إشارة 

باألدىن على األعلى، أو عكسه، أو حماذاة  خلالف، أو تعيني ملشهور، أو تنبيه
نص كتاب، أو غري ذلك، ملا سيظهر ملن فتح اهلل عليه، ومن قاعدته كغريه أنه إذا 
مجع مسائل مشرتكة يف احلكم والشرط نسقها بالواو، فإذا جاء بعدها بقيد علمنا 

يه أنه منطبق على اجلميع، وإن كان القيد خمتصا ببعضها أدخل عليه كاف التشب
 .فإذا جاء بالقيد علمنا أنه ملا بعد الكاف

 .مها يف معىن ارتفاع احلدث ملشاهبتهما الوضوء والغسل الرافعني يف الصورة: أي( 3)
 .الغسل لستحبابه عندهم: أي( 4)
كغسل الذكر واألنثيني من املذي، إن مل يصبهما وكوضوء حنو املستحاضة إن ( 5)

 .قيل ل يرفع احلدث
 .ىن ارتفاعه لقيامة مقامهماأي يف مع( 6)
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بالتيمم أي النجاسة أو حكمها بالستجمار أو  (وزوال اخلبث)
ورمبا  (2)فالطهارة ما ينشأ عن التطهري (1)يف اجلملة على ما يأيت يف بابه

املياه باعتبار ما تتنوع إليه يف  (3)أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل
 .(4)الشرع ثالثة

                                                

أي يف باب التيمم، لقيام الستجمار، أو التيمم مقام املاء، وعرب باإلزالة ألنه ( 1)
قد يكون جرما، وتزول النجاسة بنحو مغصوب، ألن إزالتها من أقسام الرتوك 

قيد للثاين فقط، ألن التيمم ل يكون إل  (يف اجلملة)خبالف رفع احلدث، و 
يف اجلملة وباجلملة، أن باجلملة : خبالف األول والفرق بني قوهلمعند التعذر 

 .يعم ذلك املذكور، ويف اجلملة يكون خمتصا بشيء منه ل يف كل صورة
األثر الذي ينشأ عن التطهري، ل هو نفسه، فالوضوء والغسل ليسا طهارة : أي( 2)

ينقي من الذنوب وإمنا يرتتب عليهما الطهارة ومسي الوضوء والغسل طهارة لكونه 
 .واآلثام كما ورد يف اآلثار

أي وقل إطالقها على الفعل، وهو التطهري، كما أطلقت الطهارة على الوضوء ( 3)
 .والغسل فرب للتقليل وتأيت للتكثري، وهلما معا

أي تعلم بالستقراء واملياه مجع ماء، وهو مجع كثرة، وهي ما فوق العشرة لزيادة ( 4)
ومجع املاء يف القلة أمواه، وهو اسم جنس واأللف والالم فيه  أنواع املاء عليها،

لبيان حقيقة اجلنس، ل للجنس الشامل، ألنه مستحيل فتكون للعهد الذهين 
واملاء جوهر بسيط سيال بطبعه وبدأ بالكالم عليه، ألن الطهارة املائية هي 

قدمه لشرفه األصل، ول حتصل إل باملاء املطلق فاحتاج إىل متييزه من غريه و 
إما أن : وتقسيمهم املاء إىل ثالثة، طهور وطاهر وجنس، لكونه عندهم ل خيلو

إما أن جيوز : جيوز الوضوء به أو ل، فإن جاز فهو الطهور، وإن مل جيز فال خيلو
 شربه أو ل فإن جاز فهو الطاهر، وإل فهو النجس، ومرادهم بالطاهر 

هور وفاقا ملالك، ورواية عن أيب حنيفة يعين غري املطهر وعليه األكثر وعنه ط
= 
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طهور بفتح الطاء الطاهر : مطهر قال ثعلب :أي (طهور)أحدها 
 ـُنَـزُِّل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء وَ : قال تعاىل (1)يف ذاته املطهر لغريه اهـ

لُِي َهِّرَُ ْم بِهِ 
 .(3)غريه (ل يرفع احلدث) (2)

                                                
= 

والشافعي وطوائف من السلف، واختاره الشيخ وابن عقيل وأبو البقاء وغريهم فإن 
املاء كله طهور، إل ما تغري بنجاسة أو خرج عن اسم املاء، كماء ورد، قال شيخ 

ينقسم إىل طاهر وجنس، وإثبات قسم طاهر غري مطهر ل أصل له يف : اإلسالم
 .اب والسنةالكت

طهور بفتح الطاء اسم ملا : اسم ملا تطهرت به، وقال النووي: وقال اجلوهري( 1)
يتطهر به، وبالضم اسم للفعل، هذه اللغة املشهورة اليت عليها األكثر من أهل 

الشيخ واملفسرون وغريهم، التحقيق أنه ليس معدول عن طاهر، ولكنه : اللغة قال
أبو العباس أمحد بن حيىي ابن زيد : ، وثعلب هومن أمساء اآللت كوجور وسحور

ل يرد : بن سيار الشيباين مولهم، احلنبلي، إمام اللغة املشهور قال ابن اجلوزي
 .القيامة أعلم بالنحو من ثعلب، مات سنة مائتني وإحدى وتسعني

َزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َ ُه رً : من األحداث واجلنابة وقال: أي( 2) وهو  * اَوَأنـْ
اللهم  هرني بال ل  »الطاهر يف ذاته املطهر لغريه، وقال عليه الصالة والسالم 

: وقال يف البحر «إم الماء  ه ر    نجسه شيء»: واملاء البارد، وقال «والبر 
وهذا قول أهل العلم قاطبة حكاه غري واحد، إل  «ه  ال ه ر ماؤ  الحا مي  ه»

ه  »حر، التيمم أعجب إيل منه، ولكن حديث ما ذكر عن ابن عمر يف ماء الب
تلقته األمة بالقبول، وتداوله فقهاء األمصار، ورواه األئمة الكبار،  «ال ه ر ماؤ 

إنه أصل من أصول اإلسالم، وقد بلغ حد التواتر، حىت قال : وصححوه وقالوا
 .هذا احلديث نصف علم الطهارة: الشافعي

 كاه ابن املنذري والغزايل وغريمها ومل غري املاء الطهور إمجاعا، ح: أي( 3)
ول عن أحد من أصحابه الوضوء بغري املاء، وما روي عن  ينقل عن النيب 

 .عكرمة وأيب حنيفة من جوازه بالنبيذ ملا روي عن ابن مسعود فال يثبت
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ث ليس بنجاسة، بل معىن يقوم بالبدن، مينع الصالة واحلد
ول يزيل النجس الطاري  (2)والطاهر ضد احملدث والنجس (1)وحنوها

 (3)اء الطهورأي غري امل (غريه)على حمل طاهر فهو النجاسة احلكمية 
الباقي )أي الطهور  (وهو) (4)والتيمم مبيح ل رافع، وكذا الستجمار

 .(5)أي صفته اليت خلق عليها (على خلقته
                                                

كالطواف ومس املصحف ومعىن يقوم بالبدن أي وصف شرعي يقوم باألعضاء ( 1)
 .سببه احلدث حنوه

الشيء املتنجس وبالفتح عني : احملدث من قام به احلدث، والنجس بالكسر( 2)
قذر : املستقذر ويف الشرع: النجاسة، حممول على الوصف باملصدر، وهو يف اللغة

 .خمصوص، وهو ما مينع جنسه الصالة، كالبول والدم، واخلمر فالطاهر اخلايل منها
لثوب وهو النجاسة احلكمية اليت أي ل يزيل النجس الطاري على حمل طاهر كا( 3)

ميكن تطهريها غري املاء الطهور وأخرج باحلكمية العينية اليت ل ميكن تطهريها 
حبال، وهي كل عني يابسة كانت أو رطبة مينع منها الشرع بال ضرورة ل ألذى 

 .فيها طبعا، ول حلق اهلل أو غريه شرعا، كالبول والعذرة
م فقط ويأيت أنه مطهر، وأن الستجمار مطهر أي التيمم مبيح مزيل للحك( 4)

الروث والعظم ل يطهران : حلديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وحديث إهنما يعين
 .املفيد لرفع النجاسة

 وبقي عليها سواء كان من املاء النازل من السماء كاملطر وذوب الثلج ( 5)
اعد مث قطر، كبخارات والربد، أو ماء األهنار والعيون واآلبار والبحار، ولو تص

احلمامات، وما يستخرج بالكنداسات وحنوها، وأو استهلك فيه يسري مستعمل أو 
مائع طاهر مل يغريه، بل بقي على صفته اليت خلق عليها، فلم يقيد بوصف دون 
آخر، ومل يضف إىل اسم شيء غريه، كماء البقول واحلمص والعصفر وحنو ذلك، 
= 
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إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه، من برودة أو حرارة أو 
أو طحلب وحنوه مما يأيت  (2)أو حكما كاملتغري مبكث (1)ملوحة وحنوها

وعود  (4)(كقطع كافور)أي خمالط  (ري ممازجفإن تغري بغ) (3)ذكره
 .(5)قماري

                                                
= 

لقة الفطرة، وفطرة الشيء أول وجوده، واملراد ولو كان شريفا كماء زمزم، واخل
 .استمراره على الصفة اليت كان عليها وقت ظهوره إلينا

 .كعذوبة أو بياض وغري ذلك( 1)
أي أو كان باقيا على صفته يف احلكم، بأن جعل كاألول يف احلكم ومل يلتفت ( 2)

بفتح إىل التغري باملكث بتثليث امليم، أي بسب طول اللبث، مصدر مكث 
 .الكاف وضمها

من نابت فيه وورق شجر وطحلب بضم الالم وفتحها وهو األخضر : يف قوله( 3)
 .الذي خيرج من أسفل املاء حىت يعلوه، ويقال له العرمض وثور املاء

طيب معروف يستخرج من شجر كبار من جبال حبر اهلند والصني وغريمها، ( 4)
أنه إذا سحق ووقع يف املاء أنه  أبيض شفاف قليل الذوبان يف املاء، ومفهومه

 .يسلبه الطهورية، لتغريه تغري ممازجة وخمالطة لتحلل أجزائه فيه
بفتح القاف، نسبة إىل قامر بلدة باهلند، شجره يشبه شجر اخلوخ . صفة لعود( 5)

فيضوع تأكل منه األرض رديئة إذا وقفت التغذية عنه، وحيتقن مبادة دهنية عطرية، 
العود : القيم ، وقال ابن«عليكم بالع   الهندي»ويف الصحيح منه رائحة ذكية، 

أحدمها يستعمل يف األدوية، وهو الكست ويقال له القسط، والثاين : نوعان
أجودها اهلندي، مث الصيين مث : يستعمل يف الطيب ويقال له األلوة وهو أنواع

لب الرزين القماري، مث املنديل، وقيل هو أجوده وأجوده األسود مث األزرق الص
 .الدسم، وأقله جودة ما خف وطفى على املاء
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ويف : قال يف الشرح (1)طاهر على اختالف أنواعه (أو دهن)
ألن فيه دهنية يتغري هبا  (3)والزفت والشمع (2)معناه ما تغري بالقطران

 .(4)املاء

                                                

 .سواء دهن احليوانات أو األشجار كزيت وشريج ومسسم( 1)
بفتح القاف وكسر الطاء، عصارة األهبل واألرز وحنومها، يطبخ فيتحلل منه، واملراد ( 2)

  به ما ل ميازج، وأما الذي ميازج فيسلبه الطهورية، وأما املتغري مبحل تطهري،
كزعفران وعجني على عضو طاهر تغري به املاء وقت غسله، فال مينع حصول 
الطهارة به، واملراد بالشرح هو الشرح الكبري املشهور على املقنع، لإلمام أيب الفرج 
مشس الدين عبد الرمحن بن أيب عمر بن أمحد بن قدامة، املقدسي مث الصاحلي مسع 

، وشرحه يف عشر جملدات مستمدا من املغين من أبيه وعمه املوفق، وقرأ عليه املقنع
انتهت إليه رئاسة املذهب، بل العلم يف عصره، أخذ عنه مجاعة منهم شيخ 

 .اإلسالم، تويف سنة ستمائة واثنتني ومثانني
الزفت بكسر الزاي القار، واملزفت املطلي به، والشمع هو الذي يستصبح به، ( 3)

 .أوموم العسل
جماورة فيكره لالختالف يف سلبه الطهورية وذكر غري واحد ل عن ممازجة بل عن ( 4)

استحباب اخلروج من اخلالف يف مسائل الجتهاد، لكن إذا كان اخلالف خمالفا 
سنة صحيحة فالحرمة له، ول يستحب اخلروج منه ألن صاحبه مل تبلغه وإن 

 .بلغته وخالفها فمحجوج هبا
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أو سخن بنجس ) (2)ل معدين فيسلبه الطهورية (1)(أو مبلح مائي)
سواء ظن وصوهلا إليه، أو كان احلائل  (4)مل حيتج إليه إن (3)مطلقا (كره

 . (5)حصينا أو ل، ولو بعد أن يربد

                                                

يصري ملحا، أضيف إليه ألنه منعقد من كره وهو املاء الذي يرسل على السباخ، ف( 1)
املاء، فال مينع إطالق اسم املاء عليه، وقيل كامللح البحري، ألن أصله ملاء، 
واختاره الشيخ وحكم الرتاب إذا تغري به املاء كامللح البحري، لكن إن ثخن املاء 

 .بوضع الرتاب فيه حبيث ل جيري على األعضاء مل جتز الطهارة به
تغري به، واملعدين نسبة إىل املعدن، كاجلبلي، فإنه يضر التغري الكثري به، يعين إن ( 2)

منهم من يفرق بني الكافور : إن مل يكن مبقر املاء، أو ممره، وقال شيخ اإلسالم
والدهن وغريه، وبني امللح املائي واجلبلي، وليس على شيء من هذه األقوال دليل 

وي جواز الطهارة باملاء الذي ينعقد ل من نص ول قياس ول إمجاع وصوب النو 
 .منه ملح ما دام جاريا

صوبه يف اإلنصاف، لالختالف يف طهوريته ومذهب الشافعي وأيب حنيفة ومالك ( 3)
وأمحد يف إحدى الروايتني ل كراهة فيه، واملكروه ضد احملبوب، وهو ما يثاب على 

بلة تقييد سابق، أو تركه، ول يعاقب على فعله، واإلطالق ل يكون إل يف مقا
 .سواء ظن وصوهلا إليه إخل: لحق ومعناه هنا ما ذكره املصنف بقوله

أي حاجة غري شديدة، بأن كان عنده غريه، إل أن يف استعماله رفقا به، فتزول ( 4)
وليس : فإن احتيج إليه زالت الكراهة، وكذا املشمس، قال: الكراهة قال الشيخ

 .حيصل له ما ينجسهبنجس باتفاق األئمة، إذا مل 
أي املسخن بنجس، فإن علم وصول النجاسة إليه، وكان يسريا، فنجس على ما ( 5)

 .سيأيت
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وكذا ما سخن  (1)ألنه ل يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه
واستعمال ماء زمزم يف  (4)وبقلها وشوكها (3)وماء بئر مبقربة (2)وبصمبغ

 .(6)ل وضوء ول غسل (5)إزالة خبث
                                                

أو لكون استعمال النجاسة مكروها،،أن السخونة حصلت بفعل مكروه وما مل ( 1)
 .يعلم وصول شيء من أجزاء النجاسة إليه فطهوريته باقية بال خالف

 .هفيكره لستعمال املغصوب في( 2)
بتثليث الباء مع فتح امليم، وبكسر الباء مع كسر امليم، وظاهره يف أكل وشرب ( 3)

وطهارة وغريها، فيكره نص عليه ويكره أيضا ماء بئر حفرها غصب أو أجرهتا 
صلى اهلل غصب وكذا ما ظنت جناسته، وماء بئر ذروان اليت ألقي فيها سحر النيب 

جتتمع فيها أرواح : ت قال ابن األثريوماء بئر برهوت اليت حبضرمو  عليه وسلم
الفجار، ول يباح غري بئر الناقة من آبار ديار مثود، ألمره عليه الصالة والسالم أن 
يهريقوا ما استقوا من آبارها، وأن يستقوا من البئر اليت كانت تردها الناقة، متفق 

ر علم الناس هبا عليه، وبئر الناقة هي البئر الكبرية اليت تردها احلاج اليوم، استم
قرنا بعد قرن، وهي طوية حمكمة البناء، واسعة األرجاء، ول حيكم بنجاسة غريها 

 .من تلك اآلبار ألن الشارع مل يتعرض لنجاستها
فيكره لكوهنا عندهم مظنة النجاسة والبقل ما نبت يف بزره وقيل البقل ما ينبت ( 4)

النبات ما يدق ويصلب الربيع من العشب، والشوك مصدر، وهو ما خيرج من 
 .منه، شبيها باإلبر معروف الواحدة شوكة

 .إهنا طعام طعم وشفاء سقم: يكره تكرميا له، وقال عليه الصالة والسالم( 5)
صلى اهلل مث أفاض رسول اهلل : أي فال يكره وهو قول مجهور العلماء لقول علي( 6)

بن اإلمام أمحد اهلل فدعا بسجل من ماء فشرب منه وتوضأ رواه عبد ا عليه وسلم
 بإسناد صحيح، وللنصوص الصحيحة الصرحية املطلقة يف املياه بال فرق 
= 
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وهو اآلجن مل  (1)أي بطول إقامته يف مقره (مبكثهوإن تغري )
وحكاه ابن املنذر  (3)ألنه عليه الصالة والسالم توضأ مباء آجن (2)يكره

 .(4)إمجاع من حيفظ قوله من أهل العلم
                                                

= 

ومل يزل املسلمون على الوضوء منه بال إنكار، وما يقال عن العباس من النهي عن 
الغتسال به فغري صحيح قاله النووي وغريه، وعن أمحد يكره الغسل وحده اختاره 

ى إزالة النجاسة من وجه، وهلذا يعم البدن وألن الشيخ، وعلل بأنه جيري جمر 
 .حدثها أغلظ، وظاهر كالمهم ل يكره الغسل ول الوضوء مبا جرى على الكعبة

 .من أرض أو آنية من أدم أو حناس، أو غريها ملشقة الحرتاز منه( 1)
 .حيث إن تغريه من غري خمالطة شيء يغريه فهو باق على طهوريته( 2)
واآلجن الدائم الذي ل جيري، وألنه توضأ من بئر كأن . اه البيهقيأي متغري رو ( 3)

 .ماءها نقاعة احلناء
أي حكى ابن املنذر إمجاع من حيفظ عنه من أهل العلم أن الوضوء باملاء اآلجن ( 4)

املتغري مبكثه من غري جناسة حلت فيه جائز، وحكاه الشيخ وغريه، وقال اإلمجاع 
لى حكم من األحكام، وإذا ثبت إمجاع األمة على أن جتتمع علماء املسلمني ع

حكم من األحكام مل يكن ألحد أن خيرج عن إمجاعهم فإهنا ل جتتمع على ضاللة، 
واإلمجاع هو األصل الثالث بعد الكتاب والسنة، وجيب تقدميه على ما يظن من 

ا هي معاين الكتاب والسنة، فإنه ل بد أن يكون منصوصا، قال وعامة التنازعات إمن
واإلمجاع يف اللغة التفاق، يقال . يف أمور مستحبات ل يف واجبات وحمرمات اهـ

 أمجعت اجلماعة على كذا، إذا اتفقت عليه ويطلق بإزاء تصميم العزم، 
ويف الشرع، اتفاق جمتهدي عصر من األعصار من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم 

احلافظ أبو بكر النيسابوري  بن إبراهيمعلى أمر من أمور الدين وابن املنذر هو حممد 
صاحب التصانيف املفيدة اليت حيتاج إليها كل الطوائف تويف سنة ثالمثائة وتسع 
وعشرين قال النووي ل شك يف إتقانه، وحتقيقه، وكثرة اطالعه على السنة ومعرفته 
= 
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يشق صون املاء عنه من )أي بطاهر  (أو مبا) (1)سوى ابن سريين
لسيول من تنب وما تلقيه الريح أو ا (3)ومسك (وورق شجر (2)نابت فيه

 .(6)وتغري به املاء ممازجة سلبه الطهورية (5)فإن وضع قصدا (4)وحنوه
                                                

= 

 .بالدلئل الصحيحة وعدم تعصبه
ما يكره فعله، ول يقال ذلك فيه،  لمصلى اهلل عليه وسفإن كره ذلك، ول يفعل ( 1)

فلعله رمحه اهلل خفي عليه، وابن سريين امسه حممد ابن أيب عمرة وسريين أبوه 
نسب إليه وهو موىل ألنس بن مالك، ثقة مشهور زاهد ورع تويف بالبصرة سنة 

 .مائة وعشر
يكره ألجل  يف املاء، وكذا ما جيري عليه املاء من الكربيت والقار وحنوه، فال: أي( 2)

 .تغريه بذلك
وحنوه، وجراد وحنوه، مما ل نفس له سائلة، فال يكره واحرتز بالورق من الثمار ( 3)

 .الساقطة فيه، سواء كانت رطبة أو يابسة
وإن تغري مبا يشق صون املاء عنه مما تلقيه الريح، أو السيول، من تنب وحنوه  : أي( 4)

 .ه، لعدم إمكان التحرز منهكحشيش وعيدان، وطحلب وحنو ذلك، فال يكر 
بأن كان الواضع مميزاا عاقالا، ألن من دون التمييز ل عربة به، وإن مل يكن ( 5)

الطحلب وورق الشجر وحنومها املوضوعان قصدا متفتتني ومل يتحلل منهما شيء، 
 .فهما قياس قطع الكافور

مل يسلبه الطهورية  أي فإن كان املطروح فيه من جنس قرار املاء، كالرتاب وامللح،( 6)
 ومذهب أيب حنيفة وأمحد يف املنصوص عنه أنه ل : قال الشيخ

فرق بني التغري بأصل اخللقة وغريه، ول مبا يشق صون املاء عنه وما ل يشق، فما 
وهو الصواب قال : دام يسمى ماء، ومل يغلب عليه أجزاء غريه، كان طهورا قال

= 
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أي بريح ميتة إىل جانبه، فال يكره، قال  (مبجاورة ميتة)تغري  (أو)
 (أو بطاهر (2)أو سخن بالشمس) (1)بغري خالف نعلمه: يف املبدع

 .(3)(مل يكره)مباح ومل يشتد حره 

                                                
= 

اول السم ملسماه ل فرق فيه بني أصلي واختار الشيخ وغريه أن تن: يف الفروع
 .وطارئ ميكن الحرتاز منه

وقاله الشارح والنووي وغريمها، ألنه تغري جماورة، كإن كان إىل جانب املاء جيفة، ( 1)
أو عذرة أو غريمها، فنقلت الريح رائحة ذلك إىل املاء فتغري ومنه لو سد فم اإلناء 

خمالطة لشيء منه وينضبط اجملاور مبا ميكن  بشجر أو حنوه فتغري منه املاء من غري
فصله، واملمازج مبا ل ميكن فصله، وإن كان مما يسمى خمالطة عند اإلطالق 
جماورة يف احلقيقة، فالنظر إىل تصرف اللسان، فإن أرباب اللسان قسموا التغري إىل 

كمل، بن جماورة وخمالطة، واملبدع شرح املقنع تأليف العالمة إبراهيم ابن حممد األ
عبد اهلل بن حممد بن مفلح، املقدسي الصاحلي، أربع جملدات ممزوج األصل وله 

 .، واملقصد األرشد، وغريها تويف سنة مثامنائة وأربع ومثانني«مرقاة الوصول»
  تفعلي »مل يكره وفاقا، وما روي أنه قال لعائشة وقد سخنت ماء يف الشمس ( 2)

عيف باتفاق احملدثني ومنهم من جيعله ض: فقال النووي «فإنه   رع البر 
 .موضوعا وأمجع أهل الطب أنه ل أثر له يف الربص

ل نعلم فيه خالفا إل عن جماهد، وقول اجلمهور أوىل، خلرب : قال الشارح وغريه( 3)
رواه الطرباين، واملراد باملباح غري املغصوب، كحطب وحنوه، وإل فيكره لستعمال 

 .املغصوب فيه
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ومن   (1)، ورخصوا فيه، ذكره يف املبدعألن الصحابة دخلوا احلمام
أو قصد التنعم  (2)كره احلمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة

فإن اشتد حره أو برده كره، ملنعه   (4)ل كون املاء مسخنا (3)بدخوله
قليل يف طهارة مستحبة كتجديد  (وإن استعمل) (5)كمال الطهارة

 .(6)أو عيد وحنوه (وضوء وغسل مجعة
                                                

كر صاحب املبدع أهنم دخلوه، ورخصوا يف دخوله، وذكره عنهم غري واحد أي ذ ( 1)
وإمنا صح فيه عن الصحابة رضي اهلل عنهم قال ابن القيم : قال شيخ اإلسالم

وغريه، إذا اشتهر قول الصحايب، ومل خيالفه صحايب آخر، فاجلماهري على أنه 
جمهور األمة على أنه وإن مل يشتهر أو مل يعلم أنه اشتهر أم ل ف, إمجاع وحجة

 . حجة اهـ
 .واحلمام هو املغتسل املعروف ومجعه محامات ويأيت

هي السوأة وكلما يستحي منه، للنهي عن النظر إليها، وتقدم أن العلة يف اللغة ( 2)
أعله جعله ذا علة، ومنه إعاللت الفقهاء : املرض الشاغل، قال يف املصباح

 .واعتاللهتم
 .«ا  اهلل ليس ا بالم نعمينإم عب»ففي األثر ( 3)
أي ليست علة الكراهة كون املاء مسخنا فإن تسخينه ل يؤثر يف كراهته قال يف ( 4)

 .هذا إمجاع منهم على أن سخونة املاء ل توجب كراهته: املبدع
وذلك متفق عليه عندنا ودليل الكراهة : بسبب شدة احلرارة أو الربودة قال النووي( 5)

وألنه ل ميكنه استيفاء الطهارة به على وجهها اهـ وذلك إذا مل  أنه يتعرض للضرر،
 .حيتج إليه، وذكر ابن القيم وغريه أن الوضوء باملاء البارد يف شدة الربد عبودية

كبقية األغسال املستحبة كره، وكذا إن استعمل يف غسل كافر كره لالختالف ( 6)
ع بسبب ماض كان واجبا،  فيه، والفرق بني الغسل الواجب واملستحب أن ما شر 
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للخالف يف سلبه  (كره) أو غسل   يف وضوء   (ثانية وثالثةوغسلة )
 (وإن بلغ) (2)فإن مل تكن الطهارة مشروعة كالتربد مل يكره (1)الطهورية

واملراد هنا  (4)وهي اسم لكل ما ارتفع وعال (3)تثنية قلة (قلتني)املاء 
 .(5)اجلرة الكبرية من قالل هجر

                                                
= 

كالغسل من اجلنابة واحليض والنفاس، وما شرع ملعىن مستقبل كان مستحبا  
 .كأغسال احلج واجلمعة والعيدين

وظاهر الفروع واملنتهى واإلنصاف وغريها عدم الكراهة، وذهب إىل ذلك طوائف ( 1)
را فبقي من أهل العلم لألدلة على عدم الكراهة وألنه ماء طاهر لقى حمال طاه

 .مطهرا غري مكروه بوجه من الوجوه
بال نزاع وذكر الشارح وغريه أنه ل خالف فيه ألنه باق على : قال يف اإلنصاف( 2)

ل : إطالقه، وأن املاء إذا خالطه طاهر مل يغريه، مل مينع الطهارة به، وقال املوفق
كمله مبائع   نعلم فيه خالفا، وإذا وقع يف املاء ماء مستعمل يسري عفي عنه، أو

 .آخر مل يغريه جاز الوضوء به لبقاء اسم املاء عليه
 .بالضم واجلمع قالل، وهي شبه حب يسع جرارا، أو مزادة من املاء( 3)
: مسيت القلة بذلك لرتفاعها، أو ألهنا تقل باأليدي، أي ترفع، وقال األزهري( 4)

لقرى العربية وقالل والقالل خمتلفة با: ألن الرجل القوي يقلها أي حيملها، قال
 .هجر من أكربها

بفتح اهلاء واجليم، نسبت إليها ألهنا تعمل هبا، وقدر بقالهلا ألهنا معروفة الصفة ( 5)
 .واملقدار، ل ختتلف كالصيعان، وتقديره املاء هبا فيه مناسبة فإن القلة وعاء املاء
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 (ومها) (2) اصطالحاوهو الكثري (1)وهي قرية كانت قرب املدينة
فال  (عراقي تقريبا) (3)بكسر الراء وفتحها (مخسمائة رطل)أي القلتان 

وأربعمائة وستة وأربعون رطال وثالث  (4) كرطل ورطلنيرييضر نقص يس
وتسعة  (6)ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي (5)أسباع رطل مصري

 .(7)ومثانون وسبعا رطل حليب

                                                

قالل وليست هي تعمل فيها تلك ال: من قرى املدينة، قال النووي: ويف اللسان( 1)
وقيل هجر البحرين، وبه قال األزهري وهو األشبه، : هجر البحرين قال الزركشي

ولذا مل يذكرها اجمللد اهـ، ومال شيخنا وغريه إىل األول لكوهنا : قال السمهودي
 .«وإ ا نبقها م ا ق ل هجر»تستعمل يف املاء ولقرهبا من املدينة، ويف احلديث 

أطلق الكثري  فهو قلتان فأكثر، وإذا أطلق القليل فهو ما دوهنما إشارة إىل أنه إذا ( 2)
 .وهو كذلك عند عامة الفقهاء

 .الرطل الذي يوزن به بكسر الراء وجيوز فتحها: قال الكسائي( 3)
: تفريع على ما تقدم من أن تقدير القلتني خبمسمائة رطل تقريب، قال الشيخ( 4)

ه واختاروه، ويف وجه أنه حتديد فيضر على أصوب القولني، وصححه النووي وغري 
نقص ورطل ورطلني، وصححه النووي يف حتقيقه أنه ل يضر نقص قدر ل يظهر 

 .بنقصه تفاوت يف التغري بقدر معني من األشياء املغرية
 .وما وافقه كاملدين واملكي( 5)
 .بكسر الدال وفتح امليم على املشهور، وما وافقه كصفد وعكة( 6)
 .ه كالبريويتوما وافق( 7)
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فالرطل العراقي  (1)ع رطل قدسيسب فومثانون رطال وسبعان ونص
، وسبع احلليب وربع سبعه، هسبع القدسي ومثن سبع (2)تسعون مثقال

 (3)هوسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف املصري وربعه وسبع
أو  (أو عذرته املائعة (4)غري بول آدمي)أو كثرية  ةقليل (فخالطته جناسة)

صلى اهلل عليه قوله ل (6)فطهور (فلم تغريه)إذا ذابت فيه  (5)أو اجلامدة
 .(7)«إ ا بل  الماء قل ين لم  نجسه شيء» عليه وسلم

                                                

وما وافقه كالنابلسي واحلمصي، وأحد وسبعون رطال وثالثة أسباع رطل بعلي، ( 1)
وكل رطل اثنا عشرة أوقية يف كل البلدان وأوقية العراقي عشرة دراهم ومخسة أسباع 
درهم، وأوقية املصري اثنا عشر درمها، وأوقية الدمشقي مخسون درمها، وأوقية 

 .ية القدسي ستة وستون وثلثا درهماحلليب ستون درمها، وأوق
واملثقال درهم وثالثة أسباع درهم، وتسع وسبعون شعرية، وقيل ثنتان وسبعون ( 2)

الدراهم هي هذه اليت هي من زمان عبد امللك  : والدرهم ستة دوانق قال الشيخ
 .كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل

سبع القدسي إخل، ومساحة  أن الرطل العراقي نسبته إىل غريه من األرطال: أي( 3)
: القلتني ذراع وربع يف ذراع وربع طول وعرضا إمجاعا، بذراع اليد قال الشيخ

 .وقدرها بالصاع ثالثة وتسعون صاعا، وثالثة أرباع صاع
 .ظاهره ولو مل يأكل الطعام( 4)
 .ضد الذائبة يعين املائعة: أي اليابسة( 5)
 .إمجاعة حكاه غري واحد( 6)
 .ه سئل عن املاء يكون بالفالة وما ينوبه من السباع فقال ذلكوأصله أن( 7)
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: قال احلاكم ،(1)رواه أمحد وغريه «لم  حما القبث» :ويف رواية
إم الماء »وحديث  (3)وصححه الطحاوي (2)على شرط الشيخني

الماء    نجسه شيء إ  ما »وحديث  (4)« ه ر    نجسه شيء
 .(5)«نه لب على ر حه أو  عمه أو ل  

                                                

فرواه أصحاب السنن وغريهم من حديث عبد اهلل بن عمر وصححه ابن خزمية ( 1)
فالن ل حيمل الضيم إذا كان يأباه : أي يدفع عن نفسه كما يقال( وحيمل)

 .ويدفعه عنه
ني البخاري هذا حديث صحيح، على شرط الشيخ: قال يف صحيحه: أي( 2)

ومسلم يف رجال الصحيح، فقد احتجا مجيعا جبميع رواته، ومل خيرجاه واحلاكم 
إمام احملققني أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري املعروف بابن البيع : هو

 .صاحب التصانيف مسع من حنو ألفي شيخ وتويف سنة مخس وأربعمائة
مد بن سالمة األزدي احلنفي، املتوىف سنة أبو جعفر أمحد بن حم. اإلمام املشهور( 3)

ثالمثائة وإحدى وثالثني وضعفه ابن عبد الرب واجملد وغريمها لالضطراب يف متنه 
 .وسنده

رواه أبو داود والنسائي، وحسنه الرتمذي، وصححه أمحد من حديث أيب سعيد ( 4)
 .يف بئر بضاعة

مة وضعفه أبو حامت، ألنه من على تقدير ثبوته، رواه ابن ماجه من حديث أيب أما( 5)
رواية رشدين بن سعد، وقال الشافعي، ل يثبت أهل العلم مثله، إل أنه قول 

ليس فيه حديث، ولكن اهلل : العامة ل أعلم بينهم فيه خالفا، ولذلك قال أمحد
حرم امليتة، فإذا صارت امليتة يف املاء فتغري طعمه أو رحيه فذلك طعم امليتة أو 

 .حيل له وغلب، أي قهر أحد هذه الثالثة صفة املاء اليت خلق عليهارحيها، فال 
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وإمنا خصت القلتان بقالل، هجر لوروده  (1)حيمالن على املقيد السابق
وألهنا كانت مشهورة الصفة معلومة  (2)يف بعض ألفاظ احلديث

 .(3)املقدار
                                                

احلديث، وقال شيخ اإلسالم حديث القلتني  «إ ا بل  الماء قل ين»: وهو قوله( 1)
إذا صح فمنطوقه موافق لغريه، وأما مفهومه فال يلزم أن يكون كلما مل يبلغ القلتني 

كره يف جواب من سأله عن مياه ينجس، ومل يذكر هذا التقدير ابتداء، وإمنا ذ 
الفالة، والتخصيص إذا كان له سبب مل يبق حجة بالتفاق، واملسئول عنه كثري، 
أو من شأنه أنه ل حيمل اخلبث، فدل على أن مناط التنجيس هو كون اخلبث 
حممول، فحيث كان اخلبث حممول موجودا يف املاء كان جنسا، وحيث كان 

اء كان باقيا على طهارته، فصار حديث القلتني موافقا مستهلكا غري حممول يف امل
، مل يرد أن كل ماء مل يبلغ القلتني فإنه «الماء  ه ر    نجسه شيء»لقوله 

حيمل اخلبث فإن هذا خمالفة للحس، إذ قد حيمل وقد ل حيمل، ونكتة اجلواب أن  
ودا فيه  كونه حيمل أو ل حيمل أمر حسي يعرف باحلس، فإنه إذا كان اخلبث موج

 .كان حممول وإن كان مستهلكا مل يكن حممول
الذي تقتضيه األصول أن املاء إذا مل تغريه النجاسة ل ينجس، : وقال ابن القيم

َوُ ِحاُّ َلُهُم ال َّيَِّباِل فإنه باق على أصل خلقته، وهو طيب فيدخل يف قوله 
 .َوُ َحرُِّ  َعَلْيِهُم اْلَقَباِئثَ 

 املائعات مجيعها إذا وقع فيها جناسة فاستحالت حبيث مل وهذا هو القياس يف
يظهر هلا لون ول طعم ول ريح اهـ، وإذا وقعت جناسة يف ماء، هل يقتضي القياس 
أنه كاختالط احلالل واحلرام، إىل أن يقوم دليل على تطهريه، أو إىل أن تظهر 

 .النجاسة؟ صوب الشيخ الثاين
، رواه اخلطايب «ا  ام الماء قل ين بق ل هجرإ »أي حديث القلتني ولفظه ( 2)

 .بإسناده إىل ابن جريج مرسال
 ميثل هبا كما يف حديث سدرة املنتهى  صلى اهلل عليه وسلممعروفة وكان ( 3)

= 
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 ،رأيت قالل هجر، فرأيت القلة تسع قربتني وشيئا: قال ابن جريج
 (2)والحتياط أن جيعل الشيء نصفا (1)والقربة مائة رطل بالعراقي

من  (أو خالطه البول أو العذرة) (3)فكانت القلتان مخسمائة بالعراقي
 .(5)(ويشق نزحه) (4)آدمي

                                                
= 

: ، والتمثيل ل يكون مبختلف متفاوت، قال الشيخ(وإذا نبقها مثل قالل هجر)
بأوعيتها، فتقدير املاء بالقالل  أن يقدر املقدرات صلى اهلل عليه وسلمومن عادته 

 .مناسب، ألهنا وعاء املاء
القربة بالكسر من األسقية الوطب من اللنب، وقد تكون للماء، أو هي املخروزة ( 1)

من جانب واحد، مجعها قرب وقربات بتثليث الراء، وابن جريج هو أبو خالد عبد 
هم، وأصله لمي، من  امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي القرشي األموي مول

 .أول من صنف مات سنة مائة ومثانني: كبار فقهاء عصره، قال أمحد
نصف قربة، فيكون اجملموع مخس قرب بقرب « وشيئا»أي جيعل قول ابن جريج ( 2)

 .احلجاز كل واحدة تسعمائة رطل عراقية باتفاق القائلني بتحديد املاء بالقرب
 .على هذا التقدير وعليه اجلمهور( 3)
العذرة ل تكون إل من اآلدميني، ويف املصباح وغريه، اخلرأ : قال الزركشي( 4)

والغائط، وأردأ ما خيرج من الطعام، وتطلق على فناء الدار ألهنم كانوا يلقون اخلرأ 
 .فيه

واملراد ما يشق على الرجل املعتدل القوة، إذ إرادة مجيع الناس أو : أي عرفا( 5)
 .ة عدد خمصوص يتوقف على نص، فيحمل على املتيقنأكثرهم غري مراد، وإراد
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ل نعلم فيه : قال يف الشرح (1)ما مل يتغري( كمصانع طريق مكة فطهور
ومفهوم كالمه أن ما ل يشق نزحه ينجس ببول اآلدمي أو  (2)اخالفا 

ولو بلغ قلتني، وهو قول أكثر  عذرته املائعة أو اجلامدة إذا ذابت فيه،
وإن مل  (4)ينجس على املذهب: قال يف املبدع (3)املتقدمني واملتوسطني

   ب لن أحد م في الماء الدائم » :(6)حلديث أيب هريرة يرفعه (5)يتغري
 .(7)متفق عليه «الدائم ال ي    جري  م    سا منه

                                                

: واملصانع كاألحواض جيمع فيها ماء املطر، واحدها مصنع، واملراد باملصانع( 1)
املصانع الكبار اليت كانت موردا للحجاج، يصدرون عنها ول تنفد، واملصانع 

 .الكبار ل تنجس بالتفاق إل بالتغري
 .، منهم شيخ اإلسالم وابن املنذر وحكى اإلمجاع عليه غري واحد( 2)
اختاره اخلرقي، : كالقاضي والشريف وابن البناء وابن عبدوس، قال القاضي( 3)

وهو اختيار أيب اخلطاب وابن عقيل ومذهب : وشيوخ أصحابنا وقال الشارح
 .الشافعي وأكثر أهل العلم

 .أيب طالبأي على ما اصطلحوه، ويأيت ونص عليه يف رواية صاحل واملروذي و ( 4)
ا : أي املاء الواقع فيه البول أو العذرة ول يشق نزحه، ومتامه( 5) ما مل يبلغ املاء حدًّ

 .يشق نزحه
وامسه عبد الرمحن بن صخر بن عامر بن عبد  صلى اهلل عليه وسلمأي إىل النيب ( 6)

ومل يكن أحد أكثر حديثا  صلى اهلل عليه وسلمذي الشرى، الدوسي لزم النيب 
 .ويف سنة سبع ومخسنيمنه، ت

أي اتفق على خترجيه البخاري ومسلم يف صحيحيهما اللذين مها أصح الكتب ( 7)
= 
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ل يف بئر اخلالل بإسناده أن عليا رضي اهلل عنه سئل عن صيب با ىورو 
 .(1)فأمرهم بنزحها

                                                
= 

املصنفة وما كان فيهما أو يف أحدمها جاز الحتجاج به من دون حبث، ألهنما 
اشرتطا الصحة وتلقتهمااألمة بالقبول، واتفق السلف على أنه ليس بعد كتاب اهلل 

وما فيهما منت يعلم أنه : لصحيح فيهما، قال الشيخأصح منهما، لتجريدمها ا
غلط اهـ وهذا احلديث رواه غريمها أيضا ولكن ما فيهما أو أحدمها غين عن 
التقوية باإلضافة إىل ما سوامها، وكثريا ما يقتصر هو وغريه عليهما، أو أحدمها، 

وقوله وجيوز الحتجاج مبا صححه أحد األئمة املعتربين أو حسنه عند اجلمهور 
منه أي من ذلك املاء، واأللف والالم فيه لبيان حقيقة اجلنس، ل للجنس 

 .الشامل، ألنه مستحيل فيكون للعهد الذهين
والنهي عن البول ل يدل على أنه يصري جنسا، بل ملا يفضي إليه البول : قال الشيخ

يف بعد البول من إفساده، أو ملا يؤدي إىل الوسواس، كما هنى عن بول الرجل 
عن ل نزاع بني املسلمني أن النهي : مستحمه، وكذا هنيه عن الغتسال فيه، وقال

البول يف املاء الدائم ل يعم مجيع املياه، فماء البحر واملصانع الكبار اليت ل ميكن 
نزحها، ول يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف اآلخر، ل ينجسه البول بالتفاق 

يف املاء القليل الراكد، ألنه ينجسه، ويتلف ماليته ويغر  وصوب النووي أنه حيرم البول
غريه باستعماله، وأن التغوط كالبول وأقبح، وأما انغماس من مل يستنج يف املاء 
ليستنجي فيه فإن كان قليال حبيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فحرام، ملا فيه من 

 .بأس تلطخه بالنجاسة وتنجيس املاء وإن كان كثريا جاريا فال
أي فيحمل على أنه دون القلتني، والصيب الغالم وهو دون الفىت، ومن مل يفطم ( 1)

بعد واخلالل هو أبو بكر صاحب اإلمام أمحد، وامسه أمحد بن حممد بن هارون، 
صاحب اجلامع والعلل والسنة، مجع يف كتابه أكثر الروايات عن أمحد، تويف سنة 

 .ثالمثائة وإحدى عشرة
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فال ينجس هبما ما بلغ  (1)وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات
قلتني إل بالتغري، قال يف التنقيح، اختاره أكثر املتأخرين وهو أظهر 

ول  (3)وألن جناسة بول اآلدمي ل تزيد على جناسة بول الكلب (2)اهـ
 .(4)يرفع حدث رجل وخنثى

                                                

أمحد رمحه اهلل، وإن مل يتقدم له ذكر لكونه معلوما، فعنه جار  أي عن اإلمام( 1)
نقل عنه، فعله املتأخرون اختصارا، فكذا كل ما : وجمرور متعلق مبحذوف، تقديره

وعنه وكثريا ما يستعمله األصحاب وكذا غريهم عن أئمتهم لظهوره عندهم : ذكر
 سائر الباقي اهـ، اتفق أهل اللغة على أن معىن: قال األزهري: وسائر أي باقي

 .فاألكثر يف سائر الشيء أن يكون مبعىن باقيه، وقد يستعمل مبعىن مجيعه
يعين كالم القاضي عالء الدين علي بن سليمان السعدي املرداوي، تقدم وكانوا ( 2)

يلقبونه باملنقح، نقح املقنع يف كتابه التنقيح املشبع، اختصره من كتابه اإلنصاف، 
هذا قول اجلمهور، :  تصحيح املذهب، وقال ناظم املفرداتويسمونه اجملتهد يف

وعليها التفريع، قال ابن : اختارها أكثر املتأخرين، وقال السامري: وقال الشيخ
عدم النجاسة أصح، واختاره أبو اخلطاب وابن عقيل واملوفق واجملد : منجا

: وهو املذهب وهو مذهب الشافعي، قال شيخنا: وغريهم، قال يف اإلنصاف
والصحيح أنه ل فرق بني بول اآلدمي وغريه من سائر النجاسات، وهو املذهب 

 .وقول مجهور الفقهاء
بل جناسة الكلب أزيد، وحديث أيب هريرة ل يدل على جناسة املاء، وحديث ( 3)

 .القلتني أرجح ملوافقته القياس
تمال أنه يرتفع حدث اخلنثى املشكل، لح: لحتمال أنه رجل، وقيل. أي بالغ( 4)

 .أنثى
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مكلفة ولو   (امرأة)كخلوة نكاح   (خلت به)ون القلتني د (طهور يسري)
صلى اهلل عليه لنهي النبي ) (2)(لطهارة كاملة عن حدث)، (1)كافرة
 (3)رواه أبو داود وغريه (أم     أ الرجا بف ا  ه ر المرأ  وسلم

 .(5)وصححه ابن حبان (4)وحسنه الرتمذي

                                                

إشارة إىل اخلالف، فإنه ل نية للكافرة، ومكلفة أي بالغة عاقلة، ل صغرية أو ( 1)
مراهقة وظاهره ل خنثى، لحتمال أنه رجل، واجلار واجملرور متعلق خبلت أي بأن 

 .مل يكن مث من يشاهدها، فإن كان ولو مميزا أو كافراا أو امرأة مل يؤثر
وفروضها، عن حدث أصغر أو أكرب، ل خبث وشرب وطهر أي جمتمعة شروطها ( 2)

 .مستحب، فلو اختل شيء من ذلك فطهور ل تؤثر خلوهتا به
أبو داود هو اإلمام املشهور سليمان بن األشعث بن إسحق بن بشري األزدي، ( 3)

السجستاين احلنبلي، أحد احلفاظ تويف بالبصرة، سنة مائتني ومخس وسبعني، ورواه 
 .ئي وابن ماجه، وقال وضوء املرأةأمحد والنسا

احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي، ( 4)
نسبة لرتمذ بلدة قدمية بطرف جيحون تويف هبا سنة مائتني وتسع وسبعني، واملراد 
باحلسن يف اصطالحه رمحه اهلل تعاىل ما ليس يف رواته من هو متهم بالكذب ول 

 .ول خمالفا لألحاديث الصحيحة، ويروى من غري وجه يكون شاذا،
بكسر املهملة وتشديد املوحدة، احلافظ حممد بن حبان بن أمحد بن حبان البسيت ( 5)

كان من أوعية العلم، تويف سنة ثالمثائة وأربع : الدارمي التميمي، قال احلاكم
( بفضل الرجل هنى أن تغتسل املرأة)ومخسني، وله شاهد عند أيب داود والنسائي 

 .رجاله ثقات: قال احلافظ
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صلى اهلل عليه  أكثر أصحاب رسول اهلل: قال أمحد يف رواية أيب طالب
وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس  (2)وهو تعبدي (1)يقولون ذلك وسلم
 .(3)مطلقا

                                                

وعبد اهلل بن سرجس، وعنه طهور، اختاره أبو البقاء وابن . منهم عبد اهلل بن عمر( 1)
وهو أقيس، ملا روى مسلم وأمحد وغريمها : عقيل والشيخ تقي الدين قال يف الشرح

، ( ام    سا بف ا ميم نة) صلى اهلل عليه وسلمعن ابن عباس أن رسول اهلل 
، (أنه ت  أ بف ا  سلها من الجنابة)وروى أمحد وابن ماجه عن ميمونة، 

مل حيفظ : وروى أيضا أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وصححه، واحلاكم وقال
في  صلى اهلل عليه وسلما  سا بع  أ واج النبي ): له علة، عن ابن عباس

 (إم الماء    جنب: إني  ن  جنبا، فقال: جفنة، فجاء لي   أ منها، فقال 
وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور املرأة، واألخبار بذلك 

ل كراهة يف وضوء الرجل : أصح، قاله غري واحد من أهل العلم، وقال البغوي
بفضل املرأة، لألحاديث الصحيحة فيه اهـ، فحمل النهي على التنزيه أوىل، وقال 

الرجل بفضل وضوء املرأة، وإن خلت باملاء إل يف الوزير، أمجعوا على جواز وضوء 
إحدى الروايتني عن أمحد، وحكى النووي وغريه اإلمجاع على جواز ذلك وأما 
تطهر املرأة بفضل الرجل فجائز باإلمجاع، ومل خيتلف يف تطهر الرجل واملرأة مجيعا 

محد بن ، وأبو طالب هو أصلى اهلل عليه وسلممن إناء واحد، ملا ثبت عن النيب 
محيد املشكاين، املتخصص بصحبة اإلمام أمحد، وروى عنه مسائل كثرية، وكان 

 .أمحد رمحه اهلل يكرمه، مات سنة مائتني وأربع وأربعني
أي ل يظهر لنا وجهه، ل أنه الذي ل وجه له، ألن لكل حكم وجها، ألن ( 2)

حته أو مفسدته األحكام مربوطة باملصاحل، ودرء املفاسد، فما مل تظهر لنا مصل
 .اصطلحوا على أن يسموه تعبدا

 سواء استعمله رجل أو خنثى أو امرأة، وسواء احتيج إليه أم ل ملفهوم ( 3)
ول يرفع حدث : اخلرب، وعدم عقل معناه، فلم يقس عليه، وما تقدم هو قوله

= 
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وأنه يرفع حدث املرأة والصيب، وأنه ل أثر خللوهتا بالرتاب، ول باملاء 
 (2)أو كانت صغرية (1)الكثري، ول بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها

فإن  (3)ا خلت به لطهارة خبثأو مل تستعمله يف طهارة كاملة، ول مل
مل جيد الرجل غري ما خلت به لطهارة احلدث استعمله مث تيمم 

 .(4)وجوبا
 .(5) ير الم هر الن   ال اني من الميا  ال اهر

                                                
= 

 .رجل إخل
لوة حبضوره، أو يشاهد املاء، وليس املراد املشاهدة بالبصر، ألن األعمى تثبت اخل( 1)

 .ول يؤثر الصيب أو كافر أو امرأة
 .أي من خلت بالطهور اليسري فال أثر خللوهتا به( 2)
 .أي جناسة، ألهنا من قسيم الرتوك، ول حتتاج إىل نية فال تأثري( 3)
ظاهر تعبريه بثم اشرتاط الرتتيب ل التعقيب، فلو توضأ وبقي مدة مل تنتقض ( 4)

وعبارة املنتهى تقتضي عدم ذلك، وعلى ما ذكروه من طهارته فيها فتيمم صح، 
الوضوء والتيمم استعماله واجب، ألن احلدث مل يرتفع، لكون املاء غري طهور، 

زعم بعضهم أنه ل : قال إمام هذه الدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل
، وأكثر يرفع احلدث، وولدوا عليه من املسائل ما يشغل اإلنسان، ويعذب احليوان

أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث، لألدلة القاطعة، وإمنا هنى عنه هني تنزيه 
 .وتأديب إذا قدر على غريه

وحكمه أنه ل يرفع احلدث ول يزيل اخلبث ول يستعمل يف طهارة مندوبة، وإمنا ( 5)
يستعمل يف العادات دون العبادات، وجعلوه يف الوسط لسلب أحد الوصفني منه، 

اآلخر، قال يف املبدع وغريه، وهو قسمان، أحدمها غري مطهر باإلمجاع،  وبقاء
= 
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أو كثري من  (1)(وإن تغري لونه أو طعمه أو رحيه)وقد أشار إليه بقوله 
 .(2)صفة من تلك الصفات ل يسري منها

                                                
= 

وهو ما خالطه طاهر ميكن أن يصان املاء عنه، واملراد باملخالطة هنا املمازجة، 
حبيث يستهلك جرم الطاهر يف جرم املاء، ويتالقى مجيع أجزائهما فيغري املمازج 

أجزائه فصريه حربا، أو طبخ  اسم املاء، بأن صار صبغا، أو خال، أو غلب على
فيه فصار مرقا، قال الشارح وغريه، ل جيوز الغسل ولالوضوء به، ل نعلم فيه 

ل يصح رفع احلدث، وإزالة النجاسة إل باملاء املطلق، بال : خالفا، وقال النووي
خالف عندهم، وهو قول مجاهري السلف واخللف، وحكى ابن املنذر اإلمجاع 

الوضوء مباء الورد والشجر، والعصفر وغريه، مما ل يقع عليه اسم  على أنه ل جيوز
: بالنبيذ فقال الطرباين واخلالل صلى اهلل عليه وسلماملاء، وما روي من وضوئه 

ليلة  صلى اهلل عليه وسلممل يكن ابن مسعود مع النيب : موضوع وقال مجاعة
لنبيذ اعتمادا على إمنا ذهب أبو حنيفة إىل الوضوء با: اجلن، وقال الطحاوي

 .حديث ابن مسعود، ول أصل له
لون الشيء ما فصل بينه وبني غريه، أو هيئته كالسواد والبياض واحلمرة وطعمه ( 1)

ذاق والرائحة ملا : حالوته ومرارته، وما بني ذلك يف الطعام والشراب، وطعم كعلم
 .يدرك حباسة الشم

طعم والريح، ولو كان الكثري يف غري وهي اللون وال: أي ل يسري صفة من صفاته( 2)
الرائحة ومل يفرق األصحاب بينها، واشرتط اخلرقي الكثرة يف : الرائحة قال الشارح

لسرعة سرايتها، وكوهنا حتصل عن جماورة أو خمالطة، فاعتربت الكثرة، ليعلم أهنا عن 
، وكذا أثر: خمالطة اهـ، وعلم من ذلك أنه إن كان التغري اليسري من صفات الثالث

: الكثري من صفة، وإن كان اليسري من صفتني أو ثالث ل يعدل الكثري من صفة
 .طهور اغتفر فإن زال تغريه عادت طهوريته، فإن تغري بعضه فما مل يتغري
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بطاهر من غري جنس املاء ل يشق صونه  (أو) (1)طاهر فيه (بطبخ)
ول ما ل ميازجه مما  (3)ل تراب ولو قصدا (2)كزعفران  (ساقط فيه)عنه 
مكلف  (أو رفع بقليله حدث) (5)فطاهر ألنه ليس مباء مطلق (4)تقدم

 .(6)أو صغري فطاهر
                                                

 .أي يف املاء كالباقال واحلمص فغري أحد األوصاف الثالثة( 1)
كالبصل وزهره أمحر   ولنب وعسل وحنوها من الطاهرات والزعفران نبات له أصل( 2)

 .والزعفران الشعري خيوط نبات، يلتف بعضها على بعض كالشعر
فال يسلب طهوريته إذا خلط برتاب، ولو وضع فيه قصدا، ألنه أحد الطهورين ( 3)

 .وأصل مقره، ما مل يصر طينا لعدم اإلسباغ به
 .أي يف قسم الطهور مما ل ميازج املاء، كدهن وملح مائي( 4)
ه زال عنه إطالق اسم املاء ومعناه، بل صار بسبب ذلك مقيدا، بقوهلم أي ألن( 5)

إهنا أكثر الروايات عنه : ماء زعفران، وحنو ذلك وعنه طهور، قال املوفق يف الكايف
َلْم َتِجُدوا َماءً : لقوله تعاىل وهو عام يف كل ماء، ألنه نكرة يف سياق  فـَ

يسلبه امسه ول رقته، أشبه املتغري  النفي، فلم جيز التيمم عند وجوده، وألنه مل
بالدهن، وهذا مذهب أيب حنيفة، واختاره أبو البقاء وابن عقيل، والشيخ تقي 

أمر  صلى اهلل عليه وسلمجيوز الطهارة باملتغري بالطاهرات، والنيب : الدين وقال
بالغسل بالسدر يف ثالثة مواضع، ولغتساله عليه الصالة والسالم هو وميمونة من 

عة فيها أثر العجني، رواه أمحد فتغريه بالطاهرات ل يسلبه الطهورية، وهو قص
 .مذهب مجهور العلماء وأنص الروايات عن أمحد

أي رفع بقليله وهو ما دون القلتني حدث مكلف أي بالغ عاقل، أو حدث ( 6)
صغري أي مميز وهو الذي يصح الوضوء منه، فطاهر وعنه مطهر اختاره الشيخ 

 ء وابن عقيل، وطوائف من العلماء، ومال إليه يف الشرح وقواه وأبو البقا
= 
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 (     سلن أحد م في الماء الدائم وه  جنب)حلديث أيب هريرة 
وعلم منه أن املستعمل يف الوضوء والغسل املستحبني  (1)رواه مسلم

 (3)وأن املستعمل يف رفع احلدث إذا كان كثريا طهور (2)طهور كما تقدم
 .(4)لكن يكره الغسل يف املاء الراكد

                                                
= 

، صححه الرتمذي وقد صب (إم الماء    جنب)يف اإلنصاف، ويف احلديث 
وإ ا ت  أ  ا وا  ق  ل م على )عليه الصالة والسالم على جابر من وضوئه، 

هورية، رواه البخاري، وألنه ماء طاهر لقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الط (و  ئه
 .أشبه ما لو تربد به

اختلف يف تعليله فقيل ألنه أزال به مانعا من الصالة، أشبه املاء املزال به ( 1)
النجاسة، وقيل لكونه استعمل يف عبادة على وجه اإلتالف، وتقدم قول الشيخ 

إذا كان النهي راجعا إىل : أنه ملا يفضي إىل إفساده، أو إىل الوسواس، وقال النووي
املنهي عنه ضر، وإذا كان ألمر خارج مل يقتض الفساد على الصحيح النفس 

املختار ألهل األصول انتهى، وبدن اجلنب طاهر باإلمجاع، واملاء الطاهر إذا لقى 
الدائم أي الراكد، ومسلم هو ابن احلجاج : حمال طاهرا مل ينجس باإلمجاع، وقوله

وغريه، املتوىف سنة  بن مسلم القشريي النيسابوري احلافظ، صاحب الصحيح
 .مائتني وإحدى وستني

: أي من قول املاتن (منه)وإن استعمل يف طهارة مستحبة إخل وقوله )أي يف قوله ( 2)
 .حدث

 .أي إذا كان قلتني فأكثر، حلديث القلتني( 3)
 .حلديث ل يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب( 4)
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خبالف من عليه حدث  (1)يضر اغرتاف املتوضئ ملشقة تكرره ول
تفع حدثه، وصار فإن نوى وانغمس هو أو بعضه يف قليل مل ير  (2)أكرب

ويصري املاء مستعمال يف الطهارتني بانفصاله، ل قبله  (3)املاء مستعمال
 .(4)ما دام مرتددا على األعضاء

                                                

د وجهه ل قبله اعتبارا بالرتتيب فيضر، إذا مل ينو غسلها، وأما إذا نوى ذلك بع( 1)
من ت  أ من ماء  سير    رو منه بيد  عند  سا  د ه »وقال الشارح وغريه، 

 م أ صا  د  في الناء ف سا  د ه إلى )، ويف الصحيحني «لم  ؤ ر  لك
 .(المرفقين

سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أو غريها، فإنه إذا غمس بعض عضو ولو ( 2)
 .بعد نية ضريده 

ومفهومه أنه إن كان كثريا مل يصر مستعمال مبجرد انغماس اجلنب وحنوه فيه، ( 3)
ويرتفع حدثه، وصرح البغوي والنووي وغريمها أن اجلنب إذا نزل يف ماء واغتسل 
فيه فإن كان قلتني ارتفعت جنابته وأنه ل يصري مستعمال بال خالف، وكذا لو 

جيوز التطهر يف احلياض اليت : جمتمعني، وقال الشيخاغتسل فيه مجاعة متفرقني أو 
يف احلمامات، سواء كانت فائضة أو مل يكن، وسواء كان األنبوب يصب فيها أو 
مل يكن، وسواء كان املاء نابيا فيها أو مل يكن، ومن انتظر احلوض حىت يفيض ومل 

لتعزير يغتسل إل وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع، خمالف للشريعة مستحق ل
يرتفع : الذي يردعه وأمثاله، عن أن يشرعوا يف الدين ما مل يأذن به اهـ، وقيل

ما يطري من : حدثه بانغماسه يف القليل، ول يصري مستعمال اختاره الشيخ وقال
 .بدن املغتسل أو املتوضئ من الرشاش يف إناء الطهارة ل جيعله مستعمال

كالكثري قبل انفصاله ل بعده، وقال   فما دام مرتددا على األعضاء فطهور،( 4)
فإذا انتقل من عضو إىل عضو مل يتصل به مثل أن يعصر اجلنب شعر : الشيخ

 .رأسه على ملعة
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قائم من )مسلم مكلف  (يد)أي يف املاء القليل كل  (أو غمس فيه)
نوى الغسل  (2)قبل غسلها ثالثا فطاهر (ناقض لوضوء (1)نوم ليل

ولو باتت  (4)إذا حصل املاء يف كلهاوكذا  (3)ل بذلك الغمس أو
 .(6)أو يف جراب وحنوه (5)مكتوفة

                                                

للحديث ل هنار واليد أصلها يدي، ومل تنب مع كوهنا على حرفني لكون الثالث ( 1)
القلب فتبطل يعود إليها يف التثنية واجلمع، والنوم قيل إنه غشية ثقيلة، تقع على 

عمل احلواس، وهو رمحة من اهلل على عبده ليسرتيح البدن عند تعبه وتنعكس 
 .احلرارة إىل الباطن، فينهضم الطعام

وعنه طهور وفاقا، واختاره اخلرقي واملوفق والشارح والشيخ، وجزم به يف الوجيز ( 2)
ه، وهنيه وذكر يف الشرح أنه الصحيح ألنه ماء لقى أعضاء طاهرة فكان على أصل

عليه الصالة والسالم عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو ل يزيل 
الطهورية، كما ل يزيل الطاهرية، وإن كان تعبديا اقتصر على مورد النص، وهو 

 .مشروعية الغسل
 .أي أو مل ينو الغسل بذلك الغمس، فهو طاهر( 3)
 .أطراف األصابع أي من غري غمس، بأن صب على مجيع يده من الكوع إىل( 4)
أي مشدودة بالكتاف إىل خلفه قالوا ألن األمر تعبدي، ل ألجل النجاسة ( 5)

 .فاملتيقن والشاك سواء
ككيس ضيق، واجلراب بكسر اجليم، ول يفتح أو يفتح لغة عند بعضهم، وهو ( 6)

 .املزود أو الوعاء مجعه جرب وجرب وأجربة
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إ ا اس يقظ أحد م من ن مه فلي سا  د ه قبا أم )حلديث 
رواه  (فإم أحد م    دري أ ن بات   د  (1) دصلهما في الناء    ا

ول أثر لغمس يد كافر وصغري وجمنون وقائم من نوم هنار أو  (2)مسلم
واملراد باليد هنا إىل  (3)نومه يسريا ل ينقض الوضوءليل إذا كان 

 .(4)الكوع

                                                

حلياض اليت ل تفسد بغمس اليد فيها، أي ثالث مرار، واإلناء أخرج الربك وا( 1)
 .وقال الشيخ اإلناء الذي للماء املعتاد إلدخال اليد، وهو الصغري

احلديث لكنه ل يقتضي سلبه  «ف    م   د  في الناء»ويف لفظ هلما ( 2)
الطهورية كما تقدم، ويف هذا احلديث دليل على استحباب الحتياط للعبادات 

إىل الوسوسة، وقال النووي وغريه، النهي عن غمس اليد وغريها، حبيث ل ينتهي 
يف اإلناء قبل غسلها جممع عليه، فلو خالف وغمس مل يفسد املاء، ومل يأمث 
الغامس، واألصل يف املاء واليد الطهارة، فال ينجس بالشك، وقواعد الشرع 

يف  متظاهرة على هذا وليس خمصوصا بالقيام من نوم الليل فقط، بل املعترب الشك
 .جناسة اليد، فمىت شك يف جناستها كره له غمسها يف اإلناء قبل غسلها

أي نوم الليل اختاره اجملد وصححه يف تصحيح الفروع وغريه، وإن كان املاء يف ( 3)
إناء ل يقدر على الصب منه، كاحلوض املبين بل على الغرتاف وليس عنده ما 

إذا وجد ماء قليال : وقال الشارحيغرتف به، فيغرتف ببعض يده ويغسلها ثالثا، 
فإن أمكنه أن يأخذ بفيه، أو يغمس خرقة : ويداه جنستان وليس معه ما يغرتف به

أو غريها ويصب على يديه فعل، وإل تيمم لئال ينجس املاء ويتنجس به وقال 
 .ويد الصيب إذا أدخلها يف اإلناء فإنه يكره استعمال املاء الذي فيه: شيخ اإلسالم

و طرف الزند الذي يلي اإلهبام، ونبه على اليد هنا ألن اليد يف األصل إىل وه( 4)
املنكب، مث تستعمل بقرينة يف الوضوء إىل املرفق، لآلية ويف السرقة إىل الكوع، 

 .للخرب وكذا هنا
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وكذا ما غسل به الذكر  (1)ويستعمل هذا املاء إن مل جيد غريه مث يتيمم
وأما ما غسل به املذي  (2)واألنثيان خلروج مذي، دونه ألنه يف معناه

وانفصل غري  (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة هبا) (3)فعل ما يأيت
 .(4)(فطاهر)ري متغ

                                                

أي يستعمل املاء الذي غمس فيه كل يد املكلف القائم من نوم الليل الناقض ( 1)
إزالة جناسة بدن، أو ثوب، أو بقعة، أو غسل يديه للوضوء يف وضوء وغسل، و 

من نوم ليل، ول يرتفع به احلدث، ول ما يف معناه، ول يزول به اخلبث، فمىت 
وجد طهورا استعمله، وتلزمه اإلعادة، ل فيما إذا كان املتنجس ثوبه وصلى فيه 

ابن عبد لعدم غريه، ويغسل به امليت مع التيمم كاحلي، وتقدم أنه طهور، وقال 
من أدخل يده يف اإلناء قبل غسلها مل يضر ذلك وضوءه، وكان الصحابة : الرب

يدخلون أيديهم يف املاء وهم جنب، والنساء حيض فال يفسد ذلك بعضهم على 
: بعض، وقرب إلبراهيم النخعي وضوءه فأدخل يده قبل أن يغسلها، فقيل له

صلى اهلل عليه رسول اهلل  أرأيت املهراس الذي كان أصحاب: أمثلك يفعل؟ فقال
يتوضئون فيه كيف كانوا يصنعون به؟ وكان الرجال والنساء يتوضئون على  وسلم

من إناء واحد، ويشرعون فيه مجيعا صححه  صلى اهلل عليه وسلمعهد رسول اهلل 
 .البخاري وغريه

أي يف معىن ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، ولو مل يغسل إل البعض ( 2)
ا، ألن احلكم إذا علق باملظنة مل تعترب حقيقة احلكم، كالعدة لسترباء الرحم منهم

ولو توضأ واغتسل مع ترك غسلهما عمدا : من الصغرية واآليسة، قال اخللويت
 .فصالته صحيحة

أي بأنه جنس إذا كان قليال، وإن وجد ماء متغريا ومل يعلم سبب تغريه فهو طاهر، ( 3)
 .ولو غلب على ظنه جناسته

رواية واحدة إن كان احملل أرضا، وكذا إن كان غريها وفاقا للشافعي، واختاره غري ( 4)
واحد، لنفصاله عنها طاهرا، فإن كان متغريا فنجس وإن مل ينفصل  فطهور وإن 
= 
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 .(1)ألن املنفصل بعض املتصل واملتصل طاهر
والنجس ما تغري )وهو ما أشار إليه بقوله  (2)النوع الثالث النجس

 .(4)وحكى ابن املنذر اإلمجاع عليه (3)قليال كان أو كثريا (بنجاسة
                                                

= 

احلدث يرتفع عند أول جزء : تغري بالنجاسة ما دام ي حمل التطهري، وقال منصور
جزء انفصل، على الصحيح، وقال شيخ لقى، واملاء يصري مستعمال بأول 

التفريق بينهما بوصف غري مؤثر لغة وشرعا، واختار تأثريه يف حمل : اإلسالم
التطهري، وقال إذا تغري يف حمل التطهري قبل انفصاله فهو جنس، وعمله باق، 
وتطهريه ويكون خمففا للنجاسة، وأما كونه طاهرا غري مطهر، فلم نر من قاله غري 

وليس له وجه اهـ، وغسالة النجاسة إذا انفصلت متغرية الطعم أو اللون  املتقدمني،
أو الريح بالنجاسة فهي جنسة باإلمجاع، واحملل املغسول باق على جناسته، وقال 

إذا تغري يف حمل التطهري فهو جنس، وهو يف حال تغريه مل يزهلا، وإمنا : ابن القيم
كان غري متغري اهـ وإن مل يتغري فإن كان خففها ول حتصل اإلزالة املطلوبة إل إذا  

 .قلتني فطاهر بال خالف ودوهنا تقدم الكالم فيه
 .وتقدم ووصل الشيء بغريه فاتصل به ضد فصله حناه أو قطعه فانفصل( 1)
بتثليث اجليم وتسكينها املستقذر وضد الطاهر، وحيرم استعماله مطلقا يف ( 2)

 لضرورة كدفع لقمة غص هبا ول طاهر العبادات وغريها، ولو مل يوجد غريه إل
عنده، أو عطش معصوم، أو طفي حريق وحنوها، قياسا على الطعام النجس، 

جناسة املاء ليست عينية ألنه يطهر غريه، : وصوبه املرداوي وغريه، وقال الشيخ
 .فنفسه أوىل، وأنه كالثوب النجس، وهلذا جيوز بيعه

أو لقاها إخل، وقيده : س، والثاين قولههذا هو القسم األول من أقسام النج( 3)
 .بالنجاسة، فإن مل يعلم بأي شيء تغري، أو بطاهر فطاهر بال خالف

وحكاه مجاعات من العلماء، فإن العمدة يف جناسة ما تغري أحد أوصافه الثالثة ( 4)
بنجاسة هو اإلمجاع، وتقدم أنه أحد األصول الثالثة، وذكر غري واحد أن عصمة 
= 
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أي دون القلتني فينجس  (وهو يسري)أي لقى النجاسة  (أو لقاها)
 .(2)ولو جاريا (1)مبجرد املالقاة

                                                
= 

من اخلطأ وأهنا ل جتتمع على ضاللة، متواتر، ول ينكره إل كافر، وقال هذه األمة 
صلى اهلل عليه ما أمجع عليه املسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول : الشيخ
إذا تغري املاء بالنجاسات : ، ول نعلم مسألة واحدة أنه ل نص فيها، وقالوسلم

يه حديث ل يثبت مثله أهل ف: فإنه جنس باتفاق العلماء وتقدم قول الشافعي
العلم، وهو قول العامة، ل أعلم بينهم خالفا، وقال ابن رشد وغريه، ل خالف 
أن املاء الكثري ل ينجسه ما حل فيه من النجاسات، إل أن يغري أحد أوصافه 
ونصر ابن رجب وغريه العفو عن يسري الرائحة، واختاره الشيخ وابن القيم وغريمها، 

 .سرعة سرايتها وحصوهلا عن جماورةملا تقدم من 
أي القليل دون القلتني ينجس مبجرد ورود النجاسة عليه، وإن مل يتغري والذي ( 1)

دلت عليه السنة وعليه الصحابة ومجهور السلف أن املاء ل ينجس إل بالتغري وإن  
كان يسريا، وهو قول أهل املدينة، واختاره ابن املنذر وغريه، ونص عليه أمحد 

ختاره مجاعة من األصحاب، والشيخ تقي الدين، وهو املفيت به، حلديث بئر وا
الماء  ه ر   )، ويعضده حديث (إم الماء  ه ر    نجسه شيء)بضاعة 

، وهو منطوق حديث ( نجسه شيء إ  ما  لب على ر حه و عمه ول نه
شيئا من  القلتني ويف التمهيد يف اليسري كآنية وضوء وغسل أصابته جناسة فلم تغري

هو الصحيح من النظر، وجيد األثر، واختاره الروياين : أوصافه فطهور، وقال
وغريه، وذكر أنه أصح مذهبا، وقال إمام هذه الدعوة، من قال ينجس وإن مل 
يتغري بنجاسة فقد قال ما مل يعلم قطعا، والصواب قول من قال أكرهه ول 

 .أستحبه، مع وجود غريه
سريان النجاسة فيه ول يقال بتنجيس األعلى إذا كان  حبيث لو ركد ألمكن( 2)

اجلاري نازل من أعلى إىل أسفل، فإنه إذا تنجس األسفل ل حيكم بنجاسة 
مينة  األعلى، لعدم إمكان سريان النجاسة إليه، واجلرية ما أحاط بالنجاسة من املاء
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أو انفصل عن  (1)ملفهوم حديث إذا بلغ املاء قلتني مل ينجسه شيء
فما انفصل قبل السابعة  (3)فنجس (قبل زواهلا)أو  (2)حمل جناسة متغريا

 (5)وكذا ما انفصل قبل زوال عني النجاسة ولو بعدها أو متغريا (4)جنس
 (6)(ر كثريطهو )قليال كان أو كثريا  (فإن أضيف إىل املاء النجس)

 .(7)بصب أو إجراء ساقية إليه وحنو ذلك طهر

                                                
= 

اءها، وقال هو ما انتشرت إليه عادة أمامها وور : ويسرة وعلوا وسفال، وقال الشيخ
 (لو)ماء احلمام مبنزلة اجلاري إذا كان يفيض من احلوض و: واإلمام أمحد وغريمها

إشارة إىل خالف مالك املفصل بني اجلاري والراكد، وهي رواية عن أمحد أنه ل 
ينجس إل بالتغري، قليال كان أو كثريا، وهو القدمي من قويل الشافعي، واختاره 

لنووي هو قوي، واختاره املوفق يف العمدة والشيخ ومجاعة البغوي ومجاعة، وقال ا
 .أنص الروايتني: وقال هي

 .أي وإن مل يبلغ قلتني ينجس وإن مل يتغري، وتقدم تنظري هذا املفهوم( 1)
 .أي فينجس مبجرد املالقاة إمجاعا، ألنه تغري بالنجاسة( 2)
 .لنجاسة من غري تغري ولو غري متغري بناء على تنجيس الطاهر مبجرد مالقاة ا( 3)
 .بناء على وجوب السبع الغسالت، وأن النجاسة ل تزول بدوهنا( 4)
 .أي بعد السابعة فنجس، حلصول عني النجاسة فيه، أو انفصل متغريا هبا فنجس( 5)
الوجه الثاين : ل يسري ولو زال به التغري، ألنه ل يدفع عن نفسه، وقال الشارح( 6)

 .زالت وهو التغرييطهر ألن علة النجاسة 
أي املاء النجس بإضافة طهور كثري إليه مبا ذكر وحنوه، بال خالف حكاه النووي ( 7)

وغريه كأن نبع فيه، أو سال إليه ماء املطر، أو حنو ذلك، ول يشرتط التصال يف 
 .الصب
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 (1)ألن هذا القدر املضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به
النجس )املاء  (أو زوال تغري) (3)فال يطهر به جنس (2)(غري تراب وحنوه)
أي من  (أو نزح منه) (4)من غري إضافة ول نزح (النجس الكثري بنفسه)

كثري غري متغري ) حأي بعد املنزو  (دهفبقي بع)من النجس الكثري 
 .(6)لزوال علة تنجسه وهي التغري (5)(طهر

                                                

ألنه يطهر غريه : فظهر أن جناسة املاء حكمية، وصوبه يف اإلنصاف، وقال الشيخ( 1)
 .أوىل، وذكر بعضهم أهنا جماورة سريعة اإلزالة فنفسه

من األجزاء األرضية، كالرمل والنورة، أو من املائعات الطاهرة، وكذا كلما ل يدفع ( 2)
 .النجاسة عن نفسه

أي بالرتاب وحنوه، وهذا استثناء منقطع، ألن الرتاب ل مدخل له يف التطهري، ( 3)
كثري هو املاء ل الرتاب وحنوه، فإنه لو والذي يفرتق فيه احلكم بني القليل وال

أضيف أحد هذه األشياء إىل املاء الكثري املتنجس مل يطهر بإضافته إليه، لكون 
 .املضاف ل يدفع عن نفسه فعن غريه أوىل، ولو زال به التغري على أظهر الوجهني

 .طهر هو واحلفرة الكائن فيها، كدن اخلمرة تنقلب خالًّ، فتطهر هي ودهنا( 4)
 .بال نزاع، حكاه مجاعة( 5)
يعين باألوصاف الثالثة أو أحدها، وإذ زالت زال احلكم بزواهلا، وإن ورد على ( 6)

املتغري أحد أوصافه بنجاسة ما له طعم أو لون أو ريح فأزال تغريه مل يطهر قال 
 .بال خالف: النووي
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واملنزوح الذي زال مع نزحه التغري طهور، وإن مل تكن عني النجاسة 
ا، جمتمعا من متنجس يسري أو كثريا  وإن كان النجس قليالا  (1)فيه

نب ول جيب غسل جوا (2)فتطهريه بإضافة كثري مع زوال تغريه إن كان
 .(3)بئر نزحت للمشقة

 (4)تنبيه
حمل ما ذكر إن مل تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهري ما 

أو نزح يبقى بعده ما  (5)تنجس هبما من املاء إضافة ما يشق نزحه إليه
 .(7)أو زوال تغري ما يشق نزحه بنفسه (6)يشق نزحه

                                                

 .فإن كانت فال( 1)
اجملتمع من متنجس بإضافة كثري إليه أي حصل تطهري املتنجس القليل أو الكثري ( 2)

مع زوال تغريه، ل بإضافة يسري، وكان هنا تامة، أي مكتفية مبرفوعها عن منصوهبا 
 .فتكون مبعىن وجد أو حصل

واحلرج يف ذلك، سواء حصلت النجاسة جبوانبها، أو بأرضها، خبالف رأسها، ( 3)
ها مائع حكمنا ويعفى عن جوانبها، واسعة كانت أو ضيقة فإنه لو وضع في

املنزوح طهور : بنجاسته، وظاهر كالمهم غسل آلة النزح، لكن مقتضى قوهلم
بشرطه، أن اآللة ل يعترب فيها ذلك للحرج، واملشقة من شق عليه األمر، أي 

 .صعب
 .هو لغة اإليقاظ واصطالحا اإلعالم بتفصيل ما علم إمجال مما قبله وتقدم( 4)
 .ه أن املضاف إذا مل يشق نزحه مل يطهر املاءمع زوال التغري، وعلم من( 5)
 .مع زوال التغري قبل املنزوح أو أكثره(6)
 .كاخلمرة تنقلب خال، فيطهر( 7)
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شك يف  وإن) (1)على قول أكثر املتقدمني ومن تابعهم، على ما تقدم
أي طهارة  (طهارته)شك يف  (أو) (2)من الطاهرات (جناسة ماء أو غريه

الذي علمه قبل  (على اليقني بىن)شيء علمت جناسته قبل الشك 
ألن األصل  (4)ولو مع سقوط عظم أو روث شك يف جناسته (3)الشك

 .(5)األصل بقاؤه على ما كان عليه
                                                

إن ما ل يشق نزحه ينجس ببول اآلدمي : يف النوع األول من أنواع املياه من قوله( 1)
توسطون منه إخل، وتقدم توضيحه، واملتقدمون من اإلمام إىل القاضي أيب يعلى، وامل

 .إىل املوفق، واملتأخرون من املوفق إىل اآلخر
كثوب وإناء، ولو كان الشك يف جناسة مع تغري املاء بىن على أصله، والشك هو  ( 2)

الرتدد بني وجود الشيء وعدمه، استوى الحتمالن أو رجح : كما قال ابن القيم
صلى اهلل عليه هاء، قال هذا معناه يف اللغة واستعمال الفق: أحدمها، وقال النووي

 .«فلي رح ال ك، وليبن على اليقين» وسلم
ألن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إىل عدمها ووجود األخرى ( 3)

فإذا شك يف جناسة ماء مثال، فاألصل طهارته، أو شك يف طهارته بعد العلم 
الذي علمه قبل،  بنجاسته، فاألصل بقاؤه عليها، فيعمل باألصل، وهو اليقني،

واليقني طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، ضد الشك، والعلم احلاصل عن نظر 
واستدلل، وحتقيق األمر، واصطالحا اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه ل 

 .ميكن إل كذا مطابقا للواقع، غري ممكن الزوال
لكنه يكره استعمال أي فطاهر استصحابا لألصل، فإن الضابط العمل باألصل، ( 4)

دع ما : أي «   ما  ر بك إلى ما    ر بك»ما ظنت جناسته احتياطا، حلديث 
 .تشك فيه إىل ما ل تشك فيه، ولغريه من األحاديث

 بىن على اليقني، وقال شيخ اإلسالم الحتياط مبجرد : تعليل لقوله( 5)
= 
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وإن )، (2)ربهوعني السبب لزمه قبول خ (1)وإن أخربه عدل بنجاسته
إن مل ميكن تطهري النجس  (3)(اشتبه طهور بنجس حرم استعماهلما

 .(4)بالطهور
                                                

= 

السؤال عن  الشك يف أمور املياه ليس مستحبا، ول مشروعا، بل ول يستحب
ذلك بل املشروع أن نبقي األمر على الستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة 

 .جنسناه وإل فال يستحب أن جيتنب استعماله مبجرد احتمال النجاسة
أي بنجاسة شيء وينبغي أن يقال كذلك لو أخربه بسلب طهورية ماء وعني ( 1)

أو : باب أوىل، وقد يقالالسبب، ألنه إذا قبل يف األغلظ قبل يف األخف من 
طهارته يعين كونه طاهرا غري مطهر، إذ ل فرق، ويقبل العدل ولو ظاهرا، رجل أو 
امرأة حر أو عبد، ل كافر أو فاسق، بال نزاع، وغري بالغ، وقطع به اجلمهور ألنه 

 .ل يوثق بقوله
هذا : قولأي عني املميز العدل املكلف، ولو مستورا، السبب الذي تنجس به بأن ي( 2)

متنجس بكذا، مما يقتضي النجاسة، لزم قبول خربه بال نزاع ول يلزم السؤال عما مل 
يتيقن جناسته، اختاره الشيخ، وصححه يف تصحيح الفروع، فإن مل يعني مل يلزم قبوله، 
وإن كان فقيها موافقا، وإن أصابه ماء ميزاب وحنوه، ول أمارة على جناسته، كره سؤاله 

ل ختربنا يا صاحب امليزاب، قال الشيخ ل جيب غسله، بل ول : ل عمرنص عليه لقو 
يستحب، على الصحيح، وكذلك ل يستحب السؤال عنه، على الصحيح، وأوجب 
اآلزجي إجابته إن علم جناسته وصوبه يف اإلنصاف، وقال الشيخ وكذلك إذا أصاب 

يه أن يشمه، ويتعرف رجليه أو ذيله بالليل شيء رطب، ول يعلم ما هو، ومل جيب عل
 .ما هو واحتج بالقصة

أي اشتبه كل منهما باآلخر حىت التبسا حرم استعماهلما إل لضرر قال شيخ ( 3)
إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتناهبما مجيعا واجب، ألنه يتضمن لفعل : اإلسالم

أحد استعمال احلرام املختلط باحلالل ل أعلم : احملرم، وحتليل أحدمها حتكم، وقال
 .جوزه

 .قيده الشارح هبذا الشرط كما يف املنتهى وغريه( 4)
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وكان عنده إناء يسعهما،  (1)فإن أمكن بأن كان الطهور قلتني فأكثر
أي مل ينظر أيهما يغلب  (ومل يتحر) (2)وجب خلطهما واستعماهلما

ويعدل إىل  (3)على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور
ول يشرتط للتيمم إراقتهما ول خلطهما ألنه  (4)التيمم إن مل جيد غريمها

أشبه ما لو كان املاء يف بئر ل ميكنه  (5)غري قادر على استعمال الطهور
 .(6)الوصول إليه

                                                

 .والنجس جمتمع من متنجس وطاهر، وأشكل عليه الطهور( 1)
 .ليتمكن به من الطهارة الواجبة( 2)
أو املباح فيستعمله أو كان النجس غري بول فال يتحرى، ول يستعمل واحدا ( 3)

باح، ول يصح وضوءه منه، ويعيد ما منها، ولو أدى اجتهاده إىل أنه الطهور امل
صاله به، ولو تبني بعد أن الطهور املباح، والتحري هو طلب الصواب، والتفتيش 

 .عن املقصود والتحري والجتهاد والتأخي مبعىن واحد
 .أي املشتبهني ول يعيد الصالة إذا تيمم وصلى إذا ولو علم الطهور املباح بعد( 4)
 التصحيح وتصحيح الفروع، واختاره ابن عقيل حكما ل حسا، صححه يف( 5)

: والشارح وشيخ اإلسالم وغريهم، ألنه عادم للماء حكما ل حسا، قال الشارح
 .فإن احتاج إليهما للشرب مل جتب إراقتهما بغري خالف

مثل ما لو كان إخل، وشبهت الشيء بالشيء أقمته : فيتيمم وأشبه ما لو كان أي( 6)
 .نهمامقامه بصفة جامعة بي
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ويلزم من علم  (1)وكذا لو اشتبه مباح مبحرم فيتيمم إن مل جيد غريمها
 (بطاهر)طهور  (وإن اشتبه) (2)ملهالنجس إعالم من أراد أن يستع

ولو مع  (4)(توضأ منهما وضوءا واحدا) (3)أمكن جعله طهورا به أم ل
ويعم بكل واحدة من  (6)(من هذا غرفة ومن هذا غرفة) (5)طهور بيقني

 .(7)من الغرفتني احملل
                                                

 .أي املباح واحملرم( 1)
خبالف ميزاب، ألنه قد بلي به، فال يلزم من علم أنه جنس إعالم من أصابة، ( 2)

وتقدم، وعلم الشيء كسمعه علما بالكسر، عرفه وعلم هو يف نفسه، وعامل 
وعليم مجعه علماء وتقدم أن حد العلم معرفة املعلوم على ما هو به، ولعل حمله 

مها، ل عند أحدمها وأن مثله الطاهر إذا رأى من يريد أن يتوضأ إذا كان جنسا عند
به، ويلزم من اشتبه عليه طاهر وجنس التحري حلاجة أكل وشرب، ألنه حال 

 .ضرورة
 .أو مل ميكن جعله طهورا به: أي( 3)
أي من الطهور والطاهر معا، من كل واحد وضوءا كامال، هذا املذهب ل من  ( 4)

ه املوفق وغريه، قال اجلوهري توضأ مهموز وجيوز ترك اهلمزة كل واحد، كما جزم ب
 .وقال ابن مالك جيوز توضيت لغة يف توضأت

 .وإل فمعلوم أن الطهور بيقني أفضل. أي جيوز( 5)
وحيسن الضم : الغرفة بالفتح املرة الواحدة، وبالضم اسم للمغروف منه قال النووي( 6)

 .ن األمران هناوحيس: يف قوله يأخذ غرفة، ويف املطلع
أي لزوما ألن الوضوء الواحد على الوجه املذكور جمزوم به بنية كونه رافعا، خبالف ( 7)

 ويصح : خبالف الوضوئني فال يدري أيهما الرافع للحدث؟ قال اخللويت
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

37 

 .(2)بغري خالف نعلمه: قال يف املغين والشرح (1)(وصلى صالة واحدة)

                                                
= 

الثاين، أن يتوضأ وضوئني كاملني بنية واحدة، مع قرب زمنيهما وهذا غري القول 
، فتكون النية الثانية مشكوكا فيها، هل هي بعد ألن عليه أن يتوضأ وضوئني بنيتني

الرفع أول؟ ويف شرح املنتهى حكم الغسل وإزالة النجاسة حكم الوضوء، وهذا كله 
تفريع على تقسيم املاء إىل ثالثة، وتقدم رجحان أنه إما طاهر وإما جنس، وتقدم أيضا 

حواض مباح، ذكره ابن إن قام دليل على النجاسة وإل فال، واملاء يف األ: قول الشيخ
القيم وغريه، وهو مذهب الشافعي، إذا علم رضى صاحبه، أو كان عرفا، وما سبل 
للشرب ل يتوضأ به، ما مل يدل عرف أو قرينة، ومثله ماء جهل حاله، ول حيمل منه 

 .شيئا إىل غري حمله، ما مل يضطر إليه
إل بإذنه وأما إذا أفرغها يف  وإذا أفرغ دلوا يف احلمام للغسل مل جيز آلخر أن يسبقه،

احلمام الذي جعل للوضوء فلكل الوضوء منه ألنه وضع للعموم فال خيتص به 
 أحد، وحيرم منع احملتاج إىل الطهارة بتشديد اهلاء امليضأة املعدة للتطهري والتخلي،

قال الشيخ ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط، ولو يف ملكه ألنه 
ل تصح الصالة مباء : العرف مبذولة للمحتاج، ويف املبدعمبوجب الشرع و 

ألن : مغصوب، كثوب غصب اهـ وعنه تصح اتفاقا وتكره، قال يف اإلنصاف
الطهارة به صحيحة، من حيث اجلملة، وإمنا عرض له مانع وهو الغصب اهـ، ولو 
توضأ من ماء قليل وصلى مث وجد جناسة، أو من كثري مث وجده متغريا بنجاسة، 
وشك هل كان قبل وضوئه أو بعده؟ فاألصل صحة طهارته، وإن علم أن ذلك 

 .قبل وضوئه بأمارة أعاد إمجاعا
 .أي صلى الفرض مرة واحدة( 1)
وعلاله بأنه أمكنه أداء فرضه بيقني، من غري حرج، فلزمه ذلك، والشرح تقدم ( 2)

محد بن حممد ابن تعريفه، واملغىن هو شرح منت اخلرقي، ملوفق الدين عبد اهلل بن أ
 .قدامة وتقدم
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وتوضأ بالطهور وتيمم، ليحصل له  (1)للشرب حترى فإن احتاج أحدمها
 (3)يعلم عددها (جنسة)ثياب  (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) (2)اليقني

صلى يف كل )يعلم عددها  (حمرمة)اشتبهت ثياب مباحة بثياب  (أو)
منها ينوي هبا الفرض  (أو احملرم)من الثياب  (ثوب صالة بعدد النجس

 (صالة)على العدد  (وزاد) (5)يوم كمن نسي صالة من  (4)احتياطا
 .(6)ليؤدي فرضه بيقني

                                                

أي طلب ما هو األحرى بالستعمال أو أحرى األمرين أي أولمها والفرق بني ( 1)
 .احلاجة والضرورة، أن احلاجة ما ميكن الستغناء عنه، والضرورة ما ل يستغىن عنه

يف يعين بالتيمم احتياطا، إن مل جيد طهورا غري مشتبه، وظاهره عدم الرتتيب وعرب ( 2)
 .اإلقناع مبا يقتضي الرتتيب، وهذا التفريع على تقسيم املاء إىل ثالثة أقسام

 .أي الثياب النجسة، والثياب اللباس مما يلبسه الناس من الكتان والقطن( 3)
ا لنفسه بالثقة، ومرادهم بيان الصحة وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله ( 4) أي أخذا

يصلي عريانا ول يعيد، ألنه اشتبه املباح ل أنه جيب عليه ذلك، بل ول جيوز ف
باحملظور يف موضع ل تبيحه الضرورة فهو عادم للسرتة حكما، وإل فما الفرق بينه 
وبني من اشتبه عليه طهور مبحرم، مع أن كال من الطهارة والسرتة شرط للصالة 

يعاقب واملباحة ضد احملظورة واملباح مااستوى طرفاه بني فعله وتركه، وهو ما ل 
 .على فعله

 .يعين أنه يقضي مجيع صلوات ذلك اليوم( 5)
كمن نسي صالة من يوم : أي فيلزم أن يزيد صالة على عدد النجسة، أو احملرمة( 6)

 .وجهلها ليخرج منها على يقني
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فإن مل يعلم عدد النجسة أو احملرمة لزمه أن يصلي يف كل ثوب صالة 
ول تصح يف ثياب  (1)حىت يتيقن أنه صلى يف ثوب طاهر، ولو كثرت

ويصلي يف  (3)مكنة ضيقةأوكذا حكم  (2)مشتبهة مع وجود طاهر يقينا
 .(4)رواسعة حيث شاء بال حت

                                                

ألن هذا يندر جدا فأحلق بالغالب، وينوي بكل صالة الفرض احتياطا وتكفي ( 1)
 الفرضية، كما يأيت يف باب النية، واختار الشيخ نيتها ظهرا مثال، إذ ل تتعني

 .يصلي فيما غلب على ظنه طهارته، وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي: وغريه
وقال فإن اهلل تعاىل مل يوجب على العبد صالة مرتني، إل إذا حصل . قلت أو كثرت

 .منه إخالل بالواجب، أو فعل حمرم فإنه يعيد ما أخل فيه
إذا : درته، ول تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب، وقال الشيخولو كثرت لن( 2)

أداه اجتهاده إىل طهارة أحد الثوبني،وغلب على ظنه صحت وإن كان جنسا يف 
نفس األمر، وهذا القول ظاهر، وهو قياس املذهب، وإذا أصابه جناسةونضحه  

 .كان حسنا
بهت منها زاوية طاهرة أي كالثياب النجسة إذا اشتبهت فال يتحرى بل إن اشت( 3)

بنجسة، ول سبيل إىل مكان طاهر بيقني صلى مرتني يف زاويتني منه، وإن 
تنجست اثنتان فثالث صلوات، وهكذا وإن مل يعلم عدد النجسة صلى حىت 
يتيقن أنه صلى يف مكان طاهر احتياطا وتقدم أنه يصلي فيما أداه اجتهاده، 

 .وغلب على ظنه أنه الطاهر
رج واملشقة، وتقدم أن التحري والجتهاد والتوخي متقاربة ومعناها بذل دفعا للح( 4)

اجملهود يف طلب املقصود، وكيفيته أن ينظر إىل ما يغلب على الظن كتغري، 
 .أن يكون للمشتبهني أصل يف احلل، والثاين بقاؤمها: ويشرتط له شرطان
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 (1)با  اآلنية

 

  (طاهر كل إناء  ) (3)ملا ذكر املاء ذكر ظرفه (2)هي األوعية، مجع إناء
 .(4)كاخلشب واجللود والصفر واحلديد

                                                

ار، وأجزاء امليتة، أي هذا باب يذكر فيه مسائل من أحكام اآلنية، وثياب الكف( 1)
والباب لغة املدخل إىل الشيء، والطريق املوصل إليه، واصطالحا اسم جلملة من 
العلم، حتته فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم الباب يف كذا احلصر بل إنه 

 .املقصود بالذات واملعظم، فلو ذكروا غريه نادرا، أو بالتبعية أو استطرادا مل يضر
ان، واألصل أءان وهي األوعية لغة وعرفا، والوعاء الظرف يوعى فيه ومجع اآلنية أو ( 2)

 .الشيء، مسي بذلك ألنه جيمع ما فيه
ملا ذكر املاء : ما وجه ذكرهم اآلنية بعد املاء؟ فأجاب: كأنه جواب سؤال تقديره( 3)

وكان سيال حمتاجا إىل ظرف ل يقوم إل به ناسب ذكر ظرفه، مجعه ظروف وذكر 
 .ه ويناسبهما يتعلق ب

: ما غلظ من العيدان، واحدته خشبة، واجللود: اخلشب بضمتني وبإسكان الثاين( 4)
ضرب من : مجع جلد، بالكسر املسك من كل حيوان، والصفر بالضم وبكسر

النحاس الذي تعمل منه األواين، وأنكر بعضهم الكسر فيه، ويف حديث عبد اهلل 
رواه البخاري، وتوضأ من جفنة  «فأصرجنا له ت را من صفر ف   أ»: بن زيد

وتور حجارة ومن إداوة وقربة، وغريها، وختصيصه املنع بالذهب والفضة يقتضي 
إباحة ما عدامها يف اجلملة، ويستثين من العموم النجس، واحلديد معروف مسي به 

َزْلَنا اْلَحِد دَ : ملنعته قال تعاىل أي أخرج هلم احلديد من املعادن وعلمهم  َوَأنـْ
 .عتهصن
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بال   (يباح اختاذه واستعماله) (2)كجوهر وزمرد  (1)(امثينا )كان   (ولو)
 إل آنية ذهب ) (4)غري جلد آدمي وعظمه فيحرم (3)كراهة
 .(5)وفضة

                                                

لعدم العلة اليت ألجلها حرم الذهب والفضة، ألن هذه اجلواهر ل يعرفها إل ( 1)
 .خواص الناس فال تكسر قلوب الفقراء، كذا علله بعض الفقهاء

اجلوهر فارسي معرب، واحدته جوهرة، وهو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع ( 2)
ملهملة جوهر معروف به والزمرد بالضمات وتشديد الراء، وبالذال املعجمة وا

 .وكبلور وياقوت
 وهذا قول عامة العلماء من غري كراهة، ول يصح : قال يف املبدع

قياسها على األمثان من وجوه كثرية، منها ختصيص الذهب والفضة وندور 
 .اختاذها

 .وغريه يف قول عامة أهل العلم: أي أخذه وتناوله وإعماله فيما يعدله قال الشارح( 3)
وكذا شعره ويستثىن املغصوب، وليس بوارد على املصنف، ألن استعماله  حلرمته( 4)

 .مباح من حيث اجلملة، ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله، وهو الغصب
الذهب مصدر ذهب، الترب، مسي ذهبا ألنه يذهب ول يبقى، ومجع ابن مالك ( 5)

 :أمساءه يف قوله
 و صـــــــرو عســــــــجد عقيــــــــام الــــــــ هب

 

 يران ـــــــــٌر ن ـــــــــر ن ـــــــــار  بـــــــــرج ســـــــــ 
 مــــع ف ــــة فــــي ســــبيك هكــــ ا العــــر  

 
 وال بـــــر مـــــا لـــــم  ـــــ   واشـــــر  ا  هبـــــا 

والفضة النوع املعروف وهو جوهر أبيض، نقي يتولد من املادة الزئبقية والكربيتية منعقد  
َ ارِ َرا ِمْن ِف َّةٍ )يف األرض، يضرب منه أصناف من النقود واحللي، ويف اآلية   (قـَ

ر، ومسيت فضة ألهنا تنفض أي تتفرق ول أي هي مع صفائها آمنة من الكس
 .تبقى، وتسمى اللجني، والنسيك والغرب، ويطلقان على الذهب أيضا
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وكذا املموه واملطلي واملطعم  (2)غري ما يأيت (1)أو بأحدمها (هبما ومضببا
ملا فيه من السرف واخليالء  (4)(فإنه حيرم اختاذها) (3)واملكفت بأحدمها

 .(5)وكسر قلوب الفقراء
                                                

أي الذهب والفضة، والضبة من حديد وحنوه، يضبب هبا شق الباب وحنوه، ( 1)
املضبب :بوضع صفيحة علية تضمه وحتفظه، أو يشعب هبا اإلناء، وقال الشيخ

ي جمراها من اآللت سواء مسي الواحد من ذلك إناء أو بالفضة من اآلنية وما جير 
مل يسم، وما جيري جمرى املضبب، كاملباخر واجملامر والطشوت والشمعدانات 
وأمثال ذلك، فإذا كانت الضبة يسرية حلاجة، مثل شعب القدح وشعرية السكني 

 .وحنو ذلك، مما ل يباشر بالستعمال، فال بأس بذلك
 .ضبة يسرية حلاجة، وما يأيت يف زكاة األمثانإل : أي يف قوله( 2)
أي بالذهب أو الفضة، والتمويه أن يذاب الذهب أو الفضة، ويلقى فيه اإلناء ( 3)

من حناس أو حنوه، فيكتسب من لونه، واملطلي ما جيعل كالورق ويلصق باإلناء، 
د والتطعيم أن حتفر حفر وجيعل فيها قطع ذهب أو فضة بقدرها، واملكفت أن يرب 

اإلناء حىت يصري فيه شبه اجملاري، ويوضع فيه شريط وحنوه، ويدق عليه حىت 
 .يلصق

إذ األصل أن ما حرم استعماله حرم :أي اصطناعها على هيئة اآلنية، قال الشيخ( 4)
وكذا حتصيلها بنحو شراء أو اهتاب، ولو مل يقصد . اختاذه كآلت املالهي اهـ

والثياب تباح . احلرير، ألن اآلنية حمرمة مطلقاا استعماهلا خبالف اختاد الرجل ثياب
 .ويف احلرب وحنو ذلك. للنساء

 والصواب أن العلة ما يكسب استعماهلا القلب من اهليئة : قال ابن القيم( 5)
واحلالة املنافية للعبودية، منافاة ظاهرة، وهلذا علل عليه الصالة والسالم بأهنا 

فال . يف العبودية اليت ينالوهنا هبا يف اآلخرة إذ ليس هلم نصيب. للكفار يف الدنيا
وإمنا يستعملها من خرج عن عبوديته، ورضي بالدنيا . يصلح استعماهلا لعبيد اهلل

 .وعاجلها من اآلخرة
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خبار لعموم األَ  (نثىولو على أُ ) (1)كل وشرب وغريمهايف أَ  (واستعماهلا)
حلاجتهن إىل التزين  لنساءِ وإمنا أبيح التحلي ل (2)وعدم املخصص

 .(4)وكذا اآللت كلها (3)للزوج

                                                

أي غري األكل والشرب، كالغسل والوضوء واإلدهان والكتحال منها ملا يف ( 1)
تأ ل ا في صحافها فإنها   ت رب ا في  نية ال هب والف ة، و  »الصحيحني 

 «ال ي   ر  في  نية ال هب»وللبخاري  «لهم في الدنيا ولكم في اآلصر 
، والتوعد بالنار يدل على «والف ة إنما  جرجر في ب نه نار جهنم»وملسلم 

انعقد اإلمجاع على حترمي األكل : وقال النووي. وهو متفق عليه. آكدية التحرمي
ستعمال يف معىن األكل والشرب باإلمجاع، وحكى والشرب فيها، ومجيع أنواع ال

كآلة . ما حرم استعماله حرم اختاذه: وقال الشيخ. غريه إمجاع األمة على ذلك
 .فكذا حتصيلها بنحو شراء أو اهتاب ولو مل يقصد الستعمال. اللهو

التخصيص هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل ومل يوجد، واخلرب مرادف ( 2)
واحلديث اسم من التحديث وهو اإلخبار أو احلديث ما جاء عن النيب للحديث 

واألثر ما روي عن الصحابة وجيوز إطالقه . واخلرب عن غريه صلى اهلل عليه وسلم
ول خيفى مشوله . واملراد هنا املرفوعة صلى اهلل عليه وسلمعلى ما روي عن النيب 

اتفقوا على : و غريه، قال الشيخلتحرميها على األنثى، وكذا اخلنثى، مكلفاا كان أ
 .أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الذكر واألنثى

 .فلم ينه عنه، ومل يزل يتخذ من غري نكري فهو إمجاع( 3)
أي وكما حرم اختاذ اآلنية واستعماهلا حرم اختاذ اآللت كلها واستعماهلا كذلك، ( 4)

بل يعم سائر وجوه اإلنتفاع، : القيم وحكاه القرطيب وغريه قول اجلمهور، وقال ابن
 .وهذا أمر ل يشك فيه عامل
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حىت امليل  (2)والقنديل واجملمرة واملدخنة (1)طكالدواة والقلم واملسعَ 
وكذا الطهارة هبا  (4)أي من اآلنية احملرمة (وتصح الطهارة منها) (3)وحنوه

 .(7)اعرفا  (ضبة يسرية إلا ) (6)وكذا آنية مغصوبة (5)وفيها وإليها
                                                

 .بضم امليم، إناء جيعل فيه السعوط( 1)
 واجملمرة بالكسر والضم اسم للشيء . ومجعه قناديل. القنديل هو املصباح( 2)

 .الذي جيعل فيه اجلمر للبخور، واملدخنة بالكسر أيضاا وهي اجملمرة مجعها مداخن
رسي وخفني ونعلني وشرابة وملعقة وأبواب ورفوف وطشوت كسرير وك( 3)

 .ومشعدانات وأمثال ذلك، كاآللت يف حترمي اختاذها واستعماهلا
وقال الشيخ يباح اإلكتحال مبيل الذهب والفضة، ألهنا حاجة وبياحان هلا، وامليل 

 .وكذا اآللت أو مبتدأ خربه حمذوف: الذي يكتحل به، وهو بالرفع عطف على
مع احلرمة وفاقاا، ألن اإلناء ليس بشرط ول ركن يف العبادة، فلم يؤثر فيها، وقال ( 4)

إلتيانه بالعبادة . اختاره أبو بكر والقاضي والشيخ. ل تصح: بعض أهل العلم
 .أشبه الصالة يف احملل املغصوب ويأيت. على وجه حمرم

بأن يغرتف املاء هبا  أي باآلنية املذكورة. أي وكما تصح الطهارة منها تصح هبا( 5)
بأن  (وإليها)كأن يكون اإلناء كبريا يسع قلتني فيغتسل، أو يتوضأ داخله   (وفيها)

جيعلها مصبًّا ملا ينفصل عن األعضاء وفاقاا، ول تصح عند أيب بكر وأيب احلسن 
 .كما تقدم. والشيخ وغريهم

 .نية مغصوبةأي وكما تصح الطهارة يف آنية الذهب أو الفضة كذلك تصح يف آ( 6)

بالشرب  ل بأس: وقال الشيخ. أي يف عرف الناس، ألنه مل يرد الشرع بتقديرها( 7)
 هذا: مثل العلم يف الثوب وقال. بقدح مضبب، إذا مل يقع فمه على الضبة

ومقتضى هذه الرواية أنه : قال. بني يف أن الفضة تباح على سبيل التبع كاحلرير
 .وهذا هو الصواب. فيه ومل يستعمل يباح الكثري إذا كان أقل مما هو
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وهي أن يتعلق هبا غرض غري  (حلاجة) (1)ل ذهب (من فضة)ل كبرية 
رضي اهلل عنه، أن قدح  البخاري عن أنسَ  ىملا رو  (2)الزينة فال بأس هبا

انكسر فاختذ مكان الشعب سلسلة من  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
 .(3)فضة

                                                

وقد غلط طائفة من األصحاب : قال الشيخ. يعين فال يباح حبال نص عليه( 1)
وإمنا قاله يف اللباس . حيث حكوا قولا بإباحة يسري الذهب يف اآلنية عن أيب بكر

 .والتحلي ومها أوسع
ومراد : شيخقال ال. أي الضبة كشعب قدح وحنوه، غري ما يتزين به من الفضة(2)

سواء  . كما حيتاج إىل التشعيب والشعرية. الفقهاء باحلاجة هنا إىل تلك الصورة
وليس مرادهم أن حيتاج إىل كوهنا . كان من فضة أو حناس أو حديد أو غري ذلك

والضرورة تبيح الذهب والفضة . من فضة، بل هذا يسمونه يف مثل هذا ضرورة
وإمنا فرق . تدبره مل يتعرض للحاجة وعدمهاكالم أمحد ملن : مفرداا وتبعاا، وقال

رأس املكحلة وامليل حلقة املرآة إذا  : بني ما يستعمل وبني ما ليستعمل، فإنه قال
كان من الفضة فهو من اآلنية، وما ل يستعمل فهو أهون يف مثل الضبة يف 

بال السكني والقدح، وإذا ضبب اإلناء تضبيباا جائزاا جاز استعماله مع وجود غريه 
واملنع هنا . وذكر أيضاا أن أمحد إمنا كره احللقة يف اإلناء اتباعاا لبن عمر. خالف

إل ما . فإن حترمي الشيء مطلقا يقتضي حترمي كل جزء منه. مقتضى النص والقياس
 .استثين إذ النهي عن الشيء هني عن بعضه

اري يف ، وذكر القرطيب عن البخ«انصد  فسلسلة بف ة»ويف لفظ له وكان ( 3)
النضر ابن  وكان اشرتي من مرياث. وشرب فيه. نسخة أنه رآى هذا القدح بالبصرة

 .أنس بثمامنائة درهم اهـ
ا . والقدح إناء يروي الرجلني واسم جيمع الصغار والكبار مجعه أقداح، ول يسمى قدحا
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وكذا املضبب بفضة لغري  (1)اوعلم منه أن املضبب بذهب حرام مطلقا 
من »حلديث ابن عمر  (3)ا،ولو حلاجةأو بضبة كبرية عرفا  (2)اجةح

شر  في إناء  هب أو ف ة أو إناء فيه شيء من  لك فإنما 
 .(4)رواه الدارقطين « جرجر في ب نه نار جهنم

                                                
= 

: من. إل إذا كان فارغاا، فإذا كان فيه شراب قيل له كأس وانكسر وتكسر انشق
والسلسلة بكسر السني . والشعب والصدع والشق الذي فيه. ه يكسره كسرااكسر 

وبالفتح إيصال الشيء بالشيء، كأنه سد الشقوق خبيوط من فضة، . القطعة
خادم . وأنس هو ابن مالك بن النضر النجاري األنصاري. فصارت مثل السلسلة

أو ثالث  خدمه عشر سنني ومات سنة اثنتني صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
وتسعني، وقد جاوز املائة، والبخاري هو أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم 

وصحيحه أصح كتاب بعد كتاب اهلل . بن املغرية اجلعفي، جبل احلفظ وإمام الدنيا
 .عز وجل، تويف رمحه اهلل سنة مائتني وست ومخسني

 .أي سواء كان يسرياا أو ل حلاجة أو ل لضرورة( 1)
 .يباح إذا كان التضبيب أقل مما هو فيه ومل يستعمل: وقال الشيخ. حرام( 2)
يعين فهو حرام، وتقدم ما ذكر شيخ اإلسالم عن أمحد أنه مل يتعرض للحاجة، ( 3)

 .ومل يقيده بالقلة، وأنه إمنا فرق بني ما يستعمل وما يفرد
ليس : غري واحد ورواه البيهقي، وكالمها من طريق حييي بن حممد اجلاري، قال( 4)

أو إناء فيه »إسناده ضعيف، ومقصود املصنف منه قوله : بالقوي، وقال الشيخ
 إل هبذا اإلسناد . مل نكتب هذه اللفظة: ، وقال احلاكم«شي من  لك

اهـ ول يعارض به ما صح من حديث أنس وغريه، . واملشهور أنه موقوف: قال البيهقي
بالنصب جزم به احملققون واختاروه وروي بالرفع، ومل  (نار)بكسر اجليم الثانية و (جيرجر)و

، من «إنما  جرجر في ج فه نارا»، وأليب عوانة «نار من جهنم»وملسلم . يذكره األكثر
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 ن فيه استعمالا ألَ  (لغري حاجة)أي الضبة املباحة  (وتكره مباشرهتا)
 (2)وحنوه ذلك مل يكره املاءِ فإن احتاج إىل مباشرهتا كتدفق  (1)للفضة

  (ولو مل حتل ذبائحهم) (3)إن مل تعلم جناستها (تباح آنية الكفار)و
متفق  .من مزادة مشركة توضأَ  صلى اهلل عليه وسلمألنه  (4)كاجملوس

 .(5)عليه
                                                

= 

جرجر فالن املاء إذا جرعه : اجلرجرة وهو صوت يردده البعري يف حنجرته إذا هاج، ويقال
كأمنا جيرع نار جهنم، ومسي جهنم لبعد   جرعاا متواتراا، له صوت باحنداره إىل جوفه واملعىن

قعرها، أو من اجلهومة وهي الغلظ لغلظ أمرها يف العذاب، وابن عمر هو عبد اهلل أسلم 
يوم اخلندق، كان من أهل العلم  صلى اهلل عليه وسلممع أبيه وهو صغري، وأجازه النيب 

سبعني، والدارقطين هو والورع أفىت ستني سنة وبلغ ستًّا ومثانني، ومات مبكة سنة ثالث و 
احلافظ صاحب السنن وغريها، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي، 

 .مسع من البغوي وغريه، وتويف سنة ثالمثائة ومخس ومثانني
بال حاجة يف اجلملة جزم به املوفق وغريه وصححه يف تصحيح الفروع ول حترم املباشرة ( 1)

 .مصدر باشره أي وليه ببشرتهإلباحة الختاذ واملباشرة 
 .تصببه لو شرب من غري جهتها وحنوه: دفعاا للحرج وتدفُق املاء( 2)
أليب حنيفة والشافعي، فهي طاهرة مباحة الستعمال، لألخبار فإن علمت غسلت : وفاقاا( 3)

 .، وكغريها من أواين املسلمني إذا تنجست«فا سل ها»خلرب 
 .القاضي هي جنسة ألهنا ل ختلو من أطعمتهمإشارة إىل خالف مالك، وقال  (4)
 من حديث عمران بن حصني يف حديث طويل، واجلمع بينه وبني حديث ( 5)

األوىل عدم استعماهلا إذا : قيل «إم وجدتم  يرها ف  تأ ل ا فيها»أيب ثعلبة 
املاء، ول تكون إل من جلدين، واجملوس  وجد غريها، واملزادة هي ما حيمل فيها

عبدون الشمس والقمر، أو يعبدون النار، واجملوسية حنلتهم أي ملتهم أمة ي
وطائفتهم أو دعواهم، وأماأهل الكتاب فال ختتلف الرواية يف أنه ل حيرم استعمال 

وحلديث عبد  َوَ َعاُ  الَِّ  َن ُأوُت ا اْلِكَ اَ  ِحاٌّ َلُكمْ : أوانيهم، لقوله تعاىل
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 (1)ي ثياب الكفار، ولو وليت عوراهتم كالسراويلأَ  (ثياهبم)تباح  (و)
ن األصل الطهارة، فال تزول ألَ  (2)هاومل تعلم جناست (إن جهل حاهلا)

 .(4)و نسجوهوكذا ما صبغوه أَ  (3)بالشك

                                                
= 

 .احلديث متفق عليه «ديل جراب من شحم»اهلل بن مغفل 
واألزر أي ولو وليت ثياب الكفار أهل الكتاب أو اجملوس أو عبدة األوثان ( 1)

عوراهتم كما تليها السروايل فمباحة وكره لبسها أبو حنيفة والشافعي والسراويل 
السراويل واحدة، وهي أعجمية أعربت : معروفة، واجلمع السراويالت، قال سيبويه

 .ل ينصرف فأشبهت من كالمهم ما
كما لو علمت طهارهتا، فإن علمت جناستها مل تبح قبل غسلها، خلرب ( 2)

 .«فاغسلوها»
 .كما أنا ل تنجس ثيابنا بالشك( 3)
املسلم والكافر يف : أي الكفار كلهم، وسئل أمحد عن صبغ اليهود بالبول فقال( 4)

سله وقال فإن علمت فال تصل فيه حىت تغ: هذا سواء ول يبحث ول يسأل عنه
هنانا اهلل عن التعمق والتكلف ويف الشرح، ل نعلم خالفاا يف إباحة لُبس : عمر

وأصحابه إمنا كان  صلى اهلل عليه وسلمالثوب الذي نسجه الكفار فإن النيب 
 .لباسهم من نسج الكفار
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وبدن الكافر  (1)ا، كمدمن اخلمر، وثياهبموآنية من لبس النجاسة كثريا 
لكن تكره الصالة يف ثياب املرضع  (3)وكذا طعامه وماؤه ،(2)طاهر

وي عن ر  (5)(يطهر جلد امليتة بدباغ)ول  (4)واحلائض والصيب وحنوهم
 .(6)عمر وابنه، وعائشة وعمران بن حصني رضي اهلل عنهم

                                                

طاهرة ما مل تعلم جناستها، ومدمن املخمر هو املداوم على شرهبا، وكذا آنية ( 1)
وثياهبم طاهرة، ما مل تعلم جناستها، . واملرضع واجلزار والدباغ وحنوهماحلائض 

 .أو لالستقذار. لحتمال النجاسة فيه. التوقي لذلك أوىل: وقيل
ولو حرمت رطوباهتم ل . ألنه ل جيب جبماع الكتابية غري ما جيب جبماع املسلمة( 2)

 .استفاض نقله
 .لَِّ  َن ُأوُت ا اْلِكَ اَ  ِحاٌّ َلُكمْ َوَ َعاُ  ا: أي الكافر لقوله تعاىل( 3)
كالنفساء واملربية، وكمد من اخلمر واجلزار، وإمنا كره مراعاة للخالف واحتياطاا ( 4)

للعبادة، وتباح الصالة يف ثياب الصبيان واملربيات، ويف ثوب املرأة الذي حتيض فيه 
قي ذلك أوىل، أمامة وتو  صلى اهلل عليه وسلمإذا مل تتحقق جناسته، حلمله 

 .لحتمال النجاسة
امليتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغري ذكاة، وقد يسمى املذبوح يف بعض ( 5)

ا كذبيحة املرتد، ويف املصباح امليتة ما مات حتف أنفه، أو : األحوال ميتة حكما
قتل على هيئة غري مشروعة، والدباغ هو ما يدبغ به من قرظ وغريه ينزع فضوله، 

وحنومها مما يعفنه، ومينع الننت والفساد، ولو جف ومل يستحل مل  من حلم ودم
يطهر، واملراد هنا امليتة النجسة، ل ما ل ينجس باملوت، كاجلراد والسمك، 
واجلنني بعد ذكاة أمه، والصيد إذا قتله اجلارح، أو السهم بشرطه أو اآلدمي 

 .واستعماله حرام باإلمجاع
 ل تنتفعوا من امليتة بإهاب ول »ه حلديث أي أهنم أفتوا بعدم طهارت( 6)
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ي أَ  (ويباح استعماله) (1)هكول بذكاة كلحموكذا ل يطهر جلد غري مأْ 
 .(2)(بعد الدبغ)استعمال اجللد 

                                                
= 

وعمر هو ابن اخلطاب بن نفيل أبو حفص القرشي ثاين اخللفاء « عصب
الراشدين رضي اهلل عنه، ولد قبل البعثة بثالثني سنة، وقتله أبو لؤلؤة سنة ثالث 
وعشرين، وابن هو عبد اهلل، وعائشة هي أم املؤمنني الصديقة بنت الصديق، 

قبل اهلجرة بسنتني وهلا سبع، أفضل النساء  صلى اهلل عليه وسلم تزوجها النيب
وأفقههن، توفيت رضي اهلل عنها سنة مثان ومخسني، وعمران بن حصني هو ابن 
عبيد بن خلف بن عبد هنم اخلزاعي أسلم عام خيرب أفقه من قدم البصرة من 

ا وعائشة الصحابة، مات رضي اهلل عنه سنة اثنتني ومخسني، وروي عن عمر أيضا 
وابن عباس وابن مسعود أنه يطهر وإليه رجع أمحد نقله عنه مجاعة وهو مذهب 
الشافعي وأيب حنيفة ومجاهري العلماء، واختاره املوفق والشارح وابن محدان والشيخ 
وغريهم، وورد يف تطهريه بالدباغ مخسة عشر حديثاا، منها حديث ابن عباس 

يطهر املاء »مسلم وغريه، وحديث ميمونة رواه « هال أخذمت إهاهبا فدبغتموه»
وألن  صلى اهلل عليه وسلممتواتر عن النيب  « باغ األ  م  ه ر »و« والقرظ

اإلهاب اسم للجلد : جناسة جلد امليتة طارئة فنزول باملعاجلة، ويف املصباح وغريه
، يدل عليه، وقال النضر وغريه من علماء «أميا إهاب دبغ»قبل الدبغ، وقوله 

ليس يف حديث ابن عكيم، هني عن : والتحقيق أن يقال: ة قال الشيخاللغ
 .استعمال املدبوغ اهـ وهو ضعيف ل حيتج به لعلل شىت

غري املأكول كالكلب والفهد واألسد، ألنه ليس حمالًّ للذكاة، فهو ميتة، وهذا ( 1)
 .مذهب الشافعي، وأما الذكاة يف املأكول فسبب لبقاء طهارته كلحمه

ل جيوز بيعه قبل : غري إذ لنزاع يف جناسة إهاب امليتة قبل دبغه، وقال الشارحل ( 2)
وأجاز الدبغ ل نعلم فيه خالفاا، وقيل جيوز بيعه مع جناسته كثوب جنس وزبل، 

به يف اليابس  شيخ اإلسالم النتفاع به قبل الدبغ فيما مل ينجسه، وكذا جيوز النتفاع
= 
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ول بد فيه من زوال الرائحة : بطاهر منشف للخبث، قال يف الرعاية
ول حيصل بتشميس ول  (2)املصران والكرش وترادباغ وجعلُ  (1)اخلبيثة
فلو وقع يف مدبغة فاندبغ جاز  (4)ول يفتقر إىل فعل آدمي (3)ترتيب

 .(6)(يف يابس) (5)استعماله

                                                
= 

كل، ألنه املقصود منها عرفاا، ول جيوز أكله ألنه جزء وأن املراد من اآلية حترمي األ
يف قول عامة أهل العلم، ول يلزم من الطهارة إباحة : من امليتة، قال الشارح

 .«إمنا حرم من امليتة أكلها»األكل، ويف الصحيحني 
فضابطه أن يطيب به ريح اجللد، حبيث لو وقع يف املاء بعده مل يعد إليه الفساد، ( 1)

ب والشت والقرظ وقشور الرمان والعفص، وغري ذلك مما حيصل به مقصود كالش
الدباغ، والرعاية املراد هبا الرعاية الكربى ألمحد بن محدان بن شبيب ابن محدان 
النمريي احلراين الفقيه احلنبلي، وله الرعاية الصغرى وغريها، تويف سنة ستمائة 

 .ومخس وتسعني
نه املعتاد فيه، واملصران بالضم واحدها مصري بالفتح أي يكون ذلك دباغاا له، أل( 2)

األمعاء، والكرش بالفتح والكسر لكل جمرت، مبنزلة املعدة لإلنسان واألمعاء والوتر 
بالتحريك أحد أوتار القوس، وإذا دبغ اجللد بنجس أو دهن بدهن متنجس طهر 

 .بالغسل، ألن الذي يبقي عرض
هال أخذمت إهاهبا »:  الترتيب دبغاا لقولهلشرتاط الدبغ وليس التشميس ول( 3)

 .«فدبغتموه
 .ألن إزالة النجاسة من الرتوك فال تفتقر إىل نية( 4)
 .لندباغه يف موضع الدباغ( 5)
 .متعلق باستعماله ألن جناسته ل متنع النتفاع به فيه ( 6)
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من حيان طاهر  )إذا كان اجللد  (1)ل مائع، ولو وسع قلتني من املاء
ما جلود السباع  أَ  (3)و ل كاهلرأَ  (2)كان كالشاة  مأكولا  (يف احلياة

ول  ،فال يباح دبغه (4)كرب من اهلر ول يؤكلخلقته أَ  كالذئب وحنوه مما
نخل ويباح استعمال مُ  (5)استعماله قبل الدبغ ول بعده، ول يصح بيعه

 .(6)من شعر جنس، يف يابس

                                                

ا على سواء كان املائع من ماء أو غريه، ألنه يفضي إىل تعدي النجاسة، وهذ( 1)
 .القول بعدم طهارته بالدبغ

 .والظباء والبقر، واإلبل( 2)
أي أو غري مأكول كاهلر، أي السنور، وما دونه خلقه كابن ُعْرس فيجوز ( 3)

 .استعماله يف يابس
 .كاألسد والنمر والفهد والكلب وحنوها، وكالقرد والدب( 4)
: النجاسة احلادثة باملوت، وقالوفاقاا، واختاره الشيخ وغريه، ألن الدباغ إمنا يزيل ( 5)

عن جلود السباع  صلى اهلل عليه وسلمل يطهر جلود السباع، وهو أرجح، لنهيه 
الذي عليه اجلمهور أن جلود الكالب وسائر السباع : وعليه اجلمهور وقال أيضا

ل تطهر بالدباغ، ملا روي عنه عليه الصالة والسالم من وجوه متعددة أنه هنى عن 
، فضعفه أمحد وغريه من أئمة «أميا إهاب دبغ فقد طهر»اع، وأما قوله جلود السب

ولو : ويف هذا القول مجع بني األحاديث ول جيوز ذحبه لذلك وقال: احلديث وقال
 .يف النزع

ل رطب، واملنخل بضم امليم واخلاء وتفتح، ما ينخل به، لعدم تعدي النجاسة  ( 6)
 .كركوب البغل واحلمار

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

331 

كقرهنا وظفرها وعصبها   (جزائهاوكل أَ ) (1)ي لنب امليتةأَ  (لبنها)وَ 
غري ) (3)بيعها فال يصح (جنسة)نفحتها وجلدهتا إِ و  (2)وعظمها وحافرها

 .(4)كصوف ووبرويش من طاهر يف احلياة  (شعر وحنوه
                                                

ألنه لقى وعاء جنساا، فتنجس به، وعنه طاهر وفاقا : ملالك والشافعي جنس وفاقاا( 1)
أليب حنيفة وغريه، واختاره الشيخ، ألن الصحابة أكلوا اجلنب ملا دخلوا املدائن 

 .وهو يعمل باإلنفحة وجمرد مالقاة النجاسة ل يوجب تنجيسه إل بالتغري هبا
سة، ألهنا من مجلة أجزاء امليتة أي امليتة وكذا أصول شعرها، وأصول ريشها جن( 2)

 .أشبهت سائرها هذا املذهب
أي ألهنا من مجلة أجزاء امليتة واإلنفحة بكسر اهلمزة وفتح الفاء وتكسر وشد ( 3)

احلاء شيء يستخرج من بطن احلمل، أو اجلدي الرضيع، أصفر فيعصر يف اللنب 
نفحة جنسة، فال فيغلظ كاجلنب فإذا أكل اجلدي فهو كرش، وجلدهتا أي جلدة اإل

يصح بيعها وقال شيخ اإلسالم، عظم امليتة وقرهنا وظفرها وما هو من جنسه  
كاحلافر والشعر والريش طاهر وهو مذهب أيب حنيفة، وقول يف مذهب مالك 
وأمحد، وهو الصواب، ألن األصل فيها الطهارة، ول دليل على النجاسة، وأيضاا 

ئث، فتدخل يف آية التحليل، ومل تدخل هذه األعيان من الطيبات ليست من اخلبا
تدخل فيما يف آية ما حرم اهلل من اخلبائث فإن اهلل حرم امليتة، وهذه األعيان ل 

ول يدخل فيها  ُحرَِّمْ  َعَلْيُكُم اْلَمْيَ ةُ : حرم اهلل ل لفظاا ول معىن فإن اهلل يقول
ا أي فيصح بيعها وهو الشعور وما أشبهها، وليس فيها دم مسفوح فال وجه لتنجيسه

إذا  : قول مجهور السلف، واختاره صاحب الفائق وجزم به ابن رزين وغريه وقال الشيخ
كان احليوان احلساس املتحرك باإلرادة ل ينجس لكونه ل دم له سائل، فكيف ينجس 

 .سائل العظم الذي ليس فيه دم
ان نسجاا ألنه ل خيلو ولو غري مأكول كاهلر، ويشرتط أن يقصه مبقراظ فلو نتفه ك( 4)

خيلو من أن يتعلق فيه شيء منها، ورخص أبو حنيفة ومالك يف النتفاع بشعر 
وأمجعوا : احلرز بالليف أحب إيل، قال احلافظ: اخلنزير يف اخلرز وكرهه أمحد، وقال

= 
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ول ينجس باطن بيضة مأكول  (1)فيجوز استعماله ،فال ينجس مبوت
 (حي فهو كميتتة)حيوان  (وما أبني من) (2)صلب قشرها مبوت الطائر

وما قطع من هبيمة  ،(4)فما قطع من السمك طاهر (3)طهارة وجناسة
 .(5)حياهتا جنس ع بقاءِ نعام وحنوها ماألَ 

                                                
= 

على طهارة ما جيز من الشاة وهي حية، وعلى جناسة ما يقطع من أعضائها وهي 
 .الشعر وغريه من أجزائهاحية فدل على التفرقة بني 

ول  َوِمْن َأْصَ اِفَها َوَأْوَباِرَها َوَأْشَعاِرَها أَ َاً ا َوَمَ اًعا ِإَلى ِحينٍ : لقوله تعاىل( 1)
تستعمل تارة مبعىن حيل، وتارة مبعىن  (جيوز)جيوز استعمال شعر اآلدمي حلرمته، و
 .يصح، وتارة تصلح لألمرين وهنا األول

أي اشتد قشر  (صلب)عنه أشبهت ولد امليتة إذا خرج حيًّا، و ألهنا منفصلة( 2)
بيضة املأكول كالدجاج، حىت كان صلباا، فإن مل يصلب فنجسة ألهنامن أجزاء 

 .امليتة
أي فصل من سنام وألية وحنومها، لقوله عليه الصالة والسالم ملا سأل عن (: أبني( )3)

ا قطع من البهيمة وهي حية فهو م»: قوم جيزون أسنمة اإلبل وأليات الغنم، فقال
العمل عليه عند أهل العلم، : ، رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وغريهم، وقال«ميتة

 .وهذا متفق عليه بني العلماء: وقال الشيخ
أحلت لنا ميتتان ودمان، أما »وكذا اجلراد حلل ميتته قال عليه الصالة والسالم ( 4)

 .على طهارهتما ، وأمجعوا«امليتتان فاجلراد واحلوت
إمجاعاا، وهبيمة األنعام اإلبل والبقر والغنم، وحنوها الظباء والطيور وحنوها، ومسيت هبيمة ( 5)

البهيمة كل ذات أربع قوائم، ولو يف املاء وكل : ملا يف صوهتامن اإلهبام، ويف القاموس
كي إسكاهنا، يف اللغة املشهورة، وح: بفتح العني، وقال النووي (مع)حي ل مييز، وقوله 

 .هي كلمة للمصاحبة وتضم الشيء إىل الشيء: قال أهل اللغة
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 .(2)يت يف الصيدوالطريدة وتأْ  (1)رتهغري مسك وفأْ 

                                                

طاهر عند مجاهري العلماء كما دلت : ألنه منفصل بطبعه، أشبه الولد، قال الشيخ( 1)
عليه السنة الصحيحة وعمل املسلمني، وذكر أنه مبنزلة البيض والولد ليس مما يبان 

اإلمجاع على طهارته ولو أخذ بعد من البهيمة وهي حية وحكي النووي وغريه 
املوت، ألنه استحال عن مجيع صفات الدم، وخرج عن امسه إىل صفات واسم 
خيتص هبا فطهر لذلك، كما يستحيل الدم إىل اللحم فيكون طاهراا واملسك 
بكسر امليم وسكون السني فارسي معرب، كانت العرب تسمية املشموم وهو 

سرة حيوان، يعيش يف بالد حارة قرب الصني طيب معروف، وفأرته دم ينعقد يف 
يسمى بغزال املسك، وهو نوع من الظباء، بري، يتميز هبذا الكيس حيمله الذكر 

 .البالغ منه يف وقت معلوم يتميز أجوده بالرائحة الذكية
مل يذكرها رمحه اهلل، وهي الصيد بني قوم ل يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعاا، ( 2)

وهو حي، قال احلسن ل بأس بالطريدة، كان الناس يفعلون ذلك حىت يؤيت عليه 
يف مغازيهم واستحسنه أمحد، وكذا الناد من اإلبل وغريها، ما أبني من ذلك وهو 

إن شاء اهلل، امتثال : حي فطاهر، ويسن أن يقول العبد يف كل شيء يعزم عليه
ال إم شاء اهلل لم ل  ق»: ألمر اهلل، وقال عليه الصالة والسالم يف قصة سليمان

 .وكان دركا حلاجته متفق عليه « حنث
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 (1)س نجاءبا  ا 

 

 (3)فكأنه قطع األذى (2)من جنوت الشجرة أي قطعتها
أو إزالة حكمه حبجر  (4)والستنجاء إزالة اخلارج من سبيل مباء  

 .(5)وحنوه

                                                

وآداب التخلي الستنجاء والستطابة والستجمار إزالة النجو، وهو العذرة ( 1)
فاألولت يكونون باملاء واحلجر، والستجمار ل يكون إل باحلجارة وأما السترباء 

ال األثر، والستنقاء فهو طلب الرباءة من اخلارج بشيء مما ذكر، حىت يستيقن زو 
طلب النقاوة، وهو أن يدلك املقعدة باألحجار وحنوها، أو باألصابع حالة 

 .الستنجاء باملاء، وأما الستطابة فسميت بذلك ألهنا تطيب نفسه بإزالة اخلبث
 .بضم التاء، كما عرف مما تقدم( 2)
النجوة وهي ما هو مأخوذ من : أي عنه باستعمال املاء، وقال ابن قتيبة وغريه( 3)

ارتفع من األرض، ألن من أراد قضاء احلاجة استرت هبا، أو هو من النجو وهو 
 .القشر واإلزالة

أصل الستنجاء نزع الشيء من موضعه وختليصه، وقال اخللويت، مل جيعلوا : وقيل
الستنجاء مأخوذا من النجو، وهو اخلارج من السبيل الذي تطلب إزالته مع أنه 

 .أقرب من غريه
أي الستنجاء شرعا إزالة خارج، سواء كان معتادا أول، من سبيل أصلي قبل أو ( 4)

دبر مباء، وإمنا قيل باألصلي لكون الستنجاء ل يطلق إل عليه وإل فيقال إزالة 
 .جناسة

 للتنويع والسنة دلت على  (أو)راب، وـزف وتـرق وخشب وخـكخ( 5)
، أي فغريمها من األحجار «ا ل يطهرانإهنم»: إزالته كقوله يف الروث والعظم

= 
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 (1)لصغريةا من اجلمار، وهي احلجارة اويسمى الثاين استجمارا 
وهو باملد املوضع املعد لقضاء  (2)وحنوه (يستحب عند دخول اخلالء)

 .(3)احلاجة

                                                
= 

 .وحنوها تطهر
 .ألنه يستعملها يف استجماره( 1)
أي يستحب إذا أراد دخول ملكان املعد لقضاء احلاجة، وحنو داخل اخلالء كاملريد ( 2)

قضاء احلاجة بنحو صحراء، يف أول الشروع عند تشمري ثيابه، وفسر بعضهم حنوه 
قول بسم اهلل إخل، وتقدم تعريف املستحب بأنه ما : باحلمام، واملغتسل وحنومها

مرة وتركه أخرى،  صلى اهلل عليه وسلميثاب فاعله ول يعاقب تاركه، وهو ما فعله 
وأحبه السلف ويسمى مندوبا وأدبا وفضيلة ونفال وتطوعا، كما جري عليه 
 األصوليون، فمستحبا من حيث أن الشارع حيبه ويؤثره ومندوبا من حيث أنه بني

ثوابه، وفضيلة ونفال من حيث أنه زائد على الفرض والواجب، وتطوعا من حيث 
أن فاعله يفعله تربعا من غري أن يؤمر به حتما، وقد يطلق عليه اسم السنة، وهو 
ما مل يثبت فيه نص خبصوصه، واملاتن والشارح رمحهما اهلل وكذا بعض املتأخرين 

حبا وبالعكس، وعرب يف اإلقناع من األصحاب وغريهم قد جيعلون املسنون مست
إذا دخلتم »واملنتهى هنا بلفظ يسن، وهو أوىل فقد ورد يف رواية على شرط مسلم 

 .إخل« اخلالء فقولوا بسم اهلل
وهو يف األصل املكان اخلايل، نقل إىل البناء املعد لقضاء احلاجة عرفا، ومسي ( 3)

: كن فيه أحد، وقال أبو عبيدخال املكان خالء إذا فرغ، ومل ي: خالء خللوه، يقال
يقال ملوضع اخلالء املذهب  واملرفق واملرحاض اهـ، ويقال له أيضا الكنيف، 

 .لالستتار فيه، والرباز للتربز فيه لقضاء احلاجة، ويقال غري ذلك، والتخلي التفرد
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س ر ما بين الجن وع رال بني     » :حلديث علي (قول بسم اهلل)
رواه ابن ماجه والرتمذي  (1)«إ ا  صا الكنيف أم  ق ل بسم اهلل

سكان بإ (3)(أعوذ باهلل من اخلبث ) (2)ليس إسناده بالقوي: وقال
 .(4)الباء، قال القاضي عياض، هو أكثر روايات الشيوخ

                                                

أي عند إرادة الدخول، وصرح به البخاري يف األدب املفرد، من حديث أنس ( 1)
وهذا يف األمكنة املعدة لذلك، وأما يف غريها  «إ ا أرا  أم  دصا ام »: بلفظ

ففي أول الشروع عند تشمري الثياب، كما تقدم والسرت بالفتح نفس الفعل، 
وبالكسر ما يغطى به، واجلن اسم مجع، والواحد جين ضد اإلنس، أرواح هوائية 

مجع عورة  تتشكل بأشكال خمتلفة، وهم مكلفون يف اجلملة إمجاعا، والعورات
سوأة اإلنسان، وكل ما يستحي منه، وتقدم، والكنيف كأسري املرحاض، وقيل 

 .للمرحاض كنيف ألنه يسرت قاضي احلاجة
هذا األدب متفق على استحبابه وابن ماجه هو حممد بن يزيد : قال النووي وغريه( 2)

والتفسري  الربعي مولهم، بفتح الراء واملوحدة القزويين أبو عبد اهلل صاحب السنن
 .والتاريخ املتوىف سنة مائتني وثالث وسبعني

عذت به أعوذ عوذا : معىن أعوذ باهلل ألوذ به وألتجئ وأستجري وأعتصم، يقال( 3)
وعياذا جلأت إليه، وقدم البسملة هنا ألنه يبتدأ هبا للتربك، خبالف القراءة ألن 

 .البسملة من القرآن والستعاذة من أجل القراءة
صرح مجاعة من أهل املعرفة بأن : اية اخلبث بإسكان الباء، وقال النوويأي رو ( 4)

الباء هنا ساكنة، منهم أبو عبيد، قال يف النكت، وقاله عامة أصحاب احلديث، 
وهو غلط والصواب اخلبث بضم الباء والقاضي عياض هو ابن موسى بن عياض 

ي، صاحب بن عمر بن موسى بن عياض، اليحصيب السبيت الغرناطي املالك
 .التصانيف املشهورة، وقاضي سبتة باملغرب، املتوىف سنة مخسمائة وأربع وأربعني
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 (1)الشياطني فكأنه استعاذ من الشر وأهله (واخلبائث)وفسره بالشر 
وهو مجع خبيث، واخلبائث مجع خبيثة  (2)هو بضم الباء: وقال اخلطايب

واقتصر املصنف على ذلك تبعا  (3)فكأنه استعاذ من ذكراهنم وإناثهم
 .(4)ع وغريمهاللمحرر والفرو 

                                                

أصل اخلبث يف كالم العرب : وكذا فسره أبو عبيد وغريه، وقال ابن األعرايب( 1)
امللل فهو الكفر، وإن كان من من الكالم فهو الشتم، وإن كان  اناملكروه فإن ك

ن من الشراب فهو الضار اهـ وهذا الذكر جممع على من الطعام فهو احلرام، وإن كا
 .استحبابه

ل جيوز غريه، وقاله ابن حبان وغريه، وتعقب بأنه جيوز ككتب وكتب قال ابن ( 2)
سيد الناس، وهذا الذي أنكره اخلطايب هو الذي حكاه أبو عبيد وحسبك به 

لتصريف اهـ هو جائز ختفيفا بال خالف عند أهل النحو وا: جاللة، وقال النووي
من ولد زيد بن  (3)واخلطايب هو أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب

أخي عمر بن اخلطاب البسيت، نسبة إىل مدينة بستة ببالد كابل، حمدث . اخلطاب
ففيه لغوي، أخذ اللغة واألدب عن أيب عمر وأيب علي وأيب جعفر وغريهم، وعنه 

ا غريب احلديث، وهو يف غاية احلسن والبالغة، ابن البيع وغريه، وله كتب أشهره
بستة سنة بوله أعالم السنن، ومعامل السنن، يف شرح البخاري وأيب داود، تويف 

 .ثالمثائة ومثان ومثانني
وكان يستعيذ إظهارا للعبودية وجيهر هبا : وكذا قاله ابن حبان وغريه، قال احلافظ( 3)

 .للتعليم
 .«بسم اهلل أع   باهلل من القبث والقبائث»ول قى كالغنية واإلقناع يعين عل( 4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قال امسي محد الذي مسيت به، لكن الناس كتبوا أمحد فرتكته عليه( 3)
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اللهم »كان إذا دخل اخلالء قال   صلى اهلل عليه وسلمحلديث أنس أن النيب 
 .(1)متفق عليه «إني أع   بك من القبث والقبائث

الرج  النج  ال ي ام » (2)وزاد يف اإلقناع واملنتهى تبعا للمقنع وغريه
 .(3)«الرجيم

                                                

إذا أراد دخوله، وهو ظاهر يف األمكنة املعدة لذلك، ومعىن : وللبخاري يف األدب( 1)
ل خالف يف ذلك، وامليم حرف شفوي جيمع، : يا اهلل، قال ابن القيم (اللهم)

الناطق به شفتيه فوضعته العرب علما على اجلمع، وأحلقوها يف هذا السم الذي 
يسأل اهلل به يف كل حاجة، وكل حال، إيذانا جبمع أمسائه وصفاته، فإذا قال 

ه األمساء احلسىن والصفات اللهم إين أسألك كأنه قال أدعوا اهلل الذي ل: السائل
، بأمسائه وصفاته، فأتى بامليم املؤذنة باجلمع يف آخر هذا السم إيذانا ىالعل

اللهم : قال احلسن «أسألك بكا اسم ه  لك»بأمسائه كلها، كما يف احلديث 
من قال اللهم فقد دعا اهلل جبميع أمسائه  : جممع الدعاء وقال النضر بن مشيل

مليم املشددة يف آخره عوضا عن مجع السم جعلوها أيضا كلها، وملا أدخلوا ا
 .عوضا من حرف النداء، فلم جيمعوا بينهما

 .كاملستوعب والشرح والبلغة والوجيز وأما اإلقناع فلعله سهو من الناسخ( 2)
الرجس القذر، وحيرك وتفتح الراء، وتكسر اجليم، قاله يف القاموس وغريه، وهو ( 3)

الكاف وتكسر السني فيها، وتفتح والنجس اسم فاعل، لفظة أعجمية ويقال ب
الرجس إذا قالوه مع : ضد الطاهر، وهو من عطف اخلاص على العام، قال الفراء

الرجس النجس متقاربان لكن : أتبعوه إياه بكسر النون وسكون اجليم، ويف الكليات
ر عقال ذقيف املست الرجس أكثر ما يقال يف املستقذر طبعا، والنجس أكثر ما يقال

عات متمرد، من شطن أي بعد، لبعده  اسم كل جين كافر (الشيطان)وشرعا و
أو من شاط أي . من رمحة اهلل ومترده، أو من احلبل الطويل كأنه طال يف التمرد
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:  ق ل   عجز أحد م إ ا  صا مرفقه أم » :حلديث أيب أمامة
 (و) (1)«اللهم إني أع   بك من الرج  النج  ال ي ام الرجيم

 (غفرانك) (2)أي من اخلالء وحنوه (عند اخلروج منه)يستحب أن يقول 
 .(3)أي أسألك غفرانك من الغفر وهو السرت

                                                
= 

املرجوم امللعون فسر بكل منها فقيل مبعىن  (الرجيم)و. هلك هلالكه مبعصية اهلل
عىن مرجوم ألنه يرجم بالكواكب، إذا اسرتق راجم ألنه يرجم غريه باإلغواء، أو مب

السمع، أي أستجري باهلل من هذا الشيطان الرجيم، أن ميسين بسوء وهو أيضا من 
 .عطف اخلاص على العام، لدخوله يف اخلبث واخلبائث

رواه ابن ماجه، واقتصر عليه يف الوجيز، ومجع بني اخلربين يف املقنع واملنتهى ( 1)
كسر ل غري، واحد املرافق الكنيف واحلش، والعجز والضعف، وغريمها واملرفق بال

ل يعجز أي ل يضعف، وأصله التأخر عن الشيء، وأبو أمامة امسه صدي بن 
عجالن بن احلارث الباهلي، قال ابن عبد الرب غلبت عليه كنيته، كان يسكن 

مشهور بكنيته وممن روى عنه القاسم، روي عنه هذا : محص، وقال احلافظ
 .يث تويف سنة إحدى ومثانني، وله إحدى وتسعوناحلد

إ ا صرج »كصحراء بعد فراغه وعرب يف اإلقناع واملنتهى بيسن، ويف احلديث ( 2)
 .احلديث «أحد م فليقا

منصوب بفعل مقدر، أو مصدر أي اغفر غفرانك، والعف هو احملو مع السرت، ( 3)
أن أنعم  دارج من بعاستغفر اهلل من تقصريه يف شكر اهلل على إخراج ذلك اخل

إن مناسبة سؤال املغفرة يف : عليه، فأطعمه مث هضمه مث سهل خروجه عليه، ويقال
هذا املوضع أنه دخل ثقيال وخرج خفيفا، فذكر ثقل الذنب يوم القيامة فسأل اهلل 

 .من تركه الذكر وقت قضاء احلاجة، واألول أوىل ملا يأيت: املغفرة، وقيل
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إذا خرج من  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل ): حلديث أنس
 .(1)سنهرواه الرتمذي وح (« فرانك»اخلالء قال 

احلمد هلل الذي أذهب عين األذى )وسن له أيضا أن يقول 
صلى اهلل عليه كان رسول اهلل : ملا رواه ابن ماجه عن أنس (وعافاين

الحمد هلل ال ي أ هب عني األ ا »: إذا خرج من اخلالء قال وسلم
 .(2)«وعافاني
أي عند دخول  (تقدمي رجله اليسرى دخول)يستحب له  (و)

 .(3)ه من مواضع األذىاخلالء وحنو 
 (عكس مسجد (4)خروجا)رجليه  (ميىن)يستحب له تقدمي  (و)
 .(5)وخف (نعل)لبس  (و)ومنزل 

                                                

ديث عائشة وصححه ابن خزمية واحلاكم والنووي وغريهم ورواه اخلمسة من ح( 1)
 .وظاهر حديث أنس أنه كان جيهر هبذا الذكر فيحسن اجلهر به

سنده : أي من احتباسه ورواه النسائي وابن السين عن أيب ذر وقال احلافظ( 2)
حسن، ويف محده إشعار بأن هذه نعمة جليلة، فإن احنباس ذلك اخلارج من 

 .وجه من النعمأسباب اهلالك فخر 
 .كحمام ومغتسل وكمزبلة وجمزرة( 3)
منه ألهنا أحق بالتقدمي إىل األماكن الطيبة، وأحق بالتحرز عن األذى وحمله ويف ( 4)

غري البنيان يقدم يسراه إىل موضع جلوسه، وميناه عند منصرفه منه مع إتيانه مبا 
 .تقدم وهذا األدب متفق على استحبابه

جا، والعكس يف اللغة رد الشيء و جله اليمىن دخول، واليسرى خر فإنه يقدم فيها ر ( 5)
 إىل طريقه األول، ويف الصطالح عبارة عن تعليق نقيض احلكم 
= 
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الطرباين يف املعجم  ىورو  (1)فاليسرى تقدم لألذى واليمىن ملا سواه
صلى اهلل عليه الصغري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال قال رسول اهلل 

دأ باليمنى، وإ ا صلع فليبدأ إ ا ان عا أحد م فليب» وسلم
 .(3)وعلى قياسه القميص وحنوه (2)«باليسرا

                                                
= 

. وهو جعل األول ثانيا ياملستو : وضد الطرد والعكس. املذكور بنقيض علته
 .والثاين أول، وعكس النقيض وهو جعل نقيض الثاين أول واألول ثانيا

ى األذى، واألذى هو ما تستكرهه النفس الزكية، مما مر وحنوه وكخلع أي سو ( 1)
هو مجيع األعمال الصاحلة، كدخول : الثوب، وفعل املستقذرات، وما سواه

 .مسجد، ولبس نعل وحنومها
إ ا ان عا أحد م »: أبو داود والرتمذي وغريهم عنه قالو ورواه البخاري ومسلم ( 2)

بدأ بال مال، ل كن اليمنى أولهما تنعا و صرها فليبدأ باليمين، وإ ا نز  فلي
ذا إمن السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمىن، و ): ، وعن أنس«تنز 

صححه احلاكم وغريه، وأدلة هذه القاعدة كثرية  (خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى
شهرية فإن البداءة باليمني مشروعة يف األعمال الصاحلة، للندب على تقدميها 

ها، ولفضل اليمني حسا يف القوة واجلرأة والصالحية لألعمال مما ليس لليسار في
حىت إن اخلامت يضيق يف اليمىن ويتسع يف اليسرى، وانتعل وتنعل ونعل ينعل نعال 
لبس النعل، والنعل مصدر وهو احلذاء أي ما وقيت به القدم من األرض، 

مر، طاف البالد وأخذ عن والطرباين هو سليمان بن أمحد بن أيوب احلافظ املع
 .أكثر من ألف شيخ، وله املعاجم الثالثة وغريها، وتويف سنة ثالمثائة وستني

أي قياس اخلف كالقباء والسراويل، فيدخل يده اليمىن قبل اليسرى يف اللبس، ( 3)
رواه  «إ ا لبس م وإ ا ت  أتم فابدءوا بميامنكم»ويقدم اليسرى يف اخللع، لقوله 

 .مذي بإسناد جيدأبو داود والرت 
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حال جلوسه  (اعتماده على رجله اليسرى)يستحب له  (و)
ملا روي الطرباين يف املعجم والبيهقي عن سراقة بن  (1)لقضاء احلاجة

تكئ على اليسرى، نأن  صلى اهلل عليه وسلمأمرنا رسول اهلل ): مالك
 .(2)(ىنوأن ننصب اليم

 (3)حىت ل يراه أحد (يف فضاء)إذا كان  (بعده)يستحب  (و)
 .(4)لفعله عليه السالم، رواه أبو داود، من حديث جابر

                                                

فيستوطئها ويتوكأ على ركبته اليسرى، ويضع أصابع اليمىن على األرض ويرفع ( 1)
 .عرقوهبا إكراما هلا

 : لكن قال احلازمي( 2)
خلارج، ايف إسناده من ل نعرفه، وعلله بعض أهل العلم بأنه أسرع وأسهل خلروج 

سراقة بن مالك هو ابن وأعون عليه، أو ليقل مع ذلك استعمال اليمىن لشرفها، و 
جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم، املدجلي الكناين وهو الذي ساخت فرسه عند 

مهاجره من مكة، وكتب له أمانا، تويف سنة أربع  صلى اهلل عليه وسلمإدراكه النيب 
وعشرين، والبيهقي هو اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي الشافعي، 

، طاف البالد، وتويف سنة أربعمائة ومثان صاحب السنن والشعب وغريمها
 .ومخسني، وبيهق قرية من قرى نيسابور

ول يسمع له صوتا، ول يشم له رحيا، وإل وجب، وللبول حبيث يسترت : بالتفاق( 3)
ويأمن الصوت، ويف اإلقناع واملنتهى، يسن وهو األوىل، لألمر به، واستمرار فعله 

: ضاء الساحة، وما اتسع من األرض، يقالعليه الصالة والسالم لذلك، والف
 .أفضيت إذا خرجت إىل الفضاء

ورواه النسائي وأبو داود  (كان إذا أتى الرباز أبعد حىت ل يراه أحد،): ولفظه( 4)
ويف  (كان إذا ذهب أبعد)والرتمذي وصححه من حديث املغرية بلفظ 

= 
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من أتى الغائط : حلديث أيب هريرة قال (1)(استتاره)يستحب  (و)
بتثليث الراء، لينا  (وارتياده لبوله مكانا رخوا) (2)فليسترت رواه أبو داود

 .(3)هشا

                                                
= 

دل على وهذه األحاديث وغريها ت. (فانطلق حىت توارى عين)الصحيحني 
 .مشروعية اإلبعاد لقضاء احلاجة

تفاق يسرت أسافله مهما أمكن، من بناء أو شجر أو كثيب رمل أو غري ذلك، بال( 1)
وأقل الساتر طول ثلثا : قال النووي ىسرت الشيء أخفاه واسترت وتسرت تغط: من

 .ذراع وبعده عنه ثالثة أذرع، فأقل وعرضا بقدر ما يسرت
إسناده حسن، وصححه ابن : لرتمذي وابن ماجه، وقال احلافظورواه النسائي وا( 2)

فإن مل جيد إل كثيبا من رمل فليسترت به، فإن الشيطان )حبان واحلاكم، وفيه 
صلى اهلل عليه كان أحب ما استرت به رسول اهلل )وملسلم،  (يلعب مبقاعد بين آدم

ستحباب ل الوحم. ، ويسترت ولو بإرخاء ذيله(حلاجته هدف أو حائش خنل وسلم
بل السنية إذا مل يكن مث من ينظره ممن حيرم عليه نظره، لقوله يف آخر احلديث 

ستتار، والغائط ، وإل وجب عليه ال(من فعل فقد أحسن، ومن ل فال حرج)
اسم فاعل، واملراد به العذرة، وأصل الغائط املطمئن من األرض الواسع، وكان 

 ىالغائط وقضى حاجته، فقيل لكل من قض الرجل إذا أراد أن يقضي احلاجة أتى
 .حاجته، قد أتى الغائط، كنوا به عن نفس احلدث كراهية لذكره بامسه الصريح

لئال يرتشش عليه، فإن كان صلبا لينه بأن يأخذ حجرا أو عودا فيعاجله . بالتفاق( 3)
ال سهال ويثري ترابه، ليصري دمثا سهال فال يرد بوله عليه، فارتياده طلبه وحتريه حم

، لينا، ومنه الرائد ل يكذب أهله، وهو الرجل يبعثه القوم يطلب هلم املاء والكأل
رادهم يرودهم ريادا، وارتاد هلم ارتيادا، طلب هلم، واهلش الرخو اللني، : يقال

 .واللني ضد الصلب واخلشن
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ويف  (1)رواه أمحد وغريه ،«إ ا بال أحد م فليرتد لب له» :ثحلدي
فإن مل جيد مكانا رخوا  (2)التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول

 (مسحه)يستحب  (و) (3)ليأمن بذلك من رشاش البول ألصق ذكره
أي من  (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره)أي أن ميسح 

عه الوسطى حتت الذكر، واإلهبام فوقه، ومير هبما حلقة دبره، فيضع إصب
 .(4)لئال يبقى من البول فيه شيء (ثالثا)أي رأس الذكر  (إىل رأسه)

                                                

فأراد أن  صلى اهلل عليه وسلمكنت مع النيب ): ولفظ أيب داود عن أيب موسى( 1)
إ ا أرا  أحد م أم  ب ل فليرتد »: يبول فأتى دمثا يف أصل حائط فبال، مث قال

، واحلديث وإن كان فيه جمهول فأحاديث التنزه من البول تفيد «لب له م  عا
 .ذلك

العلو املرتفع وينحدر أي ينهبط من العلو إىل السفل، والتبصرة يف الفقه أليب ( 2)
احلنبلي املعروف بأيب الفتح، املتوىف سنة حممد عبد الرمحن بن حممد احللواين 

 .مخسمائة وست أربعني
، وألصق ذكره أي ألزقه «تنزه ا من الب ل فإم عامة ع ا  القبر منه» :حلديث( 3)

بصلب، بضم الصاد أي شديد ويف اإلنصاف يكره أن يستقبل الريح دون حائل 
 .مينع

، وحلقة الدبر بسكون الالم أي بعد إمرار يده عليه، وهو الدرز والدرزة املرة( 4)
وقال . معروفة، والدبر ضد القبل، والستحباب حكم شرعي حيتاج إىل دليل ثابت

يستحب أن ميكث : وقال. بدعة هالشيخ وغريه، وما ذكروه من املسح والنرت كل
وقاله املوفق وغريه، .قليال بعد بوله، أي قبل الستنجاء، حىت ينقطع أثر البول

، حلديث الذين يعذبان يف قربيهما قال عليه الصالة والسالم ليستربئ من البول
، متفق عليه، والسترباء طلب الرباءة «أما أحدهما فكام    س بر  من الب ل»

= 
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أي نرت ذكره ثالثا، ليستخرج بقية  (ثالثا)باملثناة  (نرته)يستحب  (و)
رواه أمحد  «إ ا بال أحد م فلين ر   ر     ا» :حلديث (1)البول منه

 .(2)وغريه
                                                

= 

من احلدث، وذلك باستفزاع ما يف املخرج من اخلبث، واألحاديث دالة على 
يدر البول  وجوب توقيه، والحرتاز منه، وهو إمجاع وما ذكروه من املسح والنرت

 .غالبا ويورث السلس
استرت من بوله اجتذبه، : أي من ذكره والنرت باملثناة اجلذب جبفا ويف القاموس( 1)

رج بقيته من الذكر عند الستنجاء وأنكره الشيخ وتلميذه وغريمها وذكروا خواست
أنه حيدث السلس، وكثريا ما يطلق األصحاب رمحهم اهلل وغريهم الستحباب 

 .س مبستحبعلى ما لي
وضعفه شيخ اإلسالم وغريه، ألنه من رواية عيسى بن يزداد بن فسأة وقال ( 2)

ول أبوه، وذكر  ل يعرف هو: النووي، اتفقوا على ضعفه، وقال ابن معني
مجاعة من األصحاب وغريهم، ويتنحنح زاد بعضهم، وميشي خطوات قال 

وألنه من الوسواس،  وكل ذلك بدعة، وكذا تفقده الفيئة بعد الفيئة،: الشيخ
 .ولو احتاج إليه ألنه وسواس

لكن إن احتاج للنرت فعله كأن يكون إن مل يفعله أصابه سلس اهـ : وقال يف موضع
وينبغي ملن استنجى باملاء أن ينضح فرجه وسراويله قطعا للوسواس، وللمادة فإن 

ا من طرق أمره أبو داود والرتمذي وغريمه ىتأثري املاء البارد يف قطعها معلوم، ورو 
ويف صحيح مسلم يف خصال الفطرة النتضاح، وقال  صلى اهلل عليه وسلموفعله 

ل تلتفت إليه حىت تيقن، وإله عنه فإنه من )أمحد فيمن ظن خروج شيء 
 ، وسئل سليمان بن يسار عن (الشيطان، وإنه يذهب إن شاء اهلل

: وقال القاسم بن حممد ،(نضح من حتت ثوبك باملاء، واله عنها): البلل جيده قال
، وينبغي أن ل يتبع األوهام، (هو املاء: إذا استربأت وفرغت فارشش باملاء وقل)

= 
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 (إن خاف تلوثا)يف غريه  (يحتوله من موضعه ليستنج)حب يست (و)
ويبدأ ذكر وبكر بقبل، لئال  (1)باستنجائه يف مكانه، لئال يتنجس

أي دخول  (ويكره دخوله) (2)تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وختري ثيب
 .(3)(بشيء فيه ذكر اهلل تعاىل)اخلالء وحنوه 

                                                
= 

فإنه يؤدي إىل متكن الوسوسة من القلب، وهي تضر بالدين، وقال ابن احلاج 
إذا قام املستربئ من البول فال خيرج إىل الناس وذكره بيده، وإن كانت : املالكي

 .ك شوهة، وكثري من الناس يفعله وقد هنى عنهحتت ثوبه، فإن ذل
فاستحباب التحول تباعد عن النجاسة، وظاهر املبدع وجوبه، وليستجمر كما ( 1)

ل يبولن )مرفوعا  لصرح به يف اإلقناع واملنتهى، وفيما سيأيت وعن عبد اهلل بن مغف
و داود، رواه أمحد وأب (أحدكم يف مستحمه مث يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه

 .والرتمذي وقال غريب
أو  ب ل في »إسناده حسن، وحنوه عن أيب هريرة بإسناد صحيح، ولفظه : وقال النووي
ص إمنا هو يف احلفرية، فأما اليوم فمغتسالهتم اجل: وقال غري واحد «م  سله

والصاروج والقرب واإلمسنت، فإذا بال وأرسل عليه املاء فال بأس، وتوقيه أوىل، فإن  
 األبنية املتخذة لذلك مل ينتقل للمشقة، أو كان باحلجر فكذلك لئال كان يف

 .يتضمخ بالنجاسة
 .لربوز ذكر الذكر، ولوجود عذرة البكر دون الثيب( 2)
كان إذا دخل اخلالء نزع ): ا هلل عن موضع القاذورات، وحلديث أنستعظيما ( 3)

ليه اهلل سطر، متفق ع (حممد رسول اهلل): صححه الرتمذي وكان نقشه (خامته
ورسول سطر، وحممد سطر، وهلذا ورد عن كثري من السلف كتابة ذكر اهلل على 

 خواتيمهم وحنو داخل اخلالء مريد قضاء احلاجة بنحو صحراء  
وإن دخل به حلاجة، أو ذهول غيبة يف فيه أو بطن يده، أو عمامته وحنو ذلك، 

 .صيانة له عن احملال املستخبثة
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 .(3)وها وحرز للمشقةل دراهم وحن (2)إل حلاجة (1)غري مصحف فيحرم

                                                

جة، ول يتوقف يف حترميه عاقل، وبعض املصحف كاملصحف قطعا من غري حا( 1)
 .وهو بضم امليم ويأيت

 .أي فال يكره دخوله مبا فيه ذكر اهلل، إذا مل جيد من حيفظه، وخاف ضياعه( 2)
ز ر تعليل حملذوف أي فال يكره ولو كان فيها يعين الدراهم وحنوها كالدنانري أو احل( 3)

وقال  به أمحد وغريه للمشقة وجزم به مجاعة، شيء فيه ذكر اهلل، أو القرآن صرح
الدراهم إذا كتب عليها ل إله إل اهلل، وكانت يف منديل أو خريطة ويشق : الشيخ

عليه مسكها جيوز أن يدخل هبا بيت اخلالء، وقال يف تصحيح الفروع، ظاهر  
كالم أمحد أن محل الدراهم كغريها يف الكراهة، وذكر ابن رجب أن أمحد نص 

كراهة ذلك، واختلف العلماء يف جواز تعليق التمائم من القرآن، وأمساء اهلل على  
ل جيوز هو الصواب لوجوه : فقيل جيوز، ول حجة لذلك، وقال أكثر أهل العلم
إم الرقي وال مائم وال  لة »أحدها عموم النهي، كقوله عليه الصالة والسالم 

ذلك من األحاديث، ومل ، وغري «من تعل  تميمة فقد أشرك»: ، وقوله«شرك
صلى اهلل عليه خمصص، والثاين سد الذريعة، والثالث امتهانة والرابع كونه  ئجي

ورقي، ومل يأمر به ومل يرد ما يدل على إجازته له، ول فعله هو ول  ىرق وسلم
 .أصحابه مع توفر الدواعي، واحلرز العوذة، مجعه أحراز، وهو يف األصل بالسني
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يكره  (و) (1)وجيعل فص خامت احتاج للدخول به بباطن كف ميىن
 (2)بال حاجة (من األرض)أي قربه  (رفع ثوبه قبل دنوه)استكمال 

 (4)ولعله جيب إن كان مث من ينظره قاله يف املبدع (3)فريفع شيئا فشيئا
 .(5)ولو برد سالم (كالمه فيه)يكره  (و)

                                                

ا عليه اسم اهلل نص عليه لئال يالقي النجاسة أو يقابلها واخلامت إذا كان مكتوب( 1)
 .حلي جيعل لألصبع، وفصه ما ركب فيه من ياقوت وغريه: بفتح التاء

صلى اهلل أن النيب )أبو داود عن ابن عمر  ىإىل ذلك، جزم به الشيخ وغريه ملا رو ( 2)
وألن ذلك  (األرض كان إذا أراد احلاجة ل يرفع ثوبه حىت يدنو من  عليه وسلم

 .أسرت له
يستحب أن ل يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض بالتفاق، : وقال النووي وغريه

وإذا قام أسبل عليه قبل انتصابه، وهذا كله فيما إذا بال قاعدا وهو السنة، ودنوه 
 .أن حمله إذا بال قاعدا، واختلفوا يف البول قائما إشارة إىل

ول جالسا أحب إيل، وقائما مباح، وكل ذلك ثابتا عن الب: وقال ابن املنذر وغريه
 .صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

، وقال (أتى سباطة قوم فبال قائما صلى اهلل عليه وسلمأن النيب )ويف الصحيحني 
 .السنة أن يبول قاعدا، ول يكره قائما إن أمن تلوثا: الشيخ

 .رفع قدر حاجتهصفة مصدر أي يرفع قليال قليال وإن خاف تنجسه ( 3)
أي ولعل الرفع شيئا فشيئا جيب، والسدل كذلك بقدر احلاجة، فإنه حيرم كشف ( 4)

جيب سرت عورته، وجيوز  : عورته بال حاجة، وغري حال البول مثله وأوىل قال الشيخ
 .كشفها بقدر احلاجة، كما يكشف عند التخلي

 د حسن عن أيب بو داود وغريمها بإسناأأي يف اخلالء، ملا روي أمحد و ( 5)
= 
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 (2)وجيب عليه حتذير ضرير وغافل عن هلكة (1)لبهوإن عطس محد بق
وهو متوجه  (3)وجزم صاحب النظم بتحرمي القراءة يف احلش وسطحه

 .(5)بفتح الشني (بوله يف شق)يكره  (و) (4)على حاجته

                                                
= 

   قرج الرج م   ربام ال ائش  اشفين عن ع رتيهما »سعيد مرفوعا 
، وحنوه للحاكم وصححه، وملسلم عن ابن «  حد ام فإم اهلل  مق  على  لك

، فلم يرد (رجل فسلم عليه وهو يبول صلى اهلل عليه وسلممر بالنيب ): عمر قال
 .ب ردهه السالم عليه ول جيأنه تيمم ورد ويكر  ىيرو : عليه، قال أبو داود

كان ): أي املتخلي وأجاب املؤذن بقلبه، ويكره بلفظه، وعنه ل يكره حلديث( 1)
 .جييب املؤذن يف اخلالء كأذكار املخافتة: قال الشيخ (يذكر اهلل على كل أحيانه

مما تقدم، وألن  بأن حيذره عن بئر أو حية أو حنومها، ألنه موضع ضرورة، فاستثين( 2)
 .ظ املعصوم أهمحف

به عن الذي يتغوط فيه، ومجعه حشوش وحشون ويف  احلش مثلثة البستان، ويكىن( 3)
والسطح مصدر، ظهر البيت وأعلى   «إم ه   الح  ش مح  ر » :احلديث

هو حممد بن عبد القوي بن بدران املقدسي احلنبلي،  مكل شيء، وصاحب النظ
ب وغريمها تويف سنة ستمائة وتسع له النظم املشهور حنو ستة آلف بيت، واآلدا

 .وتسعني
وقاله يف الفروع أي أن القول بالتحرمي متوجه، إذا كان املتخلي جالسا على ( 4)

حاجته هبذا القيد وصوب يف اإلنصاف ل إن مل يكن على حاجته أو كان على 
 .سطحه

 .قوقواحد الشقوق، وهو الثقب واخلرم الواقع يف الشيء، والصدع واملوضع املش( 5)
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 (1)كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا يف األرض  (وحنوه)
 (3) مقري أو مبلطومستحب غري (2)ويكره أيضا بوله يف إناء بال حاجة

 .(4)(بيمينه)ومس فرجه أو فرج زوجته وحنوها 

                                                

صلى اهلل هنى رسول اهلل )بال نزاع أعلمه، وحلديث أيب قتادة، : قال يف اإلنصاف( 1)
إهنا مساكن اجلن، رواه أمحد وأبو : قال قتادة يقال (رحأن يبال يف اجلُ  عليه وسلم

داود والنسائي وغريهم بأسانيد صحيحة، وخشية خروج دابة من األرض فتؤذيه 
ألنه ذريعة إىل خروج حيوان يؤذيه وقد يكون : وغريه فينبغي اتقاؤه وقال ابن القيم

من مساكن اجلن فيؤذيهم بالبول، فرمبا آذوه واجلحر هو الثقب أيضا، والثقب ملا 
يقل ويصغر، وهو اخلرق النازل يف األرض املستدير ويسمى السرب بفتحتني، وهو 

قال حر الوحش ويجالشق املستطيل واحلفرة يف األرض عبارة عن الثقب وهو 
 .للضب أيضا والريبوع والفأرة واحلية والنملة وسائر احلشرات

ل خالف يف جوازه حلديث أميمة كان له عليه الصالة والسالم قدح من عيدان ( 2)
 .حتت سريره يبول فيه، رواه أبو داود وغريه، فتقييده باحلاجة ل حاجة إليه

ه، أو يتوضأ فيه لئال أي يكره بوله يف مستحم، وهو املوضع الذي يغتسل في( 3)
يصيبه من البول شيء حال الغسل، مسي املستحم باسم احلميم، وهو املاء احلار 

املقري، وهو  الذي يغتسل به، مث قيل لالغتسال بأي ماء كان استحمام، واستثين
 به السفن واإلبل، أو هو الزفت، واستثين ىاملطلي بالقار، والقار شيء أسود يطل

فروش بالبالط، وهو صفائح احلجارة امللساء، أي فإن كان مقريا أيضا املبلط أي امل
 .أو مبلطا فال كراهة وكذا اجملصص واملفروش باإلمسنت وحنوها

تشريفا وصيانة هلا عن األقذار، وللخرب اآليت يف البول وحنوه، وحنو زوجته أمته، ( 4)
الة البول، وظاهره اختصاص النهي حب: ومن دون سبع قياسا على فرجه، ويف املبدع
 .قال ابن منجا، إمنا مل يذكره املؤلف لوضوحه
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حلديث أيب قتادة  (1)أي بيمينه (استنجاؤه واستجماره هبا)يكره  (و)
   مسكن أحد م   ر  بيمينه وه   ب ل، و    مسح من الق ء »

واستقبال النريين أي الشمس والقمر، ملا فيهما  (2)متفق عليه «بيمينه
 .(3) تعاىلمن نور اهلل

                                                

لغري ضرورة كقطع يده، وحاجة كجرحها، وإل فال يكره، صرح به يف اإلنصاف ( 1)
وغريه، والستنجاء باليسار أن يغسل هبا، ويصب باليمني، قال احلافظ، أما إذا 

اليمىن اهـ وباحلجر باشر املاء هبا فحرام غري جمزئ بال خالف، واليسرى يف ذلك ك
ا أخذ احلجر بيساره فمسح به دبره، وإن كان بول واحلجر كبري إن كان غائطا 

أمسك ذكره بشماله، ومسحه عليه أو صغري جعله بني عقبيه أو إهبامي رجليه 
فإن عسر محله بيمينه ومسح الذكر عليه بيساره، قال يف املبدع، وبكل حال 

 .ستجمار إمنا حيصل باملتحركةتكون اليسرى هي احملركة، ألن ال
يتوخى الستجمار جبدار أو موضع نات من األرض، أو حجر ضخم : وقال اجملد

ل حيتاج إىل إمساكه، فإن اضطر إليه جعله بني عقبيه، أو بني أصابعه، وتناول 
ذكره بشماله، فمسحه فإن مل ميكنه أمسك احلجر بيمينه، ومسح بشماله، 

كانت يد ): ا، ويف الصحيحني عن عائشة قالتالزركشي وغريمهو وصححه هو 
اليمىن لطهوره وطعامه، ويده اليسرى خلالئه وما   صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 .(كان من أذى
 صلى اهلل عليه وسلمأبو قتادة هو احلارث بن ربعي األنصاري فارس رسول اهلل ( 2)

باملدينة سنة أربع : ديا، وقال الواقستا  يتويف بالكوفة كرب عليه عل: قال احلافظ
ومخسني، ومسكت بالشيء أخذت به، وأمسكته بيدي إمساكا قبضته باليد، 
واملسح إمرار اليد على الشيء السائل، أو املتلطخ إلذهابه، كالتمسيح واملسح 

 .(هنانا أن نستنجي باليمني)وحلديث 
 أورد مسيا بالنريين يعين املنريين لستنارهتما من بني سائر الكواكب و ( 3)

روي أن معهما مالئكة : بعض الفقهاء يف كراهة استقباهلما حديثا، قال يف املبدع
= 
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يف غري ) (1)حال قضاء احلاجة (وحيرم استقبال القبلة واستدبارها)
إ ا أتي م ال ائش ف  تس قبل ا » (3)خلرب أيب أيوب مرفوعا (2)(بنيان

 .(4)متفق عليه «القبلة و  تس دبروها، ولكن شرق ا أو  رب ا
                                                

= 

وأن أمساء اهلل مكتوبة عليهما، وأهنما يلعنانه وغري ذلك قال النووي واحلافظ، إنه 
 .باطل ل أصل له

يف ذلك كلمة واحدة، ل بإسناد  صلى اهلل عليه وسلممل ينقل عنه  :وقال ابن القيم
 ضعيف ولمرسل ول متصل وليس هلذه املسألة أصل يف الشرع اهـ صيح ول

 .فكراهة استقباهلما ل أصل له
قال يف اإلنصاف، وهو ظاهر كالم أكثر األصحاب، ويف حديث أيب أيوب اآليت 
دللة ظاهرة على جواز استقباهلما واستدبارمها إذ ل بد أن يكونا أو أحدمها يف 

 .الشرق أو الغرب
 .ا لألحاديث اآلتية وغريهاإمجاع( 1)
إمنا هنى عن هذا يف الفضاء فإذا كان بينك وبني القبلة شيء )حلديث ابن عمر ( 2)

 .، رواه أبو داود(يسرتك فال بأس
هذا املنصور عند األصحاب، وعنه حيرم الستقبال والستدبار يف : وقال الشيخ

بكر عبد العزيز والشيخ الفضاء والبنيان، جزم به يف الوجيز وغريه، واختاره أبو 
 .وابن القيم وصاحب الفائق وغريهم، ولصحة أحاديث النهي

ل فرق بني الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليال، وهو أصح املذاهب يف : قال ابن القيم
 .لبتةأهذه املسألة وليس مع من فرق ما يقاومها 

ن كليب األنصاري، يد بز وأبو أيوب هو خالد بن  صلى اهلل عليه وسلمإىل النيب ( 3)
حال قدومه املدينة،  صلى اهلل عليه وسلممن أكابر الصحابة، نزل عليه النيب 

 .مات غازيا سنة مخسني بالروم
 القبلة هي الكعبة، وأمره بالتشريق أو التغريب خطاب منه ألهل املدينة ( 4)

شرق ومن جري جمراهم أن يتوجهوا إىل املشرق أو املغرب، وأما من كان يف جهة ال
= 
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 ول (2)وحائل ولو كمؤخرة الرحل (1)ويكفي احنرافه عن جهة القبلة
 .(3)يعترب القرب من احلائل

                                                
= 

إ ا »أو الغرب فإنه يتحول إىل اجلنوب أو الشمال، وملسلم من حديث أيب هريرة 
ومن حديث  «جل  أحد م على حاج ه ف   س قبا القبلة و   س دبرها

جاء النهي عن : سلمان لقد هنانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، قال احلافظ
غين شهرته عن ذكره، لكونه ث صحيح تياستقبال القبلة واستدبارها يف غري ما حد

واألحاديث دلت على املنع من استقباهلا أو استدبارها : ا، قال الشيخا جمردا هنيا 
. خبروج اخلارج املستقذر (أحدمها)ببول أو غائط وهذه احلال تتضمن أمرين 

 .كشف العورة اهـ وألن جهة القبلة أشرف اجلهات فصينت عن ذلك  (والثاين)
ولو يسريا مينة أو يسرة وقال يف اإلنصاف ظاهر كالمه ل  أي احنراف املتخلي( 1)

يكفي الحنراف وهو ظاهر كالم اجملد والشيخ تقي الدين وغريمها والحنراف اليسري 
يف الصالة ل يضر، فال يكفي هنا، فينبغي الحنراف كثريا اهـ ومع النسيان 

ك يف مراحيض قد ينحرف ويستغفر، اهلل عز وجل يعين مما أتوه غلطا وسهوا، وذل
 بنيت حنو الكعبة

أي ويكفي حائل بينه وبني القبلة من دابة وجدار وحنوه، وإرخاء ذيل وحنوه،ولو  ( 2)
كان احلائل كمؤخرة الرحل بضم فسكون، ومنهم من يشدد احلاء وهي لغة قليلة 
يف آخرة الرحل وهي اخلشبة اليت يستند إليها الراكب، والرحل للبعري، وهو أصغر 

 .قتب أي فيكفي الستتار به حلصول السرت به ألسافلهمن ال
كما لو كان يف بيت ويف الفروع يتوجه كسرتة صالة، وتقدم أنه ل فرق بني ( 3)

الفضاء والبنيان، فال فرق بني حائل ول غريه، ول قرب ول بعد، ولو كان هناك 
 .فرق لكانت اجلبال واملسافات كافية، وسقط النهي العام املتواتر
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ملا  (2)(لبثه فوق حاجته)حيرم  (و) (1)ويكره استقباهلا حال الستنجاء
حيرم  (و) (4)ر عند األطباءضوهو م (3)فيه من كشف العورة بال حاجة

ومثله متشمس بزمن  (6)(وظل نافع) (5)وتغوطه يف طريق مسلوك (بوله)
 .(7)الشتاء، ومتحدث الناس

                                                

 .يتوجه التحرمي: قاله يف الفروع واملبدع وغريمها، وقال يف اإلنصاف( 1)
يف اخلالء، واللبث بفتح الالم مصدر، وبضمها اسم مصدر، يقال لبث يف املكان ( 2)

 .لبثا ولبثا مكث وأقام
 .وكشف العورة بال حاجة قد حكي اإلمجاع على حترميه( 3)
 .ورث الباسورطالة اللبث أنه يدمي الكبد، ويإيعين ( 4)
الطريق السبيل تذكر وتؤنث ومجعه أطرق وطرق وسلك الطريق دخله وسار فيه، ( 5)

ال ي : وما ال عنام؟ قال: ال عنين قال ا»حلديث أيب هريرة مرفوعا اتقوا 
، رواه مسلم وغريه، أي اتقوا األمرين «  قلى في  ر   الناس أو في  لهم

فإنه سبب للعن من فعله يف هذا املوضع،  البني للعن، الباعثني الناس عليهاجل
من سا سقيم ه على »فنسب إليهما بصيغة املبالغة، وعن أيب هريرة مرفوعا، 

 ر   عامر من  رو المسلمين فعليه لعنة اهلل والم ئكة والناس 
من   ا المسلمين في  رقهم »، رواه البيهقي والطرباين، وله أيضا «أجمعين

 .«وجب  عليه لعنة اهلل
أي مستظل الناس الذي يستظلون به، ويعتادون اجللوس فيه، أويتخذونه مقيال ( 6)

ومناخا، للحديث السابق، وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة املنتفع به، وليس  
حتت  صلى اهلل عليه وسلمكل ظل حيرم القعود عنده لقضاء احلاجة، فقد قضاها 

حب إليه حائش خنل، أو وكان أ)حائش ومعلوم إن له ظال، ويف احلديث 
 .، واحلائش النخل املتلف(حائط

 ألهنما يف معناه، واملراد احلديث املباح، أما املكروه أو احملرم فال ( 7)
= 
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وتغوطه  (2)وكذا يف موارد املاء (1)ألنه يقذرها (يها مثرةوحتت شجرة عل)
 .(3)مباء مطلقا

                                                
= 

يكره، بل يندب أن يفرقهم ما استطاع، إذا كان احلديث بنحو غيبة وهذا يف 
ل  املتحدث اململوك أو املباح، أما إذا كان ملك الغري فيحرم، حيث علم أنه

وإن اجتاز حبرث غريه يف الطريق ودعته : يرضى به أو مل يؤذن له، وقال ابن القيم
احلاجة إىل التخلي فيه فله ذلك وإذا مل جيد موضعا سواه، إما لضيق الطريق، أو 

 .لتتابع املارين فيها
ملا رواه الطرباين وغريه من النهي عن قضاء احلاجة حتت األشجار املثمرة وضفة ( 1)

اجلاري، من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وسواء كانت الثمرة تؤكل أو ل  النهر
صيانة هلا عن التلويث، ولعموم النهي، ألنه يفسدها وتعافها النفس، وعدم احرتام 
هلا، فإن مل يكن عليها مثرة مل حيرم، إن مل يكن ظال نافعا، وحيرم تغوط وحنوه على 

عن استجمار به لنجاسته  يعلى ما هنما هني عن استجمار به، حلرمته كطعام ل 
 .أو مالسته

اتق ا »حدها مورد، حلديث معاذ مرفوعا، أأي جماريه ومشارعه، والطرق إليه، ( 2)
رواه أبو داود وابن  «الم عن ال  ع البرا  في الم ار ، وقارعة ال ر   والظا

ليه، وعن إسناد جيد، واتقاؤها متفق ع: مرسل والبيهقي وقال النووي: ماجه وقال
ابن عباس حنوه رواه أمحد وفيه ضعف، واملالعن مجع ملعنة، وهي الفعلة اليت يلعن 
فاعلها، كأهنا مظنة اللعن وحمل له ألن الناس إذا مروا به لعنوا فاعله أو مسيت 

 .بذلك ألهنا سبب اللعن
خبالف  قليال كان أو كثريا جاريا أو غري جار ألنه يقذره ومينع الناس النتفاع به،( 3)

متفق  «   ب لن أحد م في الماء الرا د»البول فال يكره إل يف الراكد حلديث 
عليه، ويرد على إطالقه املاء الكثري، كالبحار واألهنار الكبار، واملاء القليل يف 

  :املطاهر املعد لذلك فإنه ل يكره تغوطه فيه وعبارة اإلقناع
= 
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لفعله صلى اهلل عليه  (باملاء يمث يستنج) (1)حبجر أو حنوه (ويستجمر)
فإن  (2)وسلم رواه أمحد وغريه من حديث عائشة وصححه الرتمذي

 .(4)وجيزئه الستجمار حىت مع وجود املاء (3)عكس كره

                                                
= 

ار به، كروث وعظم، وعلى ما يتصل عن الستجم يوحيرم بوله وتغوطه على ما هن
حبيوان كذنبه ويده ورجله، ويد املستجمر، وعلى ماله حرمة كاملطعوم، وعلى قبور 

هنى سول اهلل ): املسلمني وعلى علف دابة وحنوها اهـ وأليب داود عن مكحول
 .(أن يبال بأبواب املساجد صلى اهلل عليه وسلم

 .ند اجلمهور كما سيأيتكخشب وخرق وتراب وحنو ذلك، وجيزئه ع( 1)
مرن أزواجكن أن يتبعوا احلجارة املاء فإين أستحييهم وإن )رواه النسائي ولفظه و ( 2)

، واحتج به أمحد ولفظ الرتمذي بدل (كان يفعله  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
العمل عليه عند أهل العلم خيتارون الستنجاء : ، وقال(يستطيبوا باملاء)يتبعوا 
هم، يستحبون الستنجاء باملاء، دعن ئوإن كان الستنجاء باحلجارة جيز باملاء، 

ورأوه أفضل اهـ وألنه أبلغ يف اإلنقاء، ألن احلجر يزيل عني النجاسة فال تباشرها 
ِفيِه ِرَجاٌل : يده، واملاء يزيل ما بقي، وقد أثىن اهلل على أهل مسجد قباء فقال

ُروا  .رواه البزار (إنا نتبع احلجارة املاء): قالوا ُ ِحبُّ َم َأْم  ـََ َ هَّ
 .نص عليه وذلك بأن استنجى باملاء مث استجمر ألنه ل فائدة فيه( 3)
إ ا  هب أحد م إلى ال ائش »يف قول أكثر أهل العلم حلديث جابر مرفوعا ( 4)

 رواه أمحد وأبو داود، وصححه الدارقطين «فليس  ب ب   ة أحجار فإنها تجز  عنه
م أوله، مهموز اآلخر، أي خيرج عن العهدة الستجمار بكل جامد بض ئوجيز 

 الشيء كفاين، قال الشيخ وغريه، الستجمار باألحجار وتواترت به أينمنق، وأجز 
  يكره القتصار السنة، وأمجع املسلمون على جواز الجرتاء به، ول

إذا حصل  عليه على األصح، وقال الشارح وغريه، جيزئ الستجمار بثالثة أحجار
= 
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 (2)(اخلارج موضع العادة)أي يتجاوز  (إن مل يعد) (1)لكن املاء أفضل
أو ميتد إىل احلشفة  (3)مثل أن ينتشر اخلارج على شيء من الصفحة

 .(5)كقبلي اخلنثى املشكل  (4)امتدادا غري معتاد، فال جيزئ فيه إل املاء

                                                
= 

 .اإلنقاء بغري خالف علمناه للنص واإلمجاع
ِفيِه : أي من احلجر ألن املاء يزيل العني، وحلديث أيب هريرة يف قوله تعاىل( 1)

ُروا َ َ هَّ املشهور على : ، قال الشيخ(يستنجون باملاء): قال ِرَجاٌل ُ ِحبُّ َم َأْم  ـَ
ر ثجاسة نص عليه وهو قول أكأن القتصار على املاء أفضل، ولو مع مباشرة الن

 .متفق عليه «فيس نجى بالماء»الفقهاء حلديث أنس 
 .املستمرة وهو ما عاد إليه مرة بعد أخرى (2)
 .يعين باطن األلية املسترت بالنطباق عند القيام (3)
للمتعدي فقط، ألن األصل وجوب إزالة النجاسة باملاء، وإمنا رخص يف  (4)

على احملل املعتاد فإذا جاوزوه خرج عن حد الرخصة  الستجمار لتكرر النجاسة
بأن ينتشر الغائط إىل نصف باطن األلية فأكثر، والبول إىل نصف : وحده الشيخ

ا يتعني املاء، وصرح به ابن عقيل وغريه، ويف الختيارات وجيزئ احلشفة فأكثر، وإذا 
صلى اهلل قل عنه اخلارج إىل الصفحتني لعموم األدلة، ومل ين ىالستجمار ولو تعد

 .يف ذلك تقدير عليه وسلم
أي وكذا اخلارج من أحدمها فال جيزئ فيه إل املاء، ألن األصلي منهما غري  (5)

واملشكل أن يكون له : معلوم، والستجمار ل يصح إل يف أصلي، قال النووي
ارج، فرج املرأة وذكر الرجل، أو ل يكون له واحد منهما، بل له ثقبة خيرج منها اخل

 .ول تشبه واحدا منهما
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ول جيب غسل جناسة  (2)وتنجس خمرج بغري خارج (1)وخمرج غري فرج
 ول داخل حشفة أقلف  (3)يبوجنابة بداخل فرج ث

 .(5)ويشرتط لالستجمار بأحجار وحنوها كخشب وخرق (4)غري مفتوق
 .(5)وخرق

                                                

نسد املخرج املعتاد، افيه إل املاء، ولو  ئسواء تنجس خبارج منه أو بغريه، فال جيز ( 1)
ألنه نادر فال يثبت له أحكام األصلي، من انتقاض وضوء بلمس، ومن تعلق 

 .أحكام الوطء باإليالج فيه وحنو ذلك
 . املاءمنه أو به وجف قبل استجمار فال جيزئ فيه إل( 2)
فال تدخل يدها ول أصبعها مهما أمكن بل ما ظهر فقط نص عليه واختاره اجملد ( 3)

 .والشيخ وغريمها، وصححه يف تصحيح الفروع وغريه
األقلف بني القلفة، وهو الذي مل خينت، خبالف املفتوق مشقوق القلفة فيجب ( 4)

 .غسلها، لعدم املشقة فيه، جزم به غري واحد
ب   ة أحجار أو ب   ة أع ا  أو »و ذلك لقوله عليه الصالة والسالم وتراب وحن( 5)

 .، رواه الدارقطين، وللبيهقي عن طاوس حنوه«ب  ع ح يال من ترا 
ناولين شيئا استنجي به فأناوله : كان إذا بال قال): وروي عن موىل ابن عمر قال

 (يكن يغسله العود واحلجر، أو يأيت حائطا يتمسح به، أو ميسه األرض، ومل
، «ب   ة أحجار لي  فيها رجيع»إنه أصح ما يف الباب وأعاله اهـ ولقوله : وقال

فلول أنه أراد احلجر وما يف معناه، ملا كان  «أم  س نجى بعظم أو روع»ولنهيه 
 .لالستثناء معىن ول حسا

 فمن مل جيد فثالث حثيات . أمر بالستجمار بثالثة أحجار: وقال الشيخ
 ، وأمره بالستجمار باألحجار، مل خيص احلجر، إل ألنه كان من تراب

 املوجود غالبا، ل ألن الستجمار بغريه ل جيوز، بل الصواب قول 
اجلمهور يف جواز الستجمار بغريه، كما هو أظهر الروايتني عن أمحد لنهيه عن 
= 
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غري عظم  (2)منقيا) (1)مباحا (طاهرا)ما يستجمر به  (أن يكون)
 .(3)ولو طاهرين (وروث

                                                
= 

اود وقال الستجمار بالعظم والروث، وقال أبو حامد هو قول كافة العلماء، إل د
هو قول أكثر أهل العلم، وقال ابن : مذهبه اجلواز، وقال الشارح: أبو الطيب

فلو ذهب معه خبرقة وتنظف أكثر من األحجار، أو بقطن أو صوف أو : القيم
خز وحنو ذلك جاز، وليس للشارع غرض يف غري التنظيف واإلزالة، فما كان أبلغ 

 .يف ذلك كان مثل األحجار يف اجلواز وأوىل
 «و  تأتني بعظم و  روع»فال يصح بنجس وفاقا للشافعي، ملا رواه البخاري ( 1)

حبجرين وروثة فأخذ  صلى اهلل عليه وسلمأنه جاء إىل النيب )وحلديث ابن مسعود 
أي جنس رواه البخاري وألنه إزالة  («ه ا رج »احلجرين وألقى الروثة وقال 

أو فضة، ألنه رخصة فال  النجاسة أشبه الغسل ول يصح مبغصوب أو ذهب
يستباح هبا، وعنه يصح وفاقا، واختاره الشيخ، وهو ظاهر كالم املوفق، ألنه مل ينه 

 .عنه لكونه ل ينقي بل إلفساده
اسم فاعل من أنقى فال جيزئ بأملس من حنو زجاج إذا املقصود اإلنقاء، ول ( 2)

ي ورطب حيصل به لعدم حصول املقصود منه، ول جيزئ بشيء رخو، وند
 .وجيزئ الستجمار بعده مبنق. لمتزاجه باخلارج فيزيد احملل جناسة

  تس نج ا بالروع و  بالعظا  فإنه  ا  »أي العظم والروث، فال جيزئ حلديث ( 3)
العلم، العمل عليه عند أهل : رواه مسلم والرتمذي، وقال «إص انكم من الجن

رواه  «إنهما     هرام»: ، وقال(هنى أن يستنجى بعظم أو روث)وعن أيب هريرة 
: ابن خزمية وغريه، وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب، إسناده جيد، وقال الشيخ

الستنجاء بالرجيع ل جيوز حبال، إما لنجاسته، وإما لكون علفا لدواب إخواننا من 
أحجار، أو استجمر مبنهي عنه   اجلن، وقد تنازع العلماء إذا استجمر بأقل من ثالثة

كالروث والرمة واليمني هل جيزئه؟ والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثالثة 
= 
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  (ومتصل حبيوان) (2)ككتب علم  (وحمرتم) (1)ولو لبهيمة (وطعام)
وحيرم الستجمار هبذه  (4)وصوفها املتصل هبا (3)كذنب البهيمة

 .(7)أو حشيش رطب (6)مطلقا ىلد مسك أو حيوان مذكجبو  (5)األشياء

                                                
= 

أحجار فعليه تكميل املأمور به، وأما إذا استجمر بالعظم واليمني فإنه قد جيزئه، 
قد حصل املقصود بذلك، وإن كان عاصيا، واإلعادة ل فائدة فيها، ولكن  هفإن

ي، وهو جيد والروث للفرس والبغل يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به، قال الزركش
ثي بكسر فسكون للبقر والفيل، والبعر لإلبل والغنم واألرانب، واحلمار واخل

 .والعذرة لإلنسان
الستجمار : ملا تقدم من النهي عن طعام اجلن، فطعام اإلنس أوىل وقال الشيخ( 1)

 .اهبمبطعام اآلدميني وعلف دواهبم أوىل بالنهي عنه من طعام اجلن وعلف دو 
هذا ل شك فيه، ول : شرعي تعظيما وما فيه ذكر اهلل تعاىل قال يف اإلنصاف( 2)

نعلم ما خيالفه، وقيل وكتب مباحة كالعروض وحنوه، وصريح كالمهم أن احلروف 
 .ليست حمرتمة لذاهتا

 .وكيدها، ورجلها( 3)
 .ألن له حرمة، فهو كالطعام (4)
 . ار هبا من غري وجهاملستثناة كلها، للنهي عن الستجم (5)
 .دبغ أول وحيتمل أيضا أن معناه سواء يؤكل أم ل متصال، أم ل (6)
ألنه زاد البهائم، فهو أوىل من الروث الذي هو علف هبائم اجلن، كما تقدم ول ( 7)

حيصل به النقاء، ومفهومه أن اليابس يصح، وهو مقيد مبا إذا مل يكن طعاما وإل 
 .كم يدور مع علتهفال لوجود العلة واحل
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إن  (فأكثر (1)ثالثة مسحات منقية)لالكتفاء بالستجمار  (ويشرتط)
ويعترب أن تعم كل مسحة  (2)مل حيصل بثالث، ول جيزئ أقل منها

 (4)ولو كانت الثالث حبجر ذي شعب، أجزأت إن أنقت (3)احملل
وهو أن يبقي أثر ل يزيله  (5)وكيفما حصل اإلنقاء يف الستجمار أجزأ

 .(6)إل املاء
                                                

أي منظفة، ونقي بالكسر نقاوة بالفتح فهو نقي أي نظيف، والتنقية التنظيف ( 1)
نهانا أم »وعن سلمان  «إ ا اس جمر أحد م فليس جمر    ا»وألمحد 

رواه مسلم وهذا نص صحيح صريح يف أن  «نس نجي بأقا من    ة أحجار
املاء فإنه ل بد من الثالث ك إن مل يستعمل لاستيفاء الثالث ل بد منه وذ

 .األحجار أو ما يقوم مقامها واشرتاط اإلنقاء جممع عليه حكاه النووي وغريه
 ىعليه تكميل املأمور به، وإن أنق: حات، لألخبار، قال الشيخسأي الثالث م( 2)

بدونه اهـ، وإن مل ينق كرر، ألن الغرض إزالة النجاسة فيجب التكرار  إىل أن 
إ ا ت  ط أحد م فليمسح   ع مرال نصف »قصود وألمحد تزول ليحصل امل
 .وصوب النووي وغريه وجوب الثالث ،«الح فة واأللية

 .ألهنا إن مل تكن كذلك مل تكن مسحة بل بعضها( 3)
إ ا ت  ط أحد م »: قال صلى اهلل عليه وسلمملا روي أمحد عن جابر أن النيب ( 4)

ملسحات ل األحجار، وألنه فبني أن الغرض عدد ا «فليمسح   ع مرال
حيصل بالشعب الثالث ما حيصل باألحجار الثالثة من كل وجه، فال فرق، وهذا 
إن أنقت وإل زاد حىت ينقي، والشعب األطراف، والشعبة الطائفة والقطعة من 

لو مسح باألرض أو احلائط يف ثالثة مواضع فهو كاحلجر : الشيء، قال ابن عقيل
 .موضع واحد خشية التلويثالكبري، ول يكرره يف 

 .وأي صفة حصل هبا اإلنقاء كفى، ألن املقصود إزالة النجاسة: أي( 5)
 .عالمة اإلنقاء أن ليبقى يف احملل شيء يزيله احلجر: قال الشيخ( 6)
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ويكفي ظن  (1)وباملاء عود خشونة احملل كما كان، مع السبع الغسالت
فإن  (3)ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثالث على وتر (2)اإلنقاء

أو حجر وجيب الستنجاء مباء  (4)أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا
 .(6)لكل خارج من سبيل (5)وحنوه

                                                

أي كما كان قبل خروج اخلارج، لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع السبع ( 1)
هذا املشهور، : ، وعنه ل يعترب قال الشيخالغسالت، أي فال بد من اعتبار العدد

 .وصححه يف تصحيح احملرر والفروع وغريمها، ومل حيد الشارع يف ذلك عددا ويأيت
أي ويكفي يف زوال النجاسة غلبة الظن، جزم به مجاعة، ألن اعتبار اليقني هنا ( 2)

حرج، وهو منتف شرعا، ويسرتخي قاضي احلاجة قليال فال يضم شرج مقعدته 
 .ال يبقى شيءلئ

بكسر الواو وفتحها، لغتان مشهورتان فصيحتان، نقلهما الزجاج وغريه فبالكسر ( 3)
 .لغة أهل جند، وبالفتح لغة أهل احلجاز، والوتر الفرد، وما مل يشفع بعدد

متفق عليه، وليس  «من اس جمر فلي تر»قى بسادسة زاد سابعة، حلديث نأي إن ا( 4)
 .رواه أبو داود «أحسن، ومن   ف  حرجمن فعا فقد »بواجب لقوله، 

 .كخرق وخشب وتراب( 5)
َوِ َياَبَك  معتادا كان اخلارج كالبول أول كاملذي، ولو نادرا كالدود، لقوله ( 6)

رْ  فعم كل مكان وحمل من ثوب وبدن، ولعموم األحاديث، والقول به يف   َفَ هِّ
ا النجس امللوث فال نزاع يف أم: اجلملة قول أكثر أهل العلم، وقال يف اإلنصاف

 .وجوب الستنجاء منه
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 (3)والطاهر وغري امللوث (2)(إل الريح) (1)إذا أراد الصالة وحنوها
وضوء )أي قبل الستنجاء مباء أو حجر وحنوه  (ول يصح قبله)

  سا   ر   م » :ليهـفق عـديث املقداد املتـحل (4)(ول تيمم
 .(5)«   أـ 

                                                

ل جتب : كمس مصحف ووجوب الشرط بوجوب املشروط قال ابن اجلوزي( 1)
 .الطهارة عن حدث وجنس قبل إرادة الصالة، بل تستحب

ليس يف الريح : ألن الغسل إمنا جيب إلزالة النجاسة، ول جناسة فيها، وقال أمحد( 2)
هلل ول سنة رسوله اهـ وهو مذهب مالك وغريه، وقول استنجاء ل يف كتاب ا

ل نعلم فيه خالفا وألنه عرض : فقهاء األمصار، قاله الشيخ وغريه، وقال الشارح
 .بإمجاع األصولني

أي وإل اخلارج الطاهر كاملين، والولد العاري عن الدم، وغري امللوث أي غري ( 3)
شرع إلزالة  ، ألن الستنجاء إمنااخلارج النجس امللوث، كالبعر الناشف واحلصا

كيف : النجاسة، ول جناسة هنا، واستظهره يف الفروع، وصوبه يف اإلنصاف، وقال
 .يستنجي أو يستجمر من طاهر، وهذا من أشكل ما يكون

أي ليصح وضوء قبل الستنجاء مباء أو حجر وحنوه إذا كان على املخرج ( 4)
ا األشهر، ألنه طهارة يبطلها احلدث جناسة، اختاره األكثر، وقال الشيخ هذ

فاشرتط تقدمي الستنجاء عليه، ول يصح تيمم ألنه ل يرفع احلدث، وإمنا تستباح 
به الصالة، ول تباح مع قيام املانع، وظاهره سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو 
أكرب أو جناسةوعنه يصح الوضوء وفاقا، وجزم به يف الوجيز، قال يف جممع 

ن، هذا أقوى الروايتني، واختاره املوفق والشارح وغريمها، وصححه يف النظم البحري
 .والتصحيح وغريمها، وكذا التيمم قياسا على الوضوء

 «  سا   ر  و    أ»وهذا لفظ النسائي، وقال احلافظ منقطع ولفظ مسلم ( 5)
= 
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أو عليهما غري خارجة منهما  (1)يلنيولو كانت النجاسة على غري السب
 .(2)صح الوضوء والتيمم قبل زواهلا

                                                
= 

  «ت  أ وا سا   رك»وألمحد وأيب داود وحنوه، ولفظ البخاري 
وقع يف العمدة نسبة ذلك إىل البخاري بالعكس، ويف لفظ ملسلم و : قال احلافظ

، والواو ل «ت  أ وان ح فرجك»ويف بعض الروايات  «ا سا   رك وت  أ»
والسنة أن يستنجي : تقتضي الرتتيب، بل ملطلق اجلمع على املشهور، قال النووي

الوضوء  قبل الوضوء، ليخرج من اخلالف ويأمن انتقاض طهره اهـ ومشروعيته قبل
والتيمم ل نزاع فيها، واملقداد هو عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن 
مطرود النهراين، وقيل احلضرمي، أصاب دما يف قومه، فلحق حبضرموت فحالف 
األسود بن عبد يغوث الكندي فقيل املقداد بن األسود، أول فارس يف اإلسالم 

 .ثالث وثالثني تويف سنة
 .ء والتيمم قبل زواهلاصح الوضو ( 1)
ألهنا غري خارجة من السبيلني، لكنها مقيدة بكوهنا غري مانعة، وإل : أي النجاسة( 2)

فال، والفرق بني ما إذا كانت النجاسة خارجة منه، وبني ما إذا كانت عليه غري 
أمكن أثرا  خارجة منه، ففي األوىل موجبة للطهارة، فاشرتط لصحتها زواهلا مهما

فقط، خبالف الثانية فإهنا غري موجبة للطهارة فلم يشرتط لصحتها زواهلا، أو عينا 
 .وهلذا ل جيزئ الستجمار فيها خبالف األوىل
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 (1)با  الس اك وسنن ال   ء

 

والختتان والستحداد  (2)وما أحلق بذلك من اإلدهان والكتحال
 .(3)وحنوها

                                                

إن أول من استاك اخلليل عليه السالم وأنه أول من شاب وهو ابن مائة : قيل( 1)
ومخسني سنة، وأول من اختنت، وجاء أنه من سنن املرسلني، والسواك يذكر 

واألكثر على تذكريه ومجعه سوك ككتب ويقال سؤك باهلمزة مشتق من ويؤنث 
التساوك وهو التمايل، والرتدد ومنه جاءت اإلبل تساوك، أي متايل هزال ألن 
السواك يرتدد يف الفم، أو من ساك الشيء إذا دلكه، واسنت الرجل استنانا استاك، 

م للماء الذي يتوضأ والوضوء بالضم اسم للفعل الذي هو املصدر، وبالفتح اس
 .به

أي ما أحلق بالسواك وسنن الوضوء ملا له به من التعلق، أو املقاربة من اإلدهان ( 2)
بالكسر، والدهن بالفتح مصدر، والدهن بالضم السم، من دهن الشيء إذا بله، 

العني يكحلها كحال جعل فيها الكحل،  وكذا الكتحال، وهو مصدر وكحل
ضع يف العني يستشفي به، واإلكحال أصناف كثرية والكحل اإلمثد وكلما و 

 .معروفة، هلا أمساء متعددة، يصنعوهنا من مواد تناسب أمراض العيون
أي حنو ما أحلق بذلك كتقليم األظفار، وقص الشارب، وإعفاء اللحيةوإبقاء شعر ( 3)

الرأس، وغري ذلك وأدخلوها يف الباب لكوهنا من خصائص الفطرة فإهنم قد 
يف الباب أشياء هلا تعلق مبقصود الباب، وإن مل تكن مما ترجم له وذكر يذكرون 

سنن الوضوء يف هذا الباب لكون السواك من آكدها، والختتان مصدر واخلتان 
اسم من اخلنت، وموضع القطع من الذكر واألنثى، والستحداد هو حلق العانة 

 .هافيه وهي املوسى وحنو  دمسي استحدادا لستعمال آلة احلدي
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اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك : السواك واملسواك
 (2)زالة حنو تغري، كالتسوكأي دلك الفم بالعود إل (1)على الفعل

من أراك أو  ىمند (3)سواء كان رطبا أو يابسا (التسوك بعود لني)
 .(5)(غري مضر)للفم  (منق) (4)زيتونا أو عرجون أو غريها

                                                

 .قاله الشيخ وغريه، واملسواك بكسر امليم( 1)
أي والسواك شرعا استعمال العود يف األسنان إلزالة حنو تغري كصفرة ورائحة،  ( 2)

كالتسوك أي كما يطلق التسوك على الفعل يطلق عليه السواك، فاملراد بالسواك 
 .الستياك

 .الرطب ضد اليابس، وهو األخضر وهو أبلغ يف اإلنقاء( 3)
أي مما يستاك به، كقتاد وحنوه، واقتصر بعضهم على الثالثة، وقال اآلزجي، ل ( 4)

وأجود ما استعمل مبلول : املبلول قال ابن القيم ىيعدل عنها إل لتعذرها واملند
. ، واألراك واحدته أراكةىمباء الورد اهـ مث باملاء مث بالريق، مث اليابس غري املند

ل كعناقيد العنب، يستاك بفروعه وعروقه، وهي شجر من احلمض معروف له مح
أجود، وهو أفضل ما استيك به، وأكثر ما استعمل عند العرب، ويف حديث أيب 

استاكوا هبذا، وأليب : فأمر لنا بأراك فقال: خرية وكان يف وفد عبد القيس، قال
وألمحد عنه  صلى اهلل عليه وسلمكنت اجتنيه لرسول اهلل : يعلي عن ابن مسعود

وقوفا، والزيتون شجر عظيم النفع، طويل البقاء يف األرض، حىت إنه قد جياوز م
ويثمر، ويقال لدهنه الزيت ولثمره الزيتون، والعرجون واحد  يوهي حي ألف سنة

 .حيب العراجني صلى اهلل عليه وسلمالعراجني وهو مشاريخ العذق، وكان 
 .غري جالب للضرر: أي منظف( 5)
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ول  (ل يتفتت) (1)احرتازا من الرمان واآلس وكل ما له رائحة طيبة
السنة من  يصيب (ل)و (3)ويكره بعود جيرح أو يضر أو يتفتت (2)جيرح

 .(4)وحنومها (بإصبعه وخرقة)استاك 

                                                

لرائحة، واآلس هو املعروف بالرحيان عند بعض العامة وهو أي وكل عود ذكي ا( 1)
 .شجر ورقة عطر، قيل إنه مضر بلحم الفم

أي ل يتكسر وفتات الشيء بضم الفاء ما تكسر منه، ول جيرح أي ل يشق ( 2)
 .وجرحه كقطعه

أي جيرح فمه أو يضره كالرمان، والطرفاء، والقصب الفارسي وحنوها، أو يتفتت ( 3)
 .ألن ذلك مضاد لغرض السواكفيه، يف 

كإشنان أي خيطئ السنة، والصواب احلق، وضد اخلطأ واألمر الثابت يف نفس ( 4)
بل يصيب السنة، : األمر، الذي ل يسوغ إنكاره وقالت طائفة من أهل العلم

عند عدم : واختاره ابن عبدوس، وصححه يف التصحيح والنظم، وقالت طائفة
هو ببعيد واختار اجملد وغريه باإلصبع يف  وما: السواك قال يف اإلنصاف

وبأي شيء استاك مما يزيل التغري حصل الستياك  : املضمضة، وقال النووي وغريه
كاخلرقة والسعد واإلشنان واإلصبع، وهذا مذهب أيب حنيفة، لعموم ما ورد، ويف 

من املغين والشرح وغريمها أنه يصيب بقدر ما حيصل من اإلنقاء، ول يرتك القليل 
البيهقي واحلافظ يف املختارة  ىعن أكثرها، وذكرا أنه الصحيح، ورو  زالسنة للعج

ل بأس بإسناده عن أنس مرفوعا، جيزي من السواك األصابع، ويف املغين : وقال
بلفظ أصبعيك سواك، عند وضوئك أمرمها على أسنانك وعن علي يف صفة 

 صي عنه أيضا التشويفأدخل بعض أصابعه يف فيه، رواه أمحد، ورو : الوضوء
يدخل إصبعه يف فيه، : باملسبحة واإلهبام سواك، ويف الطرباين عن عائشة قالت

وإصبع بكسر اهلمزة وفتح الباء معروفة، تذكر وتؤنث، وفيها عشر لغات، فتح 
 .اهلمزة، وضمها وكسرها مع احلركات الثالث يف الباء، والعاشرة أصبوع
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مسنون كل ) (2)ول حيصل به اإلنقاء كالعود (1)ألن الشرع مل يرد به
الس اك م هر  »التسوك أي يسن كل وقت حلديث : خرب قوله (وقت

لغري صائم بعد ) (4)رواه الشافعي وأمحد وغريمها (3)«للفم مر ا  للر 
 .(5)أو نفال فيكره فرضا كان الصوم (الزوال

                                                

 .ن قال به مل يبلغه ما ورد مما تقدم وغريهوكذا حكاه بعض األصحاب ولعل م( 1)
 .أي ل حيصل باإلصبع واخلرقة وحنومها اإلتقاء، كما حيصل بالعود( 2)
لشرف العبادة، والرب بالتعريف ل يطلق  ابأن يكون يف حال كمال ونظافة إظهارا ( 3)

هبا  إىل على اهلل تعاىل، ومطهرة بفتح امليم وكسرها كل آلة يتطهر هبا، شبه السواك
ألنه ينظف الفم، والطهارة النظافة، وورد يف فضل السواك أكثر من مائة حديث، 
حىت عد يف املتواتر، واتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة، حلث الشارع ومواظبته 

وليس بواجب إمجاعا خلرب أيب هريرة : عليه، وترغيب فيه، وندبه إليه، قال يف املبدع
سنة وليس بواجب يف حال من األحوال، ل : وويوغريه، وقيل بوجوبه، وقال الن

 . يف الصالة ول يف غريها بإمجاع من يعتد به يف اإلمجاع اهـ
ل نعلم خالف : وقول بعض أهل العلم بوجوبه يدل على آكدية سنيته، قال الشارح

 .يف استحبابه وتأكده وإن أكل جنسا وجب إزالة دسومته بسواك أو غريه
: بن خزمية والبخاري تعليقا عن عائشة مرفوعا، قال النوويفرواه النسائي وا( 4)

بأسانيد صحيحة، والشافعي هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم، القرشي املكي أحد األئمة األربعة 

 .املتويف سنة أربع ومائتني
 .هذا املذهب وهو قول الشافعي( 5)
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إ ا »حلديث  (2)ويباح برطب ،(1)وقبل الزوال يستحب له بيابس
، أخرجه البيهقي عن «ىصم م فاس ا  ا بال دا  و  تس ا  ا بالع 

ا  فرضا  (عند صالة) (4)خرب ثان للتسوك (متأكد) (3)علي رضي اهلل عنه
 .(5)كانت أو نفالا 

                                                

 .ول واحداق( 1)
أن الرطب له أجزاء تتحلل واليابس : يعين قبل الزوال، والفرق بني الرطب واليابس( 2)

 .ليس له أجزاء تتحلل
إسناده ضعيف ول يعارض به ما تواتر من األحاديث املطلقة : لكن قال احلافظ( 3)

وعن أمحد يسن مطلقا، اختاره الشيخ وتلميذه وغريمها، واستظهره يف الفروع، 
ال الزركشي، هو أظهر دليال وهو قول أكثر العلماء، وهو املختار حلديث وق

، رواه ابن ماجه، وحلديث عامر رأيته ما ل «خري خصال الصائم السواك»عائشة 
: أحصي يستاك وهو صائم، رواه أصحاب السنن والبخاري تعليقا، وقال ابن عمر

وروي عن  عليه وسلمصلى اهلل يستاك أول النهار وآخره، وعن أنس عن النيب 
عمر وابن عباس وعائشة ومجع، ومذهب مالك وأيب حنيفة عدم الكراهة ونقل 
عن الشافعي، واختاره مجاعة من أصحابه، قاله غري واحد فهو مذهب مجهور 
األئمة، وأكثر األحاديث الواردة فيه تدل على استحبابه للصائم بعد الزوال، كما 

يدل عليه، ومل يثبت يف كراهته شيء، يستحب قبله، واإلطالق يف سائرها 
واخللوف ليس يف حمل السواك إمنا هو من أخبرة املعدة، ومرضاة الرب أطيب من 

 .ريح املسك، والقياس يقول مبوجبه، حكاه الشيخ وغريه
أي التسوك مسنون استنانا متأكدا، مبعىن أن طلبه مؤكد زيادة على سائر األوقات ( 4)

 .ة قريبة من الواجب يف حلوق اإلمثوهلذا كانت السنة املؤكد
 حلديث أيب هريرة مرفوعا لول أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند ( 5)

= 
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 (فم)رائحة  (تغري)د عن (و) (1)من نوم ليل أو هنار (انتباه)عند  (و)
 .(3)وعند وضوء وقراءة (2)مبأكول أو غريه

                                                
= 

أبو نعيم بسند جيد ألن أصلي ركعتني بسواك  ىكل صالة رواه اجلماعة، ورو 
أحب إيل من أن أصلي بسبعني ركعة، يعين بال سواك، وألنا مأمورون يف كل حال 

إىل اهلل أن نكون يف حال كمال ونظافة، ل سيما طرق وجماري من أحوال التقرب 
 .الذكر والتالوة، إظهار لشرف العبادة

صلى كان رسول اهلل : أي عند استيقاظ من نبهه من نومه، أيقظه حلديث حذيفة( 1)
إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، رواه اجلماعة إل الرتمذي،  اهلل عليه وسلم

ل يرقد من ليل ول هنار فيستيقظ : محد وأيب داود عن عائشةوالشوص الدلك وأل
 .إل تسوك قبل أن يتوضأ وله شواهد

ككثرة كالم، وإطالة سكوت، أو وجوع، أو عطش ألن السواك مشروع لتطيب ( 2)
الفم، وإزلة رائحته، فتأكد عند تغريه، وحكى الوزير التفاق على استحبابه عند 

فاء، أصله فوه حذفت منه اهلاء فعوضت منها امليم، تغري الفم، والفم مثلث ال
 .واقتصر املنقح واملوفق وغريمها على هذه الثالثة، واألدلة ظاهرة يف تأكدها

أي ومتأكد عند وضوء حال املضمضة حلديث أيب هريرة لول أن أشق على أميت ( 3)
. ألمرهتم بالسواك عند كل وضوء، ورواه أمحد ومالك وغريمها بإسناد صحيح
: والبخاري تعليقا وله شواهد قال احلافظ بعضها حسن، وقال بعض أهل العلم

والذين نقلوا  صلى اهلل عليه وسلممستحب ألن السنة ما واظب عليه النيب 
. وضوءه مل يذكروه، فغاية ما يفيد هذا اخلرب الندب، فيكفي التعبد به أحيانا

مرفوعا إن أفواهكم طرق  ويستحب عند قراءة القرآن، تطييبا للفم، حلديث علي
القرآن فطيبوها بالسواك، رواه ابن ماجه وأبو نعيم والبزار، ولفظه طيبوا أفواهكم 

 .بالقرآن واملوقوف أشبه، وحكى ابن اجلوزي وغريه الستحباب فيهما
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ودخول مسجد، ومنزل، وإطالة : زاد الزركشي واملصنف يف اإلقناع
 .(1)سكوت، وخلو املعدة من الطعام، واصفرار األسنان

                                                

الزركشي هو حممد بن عبد اهلل بن حممد املصري صاحب شرح اخلرقي الذي مل ( 1)
تويف سنة سبعمائة وأربع وسبعني واملصنف احلجاوي،  يسبق إىل مثله، وله غريه

وله اإلقناع الكتاب املشهور يف مذهب أمحد، وعليه  (زاد املستنقع)مصنف املنت 
املعول يف الديار الشامية واملصرية واحلجازية والنجدية وغريها، أي زاد تأكد 

بأي شيء كان يبدأ : السواك عند دخول مسجد ومنزل إخل، وسألت عائشة
بالسواك، رواه اجلماعة إل : إذا دخل يته؟ قالت صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

واملسجد أوىل، وكذا يتأكد عند إطالة سكوت، ملا يتولد من , البخاري والرتمذي
البلغم، وعند خلو املعدة من الطعام، ملا يتولد منه من الرائحة املستكرهة، واملعدة 

مه قبل احنداره إىل األمعاء، مسيت بذلك هي مقر الطعام والشراب، وموضع هض
 .لشدهتا أو جلذهبا الطعام، أو لدفعها إياه

ويتأكد عند الطواف واخلطبة، وأكل املننت وحنوه، وبعد الوتر ويف السحور وغري ذلك، 
ويتأكد عند اصفرار األسنان، مجع سن بكسر السني، واإلصفرار مصدر، والصفرة 

طيب الفم، والنكهة وجيلو األسنان، ويقويها لون األصفر، فالسواك باعتدال ي
ويشد اللثة ويزيل رخاوهتا ومينع احلفر والسالق وهو التقشر يف أصول األسنان أو 
صفرة تعلوها، ويقطع البلغم، ويصفي احللق، والصوت، ويفصح اللسان ويقوي 
 القلب، ويزيد يف العقل، ويذكي الفطنة، وحيسن اخللق بفتح اخلاء، وحيلو البصر،

ويقطع الرطوبة من العني، ويقوي عصبها، ويصحح املعدة، ويقيم الصلب، ويعني 
على اهلضم، ويشهي الطعام، ويسهل جماري الدم، وينشط، ويطرد النوم، وخيفف 

ويزيد . عن الرأس وفم املعدة، ويضاعف األجر، ويرضي الرب، ويسخط الشيطان
 .وحنو ذلك. والذكر. يف ثواب الصالة
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بيده اليسرى على  (1)استحبابا بالنسبة إىل األسنان (ويستاك عرضا)
ول بأس أن يستاك به اثنان  (3)سل السواكويغ (2)أسنانه ولثته ولسانه

 .(4)فأكثر

                                                

إىل الفم، ألنه إذا فعل طول أدمي اللثة، وأفسد عمور األسنان وإمنا  ل بالنسبة( 1)
ينبغي أن يستاك من ثناياه إىل أضراسه، وذلك عرض بالنسبة إىل األسنان وطول 

: أبو داود يف مراسيله  أنه عليه الصالة والسالم قال ىبالنسبة إىل شق الفم، ورو 
 .نه كان يستاك عرضا، وضعفهأ: استاكوا عرضا ورواه الطرباين والضياء بلفظ

ما علمت إماما : على الصحيح من املذهب وجزم به يف الفائق، وقال الشيخ( 2)
خالف يف الستياك باليسرى، ألن الستياك إمنا شرع إلزالة ما يف داخل الفم، 
وهذه العلة متفق عليها اهـ على أسنانه أي يضع طرف السواك على أسنانه، وعلى 

وفتح املثلثة خمففة، هي ما حول األسنان من اللحم، قاله لثته بكسر الالم 
هي اللحم الذي تنبت فيه األسنان، فأما اللحم الذي يتخلل : اجلوهري وقال غريه

األسنان فهو عمر، بفتح فسكون ومجعه عمور وكذا يضع طرف السواك على 
لسانه كما يف الصحيحني والسواك على لسانه وفيهما عن أيب موسى، فرأيته 
يستاك على لسانه وألمحد وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يسنت 
إىل فوق فوصف محاد كأنه يرفع سواكه، قال ووصفه غيالن كأنه يستاك طول، 

إن استاك على : فإن سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه، قال يف الشرح
 .لسانه أو حلقه فال بأس أن يستاك طول

 .ى السواك إن كان، للحديث اآليت وغريهأي يغسل ما عل( 3)
كان يعطيين السواك ألغسله، فأبدأ به فأستاك، مث أغسله وأدفعه : حلديث عائشة( 4)

أبو  إليه، وعنها كان يسنت وعنده رجالن، فأوحي إليه، أعط السواك أكربمها روامها
 .داود
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قال  (1)اللهم طهر قليب وحمص ذنويب: ويقول إذا استاك: قال يف الرعاية
مبتدئا جبانب فمه ) (2)به اإلتيان بالسنة يوينيو : بعض الشافعية

 (5)وطهور ويف شأنه كله (4)فتسن البداءة باألمين يف سواك (3)(األمين
يوما يدهن ويوما ل  (غبا)استحبابا  (ويدهن) (6)غري ما يستقذر

 ألنه صلى اهلل  (7)يدهن

                                                

ن كان الدعاء به استحبابه يف هذا املوضع فيه نظر، لعدم وروده فيه خبصوصه، وإ( 1)
 .وحنوه مشروعا يف اجلملة

 .القائل به ابن حجر كما صرح به يف اإلمداد، وذلك ألن السواك مما يتعبد به( 2)
 .قال يف املبدع واإلقناع، من ثناياه إىل أضراسه( 3)
 .مستحب بال نزاع أعلمه: قال يف اإلنصاف( 4)
اسة، حلديث عائشة كان أي تطهر كوضوء وغسل، وإزالة جن. طهور بضم الطاء( 5)

حيب التيامن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله متفق عليه وأليب داود وسواكه 
 .وقد حيمل على أنه كان يبدأ بشق فمه األمين يف السواك: قال منصور

مما تقدم بيانه يف باب الستنجاء، من دخول خالء وحنوه وغري ذلك مما فيه ( 6)
 .مرجوحية

م يغب غبا أتاهم يوما وترك يوما، وغبت املاشية شربت يوما عن القو  غب( 7)
هو أن يدهن مث يرتك حىت جيف، مث يدهن ثانيا، : وظمئت يوما، وقال النووي

 .ودهن البدن: وظاهره أن اللحية كالرأس ويف شرح العمدة: وقال يف الفروع
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رواه النسائي والرتمذي  (1)عليه وسلم هنى عن الرتجل إل غبا
يف كل عني  (ويكتحل) (3)والرتجل تسريح الشعر ودهنه (2)وصححه

أن ينام لفعله عليه السالم،  كل ليلة قبل  (4)ثالثا، باإلمثد املطيب (وترا)
 .(5)ه أمحد وغريه عن ابن عباسالسالم، روا

                                                

يف التحسني وهنى  واملراد النهي عن املواظبة عليه، ألنه مبالغة يف التزيني وهتالك( 1)
: عليه الصالة والسالم أن ميتشط كل يوم، وجيوز كل يوم حلاجة، خلرب أيب قتادة

 .وكان له مجة، فأمره أن حيسن إليها، رواه النسائي، ورجاله رجال الصحيح
واختار الشيخ فعل األصلح للبدن، كالغسل مباء حار ببلد رطب، ألن املقصود 

ة، وأن مثله نوع امللبس واملأكل وملا فتحوا ترجيل الشعر، وألنه فعل الصحاب
األمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده، ويلبس من لباسه اهـ ويستحب 

أما جيد ما يسكن به شعره؟ رواه أبو داود بإسناد : إصالحه إذا شعث لقوله
 .صحيح

 .أي الرتمذي، ورواه أمحد وأبو داود وغريهم( 2)
 .، يقال سرح الشعر خلص بعضه من بعضتسرحيه إرسال وحله قبل املشط( 3)
باملسك وحنوه يف كل عني، حلديث أيب هريرة من اكتحل فليوتر من فعل فقد ( 4)

أحسن ومن ل فال حرج، رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه، واإلمثد بالكسر معدن، 
حجر معروف، يكتحل به، أسود سريح التفتت، وإذا تفتت كان لفتاته بريق 

ذا صفائح، أملس الباطن، ومعدنه بأصبهان، وهو أجوده وباملغرب  وملعان، ولكان
 .وهو أصلب، والكحل املطيب أي املضمخ بالطيب

كان يكتحل باإلمثد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل يف كل عني : ولفظه( 5)
: روي من غري وجه أنه قال: ثالثة أميال، ورواه ابن ماجه والرتمذي وحسنه، وقال

مثد فإنه جيلو البصر وينبت الشعر، وكان له مكحلة يكتحل منها كل عليكم باإل
إن خريا كحالكم اإلمثد  وللطرباين : ليلة ثالثة يف هذه وثالثة يف هذه، وأليب داود
 .فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر
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وجتب التسمية يف الوضوء مع ) (2)وتطيب (1)ويسن نظر يف مرآة
 .(3)(الذكر

                                                

ويفطن إىل نعمة اهلل عليه يف خلقه، . ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى ( 1)
يقول ما ورد، ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وحرم وجهي على و 

النار رواه ابن مردوية من حديث أيب هريرة، وألمحد وابن حبان عن ابن مسعود 
إذا نظر يف املرأة قال اللهم كما  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل : قال

 .رواته ثقات: أحسنت خلقي فحسن خلقي قال املنذري
ويسن تطيب، حلديث أيب أيوب مرفوعا أربع من سنن املرسلني احلياء،  أي( 2)

والتعطر والسواك، والنكاح، رواه أمحد وعن أنس أنه قال حبب إيل من دنياكم 
النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة، رواه أمحد والنسائي واحلاكم 

، هو أطيب وغريهم، وأفضله املسك، حلديث أيب سعيد مرفوعا قال يف املسك
كان يتطيب بذكارة املسك، والعنرب رواه : طيبكم رواه مسلم، وعن عائشة

النسائي وغريه، وكان ابن عمر يتجمر باأللوة يعين العود غري مطراة وبكافور يطرح 
 . مع األلوة

ويستحب للرجال مبا . صلى اهلل عليه وسلمهكذا كان يستجمر رسول اهلل : ويقول
املسك والعنرب والعطر والعود، وعكسه النساء إذا كانت ظهر رحيه وخيفي لونه، ك

يف غري بيتها، وفيه تطيب مبا شاءت، حلديث أيب هريرة إن طيب الرجال مبا ظهر 
رحيه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه، وعن أيب موسى مرفوعا  

 زانية كل عني زانية واملرأة إذا استعطرت فمرت باجمللس فهي كذا وكذا يعين
مسلم من  ىل يرد الطيب، ورو  صلى اهلل عليه وسلمصححه الرتمذي، وكان 

عرض عليه رحيان فال يرده وألمحد وغريه بلفظ من عرض عليه طيب فال يرده، 
 .فإن خفيف احململ طيب الرائحة

 ضد النسيان وهو حضور صورة املذكور العلمية يف القلب وإذا كان ( 3)
الذال، وإذا كان باللسان فمكسروها قاله القرطيب، وقال الذكر بالضمري فمضموم  

مها لغتان ومعنامها واحد وذكر : الذكر بالقلب يضم ويكسر وقال غريه: ابن مالك
= 
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خلرب أيب هريرة مرفوعا  (1)أي أن يقول بسم اهلل ل يقوم غريها مقامها
  ص   لمن   و  ء له، و  و  ء لمن لم    ر اسم اهلل »

 .(2)رواه أمحد وغريه «عليه
                                                

= 

. بعض أهل العلم يف التسمية أربعة أقسام، قسم جتب فيه، وهو الوضوء والغسل
. ألكل والشربوالتيمم وعند الصيد والتذكية وقسم تسن فيه، عند قراءة القرآن وا

واجلماع، وعند دخول اخلالء، وحنو ذلك، وقسم ل تسن فيه، كالصالة واألذان 
وهو احملرم، واملكروه، ألن املقصود : واحلج، واألذكار، والدعوات، وقسم تكره فيه

بالتسمية الربكة والزيادة وهذان ل يطلب ذلك فيهما، لفوات حملهما، وقيل حترم 
 .اختلف يف كفره: زازيةعند أكل احلرام، ويف الب

كالتسمية املشروعة على الذبيحة، وعند أكل الطعام، وحنو ذلك، وحملها اللسان ( 1)
وإن مل يقل . بسم اهلل، فتحصل السنة لوالتسمية أن يقو : بعد النية، قال النووي

بسم اهلل الرمحن الرحيم اهـ وليس هذا على : الرمحن الرحيم، واألكمل أن يقول
 .ي اإلشارة هبا من أخرس وحنوهوتكف, إطالقه

الرتمذي اجلملة األخرية  ىفرواه أبو داود وابن ماجه وغريمها بسند ضعيف، ورو ( 2)
منه، وله طرق ل ختلو من مقال، إل أنه قد يقوي بعضها بعضا قال ابن أيب 

 .قاله صلى اهلل عليه وسلمتثبت أنه : شيبة
وطي حىت عده يف املتواتر، ويف التلخيص تتعاضد وتكسبه قوة وبالغ السي: وقال املنذري

يشد بعضها : أن له أصال، وقال ابن كثري جمموعها حيدث منها قوة تدل على
 .بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح اهـ

ل وضوء حقيقة يف نفسه، فهو نص يف أهنا ركن أو شرط، : وقال بعض أهل العلم
 وابن املنذر اختاره اخلرقي واملوفق والشارح . وعن أمحد سنة وفاقا

ِإَ ا : وغريهم قال اخلالل إنه الذي استقرت عليه الرواية ألن اهلل تعاىل قال 
ذكر  صلى اهلل عليه وسلموالرسول  ُقْمُ ْم ِإَلى الصَّ ِ  َفاْ ِسُل ا ُوُج َهُكمْ 

يروى بأسانيد  : الوضوء ومل يذكر إجياب التسمية، واحلديث قال فيه احلافظ وغريه
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

353 

عند  (وجيب اخلتان) (2)وكذا غسل وتيمم (1)ووتسقط مع السه
 .(4)(ما مل خيف على نفسه) (3)البلوغ

                                                
= 

تقوم هبا حجة، وألهنا طهارة فال تفتقر إىل التسمية، وعبادة فال كلها ضعاف ل 
 .جتب فيه كسائر العبادات

ل يثبت فيه شيء، ول : ول تشرتط التسمية يف األصح، قال أمحد: قال الشيخ
أرجو أن جيزئه الوضوء، ألنه ليس يف : أعلم فيه حديثا له إسناد جيد، وقال

ل : يف بعض الروايات ىرو : يد الناسالتسمية حديث أحكم به، وقال ابن س
إن صح فيحمل على تأكد الستحباب ونفي الكمال : وضوء كامال، وقال

 .بدوهنا
هذا املذهب وعليه : ، قال احلجاويوبىن ىنص عليه، وإن ذكر يف أثنائه مس( 1)

 .مجاهري األصحاب
تسقط أي وكما جتب يف الوضوء جتب يف الغسل والتيمم قياسا على الوضوء، و ( 2)

 .فيهما مع السهو ومع اجلهل أيضا يف الثالثة قياسا على واجب صالة
كانوا ل خيتتون الرجل حىت يدرك رواه : ألنه قبله مل يكن مكلفا ولقول ابن عباس( 3)

جيب إذا وجبت الطهارة والصالة اهـ واملراهق ينبغي أن : البخاري، وقال الشيخ
تطهريه من النجاسة احملتقنة يف القلفة وإن  خينت لئال يبلغ إل وهو خمتون، واملقصود

 .تركه من غري ضرر وهو يعتقد وجوبه فقيل يفسق
عليه أن خيتنت إذا مل خيف ضرر اخلتان، : تلفا أو ضررا فيسقط وجوبه، قال الشيخ( 4)

فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمني باتفاق األئمة، وهو واجب عند الشافعي 
ان ابن عباس يشدد يف أمره، حىت قد روي عنه وك: وأمحد يف املشهور عنه، قال

ل حج له ول صلة، وعند مالك وأيب حنيفة سنة لكن يأمث  برتكه : أنه قال
واستدل من أوجبه حبديث ألق عنك شعر الكفر واختنت رواه أمحد وأبو داود، 

كان الرجل : فيه انقطاع وحبديث من أسلم فليختنت وقال الزهري: وقال احلافظ
َراِهيمَ : أمر بالختتان، وإن كان كبريا ولقوله تعاىلإذا أسلم   َأِم اتَِّبْع ِملََّة ِإبـْ

= 
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واألنثى  (2)فالذكر بأخذ جلدة احلشفة (1)ذكرا كان أو خنثى أو أنثى
 .(3)بأخذ جلدة فوق حمل اإليالج تشبه عرف الديك

                                                
= 

وثبت أنه خنت نفسه بالقدوم، ولكشف العورة له، ولو مل يكن واجبا مل جيز كشفا 
ليس يف وجوب اخلتان خرب يرجع إليه، واملتيقن السنة، لقوله : له، وقال ابن املنذر

متفق عليه، لكن قد يقرن املختلفان، ويرجع يف  مخس من الفطرة، وذكر اخلتان
 .الضرر إىل األطباء الثقات، وإذا كان يضره يف الصيف أخره إىل الشتاء

أي سواء كان املختون ذكرا أو خنثى أو أنثى، وعنه سنة يف حق النساء، لقوله إذا ( 1)
، هذا مكرمة للنساء، وليس بواجب عليهن: التقى اخلتانان قال يف املغين والشرح

قول كثري من أهل العلم، وألنه إمنا وجب على الرجال ملا يسرت الكمرة من اجللدة 
 .ما حتتها، واملرأة ليست كذلك ىاملدلة عليها، من أجل أنه ل ينق

أي فختان الذكر بأخذ جلدة غاشية احلشفة، ويقال هلا القلفة والغرلة وإن اقتصر ( 2)
 .جزم به اجملد وغريه. على أكثرها جاز

ية بأخذ جلدة فوق حمل مدخل الذكر، وهو خمرج احليض والولد ر أي وخفض اجلا( 3)
، وحتت خمرج البول، وتلك اجللدة عالية على الفرج رقيقة مثل الورقة بني واملىن

الضرة والشفرين، والشفران حميطان باجلميع، فتلك اجللدة الرقيقة تقطع منها يف 
بالذكر، واخلفاض باألنثى واإلعذار  اخلتان، ويسمى اخلفض، فاخلتان خمصوص

مشرتك بينهما، واملقصود من ختان الرجل تطهريه من النجاسة احملتقنة يف القلفة 
ومن املرأة تقليل شهوهتا، وعرف الديك حلمة مستطيلة يف أعلى رأسه، يشبه به 

 .بضر اجلارية
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وفعله زمن صغر  (2)واخلنثى بأخذمها (1)ويستحب أن ل تؤخذ كلها
 .(4)يف سابع يوم ومن الولدة إليه وكره (3)أفضل

                                                

من غري  فإن املقصود هو تعديل شهوهتا، فالقلفاء شديدة الشهوة، فإذا قطع( 1)
أمشى ول تنهكي فإنه  صلى اهلل عليه وسلممبالغة حصل املقصود باعتدال لقوله 

 .أهبى للوجه، وأحضى عند الزوج رواه احلاكم والطرباين وغريمها
أي أخذ القلفة من ذكره، واجللدة من فرجها، احتياطا واخلنثى غري املشكل ل ( 2)

 يسن إل خفض فرجها، إن جيب عليه إل خنت ذكره، إن حكم بأنه رجل، ول
 .حكم بأنه امرأة

وعليه اجلمهور ألنه أسرع برءا ولينشأ على أكمل األحوال قال الشيخ زمن الصغر ( 3)
 .أفضل، إىل التمييز هذا هو املشهور

استحباب ختانه يف الصغر هو املذهب الصحيح املشهور، الذي قطع به : وقال النووي
ابنه إسحق لسبعة أيام، وخنت إمساعيل  خنت إبراهيم: اجلمهور وقال مكحول

 .لثالث عشرة
 .فكان سنة يف ولد إسحاق وولد إمساعيل اهـ: قال الشيخ

ول توقيت يف ذلك فمىت خنت قبل البلوغ كان مصيبا وينبغي أن يزاد على الثالثة 
 .املواضع اليت املسنون فيها أفضل من الواجب

 :قال السيوطي
ـــــــن ت ـــــــ   عابـــــــد ـــــــرض أف ـــــــا م  الف

 

ـــــــ  ـــــــأ  رح  ـــــــه ب ـــــــد جـــــــاء من ـــــــ  ق  ى ول
 إ  ال  هـــــــــــر قبـــــــــــا وقـــــــــــ  واب ـــــــــــدا 

 
ـــــــــــرا معســـــــــــرء    بالســـــــــــ    ـــــــــــ اك إب

 :لويتزاد اخل 
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ومل يذكر كراهته األكثر وعنه : أي إىل اليوم السابع للتشبه باليهود قال يف الفروع( 4)

ول لوقته وليس فيه هني يثبت : ل عليه، وقال ابن املنذرل يكره، قال اخلالل، العم
منها إل   حد يرجع إليه، ول سنة تتبع، واألشياء على اإلباحة، ول جيوز حظر شيء
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وكذا حلق القفا  (1)وهو حلق بعض الرأس وترك بعض (ويكره القزع)
هو سنة لو : ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أمحد (2)لغري حجامة وحنوها

 .(3)عليه اختذناه ولكن له كلفة ومؤنة ىنقو 

                                                
= 

حبجة، ول نعلم مع من منع أن خينت الصيب لسبعة أيام حجة، وقال أمحد مل أمسع 
 .فيه شيئا

يكون قطعا متفرقة فهو قزع،  مأخوذ من قزع السحاب، وهو تقطعه، وكل شيء( 1)
والقزعة اخلصلة من الشعر، وترتك على رأس الصيب، وعن ابن عمر هنى رسول اهلل 

احلقه كله أو : زاد أبو داود وغريه قال. عن القزع متفق عليه صلى اهلل عليه وسلم
صلى اهلل دعه كله، وروي أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النيب 

رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم وقال احلقوه كله  معليه وسل
أن حيلق من رأسه مواضع من ههنا : وهو أربعة أنواع: أو دعوه كله، قال ابن القيم

ومن ههنا، وأن حيلق وسطه ويرتك جوانبه وأن حيلق جوانبه ويرتك وسطه، وأن 
 .حيلق مقدمه ويرتك مؤخره، فهذا كله من القزع

هو : ره حلق القفا منفردا عن الرأس لغري حجامة وحنوها، كقروح قال أمحدأي يك( 2)
حلق القفا من غري : من فعل اجملوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال عمر

حجامة جموسية، واملراد بالقفا مؤخر العنق، مجعه أقف وأقفية، وأقفاء يذكر 
وكره  هذكر، كقص ويؤنث، ويكره حلق رأس امرأة وقصة لغري ضرورة ل حلق رأس

نتف شيب وتغيريه بسواد، قال يف الفروع، وظاهر كالم أيب املعايل حيرم، وهو 
الصحيح بل : لو قيل حيرم مل يبعد للنهي الصريح، وقال أيضا: متجه وقال النووي

 .الصواب أنه حرام، وعده بعض أهل العلم من الكبائر
 .ويتوجه ل إن شق إكرامه: قال يف الفروع( 3)
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ليه ره ععويكون إىل أذنيه وينتهي إىل منكبيه كش (1)ويسرحه ويفرقه
وحيرم  (5)ويعفي حليته (4)وجعله ذؤابة (3)ول بأس بزيادة (2)السالم

 .(6)يخ تقي الدينشحلقها ذكره ال
                                                

ي يسن أن يغسله ويسرحه متيامنا حلديث من كان له شعر فليكرمه رواه أبو أ( 1)
 . داود ورجاله ثقات

إسناده جيد، وله شاهد وأخرج مالك يأيت أحدكم ثائر الرأس كأنه : قال احلافظ
شيطان، والثائر الشعث بعيد العهد بالدهن والرتجيل ويسن أن يفرق شعر رأسه 

الرأس وهو الذي يفرق  طشعر الرأس واملفرق وسبضم الراء، والفرق الطريق، يف 
 .فيه الشعر

ففي الصحيحني كان يضرب شعره منكبيه ويف لفظ كان بني أذنيه وعاتقه ( 2)
وللخمسة وصححه الرتمذي فوق الوفرة ودون اجلمة واملنكب بكسر الكاف 

 .جمتمع رأس الكتف والعضد مذكر ومجعه مناكب
صلى اهلل أتيت النيب : اود وغريه عن وائل قالأي على منكبيه وثبت عند أيب د( 3)

ويل شعر طويل فقال ذباب ذباب، قال فجزته والذباب الشؤم أي  عليه وسلم
 .هذا شؤم

أي ل بأس جيعله ذؤابة بضم الذال وفتح اهلمزة الضفرية من الشعر إذا كانت ( 4)
 .مرسلة فإن كانت ملمومة فهي عقيصة

رتكها على حاهلا، فال يأخذ منها شيئا واللحية يعفي بضم الياء أي يوفرها وي( 5)
، بكسر الالم وضمها، اسم للشعر النابت على اخلدين ىبكسر الالم، مجعها حل

، وفيهما خالفوا املشركني، ىوالذقن ويف الصحيحني أحفوا الشوارب وأعفوا اللح
 .أي اتركوها وافية ىوأحفوا الشوارب، ويف رواية أوفوا اللح ىوفروا اللح

 وغري واحد من أهل التحقيق، لألحاديث الصحيحة ومل يبحه أحد من أهل  (6)
العلم وحكى ابن حزم اإلمجاع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض،  
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وحيف  (2)وما حتت حلقه (1)ول يكره أخذ ما زاد على القبضة منها
 .(3)هشاربه وهو أوىل من قص

                                                
= 

والشيخ تقي الدين هو شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد 
النمري احلراين  السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن اخلضر بن حممد بن تيمية

الدمشقي قريعة الدهر، فارس املعقول واملنقول، بل مل يرزق اإلسالم واملسلمون 
عاملا صحيح النظر نري البصرية متضلعا من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء 
يضارعه من زمانه إىل يومنا هذا، ولد سنة ستمائة واثنتني وستني وله أكثر من 

جمللس الواحد، وإذا أطلق أكثر متأخري ألف مصنف يكتب الكراسة يف ا
شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  األصحاب شيخ اإلسالم أو الشيخ فمرادهم بذلك

قدس اهلل روحه، والسلف ل يطلقون شيخ اإلسالم إل على املتبع لكتاب اهلل 
وعلو كعبه يف ذلك . وسنة رسوله، مع التبحر يف العلوم من املعقول واملنقول

األصحاب قبل يلقبون املوفق، فلما جاء اهلل هبذا احلرب اعرتف مشهور، وكان 
وكثريا ما نكتفي باختياره، إذ . الكل له هبذا اللقب، حيث مل يوجد له نظري

على املطلع املنصف  ىاختياره وترجيحه من الصحة ومساعدة األدلة مبكان ل خيف
س اهلل روحه بقلعة ول ندعي فيه العصمة، لكن اهلل خوله احلفظ والفهم، تويف قد

 .دمشق سنة سبعمائة ومثان وعشرين
وأكثر العلماء يكرهه، . لفعل ابن عمر، لكنه إمنا فعله يف احلج، رواه البخاري( 1)

وهو أظهر للنهي عنه، فإن احلجة يف رواية الصحايب ل يف رأيه، وهو رضي اهلل 
 .النهي عن األخذ منها ىعنه قد رو 

حلقه ألنه ليس من مسمى اللحية، ول بأس بالصبغ أي ل يكره أخذ ما حتت ( 2)
صلى اهلل عليه بورس وزعفران وأجوده احلناء والكتم، لألمر به، واستعماله له 

 .وسلم
 أي يسن أن حيف شاربه، حلديث أحفوا الشوارب متفق عليه ولقوله من مل ( 3)

أمحد  ىرو يأخذ شاربه فليس منا صححه الرتمذي، ومنه السبالن، مها طرفاه ملا  
= 
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 .(3)وحيلق عانته (2)وينتف إبطه (1)ويقلم أظفاره خمالفا
                                                

= 

. وغريه قصوا سبالتكم ول تشبهوا باليهود والشارب ما سال على الفم من الشعر
مجعه شوارب، وحيفه بفتح الياء وضم احلاء أي حيفيه، من حف شاربه حيفه حفا 

ومعناه . إحفاء الشوارب أن يبالغ يف قصها اهـ: قال يف النهاية. أي أحفاه
املسألة وحفه أوىل من قصه، نص عليه، الستقصاء يف أخذه، ومنه حىت أحفوه ب

وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي، وما روي بلفظ القص ل ينايف اإلحفاء ألن 
رواية اإلحفاء يف الصحيحني ومبينة للمراد، وللمرأة حلق وجهها، وحفه نص عليه 

 .ل نتفه، وهلا حتسينه وحتمريه وحنوه مما فيه تزيني له
تان، والستحداد، وقص الشارب، وتقليم األظافر، حلديث مخس من الفطرة اخل( 1)

بضم . ونتف اإلبط رواه اجلماعة، وملسلم عشر من الفطرة واألظفار مجع ظفر
قلم بالتشديد : الظاء املشالة، والفاء، على اللغة الفصحى، ويقلم بالتشديد ماضيه

وصفة  أيضا، وبالتخفيف مع الواحد، ويقال بالتشديد أيضا وتقليمها سنة إمجاعا،
أن يبدأ خبنصر اليمىن، مث الوسطى، مث اإلهبام مث البنصر مث السبابة، مث : املخالفة

فيمناها : إهبام اليسرى، مث الوسطى، مث اخلنصر، مث السبابة مث البنصر كما قيل
 .بس ويسراها أو خسباخو 

ما اشتهر من قصها على وجه خمصوص ل أصل له يف الشريعة : وقال ابن دقيق العيد
 . جيوز اعتماد استحبابه، ألن الستحباب شرعي ل بد له من دليلول

أي يسن قلع شعر إبطه إمجاعا، واإلبط بكسر اهلمزة وسكون الباء باطن املنكب، (2)
 .مجعه آباط ونتف الشعر ينتفه نتفا نزعها

وهل جيب : أي يسن للرجل واملرأة حلقها إمجاعا حلديث أيب هريرة قال النووي( 3)
وجة إذا أمرها زوجها أو ل؟ األصح الوجوب إذا مل يفحش حبيث ينفر على الز 

املستحب يف حق املرأة النتف، ألن : التواق، وإل وجب قطعا، وقال بعضهم
 احللق أوىل، ألن النتف يرخي احملل : احللق يكثر الشعر، وقال آخرون

كر الرجل وكذا التنوير واحللق يشده والعانة منبت الشعر فوق قبل املرأة، وذ  
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

366 

ويدفن ما  (2)والتنوير فعله أمحد يف العورة وغريها (1)ءوله إزالتها مبا شا
ويفعله كل أسبوع يوم اجلمعة قبل  (3)يزيله من شعر وظفر وحنوه

 .(6)وأما الشارب ففي كل مجعة (5)ول يرتكه فوق أربعني يوما (4)الزوال
                                                

= 

والشعر النابت عليها يقال له األسب، والشعرة واستعان حلقه وله قصه ورجح 
 .النووي واجلمهور أخذ ما عليها، وما حوهلا

أي إزالة الشعر النابت على العانة، ولو ذكره بضمري املذكر لكان أوىل، وهو  ( 1)
 .كذلك يف نسخة خبط ابن عمري

طلي بالنورة والنورة السمة أخالط تضاف إىل من جسده مما له أخذه والتنوير ال( 2)
 صلى اهلل عليه وسلمالكلس من زرنيخ وغريه، وتستعمل إلزالة الشعر، وفعله النيب 

 .رواه ابن ماجه
 .يدفنه وقال كان ابن عمر يفعله: يلقيه أم يدفنه؟ قال: كدمه قيل ألمحد( 3)
كان يأخذ    عليه وسلمصلى اهللملا روي البغوي عن عبد اهلل بن عمرو أن النيب ( 4)

 .أظفاره وشاربه كل مجعة
وقت هلم يف حلق : ويف الصحيح عن أنس: كم يرتك؟ قال أربعني: قيل ألمحد( 5)

العانة، ونتف اإلبط وحنو ذلك أن ل يرتك أكثر من أربعني يوما وليس املراد 
بالتأخري مطلقا، بل إن أخروها، فمىت طالت أخذوها، وخيتلف باختالف 

 .واألحوال األشخاص
 ألنه يصري وحشيا، ول بأس باحلناء إذا اختضب به الرجل يف : قال أمحد( 6)

هو بال : يديه ورجليه غري قاصد التشبه بالنساء، ول يريد به الزينة، وقال الشيخ 
حاجة خمتص بالنساء ألنه عليه الصالة والسالم إذا اشتكى شيئا خضبه باحلناء، 
= 
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ويف  (1)وهي مجع سنة وهي يف اللغة الطريقة (ومن سنن الوضوء)
وتطلق أيضا  (2)فعله ول يعاقب على تركه ما يثاب على: الصطالح

ومسي غسل  (3)صلى اهلل عليه وسلمعلى أقواله وأفعاله وتقريراته 
 (4)وحتسينه ئاألعضاء على الوجه املخصوص وضوءا لتنظيفه املتوض

 .(5)وتقدم أنه يتأكد فيه وحمله عند املضمضة (السواك)

                                                
= 

 .الة والسالم الوامشة واملستومشةوحيرم الوشم للعنه عليه الص
والسرية مرضية كانت أو غري مرضية، بتثليث السني وفتح النون وضمها، وقال ( 1)

والسنة من اهلل حكمه وأمره وهنيه، أي . الطريقة احملمودة املستقيمة: األزهري
 .شريعته مجعها سنن مثل غرفة وغرف

ن، من غري افرتاض ول جواب اهـ هي الطريقة املسلوكة يف الدي: ويف التعريفات( 2)
 .مع الرتك أحيانا صلى اهلل عليه وسلمفالسنة ما واظب عليه النيب 

مما  صلى اهلل عليه وسلمأي وتطلق السنة يف الصطالح أيضا على أقوال النيب ( 3)
أمر به، وهنى عنه، وندب إليه وأفعاله وتقريراته فإذا سكت عن إنكار فعل أو قول 

 .عاملا به دل على جوازه أو سنيته حبضرته أو زمنه
املخصوص أي ل العام، والوجه املخصوص منه هو غسل األعضاء األربعة الوجه ( 4)

 .واليدين والرجلني بنية رفع احلدث
بال نزاع، والسواك مبتدأ مؤخر، : أي فالسواك من سنن الوضوء، قال يف اإلنصاف( 5)

 .ومن سنن الوضوء : وخربه ما تقدم من قوله
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 (2)طهارهتماولو حتقق  (1)يف أول الوضوء (وغسل الكفني ثالثا)
ملا  (من نوم ليل ناقض لوضوء)غسلهما ثالثا بنية وتسمية  (وجيب)

 .(3)تقدم يف أقسام املياه

                                                

ومن سنن الوضوء غسل الكفني ثالثا يف أوله، ملا رواه أمحد والنسائي عن : أي( 1)
توضأ فاستوكف ثالثا، أي غسل كفيه  صلى اهلل عليه وسلمرأيت النيب : أوس قال

ذكروا أنه يغسل   صلى اهلل عليه وسلمثالثا، وألن الذين وصفوا وضوء رسول اهلل 
اء إىل األعضاء، ففي غسلهما احتياط كفيه ثالثا يف أوله، وألهنما آلة نقل امل

 .جلميع الوضوء، ومسيت الكف كفا ألهنا تكف عن البدن األذى
وإل وجب غسلهما فعلى هذا يغسل يديه ثالثا للنوم، وثالثا لسنة الوضوء لظاهر (2)

حيتمل إنه إذا غسلهما مث توضأ يف احلني من غري فصل : احلديث، وقال غري واحد
غسلهما قبل الوضوء، والذين وصفوا وضوء رسول اهلل  فقد حصل املقصود من

مل يذكروا أنه غسل يديه بعد الغسل األول، واختلفت  صلى اهلل عليه وسلم
عباراهتم يف أول سنن الوضوء، فعرب بعضهم بالتسمية، وبعضهم بغسل الكفني، 

، وآخرون بالنية، وآخرون بالسواك، ومجع الرملي بينهم حبمل األوىل على القولية
والثانية على الفعلية اليت ليست منه،فيسمى اهلل ناويا الوضوء وغاسال كفيه مث 

 .يستاك
من حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه احلديث ولفعله عليه (3)

اختاره اخلرقي : الصالةوالسالم كما ذكره من وصف وضوءه، وعنه سنة قال الشيخ
ِإَ ا ُقْمُ ْم ِإَلى الصَّ ِ  : مها لقولهومجاعة، واختاره املوفق والشارح وغري 

مشل القائم من النوم، ل سيما وقد فسره زيد بن  َفاْ ِسُل ا ُوُج َهُكْم َوأَْ ِدَ ُكمْ 
أسلم بالقيام من الليل، ومل يذكر سبحانه غسل اليدين، واألمر السابق للندب 

ندبية ل الوجوب ألنه عليه الصالة والسالم علل بتوهم النجاسة، وذلك يقتضي ال
 . استصحابا لألصل
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فلو  (2)وغسلهما ملعىن فيهما (1)ويسقط غسلهما والتسمية سهوا
 (3)استعمل املاء ومل يدخل يده يف اإلناء مل يصح وضوءه وفسد املاء

مبضمضة مث )وجه قبل غسل ال (البداءة)من سنن الوضوء  (و)
 .(4)ثالثا ثالثا بيمينه (استنشاق

                                                

فليس غسلهما شرطا لصحة الطهار، فيسقط سهو، وكذا جهال، قياسا على ( 1)
واجب صالة ول يفسد ما حصل فيهما إذا للمشقة، وإذا تذكر يف األثناء ل 

 .يستأنف ولو أراد طهارة أخرى مل جيب،ألن غسلهما للقيام من النوم
 .ذكور ملعىن يف اليدين غري معقول لنا ل إلدخاهلما اإلناءأي غسل اليدين للنوم امل( 2)

أو خلوف جناسة تكون على اليد لقوله ل يدري أحدكم أين باتت يده : وقال الشيخ
فتكون علة من العلل، أو أنه من مبيت يده مالمسة للشيطان، كما يف 

ين الصحيحني فإن الشيطان يبيت على خيشومه معلال مببيته فقوله ل يدري أ
باتت يده، ميكن أن يراد به ذلك، فتكون من العلل املؤثرة اليت يشهد هلا النص 

 .بالعتبار
على الغالب، فال مفهوم له، وفساد املاء هنا سلب  ىالتقييد بالوضوء، جر ( 3)

طهوريته، فما حصل يف يده قبل غسلها ثالثا بنية من نوم ليل فسد، وإن مل 
ع واملنتهى، وروي أنه ألجل إدخاهلا اإلناء، فيصح يدخلها اإلناء جزم به يف اإلقنا 

وضوءه ول يفسد املاء إذا استعمله من غري إدخال، وتقدم أنه ل يقتضي سلب 
 .طهورية املاء

البداءة بالضم ويكسر ويفتح وبدأ به ابتدأ وبدأه فعله ابتداء والبداءة بالشيء تقدميه ( 4)
 واملضمضة لغة التحريك، ومضمض املاء غريه، وبدأ اهلل اخللق وأبدأهم مبعىن،على 

يف اإلناء حركه، واصطالحا حتريك املاء يف الفم، والستنشاق من النشق، وهو 
 جذب املاء وحنوه بريح األنف إىل داخله، أي ومن سنن الوضوء تقدمي املضمضة

 ابتلعه مث  وهي بأن جيعل املاء يف فيه مث يدبره مث ميجه وإن شاء
ل املاء يف أنفه، وجذبه بالنفس ليزول ما يف األنف، ثالثا الستنشاق وهو إدخا

= 
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أي يف املضمضة  (املبالغة فيهما)من سننه  (و) (1)واستنثاره بيساره
 .(3)فتكره (لغري صائم) (2)والستنشاق

                                                
= 

ثالثا، أي ميضمض ثالثا، ويستنشق ثالثا، جيمع بينهما بثالث غرفات، بكف 
واحد حلديث عبد اهلل بن زيد توضأ فمضمض ثالثا واستنشق ثالثا بكف واحد، 
وحديث علي مضمض واستنشق ثالثا بثالث غرفات، وكونه بيمينه حلديث 

وغريه، مث غرف بيمينه مث رفعها إىل فيه، فمضمض واستنشق واسترت بيساره  عثمان
 .وكلها يف الصحيحني وغريمها

هذا : حلديث عثمان، وحلديث علي أنه نثر بيده اليسرى، فعل هذا ثالثا، مث قال( 1)
والستنثار لغة طرح املاء من األنف بالنفس، من  صلى اهلل عليه وسلموضوء النيب 
إذا طرحته أو من النثرة وهي طرف األنف، وقيل األنف كله، وشرعا  نثرت الشيء

طرح املاء من أنفه بنفسه بعد الستنشاق مع وضع إصبعي يساره على أنفه، قال 
 .عند مجاهري أهل احلديث واللغة والفقه: النووي

وإمنا مل جيب لسقوطها : هذا قول عامة املتأخرين: إىل أقاصيهما قال يف املبدع( 2)
وم النقل، والواجب ل يسقط بالنفل، وعنه وجوب املبالغة فيهما على املفطر بص

 .فتتأكد السنية
صرح به املوفق والشيخ وغريمها، حلديث وبالغ يف الستنشاق إل أن تكون ( 3)

صائما، رواه اخلمسة وصححه الرتمذي والبغوي وغريمها، وروي من طريق الثوري 
 أن تكون صائما وألن املبالغة فيهما من مجلة وبالغ يف املضمضة والستنشاق إل

املبالغة يف املضمضة والستنشاق سنة بال : إسباغ الوضوء املأمور به، وقال النووي
خالف اهـ ووجه الكراهة للصائم للنهي عنه، وخلشية أن ينزل إىل جوفه ما يفطره، 

ه خالفا، ل تستحب ل نعلم في: وقال الشريازي، ل جتوز وقال الشارح وغريه
واملبالغة يف األمر والجتهاد، وبذل الوسع، من بالغ يف األمر يبالغ مبالغة، اجتهد 

 .ومل يقتصر واملبالغة وصف يزيد على ما يف الواقع
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ويف الستنشاق جذبه  (1)واملبالغة يف املضمضة إدارة املاء جبميع فمه
ما ينبو عنه املاء  ويف بقية األعضاء دلك (2)بنفسه إىل أقصى األنف

بالثاء املثلثة  (ختليل اللحية الكثيفة )من سننه  (و) (3)للصائم وغريه
 .(4)وهي اليت تسرت البشرة

                                                

فال يكفي وضع املاء فيه بال إدارة، ألنه ل يسمى مضمضة والواجب اإلدارة ولو ( 1)
 .اء يف الفم ل تلزمواجلمهور أن إدارة امل: ببعض الفم، قال النووي

: حلديث استنثروا مرتني بالغتني أو ثالثا، رواه أمحد وأبو داود وغريمها فقوله( 2)
بالغتني أو ثالثا، أي أهنما يف أعلى هناية الستنثار، والواجب جذب املاء إىل 
باطن األنف، وإن مل يبلغ أقصاه، ول يكفي وضعه يف أنفه بدون جذب، فإنه ل 

 .يسمى استنشاقا
دلك الشيء يدلكه دلكا مرسه وفركه ودعكه، من باب نصر، أي يعركها به، ( 3)

وينبو يتجاىف ويتباعد، أي واملبالغة يف بقية األعضاء ذلك ما يتباعد عنه املاء، 
واملراد إمرار اليد على العضو احتياطا، ولعله مامل يتحقق عدم وصول املاء إليه، 

قط، ألن ما ل يتم الواجب إل به فهو وإل كان الدلك واجبا، ل مستحبا ف
واجب، وأخرج اخلمسة وغريهم وصححه الرتمذي وغريه أسبغ الوضوء، وخلل بني 

 .األصابع، أي عمم األعضاء، واستوعبها
ثوب سابغ ودرع سابغة، ويف هذا احلديث وغريه مشروعية اإلسباغ، واملراد : ومنه

الوضوء شطر اإلميان، رواه أمحد  اإلنقاء، واستكمال األعضاء ويف احلديث إسباغا
والنسائي وابن ماجة، وذلك ألن اإلميان يطهر جناسة الباطن، والوضوء يطهر 

 .جناسة الظاهر
، بالكسر والضم، وختليلها تفريق ىوحل ىأي الغليظة والالم مكسورة ومجعها حل( 4)

و شعرها، أي وإسالة املاء بينها، وأصله من إدخال الشيء يف خالل الشيء وه
وسطه ومن ختلل الشيء نفذ فيه، حلديث أنس مرفوعا، كان إذا توضأ أخذ كفا 
 من ماء فجعله حتت حنكه، وخلل به حليته وقال هكذا أمرين 
= 
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فيأخذ كفا من ماء يضعه من حتتها بأصابعه مشتبكة، أو من جانبيها 
من سننه ختليله  (و) (3)وباقي شعور الوجه (2)وكذا عنفقة (1)ويعركها

 .(4)دين والرجلنياألصابع أي أصابع الي
                                                

= 

ريب رواه أبو داود وروي ابن ماجه والرتمذي وصححه أنه كان خيلل حليته، قال  
ليس : ال أمحدوكان خيلل حليته أحيانا، ومل يكن يواظب على ذلك، وق: ابن القيم

 .يف ختليل اللحية شيء صحيح
شيء وأما اخلفيفة وهي  صلى اهلل عليه وسلمل يثبت فيه عن النيب : وقال ابن أيب حامت

 .اليت ل تسرت البشرة يعين ظاهر اجللد فيجب إيصال املاء ملا حتتها قول واحدا
عرك : مرأي وصفه التخليل أن يشبك حليته بأصابعه ويعركها، حلديث ابن ع( 1)

عارضيه بعض العرك، مث شبك حليته بأصابعه من حتتها، من عركت الشيء إذا 
دلكته بيديك ويكون ذلك عند غسلهما حلديث عثمان وخلل حليته حني غسل 

 .صححه الرتمذي. رأيته فعل الذي رأيتموين فعلت: وجهه، وقال
ابن عباس أنه  فيأخذ كفا من ماء، حلديث أنس املتقدم، ولكن يف الصحيح عن: وقوله

توضأ فغسل وجهه، احلديث ومل يذكر أنه أخذ هلا ماء، وإن  صلى اهلل عليه وسلم
 .شاء عركها إذا مسح رأسه نص عليه

أي يعركها والعنفقة بعني مهملة مفتوحة، فنون ساكنة، ففاء مفتوحة مث قاف، ( 2)
رمبا أطلقت فهاء شعريات بني الشفة السفلى والذقن، قيل هلا ذلك خلفتها وقلتها و 

 .العنفقة على موضع تلك الشعريات ومجعها عنافق
كاحلاجب والشارب وأهداب العينني، خيللها إذا كانت كثيفة، وجيزئ غسل ( 3)

 .ظاهره
العمل عليه : حلديث لقيط وخلل بني األصابع، صححه الرتمذي وغريه، وقال( 4)

 ف يف ل خال: عند أهل العلم أن خيلل أصابع رجليه يف الوضوء وقيل
مسنونية ختليل أصابع الرجلني، ويف أصابع اليدين روايتان أشهرمها يسن، لعموم 
= 
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وخيلل أصابع رجليه خبنصر يده  (1)وهو يف الرجلني آكد: قال يف الشرح
ويف اليسرى  (2)اليسرى من باطن رجله اليمىن، من خنصرها إىل إهبامها

 .(4)وأصابع يديه إحدامها باألخرى (3)بالعكس

                                                
= 

إذا توضأت فخلل أصابع يديك  صلى اهلل عليه وسلمحديث لقيط، ولقوله 
ورجليك رواه أمحد وابن ماجه، وحسنه البخاري والرتمذي والرواية الثانية ل يسن 

صلى وكان : واألول أوىل، وقال ابن القيم :إذ تفرجيها يغين عن ختليلها قال الشارح
خيلل األصابع، ومل يكن يواظب على ذلك، وما رواه أهل السنن  اهلل عليه وسلم

أنه إذا توضأ يدلك أصابعه خبنصره إن ثبت فإمنا يفعله أحيانا، وهلذا مل يروه الذين 
ولكن . لاعتنوا بضبط وضوئه اهـ، واألحاديث الواردة يف التخليل يف أسانيدها مقا

: ل تقصر عن إثبات استحباب التخليل، ل السنية، لعدم ثبوت املواظبة وقيل
 .املراد باألمر إيصال املاء إىل ما بينها وهو واجب

 .يستحب بال نزاع: لآلثار وألهنا ألصق من أصابع اليدين، ويف اإلنصاف( 1)
أ دلك أصابع إذا توض صلى اهلل عليه وسلمحلديث املستورد رأيت رسول اهلل ( 2)

رجليه خبنصره رواه أهل السنن وحسنه الرتمذي، والبداءة خبنصرها ليحصل التيامن 
 .يف التخليل

 .أي من إهبامها إىل خنصرها( 3)
أي خيلل أصابع يديه، إحدى يديه خيللها باألخرى، وإذا كان يف إصبعه خامت فلم ( 4)

تحريكه، أو خلعه، وإن يصل املاء إىل ما حتته وجب إيصال املاء إىل ما حتته ب
وروي أنه صلى اهلل عليه . حتقق وصوله استحب حتريكه لفعل علي وابن عمر

 .وسلم إذا توضأ حرك خامته وسنده ضعيف
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بال  (التيامن)من سننه   (و) (1)فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط
 .(3)رأسه حبعد مس (وأخذ ماء جديد لألذنني) (2)خالف

                                                

 .أي التخليل بني امللتزقة لعدم إمكانه( 1)
ليس بواجب باإلمجاع، وأمجعوا على أنه ل : وحكاه املوفق والنووي ومجع وقالوا( 2)

أ بيساره قبل ميينه، والتيامن البداءة باليمني يف غسلها قبل إعادة على من بد
اليسار وحنو ذلك، ويف الصحيحني كان يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهور ويف 
شأنه كله ويف السنن وصححه ابن خزمية إذا توضأ أحدكم فليبدأ  بيمينه واليمني 

داء باليمني يف كل من نوافل اخلري، فال خيتص ذلك بالوضوء، بل يستحب البت
أفعال اخلري، فإن قاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكرمي يندب فيه 

 .التيامن، وما كان بضده يندب فيه التياسر
 صلى اهلل عليه وسلمالبيهقي أنه  ىملا رو . يعين خالف املاء الذي مسح به رأسه( 3)

ل : مالك والشافعي وعنه أخذ ماء ألذنيه غري املاء الذي أخذ لرأسه وهذا مذهب
يستحب أن يأخذ ماء جديدا ألذنيه، بل ميسحان مباء الرأس، وفاقا أليب حنيفة، 

مل يثبت أنه : واختاره القاضي وأبو اخلطاب واجملد والشيخ وغريهم، وقال ابن القيم
الذي يف ذلك : أخذ هلما ماء جديدا، قال ابن دقيق العيد صلى اهلل عليه وسلم

وهو عند مسلم من هذا : قال احلافظ. رأسه مباء غري فضل يديه احلديث، ومسح
وهو يف صحيح ابن . الوجه بلفظ ومسح برأسه مباء غري فضل يديه، وهو احملفوظ

وما ذكره رواة . العمل عليه عند أكثر أهل العلم: ويف رواية الرتمذي وقال. حبان
أنه مباء واحد،  حديث صفة الوضوء أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ظاهر يف

وكذا حديث األذنان من الرأس، يعين فال حاجة إىل أخذ ماء منفرد هلما كما ل 
يؤخذ ماآن لعضو واحد، واألذن بضم الذال وجيوز إسكاهنا، مشتقة من األذن 

 .بفتح اهلمزة والذال، وهو الستماع
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وتكره  (2)(الغسلة الثانية والثالثة)من سننه  (و) (1)وجماوزة حمل الفرض
 .(3)الزيادة عليها

                                                

من مسلم  ىأي ومن سننه جماوزة حمل الفرض، وهو مذهب الشافعية، ملا رو ( 1)
حىت أشرع يف : حديث أيب هريرة غسل يده حىت أشرع يف العضد وقال يف الرجل

أن م ال ر المحجل م     » صلى اهلل عليه وسلمالساق، مث قال قال رسول اهلل 
إن أميت يأتون يوم القيامة غرا حمجلني من »وهلما  «القيامة من إسباغ ال   ء

 .«آثار الوضوء
أشرع أي أدخل : كم أن يطيل غرته فليفعل، وقولهفمن استطاع من: قال أبو هريرة

والتحجيل بياض . الغسل فيهما، والغرة بياض وجوههم باتفاق أهل اللغة وغريهم
مواضع الوضوء من األيدي واألرجل، مسي النور الذي يكون على مواضع الوضوء 

ل ل تستحب الزيادة على حم: يوم القيامة غرة وحتجيال تشبيها بغرة الفرس، وعنه
 .الفرض، وهو مذهب مالك

ل تستحب الزيادة على حمل : ل يغسل ما فوق املرفق، قال يف الفائق: قال أمحد
ومل يثبت أنه جتاوز : الفرض يف أنص الروايتني، اختاره شيخنا وقال ابن القيم

أمجع املسلمون على أن الوضوء ل : املرفقني والكعبني، وقال ابن بطال املكي
قط  صلى اهلل عليه وسلمهلل ورسوله، ومل جياوز رسول اهلل يتعدى به ما حد ا

 .مواضع الوضوء فيما بلغنا
حلديث مرتني مرتني رواه البخاري وثالثا ثالثا رواه مسلم وهي سنة بال نزاع قال ( 2)

األوىل فريضة والثانية فضيلة، والثالثة سنة ويف املستوعب إذا قيل : القاضي وغريه
 .هنا: يلة على السنة ؟ فقلأي موضع تقدم فيه الفض

من زاد فقد أساء : حلديث عمرو بن شعيب أراه ثالثا ثالثا وقال. أي الثالث( 3)
من طرق صحيحة وقال ابن : وظلم رواه أهل السنن إل ابن ماجه، قال احلافظ

وأن . وكره أهل العلم اإلسراف فيه: مل يتجاوز الثالث قط، وقال البخاري: القيم
 وحكى النووي وغريه اإلمجاع  صلى اهلل عليه وسلم جياوز فعل النيب
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وجيوز القتصار على الغسلة  (1)ويعمل يف عدد الغسالت باألقل
ولو غسل  (4)والثالث أفضل منهما (3)والثنتان أفضل منها (2)الواحدة

ول يسن مسح  (5)الوضوء أكثر من بعض مل يكره بعض أعضاء
 .(6)العنق

                                                
= 

على كراهة الزيادة على الثالث إذا عمم يف كل مرة العضو ومحلوه على كراهة  
 .التحرمي، وعربوا بعدم اجلواز

حرام، وقال ابن بشري املالكي، الرابعة ممنوعة إمجاعا، وأليب داود : وقال البغوي وغريه
هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء، وقال وغريه بإسناد صحيح سيكون يف 

 .غري واحد، إذا زاد على الثالث فقد ارتكب املكروه، ول يبطل وضوءه إمجاعا
 .كما لو غسل عضوا مرتني وشك يف الثالثة عمل باألقل وجعلها اثنتني( 1)
 .توضأ مرة مرة وجتزئ إمجاعا، حكاه ابن جرير وغريه :إمجاعا حلديث( 2)
 .من الواحدة إمجاعاأي ( 3)
أي من الثنتني وأكمل، والغسلة اليت حتسب من الثالث هي البالغة، فلو مل يسبغ ( 4)

إل بغرفات فهي واحدة، وجيب ترك التثليث لضيق الوقت، وقلة املاء واحتياج إىل 
الفاضل لعطش حمرتم ويسن ترك ذلك إلدراك مجاعة، ما مل يرج أخرى ومن سننه 

 .لغري معذور، وصالة ركعتني، وغري ذلكتقدميه على الوقت 
 .إمجاعا لورود غسل بعضها مرتني، وبعضها ثالثا، يف األحاديث الصحيحة( 5)
مل يصح فيه حديث البتة : بدعة وحديثه موضوع، وقال ابن القيم: قال النووي( 6)

مسح على عنقه وهلذا مل يستحب  صلى اهلل عليه وسلممل يصح أنه : وقال الشيخ
 ق مجهور العلماء كمالك والشافعي وأمحد، وذكر أن من مسح العن

استحبه إمنا اعتمد على أثر يروى عن أيب هريرة وحديث يضعفه نقله، ومثل ذلك  
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 .(1)ول الكالم على الوضوء

                                                
= 

 .ل يصلح عمدة ول يعارض به ما دلت عليه األحاديث
أي ل يسن الكالم على الوضوء بل يكره، قال يف اإلنصاف، وهو الصحيح من ( 1)

بغري ذكر اهلل، كما : اعة من األصحاب يكره، قال يف الفروعاملذهب، وقال مج
صرح به مجاعة، وظاهر كالم األكثر ل يكره السالم عليه، ول رده، ويف عطف 

يسن ترك الكالم على الوضوء، لكان أوىل وجهه أنه : املصنف إيهام، فلو قال
وها أنه عبادة فناسب ترك الكالم على الوضوء من غري حاجة، وهذه العبارة وحن

قبيل الباب أو الكتاب من رعاية التناسب وحسن اخلتام، ومن سنن الوضوء 
 . استقبال القبلة قال يف الفروع وغريه، وهو متجه يف كل طاعة إل لدليل كاخلطبة
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 (1)با  فروض ال   ء وصف ه

 .(2)الفرض يقال ملعان، منها احلز والقطع
                                                

ملا ذكر املاء الذي حتصل به الطهارة وآنيته وأردفه بالستنجاء مث بالسواك، أتبع ( 1)
طهارة، وبدأ بالوضوء لتكرره، وألنه مطلوب مطلقا ذلك بالكالم على مقاصد ال

لكل صالة، وهو من أعظم شروط الصالة، ويف الصحيحني ل يقبل اهلل صالة 
: ل يقبل اهلل صالة بغري طهور، وله أيضا: أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ وملسلم

 الطهور شطر اإلميان، واألصل يف الوضوء الكتاب والسنة واإلمجاع، والوضوء بضم
الواو فعل املتوضئ، وهو إمرار املاء على أعضائه من الوضاءة أي النضارة واحلسن 
والنظافة، ووضوء الشيء يوضئ وضوءا ووضاءة صار نضرا حسنا نظيفا، ألنه 

يهما، فينضره وحيسنه وينظفه، وبفتحها املاء يتوضأ به، وحكي الضم والفتح 
ويف الصالة بالركن، ألن الصالة واألول هو املعروف يف اللغة، وعرب بالفرض هنا، 

ملا امتنع تفريق النية على أفعاهلا كانت حقيقة واحدة مركبة من أجزاء فناسب عد 
أجزائها أركانا، خبالف الوضوء، ملا كان كل جزء منه مستقال بال تركيب عرب فيه 

 .بالفرض، وصفة الوضوء كيفية الكامل منه واجملزئ
وم احلز للشيء، والقطع كالتفريض، وهو التحريز أي الفرض شيء لزم للعبد كلز ( 2)

فكل واجب موقت فهو  (فمن فرض فيهن احلج)ومصدر مبعىن املفروض ومنه 
ويف . مفروض، وفرض اهلل الصالة وغريها أوجبها، وفرض يفرض فرضا وقت

الفرض التوقيت، واحلز يف الشيء، كالتفريض، ويف املصباح اشتقاق : القاموس
الذي هو التقدير، ألن الفرائض مقدرات والفرض ما أوجبه الفرائض من الفرض 

أي  (نصيبا مفروضا)اهلل تعاىل، مسي بذلك ألن له معامل وحدودا، وقال تعاىل 
 ما كان فعله راجحا على تركه مع : حمدودا ويف املطلع

املنع من تركه مطلقا اهـ ويطلق الفرض شرعا على معىن آخر، وهو ما تتوقف عليه 
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والوضوء استعمال ماء طهور  (1)ما أثيب فاعله وعوقب تاركه: وشرعا
 .(3)على صفة خمصوصة (2)يف األعضاء األربعة

                                                
= 

ة، وجواز اإلتيان هبا، وقال ابن عقيل واملوفق وغريمها، الفرض هو صحة العباد
والثانية هو آكد من الواجب : الواجب على إحدى الروايتني، وهو قول الشافعي

فقيل هو اسم ملا يقطع بوجوبه، كمذهب أيب حنيفة، وقيل ما ل يسامح يف تركه 
ما ثبت بدليل قطعي، الفرض : عمدا ول سهوا، حنو أركان الصالة، قالت احلنفية

النزاع لفظي، وتأكد الفرض، على الواجب شرعا و  والواجب ما ثبت بدليل ظين،
 .ظاهر موافق ملقتضاه لغة

إخراج للشيء عن املعىن اللغوي إىل احلقيقة الشرعية، وهي ماتلقي . شرعا: قوهلم( 1)
 .معناها عن الشارع، وإن مل يتلق عن الشارع مسي اصطالحا وعرفا

عهود ألهل الشرع على سبيل الغسل واملسح، واألربعة هي الوجه واليدان والرأس امل( 2)
 .ومل يرد الوضوء، مبعىن غسل اليد والفم إل يف لغة اليهود: والرجالن، قال الشيخ

بأن يأيت هبا مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط وما جيب اعتباره، . يف الشرع( 3)
به، ألهنا أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة،  واختصت هذه األعضاء األربعة

ورتب غسلها على ترتيب سرعة حركتها يف املخالفة، تنبيها بغسلها ظاهرا على 
أنه كلما غسل عضوا منها حط عنه   صلى اهلل عليه وسلمتطهريها باطنا، وأخرب 

كل خطيئة أصاهبا بذلك العضو، وأهنا خترج خطاياه مع املاء، أو مع آخر قطر 
اء وإن وضع وجهه هلل خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه، مث أرشد بعدها إىل امل

رَُ ْم َوِلُيِ مَّ ِنْعَمَ ُه جتديد اإلميان بالشهادتني، وقال بعد آية الوضوء  ِلُيَ هِّ
صلى اهلل فوضع تعاىل الشرائع ملصاحل العباد، يف العاجل واملعاد، وأخرب  َعَلْيُكمْ 

 .ظ على الوضوء إل مؤمنأنه ل حياف عليه وسلم
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 .(1)مع فرض الصالة كما رواه ابن ماجه، ذكره يف املبدع وكان فرضه
                                                

الوضوء عند نزوله عليه بالوحي،  صلى اهلل عليه وسلمولفظه أن جربيل علم النيب ( 1)
وهو من طريق رشدين بن سعد، وأخرجه أمحد من طريق ابن هليعة والطرباين من 
طريق الليث موصول، والشارح نبه على ذلك، ألنه قد يفهم أن الصالة إذ ذاك 

نزول آية املائدة، مع أن الصالة فرضت ليلة اإلسراء، فعلى  بال وضوء إىل وقت
إىل آخرها مقررة للحكم  ِإَ ا ُقْمُ ْم ِإَلى الصَّ ِ  َفاْ ِسُل ا: هذا تكون آية

صلى الثابت، ل مؤسسة ألهنا مدنية والوضوء فرض مع الصالة مبكة وصلى هبا 
معلوم : قال ابن املنذر ثالث سنني قبل اهلجرة، وكذلك أصحابه، اهلل عليه وسلم

افرتض عليه مبكة الصالة والغسل  صلى اهلل عليه وسلمعند مجيع أهل السري أنه 
ه مل نمن اجلنابة، ومعلوم أن الغسل من اجلنابة مل يفرض قبل فرض الوضوء، وأ

 يصل قط مبكة صالة إل بوضوء اهـ 
: ي تبكي، فقالوه صلى اهلل عليه وسلموأخرج احلاكم أن فاطمة دخلت على النيب 

إن هؤلء املأل من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال ائتوين بوضوء فتوضأ، قال 
وهذا يصح ردا على من أنكر وجوده قبل اهلجرة اهـ، وهو أيضا شرع ملن : احلاكم

م هذا وضوئي ووضوء الاإلمام أمحد وغريه أنه قال عليه الصالة والس ىقبلنا، ملا رو 
البخاري فتوضأ وصلى، ومن قصة سارة مع امللك ملا هم  األنبياء من قبلي، ويف

. وجاء يف قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ . بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي
قال النووي فهو حجة على أن الوضوء كان يف غري هذه األمة، وإمنا اختصت 

الوضوء من خصائص هذه األمة، كما جاءت : وقال الشيخ.بالغرة والتحجيل
ديث الصحيحة أهنم يبعثون يوم القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوء، وأن األحا

يعرفهم هبذه السيماء، فدل على أنه ل يشاركهم  صلى اهلل عليه وسلمالرسول 
ضعيف عند أهل العلم باحلديث، ل جيوز : وقال فيما رواه ابن ماجه. فيها غريهم

  عن ربالحتجاج مبثله، وليس له عند أهل الكتاب خ
أحد من األنبياء أنه كان يتوضأ وضوء املسلمني خبالف الغتسال من اجلنابة  
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فَاْ ِسُل ا : لقوله تعاىل (1)(غسل الوجه)أحدها  (فروضه ستة)
ُوُج َهُكمْ 

 (3)أي من الوجه لدخوهلما يف حده (والفم واألنف منه) (2)
فال تسقط املضمضة ول الستنشاق يف وضوء ول غسل ل عمدا ول 

 .(4)سهوا
                                                

= 

 .فإنه كان مشروعا قبل
غسل الشيء، سال، بالفتح، وغسله يغسله : إمجاعا، والغسل يف األصل من( 1)

غسال طهره باملاء، وأزال الوسخ وحنوه عنه، بإجراء املاء عليه، فهو غاسل، والوجه 
هة، وإضافة الغسل إليه من إضافة املصدر إىل مفعوله، يف األصل من املواج

والفاعل حمذوف أي غسل املتوضئ وجهه، ويرد عليه أن يكون صفة للفاعل وهو 
 .غري شرط، إذ لو أصابه املاء من غري فعل كفى

باملاء  َفاْ ِسُل ا ُوُج َهُكمْ أي إذا قمتم إىل الصالة، وأنتم على غري طهر ( 2)
ظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب، ويستب عند كل فشرع غسله الذي ن

صالة لآلية، ولألمر به، وجتديده كل صالة مستحب إمجاعا، وجتوز الصلوات  
 .كلها بوضوء واحد

وكوهنما يف حكم الظاهر بدليل غسلهما من النجاسة، وفطر الصائم بعود القيء ( 3)
 .بعدوصوله إليهما وأنه ل يفطر بوصول شيء إليهما

استنثروا مرتني بالغتني أو ثالثا، : ملا يف الصحيحني من توضأ فليستنشق، ولقوله( 4)
ويف الصحيحني عن ابن  صلى اهلل عليه وسلموأنا أذهب إليه، ألمر النيب : قال أمحد

عباس، أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض هبا واستنثر احلديث وفيه 
يعين يتوضأ وللدارقطين بسند  ى اهلل عليه وسلمصلهكذا رأيت رسول اهلل : مث قال

باملضمضة والستنشاق  صلى اهلل عليه وسلم أمرنا النيب: جيد عن أيب هريرة قال
على  صلى اهلل عليه وسلمولغريمها من األحاديث، وكل من وصف وضوءه 
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َوَأْ ِدَ ُكْم ِإَلى : لقوله تعاىل (1)مع املرفقني (غسل اليدين) الثاين (و)
اْلَمَراِف ِ 

(2). 

                                                
= 

الستقصاء مل يقل إنه ترك الستنشاق ول املضمضة وفعله إذا خرج بيانا كان 
كم ذلك املبني، وجتب املوالة بينهما وبني بقية األعضاء، وعنه أهنما حكمه ح

ل : توضأ كما أمرك اهلل، قال ابن املنذر: سنة، وفاقا ملالك والشافعي، لقوله
ألن اهلل أمر بغسل الوجه : خالف يف أن تاركهما ل يعيد اهـ، واملشهور األول

له وتعليمه، ومل ينقل أنه أخل بفع صلى اهلل عليه وسلموأطلق، وفسره رسول اهلل 
بذلك، مع اقتصاره على اجملزئ، وقوله هذا الوضوء الذي ل يقبل اهلل الصالة إل 
به، وألهنما يف حكم الظاهر كما تقدم، وعليه ل يسقطان ولو سهوا، وأما الغسل 

 .فأمجعوا على أن الوضوء معه غري واجب، واملضمضة والستنشاق من توابعه
جمتمع : املرفق موصل الذراع يف العضد، مجعه مرافق، وقال النووي وغريهإمجاعا و ( 1)

العظمتني املتداخلني، ومها طرف عظم العضد، وطرف عظم الذراع، واليد أصلها 
 .يدي، ومجعها أيد ويدي، ومجع األيدي أياد، مجع اجلمع

َلُهْم ِإَلى   َتْأُ ُل ا َأْمَ ا: أي مع املرافق، وإىل تستعمل مبعىن مع كقوله( 2)
وفعله عليه الصالة والسالم يبينه ويف حديث جابر أدار املاء على  َأْمَ اِلُكمْ 

مرفقيه رواه الدارقطين، وملسلم عن أيب هريرة غسل يده حىت أشرع يف العضد، 
وذكروا أن املغيا ل يدخل يف الغاية إل يف ثالث، غسل اليدين إىل املرفقني 

د إدخال املرفقني والكعبني يف الغسل، والتكبري املقيد والرجلني إىل الكعبني، يري
يدخل فيه عصر آخر أيام التشريق، واهلل سبحانه شرع غسل اليدين بعد الوجه، 

 .ألهنما أحق األعضاء بالنظافة والنزاهة بعده
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: لقوله تعاىل (1)(ومنه األذنان)كله   (مسح الرأس)الثالث  (و)
 َْواْمَسُح ا ِبُرُءوِسُكم

األ نام من » صلى اهلل عليه وسلموقوله  (2)
 .(3)رواه ابن ماجه «الرأس

                                                

: مسح الرأس فرض باإلمجاع يف اجلملة، مع اختالف يف قدر الواجب، وقوله( 1)
السنة، وقول مجهور السلف، وعفا يف املبهج واملرتجم كله، هو ظاهر الكتاب و 

عن يسريه للمشقة، وصوبه يف اإلنصاف، واختاره الشيخ تقي الدين وظاهر كالم 
اتفق األئمة على أن السنة مسح مجيع الرأس كله،  : األكثرين خبالفه قال الشيخ

مل  مصلى اهلل عليه وسلكما ثبت يف األحاديث الصحيحة، والذين نقلوا وضوءه 
يقل أحد منهم إنه اقتصر على مسح بعضه، ومسحه مرة يكفي بالتفاق، ول 
يستحب ثالثا، وحد الرأس من املقدم حبيث ل يسمى وجها، ومن املؤخر حبيث 

ومنه األذنان أي األذنان من الرأس، فيجب مسحهما : ل يسمى قفاء، وقوله
هو الصحيح، : معه، وعنه ل جيب بل يستحب، قال غري واحد من األصحاب

وأمجعوا على أن مسح باطن : وظاهر املذهب، واختاره الشيخ، ومجع قال الوزير
 .األذنني وظاهرمها سنة من سنن الوضوء، وذكر الوجوب رواية عن أمحد فقط

ألصقوا املسح برءوسكم : الباء لإللصاق أي إلصاق الفعل باملفعول فكأنه قال( 2)
ال امسحوا رءوسكم فإنه ل يدل على اإللصاق كما يعين املسح باملاء، خبالف ما لو ق

يقال مسحت رأس اليتيم فشرع اهلل مسح مجيع الرأس، وأقامه مقام غسله ختفيفا قال 
الزركشي، ومن قال إن الباء للتبعيض فغري مسلم دفعا لالشرتاك وإلنكار األئمة وما 

ذلك مع مسح مقدم رأسه، فمحمول على أن  صلى اهلل عليه وسلمجاء من أنه 
 .العمامة، كما جاء مفسرا يف الصحيح يف حديث املغرية

والدارقطين وغريمها من غري وجه، وحلديث ابن عباس، مسح برأسه وأذنيه مرة ( 3)
واحدة ولغريمها من األحاديث واآلثار البالغة حد التواتر على أهنما من الرأس، 

لعلم من أصحاب والعمل عليه عند أكثر أهل ا: فيمسحان معه، قال الرتمذي
 .ومن بعدهم صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
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َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى : لقوله تعاىل (1)مع الكعبني (نيغسل الرجل)الرابع  (و)
اْلَكْعبَـْينِ 

ألن : (3)على ما ذكر اهلل تعاىل (الرتتيب)اخلامس  (و) (2)
 .(4)اهلل أدخل املمسوح بني املغسولت ول نعلم هلذا فائدة غري الرتتيب

                                                

وهو فرض بإمجاع الصحابة، حكاه ابن أيب ليلى وغريه، والكعبان مها العظمان ( 1)
: ان من جانيب القدم، ومها جممع مفصل الساق والقدم، قال النووي وغريهئالنات

يعة فهذه باتفاق أهل احلديث واللغة  والفقه، بل وإمجاع الناس، خالفا للش
األعضاء األربعة هي آلت األفعال اليت يباشر هبا العبد ما يريد فعله، وهبا يعصى 

 .اهلل ويطاع
بالنصب أعاد األمر إىل الغسل، وعلى القراءة باخلفض ل خيالف ما تواتر عن ( 2)

من غسل الرجلني، فإن املسح جنس حتته نوعان  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
متسحت للصالة فما كان باإلسالة فهو : كما تقول العرب. لةاإلسالة وغري اإلسا

واهلل أمر : الغسل، ويف حديث عمرو مث غسل رجليه كما أمره اهلل، قال الشيخ
ني وهذا هو الغسل، ويف ذكر املسح على الرجلني تنبيه ئباملسح إىل العظمني النات

 (مع)مبعىن  (ىلإ)على قلة الصب على الرجلني، فإن السرف يعتاد فيهما كثريا و
أنه قال ويل لألعقاب  صلى اهلل عليه وسلمألحاديث صفة الوضوء، وملا تواتر عنه 

 .من النار
َ ا َأ ُـَّها الَِّ  َن  َمُن ا ِإَ ا ُقْمُ ْم ِإَلى الصَّ ِ  : قال تعاىل. يف آية املائدة( 3)

َسُح ا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم َفاْ ِسُل ا ُوُج َهُكْم َوَأْ ِدَ ُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِ  َوامْ 
والرتتيب هو الفرض اخلامس، وهو جعل كل شيء يف مرتبته   ِإَلى اْلَكْعبَـْينِ 

واصطالحا جعل األشياء الكثرية حبيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعض 
 .أجزائه نسبة إىل البعض بالتقدم والتأخر

 اء، ورتب بعضها على بعض املمسوح الرأس، واملغسولت بقية األعض( 4)
وهي جنس واحد، فدلت على الرتتيب شرعا، فيما من شأنه أن يرتب والتقدمي  

 .يف الرتتيب يقتضي رفع املزية
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رتب الوضوء  صلى اهلل عليه وسلموالنيب  (1)واآلية سيقت لبيان الواجب
فلو بدأ بشيء من  (2)«ه ا و  ء    قبا اهلل الص   إ  به»قال و 

 .(3)األعضاء قبل غسل الوجه مل حيسب له

                                                

قال عند السعي أبدأ مبا بدأ اهلل به،  صلى اهلل عليه وسلمويف صحيح مسلم أنه ( 1)
ءة مبا بدأ اهلل به، ويف لفظ النسائي ابدءوا مبا بدأ اهلل به، فدل على وجوب البدا

وإن كان يف الصفا واملروة فهو دليل على البداءة يف الوضوء مبا بدأ اهلل به، وهذا 
 .مذهب الشافعي

صلى اهلل عليه رواه أبو داود وغريه من حديث عمرو بن شعيب، وقال النيب ( 2)
 توضأ كما أمرك اهلل، وأليب داود وغريه، إنه ل يتم صالة أحدكم حىت يسبغ وسلم

الوضوء كما أمره اهلل، فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني، مث ميسح برأسه، ورجليه 
فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقدمي ما قدمه : إىل الكعبني، قال اخلطايب وغريه

حىت يسبغ الوضوء كما أمره اهلل، مث : اهلل يف الذكر منه واجب، وذلك معىن قوله
الرتتيب من غري تراخ، وكل من حكى  عطف عليه حبرف الفاء الذي يقتضي

حكاه مرتبا، وفعله حممول على الوجوب، وهو مفسر  صلى اهلل عليه وسلموضوءه 
ول أحد من  صلى اهلل عليه وسلممل ينقل عن النيب : لآلية وقال إمام احلرمني

أصحابه تنكيس الوضوء، ول التخيري فيه، ول التنبيه على جوازه، ومل يؤثر من فعل 
ومل يتوضأ : ء املسلمني وعامتهم إل الرتتيب كالصالة، وقال شيخ اإلسالمعلما

قط إل مرتبا ول مرة واحدة يف عمره، كما مل يصل إل مرتبا اهـ وألن الوضوء 
 .عبادة ذات أجزاء فكان الرتتيب فيها واجبا كالصالة

 .أي مبا غسله من األعضاء قبله لفوات الرتتيب( 3)
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ولو غسلها  (1)وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن
وإن انغمس ناويا يف ماء،  (2)مجيعا دفعة واحدة مل حيسب له غري الوجه

صلى اهلل ألنه  (4)(املوالة)السادس  (و) (3)وخرج مرتبا أجزأه وإل فال
رأى رجال يصلي يف ظهر قدمه ملعة قدر الدرهم مل يصبها  عليه وسلم

 .(5)املاء، فأمره أن يعيد الوضوء رواه أمحد وغريه
                                                

وختم بوجهه حصل له بكل مرة غسل عضو إن قرب الزمن فإن بأن بدأ برجليه ( 1)
ويكفي هذا الوضوء امسه وهو أنه : مل يقرب فال، ألجل فوات املوالة، قال الشيخ

 .وضوء منكس
 .كما لو وضأه أربعة يف حالة واحدة( 2)
أي وإن مل خيرج مرتبا فال يرتفع حدثه، ونص أمحد يف رجل أراد الوضوء فانغمس ( 3)

 .ء مث خرج من املاء فعليه مسح رأسه وغسل رجليهيف املا
أي الفرض السادس املوالة، وهو عبارة عن اإلتيان جبميع الطهارة يف زمن متصل، ( 4)

من غري تفريق فاحش، مصدر وإىل الشيء يواليه إذا تابعه ويسقط كل من الرتتيب 
ج العمرة واملوالة مع غسل من حدث أكرب متحقق، لندراج الوضوء فيه كاندرا 

 .يف احلج
فرواه أبو داود والنسائي وغريمها، وأعله املنذري ببقية بن الوليد، وإىل هذا ذهب ( 5)

مالك وهو قول للشافعي وعنه عدم الوجوب وفاقا أليب حنيفة والقول الثاين 
رجع فاحسن وضوءك ومل يذكر اللشافعي وأخرج مسلم من حديث عمر مرفوعا، 

د اإلسباغ، وأصرح من احلديث الذي استدل به فتوضأ واإلحسان حيصل مبجر 
هذا : توضأ على الولء، وقال صلى اهلل عليه وسلمحديث أيب وابن عمر أنه 

 وضوء ل يقبل اهلل الصالة إل به، إل أن فيه مقال لكن 
= 
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 (1)(أن ل يؤخر غسل عضو حىت ينشف الذي قبله)أي املوالة  (وهي)
 .(3)اله بسنةول يضر إن جف لشتغ (2)بزمن معتدل، أو قدره من غريه

                                                
= 

صلى اهلل وصفوه على الولء، وفعله  صلى اهلل عليه وسلمالذين وصفوا وضوءه  
 ِإَ ا ُقْمُ ْم ِإَلى الصَّ ِ  َفاْ ِسُل ا ُوُج َهُكمْ : تعاىلبيان لقوله  عليه وسلم

اآلية فإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن ل يتأخر عنه جوابه، واختار الشيخ 
القول الثاين وذكر أنه األشبه بأصول الشريعة ونصوص أمحد، وهو أن التارك لعذر 

وذكر التتابع يف الكفارة  لو فرق لضرورة مل يضره،: قد فعل ما استطاع، وقال
لو قيل بسقوطه : وصالة اخلوف، وقصة ذي اليدين، وطرد ذلك يف الرتتيب، وقال

للعذر كما إذا ترك غسل وجهه ملرض وحنوه مث زال قبل انتقاض وضوئه فغسله 
إن تعمد التفريق : لتوجه اهـ وهو مذهب أيب حنيفة، وقال للشافعي، وقال مالك

د أن املوالة سنة، ومل يذكرها اخلرقي يف فروض الوضوء، بطل، وإل فال، وعن أمح
واللمعة على وزن رقعة املوضع ل يصيبه املاء يف الوضوء أو الغسل، كأنه على 

 .التشبيه بلمعة احللي لقلة املرتوك
أي أن جيف العضو الذي قبل املؤخر، وذلك بأن ل يؤخر غسل اليدين حىت ( 1)

س حىت جتف اليدان، ول غسل الرجلني حىت جيف الوجه، ول يؤخر مسح الرأ
 .جيف الرأس

أي أو قدر الزمن املعتدل من غريه، أي غري املعتدل، بأن كان حارا، أو باردا وهو ( 2)
وهو : معتدل ومزاجه معتدل، واملعترب بآخر غسلة وعنه يعترب طول الفصل قال احلالل

عادة ألنه مل حيد يف الشرع، ما يفحش يف ال: أشبه بقوله والعمل عليه،وقال ابن عقيل
 .هذا أقيس، ألنه مل حيد يف الشرع فريجع فيه إىل العادة: وقال ابن رزين

الذي  حأي ول يضر إن نشف العضو املغسول أو املمسوح قبل غسل أو مس( 3)
 .بعده لشتغاله املتوضئ بسنة من حنو ما مثل به
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ويضره الشتغال بتحصيل  (1)كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ
وسبب وجوب  (3)أو إسراف أو جناسة أو وسخ لغري طهارة (2)ماء

 .(5)وحيل مجيع البدن كجنابة (4)الوضوء احلدث

                                                

غسل العضو مرتني أو ثالثا والوسوسة هي أن يرتدد هل . ألن ذلك من الطهارة ( 1)
فيجعلها مرتني، وتقدم ذكر التخليل وأما اإلسباغ فقال يف اللمعات يفسر بإكمال 
الوضوء وإبالغ املاء كل ظاهر أعضائه، وهذا فرض، وبالتثليث وهو سنة، 
والتسييل، وهو شرط وإكثار املاء من غري إسراف، وهو فضيلة، ولعله املراد هنا، 

 .التفريق اليسري بني أعضاء الوضوء ل يضر بإمجاع املسلمني :وقال النووي وغريه
أي تفوت املوالة إن جف العضو، ألجل اشتغال املتوضئ بتحصيل ماء ألنه ( 2)

 .ليس من الطهارة
يعين أن الشتغال بإزالة النجاسة أو الوسخ وحنوه إمنا يضر إذا كان يف غري أعضاء ( 3)

 أعضاء الوضوء مل يضره الشتغال بإزالته ألنه الوضوء، أما إن كان الوسخ وحنوه يف
إذا من أفعال الطهارة، والفرق بني اشتغاله بتحصيل املاء، واشتغاله بإزالة النجاسة 
أو الوسخ أنه خماطب بتحصيل املاء قبل التلبس بالشروع يف الطهارة خبالف إزالة 

 .الوسخ والنجاسة
: حلدث فإن املوجب الشارع وقيلأي تسبب عنه وجوب الطهارة ل أنه جيب با( 4)

وهو لفظي، فال جيب الوضوء : بإرادة الصالة، وقيل بدخول الوقت، قال الشيخ
ول الغسل إل بعد دخول الوقت وإرادة الصالة اهـ وحكى اإلمجاع غري واحد أنه 
ل يأمث بالتأخري عن احلدث، وأنه ل جيب الغسل ول الوضوء حىت يدخل وقت 

 .الزمان، وأهنما جائزان قبل دخول الوقت لغري حنو املستحاضة الصالة بالفعل أو
فإنه ل ميس املصحف بعضو مطلقا، ول بعضو غسله حىت يتم وضوءه، ولو قلنا ( 5)

 .برفع احلدث عنه

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

383 

فال يضر سبق لسانه بغري  (2)وحملها القلب (1)لغة القصد (والنية)
: واصطالحا (5)هو لغة العالمة (شرط) (4)عاىلوخيلصها اهلل ت (3)قصده

 .(6)ما يلزم من عدمه العدم، ول يلزم من وجوده وجود ول عدم لذاته
                                                

نواك اهلل حبفظه أي قصدك، وقال األزهري، من قولك : ومنه قول أهل اجلاهلية( 1)
ونوى الشيء ينويه نواء ونية قصده نويت بلدة كذا أي عزمت بقليب قصدها، 

وعزم عليه، والعزم والقصد والنية اسم لإلرادة احلادثة، لكن العزم املتقدم عن 
الفعل، والقصد املقرتن به، والنية املقرتنة به مع دخوله حتت العلم باملنوي وخصت 
يف غالب الستعمال بعزم القلب على أمر من األمور، ففي الوضوء هي القصد 

 .بتخصيصه ببعض أحكامهإليه 
 .أي حمل النية القلب إمجاعا، ألهنا من عمله( 2)
وإن لفظ بلسانه ومل يقصد بقلبه مل جيزئه إمجاعا، ولو اقتصر عليه بقلبه أجزأه ( 3)

 .إمجاعا
َوَما ُأِمُروا ِإ  ِليَـْعُبُدوا اهلَل : أي خيلص النية هلل تعاىل ألهنا عبادة وقال تعاىل( 4)

 فإخالصها هلل ركنها األعظم ويأيت حكم املشوب َلُه الدِّ نَ  ُمْقِلِصينَ 
َقْد َجاَء : أي النية يف العبادات شرط، والشرط لغة هو العالمة قال تعاىل( 5) فـَ

 .أي عالماهتا َأْشَراُ َها
فاألول احرتاز من املانع، ألنه ل يلزم من عدمه وجود ول عدم، والثاين احرتاز من ( 6)

أما السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود لذاته، وأما املانع . ملانع أيضاالسبب ومن ا
لذاته احرتاز من مقارنة الشرط وجود السبب، : فإنه يلزم من وجوده العدم، وقوله

فيلزم الوجود، أو مقارنة الشرط قيام املانع، مثال األول الطهارة يلزم من عدمها 
صحتها، جلواز عدمها لعدم شرط  عدم صحة الصالة، ول يلزم من وجودها وجود

آخر كعدم دخول الوقت، والذات واحلقيقة واملاهية مبعىن واحد، والكالم على 
 : مجعها بعضهم فقال: النية من سبعة أوجه

ــــــــــة شــــــــــرط ومقصــــــــــ   حســــــــــن   يفي
 

 حقيقـــــــــــــة حكــــــــــــــم محــــــــــــــا و مــــــــــــــن 
 = 
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 .(2)«إنما األعمال بالنيال»حلديث  (1)(لطهارة األحداث كلها)
                                                

= 

فحقيقتها لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقرتنا بفعله، كما تقدم، وحكمها الوجوب 
وحملها القلب، وزمنها أول الواجبات وكيفيتها ختتلف حبسب األبواب، وشرطها 
إسالم الناوي، ومتييزه وعلمه باملنوي، وعدم إتيانه مبنافيها، بأن يستصحبها 
حكما، واملقصود هبا متييز العبادة عن العادة، أو متييز مراتب العبادة بعضها عن 

متييز مراتب العبادات يف نفسها،  بعض، لتمييز ما هو اهلل، عما ليس له، أو
فاألول كالغسل للعبادة أو التربد، والثاين كالصالة الفرض، أو النفل وتنقسم النية 
إىل فعلية موجودة وحكمية معدومة فإذا كان يف أول العبادة فهذه نية فعلية، مث إذا 
ذهل عنها فهذه نية حكمية مبعىن أن الشرع حكم باستصحاهبا وكذا اإلميان 

الرياء، ومجيع هذا النوع من أحوال القلوب إذا شرع فيها واتصف القلب هبا  و 
كانت فعلية مث إذا ذهل عنها، حكم صاحب الشرع ببقاء حكمها ملن اتصف 

 .هبا
الغسل والوضوء والتيمم قال يف املبدع وغريه بغري خالف نعلمه لآلية واألخبار، وألن ( 1)

، وهو مأمور به بالكتاب والسنة اإلخالص من عمل القلب، وهو حمض النية
واإلمجاع، قال الوزير وغريه، أمجعوا على وجوب النية يف طهارة احلدث والغسل من 
اجلنابة، إل أبا حنيفة فيشرتطها يف التيمم دون طهارة املاء، و اآلية واحلديث وكوهنا 

ل  حجة واضحة عليه، وملسلم الطهور شطر اإلميان فهو عبادة، وكل عبادة: عبادة
بد هلا من نية ويستثىن غسل كتابية ومسلمة ممتنعة من غسل لزوج، فيغسلن قهرا، ول 

 .نية إذ للعذر ويسقط اشرتاطها
متفق عليه، أي إمنا املنوي حبسب ما نواه العامل، وليس املراد صورة العمل، بل ( 2)

عن حكم العمل ل يثبت إل بالنية، لنفيه أن يكون له عمل شرعي بدوهنا، 
ل عمل ملن ل نية له، فالنية : وإمنا لكل امرئ ما نوى، وعن علي: كده بقولهأو 

 َوَما ُأِمُروا ِإ  ِليَـْعُبُدوا اهلَل ُمْقِلِصيَن : سر العبودية وروحها ولبها، قال تعاىل
ومعلوم أن إخالص النية للمعبود أصل النية، والعمل الذي مل ينو ليس  َلُه الدِّ نَ 
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فينوي رفع ) (1)فال يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إل هبا
  (3)أي بالطهارة (باح إل هباالطهارة ملا ل ي)أو يقصد  (2)احلدث

 (5)ألن ذلك يستلزم رفع احلدث (4)كالصالة والطواف ومس املصحف
فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها 

 .(6)النجاسة، أو ليعلم غريه أو للتربد مل جيزئه

                                                
= 

مور به فال يكون فاعله متقربا إىل اهلل، وهذا ل يقبل نزاعا، وكيف يؤدي بعبادة، ول مأ
وظائف العبودية من ل خيطر بباله التمييز بني العبادة والعادات، ول بني مراتب تلك 

 .الوظائف هذا أمر ممتنع عادة وعقال وشرعا كما قاله الشيخ وغريه
نية، وألن النية للتمييز والنص دل أي بالنية ألهنا طهارة عن حدث فال تصح بغري ( 1)

 .على الثواب يف كل وضوء، ول ثواب يف غري منوي إمجاعا
أي يقصد بطهارته زوال الوصف القائم باألعضاء، قيام األوصاف احلسية املانع من ( 2)

 .الصالة وحنوها، قال ابن رشد وغريه، نية رفع احلدث من فرائض الوضوء اتفاقا
مرا تتوقف استباحته هبا، أو امتثال أمرا اهلل تعاىل بأداء ما أو يقصد بطهارته أ( 3)

 .مىت خطر بباله بعضها أجزأ عن مجيعها ةافرتض عليه والثالثة متالزم
فإذا نوى ذلك صحت . وكقصد اجلنب بالغسل اللبث يف املسجد وحنو ذلك( 4)

طهارته بال خالف عند القائلني باشرتاطها ولو نوى مع رفع احلدث إزالة 
لنجاسة، أو التربد أو التنظيف أو التعليم صحت طهارته، ألنه نوى الطهارة وضم ا

إليها ما ل ينافيها كمن نوى مع احلج رؤية البالد النائية لكن ينقص الثواب، 
حلديث إمنا األعمال بالنيات إمنا لكل امرئ ما نوى وإن نوى التربد وما ل تشرع 

 .طهارة الشرعية مل يرتفعله الطهارة كاألكل والبيع ومل ينو ال
 .أي ألن نية الصالة وحنوها ملا ل يباح إل هبا يستلزم رفعه ضرورة( 5)
 .لعدم إتيانه بالنية املعتربة( 6)
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وينوي من حدثه دائم  (1)وإن نوى صالة معينة ل غريها ارتفع مطلقا
 (3)ول حيتاج إىل تعيني النية للفرض (2)حة الصالة ويرتفع حدثهاستبا

ويستحب  (4)فلو نوى رفع احلدث مل يرتفع يف األقيس قاله يف املبدع
 .(5)نطقه بالنية سرا

                                                

 .وأجزأ لتلك الصالة وغريها، وكفى التعيني ولغى التخصيص( 1)
أي ينوي من به حدث دائم كاملستحاضة ومن به سلس البول وقروح سيالة وحنو ( 2)

ك استباحة الصالة دون رفع احلدث، ويرتفع جعال للدائم مبنزلة املنقطع على ذل
ل يرتفع قال يف اإلنصاف، والنفس متيل إليه وإمنا عليه أن يتقي : الصحيح، وقيل
 .اهلل ما استطاع

 .ألن طهارته ترفع احلدث( 3)
يف قاس الشيء بغريه قدره على مثاله، وقايست بني األمرين قدرت، أي قال ( 4)

 .األقيس أنه ل يرتفع لو نواه ملنافاته وجود نية رفعه: املبدع
كذا استحبه كثري من املتأخرين من األصحاب وغريهم، ولفظ الفروع والتنقيح ( 5)

وغريمها يسن ومنصوص أمحد وغريه من األئمة املتبعني ومجيع احملققني خالف 
 .ذلك، وصوبه يف اإلنصاف وغريه

فظ هبا بدعة وذكر شيخ اإلسالم أن التلفظ هبا بدعة، مل وقال يف اإلقناع، والتل
ول أصحابه، ومل ينقل مسلم عنه ول عن  صلى اهلل عليه وسلميفعله رسول اهلل 

أصحابه أنه تلفظ قبل الوضوء ول غريه من العبادات بلفظ النية، ل سرا ول جهرا، 
نيئذ فرتك التلفظ هبا ول أمر بذلك، فلما مل ينقله أحد علم قطعا أنه مل يكن، وح

اتفق األئمة أنه ل يشرع اجلهر هبا، ويأيت وأنه مل يستحبه أحد : وقال. هو السنة
من األئمة األربعة ول غريهم، وإمنا استحبه بعض املتأخرين من أصحاب الشافعي 

مل : وغريهم، ورد عليهم حمققوا مذهبه كالنووي وابن كثري وغريمها، وقال ابن القيم
نويت ارتفاع احلدث، ول : يقول يف أول الوضوء هلل عليه وسلمصلى ايكن 

 استباحة الصالة ل هو ول أحد من أصحابه 
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 (1)ت مة
وطهورية ماء،  (3)وعقل ومتييز (2)ويشرتط لوضوء وغسل أيضا إسالم

 .(4)وإباحته
                                                

= 

صحيح ول ضعيف اهـ وكثريا ما يطلقون  دومل يرو عنه يف ذلك حرف واحد بسن 
إذا : الستحباب على ما ليس مبستحب والسنة على ما ليس بسنة، وقال الشيخ

شيء ليس يف السنة يصدق عليه قوله من كذب علي  أطلق اإلنسان السنة على
صلى متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اهـ والسنة إمنا تطلق على ما سنه رسول اهلل 

، ومن العجب أن جتعل البدعة سنة وعبارة يستحب أهون من اهلل عليه وسلم
إذ الستحباب يطلق على الستحسان وعلى األول، : يسن عند أكثر أهل العلم

عند  صلى اهلل عليه وسلملى املندوب والسنة إمنا تطلق على سنة رسول اهلل وع
 .اجلمهور

هذا متام املائة أي ما تتم : التتمة هي ما يتم به الشيء وتتمة كل شيء متام غايته، يقال( 1)
 .به ويف املعاين تتميم املعىن ويف عرفهم كالتذنيب يؤيت هبا تابعة ومتممة ملا قبلها

ط لسائر العبادات، ولو كان الوضوء والغسل مستحبني فال يصحان كما يشرت ( 2)
 .من مشرك

العقل يف لغة املسلمني مصدر عقل : ويشرتط عقل ضد اجلنون قال الشيخ: أي( 3)
يعقل عقال، يراد به القوة اليت هبا يعقل، وعلوم وأعمال حتصل بذلك اهـ وهو 

شياء، وله اتصال بالدماغ غريزي كأنه نور يقذف يف القلب، فيستعد إلدراك األ
ويقل ويكثر وخيتلف، فبعض الناس أكرب، ألن كمال الشيء ونقصه يعرف بكمال 
آثاره وأفعاله، ويقوي العقل ويضعف فإذا قوي قمع مالحظة عاجل اهلوى وأكثر 

الدماغ ورجح احملققون أنه : حمله القلب، وبعضهم يقول: األصحاب يقولون
ويشرتط متييز وهو الذي إذا انتهى إليه اإلنسان مستمد منهما، . مشرتك بينهما

 .عرف مضاره ومنافعه لتأيت النية
 أي املاء، فلو توضأ مباء غري طهور أو مباء مغصوب، أو ما عقده فاسد ( 4)

= 
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ولوضوء فراغ  (2)وانقطاع موجب (1)وإزالة ما مينع وصوله إىل البشرة
 (4)ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه (3)استنجاء أو استجمار

كقراءة قرآن وذكر، وأذان ونوم وغضب   (5)فإن نوى ما تسن له الطهارة
 .(6)ارتفع حدثه

                                                
= 

أو ما وقف للشرب، أو من اآلبار احملرمة، مل يصح إذا كان عاملا ذاكرا، كما  
 .صرحوا به، وإل فيصح لعدم اإلمث إذا

من طني أو عجني أو مشع أو دهن جامد أو وسخ . أي وصول املاء إىل البشرة (1)
على أعضاء الوضوء، أو على بدن يف غسل، ليحصل اإلسباغ، وأما احلناء وحنوه 

 .فعرض ليس له جرم مينع وصول املاء إىل العضو
بكسر اجليم أي فراغ خروج خارج، سواء كان خارجا من سبيل أو غريه كقيء ( 2)

 .اته الوضوءملناف
 .وتقدم يف باب الستنجاء. قبله( 3)
أي فرض ذلك الوقت، كالسلس، ألهنا طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم ( 4)

الوضوء من : قال الشيخ: ويرتفع حدثه، ول حيتاج إىل تعيني نية الفرض، وتقدم
احلدث الدائم لكل صالة فيه أحاديث متعددة، وقد صحح بعضها غري واحد من 
العلماء، فقول اجلمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صالة أظهر، وهو مذهب 

 .الشافعي وأيب حنيفة وأمحد اهـ فاحلاصل أن شروط الوضوء عشرة، والغسل مثانية 
 .من قول أو فعل( 5)
ألنه نوى طهارة شرعية فحصلت له الطهارة ألنه عليه الصالة والسالم توضأ مث ( 6)

قال هكذا ملن ليس جبنب فهذا الوضوء مندوب ويف قرأ شيئا من القرآن مث 
اللهم اغفر لعبيد أيب عامر، : الصحيحني أنه دعا بوضوء فتوضأ مث رفع يديه فقال

 إذا غضب أحدكم فليتوضأ ويأيت الندب إليه عند النوم واألذان : وقال
ويندب لرفع شك وكالم حمرم كالغيبة وفعل نسك من مناسك احلج، وكدخول  

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

335 

ناسيا حدثه )بأن صلى بالوضوء الذي قبله  (جتديدا مسنونا)نوى  (أو)
من عليه جنابة  (وإن نوى) (2)ة شرعيةألنه نوى طهار  (1)حدثه (ارتفع

أجزأ عن )قال يف الوجيز ناسيا  (3)كغسل مجعة  (غسال مسنونا)
أي إن نوى  (وكذا عكسه) (5)كما مر فيمن نوى التجديد  (4)(واجب

 .(6)واجبا أجزأ عن املسنون

                                                
= 

يس علم وأكل، وكل ما نواه لذلك وحنوه، يرتفع حدثه بذلك مسجد وتدر 
 .الوضوء

أي أو نوى بوضوئه جتديدا مسنونا، بأن صلى بالوضوء الذي قبل وضوئه هذا ( 1)
الذي جدد به، وكان أحدث ولكن نوى التجديد ناسيا حدثه، ارتفع حدثه 

ى الوضوء وهي أصح فإن نو : بالوضوء املسنون اختاره غري واحد، قال يف الشرح
 .املسنون أو التجديد عاملا حدثه مل يرتفع حدثه لتالعبه

فينبغي أن حيصل له حلديث لول أن أشق على أميت ألمرهتم بالوضوء عند كل ( 2)
صالة رواه أمحد والنسائي بسند صحيح، وأليب داود من توضأ على طهر كتب له 

 يعارضه وكان يتوضأ لكل صالة، وهذا ما مل: عشر حسنات، ويف الصحيح
فضيلة أول الوقت، فتقدم عليه، ول بأس أن يصلي الصلوات اخلمس بالوضوء 
الواحد، ما مل حيدث بال نزاع، ففي الصحيح وغريه عن أنس جيزئ أحدنا الوضوء 

 .ما مل حيدث وملسلم صلى مخس صلوات بوضوء واحد
 .خبالف غري املسنون كالغسل للتربد وحنوه( 3)
ما سبق والوجيز للحسن بن يوسف بن حممد بن أيب السري وهو مقتضى قوهلم في( 4)

البغدادي الفقيه ألف الوجيز يف الفقه، وله كتاب يف أصول الدين ونزهة الناظرين 
 .وغريها تويف سنة سبعمائة واثنتني وثالثني

 .فيمن نوى وضوءا مسنونا ناسيا، لكان أوىل: أي فارتفع حدثه، ولو قال( 5)
 .، لكن ل ثواب يف غري املنوي منهماوذلك بطريق األوىل( 6)
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وإن ) (2)واألفضل أن يغتسل مث للمسنون كامال (1)وإن نوامها حصال
 (4)توجب وضوءا أو غسال) (3)ة ولو متفرقةمتنوع (اجتمعت أحداث

أي  (ارتفع سائرها) (5)ل على أن ل يرتفع غريه (فنوى بطهارته أحدها
 .(7)ألن األحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل (6)باقيها

                                                

 .أي حصل له ثواهبما ألنه نوامها مجيعا وأجزأ ذلك الغسل املنوي فيه عنهما( 1)
أي غسال آخر كامال ألنه أكمل، واستظهر أهل التحقيق الكتفاء بأحدمها، ( 2)

لدخول املسنون يف الواجب تبعا، كما يدخل غسل اجلمعة يف الغسل الواجب، 
اغتسل لواجب ومسنون مرتني يف آن واحد،  صلى اهلل عليه وسلمأنه ومل ينقل 

اء بالغسل الواحد، وكذا الوضوء الواحد، مع ترادف األحداث ز ولستمرار الجت
 .فهنا أوىل

 .يف أوقات بأن مل توجد دفعة واحدة( 3)
 .كالبول والغائط والريح والنوم ومس الذكر، وكاجلماع وخروج املين واحليض( 4)
 .فإن نوى أن ل يرتفع غريه مل يرتفع( 5)
هذا املشهور صححه صاحب الفائق واختاره : يعين األحداث قال ابن رجب( 6)

 .القاضي وغريه
أي يدخل بعضها يف بعض فإذا نوى بعضها غري مقيد ارتفع مجيعها كما لو نوى ( 7)

رفع احلدث وأطلق ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع 
 .ثهحد
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وهو  (1)عند أول واجبات الطهارة)أي بالنية  (وجيب اإلتيان هبا)
وجيوز  (3)لواجبات قبل النية مل يعتد بهو فعل شيئا من الف (2)(التسمية

 .(5)ول يبطلها عمل يسري (4)تقدميها بزمن يسري كالصالة
 أي مسنونات الطهارة  (عند أول مسنوناهتا)النية  (وتسن)

أي قبل  (إن وجد قبل واجب) (6)كغسل اليدين يف أول الوضوء
 .(7)التسمية

                                                

ألن النية شرط فيعترب وجودها يف أول الوضوء، أو الغسل، أو التيمم أو غريها من ( 1)
 .سائر العبادات

 .أي أول واجب التسمية، حلديث ل وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل عليه وتقدم( 2)
حلديث إمنا األعمال بالنيات فتستحب إعادته بعد النية، ومىت جاء ليتوضأ أو ( 3)

 .وضوء مقارنا له، أو سابقا عليه قريبا، فقد وجدت النيةأراد فعل ال
أي جيوز تقدمي النية على الطهارة، بزمن يسري، كما جيوز يف الصالة، قال يف ( 4)

بال نزاع، ول جيوز بزمن طويل على الصحيح من املذهب، وعليه : اإلنصاف
 .جيوز مع ذكرها وبقاء حكمها، بشرط أن ل يقطعها: األصحاب وقيل

إذا قدمها واستصحب ذكرها حىت شرع يف الطهارة جاز، وقال أبو : ل القاضيقا
 .جيوز ما مل يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل وحنوه: احلسني

يف األصح، فإن كثر بطلت، : أي قبل الشروع يف الطهارة وحنوها، قال يف املبدع( 5)
 .واحتاج إىل استئنافها

 .ى ما تقدمأي لغري قائم من نوم ليل فيجب عل( 6)
أي إن وجد ذلك املسنون كغسل اليدين قبل التسمية، بأن أراد أن يقدم غسل ( 7)

 كفيه على التسمية، فيسن اإلتيان بالنية عند غسلهما لتشمل النية مسنون الطهارة 
= 
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أي مجيع  (يعهايف مج) (1)أي تذكر النية (استصحاب ذكرها)يسن  (و)
أي  (وجيب استصحاب حكمها) (2)الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية

فإذا عزبت عن  (4)بأن ل ينوي قطعها حىت تتم الطهارة (3)حكم النية
إل أن  (6)وإن شك يف النية يف أثناء طهارته استأنفها (5)خاطره مل يؤثر

 .(7)يكون ومها كالوسواس فال يلتفت إليه

                                                
= 

ومفروضها فيثاب عليهما وكذا عبارة شرح اإلقناع واملنتهى، ويف شرح املنتهى 
والستنشاق وهو أوىل إليهامه عدم وجوب تقدم قبل املضمضة : ملصنفه وغريه

 .النية على التسمية
 .بقلبه بأن يكون مستحضرا هلا بقلبه يف أول الطهارة مث ل ينوي قطعها( 1)
 .أي موصولة هبا جمموعا بينهما وكذا كل عبادة تشرتك هلا النية( 2)
زمه أي قاله الشيخ تقي الدين وغريه، واستصحاب مصدر، واستصحب الشيء ل( 3)

 .جيب مالزمة حكم النية
 .وذلك بأن ينوي يف أول الطهارة، مث ل يقطعها إىل آخرها، وإن مل يكن ذاكرا( 4)
أي إن غابت النية عن باله مل يؤثر ذلك يف الطهارة كما ل يؤثر يف الصالة وحمله ( 5)

رأي اسم ملا يتحرك يف القلب من  رطاإن مل ينو بالغسل حنو تنظيف أو تربد، واخل
 .أو معىن

ألن النية هي القصد فمىت علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء فقد وجدت ( 6)
 .منه النية، فمىت شك يف وجود ذلك مل يصح ما مضى منها

 .ألنه من الشيطان ليفسد عليه طهارته( 7)
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 (وصفة الوضوء) (2)ول شكه بعده (1)بطاهلا بعد فراغهول يضر إ
ويغسل كفيه ) (4)وتقدما (أن ينوي مث يسمي) (3)الكامل أي كيفيته

فيكرر غسلهما عند الستيقاظ من النوم ويف  (5)تنظيفا هلما (ثالثا
 .(6)أوله

                                                

 .أي ل يضر إبطال نيته بعد فراغه من طهارته إمجاعا( 1)
ة والطهارة بعد الفراغ، وكذا لو شك يف غسل عضو أو أي ل يضر شكه يف الني( 2)

مسحه بعده، أو املسح على اخلفني إمجاعا، أما قبل الفراغ فكمن مل يأت مبا 
 .شك فيه، إل أن يكون ومها كالوسواس فيطرحه، ول يضر سبق لسانه بغري قصده

تفهام، املشتمل على الواجب واملسنون من كيف اسم اس أي هيئته والكامل يعين( 3)
وأما . ومن شأهنا أن يسأل هبا عن حال األشياء، فما جياب به يقال فيه كيفية

 .اجملزئ فتقدم أنه مرة إمجاعا
أي النية والتسمية مث أعادمها يف الصفة، وبدأ هبما لتقدمهما على الفعل وذلك ( 4)

بأن ينوي الوضوء للصالة وحنوها، ورفع احلدث كما تقدم، مث يسمى فيقول بسم 
، وليس الرتاخي مطلقا معتربا إذ الرتاخي املطلق يصدق مبا تفوت به املوالة اهلل

 .هنا أوىل من الفاء (فثم)وأما الرتتيب الذي ل يقتضي املوالة فهو معترب، 
منصوب على احلال أي ثالث مرات  (ثالثا)أي من الوسخ ولو تيقن طهارهتما و( 5)

 .يبدأ بيمينه ندبا
ا عند الستيقاظ من النوم، ويف أول الوضوء، وظاهر  ين ثالثا أي يكرر غسل اليد( 6)

كالم الشارح أنه ل يكفي غسل اليدين من النوم الواجب عن املسنون، قال بعض 
احملققني والظاهر الكتفاء بغسلهما عند الستيقاظ فيدخل املندوب يف الواجب 

 .تبعا، كما يدخل غسل اجلمعة يف الغسل الواجب، ونظائره كثرية
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 (2)ومن غرفة أفضل (1)ثالثا ثالثا بيمينه (مث يتمضمض ويستنشق)
من منابت شعر )وحده  (4)ثالثا (ويغسل وجهه) (3)ويستنثر بيساره

 .(5)املعتاد غالبا (الرأس
                                                

 .أي يتمضمض ثالث مرات، ويستنشق ثالث مرات( 1)
ومل يتوضأ إىل متضمض واستنشق، ومل حيفظ أنه أخل به مرة : قال ابن القيم

 .واحدة
وبني الوجه، ألهنما من مجلته، لكن  ول جيب الرتتيب بينهما: وقال شيخ اإلسالم

أنه بدأ ذكروا  صلى اهلل عليه وسلميستحب ألن الذين وصفوا وضوء رسول اهلل 
 .هبما اهـ

احلكمة يف تقدمي املضمضة والستنشاق على غسل الوجه املفروض : وقيل
 .لشرفهما وتأكد تنظيفهما

ابن رشد  ىأي بثالث غرفات، جيمعهما بغرفة واحدة، ول يفصل بينهما، وحك( 2)
التفاق عليه، حلديث علي أنه مضمض واستنشق ثالثا بثالث غرفات متفق 

متضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثالثا، وعند : اعليه، وفيهما أيض
صلى اهلل عليه هذا وضوء نبيكم : فمضمض ثالثا، واستنشق ثالثا، وقال: أمحد

: وقال النووي. ومل جييء الفصل بينهما يف حديث صحيح: قال ابن القيم وسلم
بل الصواب تفضيل اجلمع، لألحاديث . مل يثبت يف الفصل حديث أصال

 .ملتظاهرة، وليس هلا معارضالصحيحة ا
 .حلديث عثمان وألنه من إزالة األذى( 3)
للنص فيأخذ املاء بيديه مجيعا عند اجلمهور، أو بيمينه ويضم إليها األخرى ( 4)

ويغسل هبما، ألنه أمكن وأسبغ، ويبدأ بأعلى وجهه، مث حيذره، لفعله عليه 
 .ن ليجري املاء بطبعهالصالةوالسالم وألن أعلى الوجه أشرف، وذلك الفعل أمك

 يعين اليت من شأهنا يف العادة أن ينبت فيها شعر الرأس واملعتاد يف أغلب ( 5)
بعد املعتاد ول عربة باألفرع الذي ينبت شعره يف  (غالبا)فال حاجة لذكره . الناس 
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مع ما اسرتسل من  (1)(إىل ما احندر من اللحيني والذقن طول)
ألن ذلك حتصل به  (3)(ومن األذن إىل األذن عرضا) (2)اللحية

بل البياض الذي بني العذار  (5)واألذنان ليسا من الوجه (4)املواجهة
 .(6)واألذن منه

                                                
= 

بعض جبهته ول باألجلح الذي احنسر شعره عن مقدم رأسه، فيغسل األفرع 
ى الوجه ل يف الغالب، واألصلع يغسل إىل حد منابت الشعر الشعر الذي ينزل عل

 .يف الغالب
، وواحدها حلي، ومها عظمان يف أسفل ىاللحيني بكسر الالم وفتحها، مجعها حل( 1)

الوجه قد اكتنفاه والذقن بفتحتني ويكسر، مجعه أذقان وذقون، جممع اللحيني من 
لطول، فيجب غسل ذلك نصب على التمييز أي من جهة ا (طول)و. أسفلهما

األعلى واألسفل يف الغسل سواء، وكذلك الذقن ول خالف يف  ىإمجاعا، واللح
 .دخول يف غسل الوجه

طول وما خرج منه عن حد الوجه عرضا، ملا جاء عنه عليه الصالة والسالم فإن ( 2)
اللحية من الوجه وألهنا تشارك الوجه يف معىن التوجه واملواجهة وهذا مذهب 

 .فعي، وصحح ابن رجب عدم وجوب غسل ما اسرتسل من اللحيةالشا
أي ما بني األذنني وفاقا أليب حنيفة والشافعي ومجاهري أهل العلم، لدخوله يف ( 3)

 .بني لكان أوىل، احرتازا من دخول  الغاية يف املغيابمسمى الوجه، ولو عرب 
 .واجهه بوجهه قابله: من. أي املقابلة( 4)
 .من الرأسوتقدم أهنما ( 5)
فيجب غسله لدخوله يف مسمى الوجه، نص عليه اخلرقي وغريه، . أي من الوجه( 6)

ليس من الوجه فال جيب غسله  لكن : وهو مذهب اجلمهور إل أن مالكا قال
ل أعلم أحدا من فقهاء األمصار قال بقوله هذا اهـ ونبه الشارح :قال ابن عبد الرب

ض الذي فوق األذنني من الرأس، فيجب مسحه عليه ألنه يغفل الناس عنه، والبيا
= 
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يصف البشرة   (من شعر خفيف)أي يف الوجه  (ما فيه)يغسل  (و)
ل  (2)وأهداب عني وشارب وعنفقة، ألهنا من الوجه (1)كعذار وعارض

 .(3)صدغ وحتذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة
                                                

= 

 .معه
العذار جانب اللحية وعذار الرجل شعره النابت يف موضع العذار، وهو العظم ( 1)

الناتئ مست صماخ األذن، أي خرقها السائل على اللحية، والعارض صفحة 
اخلد، وهو ما حتت العذار إىل الذقن، فهو ما ينبت على اخلد واللحيني ويستحب 

 .هد املفصل بالغسل، وهو ما بني اللحية واألذن نص عليهتعا
فيجب غسل تلك املذكورات وما حتتها، ألن الذي ل يسرته شعره يشبه ما ل ( 2)

يغسلها مع الكثافة بال خالف اهـ إل وجها مرجوحا : شعر عليه، وقال النووي
جل بال وعلل بأن الكثافة فيها نادرة، وذكر أنه جيب غسل ما على اليد والر 

خالف لندوره ويف اجلنابة مطلقا، لعدم املشقة فيه، لقلة وقوعه، وتقدم أن العنفقة 
 .شعريات بني الشفة السفلى والذقن

فالصدغ بضم الصاد هو الشعر الذي بني انتهاء العذار، حياذي رأس األذن وينزل ( 3)
اجلبني يف  عنها قليال، والتحذيف هو الشعر بعد انتهاء العذار اخلارج إىل طرفني

جانيب الوجه، مسي حتذيفا ألن النساء واألشراف حيذفون الشعر عنه ليتسع الوجه، فال 
يغسلهما مع الوجه، بل مها من الرأس، لتصال شعر مها بشعر الرأس، مل خيرجا عن 
حده، ويف حديث الربيع، مسح برأسه وصدغيه رواه أبو داود والرتمذي وحسنه، ومل 

أن موضع التحذيف من   لوجه وقال النووي صحح اجلمهورينقل أنه غسلهما مع ا
والنزعة بفتح الزاي وقد تسكن وصوابه بني النزعة وانتهاء العذار،  : الرأس وقوله

 .كما هو واضح، وهو كذلك يف املبدع واإلقناع واملنتهى وغريها
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 (1)ول النزعتان ومها ما احنسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه
ول يغسل داخل عينيه ولو من جناسة، ولو أمن  (2)فهما من الرأس

 .(3)الضرر

                                                

 .أي جانيب مقدمه، ألنه ل حتصل هبما املواجهة، ولدخوهلما يف حد الرأس( 1)
وأما إذا تصلع الشعر عن : يعين النزعتني، لدخوهلما يف حد الرأس، قال النووي (2)

ناصيته أي زال عن مقدم رأسه، فال جيب غسل ذلك املوضع بال خالف، ألنه 
من الرأس، ولو نزل الشعر عن املنابت املعتادة إىل اجلبهة فإن عمها وجب غسلها 

 .بال خالف
ولو كان من جناسة، فإنه يعفى عن النجاسة فال يغسلهما يف وضوء ول غسل، ( 3)

بعني، ولو أمن الضرر بغسلهما ألنه مل ينقل عنه عليه الصالة والسالم فعله، ول 
ويتجه ودمعه : يكره، وصححه يف اإلنصاف، قال مرعي: األمر به، قال يف الرعاية

وأسارير جبهته  طاهر، ويستحب تكثري ماء الوجه، ألن فيه غضونا، وهي التثىن
وهي خطوط اجلبهة والكف، وهي التكاسري والعطوف والطيات ألفاظ مرتادفة 

يه دواخل وخوارج، فيستحب تكثري املاء ليصل إىل مجيعه حلديث وكان فوألن 
يتعاهد املأقني رواه أمحد وغريه ووثقه احلافظ، واملأقان مها طرفان الوترة، وهي 

ألجفان، وإن كانت هذه  احلاجز بني ثقيب األنفن وظاهر شفته وما غار من ا
كلهاداخلة يف حتديد الوجه، فنبه هلا ألن املاء ينبو عنها، ل جرحا برأ أو خلقا 

 .غائرا كثريا يشق إيصال املاء إليه
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 (2)(مع ما اسرتسل منه (1)الكثيف)من  (الظاهر)يغسل الشعر  (و)
 (5)وأظفاره ثالثا (4)(يديه مع املرفقني)يغسل  (مث) (3)وخيلل باطنه وتقدم

 .(6)ول يضر وسخ يسري حتت ظفر وحنوه
                                                

ل خالف : أي امللتف حلصول املواجهة به، فوجب تعلق احلكم به، قال النووي( 1)
البشرة حتته اتفاقا يف وجوب غسل اللحية الكثيفة، ول جيب غسل باطنها، ول 

 .وهو مذهب مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم
هذا مما ل أعلم فيه خالفا، وإذاكان كثيفا وخفيفا فلكل واحد : وقال ابن رشد

 .حكمه
أي ويغسل ما اسرتسل من الشعر، أي تدىل ونزل وامتد وانبسط، حىت صار ( 2)

 .سبطا ل جعدا
اللحيان ومها ما : وسنن الوضوء، وشعور الوجه تسعة عشرأي يف باب السواك ( 3)

سنان السفلى من األضراس إىل الثنايا، والذقن وهو جممع اللحيني نبت فيهما األ
والعذران والعارضان ومها ما بني العذارين واللحيني، واحلاجبان، وأهداب العينني، 

 .واحلدان، والعنفقة، والشارب، والسبالن
غسل يديه حىت جاوز املرفق، رواه البزار : اآلية، وحلديث وائل إمجاعا، ولنص( 4)

وغريه، وملا يف الصحيح، غسل يده حىت أشرع يف العضد، وغري ذلك من 
األحاديث، واملرفق بكسر امليم وفتح الفاء وتقدم، مسي بذلك ألن املتكئ يرتفق 

 .به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعه
اعا وإن طالت وما ظهر من ثقب أو شق، فيجب إزالة ما به إمج: قال يف الرعاية( 5)

صفة للوضوء الكامل حلديث  (ثالثا)من حنو مشع، خبالف املسترت منه، وقوله 
 .عثمان وغريه

كداخل أنف مينع وصول املاء، وتصح طهارته اختاره املوفق وغريه، وصححه يف ( 6)
 البدن اإلنصاف، قال الشيخ وكل وسخ يسري يف شيء من أجزاء 
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مث ميسح كل ) (1)زائدةويغسل ما نبت مبحل الفرض من إصبع أو يد 
 .(2)باملاء (رأسه

                                                
= 

وما يكون بشقوق الرجلني من الوسخ يعفى عنه، وأحلق به كل يسري منع، حيث   
كان من البدن، كدم وعجني وحنومها، واختاره، ول يعيد من قلم ظفره أو حلق 

مث ينزلون إىل طواف اإلفاضة، ومل ينقل عن أحد  رأسه وكان الصحابة حيلقون مبىن
رة الوضوء، وألنه ل يعيده لطهارة اجلنابة منهم أنه أعاد مسح رأسه إذا حلقه لطها

 .اتفاقا، فطهارة الوضوء أول
بال خالف، لدخول ما نبت يف حمل الفرض من إصبع زائدة : قال النووي وغريه( 1)

أو يد زائدة يف مسمى ما نبت فيه، وكذا يف غري حمل الفرض، ومل يتميز ليخرج 
يلة فال ألهنا حينئذ ليست من العهد بيقني وإن متيزت عن حمل الفرض ولو طو 

 .داخلة يف مسمى حمل الفرض
ومسح رأسه مباء غري فضل يديه : أي مباء جديد غري ما فضل عن ذراعيه خلرب( 2)

صلى وألن البلل الباقي يف يده مستعمل، ومسح مجيع الرأس واجب لآلية وألنه 
 .كان ميسح مجيع رأسه، وفعله بيان لآلية  اهلل عليه وسلم

د، ومل يصح عنه يف حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه قال أبو داو 
ومل ينقل أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، وليس يف القرآن ما :البتة، وقال الشيخ

يدل على جواز مسح بعض الرأس، وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو 
 .بعض رأسه بل شعرة ثالث مرات خطأ خمالف للسنة اجملمع عليها

فق األئمة كلهم على أن السنة مسح مجيع الرأس، كما ثبت ذلك يف ات: وقال
فإن الذين وصفوا  صلى اهلل عليه وسلماألحاديث الصحيحة، واحلسنة عن النيب 

 .مل ينقل أحد منهم أنه اقتصر على بعض رأسه صلى اهلل عليه وسلموضوءه 
 وقال النووي وغريه من حمققي أصحاب املذاهب، مسح الرأس واجب 

 كتاب والسنة واإلمجاع، واستيعابه باملسح مأمور به باإلمجاع بال
= 
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 .(2)فيمر يديه من مقدم رأسه إىل قفاه (1)(مع األذنني مرة واحدة)

                                                
= 

وقياس مسح الرأس على مسح الوجه واليدين يف التيمم يف وجوب الستيعاب 
والفعل والباء واألمر يف املوضعني سواء، والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر 

يه السم ولو ما ذهب إليه الشافعية من أن الواجب ما يطلق عل: املعتاد، وقال
شعرة مذهب ضعيف اهـ ول جيوز القتصار باملسح على األذنني عوضا عن مسح 
الرأس باإلمجاع، ول يعترب األفرع، ول األجلح، والنزعتان منه، والصدغان، على ما 
تقدم، واملطلوب مسح ظاهر الرأس، فلو مسح البشرة مل جيزئه، ول على معقوص 

مبا مينع وصول املاء، ول جيب مسح ما نزل عن  يف حمل الفرض، ول على خمضوب
 .الرأس من الشعر، لعدم مشاركته للرأس، ل إن عقد النازل فوق الرأس فيمسحه

مسح برأسه وأذنيه باطنهما وظاهرمها، صححه الرتمذي : حلديث ابن عباس( 1)
العمل عليه عند أكثر أهل العلم، فيجب مسحهما معه ألهنمامنه : وغريه، وقال

هذا ظاهر املذهب، : قا أليب حنيفة ومالك، وعنه يستحب، قال الشارحوفا
واختاره الشيخ وجزم به يف العمدة، وحكى ابن جرير وغريه اإلمجاع على صحة 
طهارة من ترك مسحهما ول يستحب تكرار مسح الرأس، والعمل عليه عند أكثر 

ذكر أنه  سلمصلى اهلل عليه و أهل العلم، ألن أكثر من وصف وضوء رسول اهلل 
أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على : مسح الرأس مرة واحدة، وقال أبو داود

والصحيح أنه مل يكرر مسح رأسه بل كان : أن مسح الرأس مرة، وقال ابن القيم
إذا كرر غسل األعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صرحيا، ومل يصح عنه 

لناس قبل الشافعي على عدم التكرار، خالفا البتة اهـ وقال غري واحد، أمجع ا
 .وحكي عنه مرة، واختاره البغوي والبيهقي وغريمها

ول خالف أنه لو اقتصر على ذلك ومل : القفا مقصور، مقدم العنق، قال اللخمي( 2)
 .إىل مقدم رأسه، كما سيأيتردمها يردمها ألجزأه اهـ والسنة 
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مث يدخل سبابتيه يف صماخي  (1)مث يردمها إىل املوضع الذي بدأ منه
 .(4)وجيزئ كيف مسح (3)وميسح بإهباميه ظاهرمها (2)أذنيه

                                                

السالم مسح رأسه بيديه، فأقبل هبما حلديث عبد اهلل بن زيد أنه عليه الصالة و ( 1)
وأدبر مرة واحدة، بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل قفاه، مث ردمها إىل املكان 

يضع أحد طريف سبابتيه على : الذي بدأ منه، رواه اجلماعة قال بعض أهل العلم
طرف األخرى ويضعهما من مقدم رأسه ويضع اإلهبامني على الصدغني مث ميرمها 

، مث يردمها إىل مقدمه، نص عليه وهواملشهور واملختار لألخبار وقيل غري إىل قفاه
ذلك، ول فرق بني من خاف انتشار شعره وغريه، وهذه الصفة متفق عليها بني 

 .املسلمني اتباعا للسنة املتظاهرة
السبابة اإلصبع اليت تلي اإلهبام مسيت بذلك لإلشارة هبا عند السب، وهي ( 2)

خ بكسر الصاد اخلرق املفضي من اإلذن إىل الرأس، أي املسبحة والصما 
 .فيدخلهما فيهما ويديرمها

رواه النسائي، ول جيب  صلى اهلل عليه وسلموهكذا وصف ابن عباس عن النيب ( 3)
مسح ما استرت بالغضاريف، وهي دواخل قوف اإلذن، ألن الرأس الذي هو 

 .وىلاألصل ل جيب مسح ما استرت منه بالشعر، فاألذن أ
أي على أي صفة مسح رأسه كفى، إذا عم مجيعه بيده، أو حبائل خرقة مبلولة ( 4)

غرف غرفة من : وغريها، وجيزئ أيضا غسل رأسه مع إمرار يده، حلديث معاوية
ماء فتلقاها بشماله حىت وضعها على وسط رأسه حىت قطر املاء أو كاد يقطر، مث 

دمه، رواه أبو داود، قال ابن مسح من مقدمه إىل مؤخره ومن مؤخره إىل مق
ول نعلم خالفا يف أن غسله جيزئ وهو خالف األوىل اهـ ومن رمحة اهلل : املنذر

تعاىل أن أقام مسحه يف الوضوء مقام غسلة ختفيفا ورمحة إذ لو شرع غسله يف 
الوضوء لعظمت املشقة، وإمساس العضو باملاء امتثال ألمر اهلل وطاعة له وتعبدا 

 .افته وطهارته مال يؤثر باملاء بدون نيةيؤثر يف نظ
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ي العظمني الناتئني يف أسفل أ (1)(مع الكعبني)ثالثا  (مث يغسل رجليه)
 .(3)(ويغسل األقطع بقية املفروض) (2)الساق من جانيب القدم

                                                

فراد، أي كعيب كل رجل، ألن مقابلة اجلمع باجلمع يقتضي توزيع األفراد على األ( 1)
 (وأرجلكم)وغسل الرجلني مع الكعبني واجب بالكتاب والسنة واإلمجاع آلية 

وللنصوص املتواترة املشهورة يف الصحيحني وغريمها، منها حديث عثمان، وحديث 
علي، وحديث ابن عباس وأيب هريرة، وعبد اهلل بن زيد والربيع وعمرو بن عبسة 

وهذه املذاهب : جيمع بينهما قال الشيخ: الواجب املسح، وقيل: وغريهم، وقيل
وللنصوص املتواترة ويف الصحيحني ويل  (وأرجلكم)باطلة بإمجاع املسلمني آلية 

: يهفعمرو بن شعيب، و  لألعقاب من النار، وحلديث صاحب اللمعة، وحديث
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد : مث غسل رجليه ثالثا، مث قال

أساء وظلم، وهو حديث صححه أئمة احلديث ولغري ذلك من األحاديث، وقوله 
ثالثا صفة للكامل، حلديث عثمان وغريه، والطهارة ثالثا ثالثا يف غري مسح الرأس 

 .سنة إمجاعا
يد وغريه، وتقدم ذكر التفاق عليه واشتاقه من التكعب وهو التوسع قاله أبو عب( 2)

مع الستدارة ملا سبق ويصب املاء بيمينه يديه على كلتا رجليه ويغسلهما باليسرى 
 .ندبا

أي يغسل مقطوع اليد أو الرجل بقية املفروض أصال وتبعا وجوبا بال خالف، ( 3)
الب الناس، وكالوضوء تيمم، ومن خلق بال مرفق وحنوه غسل إىل قدره من غ

فاألقطع من مفصل ميسح حمل القطع بالرتاب، ومن دونه ميسح ما بقي من حمل 
 .الفرض، ومن فوقه يستحب له مسح قطع برتاب
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فإن ) (1)متفق عليه «إ ا أمرتكم بأمر فأت ا منه ما اس  ع م» :حلديث
وكذا  (2)(غسل رأس العضد منه)أي مفصل املرفق  (قطع من املفصل

ىل مث يرفع نظره إ) (3)األقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق
 .(4)بعد فراغه (السماء

                                                

 .فإذا غسل بقية املفروض فقد أتى ما استطاع حسا وشرعا( 1)
ى أي من مفصل املرفق واملفصل كمجلس واحد مفاصل األعضاء، وهو كل ملتق( 2)

 .عظمتني من اجلسد، والعضد بالدال غليظ الذراع الذي بني املرفق والكتف
الساق مؤنثة مهموزة ومجعها سوق وسوق سيقان وأسوق، ما بني الركبة والقدم، ( 3)

أي ومثل األقطع من مفصل املرفق يف احلكم األقطع من مفصل كعب، واألقطع 
 شيء  من دوهنما يغسل ما بقي من حمل الفرض، فإن مل يبق

من حمل الفرض، بأن كان القطع من فوق مرفق وكعب سقط الغسل بال نزاع، 
له مسحه باملاء، لئال خيلو العضو من طهارة حكاه غري  لعدم حمله، لكن يستحب

 .واحد
وإن وجد أقطع وحنوه من يوضئه بأجرة مثل وقدر عليها بال : وقال ابن القيم وغريه

ه لزمه، وإن مل جيد صلى على حسب ضرر لزمه، فإن مل جيد ووجد من ييمم
 .حاله

ل نعلم فيه خالفا، ول إعادة عليه، اختاره املوفق : وقال املوفق والنووي وغريمها
 .واجملد والشيخ وغريهم، واستنجاء مثله، وإن تربع أحد بتطهريه لزمه ذلك

أي يسن ملن فرغ من وضوئه رفع بصره إىل السماء، ملا رواه أمحد وأبو داود ( 4)
أشهد أن ل إله : وغريمها من توضأ فأحسن الوضوء، مث رفع نظره إىل السماء فقال

 يستحب أن : إل اهلل إخل، وكذا الغسل والتيمم مثلهما قياسا عليهما وقيل
يأيت بالذكر متوجها إىل القبلة كما يف حالة الوضوء وغريه من الطاعات ملا يف 
= 
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أشهد أن ل إله إل اهلل وحده ل شريك له، : ومنه (1)(ويقول ما ورد)
 .(3)أي معونة املتوضئ (وتباح معونته) (2)ا عبده ورسولهوأشهد أن حممدا 

                                                
= 

استقبل الكعبة فدعا على  يه وسلمصلى اهلل علالصحيح عن ابن مسعود أن النيب 
 .نفر من قريش

أي يسن أن يقول بعد فراغه من الوضوء ما ورد من األدعية يف ذلك باتفاق أهل ( 1)
 .كر بعده كالوضوءذ العلم، وكذا التيمم، ألنه طهارة كالوضوء فسن ال

رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث عمر ما منكم من أحد يتوضأ ( 2)
سبغ الوضوء مث يقول أشهد إخل، إل وفتحت له أبواب اجلنة الثمانية، وزاد في

الرتمذي وغريه، اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين، والتوابني مجع 
تواب، صيغة مبالغة وهو كثري التوبة، واملتطهر الذي ل ذنب له،زاد بعضهم 

ل خوف عليهم ول هم حيزنون  واجعلين من عبادك الصاحلني واجعلين من الذين
ويستحب أن يضم إليه ما روى ابن ماجه واحلاكم وغريمها سبحانك اللهم 
وحبمدك، أشهد أن ل إله إل أنت، استغفرك وأتوب إليك، وملا كان الوضوء 
طهارة الظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة، ومها أعظم املطهرات 

لح للدخول على اهلل، والوقوف بني يديه، ومناجاته وإذا اجتمع له الطهوران ص
: وأما األذكار اليت تقال عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء، فقال النووي

منها شيء، ول علمه  صلى اهلل عليه وسلمكذب خمتلق مل يثبت عنه : وغريه
ا أمته، ول ثبت غري ما تقدم، وقال الشيخ وتلميذه وغريمها، واألذكار اليت تقوهل

 صلى اهلل عليه وسلمالعامة عند كل عضو بدعة ل أصل هلا، ل عن رسول اهلل 
 .ول عن أصحابه، ول التابعني ول األئمة األربعة

 كتقريب ماء الغسل، أو الوضوء إليه، أو صبه عليه حلديث املغرية ( 3)
صببت عليه فتوضأ وضوءه للصالة، متفق عليه، واستعان بأسامة يف صب املاء 

يديه، وصب عليه صفوان يف احلضر والسفر، واملتوضئ من اتصف بالوضوء  على
واملعونة واإلعانة، مبعىن العون الظهري على األمر واخلادم، وقد استمر أمره عليه 

ما أحب أن يعينين على وضوئي : الصالة والسالم بعدم الستعانة فيه، وقال أمحد
= 
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يباح  (و) (3)وإل فعن ميينه (2)كإناء ضيق الرأس  (1)وسن كونه عن يساره
 (4)من ماء الوضوء (تنشيف أعضائه)له 

                                                
= 

ه فال بأس به، ول يقال إنه أحد ألن عمر قال ذلك، فأما تقريب وضوئه وحنو 
خالف األوىل، ملا ثبت يف مواطن كثرية، وأما غسل أعضائه لغري عذر فيكره وكذا 

 .صب املاء فخالف األوىل، قطع به البغوي وغريه
ليسهل تناول املاء عند الصب، وأعون وأحسن يف األدب، ويف سنيته نظر، وليس ( 1)

 . غريهم أهنم كانوا عن يسارهيف حديث املغرية ول أسامة ول صفوان ول
 .ليسكب املاء بيساره يف ميينه( 2)
ل يكن اإلناء ضيق الرأس، بل كان واسعا فيجعله عن ميينه لفعله عليه إأي و ( 3)

 .الصالة والسالم وألنه أمكن لنقل املاء إىل األعضاء
أي مسحة خبرقة وحنوها، حلديث سلمان، توضأ مث قلب جبة كانت عليه فمسح ( 4)

ناوله ملحفة فاشتمل : هبا وجهه، رواه ابن ماجه وغريه، وحديث قيس بن سعد
كان له خرقة ينشف هبا بعد الوضوء، وألنه : هبا، رواه أمحد وأبو داود، وللبيهقي

إزالة للماء عن بدنه، أشبه نفضه بيديه، وروي أخذ املناديل عن كثري من أهل 
وغريهم، ول يستحب اتفاقا  العلم، ورخص فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي

كانوا ل يرون باملنديل بأسا، ولكن يكرهون العادة وقطع مجهور : قال ابن عباس
احملققني باستحباب تركه، وحكاه إمام احلرمني عن األئمة  األربعة وغريهم، ول 

يعتاد تنشيف أعضائه  صلى اهلل عليه وسلممل يكن : حيرم إمجاعا، وقال ابن القيم
يف ذلك حديث البتة، ول يكره  صلى اهلل عليه وسلمء، ول صح عنه بعد الوضو 

نفض يديه، حلديث ميمونة أتيته باملنديل فرده، وجعل ينفض املاء بيديه متفق 
 .عليه
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 (1)ومن وضأه غريه ونواه هو صح، إن مل يكن املوضئ مكرها بغري حق
 .(2)وكذا الغسل والتيمم

                                                

أي وأي إنسان وضأه غريه ونوى املفعول به ذلك صح بال خالف يعتد به، ألنه ( 1)
د النية من املوضأ ويف احلديث املخاطب، سواء كان الفاعل مسلما أو كافرا، لوجو 

وإمنا لكل امرئ ما نوى، فإن مل ينوه مل يصح ولو نواه الفاعل، وأبرز الضمري لئال 
يتوهم أنه عائد على الفاعل، وهو ليس كذلك، ومفهومه أنه إن كان الفاعل 
مكرها بغري حق مل يصحن قال بعض األصحاب، وقواعد املذهب تقتضي 

بغري حق، ألن الصب ليس بركن ول شرط، وإن كان  الصحة إذا أكره الصاب ولو
 .مكرها حبق كرقيقه وأجريه صح بال خالف يعتد به

النووي عن طائفة من  ىأي حكمهما حكم الوضوء يف املعونة والتنشيف، وحك( 2)
أهل العلم أن األفضل أن يلي املتوضئ، وكذا املغتسل واملتيمم ذلك بنفسه لنفسه 

ومنهم : وحكى عن طائفة منهم أن ذلك ل جيزئه قالفإن ويل ذلك غريه أجزأ 
مالك، والذي يظهر من مذهبه وقوله خالف ذلك، إل أن يفعله استنكافا عن 

 .عبادة اهلل واستكبارا عنها وهتاونا هبا

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

131 

 با  مسح القفين
 .(2)وهو رخصة (1)وغريمها من احلوائل

                                                

رموقني والعمامة واخلمار والعصابة وحنو ذلك، وعرب بعضهم مبسح كاجلوربني واجل( 1)
إصابة البلة حلائل : إمرار اليد على الشيء، وشرعا: احلائل وهو أمشل، واملسح لغة

خمصوص يف زمن خمصوص، واحلف واحد اخلفاف اليت تلبس على الرجل، مسي 
الساتر للكعبني فأكثر من جلد وحنوه، أعقبه الوضوء : بذلك خلفته، وهو شرعا

ألنه بدل عن غسل ما حتته، وحيث أنه جيوز أن يعدل إليه املتوضئ، ودلت عليه 
يف احلضر  صلى اهلل عليه وسلمحاديث الصحيحة املستفيضة املتواترة يف مسحه األ

حدثين سبعون من أصحاب : والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه، قال احلسن
املسح  ىرو : أنه مسح على اخلفني، وقال النووي صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

ليس يف : مام أمحداإل لعلى اخلفني خالئق ل حيصون من الصحابة، ويأيت قو 
وقال  صلى اهلل عليه وسلمنفسي من املسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النيب 

ونقل ابن املنذر وغريه إمجاع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة واجلماعة 
صلى اهلل صح يف احلضر والسفر، ومل ينسخ حىت تويف رسول اهلل : وقال ابن القيم

إىل أن السنة ليست معارضة آلية املائدة بل مبينة، ومال  ومال الشيخ عليه وسلم
 .أيضا إىل أن محل قراءة اآلية باخلفض على مسح اخلفني

بة إىل سهولة، وشرعا، ما ثبت و أي املسح رخصة، وهي لغة النتقال من صع( 2)
على خالف دليل شرعي ملعارض راجح، ويف احلديث إن اهلل حيب أن يؤخذ 

شرعي القصد املؤكد، وشرعا، حكما ثابت بدليل : هي لغةبرخصة وعنه عزمية و 
أن  الرخصة  خال عن معارض راجح، ومها وصفان للحكم الوضعي، والفرق بينهما

ما جاء على خالف دليل شرعي ملعارض راجح، وهي ل تستباح باملعاصي، 
= 
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 (3)ول يسن أن يلبس ليمسح (2)ويرفع احلدث (1)وأفضل من غسل
 .(4)ملقيم (جيوز يوما وليلة)

                                                
= 

والعزمية، ما جاء على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، وهي ما جاز 
 .و يف حال املعصيةفعلها، ول

لقوله عليه الصالة والسالم هبذا أمرين ريب، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ( 1)
أمرنا أن ل ننزع خفافنا احلديث صححه الرتمذي، وحلديث إن : وحلديث صفوان

اهلل حيب أن تؤيت رخصه، وخمالفة ألهل البدع، وألنه عليه الصالة والسالم 
 .وأصحابه إمنا طلبوا األفضل

بس األفضل يف حق كل واحد ما هو املوافق حلال قدمه، فاألفضل لال: وقال الشيخ
وأصحابه،  صلى اهلل عليه وسلماخلف أن ميسح عليه ول ينزع خفيه، اقتداء بالنيب 

 .واألفضل ملن قدماه مكشوفتان غسلهما، وقد جيب املسح كما سيأيت أو يكره
ته نص عليه، وإن كان موقتا ألنه أي ويرفع املسح على احلائل احلدث عما حت( 2)

طهارة باملاء أشبه الغسل، وألن رفع احلدث شرط للصالة مع القدرة فلو مل حيصل 
 .باملسح ملا صحت الصالة به

 .أي ل يسن أن يلبس خفا وحنوه ليمسح( 3)
ول يتحرى لبس اخلف ليمسح إمنا كان عليه الصالة والسالم يغسل : قال الشيخ

ومل : كشوفتني وميسح إذا كان لبسا للخف، وقال ابن القيمقدميه إن كانتا م
يتكلف ضد حاله اليت عليها قدماه، بل إن كانت يف  صلى اهلل عليه وسلميكن 

اخلف مسح عليهما، وإن كانت مكشوفتني غسل القدمني، ومل يلبس اخلف 
 .ليمسح عليه
 .وهذا أعدل األقوال: قال الشيخ

 غسل الرجلني املسح على اخلفني وحنومها أي جيوز يف الوضوء بدل عن( 4)
ل على خف رجل واحدة مع غسل األخرى، يوما وليلة ملقيم، قال النووي  

بال خالف سواء سبق اليوم ليلته أو ل، ولو أحدث يف أثناء النهار اعترب : وغريه
= 
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يام أ (ثالثا)سفرا يبيح القصر  (روملساف) (1)ومسافر ل يباح له القصر
للمسافر    ة أ ا  بلياليهن وللمقيم »حلديث علي يرفعه  (2)(بلياليها)

 .(3)رواه مسلم «    وليلة
                                                

= 

فيه تنبيه على أنه ل جيب ول يسن،  (بيجوز)قدر املاضي منه كما يأيت، وتعبريهم 
 حيرم، ول يكره، إل إن أحدث ومعه ماء يكفي املسح فقط، أو خاف فوت ول

اجلمعة أو اجلماعة، أو عرفة أو إنقاذ أسري، أو تعينت عليه صالة امليت، وخاف 
انفجاره، أو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة أو حنو ذلك، وجب وحرم 

 .ره أو حرمتركه أو ترك املسح رغبة عن السنة، أو شكا يف جوازه ك
كعاص بسفره وحنوه، مث خيلع كاملقيم، فال يستبيح به الرخصة وكذا مسافر دون ( 1)

املسافة، وتعليل بعض األصحاب ل يدل عليه نص من كتاب ول سنة ول قياس، 
 .بل اإلطالق يدل على جوازه مطلقا، وهو مذهب اجلمهور

ما مسي سفرا، لعدم التحديد بال خالف قاله النووي وغريه، واختار الشيخ وغريه ( 2)
 .ويأيت يف بابه

صلى اهلل عليه هو مرفوع يعين إىل النيب : ورواه أهل السنن وأمحد وصححه وقال( 3)
للمسافر إخل وأخرج أمحد  صلى اهلل عليه وسلمولفظه قال قال رسول اهلل  وسلم

أن منسح  صلى اهلل عليه وسلموالرتمذي وصححه عن صفوان أمرنا يعين النيب 
هر ثالثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ول طعلى اخلفني إذا حنن أدخلنامها على 

هذا أجود : خنلعهما من غائط ول بول ول نوم، ولكن من جنابة، قال أمحد
 عليه وسلمصلى اهلل حديث يف املسح، ألنه يف غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النيب 

على  التوقيت  حديث صفوان فدل وليس يف التوقيت أصح من: وقال البخاري
صلى اهلل وعلى اختصاصه بالوضوء دون الغسل وهو إمجاع، ملا جاء عن النيب 

هو قول عامة : من األحاديث احلسنة والصحيحة، وقال الرتمذي عليه وسلم
= 
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 (2)إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم (1)وخيلع عند انقضاء املدة
على  (4)من حدث بعد لبس)وابتداء املدة  (3)فإن مسح وصلى أعاد

 .(5) فال ميسح على جنس ولو يف ضرورةالعني (طاهر

                                                
= 

هو قول عامة الفقهاء، : العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم، وقال اخلطايب
حد أن يرتك اآلثار املتواترة يف التوقيت إىل مثل حديث ليس أل: وقال الطحاوي

 .ابن عمارة
 .ملفهوم أحاديث التوقيت( 1)
أي فإن خاف من النزع لنحو مرض تيمم، أو خاف تضرر رفيقه ويف ( 2)

الختيارات، ل تتوقت مدة املسح يف حق املسافر الذي يشق اشتغاله باخللع 
 .واللبس كالربيد

: انقضاء املدة وصلى أعاد، لنقضاء وقته، نص عليه، وقيلأي فإن مسح بعد ( 3)
 .ل ينتقض وضوءه بانقضاء املدة: ميسح كاجلبرية اختاره الشيخ، ويأيت قوله

أي ووقت ابتداء مدة املسح من وقت جواز مسح بعد حدث عند اجلمهور، ويف ( 4)
رب أول رواية يف حديث صوفان من احلدث إىل احلدث، وألهنا عبادة مؤقتة فاعت

هو أصح دليال : وقتها لمن وقت مسح، وعنه منه اختاره املنذري وقال النووي
ألن وقت املسح يدخل : بعد لبس بضم الالم إىل مثله من الثاين، وإىل الرابع

بذلك فاعتربت مدته منه، فيمسح فيها ملا يشاء من الصلوات، وإن مضت املدة 
لع لفراغ مدته، وما مل حيدث فال بع احلدث ومل ميسح فيها فليس له املسح، وخي

 .حتتسب املدة، وكذا من املسح على القول به
 .ألن جنس العني منهي عنه، فال يصح املسح عليه خفا كان أو غريه( 5)
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ول  (2)فال جيوز املسح على مغصوب (مباح) (1)ويتيمم معها ملستور
ساتر ) (4)ألن لبسه معصية فال تستباح به الرخصة (3)على حرير لرجل

 .(6)ولو بشده أوشرجه (5)(للمفروض

                                                

أي يتيمم مع الضرورة من لبس جنسا ساترا للعضو كخف جنس العني، وكذا إن  ( 1)
بدل غسل ما سرت بذلك كان النجس عمامة أو جبرية فإنه يتيمم عند الضرورة 

النجس، وقالوا يعيد ما صلى به ألنه حامل للنجاسة، ومن فعل ما أمر به حبسب 
وسعه فال إعادة عليه، وليس يف الشريعة إجياب الصالة مرتني إل بتفريط، فإن  
كان طاهر العني وتنجس باطنه صح املسح عليه، ويستبيح به مس املصحف، ول 

 .ضرورةصالة إل بغسله  أو عند ال
أي مطلقا  (مباح): ول تستباح به الرخصة قاله الشيخ وغريه، ولو لضرورة فقوله( 2)

جيوز مطلقا، وهو : إل لضرورة برد وحنوه، وقيل: مع الضرورة وعدمها، وقيل
مذهب أيب حنيفة والشافعي، ألن املعصية ل ختتص اللبس، فلو تركه مل يزل إمث 

 .الغصب
جته، بأن مل جيد النعلني، ألن شرط املمسوح إباحته مطلقا، ولو حمرما لبسهما حلا( 3)

 .ومها ل يباحان للمحرم مطلقا، بل يف بعض األحوال
 .فإن صلى أعاد الطهارة والصالة( 4)
حكم ما : أي فال جيوز املسح على ما ل يسرت حمل الفرض، وهو القدم، قالوا( 5)

بينهما، فوجب الغسل، ألنه  استرت املسح، وما ظهر الغسل، ول سبيل إىل اجلمع
إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن املسح، خطأ : وقوهلم: األصل، قال الشيخ

 .باإلمجاع، والشارع أجاز املسح على اخلفني مطلقا، ومل يشرتط السرت فال أصل له
أي ربطه خبيط وحنوه، أو شرجه بالعري واألزرار قبل اللبس أو بعده، قبل احلدث، ( 6)

 .شيء من حمل الفرض حبيث ل يظهر
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فال ميسح ما  (1)يدخل بعضها يف بعض ىكالزربول الذي له ساق وعر 
أو خرق فيه وإن  (2)سرت حمل الفرض لقصره أو سعته أو صفائهل ي

فإن انضم ومل يبد منه شيء جاز املسح  (3)صغر حىت موضع اخلرز
 .(4)عليه

                                                

فيسترت بذلك حمل الفرض فيصح بذلك املسح عليه، يعين على الزربول وهو نوع ( 1)
من اخلفاف عامية مجعه زرابيل، والعرى هي العيون اليت توضع فيها األزرار، مجع 

 .عروة، كمدية ومدى
أي حبيث يظهر بعض حمل الفرض لقصره، أو يرى بعض حمل الفرض لسعته، أو ( 2)

 .البشرة لصفائه، كزجاج رقيق، أو خفته كجورب رقيق، وجيب الغسل يصف
ومذهب : أي ول ميسح على اخلف خلرق يف اخلف وإن صغر اخلرق، قال الشيخ( 3)

مالك وأيب حنيفة وابن املبارك وغريهم أنه جيوز املسح على ما فيه خرق يسري، 
على املخرق، وهو أصح، وهو قياس أصول أمحد ونصوصه، واختار جواز املسح 

: إل أن يتخرق أكثره، مادام امسه باقيا، واملشي فيه ممكنا، وإل فكالنعل، وقال
معلوم أن اخلفاف يف العادة ل خيلو كثري منها عن فتق أو خرق، وكان كثري من 

صلى اهلل عليه الصحابة فقراء، والعادة يف اليسري ل يرقع، وملا ورد أمر رسول اهلل 
والشارع : لى اإلطالق، والتحديد ل بد له من دليل، قالباملسح محل ع وسلم

علق املسح مبسمى اخلف، ومل يفرق بني خف وخف، فيدخل يف ذلك املفتوق 
واملخروق وغريمها من غري حتديد، ومن فرق بني هذا وهذا فقد فرق بني ما مجع 

 .اهلل بينه فرقا ل أصل له
عليه، حلصول الشرط، وهو سرت  لبسه جاز املسحبأي فإن انضم اخلرق وحنوه ( 4)

 .حمل الفرض، ول يعترب موالة املشي فيه
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وإن  (2)فإن مل يثبت إل بشده مل جيز املسح عليه (1)(يثبت بنفسه)
ول جيوز املسح على  (3)ثبت بنعلني مسح إىل خلعهما ما دامت مدته

أي جيوز املسح على خف  (5)بيان لطاهر (من خف) (4)ما يسقط
ليس يف قليب من : قال اإلمام أمحد (6)ميكن متابعة املشي فيه عرفا

 .(7)صلى اهلل عليه وسلماملسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول اهلل 

                                                

 .يف الساق، ول يسرتسل عند املشي( 1)
فيه وجهان، أصحهما أنه ميسح عليه، : لفوات شرطه نص عليه، وقال الشيخ( 2)

وهذا الشرط ل أصل له يف كالم أمحد، بل املنصوص عنه أنه جيوز املسح على 
خبيط متصل أو منفصل جاز  ها أوىل، فلو مل يثبت امللبوس إل بشداجلوربني فغريمه

 .املسح عليه
 .أي مسح على أحدمها قدر الواجب إىل خلعهما ما دامت مدة املسح( 3)
 .القدم إل بشده أي ل يصح املسح على خف يسقط أي خيرج من( 4)
 .بعد لبس على طاهر العني: أي يف قوهلما السابق( 5)
كون اخلف مينع نفوذ املاء، ول كونه معتادا، فيصح املسح على خف   فال يشرتط( 6)

من جلود أو لبود أو خشب أو حديد أو زجاج ل يصف البشرة حيث أمكن 
بقدر ما يرتدد املسافر يف حاجته، ألن ما ل ميكن متابعة املشي : املشي فيه، قيل

لى خف طاهر ميكن ع: عليه ل تدعو احلاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة، ولو قال
 .,إخل لكان أوىل

 .وذكر ابن مندة من رواه فكانوا مثانني صحابيا، منهم العشرة رضي اهلل عنهم( 7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

111 

وهو ما يلبس يف الرجل على هيئة اخلف من غري  (1)(وجورب صفيق)
مسح على اجلوربني والنعلني، رواه  مصلى اهلل عليه وسلاجللد، ألنه 

أي حنو اخلف واجلورب   (وحنومها) (2)أمحد وغريه وصححه الرتمذي
 .(3)كاجلرموق

                                                

: ضد اخلفيف الذي يصف القدم من صوف أو غريه نعل أول، وقال الزركشي( 1)
بال : غشاء من صوف يتخذ للدفاء، أي فيجوز املسح عليه، قال يف اإلنصاف

من خرق على الصحيح من  انعلني أو جملدين، وكذا إن كاننزاع، إن كانا م
 .أعجمي معرب ةاملذهب، وعليه أكثر األصحاب، ومجع اجلوارب جوارب وجوار 

وصححه غريه، فرواه أمحد وأهل السنن عن املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه، وقال ( 2)
صلى  ابن املنذر، يروى إباحة املسح على اجلوربني عن تسعة من أصحاب النيب

فكان  : ومل يعرف هلم خمالف من الصحابة، قال يف املبدع اهلل عليه وسلم
صلى اهلل كاإلمجاع، وألن اجلورب يف معىن اخلف ألنه ساتر حملل الفرض، وورد أنه 

توضأ ومسح على نعليه، رواه أبو داود وغريه، ومحل على أنه إذا  عليه وسلم
ان والنعالن وكلما يلبس حتت الكعبني لبسهما فوق اجلوربني، وأما اخلفان املقطوع

باتفاق : من مداس ومججم وغريها فال جيوز املسح عليه، قال شيخ اإلسالم
 .املسلمني

الذي يلبس فوقه حلفظه من الطني : بضم اجليم، نوع من اخلفاف، قال اجلوهري( 3)
شيء يشبه اخلف فيه اتساع، : خف صغري، وقال النووي: وغريه، وقال ابن سيدة

س فوق اخلف يف البالد الباردة، وهو معرب يعين من سرموزة وكذا كل كلمة يلب
فيها جيم وقاف، قاله غري واحد من أهل اللغة، وتعريب السم العجمي وإعرابه 

 .عربته العرب وأعربته: هو أن يتفوه به العرب على مناهجها، بتغيري ما يقال
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لفعله عليه  (2)فيصح املسح عليه ،وهو خف قصري (1)ويسمى املوق
 (على عمامة)يصح املسح أيضا  (و) (3)السالم رواه أمحد وغريه

مسح على  لى اهلل عليه وسلمصألنه  (5)ل لمرأة (لرجل) (4)مباحة
 .(6)حسن صحيح: اخلفني والعمامة، قال الرتمذي

                                                

 .ن موزةمبضم امليم فارسي معرب ( 1)
حمل الفرض، أشبه اخلف، وجواز املسح عليه مذهب مجهور العلماء،  ألنه ساتر( 2)

 .وقال أبو حامد، هو قول كافة العلماء
ميسح  صلى اهلل عليه وسلمرأيت رسول اهلل : فرواه الرتمذي وأبو داود عن بالل( 3)

على املوقني، ومن تدبر ألفاظ الشريعة وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة يف 
ة، وأن ذلك من حماسن الشريعة، ومن احلنيفية السمحة، واألدلة هذا الباب واسع

وما جعل عليكم يف الدين من )على رفع احلرج عن هذه األمة بلغت مبلغ القطع 
ومقصود الشارع من مشروعية الرخصة، الرفق عن حتمل املشاق، فاألخذ  (حرج

 .هبا مطلقا موافقة لقصده
ة هي ما يلف على الرأس، مجعها عمائم ل حمرمة كمغصوبة أو حرير، والعمام( 4)

 .وعمام
جيوز حلاجة برد وحنوه، : ألهنا منهية عن التشبه بالرجال، فال متسح عليها، وقيل( 5)

أما ما تقدم من املسح على اخلفني فحكمها حكم الرجل بال نزاع، ألنه معتاد و 
 .هلا، وألنه أقيم مقام الغسل فاستويا فيه كالتيمم

مسح  رأيت رسول اهلل : سلم وروي البخاري عن عمرو بن أميةومعناه عند م( 6)
أمرهم أن ميسحوا على العصائب، : على عمامته وخفيه، وأليب داود عن ثوبان

يعين العمائم، وله عن بالل وميسح على عمامته، وأحاديث املسح عليها أخرجها 
قوية  غري واحد من األئمة البخاري ومسلم وأمحد والرتمذي وغريهم  من طرق

= 
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وهي اليت يدار منها حتت احلنك كور بفتح  (1)(حمنكة)هذا إذا كانت 
 (3)بضم املعجمة وبعدها مهزة مفتوحة (أو ذات ذؤابة) (2)الكاف فأكثر

 .(5)فال يصح املسح على العمامة الصماء (4)ىوهي طرف العمامة املرخ
                                                

= 

متصلة، وألنه عضو سقط فرضه يف التيمم، فجاز املسح على حائل دونه كالرجل 
من مل يطهره املسح على العمامة فال طهره اهلل، وقال به : يف اخلف، وقال عمر

أبو بكر وغريه، ومل يعرف هلم خمالف من الصحابة، وهو مذهب مجاعة من 
 .السلف وظاهر األحاديث

احلنك ما حتت : ويشق نزعها، وهي أكثر سرتا قال اجلوهريألهنا عمامة العرب، ( 1)
 .الذقن من اإلنسان

 .أي أكثر من كور، والكور مصدر، وكل كور دور( 2)
 .مسيت بذلك تشبيها هلا بذؤابة الشعر( 3)
 صلى اهلل عليه وسلمألن إرخاءها سنة، وذكر شيخ اإلسالم سبب إرخائها أنه ( 4)

، ملا رآى رب العزة، فقال فيم خيتصم املأل األعلى؟ اختذها صبيحة املنام باملدينة
، فعلمت ما بني السماء واألرض صححه يفتل أدري، فوضع يده بني ك: قلت

صلى اهلل عليه عمم النيب : البخاري، وعن ابن عمر أنه كان يعتم بني كتفيه، وقال
إذا   عبد الرمحن وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع، أي فيصح املسح عليها وسلم

: كانت كذلك، اختاره املوفق وابن عقيل والشيخ وغريهم، وقال يف شرح العمدة
يشرتط أن يكون للعمامة ذؤابة أو حمنكة، ألن ما ل ذؤابة هلا ول حنك تشبه 

عن التشبه هبم، فلم يستبح هبا الرخصة، كاخلف  يعمائم أهل الذمة، وقد هن
 .املغصوب

ة ألهنا مل تكن عمة املسلمني، ول يشق نزعها، يعين غري احملنكة أوذات الذؤاب( 5)
 أمر بالتلحي وهنى عن  صلى اهلل عليه وسلموروي أبو عبيد أن النيب 

ل ترتقي إىل التحرمي قال : اإلقتعاط وكان أمحد يكرهه كراهة شديدة وقال الشيخ 
يف الفروع، ولعل ظاهر من جوز املسح إباحة لبسها، وهو متجه ألنه فعل أبناء 
= 
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كمقدم الرأس   (1)ويشرتط أيضا أن تكون ساترة ملا مل جتر العادة بكشفه
خبالف  (2)واألذنني وجوانب الرأس فيعفى عنه ملشقة التحرز منه

مخر نساء مدارة حتت )على  (و) (4)ويستحب مسحه معها (3)اخلف
 .(5)(حلوقهن

                                                
= 

مل : ذكر ابن شهاب وغريه وجها باجلواز، وقالوا: هاجرين واألنصار ويف املبدعامل
يفرق أمحد، ويف مفردات، ابن عقيل، هو مذهبه، واختاره الشيخ تقي الدين 

 .هي كالقالنس املبطنة وأوىل، ألهنا يف السرت ومشقة النزع ل تقصر عنها: وقال
 .ألن العمامة نابت عن الشعر( 1)
مسح مقدم الرأس، ول جيب مسح األذنني معها، ألنه مل ينقل قال ول جيب ( 2)

 .ل نعلم فيه خالفا وكذا جوانب الرأس: الشارح
 .أي فال بد من سرت مجيع املفروض( 3)
أي مسح ما جرت العادة بكشفه مع العمامة، كمقدم الرأس وحنوه، ألنه ثبت ( 4)

ومن فعل ما : ل الشيخأنه مسح بناصيته، قا صلى اهلل عليه وسلمعن النيب 
جاءت به السنة من املسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بال نزاع، وأجزأه 

 .بدون العذر عند األئمة الثالثة رمحهم اهلل تعاىل
مخر بضم اخلاء وامليم وقد تسكن، مجع مخار، وهو النصيف والقناع، وهو ما ( 5)

ر، أي يصح املسح على مخر به املرأة رأسها، وكل ما سرت شيئا فهو مخا يتغط
نساء، مدارة تلك اخلمر حتت حلوقهن، ألن أم سلمة كانت متسح على مخارها، 

األمر  صلى اهلل عليه وسلماإلمام أمحد عن بالل عن النيب  ىذكره ابن املنذر، ورو 
وقال  الشيخ يف  .على النصيف: باملسح على اخلمار، ولفظ سعيد بن منصور

ليت تشبه أصول الشريعة، وتوفق اآلثار الثابتة عن النيب مخر النساء من الرخصة ا
فإن خافت من الربد وحنوه مسحت على مخارها، فإن أم  صلى اهلل عليه وسلم

سلمة كانت متسح على مخارها، وينبغي أن متسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا 
= 
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دم وإمنا ميسح مجيع ما تق (1)ملشقة نزعها كالعمامة خبالف وقاية الرأس
 (و) (3)ل يف حدث أكرب بل يغسل ما حتتها (2)(يف حدث أصغر)

مل تتجاوز ) (4)مشدودة على كسر أو جرح وحنومها (جبرية)ميسح على 
 .(5)وهو موضع اجلرح والكسر وما قرب منه (قدر احلاجة

                                                
= 

ح اليت ل مل يكن هبا حاجة إىل ذلك ففيه نزاع بني العلماء اهـ، والنساء من اجلمو 
 .واحد هلا من لفظها كالرهط والقوم وكذا النسوة

ل نعلم فيه خالفا : أي فإنه ل يشق نزعها فتشبه طاقية الرجل قال الشارح وغريه( 1)
 .ألنه ل يشق نزعها كطاقية الرجل

 .يعين ما تقدم من اخلفني والعمامة وحنومها( 2)
 .اعاأي ما حتت احلوائل من خف وعمامة وحنومها إمج( 3)
كوجع وعصابة شد هبا رأسه أو غريها، ومسيتا جبرية تفاؤل، قال بعض أهل ( 4)

مبعىن فاعلة،  ةم فعليئوهي أعواد وحنوها تربط على الكسر أو اجلرح ليلت: اللغة
فتوضع على موضع الكسر فتشد  ىهي اخلشب اليت تسو : وقال  األزهري وغريه

رة بكسر اجليم، وجبرية بفتحها ومها عليه حىت ينجرب على استوائها واحدهتا جبا
اجلبرية ما كان على الكسر واللصوق بفتح الالم ما كان على : مبعىن، ويف احلاوي

 .قرح
وما ل بد من وضع اجلبرية عليه من الصحيح، ألنه ل بد أن توضح على طريف ( 5)

 .الصحيح لريجع على الكسر، واملسح على اجلبرية جممع عليه
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 (2)فإن تعدى شدها حمل احلاجة نزعها (1)حبيث حيتاج إليه يف شدها
ودواء على البدن تضرر بقلعة   (3)م لزائدفإن خشي تلفا أو ضررا تيم

 .(4)كجبرية يف املسح عليه

                                                

جة فتقدر بقدرها، أي فيجب تعميم اجلبرية اليت تتجاوز قدر ألنه موضع حا( 1)
احلاجة مرة واحدة لضرورة املشقة بكشفها، وإل فمسح اجلرح البارز أوىل من 

 .مسح اجلبرية نص عليه، والقياس واآلثار تشهد بصحة ذلك
أي فإن جتاوز شدة اجلبرية حمل احلاجة من وضعها نزعها، وظاهره أنه ينزع مجيعها ( 2)

وجوبا، واستظهر بعضهم أنه ل يلزمه إل نزع ما زاد على قدر احلاجة، إل أن 
يصور ذلك مبا إذا كان الشد جبميعه يف غري حمل احلاجة، وميكن أن يصور أيضا 
مبا إذا مل يتمكن من نزع الزائد إل بنزع الكل، وقال الزركشي ألن اجملاوزة إمنا تقع 

الرخصة نادر يف ذلك ومع اخلوف من النزع غالبا لسهو أو غفلة أو دهشة فمنع 
املسح على  ئفيه حرج ومشقة، وتعمد ذلك نادر فال يفرد حبكم وفيه وجه خيز 

الزائد، اختاره احلالل وغريه، ألنه قد صارت ضرورة عليه، أشبهت موضع الكسر، 
 .وسهل فيه أمحد، ألنه مما ل ينضبط وهو شديد جدا، فال بأس كيفما شدها

احلاجة، وغسل ما سوى ذلك، فيجمع إذا بني الغسل واملسح والتيمم  على قدر( 3)
قيل ذلك خروجا من اخلالف، وقال غري واحد، ل حيتاج مع مسحها إىل تيمم، 
ألنه حمل واحد فال جيمع فيه بني بدلني كاخلف، وإن مل يكن عليه عصابة وضر 

 .مسحه غسل الصحيح وتيمم للجريح
، ولو قارا يف شق، أو كان بأصبعه فألقمها مرارة، أو على جرح وحنوه قوكذا لصو ( 4)

فصاد وخاف انفجار الدم بإصابة املاء كجبرية، فيجوز املسح عليه نص عليه، 
 .وروي عن ابن عمر أنه خرجت بإهبامه قرحة فألقمها مرارة، وكان يتوضأ عليها
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إنما  ام » (2)حلديث صاحب الشجة (1)(أكرب)حدث  (ولو يف)
 كفيه أم   يمم و ع د أو  عصب على جرحه صرقة و مسح 

 .(3)رواه أبو داود «عليها، و  سا سائر جسد 

                                                

إمجاعا ألن  فيجوز املسح عليها، ل على غري اجلبرية وحنوها يف الطهارة الكربى( 1)
 .الضرر يلحق بنزعها خبالف غريها من احلوائل

خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه : عن جابر قال: اشتهر بذلك وهو( 2)
ما جند : يف رأسه مث احتلم فسأل أصحابه هل جتدون يل رخصة يف التيمم؟ قالوا

اهلل  لك رخصة وأنت تقدر على املاء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول
لك فقال قتلوه قتلهم اهلل، أل سألوا إذا مل يعلموا؟ ذأخرب ب صلى اهلل عليه وسلم

 .السؤال، إمنا كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا احلديثالعي فإمنا شفاء 
ورواه ابن ماجه وغريه وصححه ابن السكن لكن ما ورد عن ابن عباس بدون ( 3)

ن ابن عباس ذكر التيمم فثبت أن ذكر التيمم قال احلافظ مل يقع عن عطاء ع
انكسرت إحدى زندي فسألت : الزبري بن خريق تفرد هبا، ويشهد له حديث علي

فأمرين أن أمسح على اجلبائر، رواه ابن ماجه  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليهما وعلى العصابة، وغسل 

وهو قول ابن عمر ومل يعرف له خمالف وألنه : املبدعما سوى ذلك، وقال يف 
عضو تعذر غسله باملاء فمسح ما فوقه كشعر الرأس، وقياسا على مسح اخلفني، 

مسح اجلبرية يقوم مقام غسل نفس العضو، ألنه مسح : والعمامة وقال الشيخ
والعضد الضم، . على حائل فأجزأ من غري تيمم، كمسح اخلف بل هو أوىل اهـ 

صب الشد، أي ميسح على تلك الشجة بعد العضد، أي ضم بعضها إىل والع
بعض أو العصب أي الشد عليها خبرقة وحنوها، من عصب الشيء لواه وشده 

بيح للضرورة أشبه التيمم، والذي يف سنن أيب داود يعصر، بدل يعضد أألنه مسح 
 .قال شارحه أي يقطر عليها املاء، واملراد به أن ميسح على اخلرقة
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برية إىل حلها أو أي ميسح على اجل (إىل حلها) (1)واملسح عليها عزمية
وليس مؤقتا كاملسح على اخلفني وحنومها، ألن  مسحها  (2)برء ما حتتها

 .(3)للضرورة فيتقدر بقدرها

                                                

فيمسح عليها العاصي بسفره، وتقدم تعريف العزمية، واحلاصل أنه إن كان يف ( 1)
أعضاء الوضوء جرح وهو حمدث احلدث األصغر، أو يف جسده جرح وهو حمدث 
احلدث األكرب، فإن قدر على غسل اجلرح من غري ضرر وجب عليه غسله يف 

غسله يف  الوضوء والغسل، وإن خاف من غسله باملاء ضرر بدنه وجب عليه
الوضوء والغسل، وإن خاف من غسله باملاء ضرر بدنه أو زيادته أو تأخر برئه فله 
أن ميسح على ذلك العضو مباشرة، فإن خاف من وصول البلل إليه من املسح 
ضررا فإنه جيعل عليه جبرية مث ميسح على اجلبرية، واملسح واحدة ولو كان على 

 .يفاملسح التخف أنموضع يغسل ثالثا فإن ش
حلها بفتح احلاء أن نقضها من حل العقدة حيلها حال نقضها وفكها وفتحها، ( 2)

: وإذا زالت فكخف، وقيل طهارته باقية، اختاره الشيخ مطلقا، كإزالة شعر، وقال
إذا قلع بعد الوضوء فيه نزاع، واألظهر أنه ل ينتقض الوضوء، ألن اجلبرية كاجلزء 

 .من البدن
اجلبرية وحنوها مؤقتا كاخلفني، بل إىل حلها أو برء ما حتتها،  أي ليس املسح على( 3)

ألن مسحها للضرورة فيتقدر بقدر الضرورة إليها، ويفارق مسح اجلبرية اخلف يف 
أشياء، منها أنه ل جيوز املسح عليها إل عند الضرورة بنزعها، ووجوب استيعاهبا 

أقيت، وجواز املسح عليها باملسح لعدم التضرر يف ذلك، واملسح عليها من غري ت
يف الطهارة الكربى للمشقة يف نزعها حينئذ وأن املسح عليها عزمية، ونظمها ابن 

 : نصر اهلل فقال
= 
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أي ما تقدم من اخلفني وحنومها، والعمامة واخلمار  (إذا لبس ذلك)
 .(2)ولو مسح فيها على حائل (1)باملاء (بعد كمال الطهارة) ةواجلبري 

                                                
= 

ــــــــــــــم   ــــــــــــــما  عز مــــــــــــــة  ــــــــــــــرور  ل
 

ـــــــــ  فيهـــــــــا أهمـــــــــا   والقـــــــــرو وال  قي
 و لهـــــــــــا امســـــــــــح فـــــــــــي ال هـــــــــــارتين 

 
ـــــــــــــى قـــــــــــــ لين   وقبلهـــــــــــــا ال هـــــــــــــر عل

ة املسح خبالف اخلف، وأنه جيوز أنه يتعني على صاحب اجلبري : زاد يف اإلنصاف 
املسح عليها إذا كانت من حرير وحنوه، على رواية صحة الصالة يف ذلك، خبالف 

ويرجع ذلك كله أو معظمه إىل أن : اخلف، وأنه جيوز يف سفر املعصية، مث قال
إذا مل يكن نزعها إل : مسح اجلبرية عزمية، ومسح اخلف وحنوه رخصة، قال الشيخ

نزلة اجللد وشعر الرأس والظفر، وميسح عليها وإن شدها على بضرر صارت مب
: حدث عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتني عن أمحد، وهو الصواب وقال

 .قياسها على اخلفني قياس فاسد، وذكر الفرق بينهما من وجوه
أما اخلفان فإذا توضأ وضوءا كامال مث أدخلهما فله املسح بال نزاع، ملا يف ( 1)

احلميدي وغريه عن  ىحيحني وغريمها، ودعهما فإين أدخلتهما طاهرتني، ورو الص
نعم إذا أدخلهما ومها طاهرتان، وألمحد : أميسح أحدنا على اخلفني؟ قال: املغرية

أمرنا أن منسح على اخلفني إذا حنن أدخلنامها على : وابن خزمية عن صفوان قال
لة على اشرتاط الطهارة عند صححه اخلطايب واحلافظ، وهذا واضح الدل. طهر

إذا لبس حمدثا مل جيز املسح إمجاعا، وهذا سادس : وقال النووي وغريه. اللبس
الشروط هنا ويف املنتهى مثانية لكونه عد عدم وصفه للبشرة شرطا، وعدم سعته 

 .شرطا آخر، ومها معلومان من الشرط الثاين
و جبرية مث لبس حنو خف فله بأن توضأ وضوءا كامال مسح فيه على حنو عمامة أ( 2)

 .املسح عليها، ألهنا طهارة كاملة رافعة للحدث، كاليت مل ميسح فيها على حائل
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سل رجال مث أدخلها اخلف، خلع مث لبس بعد فلو غ (1)أو تيمم جلرح
ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما  (2)غسل األخرى

أو مسح رأسه مث لبس العمامة مث غسل  (3)اخلف، مث متم طهارته
 .(6)ولو جبرية (5)أو تيمم ولبس اخلف أو غريه مل ميسح (4)رجليه

                                                

أي أو تيمم يف طهارة مباء جلرح يف بعض أعضائه مث لبس حنو خف جاز املسح ( 1)
 .عليه، لتقدم الطهارة مباء يف اجلملة

 . لتكمل الطهارة، وعنه جيوز وفاقا أليب حنيفة( 2)
والصواب قول أيب حنيفة أن طهارة املسح يشرتط هلا دوام الطهارة : ال الشيخق

ومن غسل إحدى رجليه مث أدخلها اخلف قبل غسل : دون ابتدائها، وقال
األخرى فإنه جيوز له املسح عليها من غري اشرتاط خلع، ولبسه قبل إكمال 

 .الطهارة كلبسه بعدها
 .ه بعد كمال الطهارةأي مل جيز له املسح، ألنه مل يلبس( 3)
ل تشرتط الطهارة : خلع العمامة مث لبسها ليوجد شرط املسح كاخلف، وعنه( 4)

ملسح العمامة، فلو لبس حمدثا مث توضأ وغسل رجليه جاز له املسح اختاره الشيخ 
يتوجه أن العمامة ل يشرتط هلا ابتداء اللبس على طهارة، ويكفي : وغريه، وقال

امة، ألن العادة أن من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة مث فيها الطهارة املستد
أعادها، ول يبقي مكشوف الرأس إىل آخر الوضوء، وما قاله رواية عن أمحد 

 .حكاها عنه مجاعة
أي لو تيمم لطهارة لعجزه عن استعمال املاء أو عدم املاء، فال ميسح إذا وجد ( 5)

 .املاء، بل خيلع ويستأنف الطهارة
ليس بشرط اختاره مجع : ى أن تقدم الطهارة على شدها شرط، وعنهبناء عل( 6)

 منهم الشيخ، ومال إليه املوفق والشارح واجملد، وصوبه يف اإلنصاف وغريه 
= 
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إذا لبس  (2)و حنوهوميسح من به سلس بول أ ،(1)فإن خاف نزعها تيمم
فإن زال عذره لزمه اخللع واستئناف  (3)بعد الطهارة ألهنا كاملة يف حقه

أمت مسح  (وإن مسح يف سفر مث أقام) (4)الطهارة كاملتيمم جيد املاء
أي مسح مقيما مث  (أو عكس) (6)وإل خلع (5)قي منه شيءبمقيم إن 

 .(7)سافر، مل يزد على مسح مقيم، تغليبا جلانب احلضر
                                                

= 

حلديث صاحب الشجة وغريه، وألن اشرتاط الطهارة يشق، ألن اجلرح يقع  
الة هذه فجأة، أو يف وقت ل يعلم املاسح وقوعه فيه، فلو اشرتطت الطهارة واحل

 .ألفضي إىل احلرج واملشقة، ومها منتفيان شرعا
لغسل ما حتتها، ألنه موضع خياف الضرر باستعمال املاء فيه، وهذا أيضا بناء ( 1)

 .على اشرتاط تقدم الطهارة على شدها
 .كمستحاضة ومن به قروح سيالة( 2)
 .وألن صاحب العذر أحق بالرتخص من غريه، بل طهارته ترفع احلدث( 3)
بأن انقطع حنو سلس البول خلع، ألن طهارته إمنا صحت للعذر، فإذا زال حكم ( 4)

 .ببطالهنا
ل نعلم فيه خالفا، ألنه صار مقيما فلم جيز : أي من اليوم والليلة، قال غري واحد( 5)

له أن ميسح مسح املسافر، واملراد إقامة متنع القصر، وكذا قال الزركشي وغريه، إذا 
وليلة مث أقام، أو قدم أمت مسح مقيم، ل خالف يف هذا نعلمه،  قل من يومأمسح 

 .ملا تقدم من تغليب جانب احلضر
أي وإن مل يبق من املدة شيء، بأن مضى بعد احلدث يوم وليلة، أو أكثر خلع ( 6)

 .رواية واحدة: اخلف، لنقطاع السفر، قال ابن متيم
 ، وقال يف املبدع وهو مذهب مالك والشافعي وغريمها، ألنه األصل( 7)

= 
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أي ابتداء املسح هل كان حضرا أو سفرا؟  (أو شك يف ابتدائه)
وإن ) (1)أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط، ألنه املتيقن (فمسح مقيم)

ألنه ابتدأ  (مث سافر قبل مسحه فمسح مسافر)يف احلضر  (أحدث
 .(3)مجع قلنسوة (ول ميسح قالنس) (2)املسح مسافر

                                                
= 

اختاره األكثر، وعنه مسح مسافر نقلها عنه مجاعة، وفاقا أليب حنيفة : والفروع 
وغريه لقوله ميسح املسافر، إخل وهذا مسافر، وكما لو أحدث وهو مقيم، ومل ميسح 

نقل عنه أحد عشر نفسا أنه يتم : حىت سافر، وجعلها اخلالل رواية واحدة، وقال
يتم مسح مقيم، واختاره هو وأبو بكر وأبو : قوله مسح مسافر، ورجع عن

 .اخلطاب
قال يف الفائق، وهو املختار، ولو مسح إحدى رجليه يف احلضر واألخرى يف 
السفر يتوجه خالف، ومقتضى كالمهم ل يزيد على مسح مقيم تغليبا لألصل، 

 .والرواية الثانية ظاهرة
ن شك يف بقاء املدة مل جيز املسح وفاقا للشافعي وغريه، ألن األصل الغسل، وإ( 1)

مقيما كان أو مسافرا اتفاقا، ألن األصل الغسل، ولو خالف وفعل فبان بقاؤها 
 .صح وضوءه

ميسح املسافر إخل : ل نعلم فيه خالفا، بني أهل العلم، لقوله: قال غري واحد( 2)
 .ونقل اإلمجاع يف ذلك النووي وغريه

وضم السني املهملة وفتح الواو، وقد تبدل ياء  بفتح القاف والالم وسكون النون( 3)
وقد تبدل ألفا وتفتح السني فيقال قلنساة، وقد حتذف النون بعدها هاء تأنيث 
ويف الختيارات وجيوز املسح على العمامة الصماء، وهي القالنس، واحملكي عن 
 أمحد الكراهة، واألقرب أهنا كراهة ل ترتقي إىل التحرمي ومثل 
= 
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: قال يف جممع البحرين (1)ومياتوهي املبطنات، كدنيات القضاة، والن
وهي اخلرقة  (لفافة)ل ميسح  (و) (2)على هيئة ما تتخذه الصوفية اآلن

 (3)تشد على الرجل حتتها نعل أو ل، ولو مع مشقة لعدم ثبوهتا بنفسها
 .خفا (أو (4)ما يسقط من القدم)ميسح  (ول)

                                                
= 

ع الرتخص وحتمل كراهة السلف لغري احملنكة من بعض الوجوه، وعن هذا ل مين
روي عن صحابيني عمر وأيب : الل وجزم به يف الوجيز، وقالأمحد جيوز اختاره اخل

 .موسى، وروي عن أنس، وألنه ملبوس معتاد ساتر للرأس أشبه العمامة احملنكة
تسميها العامة الشاشية  الدنيات قالنس كبار أيضا، كانت القضاة تلبسها قدميا،( 1)

كهيئة القوس، والنوميات قالنس تلبس : شبهت بالدن، لستواء صنعته يف أسفله
 .عند النوم

جممع البحرين لبن عبد القوي على املقنع ومل يتمه، والصوفية نسبة إىل الصوف، ( 2)
الصويف املتبتل للعبادة وتصفية النفس من األخالق املذمومة، قانعا : قال الشيخ

 .بالكفاية ل لبس خرقة، أو لزوم شكل خمصوص يف اللبسة وحنوها
والصواب أنه ميسح على اللفائق، وهي : يف األصح، قال الشيخ: قال يف الفروع( 3)

أوىل من اخلف واجلورب، ومن ادعى يف ذلك إمجاعا فليس معه إل عدم  حباملس
هورين، وذكر أن علة العلم، ول ميكنه أن ينقل املنع عن عشرة من العلماء املش

املسح احلاجة إىل سرت الرأس واملشقة يف نزع الساتر يف الغسل، وأنه ليس لشكل 
 .الساتر ول جلنسه ول لثبوته بنفسه أو بغريه دخل يف ذلك

 .لفوات شرطه، وهو ثبوته بنفسه( 4)
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ن ما أل (1)أي بعض القدم، أو شيء من حمل الفرض (يرى منه بعضه)
فإن لبس خفا على خف قبل ) (2)ظهر فرضه الغسل، ول جيامع املسح

ألنه  (فوقاين)خف الـ  (فاحلكم للـ)ولو مع خرق أحد اخلفني  (احلدث
وإن كانا خمرقني مل جيز  (4)وكذا لو لبسه على لفافة (3)ساتر فأشبه املنفرد

 .(5)املسح ولو سرتا
                                                

 .أي فال ميسح عليه، لعدم سرته حمل الفرض( 1)
يف حمل واحد، وكما لو غسل إحدى رجليه فيجب إذ ل جيمع بني البدل واملبدل ( 2)

وقول القائل إن ما : غسل األخرى، وما بطن فرضه املسح فال جيامعه، قال الشيخ
ظهر فرضه الغسل ممنوع، فإن املاسح على اخلف ل يستوعبه باملسح، كاملسح 
على اجلبرية، بل ميسح أعاله دون عقبه، وكذلك يقوم مقام غسل الرجل، فمسح 

ف كاف عما حياذي املمسوح، وما ل حياذيه، فإذا كان اخلرق يف العقب بعض اخل
مل جيب غسل ذلك املوضع ول مسحه، ولو كان على ظهر القدم مل جيب مسح 
كل جزء من ظهر القدم، وباب املسح على اخلفني مما جاءت السنة فيه 

ض بالرخصة، حىت جاءت باملسح على اجلوارب والعمائم وغري ذلك، فال يناق
 .مقصود الشارع من التوسعة باحلرج والتضييق

ألهنما إما أن يكونا صحيحني أو : ويدخل يف هذه العبارة أربع صور: قال عثمان( 3)
خمرقني، أو األعلى صحيحا، واألسفل خمرقا، أو عكسه، ففي األوىل يصح على 

على  أيهما شاء، ويف الثانية ل يصح على شيء منهما ولو سرتا، ويف الثالثة يصح
 .األعلى فقط، ويف الرابعة على أيهما شاء

 .أي جاز املسح عليه ألنه خف ساتر حملل الفرض أشبه ما لو انفرد( 4)
ألن كل واحد منهما غري صاحل للمسح على انفراده، ومسح كل من اخلف ( 5)

الفوقاين والتحتاين بدل مستقل من الغسل على الصحيح من املذهب، وهو 
 .د القولني ملالك والشافعيمذهب أيب حنيفة وأح
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وإن  (1)حتته جاز وإن أدخل يده من حتت الفوقاين ومسح الذي
أحدث مث لبس الفوقاين قبل مسح التحتاين أو بعده مل ميسح الفوقاين، 

 (وميسح) (3)ولو نزع الفوقاين بعد مسحه لزم نزع ما حتته (2)بل ما حتته
ميسح أكثر  (و) (5)وخيتص ذلك بدوائرها (4)(أكثر العمامة)وجوبا 

 .(6)واجلرموق واجلورب (ظاهر قدم اخلف)

                                                

ألن كل واحد منهما حمل للمسح فجاز املسح عليه، فإن كان أحدمها صحيحا ( 1)
 .جاز املسح على الفوقاين ول جيوز على التحتاين، إل أن يكون هو الصحيح

 .ألنه لبس الفوقاين على غري طهارة( 2)
ذا كان قبل مسحه مل ينزع وإعادة الوضوء، ألن حمل املسح قد زال، ومفهومه أنه إ( 3)

ل يلزمه نزعه فيتوضأ، أو ميسح : ذا كان املمسوح الثاين فكذلك وعنهإالثاين، وأنه 
 .التحتاين منفردا، وأطلقهما يف الفروع

 .ألهنا ممسوحة على وجه البدل، فأجزأ فيها ذلك كاخلف( 4)
ا استحب وهي أكوارها دون وسطها، وإن كان حتت العمامة قلنسوة يظهر بعضه( 5)

املسح عليها، ألهنما صارا كالعمامة الواحدة، وما جرت العادة بكشفه من الرأس 
استحب أن ميسح عليه من العمامة، ألنه ثبت أنه مسح بناصيته وعمامته، ول 

 .ل نعلم فيه خالفا، ألنه مل ينقل: جيب مسح األذنني معها، قال الشارح وغريه

: من املذهب، ول يسن استيعابه، قال الوزير جعال لألكثر كالكل، على الصحيح( 6)
 .أمجعوا على أن املسح خيتص مبا حاذى ظاهر اخلف
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 (إىل ساقه)أي أصابع رجليه  (من أصابعه)ح بأصابع يده وسن أن ميس
ميسح رجله اليمىن بيده اليمين ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج 

ويكره غسله، وتكرار  (2)وكيف مسح أجزأ (1)أصابعه إذا مسح
فال يسن  (وعقبه)أي أسفل اخلف  (دون أسفله) (3)مسحه

 .(4)مسحهما

                                                

 صلى اهلل عليه وسلمهذه صفة املسح املسنون، حلديث املغرية، رأيت رسول اهلل ( 1)
: أبو داود وصححه الرتمذي، وقال البخاريو ميسح على ظهور اخلفني، رواه أمحد 

حيوة، ولفظه مسح أعلى اخلف وأسفله، وقال هو  هو أصح من حديث رجاء بن
مسح على خفيه، وضع يده اليمىن : ليس بصحيح، ولفظ البيهقي: وأبو زرعة

على خفه األمين، واليسرى على خفه األيسر، مث مسح إىل أعاله مسحة واحدة، 
 .ابن املنذر وغريه أنه جيزئ القتصار على مسح ظاهر اخلف بال خالف ىوحك

من ساقه إىل أصابعه أجزأ، ومل يرد يف كيفية املسح ول الكمية حديث  فإن بدأ( 2)
يعتمد عليه إل حديث علي يف بيان حمل املسح، فحيث فعل املكلف ما يسمى 

 .كيفما فعلت فهو جائز: مسحا لغة أجزأ، وقال أمحد
 أي يكره غسل اخلف وحنوه، لعدوله عن السنة املأمور هبا، وإلفساده اخلف وحنوه،( 3)

بال خالف، ويكره تكرار مسحه، ألنه مل يثبت فيه شيء، فال يصار : قال النووي
املسح ل يسن فيه : إليه، وألنه يف معىن غسله، ول يسن إمجاعا، وقال الشيخ
 .التكرار، وأمجعوا على أن املسح على اخلفني مرة واحدة جمزئ

ومل يصح : ل ابن القيمإمنا كان ميسح ظاهره، قا صلى اهلل عليه وسلمألن النيب ( 4)
عنه مسح أسفلهما، وإمنا جاءت يف حديث منقطع، واألحاديث الصحيحة على 

بفتح العني وكسر القاف هذا األصل وجيوز إسكان القاف مع  (وعقبه)خالفه، 
 .فتح العني وكسرها

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

116 

ملا  (على مجيع اجلبرية)ميسح وجوبا  (و) (1)ول جيزئ لو اقتصر عليه
 (ومىت ظهر بعض حمل الفرض) (2)تقدم من حديث صاحب الشجة

خبرق اخلف، أو خروج بعض القدم إىل ساق  (بعد احلدث)ممن ميسح 
 .(4)أو ظهر بعض رأس وفحش (3)اخلف

                                                

 .بال خالف حكاه ابن املنذر وغريه( 1)
 قول أكثر العلماء، وأنه مل إن مسح أسفله وعقبه مل جيزئه يف: وقال املوفق وغريه

لو  : يقل باألجزاء إل أشهب وبعض الشافعية ول حجة هلم يف ذلك، لقول علي
كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله، وقد رأيت رسول اهلل 

ميسح على ظاهر خفيه، رواه أمحد وأبو داود والدارقطين،  صلى اهلل عليه وسلم
 .ناده صحيحإس: وقال احلافظ

مقام  هقريبا عن جابر، واستيعاهبا باملسح مذهب أيب حنيفة والشافعي، لقيام( 2)
 .الغسل، وذلك ما مل يتضرر فيعدل إىل التيمم

استأنف الطهارة ألن مسح اخلف أقيم مقام غسل الرجلني، فإذا زال الساتر الذي ( 3)
نتقاض ل يتجزأ وإن جعل بدل بطل حكم الطهارة، كاملتيمم جيد املاء، وألن اإل

خرج منه شيء لسعة أو غريها كخروج عقبة مل ينتقض إمجاعا، وعنه جيزئ غسل 
إن غسل رجليه مكانه : قدميه وفاقا أليب حنيفة وأحد قويل الشافعي، وقول مالك

ول ينتقض وضوء املاسح على اخلف والعمامة بنزعهما : صحت، وقال الشيخ
مهور، واختار أهنا ل تبطل كإزالة الشعر على الصحيح من مذهب أمحد وقول اجل

 .املمسوح عليه
بضم احلاء وفتحها أي كثر يف الرأس فقط استأنف الطهارة ومقتضى اإلطالق ( 4)

 طال الزمن أو مل يطل، ألن مسح العمامة قام مقام الرأس، وعلم منه أن 
= 
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فإن تطهر ولبس اخلف ومل حيدث مل  (1)أو زالت جبرية استأنف الطهارة
 (أو متت مدته) (2)ه، ولو كان توضأ جتديدا ومسحتبطل طهارته خبلع

ألن املسح  (5)ولو يف صالة (4)(استأنف الطهارة) (3)أي مدة املسح
وانقضت مدته بطلت الطهارة يف  (6)أقيم مقام الغسل فإذا زال

 .(7)املمسوح
                                                

= 

وقال ورفع العمامة يسريا ل يضر للمشقة، : انكشاف يسري ل يضر وقال الشيخ
 .ل بأس إذا مل يفحش: أمحد

طهارته باقية قبل الربء اختاره الشيخ : ألن مسحها بدل من غسل ما حتتها، وقيل( 1)
 .وكذا بعده كإزالة الشعر

 .لبقائه على طهارته اليت لبس فيها( 2)
وهي اليوم والليلة، أو الثالثة من وقت جواز مسح بعد حدث، أو انتقض كور ( 3)

، أو انقطع دم مستحاضة، أو زال ضرر من به سلس البول فأكثر من عمامته
 .وحنوه

وجها واحدا يف اجلملة وفاقا، إل ما روي عن مالك لألحاديث الواردة يف ( 4)
كم بطهارته إمنا كان لوجود العذر فإذا زال حكم ببطالهنا احلالتوقيت، وألن 

ء املاسح على ول ينتقض وضو : وذلك إذا كان عنده ماء وإل فال، وقال الشيخ
 .اخلف بإنقضاء املدة على الصحيح من مذهب أمحد وقول اجلمهور

أي ولو كان حني متت مدة املسح يف صالة بطلت، واستأنف، ألهنا طهارة مؤقتة ( 5)
 .فبطلت بانتهاء وقتها، وإن كان فيها ول ماء مضى

 .أي املسح بطلت الطهارة يف املمسوح( 6)
 ونزع أحد : السابق، وقال الشارح وغريهواملبطل حقيقة هو احلدث ( 7)

= 
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 .(1)فتبطل يف مجيعها لكوهنا ل تتبعض

                                                
= 

اخلفني كنزعهما يف قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي 
 .اهـ، وأمجعوا على أنه مىت نزع أحد اخلفني وجب عليه نزع اآلخر

وقيده بعضهم بالصغرى، والصحيح عند احملققني أن املسألة ليست مبنية على ( 1)
على أن املسح يرفع احلدث، وأن احلدث ل يتبعض يف  وجوب املوالة، بل

النقض، فإذا خلع عاد احلدث إىل العضو فسرى إىل بقية األعضاء، فال فرق قدمه 
إنه الصحيح من املذهب عند : الشيخ يف شرح العمدة، وقال هو وأبو املعايل

ول جيزئ مسح رأسه وغسل رجليه، وفاقا أليب حنيفة ومالك، وق: احملققني، وعنه
للشافعي، والقول ببطالن الطهارة من املفردات، وهذا على وجوب املوالة عند أيب 

أيب الربكات على رفع احلدث، ومن تيمم وعليه خف وحنوه مث خلع : حممد، وعند
ألن مبطل : قال املوفق وغريه. بعد تيممه مل يبطل تيممه بذلك، اختاره الشيخ

وجد ههنا، وألن إباحة املسح ل يصري هبا الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ومل ي
 .ماسحا، ول مبنزلة املاسح
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 با  ن اق  ال   ء

 

وأشار إليه  (3)أحدها اخلارج من سبيل (2)وهي مثانية (1)أي مفسداته
أي خمرج بول أو  (ما خرج من سبيل)الوضوء  « نق »بقوله 
 .(4)غائط

                                                

فاعل ل جيمع على فواعل وصفا، إذا كان وصفا : نواقض مجع ناقض، وقوهلم( 1)
 .لعاقل، وما هنا ليس منه

: مجع ناقضة ل ناقض، ألنه جيمع على فواعل، والنقض يف األجسام: ويف املبدع
إخراجها عن إفادة ما هو املطلوب منها، فنواقض  :إبطال تركيبها ويف املعاين

الوضوء هي العلل املؤثرة يف إخراج الوضوء عما هو املطلوب منه، وفسره 
باملفسدات ألنه يف األصل من نقضت الشيء إذا أفسدته فنواقض الوضوء 

 .مفسدات الوضوء، يعين مبطالت الفائدة املطلوبة منه
مث استعمل يف إبطال الوضوء مبا عينه الشارع النقض يف األصل حل املربم، : ويقال

مبطال، وحقيقة عرفية، ونواقضه أحداث وأسباب، فاألحداث ما نقض الوضوء 
 .بنفسه، واألسباب ما كان مظنة خلروجه كالنوم واملس

 .بالستقراء، ومنها ما هو ناقض باإلمجاع، وما هو خمتلف يف النقض به( 2)
 .ريق، ومنه خمرج البول والغائطمتعلق باخلارج، والسبيل الط( 3)
قال . إىل ما هو يف حكم الظاهر، أما الغائط فبنص الكتاب والسنة واإلمجاع( 4)

ولكن »وقال عليه الصالة والسالم . َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَ اِئشِ : تعاىل
كذا فثبت البول بالسنة وكذا باإلمجاع، والقياس على الغائط و  «من  ائش أو ب ل

اإلمجاع على النقض به وباملين والودي ابن  ىاملذي باألحاديث الصحيحة، وحك
 ينقض، وجيب غسل ذكره وأنثييه اهـ : املنذر واملوفق وغريمها، وقال الشيخ يف املذي

وأما دم الستحاضة ففي قول عامة أهل العلم حلديث بنت أيب حبيش أهنا كانت 
= 
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أو حمتشي  (2)أو مقطرا يف إحليله (1)ولو نادرا أو طاهرا كولد بال دم
 .(4)ل الدائم كالسلس والستحاضة (3)وابتل

                                                
= 

دم عرق، رواه أبو داود والدارقطين فتوضئي وصلي فإمنا هو : تستحاض، قال
إسناده كلهم ثقات، فأمرها بالوضوء ودمها غري معتاد، وقيس عليه ما : وقال

  » صلى اهلل عليه وسلمسواه، وأما الريح فباألحاديث الصحيحة واإلمجاع، قال 
ف   نصرو ح ى »وقال  « قبا اهلل ص   أحد م إ ا أحدع ح ى     أ

واحلقت األمة أنواع : متفق عليه وقال ابن القيم «ا سمع ص تا أو  جد ر ح
 .احلدث األصغر على اختالفها يف نقضها هبا بالغائط

أي ولو كان اخلارج نادرا كالدود والدم وحنومها فينقض وهذا مذهب الشافعي ( 1)
وأصحاب الرأي، وكالريح من القبل وذكر الرجل، لعموم حديث ل وضوء إل من 

ول نعلم وجوده يف أحد، أو : الرتمذي، وقال يف املغينحدث أو ريح، وصححه 
: طاهرا كاملين والبعر الناشف واحلصا، وكالولد العاري من الدم، وقال ابن عقيل

 .األشبه ل ينقض
بفتح الطاء وتشديدها، بأن قطر يف إحليله، وهو جمرى البول من ذكره دهن وحنوه ( 2)

 .تصحبه مث خرج فينتقض ألنه ل خيلو عن بلة جنسة
بأن احتشى قطنا وحنوه يف قبله أو دبره مث خرج مبتال ينتقض وضوءه، ومفهومه ( 3)

أنه إن مل يبتل مل ينقض، كما جزم به الفتوحي يف القبل، وقيل ينقض، قال يف 
وهو الصواب، وخروجه بال بلة نادرة جدا، واحلاصل أن : تصحيح الفروع

لدبر فينقض مطلقا، الثانية يف إحداها أن يكون يف ا: للمحتشي ثالث حالت
أن ل يبتل فال ينقض، وإذا خرجت املقعدة فإن خرج : القبل وابتل فينقض الثالثة

 .معها ندى منفصل توضأ وإل فال، ول تعترب الرطوبة الالزمة، ألهنا ل تنفك عنها
 .أو كالرعاف والقروح السيالة( 4)
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 . (1)فال ينقض للضرورة
إن كان بول ) (2)سوى السبيل (نخارج من بقية البد)الثاين  (و)
أي غري  (كثريا جنسا غريمها)كان   (أو) (3)قليال كان أو كثريا (أو غائطا

 .(4)البول والغائط
                                                

: ويأيت يف باب احليض، قال الشيخواحلرج واملشقة، ولقوله وتوضئي لكل صالة، ( 1)
واألحداث الالزمة كدم الستحاضة، وسلس البول، ل تنقض الوضوء ما مل يوجد 

 .املعتاد وهو مذهب مالك
 .أي من غري الطريق املعتاد للبول والغائط( 2)
من حتت املعدة أو فوقها سواء كان السبيالن مفتوحني أو مسدودين، لعموم ما ( 3)

 .خارج معتاد أشبه اخلارج من املخرج تقدم، وألن ذلك
النجاسة : خروج: ألنه جناسة خارجة من البدن، أشبهت اخلارج من السبيل وعنه( 4)

من بقية البدن ل ينقض مطلقا، ألنه ل نص فيه، ول يصح قياسه على السبيلني 
 .وهو مذهب مالك والشافعي

ات من غري السبيلني الظاهر أنه ل جيب الوضوء من خروج النجاس: وقال الشيخ
فإنه ليس مع املوجبني دليل صحيح، بل األدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، 
لعموم البلوى بذلك، لكن استحباب الوضوء من احلجامة والقيء وحنومها متوجه 

صلى ألمة إىل معرفتها ل بد أن يبينها الرسول ااألحكام اليت حتتاج : ظاهر، وقال
عاما، ول بد أن تنقلها األمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس بيانا  اهلل عليه وسلم

وهبذه الطرق يعلم أنه ليس يوجب الوضوء من : من دينه، وذكر أصول مث قال
له أنه أمر بذلك، مع العلم بأن ذلك، فإنه مل ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مث

الناس كانوا ل يزالون حيتجمون ويتقيئون وخيرجون يف اجلهاد وغري ذلك، وقد قطع 
عرق بعض أصحابه ليخرج الدم، ومل ينقل عنه مسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك، 

ليس يف األدلة  الشرعية ما يدل على وجوب الوضوء : وقال يف القيء وخروج الدم
= 
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قاء  صلى اهلل عليه وسلمالرتمذي أنه  ىملا رو  (1)كقيء ولو حباله
 .(3)والكثري ما فحش يف نفس كل أحد حبسبه (2)فتوضأ

                                                
= 

احتجم وصلى ومل يتوضأ، رواه الدارقطين : الستحباب، وعن أنس منه بل على
 .وابن اجلوزي يف حجة املخالف، ومل يضعفه، وعادته اجلرح مبا ميكنه

وهو اخلارج بعد وصوله إىل املعدة، ولو كان ما تقيأه باقيا حباله مل يتغري، كأن ( 1)
 باستحالته، شرب حنو ماء وقذفه بصفته، ألن جناسته بوصوله إىل اجلوف، ل

 .هو قول أكثر الفقهاء: وقال اخلطايب. وكدم وقيح على املشهور من املذهب
هو أصح شيء يف هذا الباب، ورواه أمحد وأبو داود وغريهم، وقال : قال الرتمذي( 2)

إسناده صحيح، واغفله البخاري ومسلم لالختالف يف إسناده، وقال : ابن مندة
فاهلل أعلم، وذهب مالك والشافعي وغريمها إىل  ل تقوم به حجة،: البيهقي وغريه

وهو قول : أن القيء والدم والقيح وحنوها ل ينقض الوضوء ولو كثر، قال البغوي
وأنه ل : أكثر الصحابة والتابعني اهـ، لكن يستحب الوضوء منه، واختاره الشيخ

 اللذين والدم ملا روي عن جابر يف يءخيرج من الصالة ألجل اليسري اخلارج من الق
حيرسان يف غزوة ذات الرقاع، فرمي أحدمها بسهم فنزعه مث بآخر مث بالثالث، وركع 
وسجد ودماؤه جتري، رواه أبو داود بسند حسن، وملا روي عن الصحابة فابن 
عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ومل يتوضأ وابن أيب أويف عصر دمال، وروي عن 

ومل يعرف هلم خمالف من الصحابة : ريمهاغريمها حنو ذلك، قال املوفق والشارح وغ
فكان إمجاعا، وألن األصل عدم النقض حىت يثبت بالشرع، وقال النووي والشيخ 

أنه أوجب الوضوء من ذلك،  صلى اهلل عليه وسلموغريمها، مل يثبت قط عن النيب 
 .هو األمر عندنا: وقال مالك

إمنا يعترب ما : عقيلالفاحش ما فحش يف قلبك، وقال ابن : قال ابن عباس( 3)
يفحش يف نفوس أوساط الناس، واختاره القاضي ومجاعات كثري وصححه  
الناظم، وما إليه يف اإلنصاف، وأما اليسري فال ينقض رواية واحدة، حكاه القاضي 
وغريه، وأما كثري القلس فقيل ينقض وهو طعام أو شراب خيرج من البطن ملء 
= 
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الثالث  (و) (1)يثبت له أحكام املعتاد وإذا انسد املخرج وانفتح غريه مل
ولو تلجم، ومل : قال أبو اخلطاب وغريه (2)أي تغطيته (زوال العقل)

 .(3)خيرج منه شيء إحلاق بالغالب

                                                
= 

ه أو ل، أو ألقاه، وليس بقيء، وإن غلبه فهو الفم أو دونه، سواء أعاده إىل بطن
 .قيء

أي بل أحكامه باقية له، فال ينقض خروج ريح منه، ول ميسه ول خبروج يسري منه ( 1)
 .جنس، غري بول أو غائط، ول جيزئ فيه استجمار، ول غسل بإيالج فيه بال إنزال

أو برسام، وتغطيته  أو تغطيته كما عربوا به، وزواله هو ذهابه جبنون: صوابه( 2)
بإغماء أو سكر أو دواء أو نوم أو غريها، حلديث صفوان ولكن من غائط وبول 

بأسانيد صحيحة، : ونوم، رواه أمحد والشافعي والرتمذي وصححه، وقال النووي
وما ذكر أبلغ من النوم الذي هو مظنة خلروج شيء من الدبر واملظنة للحديث 

نة ل فرق بني وجوده وعدمه فإذا وجدنا املظنة أقيمت مقامه، ألن ما أنيط باملظ
الظن يف ترتيب األحكام  ىاعتربناها قطعية كانت أو ظنية، فإن الشارع قد أجر 

جمرى القطع، فمىت ظن وجود سبب احلكم استحق السبب لالعتبار، والعقل 
غريزة كالنور يقذف يف القلب فيستعد إلدراك األشياء وتقدم والنوم فرتة طبيعية 

وليس مزيال للعقل اهـ أي : ث لإلنسان متنع احلواس من العمل، قال النوويحتد
بل هو ساتر، فيجاب أنه أراد بالزوال الغلبة على العقل، ومل يقل ارتفاعه ليعم ما 
ذكروا، وإن كان فيه جتوز، وخرج بزوال العقل النعاس، وحديث النفس، وأوائل 

س مساع كالم احلاضرين وإن مل نشوة السكر، فال نقض هبا، ومن عالمات النعا
 .يفهمه

من اللجام وهو كالعصابة اليت يشد هبا،  (وتلجم)على األصح قاله يف الفروع ( 3)
 .تصري مثل اللجام يف فم الدابة
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 .(1)(إل يسري نوم من قاعد أو قائم)

                                                

النوم اليسري من : ألهنما ل ينفرج منهما خمرج احلدث فال ينقض قال الشيخ( 1)
لعلماء من األئمة األربعة املتمكن مبقعدته ل ينقض الوضوء، عند مجاهري ا

كان : وغريهم، ألن النوم ليس حبدث، ولكنه مظنة للحدث اهـ، حلديث أنس
ينتظرون العشاء حىت ختفق رءوسهم مث  صلى اهلل عليه وسلمأصحاب رسول اهلل 

نام : صله يف مسلمأيصلون ول يتوضئون رواه أبو داود وصححه الدارقطين، و 
وإين : يوقضون للصالة، وفيه: رواه الرتمذي وفيهالقوم أو بعض القوم مث صلوا، و 

ألمسع ألحدهم غطيطا، ويف رواية يضعون جنوهبم، ويف الصحيح عن ابن عباس 
حىت رقد الناس واستيقظوا وغريها من األحاديث الصحيحة، واآلثار، ويقيد : وغريه

 يضع جنبه بعد ركعيت الفجر ول صلى اهلل عليه وسلمبعدم الستغراق فقد كان 
ويف الصحيحني كان ينام حىت ينفخ فيصلي ول يتوضأ، ألنه كانت تنام . ينام

فقمت إيل : عيناه ول ينام قلبه، فلو خرج منه شيء لشعر به، وحلديث ابن عباس
جنبه األيسر فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذين، متفق عليه، واإلفاء النوم أو 

م فيه غلبة على العقل، وسقوط حاسة أن النو : النعاس، والفرق بني النوم والنعاس
البصر وغريها، والنعاس، ل يغلب على العقل، وإمنا تفرت فيه احلواس بغري سقوط، 
واملراد باليسري من النوم اليسري عرفا، لعدم حد الشارع له، وقيل يف حد النوم 

قدر صالة ركعتني، وقال : اليسري هو ما مل يتغري عن هيئته كسقوطه وحنوه، وقيل
ل حد لليسري، فمىت وجد ما يدل على الكثري مثل سقوط املتمكن وغريه : ملوفقا

انتقض وضوءه، وإن شك يف كثرته مل ينتقض ألن الطهارة متيقنة فال تزول 
بالشك، وقال ابن رشد بعد ذكر األحاديث فيه، ومن ذهب مذهب اجلمع محل 

قطة للوضوء على األحاديث املوجبة للوضوء من النوم على الكثري، وغري املس
الصواب ما صرح به : القليل، وهو مذهب اجلمهور، وهو أوىل، وقال غري واحد

أهل التحقيق، أن النوم الناقض هو املستغرق الذي ل يبقى مع إدراك من مضجع 
ول بد يف النوم الناقض من : أو مستلق ل على هيئة املصلي قال الزركشي وغريه

م غريه وفهمه فليس بنائم، ومن مسعه ومل يفهمه الغلبة على العقل، فمن مسع كال
فيسري، إمنا الناقض زوال العقل، فمىت كان ثابتا وحسه غري زائل مل يوجد سبب 

 .ل ينقض نوم مطلقا، واختار الشيخ إن ظن بقاء طهره: النقض، وعن أمحد
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ماء غوعلم من كالمه أن اجلنون واإل (1)غري حمتب أو متكئ أو مستند
وينقض  (3)ذكره يف املبدع إمجاعا (2)والسكر ينقض كثريها ويسريها

 .(4)أيضا النوم من مضجع
                                                

ه، ضاما يأي فينقض مطلقا، كنوم املضطجع، وصفة الحتباء أن جيلس على إليت( 1)
سه بيديه، أو مديرا حنو ردائه من وراء فكبتيه إىل حنو صدره، شادا ساقيه إىل نر 

 .ظهره إىل أن يبلغ ركبتيه حميطا من ظهره عليهما
وزوال العقل، وخرج منه يسري نوم ممن ذكر وبقي الباقي على : لعموم قوله( 2)

ألن األصل، وألن حسهم أبعد من حس النائم، ألهنم ل ينتبهون بالنتباه، و 
ماء يكون مغلوبا، ويف احلنون يكون مسلوبا، ففي إجياب الوضوء غالعقل يف اإل

على النائم تنبيه على وجوب ما هو آكد منه، واجلنون معروف، وصاحبه مسلوب 
ماء غشية ثقيلة على القلب يزول معها غالعقل، فهو أبلغ من النوم، واإل

 .اإلحساس
 .املدركة ىبها تتعطل القو آفة تعرض للدماغ، أو القلب، بسب: ويقال
من بلغم بارد غليظ، وحد بعضهم اجلنون بزوال الستشعار من القلب، : ويقال

 .مع بقاء احلركة والقوة يف األعضاء، واإلغماء بزوال الستشعار مع فتور األعضاء
أمجعت األمة على انتقاض الوضوء باجلنون : وحكاه املوفق والنووي وغريمها، وقال( 3)

 .ءماغوباإل
 صلى اهلل عليه وسلمونقل فيه اإلمجاع ابن املنذر وآخرون ملا يف الصحيحني أنه 

 .مي عليه مث أفاق فاغتسل، مث أغمي عليه مث أفاق فاغتسلغأ
قليال كان النوم أو كثريا، ملا يف السنن ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو ( 4)

ا  اسرتخت نه إذا نام مضطجعا ا فإراكعا أو ساجدا، لكن على من نام مضطجعا 
مفاصله، فيخرج احلدث، خبالف القيام والقعود والركوع والسجود، فإن األعضاء 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

146 

والكثري من قائم  (2)كمحتب ومتكئ ومستند  (1)وراكع وساجد مطلقا
رواه أمحد  «العين و اء السه فمن نا  فلي   أ»حلديث  (3)وقاعد
 .(4)وغريه

                                                
= 

متماسكة، فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج اخلارج، وتقدم لكن هذا احلديث 
 .هو منكر: قال فيه أبو داود

ل : و العباسأي قليال كان النوم أو كثريا، وتقدم ما رواه أهل السنن، وقال أب( 1)
أمحد يف الزهد عن  ىينقض اختاره القاضي وأصحابه وكثري من أصحابنا، ملا رو 

إذا نام العبد وهو ساجد يباهي : قال صلى اهلل عليه وسلماحلسن أن رسول اهلل 
انظروا إىل عبدي روحه عندي وهو ساجد، فسماه ساجدا : اهلل به املالئكة، يقول

فال تزول بالشك، وألن بعض الستمساك باق، مع نومه، وألن األصل الطهارة، 
 .إذ لو زال لسقط فلم يتم السرتخاء

 .أي فينقض مطلقا، وتقدم( 2)
 .أي ل اليسري فال ينقض( 3)
فرواه أهل السنن والدارقطين وغريهم عن علي، وحسنه املنذري وغريه، والوكاء ( 4)

ه بفتح السني وكسر اهلاء، بكسر الواو اخليط تربط به القربة واخلريطة وحنومها والس
والعينان كناية عن اليقظة، ألن النائم ل عني له تبصر، أي اليقظة وكاء الدبر، 
حافظ ما فيه من اخلروج، ألنه ما دام مستيقظا حيس مبا خيرج منه، وميسك ما يف 
بطنه، ما مل تنم عيناه، ومىت نام زالت قوته املاسكة، وظاهر حاله أن تنتقض 

الل الوكاء بالنوم، فدل على أن النوم مظنة للنقض، ل أنه ناقض طهارته، لحن
 .بنفسه، ولكن أقيمت املظنة مقام احلقيقة
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 (3)تعمده أو ل (2)آدمي (مس ذكر)الرابع   (و) (1)والسه حلقة الدبر
ل األنثيني ول بائن أو  (4)ولو أشل أو أقلف أو من ميت (متصل)

 .(6)من امرأة وهو فرجها الذي بني أسكتيها (قبل)مس  (أو) (5)حمله

                                                

 .وهو نقيض القبل، والدبر من كل شيء عقبه ومؤخره( 1)
أي الرابع من نواقض الوضوء مس ذكر آدمي كبري أو صغري، ذكر أو أنثى، منه ( 2)

مس : ر احليوانات، فال ينقض، قال الشيخأو من غريه بشهوة أو غريها، دون سائ
 .فرج احليوان غري اآلدمي ل ينقض باتفاق األئمة

إذا مل يتعمد : أي تعمد مس ذكره أو ذكر غريه، أو مل يتعمده، وقال الشيخ وغريه(3)
 .ذلك مل ينتقض وضوءه

أي ينقض مس ذكر متصل ل منفصل، ولو كان أشل أي ل نفع فيه لبقاء امسه (4)
 (قلفة)، وعبارة غريه نت، أو ميت للعموم، ولبقاء حرمته، أو أقلف أي مل خيوحرمته

بضم القاف وسكون الالم وحترك الغرلة أي جلدة رأس الذكر، ألهنا من مسمى 
 .الذكر، وحرمته ما اتصلت به

أي ل ينقض مس األنثيني، ومها اخلصيتان إمجاعا، ول بائن أي منفصل لذهاب (5)
مس حمل ذكر مقطوع من أصول األنثيني، جزم به وصححه حرمته، أو حمله أي 

 .غري واحد، ول املرأة فرجها بفرج مثلها من غري استعمال اليد
بضم اهلمزة، أي ناحييت الفرج، وهو خمرج البول، والشفران طرفا الناحيتني، ويقال (6)

 .األسكتان مها الشفران، ومناط املسألة الذكر، وغريه مبين ومفرع عليه
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رواه مالك  «من م    ر  فلي   أ» صلى اهلل عليه وسلملقوله 
ويف لفظ من مس  (2)وصححه أمحد والرتمذي (1)والشافعي وغريمها

 .(3)فرجه فليتوضأ صححه أمحد
                                                

فأخرجه اخلمسة وابن خزمية وابن حبان واحلاكم وابن اجلارود وغريهم عن بسرة ( 1)
 .بنت صفوان

هو أصح شيء يف هذا الباب، وصححه الدارقطين وغريه، وله : وقال البخاري( 2)
 .شواهد وطرق قيل إهنا تبلغ حد التواتر

ا، من حديث أم حبيبة، وصححه أبو زرعة، ورواه ابن ماجه واألثرم وغريمه( 3)
وقال ابن السكن، ل أعلم له علة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا أميا رجل مس ذكره فليتوضأ، وأميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه 

هذا عندي صحيح، وألن مس الذكر : قال البخاري: أمحد والرتمذي وقال
مقام احلقيقة،  مذكر بالوطء وهو يف مظنة النتشار غالبا، فأقيمت هذه املظنة 

ل ينقض مس ذكر آدمي مطلقا، : كما أقيم النوم مقام احلدث، وعن أمحد
طلق بن علي يف الرجل ميس  وفاقا أليب حنيفة وطوائف من السلف، حلديث

إمنا هو بضعة منك،  صلى اهلل عليه وسلمأعليه وضوء؟ فقال رسول اهلل : ذكره
اجه، والدارقطين، وصححه رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن م

هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وقال الطحاوي، : عمرو بن الفالس، وقال
إسناده مستقيم غري مضطرب، خبالف حديث بسرة، وصححه أيضا ابن حبان 

 .والطرباين وابن حزم وغريهم
وقال شيخ اإلسالم، األظهر أنه ل جيب الوضوء من مس الذكر، فإنه ليس مع 

ل صحيح، بل األدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن املوجبني دلي
والذين أوجبوا الوضوء مبس الذكر إمنا أوجبوه : الستحباب متوجه ظاهر، وقال

 يف موضع استحباب  حبديث خمتلف فيه، معارض مبثله، واختار
= 
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وينقض املس بيد بال  (1)ول ينقض مس شفريها، ومها حافتا فرجها
 (3)أو حرفه (بظهر كفه أو بطنه)سواء كان  (2)حائل، ولو كانت زائدة

من أف ى بيد  إلى »لعموم حديث  (4)من رءوس األصابع إىل الكوع
لكن  (5)، رواه أمحد«  ر  لي   ونه س ر فقد وجب عليه ال   ء

 .(6)ل ينقض مسه بالظفر

                                                
= 

إن مسه : الوضوء منه إذا حتركت شهوته، وتردد فيما إذا مل تتحرك، ومذهب مالك
 .قض وإل فالبشهوة انت

والشفر حرف كل شيء، ومنه شفر الفرج حلرفه، أي طرفه، وهو بضم الشني ( 1)
وتفتح والفرج مأخوذ من النفراج، وهو اسم ملخرج احلدث، ويتناول الذكر والدبر 
وفرج املرأة، ومنه يعلم الفرق بني قلفة الذكر وبني شفري وفرج املرأة، حيث قالوا 

 .ينبالنقض يف األول دون الثا
 .على األصح: للعموم، قال يف الفروع( 2)
بطن الكف يتناول الباطن كله، : احتياطا، للعموم ألنه جزء من اليد، وقال الشيخ( 3)

بطن الراحة واألصابع، ومذهب مالك والشافعي ل ينتقض وضوءه إل بباطن  
 .كفه

 .أي هذا املراد باليد هنا كالقطع يف السرقة( 4)
صحيح سنده، عدول نقلته، : واه البيهقي وغريه وابن حبان، وقالعن أيب هريرة ور ( 5)

هو أجود ما روي يف هذا : وصححه احلاكم وابن عبد الرب، وقال ابن السكن
الباب، واإلفضاء لغة الوصول، وأفضي إىل كذا بلغة وانتهى إليه، وإىل فرجه مسه 

فقوا على أن من ات: بيده، ومفهومه أنه ل ينتقض وضوءه بغري اليد، قال الوزير
 .مس فرجه بغري يده من أعضائه ل ينتقض وضوءه

 .ألنه يف حكم املنفصل( 6)
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 (من خنثى مشكل)أي ملس الذكر والقبل معا  (ملسهما)ينقض  (و)
ملس ذكر )ينقض أيضا  (و) (1)ذ أحدمها أصلي قطعاإلشهوة أول، 

أي ذكر اخلنثى املشكل لشهوة، ألنه إن كان ذكرا فقد مس  (ذكره
فإن مل ميسه لشهوة أو مس  (2)ذكره، وإن كان امرأة فقد ملسها لشهوة

أنثى قبل اخلنثى  سأي وينقض مل (أو أنثى قبله) (3)قبله مل ينتقض
ألنه إن كان أنثى  (5)أي يف هذه واليت قبلها (4)(لشهوة فيهما)املشكل 

 .(6)أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد ملسته لشهوة

                                                

كما لو مل يكن معه زائد، سواء كان املس منه أو من غريه، وملسه ملسا من باب ( 1)
قتل وضرب، أفضى إليه باليد، واستعمال غالب الفقهاء على أن املس باليد، 

اللمس هو املس للشيء باليد، وقال خطيب  :واللمس أعم منه، وقال اجلوهري
لفظ املس واللمس سواء، من : املس مسك الشيء بيدك، وقال الشيخ: الدهشة

 .أي مجيعا، ألن ملس الفرج متيقن (معا)فرق بينهما فقد فرق بني متماثلني، وقوله 
وهي أحسن، لتدل على املصاحبة : بشهوة، قال يف املبدع: وعبارة املقنع وغريه( 2)

 .املقارنة والالم رمبا تشعر بتقدم الشهوة، أو بتأخرهاو 
 .أي ولو بشهوة، لحتمال أن يكون زائدا( 3)
ألن اخلنثى إن كان امرأة فقد ملست املرأة فرج امرأة، وإن كان ذكرا فقد ملسته ( 4)

 .بشهوة
 .يعين اشرتاط اللمس بشهوة من خنثى مشكل، أو ذكر ذكره، أو أنثى قبله( 5)
 .قول الشيخ يف مس الذكر، فاخلنثى من باب أوىل وتقدم( 6)
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 (و) (2)أو مست ذكره مل ينتقض وضوءها (1)فإن كان املس لغريها
ألهنا اليت تدعو إىل  (3)(امرأة بشهوة)أي الذكر  (مسه)اخلامس 

 .(4)احلدث، والباء للمصاحبة
                                                

 .أي بغري شهوة مل ينتقض الوضوء يف املسألتني( 1)
 .ولو بشهوة لحتمال أن يكون زائداِ ( 2)
أو )اءة ر ويف ق َأْو  َمْسُ ُم النَِّساءَ : مجعا ين اآلية واألخبار لقوله تعاىل( 3)

فوقعت يدي : ولقول عائشة واللمس يطلق يف الشرع على اجلس باليد، (ملستم
فإذا سجد غمزين : على بطن قدميه ومها منصوبتان رواه مسلم، وهلما قالت

فقبضت رجلي، وصلى وهو حامل أمامة فاعتربت احلالة اليت يدعو املس فيها إىل 
 .احلدث، هي حالة الشهوة

ظاهر مذهب أمحد كمذهب مالك والفقهاء : أي فيعترب مقارنتهما، وقال الشيخ( 4)
قول السبعة أن اللمس إن كان بشهوة نقض وإل فال، وليس يف املسألة والفقهاء 

إذا مسها لغري شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع : متوجه غري هذا وقال
مل يوجب منه وضوءا، ول يستحب الوضوء منه، وذكر الزركشي وغريه أن املراد 

غريهن يف ذلك، اللمس للتلذذ، أما اللمس لغرض آخر فال فرق بينهن وبني 
ألن اللمس بشهوة هو املظنة خلروج املين، واملذي فأقيم مقامه كالنوم مع الريح، 

وقال األظهر أنه : وعنه ل ينقض مطلقا، اختاره يف الفائق، واآلجري والشيخ
املوجبني دليل صحيح، بل  ل جيب الوضوء من مس النساء، فإنه ليس مع

ل يقدر أحد أن ينقل عن : بل قال األدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب،
أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء،  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

وخرج إىل الصالة ومل يتوضأ،  صلى اهلل عليه وسلملعموم البلوى بذلك، وقبل 
األحكام اليت حتتاج : أنه توضأ من املس، وقالل خالف أنه مل ينقل عنه : وقال

بيانا عاما، ول بد أن  صلى اهلل عليه وسلمتها ل بد أن يبينها الرسول األمة إىل معرف
  انتفى تنقلها األمة، فإذا
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 (1)واملرأة شاملة لألجنبية وذات احملرم وامليتة والكبرية والصغرية املميزة
أو متسه ) (3)ولو بزائد لزائد أو أشل (2)وسواء كان املس باليد أو غريها

ينقض  (و) (4)أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق (هبا
 .(5)ألنه فرج (رمس حلقة دب)

                                                
= 

وهبذه الطرق يعلم أنه مل يوجب : هذا علم أنه ليس من دينه، وذكر أصول مث قال
الوضوء من ملس النساء، فإنه مل ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك 

زال أحدهم يلمس امرأته بشهوة، أو بغري شهوة، ومل ينقل عنه مع أن الناس ل ي
مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن ل يدل على ذلك، بل املراد 
باملالمسة اجلماع، وذكر أن استحباب الوضوء من ملسهن بشهوة متوجه ظاهر، 

 .وصوبه يف اإلنصاف
 .أمامة وهو يصليويستثىن الصغرية حلمله  (أو ل مستم)لعموم ( 1)
 .من بشرته أو بشرهتا( 2)
أي ولو كان املس ألشل أو به فنيقض املس، وزاد الشي يزيد زيدا وزيادة فهو ( 3)

زائد، والزائد اسم فاعل، وهو أن ينضم إىل ما عليه الشيء يف نفسه شيء آخر، 
 .والزيادة ما يزاد أو يزيد، مجعه زيادات، والشلل اليبس أو الذهاب

فيها الذكر  ىومسه امرأة بشهوة، ألهنا مالمسة تنقض الوضوء، فاستو : ولهيف ق( 4)
هي شقيقة الرجل، يعجبين أن تتوضأ ومرادهم : واألنثى كاجلماع، قال أمحد

وجوب الوضوء، وتقدم استظهار الشيخ الستحباب، ومتس بفتح امليم على 
 .املشهور وحكي ضمها

 ل ينقض مس حلقة الدبر،  وتقدم حديث من مس فرجه فليتوضأ، وعنه( 5)
 العمل عليه وصححه يف : اختاره مجاعة منهم اجملد، وقال اخلالل
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 (2)منه أو منها (لمس شعر وسن وظفر) (1)سواء كان منه أو من غريه
مع )املس  (ول) (4)ولو بشهوة (أمرد)لمس رجل لـ  (و) (3)ول املس هبا

ملموس بدنه ولو )ينتقض وضوء  (ول) (5)ألنه مل ميس البشرة (حائل
 .(6)ذكرا كان أو أنثى (وجد منه شهوة

                                                
= 

التصحيح واستظهره يف الفروع والتنقيح وغريمها، وفاقا أليب حنيفة ومالك، وأحد 
 .قويل الشافعي، وتقدم استحباب الشيخ الوضوء من مس الذكر والفرج يتناوهلما

ن مس حلقة دبر نفسه، أو من غريه، بأن مس حلقة أي سواء كان من املاس بأ( 1)
 .دبر غريه، ذكرا كان أو أنثى

أي سواء كان الشعر والسن والظفر من الرجل أو املرأة، فال ينقض، ألنه يف حكم ( 2)
 .املنفصل، والسن مؤنثة مجعها أسنان، مثل محل وأمحال

 .نفصلأي ول ينقض املس بالشعر والسن والظفر، ألهنا يف حكم امل( 3)
وهو املشهور من : األمرد هو الشاب طر شاربه ومل تنبت حليته، قال الشيخ( 4)

مذهب الشافعي، والقول الثاين يف مذهب أمحد وغريه أنه كمس النساء بشهوة 
فينقض وهو املشهور من مذهب مالك، والتلذذ بلمسه حرام بإمجاع املسلمني، 

 .ة تعلق احلكم بهوكذا النظر إليه بشهوة، فحيث وجد اللمس بشهو 
أي ظاهر اجللد أشبه ملس الثياب ولو بشهوة، كما لو وجدت من غري ملس ( 5)

شيء، ألن الشهوة ل توجب الوضوء مبجردها، وذلك إمجاع ممن رأى النقض 
 .باملس إل مالكا إذا مل يكن احلائل من الصفاقة حبيث مينع اللذة املعتربة

س ل يصح لفرط شهوته، وكذا ل ينقض وضوء ألنه ل نص فيه، وقياسه على املا( 6)
من تفكر : بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر، ألنه ل نص فيه، وقال الشيخ

 وغريه فانتشر فالتوضؤ عند  دفتحركت شهوته فانتشر، أو مس األمر 
حترك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، ملا يف السنن، إن الغضب من 
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مسلما  (وينقض غسل امليت) (1)ضوء ملموس فرجهوكذا ل ينتقض و 
ملا روي عن ابن  (2)كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغريا أو كبريا

 .(3)عمر وابن عباس أهنما كانا يأمران غاسل امليت بالوضوء
ل من يصب عليه املاء، ول  (1)والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة

أكل اللحم خاصة من )السابع  (و) (3)وهذا هو السادس (2)من ييممه
                                                

= 

ر، وإمنا تطفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم الشيطان وإن الشيطان من النا
فليتوضأ وكذلك الشهوة الغالبة من الشيطان، والنار، والوضوء يطفئها، فهو 

 .مستحب
أمر املاس بالوضوء، ولو انتقض وضوء امللموس  صلى اهلل عليه وسلموفاقا، ألنه ( 1)

 .ألمره أيضا بالوضوء، وقياسه على املاس ل يصح
مشدد وخمفف، وكذا غسل بعض ميت، ولو كان الغسل يف  للعموم وميت( 2)

 .قميص وحنوه
وعن أيب هريرة، أقل ما فيه الوضوء، وهو قول علي وحذيفة، وكان شائعا عنهم، ( 3)

ومل يعلم هلم خمالف من الصحابة فكان إمجاعا، وألن الغاسل ل : قال الشارح
ل ينقض : احلدث، وعنهيسلم غالبا من مس عورة امليت، فأقيم مقامه كالنوم مع 

هو قول أكثر : وفاقا، واختاره مجاعة من األصحاب، وقال الشارح واملوفق وغريمها
وهو الصحيح ألنه مل يرد فيه نص صحيح، ول هو يف معىن : العلماء، وقال

األظهر أنه ل جيب الوضوء من غسل امليت، فإنه : املنصوص عليه، وقال الشيخ
، بل األدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن ليس مع املوجبني دليل صحيح

الستحباب متوجه ظاهر، وكالم اإلمام أمحد يدل على أنه مستحب غري واجب 
ليس عليكم يف غسل ميتكم  صلى اهلل عليه وسلمويشهد هلذا القول قوله . اهـ

غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم رواه 
 .ه، وحسن احلافظ إسناده، وجوده يف املبدعالبيهقي وغري 
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وشرب لبنها  (5)فال ينقض بقية أجزائها كالكبد (4)أي اإلبل (اجلزور
 .(7)سواء كان نيئا أو مطبوخا (6)ومرق حلمها

فيه حديثان صحيحان حديث الرباء، وحديث جابر : قال أمحد
 .(8)بن مسرةا

                                                
= 

 .أي يقلب امليت ويباشر غسله، ولو مرة واحدة( 1)
 .فال يسمى أحدمها غاسال، ول جتري عليه أحكامه( 2)
 .يعين غسل امليت هو السادس من نواقض الوضوء( 3)
بكسرتني وتسكن الباء، اسم مجع ل واحد له، ومجعه آبال، واجلزور منها تقع ( 4)

على الذكر واألنثى، مجعها جزائر وجزر وجزرات، وجزر الشيء جيزره قطعه، 
 .واللحم هو املادة احلمراء الرخوة اليت تؤكل

والقلب والطحال والكرش والشحم، والكلية بضم الكاف، واللسان، والرأس ( 5)
 .والسنام واألكارع واملصران، ألن النص مل يتناوله

ابنا، وصححه يف التصحيح، وابن عقيل، وجزم اختاره كثري من أصح: قال الشيخ
 .به يف الوجيز وغريه

 .أي ل ينقض، ألن النص مل يتناوله( 6)
يعين حلم اإلبل، ألن األمر بالوضوء يقتضي ذلك، وقال الشيخ وغريه، وسواء كان ( 7)

 .قليال أو كثريا عاملا أو جاهال
عن الوضوء من حلوم  سلمصلى اهلل عليه و سأل رسول اهلل : فحديث الرباء قال( 8)

نعم توضئوا منها رواه أمحد وأهل السنن، وابن حبان وابن خزمية يف : اإلبل قال
 مل أر خالفا بني علماء احلديث أن هذا اخلرب صحيح : صحيحه، وقال

 صلى اهلل عليه وسلملعدالة ناقليه، وحديث جابر أن رجال سأل رسول اهلل 
ضئوا من حلوم اإلبل، رواه أمحد ومسلم، نعم تو : أنتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال
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 .(2)مكإسال  (1)(كل ما أوجب غسال)الثامن املشار إليه بقوله  (و)
                                                

= 

ولبن ماجه حنوه عن ابن عمر، وكذا أبو داود والرتمذي، وله شواهد من وجوه 
: بقوله صلى اهلل عليه وسلمأخر، وألن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النيب 

 إهنا جن خلقت من جن، فأكل حلمها يورث قوة شيطانية، تزول مبا أمر به النيب
صلى اهلل عليه من الوضوء من حلمها كما صح ذلك عنه  صلى اهلل عليه وسلم

هي من الشياطني، كما يف احلديث : من غري وجه، وقال الزركشي وغريه وسلم
الصحيح، فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية، فشرع الوضوء منها ليذهب 

وذهب إىل النقض ذهب األكثر إىل أنه ل ينقض : سورة الشيطان، وقال النووي
به أمحد وابن املنذر وابن خزمية والبيهقي، وحكي عن أصحاب احلديث مطلقا، 
وهذا املذهب أقوى دليال وإن كان اجلمهور على خالفه، فلعلهم مل يسمعوا هذه 
النصوص، أو مل يعرفوا العلة، وحكاه املاوردي وابن املنذر عن طائفة من الصحابة 

ممن يدع حديث حلوم اإلبل مع صحته اليت ل شك والتابعني، وكان أمحد يعجب 
فيها، فيخرج على مذاهبهم فإن املذهب ل يكون خالف ما فيه نص صحيح 
صريح أو إمجاع كما صرحوا به، ول ينقض طعام حمرم، وهو مذهب اخللفاء قال 

اخلبيث املباح : ل نعلم فيه خالفا، وعنه حلم اخلنزير، قال الشيخ: الشارح وغريه
ة كلحم السباع أبلغ من اإلبل، فالوضوء منه أوىل، واخلالف فيه بناء على للضور 

 .أن الوضوء من حلم اإلبل تعبدي، وقد بني الشارع العلة
 .أي تسبب عنه وجوبه، وإل فاملوجب الشارع( 1)
 : أي إسالم كافر، أصليا كان أو مرتدا، ولذلك أسقط الردة وقد قال تعاىل( 2)

 ملكلئن أشر   ليحب ن ع  ألنه إذا عاد إىل اإلسالم فإنا نوجب عليه
يتطهر فيما إذا عاد إىل  : الغسل، وإذا وجب الغسل وجب الوضوء، قال الشيخ

اإلسالم، فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل، فإذا نوامها بالغسل أجزأ اهـ ومذهب 
وضوء  مجهور العلماء األئمة الثالثة وغريهم أن الردة ل تنقض الوضوء، حلديث ل

إل من صوت أو ريح، واملراد باإلحباط من مات على الردة، ومل يذكر القاضي 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

157 

فيوجب الغسل  (إل املوت (2)أوجب وضوءا) (1)وانتقال مين وحنومها
كالقذف والكذب والغيبة   (4)ول نقض بغري ما مر (3)دون الوضوء

 .(6)والقهقهة ولو يف الصالة (5)وحنوها

                                                
= 

وابن عقيل وأبو اخلطاب، ومجع الردة من النواقض والردة هي اإلتيان مبا خيرج من 
 .اإلسالم، إما نطقا وإما اعتقادا وإما شكا، وقد حتصل بالفعل

 .من موجبات الغسلكالتقاء اخلتانني، واحليض والنفاس، وغري ذلك ( 1)
 .ألن وجوب الغسل وهو الطهارة الكربى، لزم لوجوب الطهارة الصغرى( 2)
 .فال جيب الوضوء باملوت بل يسن( 3)
أي من النواقض املشرتكة بني املسح على اخلفني وغريه، حكاه ابن املنذر وغريه ( 4)

ذلك إمجاعا، وأما املخصوصة كبطالن املسح بفراغ مدته، وخلع حائل وحنو 
 .فمذكور يف أبوابه

ويستحب الوضوء عقب الذنب، وهو قول : كالسب نص عليه، قال الشيخ( 5)
وصوبه النووي وغريه، وذكر غري واحد أنه يسن : طائفة من الصحابة والتابعني

الوضوء من الكالم احملرم، وهو قول ابن مسعود وعائشة والشعيب وغريهم، فإن 
الذنوب، والطهارة احلسية باملاء والرتاب، وإمنا أمر الطهارة من : الطهارة هلا معنيان

هبذه لتحقق تلك، فالفاعل للمنهي عنه خرج عن مقصود الطهارة، فيستحب له 
 .إعادة الوضوء

عند مجهور العلماء، كمالك والشافعي وأمحد، : أي ل نقض هبا، قال الشيخ( 6)
 .رره وهي معروفة بأن يقول قه قه، وقهقهة الرجل رجع يف ضحكه وك
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 (3)ول يسن الوضوء منهما (2)غري حلم اإلبل (1)وأكل ما مست النار
 .(4)يف احلدث)أي تردد  (ومن تيقن الطهارة وشك)

                                                

صلى اهلل عليه كان آخر األمرين من رسول اهلل : أي ل نقض به لقول جابر( 1)
ترك الوضوء مما مست النار، ورواه أبو داود والرتمذي، ويف الصحيح أنه  وسلم

 .أكل من كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ وأكل سويقا ومل يتوضأ
دم الوضوء مما فينقض ألن أحاديث األمر بالوضوء منه خاصة، وأحاديث ع( 2)

وهذا اخلاص متأخر : مست النار عامة، واخلاص مقدم على العام، وقال الشيخ
على العام، وقد اتفق العلماء على تقدمي اخلاص املتأخر، وحلم اإلبل مل يتوضأ منه 

 .ألجل مس النار بل ملعىن خيتص به
ضوء منه، أي من القهقهة وأكل ما مست النار، خبالف الكالم احملرم فيسن الو ( 3)

ل ينتقض عند اجلمهور، ولكن يستحب يف أقوى الوجهني، وقال يف : قال الشيخ
القهقهة كذلك، لكونه أذنب ذنبا، وللخروج من اخلالف، فإن مذهب أيب 

ينقض الوضوء اهـ، وما أوجب الطهارة ل فرق فيه بني التعبد وغريه، : حنيفة
ُروا: لقوله وهي تكون باحتالم وغريه، وأمره يف املذي  َوِإْم ُ ْنُ ْم ُجُنًبا َفا َّهَّ

 .بالوضوء، وهو خيرج بال قصد وغري ذلك
اعتقاد : على يقني الطهارة، وتقدم أن اليقني ضد الشك، ويف الصطالح بىن( 4)

الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه ل ميكن إل كذا مطابقا للواقع غري ممكن الزوال، 
صديق به، وقطعت به وقطعت بأن قطعها به ما أذعنت النفس للت: وقال املوفق

صحيح، والشك خالف اليقني عند الفقهاء، وهو الرتدد بني شيئني سواء استوى 
طرفاه أو رجح أحدمها على اآلخر، وتقدم أن الرتدد بني وجود الشيء وعدمه كله 

: واملرجوح وقال ابن القيما سواء املستوي والراجح يسمى يف اللغة وعند الفقهاء شكا 
الحتمالن أو رجح   مرادهم به الرتدد بني وجود الشيء وعدمه، سواء تساوي
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على  بىن) (1)بأن تيقن احلدث وشك يف الطهارة( أو بالعكس
عنده األمران أو  ىتساو  (3)سواء كان يف الصالة أو خارجها (2)(اليقني

ل ينصرف حىت ) صلى اهلل عليه وسلملقوله  (4)غلب على ظنه أحدمها
 .(5)متفق عليه (يسمع صوتا أو جيد رحيا

                                                
= 

 .أحدمها
كل مشكوك اجعله كالعدم، ويأيت قول ابن عمر هنى عن صوم يوم : والقاعدة

الشك، اطراحا ألعمال الشك، فهو أصل عظيم من الفقه أن ل يدع اإلنسان ما 
هلا، فمىت تيقن الطهارة وشك يف هو عليه من احلال املتيقنة إل بيقني يف انتقا

 احلدث فهو على الطهارة إمجاعا، حكاه غري واحد إل رواية عن مالك أنه يبىن
مل يتابعه على هذا غريه، والثانية عنه كمذهب : على احلدث، وقال ابن رشد

 .اجلماعة
على يقني احلدث، ألن احلدث إذا يقني، فلزم ما تيقن، ولغا املشكوك بإمجاع  بىن( 1)

 .املسلمني
صلى وهو الطهارة يف الصورة األوىل، واحلدث يف الصورة الثانية باإلمجاع، ولقوله ( 2)

 .ليطرح الشك، ولينب على ما استيقن اهلل عليه وسلم
هذا مذهب علماء السلف واخللف، إل رواية عن مالك فيما إذا كان شكه ( 3)

 .خارج الصالة ومل يتابع على ذلك
حلدث، ألن غلبة الظن إذا مل يكن هلا ضابط يف الشرع مل يلتفت أي الطهارة أو ا( 4)

 .إليها
: من حديث عبد اهلل بن زيد يف الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة؟ فقال( 5)

شيئا، فأشكل ل ينصرف احلديث وملسلم عن أيب هريرة إذا وجد أحدكم يف بطنه 
حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا، أي  عليه أخرج منه شيء أم ل، فال خيرج من املسجد

 ول  ل ينصرف حىت يتيقن مساع الصوت، أو وجود الرائحة
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 (2)منهما (وجهل السابق) (1)رة واحلدثأي تيقن الطها (فإن تيقنها)
فإن كان قبلهما متطهرا فهو  (3)إن علمها (فهو بضد حاله قبلهما)

اآلن حمدث، وإن كان حمدثا فهو اآلن متطهر، ألنه قد تيقن زوال تلك 
احلالة إىل ضدها، وشك يف بقاء ضدها، وهو األصل، وإن مل يعلم 

 .(4)حاله قبلهما تطهر
                                                

= 

يشرتط السماع، وألن األصل عدم النقض حىت يقوم ما يرفع األصل، وليس املراد 
ختصيص هذين األمرين باليقني، ألن املعىن إذا كان أوسع من اللفظ كان احلكم 

د الدين يف أن األشياء حيكم ببقائها على للمعىن، وهذا أصل وقاعدة من قواع
 .أصوهلا حىت يتيقن خالف ذلك

 .أي تيقن أنه مرة كان طاهرا ومرة كان حمدثا( 1)
 .أي من الطهارة واحلدث، بأن مل يدر الطهارة قبل احلدث أو بالعكس( 2)
 .أي تلك احلالة، ألن ما يغايره مشكوك فيه فال يلتفت إليه( 3)
له قبل الطهارة أو احلدث فلم يدر هل كان قبل الزوال فإذا كان جهل حا( 4)

مثال متطهرا أو حمدثا؟ تطهر وجوبا إذا أراد الصالة وحنوها، لتيقنه احلدث 
يف إحدى احلالتني، واألصل بقاؤه ألن وجود يقني الطهارة يف احلالة األخرى 

ل مشكوك فيه أكان قبل احلدث أو بعده، وألنه مل يتحقق طهارته ل يقينا و 
إذا : ظنا، وحمل ما تقدم إذا كان الشك يف الصالة أو قبلها، وقال عثمان

تيقن احلدث والطهارة بعد طلوع الشمس مثال وجهل أسبقهما ففي ذلك 
الثانية أن يتيقن : األوىل أن يتيقن التصاف بالطهارة واحلدث: مثان صور

أو ل،  فعل كل من الطهارة واحلدث من غري أن يعلم أن الطهارة عن حدث
يتيقن التصاف بالطهارة، وفعل وأن احلدث ناقض لطهارة أو ل، الثالثة أن 

 ل حدث ل يدري هل هو ناقض لطهارة أو
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ا، أو مشا رحيا من أحدمها ل بعينه فال وضوء وإذا مسع اثنان صوت
 (2)ول يأمت أحدمها بصاحبه، ول يصاففه يف الصالة وحده (1)عليهما

وحيرم على احملدث مس ) (3)وإن كان أحدمها إماما أعادا صالهتما
 .(4)(املصحف

                                                
= 

الرابعة أن يتيقن التصاف باحلدث وفعل طهارة ل يدري هل هي رافعة حلدثه أو  
ل؟ فهذه الصور األربع حكمها واحد على الصحيح، وهو أنه إن جهل حاله 

ا تطهر، وإل فهو على ضدها، واخلامسة أن يتيقن فعلهما رفعا حلدث قبلهم
ونقضا لطهارة، السادسة أن يعني وقتا ل يسعهما، كما لو قال توضأت وأحدثت 

اهلل أكرب، ففي هاتني الصورتني، إن جهل حاله قبلهما تطهر، : عند قول املؤذن
 يدر هل احلدث وإل فهو على مثلها السابعة تيقن أن الطهارة عن حدث ومل

ناقض لطهارة أول؟ فهو يف هذه الصورة متطهر مطلقا، سواء علم حاله قبلهما 
أول، وسواء كان قبلهما متطهرا أو حمدثا؟ الثامنة عكسها بأن تيقن أن احلدث 
ناقض لطهارة ومل يدر هل الطهارة عن حدث أو ل؟ فهو يف هذه الصورة حمدث 

 .مطلقا
 .يتحققه، فهو متيقن الطهارة شاك يف احلدث ألن كل واحد منهما مل( 1)
حال من مفعول أمه أوصافه، قيد يف إعادهتما وعلم منه أنه إن أمه مع غريه ( 2)

أوصافه معه فال إعادة عليهما، وإل فيجب على املؤمت منهما باآلخر اإلعادة 
ول يأمت أحدمها باآلخر، : مطلقا لعتقاده حدث إمامه وهو كالصريح يف قوهلم

الثاين أن ذلك مبنزلة : إذا تيقنا أن أحدمها أحدث ففيه قولن: وقال الشيخ
الشخص الواحد وهو أقوى، ألن حكم اإلجياب يثبت قطعا يف حق أحدمها فال 

 .وجه لرفعه عنهما مجيعا
 .لتيقن كل منهماأن أحدمها حمدث( 3)
 ه أصحف بالضم أي مجعت في: بتثليث امليم والضم أشهر مث الكسر، من( 4)
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ل محله  (2)بيد أو غريها بال حائل (1)وبعضه حىت جلده وحواشيه
 .(4)أو كم من غري مسأو يف كيس  (3)بعالقة

                                                
= 

ُرومَ : الصحف قال تعاىل أي من اجلنابة واحلدث،  *   َ َمسُُّه ِإ  اْلُمَ هَّ
ُرومَ وقال ابن عباس وغريه  يعين املالئكة، ل ينفي القول الذي  * ِإ  اْلُمَ هَّ

مذهب األئمة األربعة أنه ل ميس املصحف إل طاهر، كما يف : قبله، قال الشيخ
لعمرو بن حزم، ل ميس القرآن  صلى اهلل عليه وسلم الكتاب الذي كتبه رسول اهلل

إنه أشبه التواتر لتلقي : إل طاهر، ورواه النسائي وغريه متصال، قال ابن عبد الرب
الناس له بالقبول، وشهد له عمر بن عبد العزيز والزهري وغريمها بالصحة، وقال 

ديث ابن عمر، ل كتبه له، واحتج حب  صلى اهلل عليه وسلمل شك أن النيب : أمحد
ميس املصحف إل على طهارة، وهو قول سلمان وعبد اهلل بن عمر وغريمها، ول 

أمجعوا أنه ل جيوز للمحدث مس : يعرف هلم خمالف من الصحابة، وقال الوزير
املصحف، وقال الزركشي، إذا كتب بعض القرآن مفردا عن تفسري وغريه فإنه ل 

 .حفاجيوز للمحدث مسه، وإن مل يسم مص
 .أي نواحيه والورق األبيض املتصل به، لشمول اسم املصحف له( 1)
أي حيرم مسه أو بعضه بيد أو غريها من أعضائه ولو بصدره اتفاقا للعموم بال ( 2)

حائل، ألن النهي إمنا ورد عن مسه، واملس إذا للحائل، وكل شيء لقي شيئا فقد 
 .مسه

كعالقة السيف وحنوه، وفتحها يف   بكسر العني يف احملسوسات على الصحيح( 3)
 .املعقولت، كعالقة احلب، أي فال حيرم محله إذا لعدم العلة

إذا محله بكمه فال بأس، : فال حيرم ألن النهي إمنا ورد عن اللمس، قال الشيخ( 4)
لكن ل ميسه بيده، والكيس ما خياط من خرقة وحنوها، مسي بذلك ألنه جيمع ما 

هم وغريها، وأما ما يشرج من أدمي وخرق وحنوها فيقال له جيعل فيه ويضمه من درا
 .خريطة، والكم بضم الكاف مدخل اليد ويأيت
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ول صغري لوحا فيه قرآن من اخلايل من  (1)ول تصفحه بكمه أو عود
وحيرم أيضا مس مصحف بعضو  (3)ول مس تفسري وحنوه (2)الكتابة

 .(6)وتوسده (5)وسفر به لدار حرب (4)متنجس

                                                

وحنوه ألنه غري ماس له، وتصفحه قلب صفحاته وتفتيشها واحدة واحدة ( 1)
والصفحة من كل شيء جانبه، ومن الكتاب الوجه من الورق، وكذا نسخه بدون 

قوله يف ذلك، وذكر عنه أن نصارى احلرية   ل خيتلف: محل ومس، قال أبو بكر
 .كانوا يكتبون املصاحف لقلة من كان يكتبها

متكينه من مس اللوح من احملل اخلايل من الكتابة، دون  هأي ل حيرم على ولي( 2)
املكتوب، ودون املصحف أو بعضه، فال جيوز متكينه منه بدون طهارة وجوزه 

 .ستمراهبعض أهل العلم حلاجة تعلمه، ومشقة ا
 .ككتب حديث وفقه ورسائل فيها قرآن وظاهره قل أو كثر( 3)
ألنه أوىل من احلدث، وكذا بعضو رفع عنه احلدث قبل كمال الطهارة ألن رفع ( 4)

، فإن أكمله ارتفع، وإل فال، كما استظهره صاحب اإلنصاف، ل ىاحلدث مراع
وكذا : يف الفروع بعضو طاهر على غريه جناسة، على الصحيح من املذهب، وقال

 .مس ذكر اهلل بنجس فيحرم
إىل هنى أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو، وألنه عرضه إىل : ملا يف الصحيحني( 5)

 .الكفار عليه واستهانتهاستالء 
أي وحيرم توسده، ولو خاف سرقته، ألن ذلك ابتذال له وكذا استناد عليه، ووزن ( 6)

احرتامه حيث كتب إمجاعا، وحيرم دوسه أو به، وحيرم جلوس عليه إمجاعا، وجيب 
أمجع العلماء على وجوب صيانة املصحف واحرتامه، : دوس ذكر، وقال النووي

 .فلو ألقاه والعياذ باهلل يف قاذورة كفر
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وحيرم أيضا كتب القرآن  (2)ما مل خيف سرقة (1)وتوسد كتب فيها قرآن
وحتليته بذهب  (5)واستدباره وختطيه (4)وكره مد رجل إليه (3)حبيث يهان

 .(6)بذهب أو فضة

                                                

 .ل يكن فيها قرآن فيكرهإفيحرم أيضا، و ( 1)
خاف إن : أي سرقة الكتب اليت فيها قرآن فال حيرم، قال أمحد يف كتب احلديث( 2)

لو خاف احملدث على املصحف من حرق أو : سرقة فال بأس، وقال النووي وغريه
غرق أو وقوع جناسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع احلدث صرح به 
الدارمي وغريه، بل جيب ذلك صيانة له اهـ واألوىل وضع كتب النحو، مث التعبري مث 

مث التفسري، مث القرآن األعلى فاألعلى، الفقه، مث األخبار، مث املواعظ، مث احلديث، 
 .رعاية للتعظيم

إمجاعا، فتجب إزالته وحيرم كتابة ذكر : بأن يكتب ببول حيوان وحنوه، قال الشيخ( 3)
إن قصد بكتبه بنجس : اهلل بنجس، أو عليه أو فيه، وجيب غسله، وقال يف الفنون
ر، وفيما هو مظنة بذله، إهانته فالواجب قتله، وكذا دوسه، وتكره كتابته يف الستو 

ولو بلي املصحف أو اندرس دفن، ألن الصحابة دفنوا املصحاف بني القرب واملنرب، 
ول جيوز لف شيء يف كاغد فيه فقه وحنوه، ل طب وحنوه بعد حمو ما فيه من ذكر 

 .صلى اهلل عليه وسلماهلل عز وجل، أو الرسول 
 .بل يكفر كما يأيت يف حكم املرتدإذا مل يقصد إهانته فإن قصد إهانته حرم، ( 4)
ورميه إىل األرض بال وضع ول حاجة، بل هو مبسألة التوسد أشبه، قاله صاحب ( 5)

وجعله عند القرب منهي : الفروع وغريه، وكذا كتب علم فيها قرآن، قال الشيخ
 .عنه، ولو جعل للقراءة هناك

ه للنساء، وقيل حيرم، يكره حتليت: نص عليه، وهو مذهب مالك والشافعي، وقيل( 6)
حيرم كتبه : جزم به الشيخ وغريه، ككتب العلم يف األصح، وقال ابن الزاغوين

 .بذهب
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ولو  (الصالة)حيرم على احملدث أيضا  (و) (1)وحترم حتلية كتب علم
 .(4)وسجود تالوة وشكر (3)حىت صالة جنازة (2)نفال

                                                

بذهب أو فضة على الصحيح، وحترم خمالفة خط عثمان يف ألف أو واو، أو ياء، ( 1)
ومل يره غريه، : أو غري ذلك نص عليه، واستفتاح الفأل فعله ابن بطة، قال الشيخ

ابن العريب حترميه، ول يكره نقط املصحف وشكله، وكتابة  واختاره وحكى
وهو الصواب، : األعشار فيه، وأمساء السور وعدد اآليات، قال يف تصحيح الفروع

 .وعليه عمل الناس، وجوز بعضهم تقبيله، ل جعله على عينيه لعدم نقله
بخاري، وفيهما إمجاعا حلديث ل يقبل اهلل صالة بغري طهور، رواه اجلماعة إل ال( 2)

ل يقبل اهلل صالة من أحدث حىت يتوضأ وسواء كان عاملا أو جاهال لكن إن 
 .صلى جاهال أو ناسيا فال إمث عليه

فتحرم على احملدث، كما ثبت عن الصحابة، ودل عليه الكتاب والسنة، وأمجع ( 3)
رميها صالة اجلنازة صالة، ألن حت: عليه الفقهاء من السلف واخللف، قال ابن القيم

ول  صلى اهلل عليه وسلمالتكبري وحتليلها التسليم، وهو قول أصحاب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه يعرف عنهم فيه خالف، قول األئمة األربعة، وثبت عن النيب 

تسميتها صالة، وكذلك عن الصحابة، ومحلة الشرع كلهم يسموهنا صالة،  وسلم
يم فال بد من افتتاحه بالطهارة اهـ ويأيت وكل ما كان حترميه التكبري، وحتليله التسل

أنه إن خاف فوهتا تيمم، وحكى ابن حزم والنووي وغريمها عن بعض العلماء 
 .جوازها بال وضوء ول تيمم، واختاره الشيخ، وأحلق بذلك سجود التالوة والشكر

والصحيح أنه جيوز، ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق : قال الشيخ( 4)
يكره مع القدرة على الطهارة، لقوله عليه الصالة والسالم : ، وقد يقالاملسلمني

 .للذي سلم عليه كرهت أن أذكر اهلل إل على طهر
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 (2)(الطواف)حيرم على احملدث أيضا  (و) (1)ول يكفر من صلى حمدثا
الطواف بالبيت صالة إل أن اهلل أباح فيه  وسلمصلى اهلل عليه لقوله 

 .(3)الكالم رواه الشافعي يف مسنده

                                                

من صلى بال : وفاقا ملالك والشافعي، ولو عاملا، خالفا أليب حنيفة، وقال الشيخ( 1)
على  وضوء فيما تشرتط له الطهارة باإلمجاع كالصلوات اخلمس، فجمهور العلماء

 .أنه يغرز، ول يكفر، إل إذا استحل ذلك، واستهزأ بالصالة
 .بالبيت احلرام فرضا أو نفال، وفاقا ملالك والشافعي( 2)
وسنده ضعيف، وأخرجه أمحد والنسائي والرتمذي واحلاكم وغريهم بلفظ إمنا ( 3)

أهل املعرفة : الطواف بالبيت صالة، فإذا طفتم فأقلوا الكالم، قال الشيخ
حلديث ل يصححونه إل موقوفا، وبكل حال فال حجة فيه اهـ وثبت أن النيب با

 .توضأ للطواف صلى اهلل عليه وسلم
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 (1)با  ال سا
على وجه  (3)أي استعمال املاء يف مجيع بدنه (2)بضم الغني الغتسال

 .(5)وبالفتح املاء أو الفعل (4)خمصوص

                                                

أي باب ما يوجب الغسل، وما يسن له، وصفة الكامل واجملزئ منه، وما مينع منه ( 1)
 .اجلنب وغري ذلك

 .ضم لغتاناسم مصدر، وهو الذي تستعمل الفقهاء، وعند أهل اللغة بالفتح وال( 2)
سيالن املاء على مجيع البدن، واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إل : ويقال( 3)

ما يتعذر إيصال املاء إليه أو يتعسر، فاملضمضة والستنشاق جزء من مفهومه، 
فال توجد حقيقة الغسل الشرعية بدوهنما، وأمجعوا على أن اجلنابة حتل مجيع 

 .البدن
نية وتسمية ما يتبع ذلك، وحقيقته، إفاضة املاء على األعضاء وستأيت كيفيته من ( 4)

ُروا: بنية التطهر، واألصل فيه قوله تعاىل مع ما يأيت  َوِإْم ُ ْنُ ْم ُجُنًبا َفا َّهَّ
من السنة وإمجاع األمة، وذكر السهيلي وغريه أن الغسل من اجلنابة كان معمول 

ما بقي فيهم احلج والنكاح، ولذا عرفوا به يف اجلاهلية، من بقايا دين إبراهيم، ك
ُروا: مع قوله : ومل حيتاجوا إىل تفسريه، وقال الشيخ َوِإْم ُ ْنُ ْم ُجُنًبا َفا َّهَّ

 .كان مشروعا قبل
املراد بالفعل، هنا املصدر، أي غسل البدن، والفتح يف املصدر أشهر من الضم ( 5)

الغسل بضم أوله : لكوأفصح لغة، ألن فعله من باب ضرب، وقال ابن ما
 .وسكون ثانيه الغتسال، واملاء الذي يغتسل به
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ستة  (وموجبه) (1)وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغريه
إن خرج  (ل (3)دفقا بلذة)من خمرجه  (خروج املين)أحدها  (2)أشياء

                                                

من قال : كسدر واخلطمي بالفتح ويف القاموس بالكسر ويفتح قال األزهري( 1)
بالكسر فقد حلن اهـ وهو نبات معروف يغسل به، بني كل قصبتني منه زهر أمحر، 

 .وقد يكون أبيض، يستدير ويتفتح كالورد
ب عنه وجوب الغسل باعتبار أنواعه ستة أشياء بالستقراء أيها أي الذي يتسب( 2)

 .وجد كان سببا لوجوب الغسل
فقال يف  صلى اهلل عليه وسلمسألت النيب : من الذكر أو األنثى، حلديث علي( 3)

املذي الوضوء ويف املين الغسل، أخرجه أمحد وأهل السنن، وصححه الرتمذي، 
 .وأخرجاه خمتصرا

ل نعلم فيه خالفا، : و قول عامة أهل العلم، وقال الشارحوه: قال الرتمذي
وحكاه غري واحد اتفاقا، والطربي إمجاع املسلمني، واملراد خروجه من خمرجه املعتاد 
ولو دما، فإنه قد خيرج أمحر لقصور الشهوة عنه، ويصري كماء اللحم، ورمبا خرج 

امليم وكسر النون وتشديد  دما عبيطا، وعند الشافعي وإن مل يقارنه لذة، وهو بفتح
أي يصب ويراق ويدفق، وهو من  الياء، وحكي ختفيفا، مسي بذلك ألنه ميىن

الرجل يف حالة صحته ماء غليظ أبيض خيرج عند اشتداد الشهوة، يتلذذ خبروجه 
ويعقب البدن بعد خروجه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، يقرب من رائحة 

 .ياض بيض جافالعجني، وإذا يبس رحيه ريح ب
تشبه خواصه املعتمدة اخلروج بشهوة، مع الفتور عقبه، والرائحة اليت : وقال النووي

الطلع، والعجني، واخلروج بتزريق، ودفق يف دفعات، وكل واحدة من هذه الثالث  
كافية يف كونه منيا اهـ، ومن املرأة ماء رقيق أصفر، وقد يبيض لفضل قوهتا، ول 

وفتور شهوهتا عقيب خروجه، ويف صحيح مسلم وغريه ماء خاصية له إل التلذذ 
الرجل غليظ أبيض، وماء املرأة رقيق أصفر، ومن املين خيلق احليوان بإذن اهلل، 

 فيجرب  خلروجه من مجيع البدن، وهلذا يضعف البدن بكثرته
دفقا بلذة، يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا، وهلذا مل يعرب يف : بالغسل، وقوله

= 
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فلو خرج من يقظان لغري ذلك كربد  (1)وحنوه (بدوهنما من غري نائم)
إ ا »من غري شهوة مل جيب به غسل، حلديث علي يرفعه  (2)وحنوه

رواه  «وإم لم تكن فا قا ف  ت  سا (3)ف ق  الماء فا  سا
فعلى هذا يكون  (5)اله إبراهيم احلريبوالفضخ خروجه بالغلبة ق (4)أمحد

 .(6)جنسا وليس مبذي قاله يف الرعاية
                                                

= 

 .تهى وغريه إل باللذةاملن
عليه وسكران، فإنه ل لذة هلم يقينا لفقد إدراكهم وجعلت  ىكمجنون ومغم( 1)

هل على املرأة من غسل إذا هي : اللذة حاصلة يف حقهم حكما، حلديث
 احتلمت؟ 

نعم إذا رأت املاء، أي املين بعد الستيقاظ متفق عليه، وألمحد والنسائي : قال
 .غسل حىت تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حىت ينزل وابن ماجه ليس عليها

 .كمرض وكسر ظهر( 2)
حذفت املاء وهي الرمي، ول يكون هبذه الصفة إل  ىالفضخ باخلاء املعجمة ويرو ( 3)

 .بشهوة
 .وعند أيب داود إذا فضخت املين فاغتسل وأصله يف الصحيحني وغريمها( 4)
بن عبد اهلل بن ديسم احلريب نسبة إىل حملة هو ابن إسحاق بن إبراهيم بن بشري ( 5)

عن أمحد وأيب  ىغريب بغداد، إمام فاضل له تصانيف، منها غريب احلديث، رو 
 .غريه خروجه على وجه الشدة: نعيم، وتويف سنة مائتني ومخس ومثانني، وقال

أي إن خرج من يقظان بغري لذة فنجس، ول يوجب الغسل، وليس مبذي، ( 6)
 املعجمة فيه لغات أفصحها فتح امليم وسكون الذال وختفيف  واملذي بالذال

الياء مث بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء رقيق أبيض لزج، خيرج عند املالعبة 
أو تذكر اجلماع، أو إرادته، أو نظر أو غري ذلك، عند فتور الشهوة بال شهوة، 
= 
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وإن خرج املين من غري خمرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه مل جيب 
وإن أفاق نائم أو حنوه ميكن  (1)الغسل، وحكمه حكم النجاسة املعتادة

 ولو مل يذكر (3)فإن حتقق أنه مين اغتسل فقط (2)بلوغه فوجد بلال
 .(4)احتالما

                                                
= 

 .رجل واملرأة فيهورمبا ل حيس خبروجه، وخيرج عند مبادئ الشهوة، ويشرتك ال
إذا هاجت خرج منها املذي، وهو أغلب فيهن منه يف الرجال اهـ، : قال اجلويين

وأما الودي فيخرج عقب البول، وهو غري لزج، وإمنا هو أبيض ثخني يشبه املين يف 
أمجع العلماء على أنه ل : الثخانة، وخيالفه يف الكدورة ول رائحة له، قال النووي

املذي والودي، ملا يف الصحيحني وغريمها عن علي وغريه، جيب الغسل خبروج 
 .وأمر عليه الصالة والسالم يف املذي بالوضوء

يعين يف التطهري ل وجوب الغسل، قال الزركشي، ل نزاع فيما نعلمه أن الغسل ( 1)
 .ل جيب خبروج املين من غري خمرجه وإن وجد شرطه

ممن ميكن بلوغه كابن عشر وبنت تسع  عليه ىأي وإن استيقظ نائم وحنوه كمغم( 2)
بباطن ثوبه، وصححه يف : فوجد بلال أي نداوة يف بدنه أو ثوبه، وقال بعضهم

اإلنصاف، واستظهر أنه مراد األصحاب، فإن كان بظاهر ثوبه ومل يتحقق أنه منه 
مل جيب عليه غسل، وإذا وجد منيا يف ثوب ل ينام فيه غريه فعليه الغسل وإعادة 

 .من الصالة املتيقن
أي اغتسل ل غري، دون غسل ما أصابه من املين، وقط بالسكون مبعىن حسب، ( 3)

 .وهو الكتفاء بالشيء، وإذا قلت ما فعلته قط فبالضم والتشديد
 ابن املنذر وغريه اإلمجاع  ىل نعلم فيه خالفا، وحك: قال املوفق وغريه( 4)

وسكون الالم ما يراه يف النوم، مث  عليه والحتالم افتعال من احللم بضم املهملة
احتلم الرجل، جامع يف نومه، وإن احتلم ومل : غلب على ما يراه من اجلماع يقال

 .جيد بلال مل جيب الغسل، حكاه ابن املنذر وغريه إمجاعا، ولو وجد لذة اإلنزال
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أو   (1)وإن مل يتحققه منيا فإن سبق نومه مالعبة أن نظر أو فكر وحنوه
 (3)وإل اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا (2)كان به إبردة مل جيب الغسل

 .(4)(ومل خيرج اغتسل له)املين  (وإن انتقل)

                                                

يف كربد وانتشار فال غسل عليه، وفاقا، ول عب املرأة مالعبة، لعب معها، وفكر ( 1)
 .الشيء، أعمل النظر فيه وتأمله

األبردة بكسر اهلمزة والراء مرض حيدث بسبب غلبة الربد والرطوبة بغري شهوة ( 2)
علة معروفة حتصل : اجلماع، أو برودة حتصل يف اجلوف، وقال يف ترويح األرواح

من غلبة الربودة والرطوبة، أي أو كان به إبردة وخرج مين مل جيب الغسل لعدم 
سبب وجوب الغسل، وجيب غسل ما أصاب من ثوبه وبدنه، لرجحان كونه يقني 

 .مذيا لقيام سببه، إقامة للظن مقام اليقني
أي وإن مل يسبق نومه مالعبة أو نظر أو فكر وحنوه اغتسل وجوبا، لوجود ( 3)

السبب املقتضي لذلك، فإن النوم مظنة الحتالم، والغالب على النائم الحتالم 
ب يعارضه، وقد قام شاهد املظنة، وظاهر القياس مبوجب شهادته ومل يتقدم سب

ويطهر ما أصاب بدنه أو ثوبه وحنوه احتياطا، وهذا من باب اخلروج من عهدة 
 .الواجب، واحتاط الرجل حيتاط احتياطا، أخذ باحلزم والثقة حمافظة لنفسه

انتقاله أو أي وإن أحس الرجل بتحول املين من صلبه، كأن قبل امرأة فأحس ب( 4)
نزوله، فحبسه فلم خيرج اغتسل له، أو املرأة بتحوله عن ترائبها اغتسلت ألنه يبعد 

 .بعد انتقاله عدم خروجه
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وحيصل به البلوغ  (1)ألن املاء قد باعد حمله، فصدق عليه اسم اجلنب
أي بعد غسله  (بعده)املين  (فإن خرج) (2)ا يرتتب على خروجهوحنوه مم
 .(3)ألنه مين واحد فال يوجب غسلني (مل يعده)لنتقاله 

                                                

فيه الشهوة، وقد وجدت بانتقاله أشبه ما لو خرج، وعنه ل  ىوألن الغسل تراع( 1)
وهو قول العلماء كافة، إل : جيب الغسل بالنتقال حىت خيرج، قال غري واحد

صلى اهلل أمحد يف قول واختار عدم وجوب الغسل املوفق والشارح ومجاعات، ألنه 
علق الغتسال على رؤية املاء، فال يثبت احلكم بدونه، ولإلمجاع على  عليه وسلم

عدم الوضوء من اإلحساس باحلدث، كالقرقرة والريح، ما مل خيرج منه شيء فكذا 
ذا انتقل لزم منه اخلروج، وإمنا يتأخر هنا، وكالم أمحد إمنا يدل على أن املاء إ

فكذلك يتأخر الغسل إىل حني خروجه، وأصل اجلنابة يف اللغة البعد، وتطلق يف 
الشرع على من أنزل املين، وعلى من جامع، واجلنب من خرج منه املين على وجه 

أجنب إذا قضي شهوته من املرأة، ومسي جنبا ألنه جيتنب الصالة : الشهوة، يقال
 .جد والقراءة ويتباعد عنهاواملس

الوضوء  كثبوت حكم فطر، ووجوب بدنه يف احلج، وتقدم اإلمجاع على عدم( 2)
 .بالقرقرة والريح قبل اخلروج

ألن اخلارج بعد الغسل هو ذلك املين املنتقل، فهو كبقية مين خرج بعد الغسل، ( 3)
 بعد غسله من واملراد بال شهوة، فإن خرج بشهوة لزمه الغسل، وكذا إن خرج مين

مجاع مل ينزل فيه بغري شهوة، أو خرجت بقية مين اغتسل له بغري شهوة مل جيب 
يتوضأ : الغسل، لقول ابن عباس يف اجلنب خيرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال

وحنوه عن علي، وألنه مين، واحد فأوجب غسال واحدا، وإن انتقل ومل يغتسل مث 
 .خرج بعد فإنه يغتسل بال نزاع
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أو قدرها إن فقدت، وإن مل  (1)(تغييب حشفة أصلية)الثاين  (و)
فإن  (4)وإن مل جيد حرارة (قبال كان أو دبرا (3)يف فرج أصلي) (2)ينزل

أو أوجل غري  (5)ته يف فرج أصلي، ومل ينزلأوجل اخلنثى املشكل حشف
 .(6)اخلنثى ذكره يف قبل اخلنثى فال غسل على واحد منهما إن مل ينزل

                                                

أي الثاين من موجبات الغسل تغييب حشفة، وهي الكمرة ما فوق اخلتان من ( 1)
 .رأس الذكر، وموضع القطع غري داخل يف حكم احلشفة

أي أو تغييب قدر احلشفة األصلية إن كانت مفقودة وإن مل ينزل إذ املوجب ( 2)
 التغييب ل اإلنزال إمجاعا حكاه الوزير وغريه، ملا يف الصحيحني من حديث أيب

هريرة إذا جلس بني شعبها األربع، مث جهدها فقد وجب الغسل زاد أمحد ومسلم 
وإن مل ينزل وكالم العرب يقتضي أن اجلنابة تطلق حقيقة على اجلماع، وإن مل 
يكن فيه إنزال، وألمحد ومسلم عن عائشة مرفوعا إذا قعد بني شعبها األربع مث 

مذي، ولفظه إذا جاوز اخلتان مس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل، وصححه الرت 
إذا : اخلتان فقد وجب الغسل، وورد بلفظ اإللزاق، وبلفظ امللقاة قال القاضي

 .غابت احلشفة يف الفرج فقد وقعت املالقاة، وقال ابن سيد الناس
وهكذا معىن مس اخلتان اخلتان أي قاربه وداناه اهـ، وجيب بتغييبها كالوطء الكامل 

 .، فإن مل يبق منه قدرها مل يتعلق به حكمقريب من أربعمائة حكم
 .فال غسل بتغييب حشفة أصلية يف قبل زائد( 3)
أي من الفرج فيجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل ( 4)

 .إمجاعا
 .فال غسل على واحد منهما( 5)
 لعدم تغييب احلشفة األصلية بيقني، إل أن حتققت جنابته كأن أوجل ( 6)

 .يف فرجه وأوجل هو يف فرج امرأة، أو دبر فيجنب يقينا، ألنه جامع أو جومع رجل
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ول بإيالج بعض  (1)ول غسل إذا مس اخلتان اخلتان من غري إيالج
 .(2)احلشفة

                                                

أي إدخال ول إنزال إمجاعا، إذ املوجب ليس مس اخلتان اخلتان، وإمنا املوجب ( 1)
هو التغييب، فقد انعقد اإلمجاع على أنه لو وضع ذكره على ختاهنا ومل يوجله مل 

صرحا به من حديث عبد اهلل بن جيب الغسل على واحد منهما، كما جاء م
عمرو إذا التقى اخلتانان، وتوارت احلشفة فقد وجب الغسل، رواه ابن أيب شيبة 
وغريه، وختان الرجل موضع القطع، وختان املرأة موضع قطع جلدة منها، كعرف 
الديك، فوق الفرج فإذا غابت احلشفة يف الفرج فقد حاذى ختانه ختاهنا،وعرفه 

ختان الرجل هو الذي يقطع منه يف حال اخلتان، وهو ما : فقالواأبو حامد وغريه، 
دون حزة احلشفة، وأما ختان املرأة فمدخل الذكر، وهو خمرج احليض والولد واملين، 
وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل، هو خمرج البول، وبني هذا الثقب 

الورقة، بني ومدخل الذكر جلدة رقيقة، وفوق خمرج البول جلدة رقيقة مثل 
الشفرين، والشفران حتيط باجلميع، فتلك اجللدة الرقيقة تقطع منها يف اخلتان، 
وهي ختان املرأة فحصل أن ختان املرأة مستقل، وحتته خمرج البول، وحتت خمرج 
البول مدخل الذكر، وخمرج احليض الذي هو خمرج الولد، وهو خرق لطيف، فإذا 

 .ء اخلتانني أن تغيب احلشفة يف الفرجتضت البكر، فصارت ثيبا، فالتقافا
بال إنزال لعدم التقاء اخلتانني، وكل ما تقدم إذا كان بال حائل، ألنه ل يسمى ( 2)

مالق مع احلائل، وإن كانت احلشفة ملفوفة خبرقة مثال، فإن وجد لذة اجلماع بأن  
ا التقى كانت اخلرقة رقيقة حبيث جيد حرارة الفرج واللذة وجب، وهو ظاهر قوله إذ

 .اخلتانان
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أو صغري  (2)أو نائم أو جمنون (أو ميت (1)من هبيمة)كان الفرج   (ولو)
 (و) (4)كذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغري وحنوهو  (3)جيامع مثله

 .(5)أصليا كان أو مرتدا (إسالم كافر)الثالث 

                                                

ألنه إيالج يف فرج أشبه اآلدمية، وهو قول مجهور العلماء من الصحابة والتابعني، ( 1)
 .ومن بعدهم إل أبا حنيفة، فال جيب عنده إل باإلنزال

 ىفيجب الغسل، كما جيب على اجملامعة، ولو كانت جمنونة أو نائمة أو مغم( 2)
هبا : ه القصد، كسبق احلدث، وإن قالتعليها، ألن موجب الطهارة ل يشرتط في

ل غسل عليها لعدم اإليالج : جين جيامعها كالرجل، فقال يف املبدع وغريه
 .والحتالم

جتوز قراءته مبنيا أو مبنيا للمفعول، وهو ابن عشر وبنت تسع، خبالف من ل ( 3)
 جيامع مثله فال جيب عليه غسل، فلو كان أحدمها جيامع مثله فلكل حكمه ول

يشرتط البلوغ، لغتسال عائشة ومعىن الوجوب أن الغسل شرط لصحة صالته 
ومثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار وحنوه، : وحنوها، ل التأثيم برتكه، قال الشيخ

إنه جيب لدخول الوقت، وإرادة الصالة، وأجاب ابن الزاغوين وابن : وتقدم قوله
 .يل اللعب لغري شهوة فالإن كان له شهوة لزمه، وإن كان على سب: عقيل

أي ومثل من غيب حشفة أصلية يف فرج أصلي يف وجوب الغسل من استدخلت ( 4)
عليه أو ميت، لعموم إذا التقى اخلتانان  ىذكر نائم أو صغري، ولو طفال أو مغم

وجب الغسل، وكذا مستدخل ذكره، إل ميتا أو طفال ل جيامع مثله ويعاد غسل 
 دبره، واألحكام املتعلقة بتغييب احلشفة كاألحكام ميتة جومعت، ومن جومع يف

 .املتعلقة بالوطء الكامل
 .ذكرا كان أو أنثى أو خنثى وفاقا ملالك واستحبه أبو حنيفة والشافعي( 5)
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ألن قيس بن عاصم أسلم  (2)ولو مل يوجد يف كفره ما يوجبه (1)ولو مميزا
أن يغتسل مباء وسدر، رواه أمحد  صلى اهلل عليه وسلمفأمره النيب 

ويغسل : قال أمحد (4)ويستحب له إلقاء شعره (3)والرتمذي وحسنه
 .(5)ثيابه

                                                

أي دخل يف سن التمييز قبل سن التكليف، ووقت وجوب الغسل للميز إذا أراد ( 1)
 .ت ولو شهيدا على ما يأيتما يتوقف عليه غسل أو وضوء، لغري لبث، أو ما

أي ولو كان مل يوجد يف كفره ما يوجب الغسل، من حنو مجاع أو إنزال ألن النيب ( 2)
ل، وإقامة للمظنة مقام حقيقة احلدث، وقال صمل يستف صلى اهلل عليه وسلم

إذا وجد منه سبب يوجب الغسل فاغتسل يف حال كفره مث أسلم ل يلزمه : الشيخ
 .تقدوجوبه، بناء على أنه يثاب على طاعته يف الكفر إذا أسلمإعادة الغسل إن اع

 ىوصححه هو وابن السكن ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغريهم ورو ( 3)
مروه أن يغتسل وقال  صلى اهلل عليه وسلماإلمام أمحد أن مثامة أسلم، فقال 

وهو مذهب أيب ل جيب إل إذا وجد منه حال كفره ما يوجبه، : املنقح وأبو بكر
حنيفة والشافعي، وحكي اتفاقا، ألن العدد الكثري واجلم الغفري أسلموا فلو أمر  

، رواه البخاري، دكل من أسلم به لنقل نقال متواترا ظاهرا، ومثامة اغتسل مث تشه
ومل يذكر أنه أمره، وقيس أمره أن يغتسل مباء وسدر، والسدر غري واجب، فيحمل 

وهو قول أكثر أهل : مجعا بني األدلة، قال اخلطايب احلديثان على الستحباب
وهو أوىل، وقيس بن عاصم هو ابن سنان ابن منقر : العلم، قال يف اإلنصاف

هذا سيد أهل الوبر وقيل  صلى اهلل عليه وسلمه النيب بالتميمي، الذي قال 
 .من قيس: ممن تعلمت احللم؟ قال: لألحنف

 .نك شعر الكفر واختنت ورواه أبو داودألق ع صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 4)
 .يعين استحبابا، وإن قيل بنجاستها وجب وتقدم طهارهتا( 5)
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 .(2)غري شهيد معركة ومقتول ظلما ويأيت (1)(موت)الرابع  (و)
ول خالف يف  (3)(نفاس)السادس  (حيض و)اخلامس  (و)

والنقطاع  (5)فيجب باخلروج (4)وجوب الغسل هبما قاله يف املغين
 .(8)والولد طاهر (7)فال غسل هبا (ل ولدة عارية عن دم) (6)شرط

                                                

إغسلنها وغريه من األحاديث اآلتية وهو تعبد ل عن  صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 1)
 .واملوت موجب يف اجلملة بال نزاع: حدث، قال الزركشي

 . يغسالن، ومعركة بفتح الراء وتضمأي يف بابه يف كتاب اجلنائز أهنما ل( 2)
 .أي من موجبات الغسل، ويأيت تعريفهما يف باهبما إن شاء اهلل تعاىل( 3)
 .ونقل فيه اإلمجاع ابن املنذر وابن جرير والنووي ومجاعة( 4)
 صلى اهلل عليه وسلمأي جيب الغسل بسبب خروج دم احليض والنفاس، لقوله ( 5)

ْرمَ : لي، وقوله تعاىلوإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وص اآلية  َفِإَ ا َتَ هَّ
والنفاس دم حيض جمتمع، وإن حاضت فيمكن أن يكون اخلارج حال احلمل 

 .البعض ل الكل
أي لصحة الغسل له، وفاقا، فيتوقف الوجوب على حصول شرطه، وهو ( 6)

 .وحنوها شرط للفورية النقطاع، والقيام للصالة
رية عن الدم، ول حيرم الوطء هبا، ول يفسد الصوم وهو أي ل غسل بالولدة العا( 7)

 .قول اجلمهور
أي يف هذه الصورة لعدم تلوثه بالنجاسة، وألن الوجوب من الشارع، ومل يرد ( 8)

الشرع بالغسل، ول هو يف حكم املنصوص عليه فإنه ليس بدم ول مين، ومع الدم 
بإلقاء نطفة أو علقة أو  جيب غسله كسائر األشياء املتنجسة، ول جيب الغسل

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

178 

الصالة والطواف  (وحرم عليه) (1)لشيء مما تقدم (ومن لزمه الغسل)
 .(4)أي قراءة آية فصاعدا (3)(قراءة القرآن)و (2)ومس املصحف

                                                
= 

بال نزاع، واملراد بإلقاء مضغة ل ختطيط : مضغة قال يف اإلنصاف واملبدع وغريمها
 .فيها، ألن ذلك ليس ولدة وإمنا يثبت حكمه فيما يتبني فيه خلق اإلنسان

 .يعين من موجبات الغسل( 1)
ألكرب بطريق تقدمت أدلة حترمي الصالة على من حدثه أصغر واإلمجاع عليه، فا( 2)

ِإ  األوىل، ويأيت الكالم فيمن ترك شرطا من شروطها، وأما الطواف فلقوله 
وتقدم حترميه على احملدث، ومس املصحف أيضا تقدمت األدلة  َعاِبِري َسِبياٍ 

على حترميه، وحكاية اإلمجاع عليه فاألكرب أوىل، وقد وقع اإلمجاع عليه بل خصه 
 .، فيدل على تأكد منعه منهبعض السلف يف تفسري اآلية به

 .فإن األئمة متفقون على ذلك: قال الشيخ( 3)
ل حيجبه من القرآن شيء ليس اجلنابة، : أي حيرم قراءة آية فأكثر، حلديث علي( 4)

رواه اخلمسة وغريهم، ولفظ الرتمذي، يقرؤنا القرآن ما مل يكن جنبا، وصححه 
رأيت رسول : أخرج أبو يعلي عنههو وابن حبان وابن السكن والبغوي، وغريهم، و 

هكذا ملن ليس : توضأ مث قرأ شيئا من القرآن، مث قال صلى اهلل عليه وسلماهلل 
جبنب، فأما اجلنب فال ول آية، قال اهليثمي رجاله موثوقون، وهو مذهب أيب 
حنيفة والشافعي، ورويت كراهته عن عمر وعلي، واختار الشيخ أنه يباح للحائض 

نه بل جيب، واآلية مجعها آيات، وهي طائفة من القرآن مرتمجة، إذا خافت نسيا
وقيل من العالمة على انقطاع الكالم،  َلْم َ ِلدْ أقلها ستة أحرف ولو تقديرا كـ 

وعن اآلية اليت قلها، وعن اليت بعدها، وانفصاهلا، أو ألهنا جامعة حروفا من 
 .تكلم مبثلهاالقرآن وطائفة منه، أو ألهنا عجب يعجز البشر عن ال
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كالبسملة واحلمدلة   (1)إن مل يقصده ،وله قول ما وافق قرآنا
وحتريك شفتيه به،  (4)وله هتجيه، والتفكر فيه (3)كالذكر  (2)وحنومها

ول مينع من  (6)وقراءة بعض آية، ما مل تطل (5)ما مل يبني احلروف
 .(8)ومينع الكافر من قراءته ولو رجي إسالمه (7)قراءته متنجس الفم

 .(8)إسالمه
                                                

أي يباح له قول ما صادف لفظه لفظ القرآن إن مل يقصد القرآن فإن قصده ( 1)
 .حرم

ُسْبَحاَم الَِّ ي : وراكب * ِإنَّا هلِل َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُع مَ كقول مسرتجع ( 2)
َر َلَنا َهَ ا َوَما ُ نَّا َلُه ُمْقرِنِينَ  َنا َلُمنْـ  * َسقَّ  . َقِلُب مَ َوِإنَّا ِإَلى َربِـّ

كان يذكر اهلل على كل أحيانه، رواه : أي كما جيوز له الذكر، حلديث عائشة( 3)
بسم اهلل اللهم جنبنا الشيطان، : مسلم ويأيت لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال

اللهم ل : كان إذا غشي أهله، قال: وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولبن أيب شيبة
 .صيباجتعل للشيطان فيما رزقتين ن

أي يف القرآن ألن التفكر والتهجي ليسا بقراءة له، وهتجيه تعلمه، وهتجي ( 4)
 .احلروف عدها بأمسائها، والتفكر تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب املعاين 

 .فإن بانت فال يباح له( 5)
كآية الدين فتحرم قراءة بعضها الذي هو كآية من غريها، جزم به يف التنقيح، ( 6)

 .ولو كرر بعض آية مل تطل أبيح ما مل حيتل على قراءة حترم وظاهره
فينبغي إزالتها بالغسل احرتاما، وكذا ينبغي أن يكون الذاكر على : لكن يكره( 7)

 .أكمل الصفات
 : قياسا على اجلنب وأوىل، وصرح به بعض املفسرين لآلية ولقوله( 8)

= 
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َو  ُجنًُبا ِإ  َعاِبِري : لقوله تعاىل (1)أي يدخله (ويعرب املسجد)
عليه  ىكما مش  (3)وغريها على الصحيح (حلاجة) (2)أي طريق َسِبياٍ 

 .(6)وكره أمحد اختاذه طريقا (5)طريقا قصريا حاجة وكونه (4)يف اإلقناع

                                                
= 

 ٌ ِإنََّما اْلُمْ رُِ  َم َنَج  ه جواز تعليمه إن رجي إسالمه، ورجح البغوي وغري
 .إن رآه معاندا ل جيوز حبال: وقال

أي جيوز ملن وجب عليه غسل أن يدخل املسجد لغري لبث وكذا احلائض ( 1)
 .والنفساء إن أمنتا تلويثه

أي ل تدخلوا املسجد وأنتم جنب إل ماري طريق، أي جمتازين فيه للخروج منه، ( 2)
د، وأنه إمنا مسي بذلك ملباعدته املسجد والصالة، وألن اجلنابة يف األصل البع

 .وقراءة القرآن، وجمانبته لذلك ما مل يغتسل
جزم به اجملد واملوفق يف املغين وغريمها، وهو ظاهر إطالق اآلية، ولقوله لعائشة إن ( 3)

 .حيضتك ليست يف يدك
عن ابن وجلنب عبور مسجد ولو لغري حاجة، ورويت الرخصة يف العبور : ولفظه( 4)

: مسعود وابن عباس ومالك والشافعي وغريهم، قال عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه
جنب،  مميشون يف املسجد وه صلى اهلل عليه وسلمكان أصحاب رسول اهلل 

ل : رواه ابن املنذر فكان إمجاعا، والستثناء من النهي إباحة، وأجابوا عن قوله
 .صوص باآلية واألحاديثأحل املسجد حلائض ول جنب، بأنه عام خم

خرب املبتدأ، أي  : مبتدأ والضمري اسم الكون، وطريقا خرب للكون، وحاجة. كون( 5)
 .كون ذلك الطريق قصريا حاجة، إذ الطويل قد يفوت

 .جزم به األصحاب عنه، احرتاما لبيوت اهلل، ومنع شيخ اإلسالم من اختاذه طريقا( 6)
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 (يلبث فيه)جيوز أن  (ول) (1)ومصلى العيد مسجد، ل مصلى اجلنائز
فإن توضأ جاز اللبث  (2)(بغري وضوء)أي يف املسجد من عليه غسل 

 .(5)ومن عليه جناسة تتعدى (4)ومينع منه جمنون وسكران (3)فيه

                                                

مصلى العيد فيطلق عليه اسم املسجد وهو  أي فليس مسجدا قول واحدا، وأما( 1)
الصحيح من املذهب، واختاره الشيخ وغريه، فإن كل موضع يصلي فيه يسمى 

 .مسجدا، فتمنع منه احلائض وحنوها، حلديث وليعتزل احليض املصلى
حلديث ل أحل املسجد حلائض ول جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة ( 2)

جه عن أم سلمة، أن املسجد ل حيل احلائض ول وصححه ابن خزمية، ول بن ما
لبث باملكان يلبث لبثا، بإسكان : جنب، وهلما شواهد، واللبث اإلقامة، يقال

 .الباء وفتحها أي أقام
جيلسون  صلى اهلل عليه وسلمرأيت رجال، من أصحاب رسول اهلل : قال عطاء( 3)

إسناده صحيح، :  املبدعيف املسجد وهم جمنبون إذا توضئوا وضوء الصالة، قال يف
فحينئذ جيوز أن ينام يف املسجد حيث ينام غريه، وإن كان النوم : قال الشيخ

الكثري ينقض الوضوء، فذلك الوضوء الذي يرفع احلدث األصغر، ووضوء اجلنب 
لتخفيف اجلنابة، وإل فهذا الوضوء ل يبيح له ما مينعه احلدث األصغر من الصالة 

 .وحنوها
َ ا َأ ُـَّها الَِّ  َن  َمُن ا   : ان من عبور املسجد واللبث فيه لقوله تعاىلأي مينع( 4)

ُ ْم ُسَكاَرا ْقَرُب ا الصَّ َ  َوَأنـْ  .واجملنون أوىل من السكران باملنع تـَ
اتفاقا ألنه مظنة تلويثه، وجيوز للمحدث اللبث فيه بإمجاع املسلمني، سواء لبث ( 5)

الصغري غري املميز لغري مصلحة، إل لصالة وقرآن،  لغرض شرعي أو ل، ومينع منه
فإن املساجد : حلديث جنبوا مساجدكم جمانينكم وصبيانكم، قال يف الختيارات

 .تصان حىت عن القذاة اليت تقع يف العني
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وإذا كان املاء يف املسجد جاز  (1)ذ هبماويباح به وضوء وغسل إن مل يؤ 
وإن تعذر  (3)وإن أراد اللبث فيه لالغتسال تيمم (2)دخوله بال تيمم

ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا ) (4)املاء واحتاج للبث جاز بال تيمم
ألمر أيب هريرة رضي اهلل عنه بذلك، رواه أمحد  (5)سن له الغسل

 .(6)وغريه
                                                

ابن املنذر اإلباحة عن  ىأي يؤذ املسجد أو من به مباء الوضوء أو الغسل، وحك( 1)
له، أو يتأذى الناس به، فيكره، وأما البول قرب الربك كل من حيفظ عنه إل أن يب

هذا يشبه البول يف القارورة يف : اليت يف املساجد مما ليس حمال للصالة فقال الشيخ
 .املسجد واألظهر جواز ذلك أحيانا للحاجة ل دائما

املسجد  صلى اهلل عليه وسلمنص عليه، واحتج بأن وفد عبد القيس أنزهلم النيب ( 2)
 .ط فيه مثامةورب

 .وذلك فيما إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجال، على الصحيح من املذهب( 3)
ابتداء ودواما، حلبس أو خوف على نفسه أو ماله وحنوه، وقال املوفق والشارح ( 4)

 .القول بعدم التيمم غري صحيح: وغريمها
 .وظاهره ولو يف ثوبسواء كان امليت كبريا أو صغري، ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا، ( 5)

وحسنه الرتمذي، ولفظه من غسل ميتا فليغتسل وصحح مجاعة وقفه عليه، وعن ( 6)
علي حنوه، قال أمحد وابن املديين والذهلي وابن املنذر وغريهم، مل يثبت فيه 
حديث، وليس يف حديث علي أنه غسله، ويف املوطأ أن أمساء غسلت أبا بكر، 

 .ل: ين هل عليها من غسل؟ فقالوامث سألت من حضرها من املهاجر 
هذا الغسل ليس : ظاهر كالم أمحد عدم الستحباب وقال املزين: ابن عقيل وقال

ل غسل : مبشروع وقال ابن عمر وابن عباس والشافعي، وأصحاب الرأي وغريهم
= 
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 (1)(سن له الغسل)أي إنزال  (ماء بال حلمأو أفاق من جنون أو إغ)
 (2)اغتسل من اإلغماء متفق عليه صلى اهلل عليه وسلمألن النيب 

وتأيت بقية اإلغسال املستحبة يف أبواب ما  (3)واجلنون يف معناه بل أوىل
 .(4)تستحب له

                                                
= 

عليه، واجلمهور مالك والشافعي وأمحد وغريهم على الستحباب وبه جتتمع 
 .األدلة

بغري خالف نعلمه، فإن أنزل وجب الغسل، ألنه من : ا، قال يف املبدعأي منهم( 1)
أو أفاق أي رجع إليه عقله، وخص احللم : مجلة املوجبات للغسل كالنائم، وقوله

باإلنزال ألنه غلب عليه دون غريه مما يراه النائم لكثرة استعماله، واحللم يف األصل 
منامه واحتلم، وحلمت بكذا واحتلمت حرم يف : ما يراه النائم من املنامات، يقال

 .بكذا
أصلى »: فقال صلى اهلل عليه وسلمثقل النيب : من حديث عائشة قالت( 2)

فاغتسل،  (ضعوا يل ماء يف املخضب): ل، هم ينتظرونك، فقال: فقلنا «الناس؟
مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق، فاغتسل متفق عليه، ول جيب حكاه ابن 

 .املنذر إمجاعا
عليه فإنه مغلوب كما تقدم وقال  ىفإن اجملنون مسلوب العقل، خبالف املغم( 3)

الزركشي، ل جيب من جنون أو إغماء مل يتيقن معه حكمه وإن وجد بلة، على 
املعروف من الروايتني ألنه معىن يزيل العقل، فال يوجب الغسل كالنوم، وألنه مع 

ا حيتمل أن ذلك لغري شهوة، وحيتمل عدم البلة يبعد احتمال اجلنابة، ومع وجوده
 .أن حصل على املرض املزيل للعقل فال جيب الغسل مع الشك

كغسل اجلمعة والعيد واإلحرام وغريها، وعدها بعضهم ستة عشر، ومنها ما ورد ( 4)
 .استحبابه، ويأيت التنبيه على ما مل يثبت استحبابه
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الغسل )صفة  (و) (2)وملا يسن له الوضوء لعذر (1)ويتيمم للكل
رفع  (أن ينوي) (3)على الواجبات والسننأي املشتمل  (الكامل
وهي هنا   (6)(مث يسمى) (5)أو استباحة الصالة أو حنوها (4)احلدث

  (ويغسل يديه ثالثا) (7)كوضوء، جتب مع الذكر وتسقط مع السهو
 .(9)وهو هنا آكد، لرفع احلدث عنهما بذلك (8)كما يف الوضوء

                                                

يمم، كما إذا عدم املاء، أو أي لكل ما يستحب له الغسل، حلاجة تبيح له الت( 1)
 .تضرر باستعماله وحنوه مما يبيح التيمم

أي ويتيمم ملا يسن له الوضوء كقراءة وأذان وشك وغضب وحنوها لعذر يبيح ( 2)
: التيمم، كتعذر املاء لعدم أو مرض، وتيمم عليه الصالةوالسالم لرد السالم، وقال

 .كرهت أن أذكر اهلل إل على طهر
أو مستحبا، وملا أهنى الكالم على موجبات الغسل ومستحباته، شرع  واجبا كان( 3)

 .يف بيان صفاته، ألن العلم باملوصوف مقدم على العلم بالصفة
األكرب مثال، أو غسل اجلمعة، فلو وقع يف املاء ومل ينو الغسل، أو اغتسل للتربد ( 4)

 .مل يكن قربة ول عبادة، ومل يرتفع حدثه بالتفاق
 .صحف يف حق من حدثه مستمر كاملستحاضةكمس امل( 5)
 .بسم اهلل بعد النية: أي يقول( 6)
 .ومع اجلهل كما مر، والذكر بضم الذال، وذكر اللسان بكسرها( 7)
حلديث ميمونة، مث غسل كفيه مرتني أو ثالثا، ويكون قبل إدخاهلما اإلناء، ( 8)

 .ويصب املاء بيمينه على مشاله
 ىد سنية من الوضوء، لرفع احلدث عنهما بذلك، إذا نو أي غسل اليدين هنا آك( 9)

الغسل، لعدم اعتبار الرتتيب يف الغسل، خبالف الوضوء ول يكفي غسل  ىنو 
= 
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املاء  (يوحيث) (2)كامال  (ويتوضأ) (1)من أذى (ما لوثه)يغسل  (و)
 (3)أي يروي يف كل مرة أصول شعره (على رأسه ثالثا يرويه)

صلى اهلل عليه كان رسول اهلل : حلديث عائشة رضي اهلل عنها
 . إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه ثالثا وسلم

 وتوضأ وضوءه للصالة، مث خيلل شعره بيديه، حىت 
  مث. ث مراتشرته أفاض املاء عليه ثالـب ىد رو ـإذا ظن أنه ق

                                                
= 

اليدين من نوم الليل عن اجلنابة كالعكس على األصح، ألهنما أمران خمتلفان 
 فيعترب لكل منهما نية، وإن نوامها كفى، هذا املذهب وتقدم الجرتاء بأحدمها عن

 .اآلخر يف الوضوء فكذا هنا
حلديث عائشة فيفرغ بيمينه على مشاله، فيغسل فرجه، ول فرق بني أن يكون ما ( 1)

لوثه أي لطخه على فرجه، أو بقية بدنه، وسواء كان جنسا كاملذي، أو طاهرا  
 .كاملين، مث يضرب بيده األرض أو احلائط، حلديث عائشة متفق عليه

وهو : مث يتوضأ وضوءه للصالة، قال النووي عليه وسلم صلى اهللوفاقا لقوله ( 2)
أشهر الروايات وأكملها وقدم غسل األعضاء تشريفا هلا، ولتكمل له الطهارتان، 
ويف حديث ميمونة وغريها فأفرغ على يديه فغسلهما مرتني أو ثالثا مث أفرغ بيمينه 

مث غسل  على مشاله فغسل مذاكريه، مث دلك يده باألرض، مث مضمض واستنشق
وجهه ويديه، مث غسل رأسه ثالثا، مث أفرغ على جسده، مث تنحى من مقامه 
فغسل قدميه، متفق عليه، وهو مذهب اجلمهور والوضوء سنة يف الغسل، وليس 
بواجب ول شرط، ونقل ابن جرير وغريه اإلمجاع عليه، ألن اهلل أمر بالغسل، ومل 

 .فأفرغ عليك، وقوله فأمسه جلدك يذكر الوضوء، ولألحاديث الدالة عليه، كقوله
 .وفاقا، لتظاهر األخبار بذلك، وحثيت وحثوث لغتان، واحلثية احلفنة( 3)
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فال جيزئ  (2)(ويعم بدنه غسال) (1)غسل سائر جسده متفق عليه
 .(5)حىت ما يظهر من فرج امرأة عند قعود حلاجة (4)ثالثا (3)املسح

                                                

يدخل أصابعه يف أصول الشعر، حىت إذا رأى أن قد استربأ حفن على : ويف لفظ( 1)
 ىمث أفرغ على رأسه ثالث حثيات ورو : رأسه ثالث حثيات، ولقول ميمونة

ن أم سلمة إمنا كان يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث اجلماعة إل البخاري ع
على الصحيح من : حثيات وعلم منه أنه ل ينقضه جلنابة، قال يف اإلنصاف

 .املذهب
غسل الشيء يغسله غسال طهره باملاء، وأزال الوسخ وحنوه عنه بإجراء املاء عليه، ( 2)

ء على سائر وحقيقة الغسل إفاضة املاء على األعضاء، حلديث مث أفاض املا
جسده، وإفاضة املاء على مجيع البدن وبشرته واجب بال خالف، وسواء كان 

 .الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا
أي فال جيزئه املسح باملاء أو الثلج، ولو ابتل به العضو، إل أن يذوب وجيري على ( 3)

 .العضو
: حيح من املذهب وعنهأي يعم بدنه غسال ثالثا، قياسا على الوضوء، هذا الص( 4)

باب : وقال البخاري: مرة وفاقا ملالك، وهو ظاهر اخلرقي والعمدة، واختاره الشيخ
مث أفاض على جسده، وذكر إفاضة املاء على رأسه ثالثا، : الغسل مرة مرة، وفيه

ومل يقيده بعدد، فيحمل على أقل ما يسمى، : مث غسل سائر جسده، قال احلافظ
وهو ظاهر : مل ينقل أنه غسل جسده ثالثا، قال الزركشيوهو املرة الواحدة، و 

مل يذكر أنه غسل بدنه  صلى اهلل عليه وسلماألحاديث، وكل من نقل غسل النيب 
 .ثالثا، ول يصح قياسه على الوضوء، والسنة قد فرقت بينهما

أي عند قعودها على رجليها، لقضاء حاجة بول أو غائط، ل داخل فرجها، قال ( 5)
ختيارات، ول جيب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة، وهو أصح يف ال

 .القولني يف مذهب أمحد
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أي يدلك بدنه  (ويدلكه) (2)وتنقضه حليض ونفاس (1)وباطن شعر
 .(3)بيديه

                                                

سواء كان خفيفا أو كثيفا من ذكر وأنثى ألنه جزء من البدن فوجب غسله لقوله ( 1)
من ترك م  ع شعر  من جنابة لم  صبها الماء فعا » :صلى اهلل عليه وسلم

 .درواه أمحد وأبو داو  «اهلل به   ا و  ا
إسناده صحيح، ولقوله حتت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا : وقال احلافظ

البشر، رواه أبو داود والرتمذي، ول خالف يف مشروعية ختليل الشعر باملاء يف 
 .الغسل، وجيب إيصال املاء إىل مجيعه ومجيع البشرة إمجاعا

واستحبه بعض أي تنقض احلائض والنفساء شعرها وجوبا حليض ونفاس، ( 2)
األصحاب وفاقا، مجعا بني األخبار، وصححه الشارح وغريه، وقيده ابن الزاغوين 

 .مبا إذا طال وتلبد، ل جلنابة
ل نعلم فيه خالفا، ملشقة تكرره، وتقدم حديث أم سلمة، وإن : قال املوفق وغريه

وإن  مل يصل املاء إىل البشرة إل بنقضه وجب نقضه، وجيوز للمرأة ضفر شعرها، 
كانت جنبا ألنه ل يلزم نقضه لغسل اجلنابة، لكن ل بد أن تروي أصوله، سواء 

ل حاجة : ضفر قبل لزوم الغسل، أو بعده ويأيت يف باب احليض قول الشيخ
ل تنقضه حليض وفاقا، واختاره املوفق واجملد والشيخ وغريهم، : لالستثناء وعنه

: أنقضه لغسل اجلنابة؟ ويف روايةإين امرأة أشد ضفر رأسي أف: حلديث أم سلمة
واحليضة؟ فقال ل إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات، رواه مسلم 

إذا وصل املاء إىل مجيع شعرها : وهو صريح يف نفي الوجوب، ومذهب اجلمهور
ظاهره وباطنه من غري نقض مل جيب، وإل وجب وما سواه على الندب، وإذا كان 

ره حناء أو عجني أو طني أو مشع وحنوه، ومنع وصول على بعض أعضائه أو شع
 .املاء إىل البشرة، أو إىل نفس الشعر مل يصح غسله

 ندبا بال نزاع، ليصل املاء إليه، وليس بواجب لقوله مث تفيضني ( 3)
= 
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 (2)رهويتفقد أصول شع (1)ليتيقن وصول املاء إىل مغابنه ومجيع بدنه
وبني أليتيه وطي  (4)وحتت حلقه وإبطيه وعمق سرته (3)وغضاريف أذنيه

كان يعجبه التيامن يف   صلى اهلل عليه وسلمألنه  (ويتيامن) (5)ركبتيه
 .(6)طهوره

                                                
= 

عليك املاء فتطهرين رواه مسلم واإلفاضة اإلسالة، والغسل كذلك واإلفاضة ل 
ُروا: الدلك أنقى ملا يف قولهدلك فيها فكذا الغسل، وألن  من املبالغة  َفا َّهَّ

والدلك الفرك والدعك ومقارنة الدلك لصب املاء أكمل، واملراد ما ل ينبو عنه 
املاء، وهو قول العلماء كافة، إل مالكا واملزين فشرط عندمها وأما دلك ما ينبو عنه 

 .املاء فواجب ألن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب
إمجاعا واملغابن كاإلبط والرفغ، من غنب الشيء إذا خبأه، وأليب داود وغايره مث (  1)

غسل مرافغه بالغني أي مغابن البدن يعين مطاويه ول جتب اإلعانة ميا عجز عنه، 
 .صوبه ابن رشد

لقوله عليه الصالة والسالم حتت كل شعرة جنابة وقوله من ترك موضع شعرة فعل ( 2)
 .اهلل به وتقدم

 .أي مغابنها، وهي دواخل قوف األذن( 3)
أي ويتفقد ما حتت حلقه وإبطيه وعمق سرته، وهو ما غار منها من املغابن، ( 4)

 .ويدلكه ليتيقن وصول املاء إليه، والعمق البعد إىل أسفل
أي ويتفقد ما بني أليتيه، بفتح اهلمزة وما بني طي ركبتيه، ليتيقن وصول املاء إليه، ( 5)

لصحاح، إذا ثنيت قلت أليان، فال تلحق التاء، وهو مما ورد على خالف قال يف ا
 .القياس

 .متفق عليه من حديث عائشة ولغري ذلك من األحاديث، وهو سنة بال نزاع( 6)
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قال  (2)ويكفي الظن يف اإلسباغ (1)(مكانا آخر)ثانيا  (ويغسل قدميه)
أي  (اجملزئ)ل الغس (و) (3)بعضهم وحيرك خامته ليتيقن وصول املاء

ويعم )بسم اهلل : فيقول (ويسمى) (5)كما تقدم  (أن ينوي) (4)الكايف
 .(6)(بدنه بالغسل مرة

                                                

فغسل قدميه وهلما حنوه من  ىحلديث ميمونة، توضأ مث أفاض املاء عليه، مث تنح( 1)
يه، مث أفاض املاء عليه، مث تنحى غري قدم: حديث عائشة، وهو أكمل ويف رواية

ل : وهو مذهب اجلمهور، وقيل: فغسل قدميه، وعن عائشة مبعناه، قال احلافظ
يعيد غسلهما إل لطني وحنوه، وهو مذهب مالك والشافعي وتكره إعادة الوضوء 
بعد الغسل، حلديث عائشة كان ل يتوضأ بعد الغسل، صححه الرتمذي ول 

 .د اتفاقايستحب وضوءان لغسل واح
على الصحيح من املذهب، حلديث عائشة حىت إذا ظن أنه قد أروى بشرته ( 2)

 .واإلسباغ اإلبالغ، وتقدم ويأيت أيضا
إذا توضأ حرك  صلى اهلل عليه وسلميعين إىل ما حتته، ويروى فيه حديث أنه ( 3)

ا إنه ضعيف، فإن علم عدم وصول املاء إىل م: خامته، لكن قال ابن القيم وغريه
 .حتته وجب، ليصل املاء إليه

 .يعين املشتمل على الواجبات فقط، احلاصل به الستغناء يف الغسل( 4)
أي يف صفة الغسل الكامل، ويف املقنع، يغسل ما به من أذى وينوي، وعند أيب ( 5)

اخلطاب وغريه، يغسل فرجه مث ينوي، وظاهر اخلرقي أنه ل بد من تقدم 
ظاهر املذهب أنه ل يشرتط يف : ضوء، ويف املبدعالستنجاء على الغسل كالو 

 .اجملزئ
إذا عم بدنه فقد أدى ما عليه، وهذا إمجاع إل أهنم : بال نزاع قال ابن عبد الرب( 6)

 .أمجعوا على استحباب الوضوء قبله

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

131 

أي يغسل ظاهر مجيع بدنه وما يف حكمه من غري ضرر كالفم 
وباطن الشعر وظاهره  (2)والبشرة اليت حتت الشعر ولو كثيفة (1)واألنف

ويرتفع  (4)رهاوما حتت حشفة أقلف إن أمكن مش (3)مع مسرتسلة
ويستحب سدر يف غسل كافر أسلم  (5)حدث قبل زوال حكم خبث

 .(6)وحائض

                                                

 .ل العينني فال جيب ول يسن( 1)
 .األصحابلعموم النصوص، وقال يف اإلنصاف، وهو املذهب وعليه مجاهري ( 2)
من ذكر وأنثى لقوله حتت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو ( 3)

داود وغريه، ويف املغين وغريه، عند األصحاب وغريهم عدم وجوب غسل الشعر 
فيه دليل على وجوب بل داخل : املسرتسل، وملسلم واغمزي قرونك قال الشيخ

 .الشعر املسرتسل
 .ألهنا يف حكم الظاهر وإل فال بأن كان مفتوقا( 4)
أي يرتفع حدث أكرب وأصغر، من جنابة وحيض وحنومها، قبل زوال احلكم ( 5)

بطهارة جناسة على البدن، ل متنع وصول املاء، وإل وجبت إزالتها، ويبقى 
حكمها إىل أن تغسل وهذا بناء على أن املاء يف حمل التطهري ل يؤثر تغريه 

دم اجملد وابن عبيدان وجممع البحرين واحلاوي وغريهم بالنجس أو الطاهر وق
: وصححوه أن احلدث ل يرتفع إل مع آخر غسلة طهر عندها، قال الزركشي

 .وهو املنصوص عن أمحد، وتقدم أن املتغري يف حمل التطهري خمفف هلا
ألمره صلى اهلل عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل مباء وسدر، ويستحب يف ( 6)

 .ض، ألمره عائشة وأمساء بذلك، رواه مسلمغسل حائ
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فإن مل  (2)وجتعلها يف فرجها (1)وأخذها مسكا جتعلها يف قطنة وحنوها
واملد رطل  (5)استحبابا (ويتوضأ مبد) (4)فإن مل جتد فطينا (3)جتد فطيبا

وثالث  رطل وثلث رطل عراقي، ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري
 .(6)أواق وثالثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية

 .(6)قدسية

                                                

 .كخرقة مما ميسكه( 1)
بعد غسلها، ألمره أمساء أن تأخذ فرصة ممسكة، فتطهر هبا، رواه مسلم، مع ( 2)

تفسري عائشة له بذلك يف اخلرب املتفق عليه، تطييبا للمحل، وهو متفق على 
 .استحبابه

إن مل تكن حمرمة، لقيامة مقام أي فإن مل جتد مسكا  فتجعل طيبا غري املسك ( 3)
 .املسك يف ذلك

أي فإن مل جتد طيبا فتجعل طينا، ليقطع الرائحة، فإن تعذر فاملاء الطهور كاف، ( 4)
لدفع الكراهة، وحلصول الطهارة به، ل عن السنة، أما احملرمة فيحرم عليها 

وضع و : استعمال املسك والطيب وتستعمل شيئا من قسط أو أظفار، وكذا احملدة
الطيب يف ذلك، قيل املقصود أن تزول به رائحة الدم، فيكمل استمتاع الزوج 

إن أعوزها تستعمل ما  : ألنه يسرع إىل علوق الولد، ومن قال باألول قال: وقيل
تستعمل ما قام مقامه : كان خالف منه يف طيب الرائحة، ومن قال بالثاين قال

ت استعماله على األول بعد يف إسراع العلوق من القسط واألظفار، ويف وق
 .الغسل، وعلى الثاين قبله

 .ملا يف الصحيحني عن أنس كان يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع( 5)
 .ومائة وأحد وسبعون درمها وثالثة أسباع درهم، ومائة وعشرون مثقال( 6)
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لكن يكره  (3)وإن زاد جاز (2)وهو أربعة أمداد (1)(ويغتسل بصاع)
 .(5)وحيرم أن يغتسل عريانا بني الناس (4)اإلسراف ولو على هنر جار

                                                

صلى اهلل عليه مقدار طهور النيب : حلديث أنس ويغتسل بالصاع، قال الشيخ( 1)
 .لغسل ما بني مثانية أرطال عراقية إىل مخسة وثلث، والوضوء ربع ذلكيف ا وسلم

فتكون زنته ستمائة ومثانني ومخسة أسباع درهم، وباملثاقيل أربعمائة ومثانني مثقال ( 2)
واجلمهور على أن الصاع : وباألرطال مخسة أرطال وثلثا رطل عراقية، قال الشيخ

يكفيك : وملا سأل جابر عن الغسل قال واملد يف الطعام واملاء واحد، وهو أظهر
قد كفى من هو خري منك وأويف شعرا، : ما يكفيين فقال جابر: صاع، فقال رجل
 .صلى اهلل عليه وسلميعين رسول اهلل 

أي وإن زاد على املد يف الوضوء والصاع يف الغسل جاز، ما مل يبلغ يف الزيادة إىل ( 3)
 .ماء الوضوء، والكتفاء باليسري منه حد اإلسراف، واألحاديث ترشد إىل تقليل

مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أيف  صلى اهلل عليه وسلمألنه ( 4)
نعم ولو كنت على هنر جار رواه أمحد وابن ماجه، وفيه : الوضوء إسراف؟ قال

صلى لني، وله شواهد، واإلسراف هو الزيادة الكثرية، والسرف ضد القصد وأخرب 
 .أنه يكون يف أمته من يتعدى يف الطهور ليه وسلماهلل ع
وألن الزيادة تبذير  ءإن للوضوء شيطانا يقال له الوهلان، فاتقوا وسواس املا: وقال

َياِ ينِ : وقال تعاىل رِ َن َ اُن ا ِإْصَ اَم ال َّ فظهر أن للشيطان دخال  ِإمَّ اْلُمَب ِّ
 .يف التبذير

النهي عنه يف ماء الوضوء والغسل، ولو على  حيرم اإلسراف، وأمجعوا على: وقيل
 .شاطئ النهر

 فصعد املنرب  زارأى رجال يغتسل بالرب  صلى اهلل عليه وسلمحلديث أنه ( 5)
حيب احلياء  والسرت، فإذا اغتسل أحدكم فليسترت، رواه أبو  يفقال إن اهلل حي

فإن اهلل : داود والنسائي، ورجاله رجال الصحيح، وعن ابن عباس حنوه، ولقوله
= 
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أو الغسل  (2)مما ذكر يف الوضوء (فإن أسبغ بأقل) (1)وكره خاليا يف املاء
واإلسباغ تعميم العضو باملاء حبيث جيري، عليه ول يكون  (3)أجزأه

 .(4)مسحا
                                                

= 

 .أحق أن يستحيي منه
أكثر : أي وكره اغتساله عريانا يف املاء خاليا عن الناس، جزم به الشيخ، وقال( 1)

نصوص أمحد تدل عليه، ولقول احلسن واحلسني، إن للماء سكانا ونقل القاضي 
عياض وغريه جواز الغتسال عريانا يف اخللوة عن مجاهري العلماء، ولقصة اغتسال 

واختاره مجاعة وفاقا، : نا، وأيوب كذلك متفق عليها قال يف املبدعموسى عريا
جيوز كشف عورته لالغتسال إن كان يف خلوة، ول يدع أحدا يراها : وقال الشيخ

ول ميسها، قيما كان أو غريها، وإن سرته إنسان بثوب فال بأس فقد سرت رسول 
 .بثوب، متفق عليه صلى اهلل عليه وسلماهلل 

غ بأقل من املد أجزأ حلديث عمارة أنه توضأ يف إناء قدر ثلثي املد رواه بأن أسب( 2)
 .أبو داود والنسائي وله أيضا بنحو ثلثي املد وصححه أبو زرعة

أي وأسبغ بأقل من الصاع يف الغسل أجزأه، صوبه يف اإلنصاف وغريه، لغسل (  3)
نه، رواه النسائي وعائشة من تور مثل الصاع أو دو  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

ورجاله ثقات، ولفظ مسلم من إناء واحد ثالثة أمداد أو قريب منها، قال املوفق 
هو مذهب أكثر أهل العلم، وألنه أمر بالغسل وقد أتى به، والقدر اجملزئ : وغريه

من املاء ما حيصل به غسل أعضاء الوضوء أو الغسل سواء كان مدا يف الوضوء 
أو أكثر ما مل يبلغ يف الزيادة إىل حد السرف، وصاعا يف الغسل، أو أقل 

 .والنقصان إىل حد ل حيصل به الواجب
 وإيصال املاء إىل العضو واجب اتفاقا، فإن كان مسحا بأن أرسل املاء ( 4)

من يديه مث مر هبما على وجهه أو غريه من األعضاء مل جيزئه، حكاه ابن رشد 
ج عليه مل حتصل الطهارة به، وإن ابتل اتفاقا ألنه مسح وليس بغسل، أو أمر الثل

= 
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أو الصالةوحنوها مما  (1)أو احلدث وأطلق (أو نوى بغسله احلدثني)
ومل يلزمه ترتيب ول  (3)عن احلدثني (أجزأ) (2)حيتاج لوضوء وغسل

 .(4)موالة

                                                
= 

أمجعوا على أن اجلنب : به العضو ل إن ذاب وجري على العضو، قال ابن رشد
إذا انغمس يف النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك جيزئه وإن كان مل ينقل املاء بيديه 

 .إليه، ول صبه عليه وكذلك الوضوء، ول يلزم نقل املاء إىل العضو
يده باألكرب ول باألصغر، أو نوت غسل جنابة أو حيض حصال بال أي فلم يق( 1)

خالف، وإن نوى أحدمها مل يرتفع غري املنوي حلديث إمنا األعمال بالنيات وإمنا 
إذا نوى األكرب ارتفع األصغر، وقال فائدة ذلك : لكل امرئ ما نوى، وقال الشيخ

نوامها بالغسل أجزأه ولو تظهر فيما إذا عاد فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل فإن 
مل ينتقض مل جيب عليه إل الغسل، ول يسن جتديد الغسل، خبالف الوضوء فيسن 

 .وتقدم
 .كطواف ومس مصحف( 2)
ُروا: لقوله( 3) ْ َ ِسُل ا: وقوله َفا َّهَّ فأمر اجلنب بالتطهري، ومل يأمره  َح َّى تـَ

فرغ على رأسي ثالثا، رواه أما أنا فأ: معه بوضوء، وقال عليه الصالة والسالم
مسلم وظاهره الجرتاء بغري وضوء لشمول احلدث هلما، وألهنما عبادة فتداخلتا 
يف الفعل، كالعمرة تدخل يف احلج، فإذا مل يتوضأ وعم مجيع بدنه فقال ابن عبد 

ُروا: قد أدى ما عليه لقوله: الرب وغريه  وهو إمجاع ل َوِإْم ُ ْنُ ْم ُجُنًبا َفا َّهَّ
 .خالف فيه اهـ فإن نوامها مث أحدث أمت غسله مث توضأ

لدخول الوضوء يف الغسل، فيصري احلكم للغسل، فلو اغتسل وترك أعضاء ( 4)
وضوئه مث أراد غسلها من احلدث مل جيب الرتتيب فيها، ول املوالة، يف قول أكثر 

 .أهل العلم، حكاه املوفق وغريه
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 (غسل فرجه)ع دمها ولو أنثى وحائض ونفساء انقط (ويسن جلنب)
وشرب لقول عائشة  (والوضوء ألكل)) (1)إلزالة ما عليه من األذى

للجنب إذا أراد  صلى اهلل عليه وسلمرخص رسول اهلل : رضي اهلل عنها
 (2)أن يأكل وشرب أن يتوضأ وضوءه للصالة رواه أمحد بإسناد صحيح

أراد أن إذا  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل : لقول عائشة (ونوم)
 .(3)ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصالة متفق عليه

                                                

لشرب أو الوطء ثانيا، حلديث عائشة وغريه، وختفيفا إذا أراد النوم أو األكل أو ا( 1)
 .ملا أصابه، وأما احلائض والنفساء قبل انقطاع الدم فإن حدثهما دائم

إذا كان جنبا فأراد أن يأكل وينام توضأ، رواه مسلم وألمحد وأيب : ولفظ أمحد( 2)
رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو : داود والرتمذي وصححه من حديث عمار

ب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصالة، فالوضوء عند إرادة األكل والشرب يشر 
 .والنوم ثابت من حديث عائشة وغريها

نعم إذا توضأ فلريقد، : أيرقد أحدنا هو جنب؟ قال: وهلما من حديث عمر( 3)
وغري ذلك من  وملسلم من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصالة

: ة الدالة على تأكد سنيته عند النوم، قال الشيخاألحاديث الكثرية املتواتر 
إذا : قال صلى اهلل عليه وسلمويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد فإن النيب 

أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، مث قل اللهم إين سلمت نفسي إليك، 
احلديث، وظاهر كالمهم إعادته إذا أحدث، ملبيته على الطهارة، وهو ظاهر كالم 

 .يستحب الدوام على الطهارة: ، وقال النووي وغريهالشيخ
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يسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لـ  (و)(1)ويكره تركه لنوم فقط
إ ا أتى أحد م أهله  م أرا  أم  عاو  »حلديث  (2)(معاودة وطء)

وزاد احلاكم فإنه أنشط  (3)رواه مسلم وغريه «فلي   أ بينهما و  ءا
 .(5)أفضلوالغسل  (4)للعود

                                                

أي يكره ترك اجلنب وحنوه الوضوء لنوم فحسب، ل أكل وشرب وذكر لألخبار، ( 1)
ويف كالم أمحد ما ظاهره وجوبه، ووجه كراهته، أن تقبض روحه وهو نائم، فال 
 تشهد املالئكة جنازته، وأن األرواح تسجد حتت العرش، إذا نام على طهارة

فالكربى أوىل، وهو أيضا من الثالثة الذين ل تقرهبم املالئكة وعد اجلنب إل أن 
 .يتوضأ

هي واهلل أعلم العلة اليت أمر اجلنب أن يتوضأ إذا أراد النوم اهـ : قال ابن القيم
بالوضوء يدل على أنه يرفع اجلنابة الغليظة، وقال  صلى اهلل عليه وسلموأمره 
صحابة والتابعني إىل اجلواز بال كراهة وعليه فقهاء ذهب مجهور ال: الزرقاين

 .األمصار
الوطء مهموز تقول وطئت الشيء برجلي، ووطئ الرجل امرأته يطأها جامعها ( 2)

 .وتفتح الطاء
فرواه أمحد وأهل السنن ويف بعض ألفاظ احلديث مث أراد أن يعود أي إىل إتياهنا ( 3)

 .واألمر هنا يقتضي الندب
: خزمية وابن حبان وغريمها والعود بفتح العني أي إىل إتياهنا أيضا، يقال وزاده ابن( 4)

عاد إىل الشيء وعادله وعاد فيه صار إليه، ورجع وقد عاد له بعدما كان أعرض 
العودة تثنية األمر عودا بعد بدء، يقال بدأ مث عاد، وللبيهقي وابن : عنه، وقيل

 .خزمية فليتوضأ وضوءه للصالة
أمحد وأبو داود من حديث  ىوضوء لكل ما تقدم ألنه أزكى وأطهر ورو أي من ال( 5)

طاف على نسائه فاغتسل عند كل امرأة غسال،  صلى اهلل عليه وسلمرافع أنه 
= 
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محاما  من بىن: وقال (1)وكره اإلمام أمحد بناء احلمام وبيعه وإجارته
 .(3)وللرجل دخوله بسرتة مع أمن الوقوع يف حمرم (2)للنساء ليس بعدل

                                                
= 

وقال هذا أزكى وأطيب وأطهر وألنه خيلف عليه ما حتلل خبروج املين، وحيدث له 
املين خيرج من مجيع نشاطاوقوة وخفة، واحلكمة يف الغسل من املين دون البول أن 

البدن، والبول فضلة الطعام والشراب، والغسل من املين دونه من أعظم حماسن 
الشريعة ما اشتملت عليه من احلكم واملصاحل، فإن تأثر البدن خبروجه أعظم من 
تأثره خبروج البول، والغتسال منه من أنفع شيء للبدن والقلب والروح، بل مجيع 

ن تقوي بالغتسال، وكونه خيلف على البدن ما حتلل منه األرواح القائمة بالبد
خبروج املين أمر يعرف باحلسن، وصرح أفاضل األطباء بأن الغتسال بعد اجلماع 
يعيد إىل البدن قوته، وأنه من أنفع شيء له وأن تركه مضر، واستحباب مبادرة 

للجنب اجلنب بالغسل من أول الليل جممع عليه وجواز النوم واألكل والشرب 
صلى اهلل والعودة إىل اجلماع قبل الغتسال جممع عليه أيضا، ملا ثبت عن النيب 

أنه رمبا اغتسل يف أول الليل، ورمبا اغتسل يف آخره، وملسلم وغريه  عليه وسلم
 .جينب مث ينام

ملا يقع فيه من كشف عورة وغريه، مشتق من احلميم أي املاء احلار مشدد، واحد (1)
 .ية وأول من اختذه سليمان عليه السالماحلمامات املبن

ل جتوز شهادة من بناه للنساء، وحرمه القاضي وغريه، : ويف رواية ابن احلكم( 2)
قد يقال بناء احلمام واجب حيث : ومحله الشيخ على غري البالد الباردة، وقال

 حيتج إليه ألداء الواجب العام، وأما إذا اشتمل على حمظور مع إمكان الستغناء
فهذا حمل نص أمحد، وقد يقال عنه، إمنا يكره بناؤها ابتداء وكالمه إمنا هو يف 

 .البناء ل يف اإلبقاء
 بأن يسلم من النظر إىل عورات الناس ومسها، ونظرهم إىل عورته ( 3)

ومسه فإن مل يأمن كره، وإن علم الوقوع يف احملرم حرم، حلديث أيب هريرة من كان 
خر فال يدخل احلمام إل مبئزر، ومن كانت تؤمن باهلل واليوم يؤمن باهلل واليوم اآل

= 
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 .(1)وحيرم على املرأة بال عذر

                                                
= 

أحاديث احلمام معلولة، وإمنا : اآلخر، فال تدخل احلمام رواه أمحد، وقال املنذري
 .يصح منها عن الصحابة، ودخل ابن عباس محاما كان باجلحفة

هلا احلديث ابن عمر إهنا ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال ( 1)
احلمامات فال يدخلنها الرجل إل بإزار، وامنعوا النساء إل مريضة أو نفساء، رواه 
أبو داود وابن ماجه، وللنسائي من حديث جابر من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 

ومل يذكر هذا الستثناء : فال يدخل حليلته احلمام إل من عذر، قال الشيخ
وأصح ما يف الباب حديث عائشة ما من امرأة الرتمذي ول غريه، وقيل إنه غلط، 

ختلع ثياهبا يف غري بيت زوجها إل هتكت ما بينها وبني اهلل من حجاب، رواه أبو 
: داود والرتمذي، وقيل جيوز لضرر يلحقها برتكه، لنظافة بدهنا اختاره الشيخ، وقال

رقيق  األفضل جتنبها بكل حال مع الستغناء عنها، ألهنا مما أحدث الناس من
العيش، وينبغي ملن دخله غسل قدميه وإبطيه مباء بارد عند دخوله، وأن يلزم 
احلائط ويقصد موضعا خاليا، ول يدخل بيتا حارا حىت يعرق يف البيت الذي قبله، 
ويقلل اللتفات، ول يطيل املقام إل بقدر احلاجة، ويغسل قدميه عند خروجه مباء 

 .بارد
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 .(1)با  ال يمم
على وجه  (3)مسح الوجه واليدين بصعيد: وشرعا (2)يف اللغة القصد

 .(4)خمصوص
                                                

اء، وكان اإلنسان قد ل جيد املاء، أو ل يقدر على استعماله ملا ذكر الطهارة بامل( 1)
أعقبه بالتيمم، ألنه بدل منه وخلف عنه، واخللف يتبع األصل، والتيمم مشروع 

َلْم َتِجُدوا َماًء فـَ َـَيمَُّم ا َصِعيًدا َ يًِّبا : بالكتاب والسنة واإلمجاع، قال تعاىل فـَ
والسنة يف ذلك مشهورة، وحكى اإلمجاع يف  مْ َفاْمَسُح ا ِبُ ُج ِهُكْم َوأَْ ِد كُ 

ذلك غري واحد من أهل العلم، وهو فضيلة هلذه األمة، ورخصة وقيل عزمية لعدم 
 .املاء رخصة للعذر، وله شروط وفرائض وسنن ومبطالت تأيت مفصالت

أي مطلق القصد فيممه تيمما قصده، وأصل تيمم تأمم، أبدلت اهلمزة ياء، ( 2)
َيمَُّم ا اْلَقِبيَث ِمْنُه فالنا، وتيممته إذا قصدته ومنه ميمت : ويقال َو  تـَ
ْنِفُق مَ   .تـُ

 :وقال الشاعر
 اومــــــــــــــــا أ ري إ ا  ممــــــــــــــــ  أرً ــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــر أ همـــــــــــــــا  لين ـــــــــــــــد القي  أر 
 :وقال آخر 

 تيممـــــــ  العـــــــين ال ـــــــي عنـــــــد  ـــــــارج 
 

  فـــــيء عليهـــــا الظـــــا عرم ـــــها  ـــــامي 
وأصله التعمد والتوخي مث نقل يف : هريالتيمم التوضؤ بالرتاب، قال اجلو : ويف احملكم 

مث كثر : عرف الفقهاء إىل مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد وقال غريه
علما ملسح الوجه واليدين بالرتاب،  ااستعماهلم هلذه الكلمة حىت صار التيمم امسا 

 .فإذا كان هو القصد إىل الصعيد الطاهر، فالسم الشرعي فيه املعىن اللغوي
 .برتاب طهور مباح غري حمرتق ويأيتأي ( 3)
وهو مسح الوجه واليدين من شخص خمصوص، وهو العادم للماء، أو من يتضرر ( 4)

 مسح الوجه واليدين بشيء : وأحسن منه: باستعماله، قال يف املبدع
من الصعيد من احلدث األصغر أو األكرب، وأمجعوا على أن التيمم خمتص بالوجه 
= 
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توسعة  (1)من خصائص هذه األمة، مل جيعله اهلل طهورا لغريها وهو
 فـَ َـَيمَُّم ا َصِعيًدا  َيِّبًا: فقال تعاىل (2)عليها، وإحسانا إليها

 .(3)اآلية

                                                
= 

 .احلدث األصغر أو األكرب وعن كل األعضاء أو بعضهاواليدين سواء تيمم عن 
ملا يف الصحيحني وغريمها أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب ( 1)

مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، فأميا رجل من أميت أدركته 
الصالة فليصل، ويف لفظ فعنده مسجده وطهوره، وللرتمذي وغريه وصححه إن 

وكل من امتنع عن الصالة بالتيمم فإنه : الطيب طهور املسلم، قال الشيخالصعيد 
خاصة،  صلى اهلل عليه وسلممن جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم ألمة حممد 

صلى اهلل عليه وذكر هذا احلديث وعد النيسابوري وغريه أن الذي اختص به النيب 
ها بعض املتأخرين إىل من بني سائر األنبياء أكثر من ستني خصلة وعد وسلم

 .ثالمثائة والتحقيق أهنا ل حتصر
 .يعين إىل هذه األمة، والتوسعة ضد التضييق، واإلحسان ضد اإلساءة( 2)
أي اقصدوا ترابا طاهرا، وهذا مذهب الشافعي وأمحد، ويف احلديث وجعلت ( 3)

دخل الصعيد هو كل ما صعد على وجه األرض في: تربتها لنا طهورا وقال ابن كثري
فيه الرتاب والرمل، واحلجر والنبات، وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة، وقال الزجاج 
وغريه، ل أعلم  بني أهل العلم خالفا يف أن الصعيد وجه األرض، ترابا كان أو 

الرتاب، ولختالف أهل اللغة اختلف أهل العلم، وذهب : غريه، وقال الفراء وغريه
اب مع وجوده، وإل فالرمال وحنوها، والطيب أهل التحقيق إىل أن املتعني الرت 

اآلية : اقرأ اآلية، وبالرفع على تقدير: الطاهر باإلمجاع واآلية، بالنصب على تقدير
 .مقروءة
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لكل ما يفعل هبا عند العجز  (1)(بدل طهارة املاء)أي التيمم  (وهو)
 .(2)عنه شرعا

                                                

أي عوض، وخلف عن املاء، ألنه مرتب عليه جيب فعله عند عدمه، ول جيوز مع ( 1)
مسجده فعنده  صلى اهلل عليه وسلموجوده إل لعذر، وهذا شأن البدل، وقال 

وهو مشروع، أي جيب حيث جيب التطهر باملاء، ويسن : وطهوره وعبارة املبدع
حيث يسن، واألكثر على أنه مبيح ل رافع، فال يستبيح به إل ما نواه، وقال 

يقوم مقام املاء مطلقا، يستبيح به كلما يستبيح باملاء، وهو قول كثري : بعضهم
هذا هو : الرواية الثانية عن أمحد، وقالمن أهل العلم ومذهب أيب حنيفة، و 

: القياس، أي أن التيمم مبنزلة الطهارة، يباح به كل ما يباح باملاء، قال الشيخ
وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والعتبار فإن اهلل جعل 
التيمم مطهرا، كما جعل املاء مطهرا، ويف احلديث وجعلت تربتها لنا طهورا 

بدل فيساوي مبدله، إل ما خرج بالدليل، فهو رافع للحدث مطهر  وألنه
لصاحبه لكن رفعا مؤقتا، إىل أن يقدر على استعمال املاء، وعلى هذا القول 
الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء ويصلي ما مل حيدث أو يقدر على 

 ل صلى به فريضة، وجيمع بالتيمم الواحد بنيفاستعمال املاء، وإذا تيمم لن
فرضني ويقضي به الفائت، وأمجعوا على أنه جيوز للجنب كما جيوز للمحدث، ل 
فرق لكن إذا وجده اجلنب وجب عليه الغتسال إمجاعا، لألحاديث الصحيحة 

 .املشهورة يف أمره له به
أي التيمم بدل عن الطهارة باملاء لكل ما يفعل بطهارة املاء من الصالة والطواف ( 2)

اءة القرآن وحنو ذلك، عند العجز عن املاء، لعدم أو مرض وسجود التالوة وقر 
ن مل يعجز عنه حسا، بأن مل يكن إوحنومها وشرعا، أي بدل من جهة الشرع، و 

موجودا أصال، من غري فرق بني اجلنب وغريه، إل ما استثناه الشارع يف وجود 
جد اجلنب للماء، لقوله فليمسه بشرته، سوى جناسة على غري بدن، ولبث مبس

حلاجة، فإنه ل يصح يف األوىل، ول جيب يف الثانية، ويباح لعدم املاء وحنوه جمامعة 
 .زوجته وسريته بال كراهة، اختاره الشارح والشيخ وغريمها
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 (1)ض طهرتكصالة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائ
إذا )وقد ذكره بقوله  (3)دخول الوقت: أحدمها (2)ويشرتط له شرطان
أو عيد أو وجد   (5)أو منذورة بوقت معني (4)(دخل وقت فريضة

أو ميم  (7)أو اجتمع الناس لستسقاء أو غسل امليت (6)كسوف
 .(8)لعذر

                                                

: مبسجد وحنوه، وهل يكره ملن مل خيف العنت؟ فيه روايتان ثوسجود تالوة ولب( 1)
وىل إباحتها من غري كراهة، قال األ: إحدامها ل يكره اختاره الشيخ، وقال الشارح

 .وهو األظهر: ابن رزين
اإلسالم والعقل والتمييز : زيادة على شروط مبدله، وهو املاء، وعدها بعضهم(2)

والنية، واستنجاء أو استجمار وإزالة ما على بدن من جناسة ذات جرم، ومبالغة 
 .يف استجمار وحك النجاسة من بدنه غري املعفو عنها

 .ت الذي يريد أن يتيمم له، فال جيزئ قبلهأي الوق(3)
 .يريد التيمم هلا، فال جيوز لصالة مفروضة قبل دخول وقتها(4)
 .كمن نذر صالة ركعتني بعد الزوال بعشر درجات مثال، واملطلقة كل وقت(5)
 .أي يصح التيمم عند وجود كسوف إذا مل يكن وقت هني(6)
 .ظاهره ولو مل يكفنأي ويصح لصالة جنازة إذا غسل امليت، و (7)
من حنو تقطع أو عدم ماء، فلو ميم امليت، وتيمم املصلون، مث قبل الدخول يف (8)

الصالة وجد املاء يكفيه فقط بطل تيممه، وهل يبطل تيممهم ألنه يصدق عليه 
إذا غسل : حينئذ أنه وجد قبل طهارة امليت؟ ظاهر كالمهم يبطل، وعموم قوهلم

 .امليت يشمل ذلك
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بأن ل يكون وقت هني  (أو أبيحت نافلة) (1)أو ذكر فائتة وأراد فعلها
وعدم )وهو ما أشار إليه بقوله  (3)الثاين تعذر املاء: الشرط (2)عن فعلها

 .(4)حضرا كان أو سفرا (وعدم املاء)
                                                

 .ند إرادة فعلها، لصحة فعلها كل وقتصح ع( 1)
فال يصح وإل صح ألن ذلك وقتها وهذا قول مالك والشافعي، وعنه يصح قبل ( 2)

والقياس : وهو قول أيب حنيفة، ويف املبدع. هي أصح: الوقت، قال ابن رزين وغريه
أن التيمم مبنزلة الطهارة حىت جيد املاء أو حيدث، فعلى هذا جيوز قبله كاملاء، 

 «الصعيد ال يب  ه ر المسلم» صلى اهلل عليه وسلميشهد له عموم قوله و 
التوقيت يف العبادة ل : مببدله، واختاره الشيخ، وقال ابن رشد ىوألنه بدل، فيساو 

يكون إل بدليل مسعي اهـ، وألهنا طهارة مشروطة للصالة فأبيح تقدميها على 
ته، ولنفل غري معني وقت الوقت، كسائر الطهارة، فيتيمم لفرض معني قبل وق

يتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، وهو قول كثري من : النهي، وقال الشيخ
هو القياس وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب : أهل العلم، وقال أمحد

والسنة واآلثار، والتيمم قبل الوقت مستحب، كما أن الوضوء قبل الوقت 
نعم؟ واإلنسان : ية فيتقدر بقدر احلاجة، قيلطهارة ضرور : مستحب، وقوهلم

حمتاج أن يزال على طهارة، فيتطهر قبل الوقت، فإنه حمتاج إىل زيادة الثواب اهـ، 
والنافلة ما عدا الفريضة من التطوعات، مسيت بذلك ألهنا زائدة على الفريضة 

 .ويزيد هبا الثواب
 .صبأي تعسر استعماله وتعذر الشيء، متنع، واألمر تع( 3)
 صلى اهلل عليه وسلموقوله  فَـَلْم َتِجُدوا َماءً : شرع التيمم اتفاقا، لقوله تعاىل( 4)

فلم خيص موضعا   «الصعيد ال يب  ه ر المسلم، وإم لم  جد الماء ع ر سنين»
 بالتيمم  اتفق املسلمون على أن املسافر إذا عدم املاء صلى: دون موضع، وقال الشيخ

= 
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فمن خرج حلرث أو  (2)مباحا كان أو غريه (1)قصريا كان أو طويال
ول ميكنه محل املاء معه، ول الرجوع للوضوء إل  (3)احتطاب وحنومها

 (على مثنه)املاء  (أو زاد) (4)ليهبتفويت حاجته فله التيمم ول إعادة ع
 .(6)عادة (كثريا)بأن مل يبذل إل بزائد  (5)أي مثن مثله يف مكانه

                                                
= 

يتصور عدمه يف احلضر حببس أو غريه، كعجزه عن تناوله من ول إعادة عليه اهـ و 
بئر وحنوها، كعجز مريض عن احلركة، وعمن يوضئه، والتقييد بالسفر يف اآلية 

 .خرج خمرج الغالب، فال مفهوم له، ومثل هذا ل يكون مفهومه حجة بالتفاق
ثاين أكل وهذا من األحكام اليت يستوي فيها الطويل من السفر والقصري، وال( 1)

 .امليتة، والثالث التطوع على الراحلة، وبقية الرخص ختتص بالطويل على القول به
أي أو غري مباح يعين السفر تيمم، ألنه عزمية كمسح اجلبرية فال جيوز تركه، ولو  ( 2)

 .كان سفر معصية
 .كأخذ حشيش أو صيد دياس وحنو ذلك( 3)
ه وتيمم إن فاتته حاجته برجوعه، ول محله يف املنصوص إن أمكن: قال يف الفروع( 4)

وكل من : يعيد يف األصح فيهما اهـ واملراد حاجته املباحة، وقال الشيخ وغريه
صلى يف الوقت كما أمر حبسب اإلمكان فال إعادة عليه، وسواء كان العذر نادرا 

 .أو معتادا، وقاله أكثر العلماء
 .أي مكان تعذره( 5)
به يف شراء املسافر له يف تلك البقعة أو مثلها تيمم  أي كثريا عما جرت العادة( 6)

على الصحيح، وإن مل يكن معه مثن وهو يقدر عليه يف بلده ووجده يباع بثمن يف 
الذمة مل يلزمه وتيمم ألن عليه ضررا يف إبقاء الدين يف ذمته، ورمبا تلف ماله قبل 

 .أدائه
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أو خاف ) (3)أو ملن نفقته عليه (2)أو حيتاج له (1)(مثن يعجزه)بـ  (أو)
 .(4)باستعماله أي باستعمال املاء ضررا

                                                

بدل، كالعجز عن الرقبة يف تيمم ألن العجز عن الثمن يبيح النتقال إىل ال( 1)
الكفارة، وكذا لو محله وفقده، أو مل حيمله لغري عذر كما لو كانت حاجته يف قرية 

 وْ أَ أخرى، ولو كانت قريبا تيمم، ألنه ل فرق بني بعيد السفر وقريبه، لعموم 
 . رٍ فَ ى سَ لَ عَ 

قبل  إما لنفقة أو كسوة، أو قضاء دين هلل أو آلدمي، حال أو مؤجل، حيل( 2)
 حوصوله، إىل وطنه أو بعده، ول مال له هناك، تيمم وإل وجب الشراء ومل يص

 .التيمم
وأبيه وحنوهم، شرع له  هأي أو حيتاج له ألجل نفقة جتب عليه كنفقة زوجته وابن( 3)

 .وأحلقت األمة واجد مثن املاء بواجده: التيمم، وإل فكواجد للماء، قال ابن القيم
وفاقا وحكاه ابن املنذر إمجاعا، سواء كان خوف الضرر من قروح يف بدنه تيمم ( 4)

ُفَسُكمْ : أو جراحات وحنوها لقوله تعاىل ُل ا َأنـْ ْق ـُ وحلديث صاحب  َو  تـَ
الشجة أو برد شديد حلديث عمرو بن العاص، وليس املراد خبوف الضرر أن 

لى نفسه اف التلف، بل يكفي أن خياف منه نزلة أو مرضا، ولو كان خوفه عخي
من الربد حضرا، فيتيمم دفعا للضرر، أو خاف باستعماله احتياجه لعجن أو 

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن املسافر إذا  : طبخ، قال ابن املنذر
 .كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي املاء للشرب ويتيمم
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رر ض (أو (2)رفيقه)ضرر  (أو (1)ضرر بدنه: طلبه)خاف بـ  (أو)
بعطش أو  (4)ماله)ضرر  (أو) (3)أي زوجته أو امرأة من أقاربه (حرمته)

 .(5)(مرض أو هالك وحنوه

                                                

فا حمققا ل جبنا أو  كأن يكون بينه وبني املاء سبع أو حريق أو لص وحنوه، خو ( 1)
كان خوفه بسبب ظنه، فتبني عدمه، كسواد رآه ليال فظنه عدوا فتبني عدمه بعد 
أن تيمم، غري جبان خياف بال سبب خياف منه، أو خافت امرأة فساقا تيمم 
وصلى وفاقا، ومل يعد وقال الشيخ وغريه يف املرأة إن خافت فساقا، حيرم خروجها 

بالتيمم عن اجلنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إىل وتصلي املرأة : إليه، وقال
لو خاف فوت رفقته : احلمام، ول تقدر على الغتسال يف البيت، ويف اإلنصاف

 .ساغ له التيمم، وقيل ولو لفوت اإللف واإلنس
أي أو خاف باستعماله ضرر رفيقه احملرتم، من عطش وحنوه، شرع له التيمم ( 2)

دمي تقدم على الصالة، ونقل ابن املنذر وغريه اإلمجاع على وفاقا، ألن حرمة اآل
 .جواز تيمم من حيتاج املاء للعطش، وأنه كالعادم يتيمم مع وجود املاء

كعمته وخالته، ويف عبارته قصور، فلو قال كما يف املنتهى، أو عطش نفسه أو ( 3)
فيقه أو هبيمة قال أو ر : غريه من آدمي أو هبيمة حمرتمني، لكان أوىل،وعبارة املقنع

وكذا إن كانت لغريه، ألن للروح حرمة، وسقيها واجب، وقصة البغي : يف املبدع
وأحلقت األمة من خاف على نفسه أو هبائمه من : مشهورة، قال ابن القيم
 .العطش إذا توضأ بالعادم

 .أي أو خاف باستعمال املاء أو طلبه ضرر ماله شرع له التيمم وفاقا( 4)
و سرقة أو فوات مطلوبه كعدو خرج يف طلبه، أو آبق أو شارد يريد كشرود أ( 5)

إذا خاف : حتصيله ألن يف فوته ضررا وهو منفي شرعا قال يف اإلنصاف وغريه
 .على نفسه العطش حبس املاء وتيمم بال نزاع، وحكاه ابن املنذر إمجاعا
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شرع ) (2)أو بقاء أثر شني يف جسده (1)تأخر الربء هكخوفه باستعمال
أي وجب ملا جيب الوضوء أو الغسل له، وسن ملا يسن له  (التيمم

ويلزم شراء  (3)ةإذا دخل وقت فريض: إذا من قوله: ذلك، وهو جواب
 .(4)ماء وحبل ودلو، بثمن مثل

                                                

طبيب عارف أو أي تأخر الشفاء، شرع له التيمم وفاقا، وهل يعترب يف ذلك قول ( 1)
 .أو يعلم ذلك من نفسه: ويتجه: مبجرد خوفه على نفسه؟ قال يف الغاية

 َوِإْم ُ ْنُ ْم َمْرَ ى: أو تطاول املرض بسبب استعماله املاء، تيمم وفاقا لقوله( 2)
اآلية ولو كان باطنا، إن أخربه به طبيب مسلم ثقة، أو علمه هو بنفسه واملرض 

سري ل خياف من استعمال املاء معه تلفا ول مرضا، أحدها ي: على ثالثة أضرب
ول إبطاء برء، ول زيادة أمل كصداع ووجع ضرس، ومحى ل يضر معها، وشبه 
ذلك، فهذا ل جيوز له التيمم بال نزاع، الثاين مرض خياف معه من استعمال املاء 
تلف النفس أو عضو، أو حدوث مرض خياف منه تلف النفس، أو عضو أو 

أن خياف بطء الربء أو : منفعة عضو، فهذا جيوز له التيمم إمجاعا، الثالثفوات 
زيادة املرض، وهي كثرة األمل، وإن مل تطل مدته، أو شدة الضناء وقيل النحاف 
والضعف، أو خاف حصول شيء، أو بقاء أثر شيء على عضو ظاهر جاز وفاقا 

ية، وعموم البلوى، حكاه للثالثة، وهو قول مجهور العلماء سلفا وخلفا، لظاهر اآل
يصح التيمم لعجز مريض عن احلركة وعمن : غري واحد، ويف اإلقناع وشرحه

يوضئه إذا خاف فوت الوقت، إن انتظر من يوضئه وعجزه عن الغرتاف ولو 
بفمه، وألنه كالعادم للماء، فإن قدر على الغرتاف بفمه، أو غمس أعضائه يف 

 .ى استعمال املاءاملاء الكثري لزمه ذلك، لقدرته عل
 .أو أبيحت نافلة، وعدم املاء، إىل آخره، دفعا للضرر واحلرج( 3)
 .يف تلك البقعة أو مثلها غالبا بال خالف، ألنه قادر على استعمال من غري ضرر( 4)
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وقبول  (3)واستعارة احلبل والدلو (2)فاضل عن حاجته (1)أو زائد يسريا
وجيب بذله  (5)وقبول مثنه قرضا، إذا كان له وفاء (4)املاء قرضا وهبة

 .(6)لعطشان ولو جنسا
                                                

بالنصب صفة حملذوف، وشرط الزيادة اليسرية أن ل جتحف مباله على األصح، أو ( 1)
وبأكثر من مثن املثل ل يلزمه بال خالف، لكن : ويعرفا وهو األوىل، وقال النو 

 .األفضل أن يشرتيه، وهو قول مجاهري السلف واخللف
كقضاء دينه، ونفقة ومؤونة سفر له ولعياله، فال يلزمه الشراء مبا حيتاج إليه، ول ( 2)

 .عليه يف بلده، لكنه أفضل ربثمن يف ذمته، ولو وجده يباع بنسيئة، وقد
طلب احلبل والدلو ولو عارية، ليحصل هبما املاء، صححه يف تصحيح أي ويلزمه ( 3)

 .الفروع، ألن املنة يف ذلك يسرية، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب
ومفهومه عدم استقراض ذلك واهتابه، ملا يف ذلك من املنة، وصوب يف تصحيح ( 4)

 .الفروع أنه ل جيب اهتابه
ل املاء قرضا ألن املنة له يف ذلك يسرية يف العادة ويلزمه قبو : وقال: قال الشيخ( 5)

فال يضر احتماله اهـ ولو وهب له مثن املاء مل يلزمه، حكاه إمام احلرمني وغريه 
 .إمجاعا

أي وجيب على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه فقط بذله بقيمته لعطشان ( 6)
خاف خ وغريه، ولو تلفه يف أصح الوجهني، وجزم به الشي ىحمرتم حمتاج إليه، خيش

بل بثمنه إن وجب الدفع عن نفس : العطش بعد هو أو أهله مل جيب دفعه إليه، وقيل
العطشان وإل فال، وصوب غري واحد وجوب حبس املاء لعطش الغري املتوقع وخوف 

ولو جنسا، ألنه إنقاذ من هلكة ولو : ش على نفسه بعد دخول الوقت، وقولهطالع
 ان عاصيا، ول يلزم بذله املاء توضأ العطشان ومل يشرب ك

 ابن القيم أنه  لغري الوالدين، وذكر: لطهارة الغري حبال، ويف اإلنصاف وغريه
ل ميتنع أن يؤثر باملاء من يتوضأ به ويتيمم هو، وإن كان لشخصني ول يكفي إل 
= 
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أكرب أو أصغر  من حدث (ومن وجد ماء يكفي بعض طهره)
ولو كان على بدنه جناسة  (2)ول يتيمم قبله (1)(عمالهتيمم بعد است)

 .(3)وهو حمدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها
وتضرر بغسل  (ومن جرح) (4)وكذلك لو كانت النجاسة يف ثوبه

 .(5)اجلرح
                                                

= 

 .أحدمها اقرتعا أو يقسم بينهما
 َفاتَـُّق ا اهلَل َما اْسَ َ ْعُ مْ : أي تيمم للباقي بعد استعمال املاء لقوله تعاىل( 1)

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فدل على  صلى اهلل عليه وسلمولقوله 
 .وجوب استعمال املاء الذي يكفي لبعض الطهارة

: أي ل يتيمم قبل استعمال املاء يف بعض طهره وجوبا، قال يف اإلنصاف وغريه( 2)
يلزمه : جزم به، واختاره غري واحد، ويف التلخيصوهو املذهب وعليه اجلمهور، و 

َلْم َتِجُدوا َماءً : يف اجلنابة رواية واحدة اهـ لقوله تعاىل فاعترب استعماله أول  فـَ
ليتحقق الشرط الذي هو عدم املاء، وذكر اجملد وغريه أن اجلنب إذا وجد ماء 

ه كمال الطهارة يكفي أعضاء وضوئه استعمله فيها ناويا رفع احلدثني، ليحصل ل
 .الصغرى وبعض الكربى

ل نعلم فيه خالفا ولو كانت يف حمل : نص عليه، وقال الشارح: أي النجاسة( 3)
إل أن تكون النجاسة يف حمل يصح تطهريه : ه الستجمار، وقال اجملدييكفي ف

 .من احلدث فيستعمل
 .تيمم أو بقعته اللتني ل ميكنه الصالة يف غريمها غسل ذلك أول مث( 4)
أو كان به قروح أو رمد وحنوها وهو جنب أو حمدث تيمم له وغسل الباقي، لقوله ( 5)

ُفَسُكمْ : تعاىل ُل ا َأنـْ ْق ـُ وملا رواه البزار وصححه ابن خزمية عن ابن  َو  تـَ
إذا كانت : قال َوِإْم ُ ْنُ ْم َمْرَ ى َأْو َعَلى َسَفرٍ : عباس مرفوعا يف قوله

= 
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وغسل ) (2)وملا يتضرر بغسله مما قرب منه (1)(تيمم له)أو مسحه باملاء 
وإن كان جرحه ببعض  (3)جب وأجزأفإن مل يتضرر مبسحه و  (الباقي

أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الرتتيب، فيتيمم له عند غسله لو  
ومراعاة املوالة فيعيد غاسل الصحيح عند كل  (4)كان صحيحا

 .(5)تيمم

                                                
= 

 سبيل اهلل، أو القروح فيجنب فيخاف أن ميوت إن اغتسل بالرجل اجلراحة يف
 .تيمم

 .أي أو تضرر مبسح اجلرح باملاء تيمم له وغسل الباقي( 1)
 .أي ويتيمم ملا يتضرر بغسله مما قرب من اجلرح وحنوه، لستوائهما يف احلكم( 2)
له أي وجب مسحه باملاء وأجزأ عن الغسل، ألن املسح باملاء بعض الغسل، وحم( 3)

: إذا كان العضو اجلريح طاهرا ل جناسة عليه، فإن كان جنسا فقال يف التلخيص
يتيمم ول ميسح عليه قول واحدا اهـ وقال الشيخ مسح اجلرح باملاء أوىل من مسح 

 .اجلبرية وهو خري من التيمم، ونقله امليموين عن أمحد، واختاره ابن عقيل
ه وإن كان يف ءوعمه تيمم أول مث أمت وضو أي فإن كان اجلرح وحنوه يف الوجه ( 4)

خري بني أن يغسل صحيحه مث يتيمم جلرحه وعكسه، وإن كان يف بعض  هبعض
ه احتاج يف كل ئعضو آخر لزمه غسل ما قبله، وإن كان يف بعض أعضاء وضو 

عضو إىل تيمم، وقال شيخ اإلسالم ل يلزمه مراعاة الرتتيب، وهو الصحيح من 
الفصل بني أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة، واختاره اجملد : قالمذهب أمحد وغريه، و 
 .هو أصح، وملا يف ذلك من احلرج املنتفي شرعا: وغريه، وقال ابن رزين

فيعيد # أي وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة املوالة ( 5)
ت املوالة، غسل الصحيح عند كل تيمم لوجوهبا فيه، كما لو أخر غسله حىت فات

 .يف ذلك ىوتقدم أهنا ل تراع
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على من  (وجيب) (1)خبالف غسل اجلنابة فال ترتيب فيه ول موالة
بأن يفتش  (2)(اء يف رحلهطلب امل)عدم املاء إذا دخل وقت الصالة 

بأن ينظر خلفه وأمامه  (4)يف قربه (و) (3)حله ما ميكن أن يكون فيهر يف 
 .(5)وعن ميينه وعن مشاله

                                                

فلو اغتسل جلنابة مث تيمم لنحو جرح وخرج الوقت مل يعد سوى التيمم، ألنه ل ( 1)
 .يعترب فيه ترتيب ول موالة

: شك يف وجوده ومل يتحقق عدمه أي جيب على من عدم املاء وظن وجوده، أو( 2)
ه، وذلك إذا دخل وقت الصالة، فإنه طلب املاء، رواية واحدة، قاله ابن متيم وغري 

ل أثر لطلبه قبل دخول وقتها، إذ هو غري خماطب بالتيمم قبله، وألنه سبب 
للصالة خيتص هبا فلزمه الجتهاد يف طلبه عند اإلعواز، يف رحله أي فيما يسكنه 

َلْم : من حجر أو مدر أو شعر أو وبر، ويقع على متاعه وأثاثه، لقوله تعاىل فـَ
مل جيد إل ملن طلب، وألنه بدل، فال جيوز : ول يقال ا َماًء فَـ َـَيمَُّم اَتِجُدو 

العدول إليه قل طلب املبدل، وإن تيقن عدمه تيمم بال طلب، رواية واحدة، قاله 
 .غري واحد، وعده املوفق وغريه شرطا ثالثا، وفاقا للشافعي

ول جيب بال ريب  ه فطلب للمحال،يكأوان يوضع فيها، وأما الذي ل ميكن ف( 3)
 .ويفتش للمبالغة، أي يستقصي يف الطلب

 .عرفا ول يتقيد مبيل وحنوه، ول مبدى الغوث( 4)
إذا كانت أرضا جاهال هبا فإن كان ذا خربة هبا ومل يعلم أن فيها ماء مل يلزمه، ( 5)

 .ومثل ذلك ما جرت العادة بالسعي إليه مما هو عادة القوافل وحنوهم
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 (2)ويطلبه من رفيقه (1)فإن رأى ما يشك معه يف املاء قصده فاستربأه
يلزمه أيضا  (و) (3)فإن تيمم قبل طلبه مل يصح، ما مل يتحقق عدمه

 .(5)إذا كان قريبا عرفا (4)قةث (بدللة)طلبه 

                                                

اء كخضرة وطري، وركب قادم حيتمل وجود املاء معه، أو يظنه أو إن ظن به م( 1)
يتومهه أو كان بقربه ربوة أو شيء قائم فيجب إمجاعا، مع ظن وجوده، وذلك 
مشروط بانتفاء الضرر من سرقة وحنوها، كما تقدم فإن حتقق عدمه مل يلزمه طلبه 

 .ألنه ل أثر لطلب شيء حمقق العدم
أو معه ليبيعه أو يبذله له، وتقدم أن اإلهتاب ل يلزمه،  إما بسؤال عن موارده،( 2)

فلعل ما تقدم إذا مل يكن من رفيقه، وقد صرح األصحاب أن املراد بالرفقة الذين 
معه ممن تلزمه مؤونتهم يف السفر، ومن كان له رفقة يعمل عليهم طلبه منهم، قال 

 .هوالرفيق الذي يديل عليه، أي ل يستحي من سؤال: يف الشرح
أي مل يصح تيممه ما مل يتحقق عدم املاء وفاقا، ألنه ل أثر له، وألنه إذا حتقق ( 3)

عدمه مل يلزمه الطلب، ول فائدة لذلك الطلب، سواء كان مسافرا أم ل، واملراد 
بالتحقق غلبة الظن، وإذا طلبه لصالة ومل جيده وتيمم مث دخل وقت صالة أخرى 

ية، ألهنا يف حكم األوىل، يف توجه اخلطاب بالطلب، فإنه يطلب املاء للصالة الثان
وذلك إذا كان يف غري املوضع الذي كان فيه يف وقت الصالة األوىل، أو كان فيه 
وحدث ما يوجب توهم وجود املاء، وأما إذا كان مبوضعه األول، ومل حيدث ما 

 .يقتضي توهم وجود املاء، فال يلزمه الطلب حينئذ، ألنه قد حتقق عدمه
 .عدل ضابط ل بضده( 4)
إليه لشغله الدنيوي، فالديين أوىل، وذكر  ىلقدرته على استعماله، وألنه إذا سع( 5)

النووي وغريه، لو علم ماء مبحل يصله مسافر حلاجته كاحتشاش واحتطاب وجب 
 .طلبه منه اهـ وقدره بعضهم بنصف فرسخ، وخيتلف باختالف األحوال
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 (2)أو رفقة أو على نفسه أو ماله (1)ومل خيف فوت وقت ولو املختار
 .(3)ول يتيمم خلوف فوت جنازة

                                                

 .بوضوء إل وقت الضرورة فإن خاف تيمم بأن ظن أنه ل يدرك الصالة( 1)
أي ومل خيف فوت رفقة بضم الراء، وظاهره، ولو لفوت األلفة واألنس للنهي عن ( 2)

الوحدة يف السفر، أو مل خيف على نفسه خوفا حمققا ل جبنا بأن مل يكن بينه 
وبني املاء أسد وحنوه، أو لص أو امرأة من فجار، ومثلها أمرد، أو مل خيف على 
ماله كشرود دابته، فإذا انتفت هذه املذكورة وحنوها لزمه طلبه، إذا كان قريبا عرفا، 

 .فإن خاف شيئا من حنو ما ذكر تيمم
مع وجود املاء هذا املذهب وعليه أكثر األصحاب، وعنه جيوز، اختاره الشيخ، ( 3)

ذلك عن عمر وابن عباس، وهو مذهب  ىوإليه ميل جده، وابن عبد القوي، ويرو 
وقد ذهب مجع من السلف إىل أنه : حلنفية، وقول أكثر الفقهاء، وقال احلافظا

جيزئ هلا التيمم ملن خاف فوهتا لو تشاغل بالوضوء، وفيه حديث مرفوع وسنده 
ضعيف اهـ، وقد ثبت أنه عليه الصالة والسالم تيمم لرد السالم، وابن عمر تيمم 

يتيمم ويصلي : اجلنازة قال وصلى على جنازة، وعن ابن عباس، يف الرجل تفجؤه
وإن : عليها، وألنه خياف فوهتا فأشبه العادم، واملراد فوهتا مع اإلمام، وقال مجاعة

إن خاف : أمكنه الصالة على القرب لكثرة وقوعه، فتعظم املشقة، واختار الشيخ
وأنه أوىل من اجلنازة، ألهنا ل  ةفوت عيد وفاقا أليب حنيفة، وسجود التالوة ومجع

بل ملن خاف : قال أبو بكر عبد العزيز واألوزاعي واحلنفية: د، ويف الختياراتتعا
وهو قول قوي : فوات اجلمعة ممن انتقض وضوءه وهو باملسجد قال يف اإلنصاف

أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما خياف فوته،  : يف النظر، وقال الشيخ
وجيوز : تفويت الصالة، وقال كاجلنازة وصالة العيد، فإن الصالة بالتيمم خري من

 .التيمم ملن يصلي التطوع بالليل، وإن كان يف البلد، ول يؤخر ورده إىل النهار
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أو  (2)إل إذا وصل مسافر إىل املاء، وقد ضاق الوقت (1)ول وقت فرض
أو علمه قريبا وخاف فوت  (3)علم أن النوبة ل تصل إليه إل بعده

 .(4)قصدهالوقت إن 
                                                

: أي ول يتيمم خلوف فوت وقت فرض مع وجود املاء، بل يستعمله لقوله تعاىل( 1)
َلْم َتِجُدوا َماًء فـَ َـَيمَُّم ا وأما إن استيقظ قرب طلوع الشمس : قال الشيخ فـَ
توضأ ويغتسل حبسب ما ميكنه، وإن طلعت الشمس، وعند مجهور العلماء كأيب في

حنيفة والشافعي وأمحد وإحدى الروايتني عن مالك، ويكون فعلها بعد طلوع 
الواجب يف حقه : الشمس فعال هلا يف الوقت الذي أمر اهلل بالصالة فيه، وقال

جيزئه التيمم ألنه  عند مجهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت عليه الشمس، ول
 .واجد للماء، وإن كان غري مفرط يف نومه فال إمث عليه

والشرح واحملرز وغريهم،  ولو املختار عن طهارته تيمم وصلى، جزم به يف املغين( 2)
املسافر إذا وصل إىل املاء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم على : وقال الشيخ

ك بئر لكن ل ميكن أن يصنع له حبال قول مجهور العلماء، وكذلك لو كان هنا
ل حيفر حىت خيرج الوقت، فإنه يصلي و حىت خيرج الوقت، أو ميكن حفر املاء 

وعلم منه أنه لو وصل إليه وأمكنه الصالة به يف الوقت فأخر : بالتيمم، قال اجملد
حىت خشي الفوات فكاحلاضر، ألن قدرته قد حتققت، فال يبطل حكمها 

 .بتأخريه
و علم املسافر أن النوبة أي احلصة ل تصل إىل املاء إل بعد الوقت فيتيمم أي أ( 3)

جاءتك : لعدم قدرته على استعماله يف الوقت، والنوبة اسم من املناوبة، يقال
نوبتك أي حصتك، وحكم من يف السفينة كواجد البئر، إن مل ميكنه الوصول إل 

 .املاء إل مبشقة أو تغرير بنفسه فهو كالعادم
أي أو علم املسافر املاء قريبا عرفا، وخاف فوت الوقت ولو املختار إن قصد املاء ( 4)

 إذا استيقظ أول الوقت : تيمم وصلى، ول إعادة عليه، وقال الشيخ
= 
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ومن باع املاء أو وهبه بعد دخول الوقت ومل يرتك ما يتطهر به حرم، ومل 
  (فإن) (2)مث إن تيمم وصلى مل يعد إن عجز عن رده (1)يصح العقد

أو جهله مبوضع ميكن  (3)(نسي قدرته عليه)كان قادرا على املاء لكن 
 .(5)(أعاد)وصلى  (وتيمم) (4)استعماله

                                                
= 

وعلم أنه ل جيد املاء إل بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم باإلمجاع، وقال فيمن 
ج منه حىت يفوت الوقت، كاملرأة ميكنه الذهاب إلىاحلمام، لكن ل ميكنه اخلرو 

معها أولدها ول ميكنها اخلروج حىت تغسلهم وحنو ذلك فاألظهر يتيمم ويصلي 
 .خارج احلمام

ملن ليس له غرض صحيح كمحتاج لشربه وحنوه، لتعلق حق اهلل به، فلو تطهر به ( 1)
من أخذه فقد قيل بعدم الصحة، ألنه مقبوض بعقد فاسد، ما مل جيهل احلال 

يصح، فإن كان حملتاج لشربه وحنوه صح ول حرمة، لوجوبه إذا، وأما لو مر مباء ف
اقه قبل الوقت، مث دخل الوقت وعدم املاء فال إمث هر قبل الوقت أو كان معه فأ

هراقه يف الوقت فهو عاص، وقال يف أعليه، ويصلي بالتيمم ول إعادة عليه، وإن 
م، فإن مقتضى الفقه أن كل من فرط حيرم بال نزاع، وجيوز له التيم: اإلنصاف

 .وضيع احلزم حىت اضطر للتيمم تيمم ول إعادة عليه قاله الشيخ وغريه
 .ألهنا صالة بتيمم صحيح لعدم قدرته على املاء حينئذ( 2)
بأن وصل إىل بئر ل يقدر على الغسل منه، ويف رحله دلو ورشاء لكن نسيه أعاد ( 3)

 .وكذا لو نسي مثنه
املاء يف رحله أو بقربه يف بئر أعالمها ظاهرة، وكان يتمكن من تناوله  بأن كان( 4)

 .منها، أو مع عبده ومل يعلم به السيد
 .يف اجلميع لقدرته، ومل يصح تيممه، كمن صلى ناسيا حدثه( 5)
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وأما من ضل عن رحله وبه  (1)عن كونه واجداألن النسيان ل خيرجه 
أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فال  (2)املاء وقد طلبه

وإن نوى بتيممه ) (4)ألنه حال تيمم مل يكن واجدا للماء (3)إعادة عليه
 .(5)متنوعة توجب وضوءا أو غسال أجزأه عن اجلميع (أحداثا

                                                

وألن شرط إباحة التيمم عدم الوجدان، وألن الطهارة جتب مع العلم والذكر، فال ( 1)
ل إعادة عليه وفاقا أليب حنيفة وأحد القولني : ل، وعنهتسقط بالنسيان واجله

ملالك والشافعي، لقوله عفي عن أميت اخلطأ والنسيان وما يف معناه من الكتاب 
والسنة، وألنه مع النسيان غري قادر أشبه العادم،ومثله اجلاهل وأوىل، وصحح يف 

إن  : ل النووي، وغريهاملغين والشرح أنه ل إعادة، ألنه ليس بواجد وغري مفرط، وقا
كان يف رحله ونسيه فالصحيح أنه ل يعيد، وفاقا أليب حنيفة، ورواية عن مالك، 
حلديث إن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان، وألنه صلى على الوجه الذي يلزمه 
ذلك الوقت، فلم تلزمه اإلعادة، وألن النسيان عذر حال بينه وبني املاء وقال 

وألنه صلى ومل يعلم معه ماء،  َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْصَ ْأُتْم ِبهِ  َوَلْي َ : تعاىل
 .فلم تلزمه اإلعادة

 .أي طلب رحله فلم جيده فتيمم أجزأه( 2)
ضل عن موضع بئر كان يعرفها، أو أعالمها خفية، ومل يكن : يف ثالث صور( 3)

يمم يف الثالث بال يعرفها، أو كانت خفية وكان عارفا هبا وضل عنها، فيجزئه الت
 .إعادة

َلْم َتِجُدوا َماءً : فدخل يف قوله( 4) وألنه غري مفرط، واهلل تعاىل مل يوجب على  فـَ
العبد الصالة مرتني، إل إذا حصل منه إخالل بواجب، أو فعل حمرم، ومل يأمر 

 .أحدا أن يصلي الصالة ويعيدها
تيمم عنهما ألن كل واحد أي نوى ما تسبب عنه وجوهبما،أو أحدمها أجزأه ال( 5)

 .يدخل يف العموم فيكون منويا
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ول يكفي أحدمها عن  (1)حلدثنيوكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه ا
أو عدم ما  (3)جناسة على بدنه تضره إزالتها)نوى بتيممه  (أو) (2)اآلخر
 .(4)به (يزيلها

                                                

أي نوى بتيممه أحد أسباب احلدث أجزأه أو نوى بتيممه احلدث األصغر ( 1)
واألكرب أجزأ عنهما، واحلاصل أنه لو نوى أحد أسباب احلدثني بتيممه، أو 
احلدث األكرب واألصغر أجزأ كأن يوجد منه نوم وخروج خارج، فينوي بتيممه 

نوم مثال ل بشرط عدم نية غريه أجزأ عن خروج اخلارج، وهكذا، وقال املوفق ال
جيوز التيمم للحدث األصغر إذا وجدت الشروط بغري خالف، وللجنابة، : وغريه

 .إل ما روي عن عمر وابن مسعود، ملا تقدم من األخبار
حنيفة  جيزئ وهو مذهب أيب: أي األكرب عن األصغر وعكسه وفاقا ملالك، وعنه( 2)

 .جيزئه عند مجهور العلماء: والشافعي، ومقتضى القواعد الشرعية، وقال الشيخ
 .أو يضره املاء الذي يزيلها به، فإذا عجز سقط وجوب إزالتها( 3)
ورد بالتيمم  أجزأه التيمم، وعنه ل يتيمم هلا ألن الشرع إمنا همن ماء أو غري ( 4)

. ره ابن حامد وابن عقيل وغريمهاللحدث، وغسل النجاسة ليس يف معناه، واختا
هو قول مجهور العلماء، كمالك والشافعي وأيب حنيفة ألن التيمم : والشيخ وقال

إمنا جاء يف طهارة احلدث، دون طهارة اخلبث، وهذا أصح، ألنه لو شرع التيمم 
لذلك لشرع للمستحاضة وحنوها، وعمر صلى وجرحه يثعب بل إذا عجز عن 

وب إزالتها، وجازت الصالة معها بدون تيمم، وأما التميم إزالة النجاسة سقط وج
للنجاسة على الثوب فال نعلم به قائال من العلماء، بل كلهم متفقون على أن 

ل يصح تيممه عن : النجاسة يف الثوب واألرض ل يتيمم هلا اهـ، وقال غري واحد
 .عليهجناسة على بدنه، عند مجهور العلماء، إل أمحد يف قول مل يتابع 
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ولو حضرا مع عدم ما يسخن به املاء بعد ختفيفها  (1)(أو خاف بردا)
جعل  لي األرض »لعموم  (2)ما أمكن وجوبا، أجزأه التيمم هلا

 .(4)فلم يصل املاء ( مصرأو حبس يف) (3)«مسجدا و ه را

                                                

تيمم وصلى ول إعادة عليه، وهو مذهب مالك وأيب حنيفة، وابن املنذر وغريهم ( 1)
ُفَسُكمْ : لقوله ُل ا َأنـْ ْق ـُ احتلمت يف ليلة : وحلديث عمرو بن العاص قال َو  تـَ

باردة شديدة الربد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت مث صليت 
ذكروا  صلى اهلل عليه وسلمسول اهلل بأصحايب صالة الصبح، فلما قدمنا على ر 

ذكرت قول اهلل : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذلك له، فقال
ُفَسُكمْ : تعاىل ُل ا َأنـْ ْق ـُ صلى فتيممت مث صليت، فضحك رسول اهلل  َو  تـَ

ومل يقل شيئا، لفظ أمحد، وأخرجه أهل السنن والبخاري تعليقا،  اهلل عليه وسلم
وهذا هو الصحيح ألنه فعل ما قدر عليه فال إعادة عليه : ل الشيخومل يعد، قا

وأحلقت األمة من : مل يأمره باإلعادة وقال ابن القيم صلى اهلل عليه وسلموالنيب 
 .خشي املرض من شدة برد املاء باملريض يف العدول عنه إىل البدل

أمكن، مبسح أي لكل حدث وغريه مما مر، بعد ختفيف النجاسة عن بدنه مهما ( 2)
رطبة وحك يابس، إذا خشي برد املاء وجوبا، ألنه قادر على إزالتها يف اجلملة قال 

فإن أمكنه تسخينه والغتسال به لزمه  َفاتَـُّق ا اهلَل َما اْسَ َ ْعُ مْ : اهلل تعاىل
ذلك فإن خاف الضرر باستعمال البعض غسل ما ل يتضرر به وتيمم للباقي، 

 .به من غري تفريط ول عدوان ويكون قد فعل ما أمر
اليت اختص هبا دون سائر  صلى اهلل عليه وسلممتفق عليه، وهذا من خصائصه ( 3)

 .األنبياء
 .فتيمم أجزأه( 4)
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 .(1)أجزأه (فتيمم)أو حبس عنه املاء 
 (2)كمن حبس مبحل ل ماء به ول تراب  (أو عدم املاء والرتاب)

 .(3)وكذا من به قروح ل يستطيع معها ملس البشرة مباء ول تراب
 .(4)الفرض فقط على حسب حاله (صلى)
 .(5)ألنه أتى مباء أمر به فخرج عن عهدته (ومل يعد)

                                                

أي حبس عنه بوضعه يف مكان ل يصل إليه املاء، أو قطع العدو النهر عن أهل ( 1)
 .بلد وحنو ذلك فتيمم أجزأه ألنه غري قادر على املاء

اد بعضهم، ول طينا جيففه إن أمكنه، صلى على حسب حاله ومل يعد، وكل من ز ( 2)
صلى يف الوقت كما أمر حبسب اإلمكان فال إعادة عليه، وهو مذهب مالك، 

 .ورواية عن أيب حنيفة والشافعي
أو جراحات وحنوها، وكذا مريض عجز عن املاء والرتاب، وعمن يطهره بأحدمها، ( 3)

تذويبه مسح أعضاء وضوئه يف املنصوص، ول إعادة عليه، وإن وجد ثلجا وتعذر 
 .ولو مل جير معه

مقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي : أي على قدر طاقته وجوبا قال الشيخ( 4)
 .على حسب حاله، فإن اهلل ل يكلف نفسا إل وسعها اهـ

ن وأل (إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم): بالضم أي دركه لقوله( 5)
العجز عن الشرط ل يوجب ترك املشروط، كما لو عجز عن السرتة، ويف 

رجال  صلى اهلل عليه وسلمالصحيحني عن عائشة يف قصة القالدة، فبعث 
م الصالة وليس معهم ماء، فصلوا بغري وضوء ومل يأمرهم هيف طلبها فأدركت

ذا وه: باإلعادة، وهذا مذهب مجهور السلف وعامة الفقهاء، قال الشيخ
الصحيح من أقواهلم أنه ل إعادة على أحد فعل ما أمر به حبسب 

  وهذا األقوى دليال أما وجوهبا: استطاعته وقال النووي
= 
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ول  (1)ول يزيد على ما جيزئ يف الصالة، فال يقرأ زائدا على الفاحتة
ول يزيد يف طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بني  (2)يسبح غري مرة

وتبطل صالته حبدث  (4)ول على ما جيزئ يف التشهدين (3)السجدتني
 .(5)وحنوه فيها

                                                
= 

وأما اإلعادة فإمنا جتب بأمر جمدد،  (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)فلقوله 
 .واألصل عدمه

ائدا على الفاحتة، وكذا العاجز عن أي ل يقرأ عادم املاء والرتاب قرآنا ول ذكرا ز ( 1)
استعماهلما، ل يقرأ زائدا على الفاحتة، قاله األصحاب على سبيل الندب ل 

 .الوجوب، فلو خالف وقرأ مل تبطل صالته ومل حيرم عليه ذلك
أي يف ركوعه وسجوده، وكذا بني السجدتني ل يزيد على مرة يف قول رب اغفر ( 2)

 .يل
 .ملاء والرتاب على اجملزئ يف ذلكا مأي ل يزيد عاد( 3)
اللهم صل على حممد، وهذا كله حتجز واسع، وقال الشيخ رمحه : وهو إىل قوله( 4)

يفعل من عدم املاء والرتاب ما شاء، من صالة فرض أو نفل، وزيادة قراءة : اهلل
وتسبيح وحنوه، على ما جيزئ على أصح القولني، وهو قول اجلمهور ألنه ل حترمي 

عجز، ول جيوز ألحد أن يضيق على املسلمني ما وسع اهلل عليهم ويف شرح مع ال
العمدة يتوجه فعل ما شاء، ألن التحرمي إمنا يثبت مع إمكان الطهارة وألن له أن 
يزيد يف الصالة على أداء الواجب يف ظاهر قوهلم، حىت لو كان جنبا قرأ بأكثر 

 .من الفاحتة، فكذا فيما يستحب خارجها
 .اسة غري معفو عنها، وككالم وأكل وشرب، ألنه مناف للصالة فأبطلهاكنج( 5)
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 .(1)ول يؤم متطهرا بأحدمها
وحنيت احلجارة  (2)جيوز التيمم برمل وجص فال (وجيب التيمم برتاب)

فال جيوز برتاب تيمم به، لزوال طهوريته  (طهور) (3)وحنوها
 .(4)باستعماله

                                                

الطهورين شخصا متطهرا بأحدمها، أي املاء أو الرتاب، كالعاجز  ميعين ل يؤم عاد( 1)
 .عن الستقبال وغريه، ل يؤم قادرا عليه، فاجلار متعلق بالوصف ل بالفعل

 .جصص البناء طاله باجلصبه، وهو معرب و  بفتح اجليم وكسرها ما يبىن( 2)
ما خرج من الشيء املنحوت، مامل  كالنورة والزرنيخ واملغرة وحنوها، والنحاتة كل( 3)

: تكن الغلبة للرتاب، قياسا على املاء، وكذا ما مل يكن املخالط يعلق باليد، وعنه
: جيوز التيمم مبا على وجه األرض من تراب وسبخة، ورمل وغريه، لقوله تعاىل

 َمَُّم ا َصِعيًدا  َيًِّبافـَ َـي  م هوأصحابه إذا أدركت صلى اهلل عليه وسلموكان
الصالة تيمموا باألرض اليت صلوا عليها، ترابا أو غريه، واجتازوا الرمال يف غزوة 
تبوك وغريها، ومل ينقل أهنم محلوا الرتاب، ول أمر حبمله، ول فعل أحد من 

صلى اهلل فاوز أكثر من الرتاب وقال أصحابه، مع القطع بأن الرمال يف تلك امل
وطهوره، وهو صريح  هميت أدركته الصالة فعنده مسجدأأميا رجل من  عليه وسلم

يف أن من أدركته الصالة يف الرمل والسباخ وحنومها فهو طهور، واختاره الشيخ 
وتلميذه، ومجاهري العلماء، وأنه ل حيمل الرتاب ألجل التيمم، واستظهره يف 

 .وصوبه يف اإلنصافالفروع، 
وقيل جيوز  : أشبه املاء املستعمل، وهو ما تساقط مما علق بيد املتيمم، قال يف الفروع( 4)

كما لو مل يتيمم منه يف األصح اهـ ألن ما ميسح به وجهه يصري به مستعمال فلو ضر 
ملا صح أن ميسح به كفيه، وألنه عندهم ل يرفع احلدث، فال يصري مستعمال، خبالف 

 برهان  م يف املاء، مع ما فيه من اخلالف املتقدم، ومل يقمقوهل
= 
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وا من حوض ؤ وإن تيمم مجاعة من مكان واحد جاز، كما لو توض
ويعترب أيضا أن يكون مباحا، فال يصح برتاب  (1)واحد يغرتفون منه

يصح مبا دق من خزف فال (غري حمرتق)وأن يكون  (2)مغصوب
فَاْمَسُح ا ِبُ ُج ِهُكْم : لقوله تعاىل (له غبار)وأن يكون  (3)وحنوه

َوَأْ ِد ُكمْ 
أو ثوب أو بساط أو حصري أو  (5)فلو تيمم على لبد (4)

 .حائط أو صخرة أو حيوان

                                                
= 

أنه ل جيزئ الوضوء باملاء املستعمل فالتيمم بطريق األوىل، وأما الرتاب النجس فال 
 .صفة لرتاب : أي طاهرا، وطهور (طيبا)جيوز التيمم به بال نزاع، لقوله 

 .بال خالف: قال الشارح وغريه(  1)
ولعله غري مراد اهـ فإنه ل يكره : سجد، قال يف الفروع وغريهظاهره ولو تراب م( 2)

مسجد، ولو تيمم برتاب غريه من غري غصب جاز يف ظاهر   برتاب زمزم، مع أهنا
 .كالمهم، لإلذن فيه عادة وعرفا، كالصالة يف أرضه، ويصح من أرض مغصوبة

يكون فخارا، كالنورة واخلزف واآلجر، وكل ما عمل من طني وشوي بالنار، حىت ( 3)
 .ألنا لطبخ أخرجه عن اسم الرتاب

فما ل غبار له كالصحراء والطني الرطب ل ميسح بشيء منه، قال يف اخلالف يف ( 4)
 .الطني الرطب، بال خالف بل جيففه إن أمكن

بكسر الالم، من صوف أو غريه، مسي به املصوق بعضه ببعض، جيعل على الدابة ( 5)
 .حتت السرج
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أو شجر أو خشب أو عدل شعري وحنوه مما عليه غبار  (1)أو برذعته
بذي غبار غريه كالنورة فكماء خالطه وإن اختلط الرتاب  (2)صح

 .(3)طاهر
سوى ما حتت شعر  (5)(مسح وجهه) (4)أي فروض التيمم (وفروضه)

 .(6)ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره
                                                

ل، أو حلس الدابة صح، وخص ححتت الر  ىالذي يلق هء والذال أي حلسبفتح البا( 1)
بعضهم به احلمار، وقال مشر، هي الربذعة، والربدعة بالذال والدال، واجلمع برادع، 
واملراد ما مل يصر الغبار جنسا، بأن وقع عليه الرتاب حال رطوبته وإن مل يعلم احلال 

غري احلمار وحنوه جاز بال خالف، فينبغي أن جيوز بال خالف لألصل، وإن كان 
 .إل أن يكون احليوان امرأة ففيها تفصيل معروف

أي تيممه على ما مر، إذا كان عليه غبار طهور يعلق بيده، ألنه عليه الصالة ( 2)
والسالم تيمم باجلدار، وقطع به مجهور أهل العلم، وظاهره ولو مع وجود تراب 

 .ن وجد ترابا غريه فتيممه به أوىلإ: ليس على شيء مما تقدم وقال الشيخ
أي وإن اختلط الرتاب الطهور مبا فيه غبار كالنورة ودقيق احلنطة فحكمه حكم ( 3)

املاء إذا خالطه طاهر، فإن سلبه اسم املاء املطلق فطاهر، فكذلك ما خالط 
الرتاب إذا سلبه اسم الرتاب املطلق فطاهر، فإن كان بشيء يسري مل يسلبه اسم 

املطلق مل يضره، والنورة السمة، وحجر الكلس مث غلب على أخالط الرتاب 
 .تضاف إىل الكلس من زرنيخ وغريه

 .عن حدث أصغر أربعة تعلم بالستقراء، واثنان عن األكرب( 4)
 .َفاْمَسُح ا ِبُ ُج ِهُكْم َوَأْ ِد ُكمْ : إمجاعا وحليته لقوله( 5)
قطعا، : من التقذير، قال يف اإلنصاف فال يدخل فمه وأنفه الرتاب، ملا يف ذلك( 6)

وإن بقي من حمل الفرض شيء أمر يده عليه، والواجب تعميم املسح ل تعميم  
= 
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إنما »لعمار  صلى اهلل عليه وسلملقوله  (1)(يديه إىل كوعيه)مسح  (و)
مث ضرب بيديه األرض ضربة  « ام  كفيك أم تق ل بيد ك هك ا

 (2)ة مث مسح الشمال على اليمني وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليهواحد
بينهما بأن ل  (واملوالة) (3)بني مسح الوجه واليدين (الرتتيب)كذا   (و)

يؤخر مسح اليدين حبيث جيف الوجه لو كان مغسول فهما فرضان 
 .(4)(حدث أصغر)التيمم عن  (يف)

                                                
= 

ويبالغ فيه سيما جوانب األنف، وظاهر األجفان  َفاْمَسُح ا: الرتاب لقوله
ومجيع املغابن، وظاهر الشفتني، فإنه مىت قصر يف شيء من ذلك فقد أخل 

 .هباملسح املأمور ب
: مسح اليدين فرض إمجاعا، ملا تقدم من اآلية الكرمية، وكونه إىل الكوعني لقوله( 1)

َفاْقَ ُع ا َأْ ِد ـَُهَما  وموضع القطع معروف، وإذا علق حكم مبطلق اليدين مل
 .يدخل فيه الذراع، كقطع السارق ومس الفرج

فأجنبت فلم أجد  يف حاجة صلى اهلل عليه وسلمبعثين النيب : وسببه قول عمار( 2)
 صلى اهلل عليه وسلماملاء فتمرغت يف الصعيد كما تتمرغ الدابة، مث أتيت النيب 

إمنا يكفيك، إخل ويف لفظ صححه الرتمذي، أمره بالتيمم : فذكرت ذلك له، فقال
للوجه والكفني، وأصح حديث يف صفة التيمم حديث عمار، وحديث أيب 

اب حديث يعارضهما يف جنسهما وقد فمسح بوجهه وكفيه، وليس يف الب: جهيم
أخذ هبما فقهاء احلديث أمحد وغريه، وفيهما التصريح بكفاية التيمم للجنب 

 .الفاقد للماء، ويقاس عليه احلائض والنفساء
 .يف التيمم عن حدث أصغر، وهو الفرض الثالث( 3)
 .أي الرتتيب واملوالة( 4)
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مبين على طهارة  ألن التيمم (1)ل عن حدث أكرب أو جناسة ببدن
 (4)كصالة أو طواف أو غريمها  (3)(ويشرتط النية ملا يتيمم له) (2)املاء

كنجاسة على بدن فينوي استباحة الصالة من   (من حدث أو غريه)
أو عن غسل بعض بدنه اجلريح  (5)اجلنابة واحلدث إن كانا أو أحدمها

 .(6)وحنوه

                                                

 .أي فال يشرتط هلما ترتيب ول موالة( 1)
سنة  : أي فيما يشرتط فيه الرتتيب واملوالة كالوضوء، وما ل يشرتط كالغسل وعنه (2)

كما تقدم يف الوضوء، ألن البدل قائم مقام املبدل، وظاهر كالم اخلرقي أن 
الرتتيب هنا سنة، لكونه ذكر الرتتيب يف الوضوء، ومل يذكره هنا واختاره اجملد 

بعد الوجه يف التيمم بالضربة  والشيخ، ألن بطون األصابع ل جيب مسحها
هو قياس املذهب، : الواحدة، بل يعتد مبسحها معه، واختاره يف الفائق، وقال

 .وقال ابن متيم هو أوىل
 .والنية فرض وفاقا: وعده بعضهم الفرض اخلامس للتيمم قال يف الفروع( 3)
ما كمس مصحف ولبث مبسجد وغري ذلك، وذكر غري واحد اإلمجاع عليه، إل ( 4)

روي عن األوزاعي واحلسن بن صاحل، وسائر العلماء على خالفهما للخرب، وقال 
جيوز التيمم لذلك إمجاعا إل ما روي عن أيب جملز : املوفق والشارح وغريمها

 .والنصوص حجة عليه
يصح بنية رفع احلدث : أي حصال منه أو أحدمها ألنه ل بد من التعيني، وعنه( 5)

املاء طهورا  ىفعنده مسجد وطهوره فسماه طهورا كما مس: لهوفاقا أليب حنيفة لقو 
 .وإذا أطلق احلدث فهو األصغر غالبا

أي تشرتط النية لتيممه عن غسل ذلك العضو اجلريح وحنوه كقروح وكمن به ( 6)
 .مرض إن مل ميكنه مسح اجلرح باملاء بال ضرر
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التعيني تقوية  ألهنا طهارة ضرورة، فلم ترفع احلدث، فال بد من
 .(2)ولو نوى رفع احلدث مل يصح (1)لضعفه
أي احلدث األصغر أو األكرب أو النجاسة  (فإن نوى أحدها)

وحلديث  (4)ألهنا أسباب خمتلفة (3)(مل جيزئه عن اآلخر)على البدن 
وكل واحد  (6)وإن نوى مجيعها جاز للخرب (5)وإمنا لكل امرئ ما نوى

 .(7)ايدخل يف العموم فيكون منويا 
                                                

احة صالة الظهر مثال من إذا قلنا إنه مبيح ل رافع، وصفة التعيني أن ينوي استب( 1)
 .اجلنابة إن كان جنبا، أو من احلدث إن كان حمدثا أو منهما

وعنه يصح، ويرتفع احلدث اختاره الشيخ وغريه، وهو مذهب أيب حنيفة، قال يف ( 2)
فريتفع احلدث يف األصح لنا وللحنفية، إىل القدرة على املاء، وقال : الفروع
 .لف الكتاب والسنةمن قال إنه ل يطهر فقد خا: الشيخ

أي الذي مل ينوه، فلو تيمم للجنابة دون احلدث أبيح له ما يباح للمحدث من ( 3)
 .قراءة ولبث مبسجد وحنوه، ل صالة ومس مصحف

 .أي فال بد من التعيني( 4)
جيزئه لتداخلها، وإن تيمم للجنابة : أي فال يدخل غري املنوي، واختار الشيخ( 5)

ه هلا، وإن تيمم للجنابة واحلدث مث أحدث بطل تيممه وأحدث مل يؤثر يف تيمم
 .للحدث األصغر ل للجنابة

أي وإن نوى استباحة الصالة من احلدث األكرب واألصغر والنجاسة على البدن ( 6)
 .وإمنا لكل امرئ ما نوى: جاز لقوله

 أو نوى أحد أسباب أحدمها بأن بال وتغوط وخرج منه ريح وحنوه ( 7)
= 
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 (1)مل يصل به فرضا، ألنه ليس مبنوي (نفال)بتيممه  (وإن نوى)
نوى استباحة الصالة و  (أو) (2)وخالف طهارة املاء، ألهنا ترفع احلدث

 (3)ولو على الكفاية (مل يصل به فرضا)فلم يعني فرضا ول نفال  (أطلق)
 .(5)وكذا الطواف (4)ول نذرا ألنه مل ينوه

                                                
= 

ها، وتيمم أجزأ عن اجلميع، أو وجد منه موجبان للغسل، ونوى ونوى واحدا من
أحدمها أجزأ عن اآلخر، ل إن نوى أن ل يرتفع غريه، على األصح، أو أن ل 

 .يستبيح غريه على ما ذكر
 .يعين الفرض حال تيممه، ول تابع ملنويه، فال يصلي به إل نفال( 1)
مسجده وطهوره فتباح الفريضة  هفعند: أي والتيمم مبيح، وتقدم أنه رافع لقوله( 2)

وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، وهذا : بنية مطلقة، وبنية النافلة، قال الشيخ
قول كثري من أهل العلم، وهو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والعتبار، ومن 

إن الرتاب ل يطهر من احلدث فقد خالف الكتاب والسنة، فالتيمم رافع : قال
القياس أن جتعل الرتاب  : دث مطهر لصاحبه، لكنه رفع مؤقت، وقال أمحدللح

 .كاملاء
 .كصالة جنازة وعيد، لعدم تعيينه نية الفرضية( 3)
ألن تعيني النية شرط، ومل يوجد يف الفرض، وإمنا أبيح النفل ألنه أقل ما حيمل ( 4)

 .عليه اإلطالق
وى بتيممه نفال مل يطف به أي ومثل الصالة يف احلكم الطواف، يعين إن ن( 5)

 .اا ول نذرا فرضا، أو نوى وأطلق مل يطف به فرضا 
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فمن  (1)(صلى كل وقته فروضا ونوافل)حة فرض أي استبا (وإن نواه)
ففرض   (3)فأعاله فرض عني، فنذر (2)نوى شيئا استباحه ومثله ودونه

فمس مصحف، فقراءة قرآن،  (4)كفاية، فصاله نافلة فطواف نفل
 .(6)مطلقا (ويبطل التيمم) (5)فلبث مبسجد

                                                

ألهنا طهارة صحيحة أباحت فرضا، فأباحت ما هو مثله كطهارة املاء، قال يف ( 1)
والصحيح أنه يتنفل مث يصليها وما شاء إىل خروج وقتها عن أي شيء : املبدع

بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من اتفقوا أنه جيوز أن يصلي : تيمم، وقال البغوي
 .النوافل قبل الصالة وبعدها

أي فمن تيمم لفرض استباحة أي الفرض، ومثله كمجموعة وفائتة، ودونه  ( 2)
 .كمنذورة ونافلة، ل ما فوقه ألنه مل ينوه، ول هو تابع ملا نواه

مم أي فأعلى ما يتيمم له فرض عني، كالصلوات اخلمس، فنذر صالة، فلو تي( 3)
 .ظاهر كالمهم ل فرق: لنذر مل يصل به فرض عني وهكذا، وقال الشيخ

مل يبني حمل طواف الفرض، وظاهر كالمه يف املبدع يقتضي أن يكون بعد نافلة ( 4)
ولو كان : ويباح الطواف بنية النافلة يف األشهر، وقال الشيخ: صالة، حيث قال

الشرح واملبدع والشيخ أن الطواف فرضا، ونقل يف شرح اإلقناع واملنتهى عن 
 .طواف الفرض بعد صالة النافلة، فيستبيح بنية صالة النفل طواف الفرض

وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس املصحف والطواف، ألن : قال الشارح( 5)
النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارة مشروطة هلا باإلمجاع، وينبغي أن التيمم 

 .هل النفساء مثله أو بعده؟ وسوى بينهما يف الشرحلوطء بعد اللبث، و 
سواء كان لصالة أو غريها من جنب وحائض وغري ذلك، أو عن حدث أصغر ( 6)

 .أو أكرب أو جرح أو جناسة
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 .(1)أو دخوله (خبروج الوقت)

                                                

لنتهاء مدته كمسح اخلفني، فلو تيمم لطواف أو جنازة أو نافلة وخرج الوقت ( 1)
خرى أجزأ، وإن كان بينهما إن تيمم جلنازة مث جيء بأ: بطل كالفريضة، وعنه

ل يتيمم، ألن النفل املتواصل هنا كتواصل : وقت ميكنه التيمم تيمم، وقال الشيخ
وعلى قياسه ما ليس له وقت حمدود كمس املصحف : الوقت للمكتوبة، قال

وطواف اهـ وخروج وقت الصالة مالزم لدخول وقت األخرى إل يف وقت الفجر، 
ل بطلوع الشمس، وكذا لو تيمم بعد الشروق بطل فإذا تيمم يف وقت الصبح بط

أنه رافع فيصلي به إىل حدثه ألن اهلل شرع التيمم حال عدم املاء : بالزوال وعنه
َلْم َتِجُدوا َماًء فَـ َـَيمَُّم ا: فقال صلى اهلل فتبقى الطهارة ببقائه والرسول  فـَ

: ر املسلم وقالجعل طهارة التيمم ممتدة إىل وجود املاء فقال طهو  عليه وسلم
وجعلت تربتها لنا طهورا وللنسائي بسند قوي، وضوء املسلم، فكان يف عدم املاء  

، وألهنا طهارة تبيح الصالة فال تتقيد بالوقت كطهارة املاء، واختاره أبو ءكالوضو 
ل ينقض : حممد اجلوزي والشيخ وتلميذه وصاحب الفائق وغريهم، وقال الشيخ

املاء يقوم مقام : وء، والقدرة على استعمال املاء، وقالالتيمم إل ما ينقض الوض
مطلقاا ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة املاء بعده وهذا القول هو الصحيح 
وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن اهلل جعله مطهرا كما جعل املاء مطهرا، وقال ابن 

أمر به، بل أطلق التيمم لكل صالة، ول  صلى اهلل عليه وسلممل يصح عنه : القيم
التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه، إل فيما 

يصلي به ما مل حيدث،  : اقتضى الدليل خالفه، وكذا قال غري واحد من أهل العلم
كما يصلي باملاء، وقال شيخ اإلسالم أيضا، التيمم لوقت كل صالة إىل أن 

ألن عليه أن يبتغي املاء لكل : قال مالكيدخل وقت األخرى أعدل األقوال، 
العمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو أحوط، : صالة، واستحسنه شيخنا، وقال

 .وخروج من اخلالف، ول مشقة فيه
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أو نوى  (2)مل يكن يف صالة مجعةما  (1)ولو كان التيمم لغري صالة
فال يبطل تيممه خبروج وقت  (3)اجلمع يف وقت ثانية من يباح له

يبطل التيمم  (و) (4)األوىل، ألن الوقتني صارا كالوقت الواحد يف حقه
 .(6)وعن حدث أكرب مبوجباته (5)(مببطالت الوضوء)عن حدث أصغر 

                                                

 .أي فيبطل خبروج الوقت، لنتهاء مدته كاملسح( 1)
قت ل تبطل، وإن كان الو : ، وقال ابن عقيلىفال يبطل خبروجه، ألهنا ل تقض( 2)

 .شرطا كما يف اجلمعة
أو تيمم لفائتة يف وقت األوىل، وهذا خبالف مجع التقدمي، فإن تيممه يبطل ( 3)

 .خبروج وقت األوىل
مل أر : وهل يبطل مبجرد السالم منهما، أو يستمر إىل الوقت الثاين؟ قال الشارح( 4)

 .من تعرض له، واألول أقرب
رج من سبيل، أو زوال عقل، ألنه بدل بال نزاع، كخا: قال يف اإلنصاف وغريه( 5)

عن الوضوء فحكمه حكمه، وإن تيمم وعليه ما جيوز املسح عليه كعمامة وخف 
هو قول سائر الفقهاء، : مث خلعه مل يبطل تيممه عند أكثر الفقهاء، وقال الشارح

 .ألن التيمم طهارة مل ميسح فيها عليه، ل إن كان احلائل يف حمل التيمم
فلو تيمم اجلنب لستباحة قراءة القرآن مل يبطل تيممه بنواقض كاجلماع، ( 6)

الوضوء، وإمنا يبطل مبا لو أجنب يف الوقت، فلو تيمم للجنابة مث أحدث صار 
 جنبا، وإمنا ريحمدثا، ل جنبا، ألن احلدث ل ينقض أصله، وهو الغسل فال يص

 .يصري حمدثا هبذا احلدث العارض
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فاس مل يبطل حبدث وإن كان حليض أو ن (1)ألن البدل له حكم املبدل
املقدور على استعماله  (بوجود املاء): يبطل التيمم أيضا (و) (2)غريمها

 (4)وإل فبزوال مبيح من مرض وحنوه (3)بال ضرر إن كان تيمم لعدمه
 .(5)فيتطهر ويستأنفها (ولو يف الصالة)

                                                

مم مبا يبطل املبدل، وهو الطهارة باملاء، ولو تيمم أي فيبطل البدل وهو التي( 1)
للحدث وللجنابة تيمما واحدا مث خرج منه ريح مثال بطل تيممه للحدث، وبقي 

 .تيمم اجلنابة حباله
كمبطالت غسل ووضوء، وأما عنهما فبحدثهما، فلو طهرت احلائض يف أثناء ( 2)

يف الوقت، أو خبروج  عادهتا، وتيممت لعذر مل يبطل تيممها إل بعود احليض
 .الوقت

 .إمجاعا، حلديث أيب ذر وغريه: أي املاء، قال املوفق وغريه( 3)
أي وإل يكن تيمم لعدم املاء، وإمنا تيمم ألجل مرض وحنوه كجرح بطل التيمم ( 4)

 .بزواله، ألن التيمم طهارة ضرورة فيزول بزواهلا
طهر ويستأنفها وظاهره ولو أي يبطل تيممه بوجود املاء وهو يف الصالة، فيت( 5)

: مجعة، ألهنا طهارة انتهت بانتهاء وقتها، وهذا مذهب أيب حنيفة، قال ابن رشد
أمر غري مناسب للشرع، أن يوجد شيء واحد ل ينقض  هوهم أحفظ لألصل، ألن

 .الطهارة يف الصالة، وينقضها يف غري الصالة اهـ
 هوابن املنذر وغريهم، واختار  وعنه ميضي فيها وهي صحيحة وفاقا ملالك والشافعي

ْبِ ُل ا َأْعَماَلُكمْ : اآلجري وغريه قال الشارح، وهو أوىل لقوله ولقوله  َو  تـُ
  «   نصرو ح ى  سمع ص تا أو  جد ر حا»عليه الصالة والسالم 

 وألن رؤية املاء ليست حدثا، غري أن وجوده مانع من ابتداء التيمم 
 ودخل فيها مبا أمر به، وحصل له  وهو قد تيمم غري واجد للماء

= 
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 (2)وكذا الطواف (1)فال جتب إعادهتا (بعدها)إن وجد ذلك  (ل)
 .(3)لي عليه وتعادويغسل ميت ولو ص

أو العامل  (4)(لراجي املاء)املختار  (والتيمم آخر الوقت)
 .(5)وجوده

                                                
= 

ْبِ ُل ا : منها عمل بإحدى الطهارتني، فوجب أن ل يبطله لقوله َو  تـُ
وألنه مل يثبت يف سنة ول إمجاع ما يوجب قطع صالته، قال ابن  َأْعَماَلُكمْ 

 .حيرم عليه ذلك، ويكون عاصيا إن فعل: العريب
حكاه ابن املنذر وغريه حلديث الذين  أي الصالة ولو كان الوقت باقيا إمجاعا،( 1)

للذي مل يعد أصبت السنة وأجزأتك  صلى اهلل عليه وسلمأعاد أحدمها فقال النيب 
صالتك، وتيمم ابن عمر وصلي العصر، مث دخل املدينة والشمس مرتفعة رواه 
مالك وغريه، واحتج به أمحد، وذكر أبو الزناد عن أبيه عمن أدرك من الفقهاء 

هم أن من تيمم وصلى، مث وجد املاء يف آخر الوقت، فال إعادة عليه، السبعة وغري 
 .أصبت السنة: بل ول تستحب اإلعادة، لقوله

 .أي ومثل الصالة فيما تقدم الطواف ويأيت( 2)
أي يغسل ميت ميم لعدم ماء وجوبا، ولو صلي عليه، ومل يدفن حىت وجد املاء، ( 3)

بوضوء، واملعادة بتيمم، ومن تيمم لقراءة  وتعاد الصالة عليه، وإن كانت األوىل
 .وفاقا: ووطء وحنوه مث وجد املاء استعمله، قال يف الفروع

يف الوقت حبيث يدرك الصالة كلها قبل خروج الوقت املستحب، ذكره أبو ( 4)
 .اخلطاب وهو ظاهر اخلرقي

هارة ل أعلم فيه خالفا، ألن الط: فتأخري آخر الوقت أوىل، قال يف اإلنصاف( 5)
باملاء فريضة، والصالة يف أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أوىل، وللخروج من 

 ل جيوز إل عند ضيق الوقت وهو مذهب مالك : اخلالف، فقد قيل
= 
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: لقول علي رضي اهلل عنه يف اجلنب (1)(أوىل)وملن استوى عند األمران 
 (وصفته) (2)(يتلوم ما بينه وبني آخر الوقت، فإن وجد املاء وإل تيمم)

بسم : فيقول (ي يسممث) (3)كما تقدم  (أن ينوي)أي كيفيته التيمم 
 .(4)اهلل

                                                
= 

من أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت، : واختاره الشيخ، ويف الختيارات
غري واحد من العلماء، لقوله  ولو علم وجوده آخر الوقت، وفيه أفضلية، وقاله

أن السنة تعجيل الصالة : أصبت السنة، فإن فيه من الفقه كما قال اخلطايب وغريه
 .للمتيمم أول الوقت، كاملتطهر باملاء، وهو أحد قويل الشافعي

أي استوى عنده احتمال وجود املاء وعدمه، فالتأخري أفضل من التيمم أول ( 1)
أمحد أنه لو استوى األمران عنده أن التقدمي فضل، الوقت، وظاهر كالم اإلمام 

وهو أحد الوجهني، وظاهر كالم كثري من األصحاب، وذكر يف اإلنصاف أنه 
 .األوىل وإن تيمم وصلى أول الوقت أجزأه بال نزاع

يتأىن وميكث وينتظر ما بينه وبني آخر الوقت املختار، فإن وجد املاء ففي : يتلوم( 2)
عمله وإل تيمم، وعلم منه أن التقدمي ملتحقق العدم أو ظان الوقت املختار است

وهو : عدم وجوده أفضل، لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء، قال يف اإلنصاف
صحيح، وهو املذهب، وعليه األصحاب، وقطع به كثري منهم، ولو مجع بني 

 يف: الصالتني بتيمم مث دخل وقت الثانية، وهو واجد املاء صحت قال غري واحد
 .األصح

أي أن ينوي استباحة ما يتيمم له كفرض الصالة من احلدث األصغر واألكرب ( 3)
وحنوه هذا املذهب، وتقدم عنه أنه يصح بنية رفع احلدث، وفاقا أليب حنيفة 

 .لألخبار
 ل يقوم غريها مقامها للخرب، وألهنا طهارة عن حدث، فشرع اسم اهلل ( 4)

النص ورد يف الوضوء أحلقنا به التيمم، ل أنه عليها كالوضوء، واملراد كما أن 
= 
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ليصل  (مفرجيت األصابع (2)ويضرب الرتاب بيديه) (1)وهي هنا كوضوء
 .(4)ضربة واحدة (3)الرتاب إىل ما بينها بعد نزع حنو خامت

                                                
= 

 .بالقياس، وأن أحدا خالف يف التيمم
 .يعين جتب مع الذكر، وتسقط مع السهو( 1)
أو غري الرتاب مما فيه غبار طهور، كلبد وبساط، أو حصري وحنوه مما تقدم، أو ( 2)

 .رمل أو سباخ وحنومها على القول املختار
 ما حتته، ذكر ذلك متأخروا أصحاب األئمة، وبعضهم وجوبا ليصل الرتاب إىل( 3)

أو حيركه إن شق نزعه، ومل أره للمتقدمني ول ورد األمر : ذكره سنة، وقال بعضهم
 .به، وتقدم خرب ضعيف يف الوضوء

على الصحيح من املذهب، وهو املسنون والواجب، قاله يف اإلنصاف، ويف ( 4)
ل يف اواجب بال نزاع، حلديث عمار قواملنصوص ضربة واحدة، وهي ال: املبدع

التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين رواه أمحد وأبو داود بإسناد صحيح، ويف 
مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة، مث مسح الشمال على اليمني : الصحيحني

وضع يديه على اجلدار فمسح بوجهه : وظاهر كفيه ووجهه، وعن أيب اجلهيم
نعم للوجه والكفني، ومن قال : م ضربة واحدة؟ قالالتيم: وكفيه وقيل ألمحد

ضربتني فإمنا هي شيء زاده، يعين ل يصح، وقال احلافظ يف األحاديث الواردة يف 
مل يصح منها سوى حديث أيب جهيم وعمار، وما عدامها ضعيف، : صفة التيمم
 العمل بالضعيف إمنا يشرع يف عمل قد علم أنه مشروع يف اجلملة،: وقال الشيخ

فإذا رغب يف بعض أنواعه خبرب ضعيف عمل به، أما إثبات سنة فال اهـ وإن مسح 
 .بضربتني بإحدامها وجهه وباألخرى يديه جاز، وتكره الزيادة عليهما لعدم وروده
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ميسح ) (1)ولو كان الرتاب ناعما فوضع يديه عليه وعلق هبما أجزأه
 (راحتيهكفيه ب)ميسح  (و) (2)أي بباطن أصابعه (وجهه بباطنهما

 (4)فلو مسح وجهه بيمينه وميينه بيساره أو عكس صح (3)استحبابا
سوى ما يشق وصول الرتاب  (5)واستيعاب الوجه والكفني واجب

 .(6)إليه

                                                

أي من غري ضرب لنعومة الرتاب، بكونه حمكم الدق، ونشوبه يف يديه مبجرد ( 1)
مث نفخ فيهما وإن كان : ، لقولهالوضع، فإن علق بيديه تراب كثري جاز نفخه

 .خفيفا كره، فإن ذهب ما عليهما بالنفخ أعاد الضرب، ليحصل املسح برتاب
 .فإن بقي من الوجه شيء مل يصل الرتاب إليه أمر يده عليه( 2)
حلديث عمار، ول جيب ذلك، ألن فرض الراحتني قد سقط بإمرار كل واحد ( 3)

سح ظاهر كفيه براحتيه، والراحتان واحدهتما ، وميىعلى ظهر الكف، وعبارة املنته
 .راحة، وهي بطن اليدن وقيل اليد كلها، ومجعها راحات

فيهما حيث استوعب حمل الفرض باملسح، ولو عكس حبيث مسح وجهه بيساره ( 4)
ول جيب فيه ترتيب، بل إذا مسح وجهه بباطن راحتيه : ويساره بيمينه وقال الشيخ
حتني، مث ميسح ظهور الكفني بعد ذلك، فال حيتاج إىل أجزأ ذلك عن الوجه والرا

 .أن ميسح راحتيه مرتني
: ول يوصل املسح إىل املرفقني َفاْمَسُح ا ِبُ ُج ِهُكْم َوَأْ ِد ُكْم ِمْنهُ : لقوله( 5)

 .من قال إن التيمم إىل املرفقني فإمنا هو شيء زاده من عنده: كما قال أمحد
شعور الكثيفة، ول جيب مسح ما حتت الشعر اخلفيف كالفم واألنف وباطن ال( 6)

 .من الوجه، قطع به يف املغين والشرح، وصوبه يف اإلنصاف
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ولو تيمم خبرقة أو غريها  (1)ليصل الرتاب إىل ما بينهما (وخيلل أصابعه)
 أو (3)ولو نوى وصمد للريح حىت عمت حمل الفرض بالرتاب (2)جاز

ل إن سفته الريح بال تصميد فمسحه  (4)أمره عليه ومسحه به صح
 .(5)به

                                                

 .قياسا منهم له على الوضوء( 1)
 .ألن املقصود إيصال الرتاب إىل حمل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء( 2)
الرتاب على الوجه ل وأمره بيديه أو بشيء يتبع الرتاب صح، وإل فال، ألن مرور ( 3)

يسمى مسحا، جزم به يف الفائق وغريه، واختاره املوفق وغريه، وصوبه يف تصحيح 
 .الفروع

أي أمر حمل الفرض على الرتاب ومسحه به صح، واملسح راجع إىل املسألتني إىل ( 4)
 .تصميده األعضاء للريح، وإمراره األعضاء على الرتاب، فال بد من املسح فيهما

فت الريح الرتاب على احملل الذي جيب مسحه يف التيمم من غري نية، أي س( 5)
 .ويسن إتيانه بالشهادتني مع ما بعدمها إذا فرغ من تيممه، كما سبق يف الوضوء
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 (1)با  إ الة النجاسة

 

 .(3)أي تطهري مواردها (2)احلكمية
                                                

عنه منها، وما يتعلق  ىأي باب بياهنا وبيان أحكامها، وتطهري حماهلا، وما يعف( 1)
ة، زلته وزيلته زيال، مبعىن، أزلت الشيء إزال: واإلزالة التنحية يقال بذلك،

ننجس )والنجاسة اسم مصدر،ومجعها أجناس والنجس هو املستقذر املستخبث و
قذر خمصوص، وهو ما مينع جنسه : صار قذرا خالف طهر، وشرعا (ينجس

الصالة كالبول والدم واخلمر، ويف الصطالح كل عني حرم تناوهلا مع إمكانه ل 
ضرر يف بدن أو عقل، وحيث كانت النجاسة لغة حلرمتها ول استقذارها، ول ل

تعم احلقيقة واحلكمية، وعرفا ختتص باألوىل، فسرها الشارح باحلكمية وقدموا 
مع أهنما من موجبات الغسل  (باب احليض والنفاس)على  (باب إزالة النجاسة)

فلهما تعلق مبا قبل من طهارة احلدث، وهم ل يقطعون النظري عن نظريه إل لنكتة 
ألن إزالة النجاسة واجبة على الذكر واألنثى، والطهارة من احليض والنفاس خاصة 

 .باألنثى وما كان مشرتكا بينهما فالعتناء به أشد مما هو خمتص باألنثى
أي الطارئة على عني طاهرة، وهي اليت ميكن تطهريها، احرتازا عن العينية، وهي  ( 2)

إهنا ل تطهر حبال، وإمنا شرع تطهري ما كل عني جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة ف
طرأ عليها ومسيت عينيه ألهنا تدرك حباسة البصر، وإن مل تكن خمتصة به، تطلق 
على اإلدراك بالشم والذوق، وهي منحصرة يف احليوان وما تولد من فضالته وميتته 
ومسيت احلكمية حكمية ألهنا ل تدرك حباسة من احلواس اخلمس، فال يشاهد هلا 

 .ني، ول يدرك هلا طعم ول رائحة، مع وجود ذلك فيها حتقيقا أو تقديراع
 أي موارد النجاسة على عني طاهرة، ول جيوز إزالة النجاسة بغري املاء ( 3)

إمنا تزال النجاسة باملاء دون غريه من املائعات، وهو : على املذهب قال اخلطايب 
 التطهري، لوصفه به يف الكتاب قول اجلمهور اهـ وإزالتها باملاء هو األصل يف

= 
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إذا  ) (2)ولو من كلب أو خنزير (1)(جيزئ يف غسل النجاسات كلها)
وما اتصل هبا من احليطان واألحواض  (كانت على األرض

 .(4)(ب بعني النجاسةغسلة واحدة تذه) (3)والصخور

                                                
= 

والسنة، فتزول باملاء حسا وشرعا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين وبالنص 
واإلمجاع، وأما القول بتعيينه وعدم الجتزاء بغريه، فريده حديث مسح النعل 

تزال بكل مائع طاهر : وغريه، ومل يأت دليل يقضي حبصر التطهري باملاء، وعنه
ر، أشبه املاء كاخلل وماء الورد، اختاره ابن عقيل والشيخ صاحب مزيل للعني واألث

الفائق، وفاقا أليب حنيفة، وأما ما ل يزيل كاللنب والدهن فال خالف أن النجاسة 
 .ل تزال به

أي احلكمية مائعة كانت أو ذات جرم، إلمكان تطهريها، ل العينية وقال ( 1)
ليس : عنه منها، وقال مالك ىيعفإزالة النجاسة فرض، ما عدا ما : الشافعي

 .بفرض، واألحاديث حجة عليه، كحديث صاحيب القربين، واألمر بالستجمار
 .إنه حرم على لسان كل نيب: قيل: وهو حيوان مسج الشكل خبيث قذر يف الغاية( 2)
أي باألرض من احليطان مجع حائط اسم فاعل، مسي به ألنه حيوط ما فيه، ( 3)

جممع املاء، والصخور مجع صخر احلجر الصلب، ومنها واألحواض مجع حوض 
األجرنة الصغار املبنية أو الكبار مطلقا، واألجرنة مجع جرن بالضم منقورة يتوضأ 

 .منها
بصب املاء على بول األعرايب، وغري ذلك،  صلى اهلل عليه وسلممباء طهور ألمره ( 4)

 .ومل يشرتط لتطهريها عدد ألهنا مصاب الفضالت
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وكذا إذا  (2)فإن مل يذهبا مل تطهر، ما مل يعجز (1)ويذهب لوهنا ورحيها
وإمنا اكتفي  (4)لعدم اعتبار النية إلزالتها (3)غمرت مباء املطر والسيول

 .(5)باملرة دفعا للحرج واملشقة

                                                

اثرهتا باملاء وعليها، ولو مل ينفصل املاء الذي غسلت به، ألنه عليه مبك( 1)
 .الصالةوالسالم مل يأمر بإزالة املاء عنها

أي فإن مل يذهب لون النجاسة ورحيها مل تطهر ما مل يعجز عن إزالتهما أو إزالة ( 2)
أحدمها، فتطهر كغري األرض، حلديث أيب هريرة أن خولة قالت يا رسول اهلل ليس 

إذا تطهرت فاغسلي موضع الدم مث : يل إل ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال
يكفيك املاء ول يضرك أثره، : يا رسول اهلل إن مل خيرج أثره، قال: صلي فيه، قالت

 .وإن كان مما ل يزال إل مبشقة سقط كالثوب: رواه أمحد وغريه، قال يف املبدع
اتصل هبا بذلك، وبالثلوج وحنو ذلك،  أي غمرت النجاسة اليت على األرض وما( 3)

 .من غمره املاء يغمره غمرا، عاله وغطاه
أي النجاسة، وحكى البغوي وغريه إمجاع املسلمني على أن إزالة النجاسة ل ( 4)

طهارة اخلبث، من باب الرتوك، ل يشرتط فيها فعل : تفتقر إىل نية، وقال الشيخ
ازل حصل املقصود، كما ذهب إليه أئمة العبد ول قصده، بل لو زالت باملطر الن

املذاهب األربعة املتبعة وغريهم، بل لو زال اخلبث بأي طريق كان حصل املقصود، 
فإن احلكم إذا ثبت بعلة زال بزواهلا، لكن إذا زال اخلبث بفعل العبد ونيته أثيب 

 .على ذلك
، واملشقة أي أي بالغسلة الواحدة من غري اعتبار عدد، دفعا للحرج، أي الضيق( 5)

 .الصعوبة والعناء واجلهد
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أر ق ا على ب له سج  من ماء أو  ن با » صلى اهلل عليه وسلملقوله 
فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم  (1)متفق عليه «ءمن ما

 (3)واختلطت بأجزاء األرض مل تطهر بالغسل (2)والدم اجلاف والروث
جيزئ  (و) (5)حبيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة (4)بل بإزالة أجزاء املكان

 .(7)غسالت (سبع) (6)أي غري أرض (على غريها)جيزئ يف جناسة 

                                                

: جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد، فزجره الناس، فقال: من حديث أنس قال( 1)
هريقوا على بوله سجال، : أهريقوا، ويف لفظ: أي صبوا ويف لفظ: دعوه وأريقوا

بفتح املهملة وسكون اجليم الدلو ملآلي، وجيمع على سجال، أو ذنوبا من ماء، 
على الرتادف أو الشك من : نوب الدلو العظيمة اململوءة ماء، قال احلافظوالذ

السجل الدلو إذا كان فيه : الراوي، وإل فهي للتخيري واألول أظهر ويف الصحاح
 .املاء وإن ملئت فهو ذنوب، ودلو بدوهنما

أي النجس، والرمم مجع رمة بالضم والكسر، واقصر عليه اجلوهري العظام البالية ( 2)
 .إذا كانت جتسة

 .ألن عني النجاسة ل تنقلب( 3)
 .أي الذي أصابته النجاسة( 4)
وذلك ل حيصل إل بزوال عينها، وإن بادر البول، وحنوه وهو رطب فقلع الرتاب ( 5)

الذي عليه أثره فالباقي طاهر، وإن جف فأزال ما عليه األثر من الرتاب فال، إل 
 .ه البول وحنوهأن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصاب

 .وحنوها كصخر وحيطان( 6)
 .منقية وإل فيزيد حىت ينقي النجاسة( 7)
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 .(1)لغسالت، واألوىل أوىلأي إحدى ا (إحداها)
وما تولد منهما أو من  (يف جناسة كلب وخنزير) (2)طهور (برتاب)
 سله سبعا يإ ا ول  الكلب في إناء أحد م فل» :حلديث (3)أحدمها

 .(4)، رواه مسلم، عن أيب هريرة مرفوعا«أو هن بال را 

                                                

أي بأن جيعل الرتاب فيها، لكثرة رواهتا وحفظهم، وليأيت املاء بعده فينظفه جزم به ( 1)
 .يف املغين والشرح وغريمها، وصوبه، يف اإلنصاف

 .طيبا أي طاهر ضد النجس :ل طاهر قياسا منهم له على املاء، وتقدم يف قوله( 2)
أو شيء من أجزائهما أو أجزاء ما تولد منهما، ومها جنسان وفاقا أليب حنيفة ( 3)

والشافعي، وحكى ابن املنذر وغريه اإلمجاع على جناسة اخلنزير اهـ وما تولد منهما 
جنس، وسؤرمها وسؤر ما تولد منهما جنس، وعرقه وكل ما خرج منه، ل خيتلف 

مجيع فضالته جنسة وهو مذهب أيب : قاله الشارح، وقال الزركشياملذهب فيه، 
فإذا كان رطبا وأصاب ثوب : حنيفة والشافعي، ورجح الشيخ طهارة شعورمها، قال

اإلنسان فال شيء عليه كما هو مذهب مجهور الفقهاء أيب حنيفة ومالك وأمحد 
: اتولد منهما قالوم: يف إحدى الروايتني ويف النكت للنووي على التنبيه على قوله

وما تولد من أحدمها كان أصوب وأعم، وليس املراد  : فقال بعض الناس، لو قال
وما تولد منهما، على سبيل البدل، تارة يتولد : كما توهم القائل، بل معىن قوله

من الكلب وحيوان آخر أي حيوان كان وتارة يتولد من اخلنزير وحيوان آخر أي 
املتولد منهما أن يكون منحصرا يف ولد الكلب من حيوان كان، ل أن املراد ب

 .أو من أحدمها: اخلنزير أو بالعكس اهـ وعليه فال حاجة لقوله
 ويف رواية ملسلم مث ليغسله سبع مرات، وله . ورواه البخاري وغريه( 4)

أيضا طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولهن بالرتاب 
= 
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هو أن : يلغ بالفتح إذا شرب بطرف لسانه فحركه، وقال ثعلب ولغ: قال احلافظ
يدخل لسانه يف املاء أو غريه من كل مائع فيحركه، وقاله ابن األعرايب وغريه، وقال 

الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب ول عكس، وقال أبو : صاحب املطالع
شيئا فشيئا فال بد  يلغ بلسانه: وقال الشيخ: ولغ الكلب بشرابنا ومن شرابنا: زيد

يف املاء من ريقه فيكون حممول، واملاء يسريا فرياق ألجل كون اخلبث  ىأن يبق
ومذهب اجلماهري : حممول، ويغسل اإلناء الذي لقى ذلك اخلبث، قال النووي

تنائه وغريه، ول بني الكلب قالكلب املأذون يف اأنه ينجس ما ولغ فيه، ول فرق بني 
واخلنزير حكمه حكم الكلب يف هذا كله، عند مجاهري العلماء، إل البدوي واحلضري، 

أنه ل يفتقر إىل غسله سبعا، وهو قوي يف الدليل اهـ وأصل الغسل معقول املعىن، وهو 
غسل النجاسة، وظاهر اخلرب وغريه العموم يف اآلنية وحنوها كالثياب والفرش، ل األرض 

ج خمرج الغالب ل للتقييد اهـ، وفيه دللة ظاهرة خر : وما اتصل هبا فتكاثر، وقال العراقي
على وجوب الغسالت السبع من ولوغ الكلب، وهو مذهب مجهور الصحابة 
والتابعني، إل أبا حنيفة وأصحابه، فحملوا السبع على الندب، وأما اخلنزير فهو شر من 

ى لسان  الكلب لنص الشارع على حترميه وحرمة اقتنائه وتقدم أنه خبيث قذر حرم عل
كل نيب، فاحلكم فيه من طريق التنبيه، وإمنا مل ينص الشارع عليه واهلل أعلم، ألن العرب 
مل يكونوا يعتادونه، خبالف الكلب، ومن منع قياسه على الكلب فلعدم ثبوت العلة، 

أوىل، ويف جناسة ولوغ الكلب من اللزوجة ما ل يوجد يف غريه،  فالوقوف مع النص
جح من حيث الدليل أنه يكفي يف اخلنزير غسلة واحدة بال الرا: وقال النووي

تراب، وهبذا قال أكثر العلماء، وهو املختار، ألن األصل عدم الوجوب حىت يرد 
الشرع، ومالك يقول بطهارته حيا، وليس لنا دليل على جناسته يف حال حياته، 

 .يغسل كسائر النجاسات: وقال أبو حنيفة
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ر إل فيما يض (2)ويستوعبه به (1)ويعترب ما يوصل الرتاب إىل احملل
كالصابون   (وحنوه (4)وجيزئ عن الرتاب أشنان) (3)فيكفي مسماه

 .(5)والنخالة
                                                

املراد املاء كما نبه عليه احلجاوي، وعبارة اإلقناع، ويعترب مائع و : ويف بعض النسخ( 1)
مزجه مباء يوصله إليه، فال يكفي مائع غري املاء اهـ، ول يكفي ذر الرتاب، ويف 

وهو : الفروع، حيتمل أن يكفي ذره، ويتبعه املاء،وهو ظاهر كالم مجاعة، قال
الرتاب، أو الرتاب  أظهر، وصوبه يف اإلنصاف، ول فرق بني أن يطرح املاء على

 .على املاء، أو يؤخذ املاء الكدر فيغسل به، فاملراد خلط الرتاب باملاء حىت يتكدر
أي ويعم احملل به بأن مير الرتاب مع املاء على مجيع أجزاء احملل املتنجس صرح به ( 2)

 .أبو اخلطاب
 . أوىلأي أقل شيء يسمى ترابا يوضع يف ماء إحدى الغسالت، وتقدم أن األوىل( 3)
بضم اهلمزة وكسرها، فارسي معرب، ومهزته أصلية، وهو بالعربية حرض، تغسل به ( 4)

هو دقاق األطراف، وشجرته ضخمة : األيدي على إثر الطعام، وقال أبو زياد
قى وأشد بياضا من حرض ينبت نومل نر أ: وهو الذي يغسل الناس به الثياب، قال

 .باليمامة
لفارسية، مطبوخ مركب من الزيت والقلي، يغسل به الصابون معرب سابون با( 5)

القطعة منه صابونة والنخالة هي ما بقي يف املنخل مما ينخل من شعري وبر 
وغريمها، وهي قشرة لبسة للحبوب، تستخرج بالقشر والطحن، وليست من 
املطعوم إل للبهائم، فيجوز استعماهلا يف غسل حنو األيدي، وكذا استعمال ملح، 

وباقال وغريها مما لو قوة اجلالء، واختاره الشيخ وغريه، حلديث الغفارية  وبطيخ،
وغريه، وقال اخلطايب وغريه، فيه جواز استعمال امللح وهو مطعوم، فيجوز غسل 
الثوب بالعسل واخلل اهـ وألن الصابون والنخالة وحنومها أبلغ يف اإلزالة من الرتاب، 

هو أقوى لوجوه، والنص على الرتاب و : جزم به وصححه غري واحد، قال الشيخ
 .تنبيه على ما هو أبلغ منه
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 .(1)وحيرم استعمال مطعوم يف إزالتها
أي غري الكلب واخلنزير أو ما تولد  (يف جناسة غريمها)جيزئ  (و)

ولو غري  (4)مباء طهور (3)غسالت (سبع) (2)منهما أو من أحدمها
 .(7)مع حت وقرص حلاجة (6)إل فحىت تنقي ،إن أنقت (5)مباح

                                                

ويؤخذ : كدقيق ألن فيه إفسادا للطعام احملتاج إليه، قاله الشيخ، قال يف الفروع( 1)
يكره أن يغسل : من كالم غريه معناه، وقاله أبو البقاء وغريه، ويف املستوعب

 .اقال وحنوهجسمه بشيء من األطعمة، مثل دقيق احلمص والعدس والب
 .وغري أجزائهما وأجزاء ما تولد منهما( 2)
هذا املشهور وعنه ثالث وعنه تكاثر باملاء حىت تذهب عينها ولوهنا، من غري ( 3)

اغسليه باملاء، ومل يذكر عددا وقال يف دم  صلى اهلل عليه وسلمعدد وفاقا، لقوله 
الشيخ، وحكاه هو احليض فلتقرصه مث لتنضحه باملاء، ومل يذكر عددا واختاره 

 .وغريه عن مجهور العلماء
إن اخلبث إذا : ألهنا طهارة مشرتطة فأشبهت طهارة احلدث، وتقدم قول الشيخ( 4)

 .زال بأي طريق كان حصل املقصود
أي ولو كان املاء الذي يزال به النجاسة مغصوبا، ألن إزالتها من الرتوك اليت ل ( 5)

 .حتتاج إىل نية
ل املتنجس، فإن مل تنق احملل املتنجس زاد حىت تنقي احملل يف كل أي إن أنقت احمل( 6)

 .النجاسات
 إىل ذلك ولو يف كل مرة، إن مل يتضرر احملل باحلت أو القرص فيسقط ( 7)

أن حيك بعود أو حجر، واحلت واحلك والقشر سواء، والقرص الدلك  تواحل 
رج به ما تشرب بأطراف األصابع واألظفار، دلكا شديدا، ليتحلل بذلك، وخي

الثوب وحنوه منه، مع صب املاء عليه، حىت تزول عينه وأثره، وباهبما قتل، وقال 
= 
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فإن مل ميكن عصره فبدقه  (1)وعصر مع إمكان كل مرة خارج املاء
 .(4)حىت يذهب أكثر ما فيه من املاء (3)أو تثقيله كل غسلة (2)وتقليبه

                                                
= 

 .اقرصيه قطعيه واقلعيه بظفرك: النووي
أي ومع عصر لستخراج ما فيه، مع إمكان العصر كل مرة من الغسالت يعصره ( 1)

ليه، وإل استخرج ماءه ب: خارج املاء ليحصل انفصال املاء عنه، وعصر الثوب
يطهر وإن عصره داخل : فغسله واحدة يتمم عليها ما بقي، ويطهر وفاقا، وقيل

 .املاء، وصوبه يف تصحيح الفروع
فيما ميكن تقليبه ول ميكن عصره، كجلد بعري، أو يضره العصر كحرير، فربفعه ( 2)

 .من املاء مع إمرار اليد عليه
ما ميكن عصره فال بد من : ة أحناءمما يفصل املاء عنه، فاملغسولت على ثالث( 3)

عصره، والثاين ما ل ميكن عصره وميكن تقليبه فال بد من تقليبه، والثالث ما ل 
ميكن عصره ول تقليبه فال بد من دقه وتثقيله، وعصر كل ثوب وحنوه على قدر 
اإلمكان، حبيث ل خياف عليه الفساد، وما ميكن عصره إذا غسل يف غدير أو 

 .عليه املاء طهر مطلقا بال شرط عصر ىكثري أو جر   صب عليه ماء
دفعا للحرج واملشقة، ولقيامه مقام العصر لتعذره، ول يكفي جتفيفه بدل العصر، ( 4)

ول يعترب يف العدد حتريكه يف املاء وخضخضته على القول بالعدد والعصر، ويكفي 
كه أو خضخضته على القول بالجتزاء بأي طريق زال به اخلبث، سواء كان بتحري

 .أو متر عليه اجلرية، وحنو ذلك مما تزول به النجاسة، حلصول املقصود
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: لقول ابن عمر (بال تراب) (1)ول يضر بقاء لون أو ريح أو هلما عجزا
 صلى اهلل عليه وسلم فينصرف إىل أمره (2)أمرنا بغسل األجناس سبعا

 .(3)قاله يف املبدع وغريه
                                                

أي عن إزالتهما للمشقة، وحيكم بطهارة احملل على الصحيح من املذهب وفاقا، ( 1)
أو يغري احملل، ويضر بقاء الطعم، لدللته : لقوله وليضرك أثره، وذكر الشيخ وغريه

الته، ومن صور بقاء اللون املعجوز عن إزالته ما لو على بقاء العني، ولسهولة إز 
صبغ الثوب يف جناسة مث غسل، فإنه يطهر ول يضر بقاء اللون، ألنه عرض 
والنجاسة ل ختالط العرض، واملاء خيالط العني، فإذا زالت العني اليت هي حمل 

 .النجاسة زالت النجاسة بزواهلا، جزم به يف الفصول وغريه
 .احب املبدع وغريه، وذكر القاضي أنه رواه أبو موسى عنهكذا ذكره ص( 2)
لو صح ألن هذه الصيغة يف اصطالح أهل احلديث من الصيغ اليت هلا حكم ( 3)

الرفع على الصحيح، قاله احلافظ وغريه، وصاحب املبدع هو برهان الدين إبراهيم 
 .هـ 884بن حممد األكمل املتوىف سنة 

ل جيب فيه عدد، اختاره املوفق : للمتوسطني، وعن أمحد واملبدع من أنفع شروح املقنع
يف ذلك شيء، ل  صلى اهلل عليه وسلموغريه اعتمادا على أنه مل يصح عن النيب 

كانت الصالة : من قوله ول من فعله، وأخرج أبو داود وغريه عن ابن عمر
مل يزل مخسني، والغسل من اجلنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، و 

 يسأل حىت كانت  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
الصالة مخسا، والغسل من اجلنابة وغسل الثوب من البول مرة، وإطالق 

صبوا عليه ذنوبا، وغري : األحاديث الصحيحة املشهورة كغسل دم احليض، وقوله
األئمة ل يروون عن الضعفاء شيئا حيتجون به : ذلك مشهور، وقال النووي وغريه

على انفراده يف األحكام، فإن هذا شيء ل يفعله إمام من أئمة احملدثني، ول 
حمقق من العلماء، وأما فعل كثري من الفقهاء ذلك، واعتمادهم  عليه، فليس 
= 
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مع تراب يف حنو  (1)وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها
ولو أرضا  (ول يطهر متنجس) (2)جناسة كلب إن مل يكن استعمل

 .(3)(بشمس ول ريح)
                                                

= 

بصواب، بل قبيح جدا، وذلك ألنه إن كان يعرف ضعفه مل حيل له أن يهجم 
ه الصفة سهو، وإل فهو على الحتجاج به، ولعل نقلهم هذا اخلرب وحنوه على هذ

 .نص على الجتزاء باملرة الواحدة
، يغسل بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة، ألهنا ةأي ما تنجس بإصابة ماء غسل( 1)

جناسة تطهر يف حملها من الغسالت، فطهرت به يف مثله، فما تنجس برابعة مثال 
 .غسلها ثالثا، وهكذا

ستعمل مل يعد يف حنو جناسة كلب أي الرتاب قبل تنجس الثاين، فإن كان ا( 2)
 .وخنزير وما تولد منهما

بل بغسل ألنه عليه الصالة والسالم أمر بغسل بول األعرايب، ولو كان ذلك ( 3)
تطهر إذا مل يبق أثر : إشارة إىل أنه حمل خالف، وعنه (لو)يطهر لكتفى به، و

 .النجاسة هبا وفاقا، أليب حنيفة وغريه، واختاره اجملد وغريه
وهو الصواب، وجيوز التيمم عليها، بل جتوز الصالة عليها بعد ذلك، ولو : ال الشيخق

مل تغسل، ويطهر غريها بالشمس والريح أيضا نص عليه، واألمر بالصب على 
بول األعرايب حيصل به تعجيل تطهري األرض، فإذا مل يصب املاء عليها فإن 

ب تقبل وتدبر وتبول يف إىل أن تستحيل ويف الصحيح أن الكال ىالنجاسة تبق
املسجد ومل يكونوا يرشون شيئا من ذلك، كذا أثبته الشيخ يف رسائله، وذكره 

 .الرتكماين يف بعض نسخ البخاري
ليس يف الصحيح وتبول، ولو كانت النجاسة باقية لوجب غسله، فحيث : وقيل

استحالت مل حتتج إىل غسل، وحديث غسل بول األعرايب عقب بوله، والنجاسة 
 اهرة، فإذا ذهبت بالشمس أو الريح أو الستحالة فمذهب ظ

= 
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ول صقيل  (2)أو ذيل امرأة (1)ولو أسفل خف أو حذاء( ول دلك
 .(3)مبسح

                                                
= 

األكثر طهارة األرض، وجواز الصالة عليها، هذا مذهب أيب حنيفة وأحد القولني 
يف مذهب مالك وأمحد، والقول القدمي للشافعي، وهذا القول أظهر، جزم به 

 .الشيخ وغريه، ومل يرد نص بغسل كل ما قد كان تنجس على سبيل التعبد
مرسه ودعكه، والنعل باألرض مسحها، : الدلك املرس والدعك، ودلك الشيء( 1)

واخلف واحد اخلفاف معروف واحلذاء بكسر احلاء املهملة واملد، وبالذال املعجمة 
يطهر بالدلك : النعل، أي ل يطهر ذلك بالدلك هذا املشهور من املذهب، وعنه

ح والشيخ ومجاعة، لألخبار، قال يف وفاقا أليب حنيفةوغريه، واختاره املوفق والشار 
وهي أظهر، ويف السنن وغريها من أوجه فليدلكهما بالرتاب فإن الرتاب : الفروع

هلما طهور وتباح الصالة فيه قول واحدا بل هو سنة، ومن وطئ رطوبة بليل مل 
يلزمه غسلها، ول مشها صرح به ابن القيم وغريه، ويعفى عن يسري النجاسة على 

 .ف أو احلذاء بعد الدلك، على القول بنجاسته قطع به األصحابأسفل اخل
ذيل كل شيء آخره، وذيل املرأة كل ثوب تلبسه إذا جرته على األرض من ( 2)

خلفها، أي ل يطهر وهو املذهب وفاقا للشافعي، وعنه يطهر وفاقا أليب حنيفة 
قال شيخ ورواية عن مالك، حلديث يطهره ما بعده رواه أهل السنن وغريهم، و 

اغسليه : هو كاخلف واحلذاء، والسنة قد جاءت باألمر باملاء يف قوله: اإلسالم
صبوا على بوله، فأمر باإلزالة باملاء يف قضايا معينة، ومل يأمر أمرا عاما : باملاء وقوله

منها الستجمار، : بأن تزال النجاسة باملاء، وقد أذن بإزالتها بغري املاء يف مواضع
مث ليدلكها بالرتاب فإن الرتاب هلما طهور، ومنها قوله يف :  النعلنيومنها قوله يف

 .الذيل، يطهره ما بعده، وهذا القول هو الصواب، وجوده الزركشي وغريه
فلوقطع به # ة وزجاج وسكني بدون غسل آأي ل يطهر به صقيل كسيف ومر ( 3)

بأس، وقال قبل غسل ما فيه بلل كبطيخ جنسه، ورطبا بال بلل فيه كجنب فال 
تطهر األجسام الصقيلة كالسيف واملرآة وحنومها إذا تنجست باملسح : الشيخ

= 
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فرماد النجاسة ودخاهنا وغبارها  (1)(استحالة)جس بـ يطهر متن (ول)
 .(2)وخبارها

                                                
= 

واختاره أبو اخلطاب وغريه، وهو مذهب مالك وأيب حنيفة ونقل عن أمحد مثله يف 
 .السكني من دم الذبيحة

لنهيه عليه الصالة والسالم عن أكل اجلاللة وألباهنا ألكلها النجاسة، وعنه يطهر ( 1)
ا للجمهور أيب حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القولني يف مذهب مالك، ووجه يف وفاق

والرواية صرحية يف التطهري بالستحالة، وهو : مذهب الشافعي، قال الشيخ
الصحيح يف الدليل، ول يدخل يف نصوص التحرمي ل لفظا ول معىن، ول ينبغي 

مل يطهر لكن  بأن النجاسة طهرت بالستحالة، فإن نفس النجس بدأن يع
استحال وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس، وإن كان مستحيال منه، كما أن 
املاء ليس هو الزرع، والستحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه زال، 

الستحالة ل : قول من قال: وذلك مثل أن تغري العني النجسة وحنو ذلك، وقال
 .نيعريضة خمالفة إلمجاع املسلم ىتطهر، فتو 

جنس، فالرماد من الروث النجس جنس، والصابون عمل بزيت جنس جنس، وتراب ( 2)
ف، وعنه طاهر وفاقا أليب حنيفة ز جبل بروث محار وحنوه جنس، ولو احرتق كاخل

والصواب الطهارة يف اجلميع، : وغريه، وإحدى الروايتني عن مالك، قال الشيخ
ذي هو اخلبث وكالمها منتف، وليس فإن التنجيس والتحرمي يتبع السم واملعىن ال

وأما دخان النجاسة فمبين على أصل، وهو أنه : يف هذه من النجاسة شيء، وقال
أحدمها ل تطهر،  هل تطهر العني النجسة إذا استحالت؟ وفيه قولن للعلماء 

كقول الشافعي، واآلخر تطهر، وهو مذهب أيب حنيفة ومالك يف أحد القولني، 
 وغريهم  أمحد، ومذهب أهل الظاهر وإحدى الروايتني عن

وهو الصواب املقطوع به، فإن هذه األعيان مل تتناوهلا نصوص التحرمي ل لفظا ول 
معىن، فهي من الطيبات، والنص والقياس يقتضي حتليلها، فليست حمرمة، وعلى 
أصح القولني فالدخان والبخار املستحيل عن النجاسة طاهر، ألنه أجزاء هوائية 
= 
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وكلب وقع يف مالحة فصار  (2)وصراصر كنف (1)ودود جرح
 .(4)وحنو ذلك جنس (3)ملحا

 .(5)إذا انقلبت بنفسها خال (غري اخلمرة)
                                                

= 

 .ومائية، وليست يف شيء من وصف اخلبثونارية 
 .جنس لستحالته عن الدم والدودة دويبة صغرية مستطيلة كدودة القز( 1)
جنس لستحالته عن النجاسة، والصراصر مجع صرار، دويبة تنشأ من الكنف ( 2)

 .وحنوها
 .أي وقع يف املالحة بالتشديد فاستحال ملحا جنس( 3)
: يل قيحا فنجس، وعنه طاهر، وقال الشيخأي حنو ما تقدم كالدم يستح( 4)

الصواب أن ذلك كله طاهر إذا مل يبق شيء من أثر النجاسة ل طعمها ول لوهنا 
ول رحيها فإذا كانت العني ملحا أو خال دخلت يف الطيبات اليت أباحها اهلل، وما 
سقي أو مسد بنجس من زرع وغريه طاهر مباح اهـ وجزم به يف التبصرة، ول يسع 
الناس العمل بغريه، قال غري واحد، وعليه عمل الناس قدميا وحديثا، وفاقا لألئمة 

وجيوز النتفاع بالنجاسات، وسواء يف ذلك شحم امليتة : الثالثة، قال الشيخ
 .وغريه، وهو قول الشافعي وأومأ إليه أمحد

ه ل يريد بإمجاع املسلمني ألن: من غري معاجلة فتطهر قال املوفق والشيخ وغريمها( 5)
ختليلها وإذا جعلها اهلل خال كان معاقبة له بنقيض قصده فال يكون يف حلها 
مفسدة اهـ واخلمر يذكر ويؤنث، اسم لكل مسكر خامر العقل، ومخرة ومخر 
 ومخور، كتمرة ومتر ومتور، ومسيت مخرة ألهنا تركت فاختمرت 

ختامره أي ختالطه، وهي  واختمارها تغريها وقيل ألهنا ختمر العقل وتسرته، أو ألهنا
أبو حامد وصاحب املبدع وغريمها اإلمجاع على  ىرجس كما يف اآلية، وحك

اتفق املسلمون على : جناستها، لكن خالف الليث وربيعة وداود، وقال ابن رشد
= 
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ألن جناستها لشدهتا املسكرة  (2)ودهنا مثلها (1)أو بنقل ل لقصد ختليل
والعلقة إذا صارت  (4)اء الكثري إذا زال تغريه بنفسهكامل  (3)وقد زالت

 .(5)حيوانا طاهرا

                                                
= 

جناسة اخلمر إل خالف شاذ اهـ وخللت ختليال محضت وفسدت، وخلل شراب 
 .فالن إذا فسد وصار خال

بت خال بنقل من دن إىل آخر، أو من ظل إىل مشس فتطهر كما لو أي انقل( 1)
انقلبت بنفسها، ل إن نقلت لقصد التخليل، للخرب اآليت وغريه، وأصل التخليل 
من إدخال الشيء يف خالل الشيء، وختليل اخلمر معاجلتها بطرح شيء فيها  

 .كامللح
 ايئة احلب، وهو وعاؤهأي دن اخلمرة بفتح الدال مجعه دنان، كسهم وسهام، كه( 2)

ر يف فمثلها يف احلكم، طهارة وجناسة، إذا كان مستجنسا هبا، ل قبل، وكمحت
 .أرض فيه ماء كثري تغري بنجاسة مث زال تغريه بنفسه فيطهر هو وحمله

أي ألن علة النجاسة ألجل شدهتا املسكرة احلادثة وقد زالت، وهي غري جناسة ( 3)
 .ة احلادثة إىل الطهارةخلقة فطهرت بزوال تلك النجاس

فطهر هو وحمله،واخلمر جناستها ألمر زال بالنقالب فطهرت بزوال ذلك، خبالف ( 4)
 .النجاسات العينية

أي وغري العلقة إذا خلق منها آدمي، أو حيوان طاهر فإهنا تصري طاهرة بعد أن  ( 5)
أن  : يخكانت جنسة، وهي أوىل بالعفو من غريها، والتحقيق ما تقدم يف قول الش
 .كل ما استحال إىل الطيبات طهر، والعلق الدم الغليظ، والقطعة منه علقة
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واخلل املباح أن  (1)أو نقلت لقصد التخليل مل تطهر (فإن خللت)
ومينع غري  (2)يصب على العنب أو العصري خل قبل غليانه حىت ل يغلي

 .(3)خالل من إمساك اخلمرة لتخلل
                                                

وقد سئل عن اخلمر تتخذ  صلى اهلل عليه وسلمبالغسل وفاقا للشافعي، لقوله ( 1)
رواه مسلم وغريه عن أنس، وقال عمر، ل تأكلوا خل مخر إل  (ل): خال قال

الصحابة، قال ابن القيم، ول يعلم  مخرا بدأ اهلل بفسادها، وثبت عن طائفة من
 .هلم يف الصحابة خمالف اهـ

وذلك ألن اقتناء اخلمر حمرم، فمىت قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل حمرما، فال 
أهنا داء وليست بدواء، إبعادا  صلى اهلل عليه وسلميكون سببا للحل،وأخرب النيب 

ا من املطاعم باحلد، لقوة عن اصطناعها الداعي إىل شرهبا، وخصها دون غريه
 .حمبة األنفس هلا

يهراق اهـ وقيل أن : ؟ قالىفإن صب عليه خل فغل: نقله اجلماعة، وقيل له( 2)
متضي عليه ثالثة أيام حىت ل يستحيل أول مخرا، وكذا إذا عصر على العنب أترج 

من  ضأو خل منعه من الغليان، وكذا اللنب احلامض جدا، واخلل مصدر، وما مح
عصري العنب وغريه، وأجوده خل اخلمر، تركب من جوهرين حار وبارد، نافع 
للمعدة واللثة والقروح واحلكة وغريها، ويف احلديث نعم اإلدام اخلل، ومسي خال 

 .ألنه اختل من طعم احلالوة
أي مينع غري صانع اخلل وبائعه،ويراق مخره يف احلال، فإن خالف وأمسك فصار ( 3)

الل فال مينع لئال يضيع عليه ماله، والقول الثاين يراق  أما اخلخال بنفسه طهر، و 
مخرة أظهرمها وجوب إراقته، فإنه ليس يف الشريعة : كغريه، وقال شيخ اإلسالم

اهـ وإمنا حرم إمساكها للتخليل،  ىبإراقة مخر اليتام صلى اهلل عليه وسلمحمرتمة، ألمره 
العصري بعد ثالث وعن اإلنتباذ يف لئال يتخذ ذريعة إىل إمساكها للشرب وعن شرب 

 ملادة  األوعية اليت قد يتخذ النبيذ فيها ول يعلم به حسما
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 .(2)أو عجني (1)(أو تنجس دهن مائع)
                                                

= 

قربان املسكر، ومتابعة للسنة املأثورة ألهنا مظنة ظهور الشدة غالبا، وقد صرح 
لو رخصت لكم يف هذه ألوشك أن جتعلوها : الشارع بالعلة يف حترمي القليل، فقال

املفاسد الكثرية املرتتبة على زوال العقل، وقد تواتر : رميهامثل هذه، والعلة يف حت
 .حترميها فال يرده إل كافر يستتاب فإن تاب وإل قتل

حبيث : مل يطهر بالغسل ولو كثر، وحد املائع حبيث يسيل لو فتح فم الزق، وقيل( 1)
: لشيخأن املائع كاملاء ل ينجس إل بالتغري، قال ا: ل تسري فيه النجاسة، وعنه

نجيس من املاء، وهو األظهر يف األدلة الشرعية بل لو جنس تبل أوىل بعدم ال
القليل من املاء مل يلزم تنجيس األشربة واألطعمة، ولذا مل يأمر مالك بإراقة ما ولغ 

، ىفيه الكلب من األطعمة واألشربة، ويف تنجيسها من احلرج والضيق ما ل خيف
هذا الباب، وإذا كان الصحيح يف املاء أنه ل  والفقهاء يعتربون رفع احلرج يف

ينجس إل بالتغري، فكذلك الصواب يف املائعات، ومن تدبر األصول اجملمع 
عليها، واملعاين الشرعية املعتربة تبني له أن هذا هو أصوب األقوال، فإن جناسة املاء 

لة فلم واملائعات بدون التغري بعيد عن ظواهر النصوص واألقيسة، وقال وباجلم
أعلم إىل ساعيت هذه ملن ينجس املائعات الكثرية بوقوع النجاسة فيها إذا مل يتغري 

إذا مل تتغري : حجة يعتمد عليها املفيت فيما بينه وبني اهلل عز وجل، وقال ابن القيم
بالنجاسة مل تنجس، وهو الصواب الذي تدل عليه األصول والنصوص واملعقول، 

رم اخلبائث، والطيب واخلبيث يثبت للمحل باعتبار فإن اهلل أباح الطيبات وح
صفات قائمة به، فما دامت تلك الصفة فاحلكم تابع هلا، فإذا زالت وخلفتها 
الصفة األخرى زال احلكم، وخلفه ضده، فهذا هو حمض القياس واملعقول، فإذا 

 .زال التغري عاد طيبا،والدليل على أنه طيب احلس والشرع
مل يطهر بالغسل، ألنه ل ميكن غسله، والعجني ما يعجن  أي أو تنجس عجني( 2)

 عجن الدقيق وحنوه يعجنه عجنا : من الدقيق باملاء، فعيل مبعىن مفعول، من
يطهر السمن اجلامد والعجني : اعتمد عليه جبميع كفه يغمزه، وقال الشيخ وغريه
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مل )أو سكني سقيتها  (2)أو إناء تشرب النجاسة (1)أو باطن حب
 .(4)ألنه ل يتحقق وصول املاء إىل مجيع أجزائه (3)(يطهر

ا ووقعت فيه جناسة ألقيت وما حوهلا وإن كان الدهن جامدا 
 .(5)والباقي طاهر

                                                
= 

ل بقلع وجهه، والتمر بالغسل، وذكر أن طائفة من أصحاب األئمة رأوا غس
 .الدهن النجس، وهو خالف قول األئمة األربعة

أي أو تنجس باطن حب تشرب جناسة من أي أنواع احلبوب مل يطهر بالغسل، ( 1)
ألنه ل يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر، وما مل يتشرب النجاسة يطهر مبرور املاء 

 .عليه وانفصاله
 .أي أو تنجس إناء تشرب النجاسة مل يطهر بالغسل( 2)
أي أو تنجست سكني سقيت النجاسة وهو بأن تعاجل بأدوية وتغمس يف املاء  (3)

النجس وأما إمحاؤها يف النار، مث غمسها يف ماء جنس وحنوه فإطفاء هلا، فتطهر 
بالغسل، فإن غمست أو طبخ حلم مباء جنس كفى غسلهما ومل حيتج إىل غسل 

ل حتتاج إىل : صابالسكني وإغالء اللحم مع عصره، وقال الشيخ يف سكني الق
 .غسل، فإن غسل اليت يذبح هبا بدعة

 .أي أجزاء ما تنجس مما ذكر( 4)
حلديث أيب هريرة ألقوها وما حوهلا وكلوه، وإن كان مائعا فال تقربوه، رواه أبو ( 5)

داود، واجلامد هو القائم اليابس ضد الذائب، أو هو الذي إذا أخذ منه قطعة ل 
عمل :  حملها عن قرب، واملائع خبالفه، قال شيخ اإلسالميرتاد من الباقي، ما ميأل

العلة   هبذا اللفظ بعض العلماء لظنهم صحته، وهو باطل، ولو اطلع اإلمام أمحد على
القادحة فيه مل يقل به ألنه من رواية معمر، وهو كثري الغلط باتفاق أهل العلم 
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 .(1)فإن اختلط ومل ينضبط حرم
وأراد  (2)يف بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة (وإن خفي موضع جناسة)

أي زوال النجس ألنه  (حىت جيزم بزواله) (3)وجوبا (غسل)الصالة 
 .(4)متيقن، فال يزول إل بيقني الطهارة

                                                
= 

وقال : ة والتابعنيمرتوك عند السلف واخللف من الصحاب «ف  تقرب  »: وقوله
ويكفي أن : غلط من معمر من عدة وجوه: خطأ وقال ابن القيم: البخاري وغريه
عنه معمر، وسأل عن هذه  ىعنه الناس كلهم خالف ما رو  ىالزهري قد رو 
ما حوهلا ويؤكل الباقي يف اجلامد واملائع والقليل والكثري،  ىبأهنا يلق املسألة فأفىت

اه وهذا استدلله وهذه رواية األمة عنه، فقد اتفق واستدل باحلديث، فهذه فتي
على ذلك النص والقياس، ول يصلح للناس سواه، وما سواه من األقوال فمتناقض 
ل ميكن صاحبه طرده اهـ ويف الصحيح وغريه عن ميمونة أن فأرة وقعت يف مسن 

مائع  إذا وقعت فأرة يف دهن: ألقوها وما حوهلا وكلوه، قال شيخ اإلسالم: فقال
 .ومل يتغري هبا ألقيت وما قرب منها، ويؤكل ويباع يف أظهر قويل العلماء

أي فإن اختلط النجس بالطاهر، ومل ينضبط النجس حرم األكل، تغليبا جلانب ( 1)
سنور أو فأرة وحنومها مما ينضم دبره إذا وقع فخرج حيا  عاحلظر، وإن وقع يف مائ

 .و حصلت منه رطوبة ألقي وما حولهفطاهر، وكذا يف جامد، وإن مات فيه، أ
 .صغري أو بيت صغري ىكمصل( 2)
 .يعين ما احتمل أن النجاسة أصابته( 3)
 وألنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب عليه اجتناب اجلميع حىت يتيقن الطهارة ( 4)

بالغسل ول يكفي الظن، وعند الشيخ يكفي الظن يف غسل املذي وغريه من 
حيتمل أن خترج رواية يف بقية النجاسات، : قواعد األصوليةسائر النجاسات، ويف ال

وعنه ما يدل على جواز التحري يف غري : من الرواية اليت يف املذي، ويف النكت
 .صحراء
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فإن مل يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها يف أحد  
ويصلي يف فضاء واسع حيث شاء بال  (1)ول يعرفه غسلهما هكمي
 (بنضحه)لشهوة  (لطعامغالم مل يأكل ا)وقيء  (ويطهر بول) (2)حتر

 .(3)أي غمره باملاء

                                                

أو علمها يف أحدمها ونسيه غسلهما، وإن علمها فيما يدركه بصره من بدنه أو ( 1)
ا بالعني لقلتها حبيث لو  ثوبه غسل ما يدركه منها،وما ل يدركها أي ل يشاهده

كانت خمالفة للون ثوب وحنوه، ووقعت عليه مل تر لقلتها، وتعبري بعضهم مبا ل 
يدركه الطرف فيه نظر، واألحاديث الصحيحة صرحية فيما يظهر من القذر، 

 .واختار ابن عقيل وابن املنا وصاحب الفائق والشيخ وغريهم أنه ل ينجس
ع خفي موضع النجاسة فيه، ألنه يفضي إىل ول غسل كصحراء وحوش واس( 2)

احلرج واملشقة، وحلديث كانت الكالب تقبل وتدبر وتبول يف مسجد رسول اهلل 
 .وتقدم صلى اهلل عليه وسلم

بال نزاع، وإن مل يقطر منه شيء، والنضح يف األصل : قال صاحب اإلنصاف وغريه( 3)
مكاثرة ل تبلغ جريان املاء وتردده  الرش والبل، فالذي أصابه البول يغمر ويكاثر باملاء

أن يغمره باملاء وإن مل ينزل عنه، وهو جنس، صرح به اجلمهور، : وتقاطره ويف الكايف
هذا إذا مل يأكل الطعام لشهوة أو اختيار، فإنه قد يلعق العسل ساعة يولد ويناول 

ليس : حنك بالتمر، قال شيخنا وغريه صلى اهلل عليه وسلمالسفوف وحنوه، والنيب 
 وابتالعه، بل إذا كان  املراد امتصاصه ما يوضع يف فمه

 يريد الطعام ويتناوله ويشرئب أو يصيع أو يشري إليه فهذا هو الذي يطلق 
عليه أنه يأكل الطعام اهـ فإن أكله لشهوة واختيار غسل والغالم يطلق على 

غالم الصيب من حني يولد على اختالف حالته إىل بلوغه، ويف لفظ بول ال
 .الرضيع
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فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول  (1)ول حيتاج ملرس وعصر
مل يتبني يل : قال الشافعي (2)األنثى واخلنثى، فيغسل كسائر النجاسات

فرق من السنة بينهما وذكر بعضهم أن الغالم أصله من املاء والرتاب، 
 .واجلارية أصلها من اللحم والدم

ولعاهبما  (3)قد أفاده ابن ماجه، وهو غريب قاله يف املبدعو 
مطعوم عن يسري دم )يف غري  (ويعفى يف غري مائع و) (4)طاهر
 .(5)(جنس

                                                

صلى اهلل حلديث أم قيس أهنا أتت بابن هلا صغري مل يأكل الطعام إىل رسول اهلل ( 1)
فأجلسه يف حجره فبال على ثوبه، فدعا مباء فنضحه ومل يغسله متفق  عليه وسلم

 .عليه، ونضح بول الغالم، وغسل بول اجلارية متواتر ل شيء يدفعه
إذا مل : ألنثى وينضح من بول الذكر، قال قتادةيغسل من بول ا: لقول علي يرفعه( 2)

 .يطعما، فإذا طعما غسال مجيعا
نتشر أو أنه يكثر محله فتعظم يواحلكمة واهلل أعلم أن بول الغالم خيرج بقوة ف( 3)

املشقة بغسله، أو أن مزاجه حار فبوله رقيق، خبالف األنثى فبوهلا أننت وأخبث 
 .يف الفرق لرطوبتها، فتكون هذه املعاين مؤثرة

 .أي لعاب الذكر واألنثى طاهر ولو بعد قيء( 4)
من حيوان طاهر يف احلياة، وفاقا، واليسري ما ل ينقض الوضوء خروج قدره من ( 5)

 البدن، وظاهره أنه ل يعفى عنه يف املائع واملطعوم ولو كثر وهو 
ه من يعفى عنه وفاقا أليب حنيفة وغري : املذهب ومذهب مالك والشافعي، وعنه

السلف، وهو نص القرآن واختاره الناظم والشيخ وغريمها، واختار العفو عن يسري 
إذا استهلكت فيه : النجاسات مطلقا يف األطعمة وغريها، حىت بعر الفأر، وقال

= 
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وعن يسري قيح وصديد  (2)أو استحاضة (1)ولو حيضا أو نفاسا
 .(3)من حيوان طاهر ل جنس

                                                
= 

واستحالت فال وجه إلفساده، ول دليل على جناسته، ل يف كتاب اهلل تعاىل ول 
األوىل العفو عنه لعظم : يف جممع البحرينو  صلى اهلل عليه وسلمسنة رسول اهلل 

املشقة ول يرتاب ذو عقل يف عموم البلوى به، والدم خمفف امليم على اللغة 
الفصيحة املشهورة، وتشدد يف لغية وأصله دمي، ومجعه دماء ودمي، وقيل أصله 

 .دمو أو دمو بالتحريك
ي فيه، متفق عليه، قال حلديث أمساء قال حتته مث تقرصه باملاء مث تنضحه مث تصل( 1)

فيه دليل على أن دم احليض ل يعفى عن يسريه وإن قل للعموم، واألكثر على : اجملد
أنه يعفى عنه، جزم به املوفق والشيخ وغريمها، وصوبه يف تصحيح الفروع، وقال 
الشارح وغريه، أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسريه من الصحابة، ومل يعرف هلم 

 .غريهم وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأيخمالف، وكذا 
 .ألنه يشق التحرز منه( 2)
القيح مادة بيضاء غليظة مل خيالطها دم، والصديد ماء اجلرح الرقيق املختلط بالدم ( 3)

قبل أن تغلظ املدة، فيعفى عن يسريمها من طاهر لتولدمها من الدم، فهما أوىل 
من حيوان جنس كالكلب واحلمار،  بالعفو، ولو أصابه من غريه، ول يعفى عنهما

فإن العفو خمتص باليسري من دم الطاهر، وأما الدم الكثري منه فال نزاع يف جناسته 
 .حكاه الزركشي وغريه

الدلئل على جناسة الدم متظاهرة، ول أعلم فيه خالفا عن أحد من : وقال النووي
  القيح جنس بال خالف، وكذا ماء القروح جنس: املسلمني، وقال

 ول جيب غسل الثوب من املدة والقيح : وقال الشيخ، بالتفاق
والصديد ومل يقم الدليل على جناسته، وحكى أبو الربكات عن بعض أهل العلم 

هي أقرب إىل الطهارة من القيح : طهارته، قال يف اإلنصاف يف ماء القروح
 .والصديد
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واليسري ما ل يفحش يف  (1)ول إن كان من سبيل قبل أو دبر
 (4)ودم السمك (3)ويضم متفرق بثوب ل أكثر(2)كل أحد حبسبه  نفس

 .(6)والقمل (5)وما ل نفس له سائلة كالبق

                                                

 . يعفى عن شيء منهأي القيح والصديد، ألن حكمه حكم البول والغائط، فال( 1)
وقدر يف اإلنصاف وغريه مبا ينقض الوضوء، واملعفو عنه من القيح وحنوه أكثر مما ( 2)

 .يعفى عن مثله من الدم إذا كان من حيوان طاهر
أي يضم متفرق من دم وحنوه من ثوب وحنوه، فإن فحش مل يعف عنه ول يضم ( 3)

ى حدته ألن أحدمها ل يتبع متفرق بأكثر من ثوب، بل يعترب ما يف كل ثوب عل
 .اآلخر

جنس : ألنه لو كان جنسا لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح، وقيل: طاهر( 4)
وصححه املوفق وغريه، ألنه دم أشبه سائر الدماء، وألن الشرع مل يرد فيها بطهارة 
فيدخل يف عموم اآلية، وهو حيوان خلقه اهلل يف املاء، وهو أنواع كثرية، ومنه ما 

 .كرب حىت يكون كسفينة كبرية، ومنه ما هو صغري حىت ل يدركه البصري
 ةمعروف، واحدته بقة يف غاية الصغر، دمه طاهر وسائل دأي البعوض دو ( 5)

 .بالنصب والرفع إتباعا حملل اسم ل، ولـ ل مع امسها أي ل دم له سائل
اإلنسان حتت  أي ودم القمل طاهر، والقمل يتولد من العرق والوسخ يف بدن( 6)

الشعر أو الثوب، يتغذى بدمه، وكذا دم القراد واحلمنانة واحللمة إن مل تكن 
والذباب وحنومها مما  ثخملوقة من حيوان جنس، وهو ظاهر الغاية، وكذا دم الرباغي

 .ل نفس له سائلة، وهو مذهب مالك وأيب حنيفة والراجح من مذهب الشافعي
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ولو ظهرت  (2)وما يبقى يف اللحم وعروقه (1)ودم الشهيد عليه
مبحله بعد اإلنقاء  (عن أثر استجمار)يعفى  (و) (3)محرته طاهر

  »ديث املؤمن حل (ول ينجس اآلدمي باملوت) (4)واستيفاء العدد
 .(5)متفق عليه « نج 

                                                

 .جس كغريهطاهر ولو كثر، فإن انفصل فن( 1)
 .أي عروق حلم مأكول بعدما خيرج بالذبح، وما يف خالله( 2)
مل حيرمه اهلل عز وجل، نص عليه ألنه ل ميكن التحرز منه، وألن هلل إمنا حرم الدم ( 3)

املسفوح، واملسفوح هو الذي يسيل فالذي ليس مبسفوح ليس حبرام،وحله يدل 
يف القدر فيبقى الدم يف املاء  على طهارته، وقد ثبت أهنم كانوا يضعون اللحم

ل أعلم بني العلماء خالفا يف العفو عنه، وأنه ل : خطوطا قال الشيخ اإلسالم
ينجس باتفاقهم فال فرق بني أن يكون الدم يف مرق القدر، أو مائع آخر، أو 

النجس من الدم هو املسفوح، واملسفوح هو : على سكني وحنوها، فعلى هذا
 .السائل

بغري خالف نعلمه، واإلنقاء : كثر، كما مر يف الستنجاء، قال الشارحثالث فأ( 4)
التنظيف ولو بقي لزوجة ل يزيلها إل املاء، قال أمحد يف املستجمر يعرق يف 

إىل الثوب أو البدن أو غريمها مل  ىل بأس به، وعلم منه أنه إن كان تعد: سراويله
 .يف جناستهيعف عنه، واتفقوا على أنه ل يلزم نضح ما شك 

وهو : ل ينجس املسلم حيا ول ميتا، قال الشيخ: وقال البخاري عن ابن عباس( 5)
ظاهر مذهب أمحد والشافعي، وأصح القولني يف مذهب مالك، وخصه يف شرح 

عظم اآلدمي طاهر إذ ل : العمدة باملسلم، وقاله اجملد يف اهلداية، وقال الشيخ
املقتضى للتنجيس الدم يف العظام، وهو  موجب لتنجيسه، وكذا عظم امليتة ألن

 .مذهب أيب حنيفة، واختاره هو وابن القيم وغريمها
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وهو  (2)كالبق والعقرب  (1)(ةله سائل)أي دم  (وما ل نفس)
فال ينجس  (3)ل ينجس باملوت بريا كان أو حبريا (متولد من طاهر)

 .(5)طاهر (وبول ما يؤكل حلمه وروثه ومنيه) (4)املاء اليسري مبوهتما فيه
                                                

سالت نفسه أي دمه، وإمنا مسي الدم نفسا ألن : من حيوان الرب والبحر، يقال( 1)
 .النفس اليت هي اسم جللمة احليوان قوامها بالدم

كثرية، وكذا ذباب وزنبور ل ينجس باملوت، والعقرب معروفة ذات سم، وأنواعها  ( 2)
 .ودود ومنل وخنافس وصراصر وبراغيث وحنوها

 ان متولدا من جناسة كصراصر حش ودود جرح، أو ــإن كــبال نزاع ف( 3)
خارج من الدبر فنجس حيا وميتا، ألن استحالته غري مطهرة، وتقدم قول شيخ 

 .اإلسالم
 قول عامة الفقهاء قال ابن أي موت البق والعقرب وحنومها يف املاء اليسري، يف( 4)

ل أعلم يف ذلك خالفا، إل ما كان من أحد قويل الشافعي وروي يف : املنذر
احلديث ما ل نفس له سائلة ل ينجس املاء إذا مات فيه وحنوه للدارقطين وغريه، 
ويف الصحيح إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه كله مث ليطرحه، قال ابن 

لة ظاهرة على أنه إذا مات يف ماء أو مائع ل ينجسه، وهذا قول وفيه دل: القيم
مجهورالعلماء، ول يعرف يف السلف خمالف يف ذلك، وعدي هذا احلكم إىل كل 
ما نفس له سائلة اهـ، وقد ميوت ولو جنس الطعام ألفسده وكذا بوله وروثه، ول 

عليه كاحلية يكره ما مات فيه، خبالف الوزغ وحنوه، فإن نفسه سائلة، نص 
 .والضفدع والفأرة، فينجس باملوت، وينجس املاء اليسري وحنوه مبوهتا فيه، وتقدم

 مل يذهب أحد من الصحابة إىل القول بنجاسته بل القول : وقال الشيخ( 5)
بنجاسته حمدث، ل سلف له من الصحابة اهـ وكذا ريقه وخماطه ودمعه كبوله 

ملة، وحكاه ابن املنذر وغريه إمجاعا ولبنه وأوىل وسؤر املأكول كله طاهر يف اجل
= 
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أن يلحقوا بإبل الصدقة  أمر العرنيني صلى اهلل عليه وسلمألنه 
والنجس ل يباح شربه، ولو أبيح للضرورة  (1)فيشربوا من أبواهلا وألباهنا

 .(3)طاهر (ومين اآلدمي) (2)ألمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصالة
                                                

= 

 .طاهر بال نزاع
غسل بمتفق عليه، ومل يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم ول ( 1)

صلى األوعية اليت فيها األبوال، ول دليل على جناسة ذلك حبال، ويف الصحيح أنه 
متفق عليه، وهي ل  يصلي يف مرابض الغنم، وأمر بالصالة فيها، اهلل عليه وسلم

لنب مأكول اللحم، طاهر : واأللبان أربعة أقسام: شك تبول فيها، قال النووي
بنص القرآن والسنة واإلمجاع، ولنب الكلب واخلنزير وما تولد من أحدمها جنس 
بالتفاق، ولنب اآلدمي طاهر، وحكى أبو حامد إمجاع املسلمني على طهارته 

غري ما تقدم املنصوص جناستها، وهو مذهب مالك ولنب سائر احليوانات الطاهرة 
وأمحد، وقيل طاهرة وهو مذهب أيب حنيفة، والعرنيون قبيلة من العرب يف جبيلة 

 .من كهالن، وهم من ولد عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن عمرو بن الغوث
فدل على طهارته، وذكر شيخ اإلسالم على طهارة بول وروث ما يؤكل حلمه ( 2)

األصل يف األرواث : عشر حجة من النص واإلمجاع والعتبار والعقل، وقال بضعة
 .الطهارة إل ما استثين

من ذكر أو أنثى، عن احتالم أو مجاع أو غريمها، ولو خرج بعد استجمار، صرح ( 3)
، وهو مذهب الشافعي ومجاهري العلماء، ومقتضى إطالق األخبار، اإلقناعبه يف 

 اآلدمي طاهر هذا املذهب مطلقا وقال يف اإلنصاف، ومين
عن شيء منه اهـ وقال  ىويف املبدع إن كان على املخرج جناسة فاملين جنس ل يعف

سواء كان مستنجيا أو مستجمرا فإن منيه طاهر، ومن : شيخ اإلسالم  رمحه اهلل
قال إن مين املستجمر جنس ملالقاته رأس الذكر فقوله ضعيف، فإن الصحابة كان 

جمرون ومل يكن يستنجي باملاء منهم إل قليل جدا، ومع هذا فلم عامتهم يست
أحدا منهم بغسل مين ول فركه اهـ واملذي جنس إمجاعا،  صلى اهلل عليه وسلميأمر 

= 
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صلى اهلل عليه كنت أفرك املين من ثوب رسول اهلل ): لقول عائشة
ا يستحب فرك فعلى هذ (1)متفق عليه (مث يذهب فيصلي فيه وسلم

 .(2)يابسه وغسل رطبه

                                                
= 

ول يطهر بنضحه وفاقا، وعنه جيزئ فيه النضح، وقواه الشيخ، وجزم يف العمدة 
ا يف حق الشباب، بالعفو عن يسريه، وصححه الناظم والشيخ وغريمها، وخصوص

وهو : لكثرة خروجه منهم، فيشق التحرز منه فعفي عن يسريه كالدم، قال الشيخ
 .أوىل بالتخفيف من بول الغالم، ومن أسفل احلذاء اهـ وأما الودي فنجس إمجاعا

كانت تسلت املين من ثوبه بعرق اإلذخر، مث يصلي فيه، وحتكه من : ولبن خزمية( 1)
امسحه عنك بإذخرة أو خرقة، فإمنا : ه، وقال ابن عباسثوبه يابسا مث يصلي في

هو مبنزلة املخاط والبصاق، والفرك الدلك واحلت من باب قتل، وهو أن حتكه 
 .بيدك حىت يتفتت ويتقشر

صلى اهلل وأما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول اهلل : قال شيخ اإلسالم( 2)
سه فإن الثوب يغسل من املخاط وتفركه تارة، فهذا ل يقتضي تنجي عليه وسلم

: والبصاق والوسخ، وهذا قول غري واحد من الصحابة ابن عباس وغريه، قال
صلى اهلل عليه كان رسول اهلل : أمحد بإسناد صحيح عن عائشة، قالت ىورو 

 .يسلت املين من ثوبه بعرق اإلذخر مث يصلي فيه وسلم
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كالعرق والريق   (1)وهو مسلك الذكر طاهر (ورطوبة فرج املرأة)
وسؤر ) (4)وما سال من الفم وقت النوم (3)والبلغم ولو أزرق (2)واملخاط

 .(5)غري مكروه (اهلرة وما دوهنا يف اخللقة طاهر
                                                

وتقدم قول الشيخ، وقال للحكم بطهارة منيها مطلقا، وهو قول للشافعي، ( 1)
ما أصاب منه يف حال اجلماع جنس، ألنه ل يسلم من املذي قال يف : القاضي

 .وهو ممنوع، فإن الشهوة إذا اشتدت خرج املين وحده: املبدع
 .وهو ما خيرج من األنف، وهو أخالط من أخالط البدن( 2)
ديث أيب هريرة إذا بتشديد القاف، سواء كان من الرأس أو الصدر أو املعدة، حل( 3)

تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو حتت قدمه، فإن مل جيد فليقل هكذا، فتفل 
يف ثوبه مث مسح بعضه ببعض، رواه مسلم وغريه، ولو كانت جنسة ملا أمر مبسحها 
يف ثوبه، والبزاق إذا اختلط بالدم ل خيلو إما أن يكون الدم غالبا أو مغلوبا أو 

اق بسبب الدم صار الدم غالبا أو مساويا وضر، وإن اصفر مساويا فإن امحر البز 
 .البزاق بالدم صار مغلوبا فال يضر

: طاهر بالتفاق، والرطوبة اليت خترج من املعدة جنسة بالتفاق، وقال الزركشي( 4)
طاهر بال نزاع، وهو الدمع والعرق والريق : فاخلارج من اإلنسان على ثالثة أقسام

س بال نزاع وهو البول والودي والدم، وما يف معناه، واملخاط والبصاق، وجن
وخمتلف فيه، وهو املين وتقدم وسبب الختالف فيه هو تردده يف جمرى البول، 

 .وبلغم املعدة لرتدده بني القيء وبني خنامة الرأس
بال نزاع، إل ما روي من كراهته عن أيب حنيفة، وكذا فضالته حلديث أيب قتادة ( 5)

ا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات رواه الرتمذي وغريه يف اهلر إهن
وصححه شبهها باملماليك من خدم البيت، الذين يطوفون على أهله للخدمة، 
 ولعدم إمكان التحرز منها، سوى منيه فنجس قاله الزركشي 
= 
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والسؤر بضم السني مهموز بقية طعام  (1)غري دجاجة خمالة
 .(3)واهلر القط (2)يوان وشرابهاحل

                                                
= 

 اهلرة وما دوهنا يف اخللقة طاهر، يعين: وقول األصحاب: وغريه، ويف الختيارات
أن جنسه طاهر، وقد يعرض له ما يكون جنس العني كالدود املتولد من العذرة، 
فإنه جنس ذكره القاضي، وخيرج طهارته بناء على أن الستحالة إذا كانت بفعل 
اهلل طهرت، ول بد أن يلحظ طهارة ظاهره من العذرة بأن يغمس يف ماء وحنوه، 

اهـ وما دوهنا أي من طري وغريه إنه ل يكون على بدنه شيء منها : إل أن يقال
 .خلقة أحلق هبا جبامع الطواف

 .بالتشديد أي غري حمفوظة فيكره سؤرها احتياطا ألن الظاهر جناسته( 1)
هذا ظاهر القاموس أنه حقيقة يف مطلق البقية، وقال بعض اللغويني، هو بقية ( 2)

ية الطعام وغريه، املاء اليت يبقيها الشارب يف اإلناء أو احلوض، مث استعري لبق
مما شرب، ويكره سؤر الفأر، ألنه يورث  ىر والفعل أسأر أي بقآواجلمع األس

سؤر الفأرة وإلقاء القملة، والبول يف املاء : النسيان، وقيل ست تورث النسيان
الراكد وقطع القطار، ومضغ العلك، وأكل التفاح، ومنهم من ذكره حديثا، لكن 

وزيد العصيان، واهلموم، واألحزان بسبب الدنيا، إنه موضوع، : قال ابن اجلوزي
وكثرة الشتغال هبا، وأكل الكزبرة الرطبة، والنظر إىل املصلوب، واحلجم يف نقرة 
القفاء، واللحم امللح، واخلبز احلامي، وكثرة املزح، والضحك بني املقابر، واللعب 

ق، أو الرماد والنظر إىل باملذاكري، أو الذكر حىت ينزل، والنظر إليه، والبول يف الطري
 .الفرج وغري ذلك

بالكسر يعين السنور، مجعه هررة كقردة وهرة بالكسر مجعها هرر كقرب، وقال ( 3)
 .اهلر يقع على الذكر واألنثى اهـ وهو ظاهر لفظ احلديث السابق: ابن األنباري
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وإن أكل هو أو طفل وحنومها جناسة مث شرب، ولو قبل أن يغيب 
ولو  (2)ل عن جناسة بيدها أو رجلها (1)من مائع مل يؤثر لعموم البلوى

 (4)وسباغ البهائم) (3)وقع ما ينضم دبره يف مائع مث خرج حيا مل يؤثر
 .(6)ر خلقهاليت هي أكرب من اهل (5)(الطري)سباع  (و

                                                

آخر، وألن الشارع عفا عنها مطلقا، ملشقة التحرز، ولحتمال أنه شرب من ماء ( 1)
إن طال الفصل كان طاهرا، : فيكون الريق مطهرا هلا، وقال الشيخ: وقال ابن متيم

وحنومها أي من : جعال لريقها مطهرا لفمها، ألجل احلاجة وهو أقوى األقوال وقوله
 .طري وهبيمة

 .فإنه يؤثر نص عليه( 2)
دبره  لعدم وصول النجاسة إليه، وكذا لو وقع يف جامد وخرج حيا، وما ينضم ( 3)

كل حيوان : كالضفدع والسحبلة والسعودة والوزغ والضب واجلرذ والفأر، وقيل
 .ينضم دبره، إل البعري، وهو معلوم الطهارة

كالفيل والفهد واألسد والنمر والذئب جنسة، والكلب واخلنزير منها فالسبع ما ( 4)
 .يفرتس من احليوان مطلقا، وأما الثعلب والضبع فال وإن كان له ناب

ما يصيد منها من كل ما ل يؤكل جنسة كالعقاب والصقر واحلدأة والبومة ويقال ( 5)
هلن اجلوارح، وهن الكواسب من الطري، وعنه يف الطري ل يعجبين عرقه إن أكل 

 .اجليف، فدل أنه كرهه ألكله النجاسة فقط، ذكره الشيخ ومال إليه
فأرة والقنفذ فطاهر حيا، ولو ل كاهلر أو دونه كالنمس والنسناس وابن عرس وال( 6)

 .أعقب ذلك بسباع البهائم لكان أوىل
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أي من احلمار األهلي ل الوحشي  (واحلمار األهلي والبغل منه)
ل ئألنه عليه السالم ملا س (2)وكذا مجيع أجزائها وفضالهتا (1)(جنسة)

إ ا ام الماء قل ين لم »: عن املاء وما ينوبه من السباع والدواب فقال
احلمر  وقال يف (3)، فمفهومه أنه ينجس إذا مل يبلغهما« نجسه شيء

 .(4)، متفق عليه«إنها رج »يوم خيرب، 
                                                

 .وأما احلمار الوحشي والبغل منه فطاهر مأكول( 1)
كريقها وعرقها جنسة، وكذا سؤرها، وعن أمحد طهارة احلمار األهلي والبغل، (2)

: اختاره املوفق والشيخ ومجاعة، وهو مذهب مالك والشافعي، قال يف اإلنصاف
صح وأقوى دليال، ألنه عليه الصالة والسالم يركبها ويركبان يف زمانه، ويف وهو األ

ذلك وعليه  صلى اهلل عليه وسلمجنسني لبني النيب  اعصر الصحابة، فلو كان
عليله عليه الصالة والسالم طهارة سؤر اهلرة وطهارة تطاهرة، و  فسؤرمها وفضالهتما

ة للطهارة، وهذا من حجج من ريق الكلب على الصيد يقتضي أن احلاجة مقتضي
هلا ما »يقول بطهارة سؤر البغل واحلمار، فإن احلاجة داعية إىل ذلك، وحديث 

، ولفظ املوطأ وغريه، ولنا ما بقي «محلت يف بطوهنا، ولنا ما بقي شراب طهور
ومبا أفضلت  «نعم: أنتوضأ مبا أفضلت احلمر؟ قال»: طهور وشراب، وحديث
 .طرق السباع قواه البيهقي وله

فوجه الدللة منه أن السباع والدواب جنسة، لنجاسة املاء مبا ينوبه منها إذا مل (3)
 .يبلغهما، وتقدم كالم الشيخ على احلديث

أي حرام، وحيتمل أنه أراد حلمها الذي يف قدورهم فإنه رجس وذبح ما ل حيل ( 4)
لطهارة، فإنه مل يقم ودليل النجاسة ل يقاوم دليل ا: أكله ل يطهره، قال ابن القيم

 على تنجيس سؤرها دليل، وغاية ما احتج به لذلك قول النيب 
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 .(1)والرجس النجس

                                                
= 

والرجس هو النجس، وهذا ل دليل فيه، ألنه  «إهنا رجس» صلى اهلل عليه وسلم
إهنا رجس ول ريب أن حلومها ميتة ل تعمل الذكاة : إمنا هناهم عن حلومها، وقال

 حال حياهتا؟ حىت يكون سؤرها فيها، فهي رجس، ولكن من أين أن تكون يف
 .جنسا

القذر، وما  : بالفتح وبالكسر وبالتحريك ضد الطاهر، وتقدم وعند أهل اللغة( 1)
 .كان جنسا يف احلياة فموته ل يزيده إل خبثا
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 (1)با  الحي 
 

 .(3)إذا سال: حاض الوادي: من قوهلم (2)أصله لغة السيالن

                                                

والستحاضة والنفاس وما يتعلق هبا من األحكام، وعنون باحليض ألصالته، وقال ( 1)
سنني حىت فهمته، ومن أمسائه الطمث، كنت يف كتاب احليض تسع : أمحد

والطمس، والضحك، واإلعصار، واإلكبار، والنفاث، والدراس، والعراك، والفراك، 
 :ونظمها بعضهم فقال

 حـــــي  نفـــــاع  راس  مـــــ  إعصـــــار
 

  ـــــحك عـــــراك فـــــراك  مـــــث إ بـــــار 
اآلية  َوَ ْسَأُل َنَك َعِن اْلَمِحي ِ : واإلمجاع قال تعاىل واألصل فيه الكتاب والسنة 

احليض يدور على ثالثة أحاديث : والسنة مستفيضة، وكذا اإلمجاع، وقال أمحد
 .وأم سلمة بدل أم حبيبة: حديث فاطمة وأم حبيبة ومحنة، ويف رواية

 .ىسال يسيل سيال وسيالنا، جر ( 2)
وحيضان السيول ما سال منها، ومنه حاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم ( 3)

ودم احليض مسي حيضا لسيالنه من رحم املرأة يف أوقاته  وهو الصمغ األمحر،
حاضت املرأة حتيض حيضا وحميضا فهي حائض وحائضة إذا : املعادة، ويقال

دمها، وحتيضت أي قعدت أيام حيضها، واستحيضت استمر هبا الدم بعد  ىجر 
احليض دم خيرج يف أوقاته بعد : أيامها على سبيل النزف، وقال بعض أهل اللغة

غها، والستحاضة دم خيرج يف غري أوقاته، فدم احليض خيرج من قعر الرحم بلو 
حار كأنه حمرتق، وأما دم الستحاضة فهو من مرض وفساد من  أسود حمتدم، أي

عرق فمه يف أدىن الرحم يسمى العاذل، وأما النفاس فهو الدم اخلارج بعد فراغ 
 .الرحم
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يف أوقات  (2)خيرج من قعر الرحم (1)دم طبيعة وجبلة: وهو شرعا
 .(4)خلقه اهلل حلكمة غذاء الولد وتربيته (3)معلومة

                                                

معناه دم احليض املعتاد الذي يكون العطف للتفسري، و : أي سجية وخلقة، وقيل( 1)
سببه : يف حال السالمة، جبل اهلل بنات آدم عليه، وليس هو دم فساد، قيل

ابتداء ابتالء اهلل حلواء ألكل الشجرة فبقي يف بناهتا إىل يوم القيامة ففي 
هذا شيء كتبه اهلل على بنات »: أنه قال صلى اهلل عليه وسلمالصحيحني عنه 

 .وي أنه عام يف مجيع بنات آدم، وذكر النو «آدم
أي موضع تكوين : بكسر احلاء خمففة وبسكوهنا مع فتح الراء وكسرها يف لغة( 2)

 .الولد، ووعاؤه، عند البلوغ وبعده مع الصحة، خبالف الستحاضة
أي يعتاد أنثى بلغت يف أوقات معلومة، على صفة معلومة، وذكروا أنه حييض من ( 3)

 .ة والضبع، واألرنب واخلفاشاملرأ: احليوانات أربع
 :زاد بعضهم وقال

 إم اللــ اتي  ح ــن الكـــا قــد جمعـــ 
 

 فــي  ــمن بيــ  فكــن ممــن لهــن  عــي 
ــــــــــــــب و غ   امــــــــــــــرأ  ناقــــــــــــــة مــــــــــــــع أرن

 
 و لبــــــــة فــــــــرس صفــــــــاش مــــــــع  ـــــــــبع 

 
 
لفتقاره إىل الغذاء، فلو شاركها يف غذائها لضعفت قواها، ولكن جعل اهلل ( 4)

مائها، فإذا محلت انصرفت تلك بإذن اهلل له فضلة من فضالهتا، خملوقة من 
إىل غذائه، فلذلك قيل إن احلامل ل حتيض، وقد حتيض لحتباس البعض 
وخروج البقية، فإذا وضعت قلبه اهلل لبنا يتغذى به الولد، ولذلك قل أن 
حتيض املرضع، فإذا خلت من محل ورضاع بقي ل مصرف له فيستقر يف 

ل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على مكان، مث خيرج يف الغالب يف ك
ذلك ويقل، ويطول شهر املرأة ويقصر على حسب ما يركبه اهلل يف الطباع، 

طاهر وهي ذات النقاء، وحائض : والنساء على أربعة أضرب: قال النووي
  وهي من ترى احليض يف زمنه بشرطه ومستحاضة
= 
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فإن رأت دما لدون ذلك فليس  (1)(نيل حيض قبل تسع سن)
قال  (4)وبعدها إن صلح فحيض (3)ألنه مل يثبت يف الوجود (2)حبيض

 .(5)رأيت جدة هلا إحدة وعشرين سنة: الشافعي

                                                
= 

يضا، وذات الفساد وهي من ترى الدم على أثر احليض، على صفة ل يكون ح 
 .وهي من يبتدئها دم ل يكون حيضا

 .هاللية وفاقا حتديدا، صرح به األكثر، وقيل تقريبا، استظهره يف تصحيح الفروع( 1)
 .أي دون تسع سنني هاللية( 2)
أي ألن احليض إمنا خلق حلكمة تربية الولد، وهذه ل تصلح للحمل، فال توجد ( 3)

يض قبل استكمال هذا السن، ول عادة تقتضيها فيها حكمته ومل يوجد ألنثى ح
فما رأته فليس حبيض، وعنه ل حد ألقله وما رأته مما يصلح أن يكون حيضا فهو 

املرجع إىل : حيض، جتب به أحكام احليض واختاره الشيخ وغريه، وقال الدارمي
الوجود، فأي قدر وجد يف أي حال وسن كان وجب جعله حيضا، وما سوى 

 .طأهذا القول خ
أي وبعد التسع إن صلح بأن ل ينقص عن يوم وليلة، ول يزيد على مخسة عشر ( 4)

إذا بلغت اجلارية ): يوما، فحيض تثبت به أحكام احليض كلها، قالت عائشة
 .، وروي مرفوعا عن ابن عمر(سنني فهي امرأة تسع

ه واقعا اهـ وهذا رآ: إنه رآها بصنعاء، قالوا: نقله عنه مجاعة من أصحابه، وقيل( 5)
فدل على أهنا محلت لدون عشر، وكذا بنتها، ويتصور جدة بنت تسع عشرة سنة 

ا، وحتمل تلك البنت لتسع سنني نوحلظة فتحمل لتسع وتضع لستة أشهر بي
 .وتضع لستة أشهر

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

171 

إذا بلغت املرأة ): لقول عائشة (1)سنة (بعد مخسني)حيض  (ول)
ول فرق بني نساء  (2)، ذكره أمحد(مخسني سنة خرجت من حد احليض

إمنا تعرف النساء : قال أمحد (مع محل)حيض  (ول) (3)رب وغريهنالع
 .(4)احلمل بانقطاع الدم

                                                

 .أي فال جتلس بل تصوم وتصلي( 1)
 .(لن ترى يف بطنها ولدا بعد اخلمسني): وقالت( 2)
حد ألكثره وفاقا ل: املرأة مخسني فليس حبيض فال جتلسه، وعنه يعين فمىت بلغت( 3)

أليب حنيفة، واختاره الشيخ وغريه، وصححه يف الكايف، وصوبه يف اإلنصاف، 
ليس له حد، وإمنا الرجوع فيه إىل العادات يف البلدان اهـ : وقال مالك والشافعي

طع لكرب أو فتجلس عادة جلوسها يف عادة حيضها، ول تسمى آيسة حىت ينق
 .اآلية وهو أحوط وعليه العمل َوال ِئي َ ِئْسنَ : تغري لقوله

  ت  أ حاما »يعين فاحلمل علم على عدم احليض، لقوله عليه الصالة والسالم ( 4)
رواه أمحد وأبو داود، وعنه أن  «ح ى ت ع، و   ير  ال حما ح ى تحي 

يخ، وصاحب الفائق، قال يف احلامل حتيض،وفاقا ملالك والشافعي، واختاره الش
وقد وجد يف زماننا وغريه أهنا : وهو أظهر، وصوبه يف اإلنصاف، وقال: الفروع

حتيض مقدار حيضها قبل ذلك، ويتكرر يف كل شهر، على صفة حيضها وقال 
هو دم بصفات دم احليض، ويف زمان إمكان فله حكم دم احليض، فمن : احلافظ

 املوطأ عن عائشة قالت يف املرأة احلامل ترى ادعى خالفه فعليه البيان اهـ ويف
وذلك األمر عندنا، وألنه دم ل مينعه : ومل ينكر، قال (إهنا تدع الصالة)الدم، 

الرضاع، فال مينعه احلمل، كالنفاس، وألنه دم بصفات دم احليض، ويف زمن 
لة، إمكانه، وألنه مرتدد بني كونه فسادا لعلة، وحميضا، واألصل السالمة من الع

 ول مانع من كونه حيضا، إذا كان يف وقته وعلى صفته 
ألنه األصل وإن كان مصرفه غذاء الولد فقد يبقى بعده بقية، فال تصلي فيه ول  

توطأ، وروي احلاكم أن أمحد رجع ملا ناظره إسحق يف هذه املسألة، قال النووي 
= 
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ول مينع  (2)ل ترتك له العبادة (1)فإن رأت دما فهو دم فساد
إل أن تراه  (4)ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه (3)زوجها من وطئها

 .(5)قبل ولدهتا بيومني أو ثالثة مع أمارة فنفاس

                                                
= 

فإن : حيض، وقالأصحهما أنه : ويف الدم الذي تراه احلامل قولن: يف التنبيه
فإذا كانت احلامل حتيض، مل حيصل الوثوق برباءة الرحم يف العدة والسترباء، : قيل

ول خالف أنه حيل نكاحها بعد انقضاء العدة باألقراء، وحيل وطء األمة بعد 
السترباء، فاجلواب أن احليض أمارة ظاهرة على عدم احلمل، وهلذا ل حتيض 

يف العدة والسترباء، ألنه يفيد الظن يف براءة الرحم، وإن  احلامل غالبا، فاكتفينا به
 .كان ل يفيد القطع،وأكثر األحكام مبنية على غلبة الظن

ل حيض ول تثبت له أحكام احليض، إن مل يكن عادة هلا بال خالف، فإن كان ( 1)
عادة ويأتيها يف عادة احليض، وتطهر يف عادة الطهر، فحيض عند اجلمهور، 

ه الشيخ وغريه، وهو قليل الوقوع، خبالف من مل يكن عادة هلا، ويضطرب واختار 
 .عليها الدم

 .كالصالة والصوم والعتكاف والطواف وحنوها( 2)
 .وفاقا، وظاهره ولو مل خيف العنت( 3)
ا من اخلالف، وهذا تفريع على أي الدم زمن محلها نص عليه احتياطا، وخروجا ( 4)

 .مهور أنه حيض له حكم احليضاملذهب، وعلى ما اختار اجل
وإن : أي عالمة على الولدة، كالتأمل بفتح اهلمزة، فنفاس له أحكام النفاس، قالوا( 5)

تبني خالف ذلك أعادت ما تركته، ول ترتك الصيام، ول الصالة بال أمارة على 
 .قربه، عمال باألصل
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 (3)(يوم وليلة) (2)أي أقل احليض (وأقله) (1)ض به مدتهول تنق
مخسة عشر )أي أكثر احليض  (وأكثره) (4)لقول علي رضي اهلل عنه

 .(5)(رأيت من حتيض مخسة عشر يوما): بلياليها لقول عطاء (يوما
                                                

 .أي مدة النفاس عن أربعني يوما( 1)
 .أكثره، املراد أكثر زمنه: قوله يعين أقل زمنه، وكذا( 2)
 .أي قدرها وهو أربع وعشرون ساعة( 3)
إخل، واختار الشيخ أنه ل يتقدر أقل احليض، بل كل ما  (إن امرأة جاءته): اآليت( 4)

استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم فإن األصل يف ذلك عدم 
أقبلت حيضتك فدعي إذا » صلى اهلل عليه وسلمالتقدير من الشارع، قال 

، ومل يقيد ذلك بقدر، بل وكله إىل «الصالة، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي
 .ما تعرفه من عادهتا ومذهب مالك ولو دفعه فقط

عطاء هو ابن أيب رباح، وامسه أسلم القرشي مولهم، أبو حممد املكي روي عن ( 5)
ما زاد : ولقول علييه فاضل، مات سنة مائة وأربع عشرة، قابن عباس وغريه، ف

على اخلمسة عشر استحاضة واستفاض عن كثري من السلف أهنم وجدوه عيانا، 
ل يتقدر أكثره : واختاره الشيخ، وقال: ل حد ألكثره وفاقا ملالك والشافعي: وعنه

بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، ولو زاد على السبعة عشر، واللذين 
يوم وليلة كالشافعي وأمحد، أو ل حد له كمالك،  يقولون أكثره مخسة عشر وأقله

ول عن أصحابه يف هذا  صلى اهلل عليه وسلممل يثبت عن النيب : فهم يقولون
ما أطلقه الشارع عمل : شيء، واملرجع يف ذلك إىل العادة، وقال الشيخ أيضا

، مبقتضى مسماه ووجوده، ومل جيز تقديره وحتديده، فال حد ألقل احليض ول أكثره
ما مل تصر مستحاضة، ول ألقل سن ول أكثره، واختاره كثري من األصحاب وكثري 

: من أهل العلم، وصوبه يف اإلنصاف، وقال مالك والدارمي وطوائف من احملققني
إذا وجد ولو أقل من يوم وليلة، أو أكثر من مخسة عشر يوما فاألوجه العتماد 

 .على الوجود وقد حصل
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 .ليال بأيامها (ست)أي غالب احليض  (وغالبه)
وأقل طهر بني ) (1)ليال بأيامها (أو سبع)ليال بأيامها  (أو سبع)

أن امرأة )احتج أمحد مبا روي عن علي  (حيضتني ثالثة عشر يوما
 .جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أهنا حاضت يف شهر ثالث حيض

إن جاءت ببينة من : قل فيها فقال شريح: فقال علي لشريح
دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإل فهي   ىبطانة أهلها، ممن يرض

 .(2)(كاذبة

                                                

حتيضي يف علم اهلل ستة »حلمنة بنت جحش  اهلل عليه وسلمصلى وفاقا لقول ( 1)
أيام أو سبعة، مث اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثالثا وعشرين ليلة وأيامها 

رواه أبو داود والنسائي وأمحد والرتمذي وصححاه وملعرفة ذلك  «فإن ذلك جيزئك
لنساء من تكون غالب للتنويع يعين من ا «ستة أو سبعة»بالستقراء والتتبع وقوله 

 .عادهتا ستة، ومنهن من تكون سبعة
شريح هو ابن احلارث بن قيس بن اجلهم بن معاوية بن عامر الكندي، أبو أمية ( 2)

ومل يلقه، استقضاه عمر وعثمان وعلي،  صلى اهلل عليه وسلمأدرك النيب . الكويف
عشرون سنة، مث القضاء ستني سنة، مث استعفى من احلجاج، وله مائة و  وأقام على

العارفون بواطن  اعاش سنة، ومات رضي اهلل عنه، وبطانة أهل املرأة خواصه
أمورها، وبطانة الرجل أهله وخاصته الذين يعرفون سره، شبه ببطانة الثوب ضد 

أنه ل يقبل قول املرأة الظهارة، واحلاصل أن أمحد رضي اهلل عنه احتج هبذا اخلرب، 
رطا عند األصحاب إل يف العدة، وكالم أمحد ل خيتلف أن يف زائد إل ببينة، وليس ش

 البينة  العدة يصح أن تنقضي يف شهر، إذا قامت به
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أي  (ول حد ألكثره) (1)أي جيد بالرومية (قالون): يفقال عل
لكن  (3)ألنه قد وجد من ل حتيض أصال (2)أكثر الطهر بني احليضتني

 .(4)غالبه بقية الشهر

                                                
= 

وإن ادعت أهنا حاضت ثالثا يف أكثر من شهر مل حيتج لبينة، ووجود ثالث 
حيض يف شهر دليل على أن الثالثة عشرة طهر صحيح يقينا، وإن مل تشهد 

، واشتهر ومل فييقالث حيض فهي كاذبة، وهذا تو البطانة أهنا حاضت يف شهر ث
واها اجلماعة، وصوبه يف اإلنصاف، واختاره ر ل حد ألقله، : يعلم خالفه، وعنه

وقد يكون أقل إذا كان عادة فلو رأت الطهر ساعة مث عاودها : الشيخ، وقال
الدم؟ فإن كانت يف العادة جلسته ولو صفرة أو كدرة، وبعدها فال، لقول أم 

 .(كنا ل نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا): عطية
 .يعين أصبت، والرومية اليونانية، والروم جيل من ولد روم بن عيص بن إسحاق( 1)
ودليله يف اإلمجاع ومن الستقراء أن : حكاه احلافظ والنووي وغريمها إمجاعا، قال( 2)

يوما وليلة ذلك موجود مشاهد، ومن أظرفه عن امرأة أهنا حتيض يف كل سنة 
 .حكاه أبو الطيب وغريه

فلم تر دما  صلى اهلل عليه وسلموقد روي أن امرأة ولدت على عهد النيب ( 3)
 .فسميت ذات اجلفوف

أي غالب الطهر بني احليضتني بقية الشهر اهلاليل بعدما حاضته منه، إذ الغالب ( 4)
ر أربعا وعشرين أن املرأة حتيض يف كل شهر ستا أو سبعا، فالغالب أن يكون الطه

حيدد أكثر عند الضرورة : أو ثالثا وعشرين، ملا تقدم يف حديث محنة، وقال اجملد
يف حق من استمر هبا الدم، ول عادة هلا ول متييز ببقية الشهر بعد القدر الذي 

 .جتلسه
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بأن ل تتغري معه قطنة  (1)والطهر زمن حيض خلوص النقاء
وتقضي احلائض ) (3)ول يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت (2)احتشت هبا
 (منها)أي الصوم والصالة  (ول يصحان) (4)إمجاعا (صالةالصوم ل ال

 .(5)أي من احلائض

                                                

مصدر خلص مبعىن فرغ أو  (خلوص)أي الطهر يف أثناء احليض فراغ الدم، و( 1)
تصور أن يشوبه غريه إذا صفى من شوبه وخلص عنه يسمى انتهى، وكل شيء ي

 .خالصا
 .طال الزمن أو قصر، تغتسل منه وتصلي، وتفعل ما تفعله الطاهرات( 2)
أي ل يكره وطء من انقطع دمها يف أثناء عادهتا واغتسلت زمن الطهر يف أثناء ( 3)

غتسلت ذا انقطع واإحيضها قل أو كثر، ألن اهلل وصف احليض بكونه أذى، ف
فقد زال األذى، وهذا مذهب اجلمهور مالك والشافعي، وأمحد وغريهم، إذا  
كانت قادرة على الغتسال، وإل تيممت، وهو معىن ما روي عن بضعة عشر 

ْقَرُب ُهنَّ : من الصحابة، منهم اخللفاء والقرآن يدل على ذلك قال تعاىل َو  تـَ
ْرمَ  وهو الصواب، :  اغتسلن باملاء، قال الشيخيعين َح َّى َ ْ ُهْرَم َفِإَ ا َتَ هَّ
 .خبالف النفاس فيأيت أنه يكره

ابن املنذر والوزير والنووي وغريهم إمجاع أهل  ىفال تقضيها احلائض، وكذا حك( 4)
العلم على وجوب قضاء الصوم على احلائض، وسقوط فرض الصالة عنها يف أيام 

إذا أقبلت احليضة فدعي »يش، لبنت أيب حب صلى اهلل عليه وسلمحيضها، لقوله 
 صلى اهلل عليه وسلمكنا حنيض على عهد رسول اهلل )، ولقول عائشة «الصالة

، متفق عليهما، والفرق أن (فكنا نؤمر بقضاء الصوم ول نؤمر بقضاء الصالة
 .الصالة تتكرر، فلم جيب قضاؤها للحرج، خبالف الصيام

، والنهي يقتضي «دعي الصالةفإذا أقبلت حيضتك ف»للنهي عن ذلك، ومنه ( 5)
 .عدم الصحة
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واللبث يف  (2)كالطواف وقراءة القرآن  (1)عليها (بل حيرمان)
 .(5)(وحيرم وطؤها يف الفرج) (4)ل املرور به إن أمنت تلويثه (3)املسجد

                                                

، «أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم»إمجاعا ملا تقدم من النهي، ويف الصحيح ( 1)
وهل تثاب على الرتك كاملريض؟ قال يف الفروع، ويتوجه أن وصفه هلا عليه الصالة 
والسالم بنقصان الدين برتك الصالة زمن احليض يقتضي أن ل تثاب عليه، وألن 

يتها تركها زمن احليض اهـ، ويف معىن الصالة سجود التالوة والشكر كما حترم ن
 .صالة اجلنازة

بال عذر، : أي كما حيرم الطواف إمجاعا حكاه ابن جرير وغريه، وعند الشيخ وغريه( 2)
 .ويأيت وكما حترم قراءة القرآن، واختار الشيخ جواز قراءة القرآن، وهي حائض

د، فلو منعت فاتت عليها مصلحتها، ورمبا نسيت ما إذ احليض قد ميت: وقال
صلى اهلل عليه حفظته زمن طهرها، وهو مذهب مالك وأحد قويل الشافعي، والنيب 

ل تقرأ احلائض واجلنب شيئا من »مل مينع احلائض من قراءة القرآن، وحديث  وسلم
 .مل يصح فإنه معلول باتفاق أهل العلم باحلديث «القرآن

رم اللبث يف املسجد إمجاعا، ولو أمنت التلويث، بل متنع من اجللوس أي وكذا حي( 3)
بدل كاف  (كذا)فيه بالكلية، ولو بعد انقطاع الدم حىت تغتسل، ولو عرب بـ 

 .التشبيه لكان أوىل، ألن القاعدة أن املشبه دون املشبه به
عشر  أي فال حيرم، فإن خافت حرم، وذكر صاحب املنتهى أن احليض مينع اثىن( 4)

الغسل له، والوضوء ووجوب الصالة، وفعلها وفعل طواف وصوم، ومس 
مصحف،وقراءة القرآن، ولبثا مبسجد، ووطء يف فرج وسنة الطالق، واعتدادا 

وهذا املنع يقتضي التحرمي، كما استظهره ابن نصر اهلل، ألن : بأشهر، قال عثمان
 .اإلتيان بالعبادة مع مانع من صحتها تالعب

 با حنيفة فيما إذا رأتأحىت ينقطع حيضها، وتغتسل إل  إمجاعا( 5)
النووي  ىالطهر ألكثره ومل تغتسل ومستند اجلمهور ظاهر القرآن واآلثار وحك

: ومنها ،وغريه إمجاع املسلمني على حترميه، لآلية الكرمية واألحاديث الصحيحة
والنفاس  ومستحله كافر،  «صلى اهلل عليه وسلمفقد برئ مما أنزل على حممد »
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اَء ِفي فَاْعَ زِلُ ا النِّسَ : قال اهلل تعاىل (1)شبق بشرطهبه إل ملن 
اْلَمِحي ِ 

(2). 
بأن أوجل قبل انقطاعه من جيامع مثله حشفته ولو  (فإن فعل)
 .(3)حبائل

                                                
= 

 .بغري خالف نعلمه: كاحليض فيما مينعه ويوجبه، قال يف املبدع
الشبق شدة الشهوة، وبابه تعب، أي إل ملن هاجت به شهوة النكاح فيباح له ( 1)

الوطء بشرطه، وشرطه أن ل تندفع شهوته بدون الوطء يف الفرج، وأن خياف 
، وأن ل يقدر على مهر تشقق أنثييه إن مل يطأ، وأن ل جيد مباحة غري احلائض

بل يلزمه النكاح أو التسري، ولو زاد على مهر أو مثن : حرة، ول مثن أمة، وقيل
املثل، زيادة كثرية، لكن ل جتحف مباله، ألن ظاهر كالمهم أن ما ل يتكرر ل 

ويتجه أو خوف عنت منه أو منها، ول تندفع شهوهتما بدون : يكون مانعا، وقيل
 .إيالج

اصنع ا  ا شيء إ  »صلى اهلل عليه وسلمبالعتزال ترك الوطء لقوله أراد ( 2)
رواه اجلماعة إل البخاري، ويف لفظ إل اجلماع، وهو ظاهر الدللة وقال  «النكاح
: املراد اعتزال ما يراد منهن يف الغالب، وهو الوطء يف الفرج ألنه قال: الشيخ
ُهَ  َأً ا َفاْعَ زُِل ا لوصف بالفاء، فدل على أن الوصف فذكر احلكم بعد ا

هو العلة، ل سيما وهو مناسب للحكم، كآية السرقة، فأمر بالعتزال يف الدم 
للضرر والنجس، وهو خمصوص بالفرج، فيختص احلكم مبحل سببه، وقال ابن 

 .احمليض احليض نفسه: قتيبة
 أي أوجل من جيامع بكسر امليم مثله، وهو ابن عشر فأكثر، حشفته ( 3)

و قدرها إن كان مقطوعها قبل انقطاع احليض ولو كان اإليالج حبائل لفه على أ
ذكره وجيد معه حرارة الفرج فعليه الكفارة، وأما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 

 .فيحرم ول كفارة
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على  (فعليه دينار أو نصفه) (1)أو مكرها أو ناسيا أو جاهال
حلديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة،  (2)(كفارة)التخيري 

 .(3)رواه أمحد والرتمذي وأبو داود
                                                

لعموم اخلرب وقياسا على الوطء يف اإلحرام، وهلم وجهان يف الناسي وحنوه وعنه ل ( 1)
َوَلْيَ  َعَلْيُكْم : فاقا لقوله عفي عن أميت اخلطأ والنسيان لقولهيأمث ول كفارة و 

فوضع احلرج يف اخلطأ ورفع إمثه كما أرشدنا أن نقول  ُجَناٌح ِفيَما َأْصَ ْأُتْم ِبهِ 
: وقال قد فعلت، وقال الشاطيب وغريه (ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)

هبما، فكل فعل صدر عن غافل أو ناس  اخلطأ والنسيان متفق على عدم املؤاخذة
أو خمطئ فهو مما عفي عنه ومن شرط املؤاخذة باألمر والنهي الذكر  والقدرة على 

 .المتثال، وذلك يف املخطئ والناسي حمال
سواء وطئها يف أول احليض أو آخره، أسود كان الدم أو أمحر؟ نقله اجلماعة ( 2)

لو مل تأت الشريعة به، فكيف وقد هو موجب القياس : واختاره الشيخ، وقال
كل ما كان من املعاصي حمرم اجلنس كالظلم : جاءت به مرفوعا وموقوفا، وقال

والفواحش مل يشرع له كفارة، بل فيما كان مباحا يف األصل وحرم لعارض،  
كالوطء يف الصيام واحليض، وهو الصحيح اهـ وعنه ل كفارة عليه وفاقا لألئمة 

مة، واختاره أبو بكر وابن عبدوس وغريمها، ومال إليه املوفق الثالثة ومجهور األ
والشارح، وجزم به يف الوجيز وغريه، وأن من تعمد ذلك أمث، وليس عليه إل 

على التخيري،  (أو نصفه): وهو قول علماء األمصار، وقوله: التوبة، قال الرتمذي
 .يف إدباره أو صفرة، يعين نصف الدينار: وعنه

 ى عبد احلميد بن عبد الرمحن بن اخلطاب قيل ألمحد ومداره عل( 3)
لو صح كنا نرى : نعم ألنه من حديث فالن، وقال: يف نفسك منه شيء؟ قال
: ل يصح متصال مرفوعا، وقال هو وابن كثري وغريمها: عليه الكفارة، وقال اخلطايب

احلجة  قال أكثر العلماء ل شيء عليه ويستغفر اهلل، والذمم بريئة إل أن تقوم
= 
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واملراد بالدينار، مثقال من  (1)ية الصحيحةهكذا الروا: وقال
وجيزئ  (3)أو قيمته من الفضة فقط (2)الذهب مضروبا كان أو غريه

 .(6)وامرأة مطاوعة كرجل (5)وتسقط بعجزه (4)لواحد

                                                
= 

 .بشغلها، واألثر قد وقع الضطراب يف إسناده ومتنه فاهلل أعلم
 .أي يف التخيري بني الدينار ونصفه، كتخيري املسافر بني القصر واإلمتام( 1)
أي فالدينار زنة مثقال، وهو ضرب من املعامالت القدمية وأصله دنار ووزنه ( 2)

أسباع درهم، وإذا أخرج عنه حدى وسبعون شعرية، وزنته بالدراهم درهم وثالثة 
مثقال من الذهب خاليا من الغش أجزأ سواء كان مضروبا أو غري مضروب، أو 
نصفه على ما تقدم، واملضورب املطبوع، والنصف أحد شقي الشيء كله،واختار 

 .ل جيزئ إل املضروب، ألن الدينار اسم للمضروب واستظهره يف الفروع: الشيخ
القيمة كسائر الكفارات، إل من الفضة إلجزاء أحدمها عن أي فال جيزئ إخراج ( 3)

 .اآلخر يف الزكاة
أي ملسكني واحد، لعموم اخلرب، وكنذر مطلق، وذكر الشيخ وجها أنه جيوز ( 4)

 .صرفها إىل من له أخذ الزكاة للحاجة
 .أي عن الكفارة ككفارة الوطء يف هنار رمضان( 5)
ن ناسية أو مكرهة أو جاهلة فال كفارة عليها، يف التحرمي والكفارة، إل أن تكو ( 6)

صرح به يف املغين واملبدع وغريمها، والفرق بينهما على القول بالوجوب  حيث 
عذرت بذلك ومل يعذر هو ألن اجملامعة ل تكون غالبا إل منه، فهي أحق بالعفو، 

 .وهل تلزم الصيب؟ صوب ابن نصر اهلل وصاحب اإلنصاف أهنا ل تلزمه
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أي دون  (مبا دونه)أي من احلائض  (يستمتع منها)جيوز أن  (و)
يض اسم ألن احمل (1)الفرج، من القبلة، واللمس والوطء دون الفرج

ويسن سرت  (3)فاعتزلوا نكاح فروجهن: قال ابن عباس (2)ملكان احليض
 .(4)فرجها عند مباشرة غريه

                                                

لستمناء بيدها وحنو ذلك، والوطء دون الفرج إذا كان ميلك نفسه عن الفرج وا( 1)
هو : إما لشدة ورع أو لضعف شهوة، لألخبار الصحيحة، قال ابن كثري وغريه

قول أكثر العلماء، ملا تقدم من اآلية واألخبار، وإل فال وفاقا، وصوبه يف 
، ويعضده األمر «من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه»: اإلنصاف لقوله

حديث أنس ظاهر يف أن التحرمي إمنا وقع على موضع : باإلتزار، وقال ابن القيم
ل تناقضه، ألن  راحليض خاصة، وهو النكاح، وأباح كل ما دونه، وأحاديث اإلتزا

وهي أن ما كان مظنة : ذلك أبلغ يف اجتناب األذى وهو أوىل، وقرر الشيخ قاعدة
احلكم به، ودار التحرمي عليه، فأما الستمتاع مبا  لفساد خفي غري منضبط، علق

إمجاع املسلمني عليه غري واحد،  ىفوق السرة، وحتت الركبة فال نزاع فيه، وقد حك
 .والقبلة بضم القاف اللثمة من التقبيل وقبلها تقبيال لثمها

صرح به ابن قتيبة وغريه، واجلمع احملايض، ومصدر كاملقيل واملبيت فيختص ( 2)
 .حرمي مبكان احليضالت

: رواه عبد بن محيد وابن جرير وغريمها عنه رضي اهلل عنه، يف قوله تعاىل( 3)
 ِ َفاْعَ زُِل ا النَِّساَء ِفي اْلَمِحي. 

على  ىإذا أراد من احلائض شيئا ألق صلى اهلل عليه وسلمأنه )أبو داود  ىملا رو ( 4)
وجبه ابن حامد، واملراد باملباشرة ، وأر، ويشهد له حديث األمر باإلتزا(فرجها شيئا

 .هنا التقاء البشرتني على أي وجه كان
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 (وإذا انقطع الدم) (1)وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل
 (2)(ومل تغتسل مل يبح غري الصيام والطالق)أي دم احليض أو النفاس 

سل املسلمة املمتنعة قهرا، وتغ (3)فإن عدمت املاء تيممت وحل وطؤها
وينوى عن جمنونة غسلت   (5)ول تصلي به (4)ول نية هنا كالكافرة للعذر

 .(6)كميت

                                                

وذلك بأن تكون يف سن من يطرقها احليض، وهي ابنة تسع نص عليه، وقال ابن ( 1)
هي حائض، وقد طهرت وبدن : حزم وغريه، اتفقوا على تصديق قول املرأة

و ذلك ذكره ابن احلائض وعرقها وسؤرها طاهر، ول يكره طبخها وعجنها وحن
 .ل خالف فيه بني العلماء: جرير وغريه إمجاعا وقال النووي وغريه

ألن وجوب الغسل ل مينع فعل الصيام كاجلنب، ول مينع الطالق أيضا ألن حترميه ( 2)
هو كاإلمجاع، وحكاه إسحاق إمجاع : لتطويل العدة، وقد زال قال ابن املنذر

ن حل الوطء إذا انقطع الدم ألكثر احليض التابعني، وما روي عن أيب حنيفة م
قول اجلمهور هو الصواب، وهو : مردود باآلية واألخبار، وقال شيخ اإلسالم

الذي يدل عليه ظاهر القرآن واآلثار، وإذا انقطع ومل تغتسل فكاجلنب فيما جيب 
وحيرم إل يف الوطء، فيتوقف على الغتسال، ألن حدثها ل يزول إل بالغسل، 

 .انقطع أي انقضى وفرغ:  بعضهم نقض الشعر، ول حاجة إليه، وقولهواستثىن
ألن التيمم بدل مشروع باإلمجاع لكل ما يفعل باملاء،وهل يكره ملن مل خيف ( 3)

 .العنت؟ الصحيح ل يكره، واختاره الشيخ وغريه
 .أي ول نية هلا هنا معتربة، كما ل نية للكافرة للعذر وهو المتناع( 4)
 .وه عن النية، ول تطوف ول تفعل كل ما يشرتط له الغسلخلل( 5)
أي ينوي عن جمنونة من يغسلها، إذ ل اعتبار بنيتها، لعدم شرطها، وظاهره ل ( 6)

 .تعيده إذا أفاقت، لقيام نية الغاسل مقام نيتها، كما تقوم نيته عن ميت
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وهي اليت رأت  (1)أي يف زمن ميكن أن يكون حيضا (واملبتدأة)
 (3)أي تدع الصالة والصيام وحنومها (جتلس) (2)الدم ومل تكن حاضت

أي أقل احليض يوما  (أقله) (4)مبجرد رؤيته ولو محرة أو صفرة أو كدرة
 .(7)وتصوم (وتصلي) (6)ألنه آخر حيضها حكما (5)(مث تغتسل)وليلة 

 .(7)وتصوم
                                                

و أمحر أو صفرة بعد تسع سنني فأكثر على القول به، سواء ابتدئت بدم أسود أ( 1)
 .أو كدرة وفاقا، وابتداء الشيء أول وقت ظهوره

 .يعين قبل رؤية الدم، بل هو أول دم طرقها( 2)
 .كالطواف والعتكاف الواجبني وكذا القراءة( 3)
على األصح وفاقا ألن دم احليض جبلة وعادة، ودم الستحاضة لعارض من ( 4)

 .مرض وحنوه، واألصل عدمه
 .مضي األقل، وإن كان مع سيالن الدم أي تغتسل بعد( 5)
ل حسا، وإمنا أمرناها بالعبادة احتياطا، لرباءة ذمتها، ألن الظاهر أنه حيض، هذا ( 6)

جتلس أكثره وفاقا، واختاره املوفق وغريه، فال تغتسل قبل اخلمسة : املذهب وعنه
تصر عشر يوما، ما مل ينقطع، وهو أظهر مما قدمه، وأظهر منه جلوسها ما مل 

مستحاضة، لعدم وجود التحديد الشرعي، واختاره الشيخ، وهو رواية عن أمحد، 
وإن انقطع قبل مضي األقل مل جيب له غسل، : وحكاه يف الفروع وفاقا، وقالوا

ألنه ل يصلح حيضا، وقضت واجب صالة وحنوها، وتقدم اختيار الشيخ وغريه 
ه آخر حيضها، وإن عاد أنه ل يتقدر احليض، وإن انقطع ألقله اغتسلت ألن

 .فكما لو مل ينقطع، وتغتسل عند انقطاعه غسال ثانيا
 وحكمها حكم الطاهرات، هذا املذهب ألن ما زاد على أقله حيتمل ( 7)

= 
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أي أكثر احليض مخسة  (ألكثره)دمها  (فإن انقطع) (1)ول توطأ
اغتسلت عند ) (2)بضم النون لقطعه عن اإلضافة (فما دون)عشر يوما 

كذلك يف   وتفعل (3)أيضا وجوبا لصالحية أن يكون حيضا (انقطاعه
أي يف ثالثة أشهر ومل  (ثالثا)الدم  (فإن تكرر) (4)الشهر الثاين والثالث

 .(5)خيتلف

                                                
= 

الستحاضة فال ترتك الواجب للشك، وتقدم أن استمرار الدم حيض، ما مل تصر 
 .مستحاضة وأنه ل يسع النساء العمل بغريه

ن الظاهر أنه حيض، ول كفارة ما مل يثبت أنه حيض بل هو حيض، أي حيرم، أل( 1)
إمنا أمرت بالعبادة فيه احتياطا فيجب ترك وطئها احتياطا ول كفارة فيه : وقالوا

حىت يتكرر، ومل جيدوا حجة على ذلك، ولو طردوا أصلهم أنه جبلة وعادة، وأن 
 .دم الستحاضة عارض حىت تصري مستحاضة لكان أصوب

 .نقيض فوق، وهو ما قصر عن الغاية: ي دون اخلمسة عشر، ودونأ( 2)
أما ما رأت ): وحكمها حكم الطاهرات يف الصالة وغريها، لقول ابن عباس( 3)

، ويباح وطؤها ألهنا رأت النقاء اخلالص صححه يف (الطهر ساعة فلتغتسل
 .اإلنصاف

ون تغتسل عند يعين جتلس أقله مث تغتسل وتصلي، فإن انقطع ألكثره فما د( 4)
 .انقطاعه ويكون حكمها حكم الطاهرات

بأن كان مقداره يف الثالثة واحدا، ولو مل يتوال، وإل فالعادة األقل، ألنه املتكرر ( 5)
فإن اختلف فما تكرر صار عادة كخمسة يف أول الشهر وستة يف ثان وسبعة يف 

يف الثاين ثالث، فتجلس اخلمسة، أو غري مرتب، كأن ترى يف األول مخسة، و 
 .أربعة، ويف الثالث ستة، فتجلس األربعة لتكررها
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فتجلسه يف الشهر  (1)وثبتت عادهتا (حيض )هو كله  (فـ)
أي ما  (وتقضي ما وجب فيه) (3)ول تثبت بدون ثالث (2)الرابع

 .(4)صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفت فيه

                                                

، وهي مجع وأقله ثالث «دعي الصالة أيام أقرائك»لقوله عليه الصالة والسالم ( 1)
فال تثبت العادة بدوهنا، ألن ما اعترب له التكرار اعترب فيه الثالث كاألقراء والشهور 

 .يف عدة احلرة
 .ألنه صار عادة هلا( 2)
ا تقدم ول يشرتط فيها التوايل، وعنه تثبت بدون ثالث، واختار الشيخ وغريه أن مل( 3)

 .املبتدأة جتلس يف الثاين ول تعيد
يعين الوقت اجملاوز ألقل احليض من واجب منهما، وكذا قراءة لتبني أهنا فعلته يف ( 4)

زمن احليض، وتقدم أن مذهب مجهور العلماء واختيار الشيخ وغريه جلوس ما 
الدم باعتبار حكمه ل خيرج عن مخسة : أته ما مل تصر مستحاضة، وقال الشيخر 

دم مقطوع بأنه حيض كالدم املعتاد الذي ل استحاضة معه، ودم مقطوع : أقسام
بأنه استحاضة كدم صفرة، ودم حيتمل األمرين لكن األظهر أنه حيض، وهو دم 

بأنه حيض ودم حيتمل  الذي حيكم اتاملعتادة واملميزة وحنومها من املستحاض
األمرين، واألظهر أنه دم فساد، وهو الدم الذي حيكم بأنه استحاضة من دماء 

من  ةهؤلء، ودم مشكوك فيه ل يرتجح فيه أحد األمرين، ويقول به طائف
أصحاب الشافعي وأمحد وغريمها، فيوجبون على من أصاهبا أن تصوم وتصلي مث 

منها أن اهلل بني لنا ما نتقيه، : باطل لوجوهتقضي الصوم، والصواب أن هذا القول 
فكيف يقال إن الشريعة فيها شك؟ ول يقولون حنن شككنا، فإن الشاك ل علم 
عنده، فال جيزم، وهؤلء جيزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم، والثاين أن 

ا الشريعة ليس فيها إجياب الصالة مرتني، ول الصيام مرتني إل بتفريط  والصواب م
 .عليه مجهور املسلمني، أن من فعل العبادة كما أمر حبسب وسعه فال إعادة عليه
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 (2)أو أيست قبل التكرار مل تقض (1)حيضها ومل يعد وإن ارتفع
 (هي)فـ  (3)أي أكثر احليض (أكثره)أي جاوز الدم  (وإن عرب)
والستحاضة سيالن الدم يف غري وقته من العرق  (4)(مستحاضة)

 .(5)العاذل

                                                

 .رفعت الناقة لبنها إذا مل تدر: أي مث مل حتض ثالثا مل تقض، يقال( 1)
أي بلغت سن اإلياس قبل التكرار ثالثا مل تقض ما وجب فيه، ألنا مل نتحقق  ( 2)

 .كونه حيضا واألصل براءهتا
 .سة عشر يومايعين تعدي مخ( 3)
، متفق عليه  قال «إمنا ذلك عرق وليس حبيض» صلى اهلل عليه وسلملقول النيب ( 4)

إمنا أمجعوا يف اجلملة على أن الدم إذا متادى أكثر من مدة أكثر احليض : ابن رشد
إذا »الثابت لبنت أيب حبيش  صلى اهلل عليه وسلمأنه استحاضة، لقول رسول اهلل 

، «ي الصالة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي اهـأقبلت احليضة فاترك
وعلم منه أن املستحاضة هي اليت جاوز دمها أكثر احليض، تبع يف ذلك املنتهى 
واإلنصاف، ويف اإلقناع املستحاضة هي اليت ترى دما ل يصلح أن يكون حيضا، 

والليلة، وما واملبدع، فعلى األول ما نقص عن اليوم  حول نفاسا، تبع صاحيب الشر 
تراه احلامل ل قرب الولدة، وماتراه قبل تسع سنني دم فساد ل يثبت له أحكام 
الستحاضة، وعلى كالم اإلقناع يكون ذلك داخال يف الستحاضة، فتثبت له 

 .أحكامه، وهلا من حيث هي سبعة أحوال تعرف بالستقراء
بذلك ألن املرأة تستليم إىل مسي : العذل املالمة، ورمبا قيل عاذر بالراء، قيل( 5)

 .زوجها، فجعل العذر للعرق لكونه سببا له
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بأن كان  (2)هلا متييز (فإن كان) (1)من أدىن الرحم دون قعره
 (أكثره)أي جياوز األسود  (ومل يعرب (3)بعض دمها أمحر وبعضه أسود)

 (4)(حيضها)أي األسود  (ومل ينقص عن أقله فهو)أي أكثر احليض 
 .(5)وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا

                                                

إذ املرأة هلا فرجان، داخل مبنزلة الدبر، منه احليض، وخارج كاألليتني منه ( 1)
 .الستحاضة

عن غريه، من باب باع، والتثقيل عزله وفرزه مصدر ميز، مبعىن ماز الشيء، ( 2)
ز انفصل، وانعزل، أي فإن كان للمستحاضة مبالغة، ويكون يف املشتبهات، ومتي

 .املبتدأة متييز
فإن اجتمعت صفات متعارضة فذكر بعض الشافعية أنه يرتجح بالكثرة، فإن ( 3)

وكان حمله إذا مل ميكن جعل : استوت رجح بالسبق، قاله يف املبدع، قال منصور
 .على مخسة عشر هاألسود والثخني واملننت كله حيضا بأن زاد جمموع

يا ): تدع زمنه الصالة والصوم وحنومها، حلديث فاطمة بنت أيب حبيش قالت( 4)
إمنا ذلك عرق، وليس »: رسول اهلل إين استحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال

حبيض، فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
إنه دم أسود يعرف إذا كان دم احليض ف»، متفق عليه وأليب داود، («وصلي

، فلو رأت دما أسود مث أمحر، وعرب أكثر احليض، فحيضها «فأمسكي عن الصالة
 .زمن الدم األسود، وما عداه استحاضة

أي وكذا إذا كان هلا متييز بأن كان بعضه ثخينا وبعضه رقيقا، أو بعضه منتنا وبعضه ( 5)
 بفتح التاء  وضمها وأننت غري مننت، واملننت هو كريه الرائحة، يقال ننت الشيء وننت

فهو مننت بضم امليم وكسرها لغة، وصلح بفتح الالم وضمها أي صلح الثخني واملننت 
أن يكون حيضا، وذلك بأن ينقص عن أقله، ومل جياوز أكثره فلو رأت مخسة أسود، 
مث مخسة أمحر، مث أطبقت الشقرة، فاألوىل هي األقوى، وحمله إذا مل ميكن جعل 

 .على مخسة عشر ه، بأن زاد جمموعاجلميع حيضا
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 (واألمحر) (1)ولو مل يتكرر أو يتوال (جتلسه يف الشهر الثاين)
يكن دمها  وإن مل) (2)تصوم فيه وتصلي (استحاضة)والرقيق وغري املننت 

 .(4)عن الصالة وحنوها أقل احليض من كل شهر (جلست (3)متميزا

                                                

أي تدع زمنه الصالة والصوم وحنومها مما تشرتط له الطهارة، ولو مل يتكرر ما ( 1)
صلح أن يكون حيضا، ومل يتوال أي يتتابع، ومن صور عدم التكرار أن ترى يف 
الشهر األول عشرة أيام أسود، ويف الثاين سبعة، ويف الثالث مثانية، فتجلس 

من كل شهر، والتوايل بأن كانت ترى يوما أسود ويوما أمحر إىل مخسة  األسود كله
عشر يوما فما دون، مث أطبق األمحر، فتضم األسود بعضه إىل بعض وجتلسه، وما 
عداه استحاضة، واحلاصل أهنا جتلس زمن األسود الصاحل، يف أول شهر وما بعد، 

، ألن التمييز أمارة يف ول تتوقف على تكراره، وجتلسه أيضا ولو انتفى التوايل
نفسه، فال حتتاج إىل ضم غريه إليه، وتثبت العادة بالتمييز إذا تكرر ثالثة أشهر أو  

 .أقل على ما تقدم، وإن مل يكن متميزا
 .ألنه ل يصلح حيضا( 2)
بأن كان كله على صفة واحدة، أو األسود منه وحنوه دون اليوم والليلة أو جاوز ( 3)

 .اخلمسة عشر
أي تدع الصالة والصيام والطواف والقراءة وحنو ذلك يوما وليلة من كل شهر ( 4)

 .هاليل ألن العادة ل تثبت بدون ذلك
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 (1)ستا أو سبعا بتحر (غالب احليض)حىت يتكرر ثالث فتجلس 
وإل فمن أول كل  (2)من أول وقت ابتدائها إن علمته (من كل شهر)

أي اليت تعرف شهرها، ووقت حيضها  (واملستحاضة املعتادة) (3)هاليل
 .(5)(مميزة جتلس عادهتا)كانت   (ولو) (4)وطهرها منه

                                                

ل للتخيري بل بالجتهاد يف حال الدم، وعادة أقارهبا من النساء فيما يغلب على ( 1)
يا رسول اهلل إين ): ظنها أنه أقرب عادهتا وعادة نسائها، حلديث محنة قالت

حتيضي يف علم اهلل »: حاض حيضة شديدة كبرية منعتين الصوم والصالة فقالاست
 .، رواه أمحد وغريه، وعمال بالغالب(«ستا أو سبعا مث اغتسلي

أي علمت ابتداءها بالدم جلسته من أول ابتدائها من كل شهر، واملراد شهر ( 2)
 .املرأة وهو ما جيتمع هلا فيه حيض وطهر صحيحان ل الشهر اهلاليل

أي وإن مل تعلم وقت ابتدائها فتجلس من أول كل شهر هاليل ستا أو سبعا ( 3)
إما أن ل جياوز دمها أكثر احليض، أو : بتحر، واحلاصل أن للمبتدأة ثالثة أحوال

مميزة وغري مميزة، ففي األوىل واألخرية : جياوز والثانية هي املستحاضة، وهي قسمان
إىل املتكرر يف األوىل، والغالب يف اآلخرة ويف جتلس األقل حىت يتكرر، مث تنتقل 

الوسطى جتلس املميزة التمييز الصاحل من غري تكرار وتقدم أهنا جتلس ما تراه ما مل 
 .تكن مستحاضة

ملا أهنى الكالم على املستحاضة املبتدأة شرع يف أقسام املستحاضة املعتادة ومسيت ( 4)
ن ابتدائه وتطهر يف باقيه، ويتكرر معتادة ألهنا تعرف أهنا حتيض مخسة مثال م

حيضها ثالثة أشهر، وإل فال تسمى معتادة وشهرها هو ما اجتمع هلا فيه حيض 
 .وطهر صحيحان كما تقدم سواء كان شهرا هالليا أو أقل أو أكثر

 هو اختيار : يعين املستحاضة املعتادة وفاقا أليب حنيفة، قال الزركشي( 5)
هي أظهر الروايتني عن : واحد، وقال الشيخ اجلمهور وجزم به وصححه غري

= 
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أي نسيت عادهتا  (تهايوإن نس) (1)مث تغتسل بعدها وتصلي
بأن ل ينقص الدم األسود وحنوه عن يوم  (2)(عملت بالتمييز الصاحل)

 .(3)وليلة، ول يزيد على مخسة عشر، ولو تنقل، أو مل يتكرر

                                                
= 

أمحد، وهو ظاهر احلديث اهـ ول جتلس ما نقصته عن عادهتا قبل استحاضتها، 
عادهتا ستة أيام فصارت أربعة مث استحيضت جلست األربع فقط،  كانتفإذا  

 .وإن مل يتكرر النقص، وإن كانت خمتلفة
امكثي قدر ما كانت حتبسك »ألم حبيبة  صلى اهلل عليه وسلملعموم قوله ( 1)

رواه مسلم وألن العادة أقوى، لكوهنا ل تبطل  «حيضتك، مث اغتسلي وصلي
دللتها خبالف اللون إذا زاد على أكثر احليض بطلت دللته ول فرق بني أن 

 .تكون العادة متفقة أو خمتلفة
 إذا كان دم»بال نزاع، حلديث بنت أيب حبيش : للحيض قال يف اإلنصاف( 2)

احليض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصالة، فإذا كان اآلخر فتوضئ وصلي، 
وألهنا مستحاضة ل تعلم عادهتا فلزمها العمل بالتمييز كاملبتدأة  «فإمنا هو عرق

 .وقد تبني أن شرط عمل املستحاضة به أن ل تكون عاملة العادة
تارة يف آخره، وتكرره يعين تنقله بأن يكون تارة يف أول الشهر، وتارة يف وسطه، و ( 3)

ثالثا كما تقدم يف املبتدأة، وحنو األسود الثخني واملننت، ول تبطل دللة التمييز 
الصاحل بزيادة الدمني، ومها األسود واألمحر، والثخني والرقيق، واملننت وغريه على 

 ر مبنزلةشهر، حنو أن ترى عشرة أسود وثالثني فأكثر أمحر، فتجلس األسود واألمح
الطهر، ول حد ألكثره ول تلتفت لتمييز إل مع استحاضة، فتجلس مجيع دم ل 
جياوز أكثر احليض، ألنه يصلح كله حيضا، وإن اتفقت العادة والتمييز جلستها 

 .بال نزاع
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فغالب ) (2)ونسيت عدده ووقته (1)صاحل (فإن مل يكن هلا متييز)
 (3)جتلسه من أول كل مدة علم احليض فيها وضاع موضعه (احليض

أي موضع احليض  (كالعاملة مبوضعه) (4)وإل فمن أول كل هاليل
 .(6)فتجلس غالب احليض يف موضعه (5)(الناسية لعدده)

                                                

وذلك بأن كان الدم على نسق واحد، والصاحل أن ل ينقص عن يوم وليلة، وأن ( 1)
 .ل جياوز اخلمسة عشر

عدد أيام احليض ووقته لنحو غفلة أو علة  ةيت املستحاضة غري املميز أي نس( 2)
: عارضة وهو القسم الرابع من أقسام املستحاضة، وهي الناسية، وهلا ثالثة أحوال

أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددها، ويسموهنا املتحرية، ألهنا قد حتريت يف 
ل تطلق املتحرية إل على : هحيضها جبهل العادة وعدم التمييز، قال النووي وغري 

 .من نسيت عادهتا قدرا ووقتا ول متييز هلا
أي فتجلس الناسية لعدد احليض ووقته غالبه من أول كل مدة علم احليض فيها، ( 3)

إناطة للحكم باألكثر كأن علمت أن الدم كان يأتيها يف أول العشر األوسط من 
احليض كنصف الشهر الثاين أو الشهر، أو أول النصف األخري منه، وضاع موضع 

 .األول أو العشر األوسط منه
أي وإن مل تعلم مدة احليض وموضعه فتجلس من أول كل شهر هاليل غالب ( 4)

 .«حتيضي يف علم اهلل ستا أو سبعا»: احليض، كمبتدأة، لقوله
بأن علمت بأهنا حتيض يف العشر األوسط مثال ونسيت عدد أيام احليض وهي ( 5)

 .ثانية للناسيةاحلالة ال
أي موضع حيضها من أوله، حلديث محنة وهي امرأة كبرية مل يسأهلا عن متييزها ( 6)

 ول عادهتا فلم يبق إل أن تكون ناسية، فإن مل تعلم إل شهرها ففيه 
= 
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 (1)أي عدد أيام حيضها (عدده)املستحاضة  (وإن علمت)
يف )موضعه من الشهر كان   (ولو (2)ونسيت موضعه من الشهر)

أي أول الوقت  (من أوله)أي جلست أيام عادهتا  (جلستها (3)نصفه
ل عادة هلا ول )أي كمبتدأة  (كمن) (4)الذي كان احليض يأتيها فيه

 .(5)فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم (متييز

                                                
= 

إن اتسع له، كأن يكون شهرها عشرين، فتجلس ستا أو سبعا بالتحري، وتغتسل 
فعلها ذلك أبدا، وإل يتسع جلست الفاضل وتصلي بقية العشرين، مث تعود إىل 

 .بعد أقل الطهر
 .أي علمت بأهنا حتيض مخسة من الشهر مثال( 1)
 بأن مل تدر أكانت حتيض يف أول الشهر، أو وسطه أو آخره؟( 2)
 أي العشر األوسط منه، لكنها ل تدري أي العشر كان يأتيها فيها؟( 3)
 .اهلل عنها كأول العشر، حلديث محنة بنت جحش رضي( 4)
من أول وقت ابتدائها، يعين أهنا إذا نسيت عدد حيضها، ووقته : يف قوله( 5)

وموضعه، فلم تعلم أول وقت كان الدم ابتدأها فيه، فإهنا جتلس غالب احليض من 
املستحاضة إذا مل يكن هلا متييز صاحل، ومل  ةأول كل شهر هاليل، كما أن املبتدأ

ا جتلس غالب احليض من أول كل شهر هاليل، لكن تعلم أوله وقت ابتدائها، فإهن
بعد التكرار، خبالف املميزة فاستحاضتها ل حتتاج إىل تكرار، ومىت ذكرت الناسية 
عادهتا رجعت إليها وقضت الواجب زمنها، وزمن جلوسها يف غريها، وما جتلسه 

مها ناسية من مشكوك فيه فكحيض يقينا، وما زاد إىل أكثره فكطهر متيقن، وغري 
 .استحاضة، هذا مقتضى كالمه رمحهم اهلل
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مثل أن يكون حيضها مخسة من كل شهر  (ومن زادت عادهتا)
مثل أن تكون عادهتا من أول الشهر فرتاه  (أو تقدمت) (1)فيصري ستة

 .(3)عكس اليت قبلها (أو تأخرت) (2)يف آخره

ول تلتفت إىل ما  (4)(حيض)فهو  (ثالثا)من ذلك  (فما تكرر)
خرج عن العادة قبل تكرره، كدم املبتدأة الزائد على أقل احليض، فتصوم 

يا، فإذا تكرر ثالثا فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثان
 .(5)صار عادة، فتعيد ما صامته وحنوه من فرض

                                                

أي فما تكرر من ذلك ثالثا فحيض، كاحلالة الثانية من املبتدأة وهي خبالف ( 1)
 .املميزة فإن استحاضتها ل حتتاج إىل تكرار فالتشبيه ليس تاما

 .كأنه سبق قلم، وصوابه من آخر الشهر فرتاه يف أوله، يعين فما تكرر منه حيض( 2)
مثل أن تكون عادهتا من أول الشهر فرتاه يف آخره، وكذا انتقال بأن : و قولهوه( 3)

 .تكون اخلمسة األول، فتكون اخلمسة الثانية، وهو يف معىن ما تقدم
 .ألنه زمنه، وصار عادة هلا فتنتقل إليه( 4)
تصري إليه من غري تكرار، وتدع الصالة : كصالة وطواف واعتكاف وحنوها، وعنه( 5)

أومأ إليه يف رواية ابن منصور، واختاره الشيخ واملوفق ومجع، قال  الصالة وحنوها،
: وهو الصحيح، قال يف الفائق: يف اإلنصاف، وهو الصواب، قال ابن عبيدان

وهو املختار، وعليه العمل، ول يسع النساء العمل بغريه، قال يف الختيارات 
 ك حيض واملنتقلة إذا تغريت عادهتا بزيادة أو نقص أو انتقال فذل

من فرض فيه قصور إل أن يراد ما : حىت تعلم أهنا استحاضته باستمرار الدم،وقوله
= 
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فإن كانت عادهتا ستا فانقطع  (1)(وما نقص عن العادة طهر)
 (وما عاد فيها) (2)خلمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت، ألهنا طاهرة

كما لو كانت عشرا، فرأت الدم ستا مث انقطع   (3)أي يف أيام عادهتا
ألنه صادف زمن  (4)فيهما (جلسته)لتاسع والعاشر يومني، مث عاد يف ا

 .(5)العادة كما لو مل ينقطع
                                                

= 

وإن مل يعد وأيست قبل تكراره مل : يعم الفرض والواجب، كطواف واعتكاف قالوا
 .تقض

 .حكمها فيه حكم الطاهرات( 1)
تشتها وكذا لو طهرت يف أثناء عادهتا طهرا خالصا ل تتغري معه القطنة إذا اح( 2)

 .فلتغتسل وتصل، وتفعل ما فعلته الطاهرات: فهي طاهر تغتسل، لقول ابن عباس
 .ومل جياوزها جلسته( 3)
 .وإن مل يتكرر كما تقدم( 4)
ول جتلس ما جاوز العادة، ولو مل يزد على أكثره حىت يتكرر، فإن عرب األكثر ( 5)

فإن أمرها مشكل، للعلماء نزاع يف الستحاضة : فليس حبيض، قال شيخ اإلسالم
لشتباه دم احليض بدم الستحاضة، فال بد من فاصل، والعالمات اليت قيل هبا 
ست، وإما العادة فإن العادة أقوى العالمات، ألن األصل مقام احليض دون غريه، 
وإما التمييز، ألن الدم األسود والثخني، أوىل أن يكون حيضا من األمحر، وإما 

ألن األصل إحلاق الفرد باألعم األغلب، فهذه  اعتبار غالب عادة النساء
العالمات الثالث تدل عليها السنة والعتبار، ومن الفقهاء من جيلسها ليلة، وهو 
 أقل احليض، ومنهم من جيلسها األكثر، ألنه أصل دم الصحة ومنهم 
من يلحقها بعادة نسائها، وأصوب األقوال اعتبار العالمات اليت جاءت هبا السنة 

 .اء ما سوى ذلكوإلغ
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ل بعد  (1)فتجلسهما (والصفرة والكدرة يف زمن العادة حيض)
كنا ل نعد الصفرة والكدرة بعد ): لقول أم عطية (2)العادة ولو تكررتا

 .(3)، رواه أبو داود(الطهر شيئا
                                                

الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة كلون املاء الوسخ الكدر، وليسا ( 1)
على لون من ألوان الدماء، فإذا رأهتما يف زمن العادة فحيض، جتلسهما وهذا 

: مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي واألوزاعي وإسحاق وغريهم، قال ابن رشد
: ما مل تر ذلك عقيب طهرها، قال تعاىل ل خالف أن الصفرة والكدرة حيض،

  َوَ ْسَأُل َنَك َعِن اْلَمِحيِ  ُقْا ُهَ  َأً ا َفاْعَ زُِل ا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيِ  َو
ْقَرُب ُهنَّ َح َّى َ ْ ُهْرمَ  وهو يتناوهلما وألن النساء يبعثن إىل عائشة بالدرجة  تـَ

رين القصة البيضاء، يعين الطهر، ل تعجلن حىت ت: فيها الصفرة والكدرة فتقول
والدرجة قطنة تدخلها املرأة فرجها مث خترجها لتنظر هل بقي شيء من أثر احليض 

 أم ل؟
ا، فال جتلسه واختاره تأي ليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضا ولو تكرر ( 2)

طهر؟ اليف املرأة ترى ما يريبها بعد : الشيخ وغريه، وروي أمحد وأبو داود وغريمها
 .الفقهاء وهو قول أكثر: إمنا هو عرق أو إمنا هو عروق، قال البغوي: قال

والبخاري ومل يذكر بعد الطهر، وله حكم الرفع عند أهل احلديث : واللفظ له( 3)
فما ليس بدم غليظ أسود يعرف  صلى اهلل عليه وسلموغريهم، فيكون تقريرا منه 

فرة والكدرة قبل الطهر حيض، وهو فال يعد حيضها بعد الطهر، ومفهومه أن الص
احليض  إمجاع، كما تقدم والطهر انقطاع الدم، فالذي يأيت احلائض عقب انقطاع

مل تر  هو الطهر الصحيح وماتراه احلائض من النشاف يف أيام احليض طهر، وإن
جبفوف أو قصة، فإن   معه بياضا، فعليها أن تغتسل وتصلي، واحلاصل أن الطهر

 : قصة البيضاء اغتسلت حني تراها، وقالكانت ممن ترى ال
هو أمر معلوم عندهن، وإن كانت ممن ل تراها، فحني ترى اجلفوف : مالك

تغتسل وتصلي، واجلفوف أن تدخل اخلرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من 
= 
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أو أقل أو أكثر  (ما ويوماد)أو أقل أو أكثر  (ومن رأت يوما)
 .(2)حيث بلغ جمموعه أقل احليض (فالدم حيض (1)نقاء)

                                                
= 

الدم ول من الصفرة ول من الكدرة، ألن فرج املرأة ل خيلو من الرطوبة غالبا، 
لقاف ماء أبيض يتبع احليض، يشبه ماء احلص شبهت الرطوبة والقصة بفتح ا

يشبه ماء العجني، وقيل يشبه املين، وحيتمل : النقية لبياضها باجلص، وقال بعضهم
أنه خيتلف باعتبار النساء وأسناهنن، وباختالف الفصول والبلدان والطباع، وغالب 

رأة أن تتفقد طهرها ل يلزم امل: ما يذكره النساء شبه املين، وقال بعض السلف
وإمنا : بالليل، ول يعجبين ذلك، ومل يكن للناس مصابيح كما قالته عائشة وغريها

يلزمها ذلك إذا أرادت النوم، أو قامت لصالة الصبح، وعليهن أن ينظرن يف 
: أوقات الصلوات، وليس تفقد طهراها بالليل من عمل الناس، وقال ابن رشد

ظر قبل الفجر بقدر ما ميكنها إن رأت الطهر أن كان القياس جيب عليها أن تن
تغتسل وتصلي املغرب والعشاء قبل طلوع الفجر، إذ ل اختالف يف أن الصالة 
تتعني يف آخر الوقت، فسقط ذلك عنها من ناحية املشقة، فإن استيقظت بعد 
الفجر وهي طاهر فلم تدر لعل طهرها كان من الليل محلت تلك الصالة على ما 

ه، ومل جيب عليها صالة الليل حىت توقن أهنا طهرت قبل الفجر، وأم فات علي
 صلى اهلل عليه وسلمعطية هي نسيبة بنت احلارث األنصارية، غزت مع النيب 

 .سبع غزوات
متخلال لتلك الدماء، ل يبلغ أقل الطهر، والنقاء بالفتح واملد مصدر نقي كتعب ( 1)

 .مبعىن، نظف
الدماء بعضها إىل بعض، وجعلها حيضة واحدة إن ويسمى التلفيق، أي ضم ( 2)

ل ختلو : ختللها طهر، وصلح زمانه، كما لو مل يفصل بينهما طهر، قال ابن رشد
 أن  األيام إما أن تكون أيام حيض، أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض فيجب

كان تلفقها إىل أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس جيب أن تلفق أيام الدم إذا   
 .قد ختللها طهر
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 (2)ويكره وطؤها فيه (1)تغتسل فيه وتصوم وتصلي (والنقاء طهر)
فيكون  (3)أي أكثر احليض (أكثره)أي جياوز جمموعهما  (ما مل يعرب)

 .(4)استحاضة

أو  ممن به سلس البول أو مذي أو ريح (واملستحاضة وحنوها)
 .(6)أو رعاف دائم (5)جرح ل يرقأ دمه

                                                

أما : ألنه طهر حقيقة، واختاره الشيخ وغريه وفاقا ملالك، وتقدم قول ابن عباس( 1)
 .ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل

 .قدمه يف الرعاية، وعنه جيوز، وهو قول أكثر الفقهاء( 2)
 .كأن ترى يوما دما ويوما نقاء إىل مثانية عشر مثال( 3)
تها، وإل فبالتمييز، وإل فمتحرية على ما تقدم، ل إن  فرتد إىل عادهتا إن علم( 4)

 .كانت مبتدأة فلها حكم املبتدأة
رقأ الدم رقوءا سكن، والسلس بفتح الالم، : أي ل يسكن، وهو مهموز، يقال( 5)

وهو الذي ل ميكنه إمساكه وكذا من به استطالق بطن، وذكر ابن الصالح وغريه 
تح الالم، وهو عبارة عن املصدر، وما ذكر مع أن ما ذكر مع الستحاضة فهو بف

 .املستحاضة، فهو بكسر الالم وهو الشخص الذي يكون به ذلك
الرعاف هو الدم الذي يسبق من األنف، على وزن البزاق، مسي به لسبقه إىل ( 6)

األنف، وكل سابق راعف، وفعله رعف بفتح العني، وهو فصحاها، وبضمها 
 خروج الدم من األنف، وعلى الدم نفسه وحكي كسرها، وهو يطلق على 

واملراد أن حنو املستحاضة يف اجلملة من حدثه دائم، قياسا عليها، لتساويهم معىن 
بال : وهو عدم القدرة على التحرز، فوجب تساويهما حكما، قال يف اإلنصاف

نزاع، فحكمه غسل حمل امللوث باحلدث، إلزالته عنه والوضوء مع القدرة، ل 
= 
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عصبا مينع  (وتعصبه) (1)إلزالة ما عليه من اخلبث (تغسل فرجها)
فإن مل ميكن عصبه كالباسور صلى على  (2)اخلارج حسب اإلمكان

 .(4)ول يلزم إعادهتما لكل صالة ما مل يفرط (3)حسب حاله

                                                
= 

وحنوه لكل فرض، وإل فالتيمم وعمر صلى وجرحه يثعب، وكان زيد  غسل ثوبه
 .بن ثابت إذا غلبه يصلي ول يبايل ما أصاب ثوبه

 .وحتتشي بقطن أو ما يقوم مقامه، ليمنع خروج اخلارج( 1)
ويكون ما تعصبه به شيئا طاهرا، كأن جتعل خرقة كالتبان تتلجم هبا، وتوثق ( 2)

لى وسطها، لقوله عليه الصالة والسالم أنعت لك طرفيها يف شيء آخر شدهتا ع
إنه أكثر من نذلك، قال تلجمي فإن غلب : الكرسف حتشني به املكان، قالت

الدم وقطر مل تبطل طهارهتا، ول يلزمها إذا إعادة الشد، وإن قصرت فخرج وجب 
التجديد بال خالف، حكاه إمام احلرمني وغريه، وذلك ما مل تتأذ بالشد وحيرقها 

 .جتماع الدم فال، ملا فيه من الضررا
والباسور ورم تدفعه الطبيعة بإذن اهلل إىل كل  َفاتَـُّق ا اهلَل َما اْسَ َ ْعُ مْ : لقوله( 3)

موضع من البدن يقبل الرطوبة من املقعدة واألنثيني واألشفار وداخل األنف 
 .عجمي وكذا الناسور: والشفة مجعه بواسري، وقيل

عادة الغسل والعصب عند فعل كل صالة، ألن احلدث مع غلبته ل أي ل يلزم إ( 4)
 صلى اهلل عليه وسلمميكنه التحرز منه، ويف الصحيح أن إحدى أزواج النيب 

اعتكفت معه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست حتتها وهي تصلي، وكذا 
 .حكم اجلرح الذي ل ميكن شده، فإن فرط أعادمها
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 (وتصلي) (1)إن خرج شيء (وقت كل صالة)دخول  (وتتوضأ لـ)
 (3)فإن مل خيرج شيء مل جيب الوضوء (2)(فروضا ونوافل)ما دام الوقت 

ألنه أمكن  (4)وإن اعتيد انقطاعه زمنا زمنا يتسع للوضوء والصالة تعني
 .(5)اإلتيان هبا كاملة

                                                

وضئي لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت، ويف لفظ لوقت  ت: بعد الوضوء لقوله( 1)
كل صالة صححه الرتمذي، وكذا حكم من حدثه دائم، وهو قول الشافعي 
وأصحاب الرأي ومجهور أهل العلم، وملا تقدم من األدلة على وجوب الطهارة من 
اخلارج من السبيلني، واستحب مالك ملن به سلس البول أن يتوضأ لكل صالة إل 

 .يه الربدأن يؤذ
 .لبقاء وضوئها إىل خروج الوقت، وكاملتيميم وأوىل( 2)
وتتعني نية الستباحة ملن حدثه : إنه خمالف ملقتضى ما تقدم من قوله: قد يقال( 3)

دائم لفرضه، وقوهلم يف شروط الوضوء، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، 
ما تقدم خمصوص مبا إذا فإن قضيته أن يتوضأ لوقت كل صالة دائما، وجياب بأن 

 .مل ميكنه تعصيب احملل، كمن به باسور وحنوه، وهنا فيما إذا أمكنه ومل خيرج شيء
 .يعين زمن انقطاع دم الستحاضة وحنوه( 4)
يعين اإلتيان بالعبادة كاملة، على وجه ل عذر معه ول ضرورة فتعني، كمن ل ( 5)

ز الشروع فيها، وإن عرض هنا عذر له، وإن وجد قبل الدخول يف الصالة مل جي
النقطاع ملن عادته التصال بطل وضوءه، وعنه ل عربة بانقطاعه اختاره اجملد 

ولو كثر النقطاع، واختلف بتقدم وتأخر، وقلة : وصاحب الفائق ومجاعة، وقالوا
 .وهو أصح: وكثرة، ووجد مرة وعدم أخرى، قال ابن متيم
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أو راكعا أو ساجدا يركع  (1)ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا
منه أو  (خوف العنتإل مع )املستحاضة  (ول توطأ) (2)ويسجد

أي غسل املستحاضة  (ويستحب غسلها) (4)ول كفارة فيه (3)منها
 .(5)(لكل صالة)

                                                

 .وكذا من متتنع قراءته قائما( 1)
نص عليه فيمن يلحقه السلس راكعا أو ساجدا، كاملكان النجس، ول يكفيه ( 2)

 .اإلمياء ألنه ل نظري له يف حالة الختيار
لقول عائشة يف املستحاضة، ل يغشاها زوجها، فإن خافه أو خافته أبيح، وكذا ( 3)

نة إن كان به شبق، وعنه يباح وطؤها مطلقا وفاقا، وهو قول أكثر الفقهاء ألن مح
تستحاض، وكان زوجها طلحة يطؤها، وأم حبيبة كذلك، رواه أبو داود، وليست 
املستحاضة كاحلائض من كل وجه، فتنقاس عليها، بل فرق الشارع بينهما، ألن 
دم احليض أعظم وأدوم وأضر من دم الستحاضة، ودم الستحاضة، دم عرق، 

قطاعه دليل الصحة، ودم وهو يف الفرج مبنزلة الرعاف يف األنف، وخروجه مضر وان
: احليض عكس ذلك، ول يستوي الدمان حقيقة ول حكما ول سببا، قال النووي

جيوز يف الزمن احملكوم بأنه طهر، ول كراهة يف ذلك، وإن كان الدم جاريا، هذا 
مذهبنا ومذهب مجهور العلماء، ول يثبت هلا شيء من أحكام احليض بال 

على أهنا تقرأ القرآن، وأن عليها مجيع الفرائض  خالف، ونقل ابن جرير اإلمجاع
اليت على الطاهر، وحكى حنو ذلك غريمها، ألهنا كالطاهر يف الصالة والصوم 

املستحاضة : وغريمها، فكذلك يف اجلماع، ول يكره إل عن دليل، وقال ابن عباس
مر يأتيها زوجها إذا صلت، الصالة أعظم، والعنت الفجور والزنا والوقوف يف أ

 .شاق
 .إمجاعا( 4)
صلى اهلل عليه وليس بواجب عند أحد من األئمة األربعة ول غريهم ألن النيب ( 5)

= 
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عن  صلى اهلل عليه وسلمألن أم حبيبة استحيضت فسألت النيب 
 .(1)ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صالة، متفق عليه

ا، وهو وهو دم ترخيه الرحم للولدة وبعده (وأكثر مدة النفاس)
وأصله لغة من التنفس  (2)بقية الدم الذي احتبس يف مدة احلمل ألجله

 .(3)وهو اخلروج من اجلوف
                                                

= 

مل يأمرها أن تغتسل لكل صالة، وإمنا أمرها بالغسل مطلقا، فكانت هي  وسلم
صلى اهلل تغتسل لكل صالة، بل الواجب الوضوء لكل صالة عند اجلمهور، ألمره 

 .لوضوء عند كل صالة، ورواه البخاري والرتمذي وغريمهااملستحاضة با عليه وسلم
الدم  صلى اهلل عليه وسلممن حديث عائشة أن أم حبيبة اشتكت إىل رسول اهلل ( 1)

أي غسل اخلروج  «ام ي قدر ما  ان  تحبسك حي  ك  م ا  سلي»: فقال
هلا  صلى اهلل عليه وسلممن احليض فكانت تغتسل لكل صالة، من غري أمر منه 

وتوضئي لكل صالة، فال جيب عليها الغسل لشيء : ذلك، ويف رواية للبخاريب
: من الصلوات إل مرة واحدة، يف وقت انقطاع حيضها، قال غري واحد

وهومذهب مجهور السلف واخللف لألخبار، واستحيضت استمر هبا الدم كما 
 صلى اهلل عليه وسلمتقدم، وأم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب زوج النيب 

 .وكانت حتت عثمان رضي اهلل عنه
 .جعله اهلل غذاء له، ويف التعريفات، النفاس دم يعقب الولد( 2)
أي خروج النفس من الرئة بعد إدخاله إليها، أو من التنفس الذي هو التشقق ( 3)

إذا تشققت ومسيت ولدة املرأة نفاسا ألنه يصحبها  ستنفست القو : والنصداع يقال
م، مث مسي الدم نفاسا، ألنه خارج بسبب الولدة، تسمية خروج النفس وهو الد

 إذا ولدت  نفست املرأة، بضم النون ل غري: للمسبب باسم السبب، يقال
واملصدر النفاس بالكسر، ويقال للمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء، وضم النون 
 أفصح من فتحها، ومن ضم فسكون، وهي باملد على اللغات الثالث، ومثناها
= 
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وأول مدته  (2)(أربعون يوما) (1)نفس اهلل كربته، أي فرجها: أو من
وما رأته قبل الولدة بيومني أو ثالثة، بأمارة فنفاس  (3)من الوضع

 .(5)سانويثبت حكمه بشيء فيه خلق اإلن (4)وتقدم
                                                

= 

نفساوان، ويقال أيضا نفست بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما إذا 
 .حاضت

 .ويقال نفسه مبعىن أمهله، أو نفس كربه( 1)
من ابتداء خروج بعض الولد، حكاه أمحد عن عمر وغريه، ومل يعرف هلم خمالف ( 2)

صلى كانت النفساء جتلس على عهد رسول اهلل : من الصحابة حلديث أم سلمة
: أربعني يوما، رواه الرتمذي وغريه، وأثىن عليه البخاري، ومعناه عليه وسلم اهلل

كانت تؤمر أن جتلس إذ حمال اتفاق عادة نساء عصر يف نفاس أو حيض، 
أمجع أهل العلم من : واحتج أيضا اجلمهور بأحاديث يف معناه، وقال الرتمذي

ما إل أن ترى الطهر الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصالة أربعني يو 
وعلى هذا مجاعة الناس، وقال : قبل ذلك فتغتسل وتصلي، قال أبو عبيد

ل حد ألكثره ولو زاد على : هو السنة اجملتمع عليها، وقال الشيخ: إسحاق
السبعني وانقطع، ولكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فاألربعون منتهى 

 .الغالب
ل خالف أن الدم الذي يهراق بعد : وغريمهاوقال ابن رشد والنووي : وفاقا( 3)

 .الولدة نفاس
أمارة، بفتح اهلمزة أي عالمة : إل أن تراه قبل ولدهتا إخل، وقوله: أي يف قوله( 4)

 .على الولدة كالتأمل، وإل فال جتلسه، ول تعتد به من األربعني
بني فيها غالبا ثالثة ل علقة أو مضغة ل ختطيط فيها فليس بنفاس، واملدة اليت يت( 5)

 أشهر، وأقله أحد ومثانون يوما، فمىت رأت دما على طلق قبلها مل تلتفت 
إليه، وبعدها متسك عن الصالة والصوم مث إن تبني فيه خلق اإلنسان رجعت 

 .فاستدركت وإل استمر احلكم على الظاهر
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وإن جاوز الدم األربعني  (2)ألنه مل يرد حتديده (1)ول حد ألقله
وصادف عادة حيضها ومل يزد أو زاد وتكرر فحيض إن مل جياوز 

ومىت طهرت ) (4)ول يدخل حيض واستحاضة يف مدة نفاس (3)أكثره
وصامت   (وصلت)أي اغتسلت  (تطهرت)أي قبل انقضاء أكثره  (قبله

 .(5)كسائر الطاهرات

                                                

وهو قول : بأي ل حد ألقل زمنه وفاقا، فيثبت حكمه ولو بقطرة قال أبو الطي( 1)
 .مجهور العلماء

فرجع فيه إىل الوجود وقد وجد قليال وكثريا، حىت وجد من مل تر نفاسا أصال، (2)
أنت امرأة قد طهرك اهلل : البخاري يف تارخيه أن عائشة قالت لمرأة مل تره ىوحك

 .والنقاء زمنه طهر
صرح به  وكذا إن مل يصادف عادة، ومل جياوز أكثر احليض، وتكرر فحيض، كما(3)

غري واحد، وإن مل يصادف عادة حيض فهو استحاضة، إن مل يتكرر، ألنه ل 
ل يصلح حيضا ول نفاسا، ولو هجرها الدم مث أتاها يف عادهتا فهو حيض، ألنه 

حد ألكثر الطهر، وإن زاد على العادة وجاوز أكثر احليض فاستحاضة، وقال 
ألكثره، وأن املرجع يف ذلك إىل مالك والشافعي، أكثره ستون، وتقدم أنه ل حد 

 .الوجود
كما ل تدخل يف مدة حيض، ألن احلكم لألقوى، فلو ولدت املستحاضة واستمر (4)

 .الدم أربعني يوما فإنه نفاس، ل تصوم فيه ول تصلي
لنقطاع دم النفاس، وروي عن أم سلمة مرفوعا، كم جتلس املرأة إذا ولدت؟ قال ( 5)

 .ى الطهر قبل ذلك ذكره يف املبدعأربعني يوما إل أن تر 
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ويكره وطؤها قبل ) (1)كاحلائض إذا انقطع دمها يف عادهتا
ما : أي الغتسال، قال أمحد (التطهري)انقطاع الدم و (األربعني بعد

فإن ) (2)يعجبين أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أيب العاص
كما لو مل تره مث رأته   (فمشكوك فيه) (3)يف األربعني (عاودها الدم

أي تتعبد، ألهنا واجبة يف ذمتها بيقني،  (تصليتصوم و ) (4)فيها
من صوم وحنوه  (وتقضي الواجب)وسقوطها هبذا الدم مشكوك فيه 

 .(5)احتياطا

                                                

 .تغتسل وتصلي وتصوم وحنوه( 1)
ل تقربيين، وألهنا ل تأمن عود الدم يف زمن الوطء : أهنا أتته قبل األربعني، فقال( 2)

ل كراهة يف : ل أكره وطأها، ذكره الزركشي وغريه، وقال مجهور أهل العلم: وعنه
وليس للكراهة دليل يعتمد عليه،  وطئها ألن هلا حكم الطاهرات يف كل شيء،

 .بال خالف: وإن اتصلت به صفرة أو كدرة فنفاس، وقيل
 .يعين بعد انقطاعه( 3)
هو : فمشكوك فيه، يعين كونه نفاسا أو فسادا، لتعارض األمارتني فيه، وعنه( 4)

 .نفاس تدع له الصوم والصالة، وهو قول كثري من العلماء، واختاره املوفق وغريه
تصوم وتصلي وتقضي الواجب باطل من وجوه، وأن : إن قوهلم: م قول الشيختقد( 5)

من فعل العبادة كما أمر حبسب وسعه فال إعادة عليه، واحتاط الرجل، أخذ يف 
أموره باحلزم، واحتاط لنفسه أخذ بالثقة، واحتاط على الشيء حافظ عليه، 

 .افتعال، وهو طلب األحوط، واألخذ بأوثق الوجوه
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: أي (وهو) (2)ول تقضي الصالة كما تقدم (1)ولوجوبه يقينا
فيما  (و) (4)كالستمتاع مبا دون الفرج  (فيما حيل (3)كاحليض)النفاس 

والطالق بغري سؤاهلا  (5)رج والصوم والصالةبه كالوطء يف الف (حيرم)
 (8)والكفارة بالوطء فيه (7)به كالغسل (جيب)فيما  (و) (6)على عوض

غري ) (9)به كوجوب الصالة فال تقضيها (يسقط)فيما  (و) (8)فيه
 .(10)فإن املفارقة يف احلياة تعتد باحليض دون النفاس (العدة

                                                

ال إهنا ل تقضي الصوم قياسا على الناسية إذا صامت يف الدم الزائد على ل يق( 1)
 .غالب احليض، ألنه يتكرر فيشق خبالف النفاس

 .وتقضي احلائض الصوم ل الصالة إمجاعا: يعين يف قوهلما( 2)
بال خالف يف اجلملة، ألنه حيض جمتمع، احتبس ألجل احلمل، فكان حكمه ( 3)

 .ريج إمجاع املسلمني عليه إل ما استثينحكم احليض، ونقل ابن ج
 .وله أن يستمتع منها كما يستمتع من احلائض( 4)
 .أي النفساء كاحلائض يف ذلك اتفاقا( 5)
ظاهره إن سألته بال عوض، أو سأله غريها مل يبح، وبذلك العوض يدل على ( 6)

 .إرادته حقيقة
 .إمجاعا( 7)
 .قياسا على احلائض على القول هبا( 8)
 .إمجاعا( 9)
 .ألنه ليس بقرء، وألن العدة تنقضي بوضع احلمل( 10)
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ول البلوغ فيثبت باحليض دون النفاس حلص (البلوغ)غري  (و)
 (2)ول حيتسب مبدة النفاس على املويل (1)باإلنزال السابق للحمل

أي ولدين يف بطن  (توأمني)امرأة  (وإن ولدت) (3)خبالف مدة احليض
فلو كان  (5)كاحلمل الواحد  (فأول النفاس وآخره من أوهلما) (4)واحد

 .(6)بينهما أربعون فأكثر فال نفاس للثاين

                                                

: ألن احلمل ينعقد من مائها، والبلوغ يف األصل الوصول، وبلغ الغالم أو اجلارية( 1)
 .يف، ويأيت يف احلجرلأدركا بلوغ حد التك

 .يف مدة اإليالء ألنه ليس مبعتاد( 2)
 .فصل بني طالقي السنة والبدعةلعتياده، ول حيصل بالنفاس استرباء، ول ( 3)
أتأمت املرأة، إذا ولدت اثنني يف بطن واحد، فهي متئم، : فأكثر من ولدين، يقال( 4)

 .فإذا كان ذلك عادة هلا فهي متآم، وهذا الولد تؤم هلذا
وفاقا ملالك وأيب حنيفة، والوجه الثاين للشافعية، ألنه دم خرج عقب الولدة فكان ( 5)

 .نفاسا واحدا
من التوأمني نص عليه، ألن الولد الثاين تبع لألول، فلم يعترب يف آخر النفاس  ( 6)

كأوله، فما خرج مع الولد الثاين بعد األربعني على القول هبا دم فساد، ألنه ل 
من الثاين ألهنا قبل وضعه حامل، ول يضرب هلا : يصلح حيضا ول نفاسا، وعنه

تنقضي العدة إل بوضعهما، واختاره أبو  مدة النفاس، كما قبل األول، وهلذا ل
ل خيتلف املذهب فيه، وقال بعض الشافعية، اتفق أئمتنا : املعايل وغريه، وقال

على استئناف نفاس، فإن الذي تقدمه نفاس كامل، ويستحيل أن تلد الثاين  
وترى الدم عقيبه ول يكون نفاسا اهـ ولالتفاق على أن الدم املهراق بعد الولدة 

 .اسنف
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ها بضرب بطنها أو بشرب دواء مل ومن صارت نفساء بتعدي
 .(1)تقض

                                                

أي الصالة ألنه دم فساد، وألن وجود الدم ليس معصية من جهتها وكذا حيض، ( 1)
جيوز شرب دواء مباح إللقاء نطفة، وقال : كما لو كان التعدي من غريها، وقيل

األحوط أن املرأة ل تستعمل دواء مينع نفوذ املين يف جماري احلبل، وقال : الشيخ
اح لقطع احليض إل بإذن الزوج كالعزل، قال ل يباح شرب دواء مب: القاضي وغريه
وفعل ذلك هبا من غري علم يتوجه : وهو الصواب، وقال يف الفروع: يف اإلنصاف

ويتوجه يف الكافور وحنوه : حترميه، إلسقاط حقها مطلقا من النسل املقصود، وقال
له كقطع احليض، قال يف اإلنصاف، وهو الصواب فيهما الذي ل شك فيه، وأما 

 .حرام باتفاق املسلمني: قاط احلمل فقال الشيخإس
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 (1)  ا  الص  

.............................................................. 

                                                

هي آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتني، وأفضل األعمال بعدمها، لكوهنا وضعت ( 1)
على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، وجلمعها ملتفرق العبودية، وتضمنها ألقسامها، 

ادة البدنية، بعد التوحيد، ألهنا رأس العب صلى اهلل عليه وسلموهي أول ما يشرتطه 
وقد تعبد اهلل عباده يف أبداهنم وأمواهلم عبادة حمضة، كالصالة والزكاة أو مركبة 

، والعبودية هي غاية كمال اإلنسان، وقربه من اهلل حبسب جمنهما كالصوم واحل
قربه من عبوديته وهي دين األمة ضرورة، ومل ختل منها شريعة مرسل، وفرض عني 

 صلى اهلل عليه وسلمفرضها اهلل ليلة املعراج على نبيه  بالكتاب والسنة واإلمجاع،
يف السماء، خبالف سائر الشرائع، فدل على حرمتها وتأكد وجوهبا، وأحاديث  
كل صالة من الصلوات اخلمس، وأحاديث الركعات وما تشتمل عليه كل ركعة، 

عليه  والركوع والسجود والرفع منهما، وترتيب ذلك، قد بلغت حد التواتر، أو تزيد
إل كافر، يستتاب  هتواترا معنويا، وما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة ل يرد

فإن تاب وإل قتل بإمجاع املسلمني وجاء يف حتتمها وفضلها آيات وأحاديث كثرية 
اإلسالم هل كانت الصالة على من قبلنا من األمم مثلنا؟  خمعروفة، وسأل شي

وقات، لكن ليست مماثلة لصالتنا يف كانت هلم صلوات يف هذه األ: فقال
األوقات واهليئات وغريمها اهـ، وكانت قبل صالتني، قبل طلوع الشمس وقبل 

كانت الظهر لداود، والعصر لسليمان، واملغرب ليعقوب، والعشاء : غروهبا، وقيل
 :ليونس، والصبح آلدم، ونظمه بعضهم بقوله

ــــــــــــداو  وعصــــــــــــر لنجلــــــــــــه  و هــــــــــــر ل
 

ـــــــــــــــ    ن آل   صـــــــــــــــبح والع ـــــــــــــــاء لي
 لعبــــــــــــد  ــــــــــــر م فاشــــــــــــكرم لف ــــــــــــله 

 
 وم ـــــر   عقـــــ    ـــــ ا شـــــرح مســـــند 

 .وقيل غري ذلك 
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ويف  (2)أي ادع هلم َوَصاِّ َعلَْيِهمْ : قال اهلل تعاىل (1)يف اللغة الدعاء
 .(3)أقوال وأفعال خمصوصة: الشرع

                                                

خبري، أي حقيقتها ذلك، وهو ما عليه اجلمهور من الفقهاء وغريهم وقال ابن ( 1)
هو املشهور املعروف اهـ ألنه الشائع يف كالمهم قبل ورود الشرع باألركان : رشد

عاء، وعبادة فيها ركوع وسجود، اسم والصالة الد: املخصوصة، قال يف القاموس
يوضع موضع املصدر، صلى صالة دعا، والفرس تال السابق، لتلوها الشهادتني اهـ 
واملصلي ل ينفك عن دعاء عبادة، أو ثناء أو طلب ومسألة، فما خرجت عن 

الشيء ل يعرف إل بامسه، ول جيب إل بسببه، ول : حقيقة الدعاء، وقال بعضهم
 .كنه، ول يصح إل بشرطه، ول يفعل إل حبكمهيوجد إل بر 

إذا أتى بصدقة قوم  صلى اهلل عليه وسلمواستغفر هلم، ويف صحيح مسلم أنه ( 2)
صلى عليهم أي دعا هلم، وقال عليه الصالة والسالم يف الدعوة وإن كان صائما 

 .فليصل، أي يدع وكان إذا جاء الناس بصدقاهتم يدعو هلم
ري وتسبيح وحنوه، وقيام وقعود وركوع وسجود وحنوه، واملقدر  من قراءة وتكب( 3)

كامللفوظ واملفعول، أو التعريف باعتبار الغالب، وجرت عادة الفقهاء إذا أرادوا 
الصالة معناها يف اللغة : بيان لفظ عرفوه من جهة اللغة والشرع، فيقولون مثال

بات احلقائق الشرعية، الدعاء، ويف الشرع األقوال واألفعال، بناء منهم على إث
وإذا : والشارع استعمل اسم الصالة مقيدة ل مطلقة كنظائرها، وقال: وقال الشيخ

ورد يف الشرع أمر بالصالة، أو حكم معلق عليها انصرف إىل الصالة الشرعية، 
ول نزاع بني العلماء يف أن إطالق الصالة والصوم وغريمها من األلفاظ املشرتكة يف 

نيها الشرعية، على سبيل احلقيقة الشرعية مبعىن أن محلة الشرع الشرع على معا
غلب استعماهلم لتلك األلفاظ يف تلك املعاين، حىت إن اللفظ ل يفهم منه عند 

خمصوصة، سجدة التالوة والشكر، : اإلطالق إل املعاين املذكورة اهـ، وخرج بقوله
 .فإهنما ليستا صالة كصالة اجلنازة
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مسيت صالة لشتماهلا على  (1)ممفتتحة بالتكبري، خمتتمة بالتسلي
ومها عرقان من جانيب الذنب وقيل  (3)مشتقة من الصلوين (2)الدعاء

 (جتب) (5)وفرضت ليلة اإلسراء (4)عظمان ينحنيان يف الركوع والسجود
 .(6)(على كل مسلم مكلف)اخلمس يف كل يوم وليلة 

                                                

 .التكبري وحتليلها التسليم حلديث حترميها( 1)
وهذا هو الصحيح : أي على املعىن اللغوي الذي هو الدعاء، قال يف اإلنصاف( 2)

ملا يعود على : الذي عليه مجهور العلماء من الفقهاء وأهل العربية وغريهم، وقيل
ملا تتضمن من اخلشوع : ألهنا تفضي إىل املغفرة، وقيل: صاحبها من الربكة، وقيل

 .وغريه
بفتح الصاد والالم تثنية صال بالقصر، واختاره النووي، وهذا القول مغاير لألول، ( 3)

وهو قوله لشتماهلا على الدعاء، وهو ظاهر كالم ابن كثري وغيلره، بل هو صريح 
 .فيه واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر

جة بني والصال وسط الظهر منا ومن كل ذي أربع، وما احندر من الوركني أو الفر ( 4)
 .اجلاعرة والذنب، أو ما عن ميني الذنب ومشاله، ومها صلوان، ومجعه صلوان

صلى اهلل عليه فرضت على النيب : بنحو ثالث قبل اهلجرة، حلديث أنس قال( 5)
ليلة أسري به مخسني صالة، مث نقصت حىت جعلت مخسا، مث نودي يا  وسلم

 .مخسني صححه الرتمذيحممد إنه ل يبدل القول لدي، وإن لك هبذه اخلمس 
 أي جتب الصلوات اخلمس يف كل يوم وليلة بدخول أوقاهتا على كل ( 6)

ِإمَّ الصَّ َ  : مسلم مكلف بالكتاب والسنة واإلمجاع إمجاعا قطعيا قال تعاىل
َوَما : أي مفروضا يف األوقات وقال  َ اَنْ  َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِ َ اًبا َمْ ُق ًتا

: وقال ِليَـْعُبُدوا اهلَل ُمْقِلِصيَن َلُه الدِّ َن ُحنَـَفاَء َوُ ِقيُم ا الصَّ  َ  ُأِمُروا ِإ 
= 
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 (1)أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض
 .(2)فال جتب عليهما (حائضا ونفساء ل)

                                                
= 

 َ  َِّلُيِقيُم ا الص  وقال عليه الصالة والسالم ملا بعث معاذا إىل اليمن أخربهم
أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة وقال لألعرايب مخس صلوات 

فرضت الصالة، احلديث وبين اإلسالم على مخس، وذكر : ليف اليوم والليلة، وقا
هل جتد الصلوات : الصالة بعد الشهادتني، وقال نافع بن األزرق لبن عباس

َفُسْبَحاَم اهلِل ِحيَن ُتْمُس َم َوِحيَن اخلمس يف القرآن ؟ قال نعم مث قرأ 
 * ِ يًّا َوِحيَن ُتْظِهُرومَ َوَلُه اْلَحْمُد ِفي السََّمَ اِل َواأَلْرِض َوعَ  * ُتْصِبُح مَ 

إمجاع األمة على أن الصلوات اخلمس فرض عني، على كل مسلم  ىوحك
ل يرده إل  : مكلف، يف كل يوم وليلة غري واحد من أهل العلم، وقال ابن رشد

كافر يستتاب فإن تاب وإل قتل، واحلكمة يف مشروعيتها واهلل أعلم التذلل 
ل املستحق للتعظيم، ومناجاته تعاىل فيها بالقراءة واخلضوع بني يدي اهلل عز وج

 .والذكر والدعاء، وتعمري القلب بذلك، واستعمال اجلوارح يف خدمته
بغري خالف، ومن مل يبلغه الشرع كمن أسلم بدار حرب، أو نشأ بباديه قيل ( 1)

يقضيها، وقيل ل، اختاره الشيخ، بناء على أن الشرائع ل تلزم إل بعد العلم، 
أجري ذلك يف كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، من تيمم وزكاة وحنومها، وهو و 

واألصح ل قضاء ول إمث إذا مل يقصر، للعفو عن اخلطأ : قياس األصل، وقال
 .والنسيان والنوم

 .ول يقضياهنا إمجاعا( 2)
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طوعا أو كرها  (1)(ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر)
من نا  عن ص   أو نسيها »حلديث  (2)كشرب دواء  (أو حنوه)

وغشي على عمار ثالثا، مث أفاق  (3)رواه مسلم «فليصلها إ ا   رها
 .(4)تلك الثالث ىوتوضأ وقض

                                                

ي إمجاعا يف النوم، وكذا يف اإلغماء ما مل تطل مدته، فإن مذهب مالك والشافع( 1)
ليلزمه قضاء الصالة إل أن يفيق يف جزء منها، وأبو حنيفة ل يراه بعد مخس 
صلوات، وعندنا يلزم القضاء مطلقا، ألنه ل تطول مدته غالبا، أشبه النوم املتفق 
على القضاء يف حالته، وأما السكر فبطريق األوىل، واإلغماء مصدر، أغمي عليه، 

 ىلدماغ أو القلب بسببها تتعطل القو أي غشي عليه، وتقدم أنه آفة تعرض ل
املدركة واحملركة حركة إرادية، والسكر اسم مصدر وهو زوال العقل بشراب وحنوه، 

، والسكر حالة تعرض ىر يسكر فهو سكران، واجلمع سكرى وسكار كس: يقال
لإلنسان من امتالء دماغه من األخبرة املتصاعدة من اخلمر وما يقوم مقامها إليه 

وصالة : ل معه عقل املميز بني األمور احلسنة والقبيحة، قال الشيخمعه، فيتعط
السكران الذي ل يعلم ما يقول ل جتوز بالتفاق، ول جيوز أن ميكن من دخول 

 .املسجد
ولو غري حمرم، وفاقا أليب حنيفة، ومذهب مالك والشافعي ل يلزمه القضاء، وجزم ( 2)

 .نون وإل فكاإلغماءالشارح وغريه أنه إن تطاول زمنه فكاجمل
 .من حديث أيب هريرة ومثله الساهي( 3)
أي الليايل اليت غشي عليه فيها بعد ما أفاق، أي رجعت الصحة إليه، أو رجع ( 4)

مبين للمجهول أي أغمي عليه، والغشاء الغطاء وزنا  (غشي)هو إىل الصحة، و
خمالف من  ومعىن وعن عمران بن حصني، ومسرة بن جندب حنوه، ومل يعرف هلم

الصحابة فكان كاإلمجاع، وعمار هو ابن ياسر بن عامر بن مالك العنسي مث 
 املذحجي قدم والده مكة فحالف أبا حذيفة بن املغرية فزوجه أمة 
= 
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ىت زمن جنون طرأ متصال به تغليظا ح (1)ويقضي من شرب حمرما
 .(4)وغري مميز (3)(من جمنون)الصالة  (ول تصح) (2)عليه

                                                
= 

صلى اهلل له يقال هلا مسية فولدت عمار فأعتقه، أوذي يف اهلل، وقال فيه النيب 
لباغية، وقتل يوم صفني، وله نيف تقتله الفئة ا: ملئ عمار إميانا وقال عليه وسلم

 .وتسعون
كمسكر فزال عقله بالسكر احملرم، ما فاته يف وقت السكر من الصالة والصوم ( 1)

بال نزاع وكذا قال يف : وسائر الواجبات، وجها واحدا وفاقا، وقال الشيخ
 .اإلنصاف، وجتب على من زال عقله مبرض بال نزاع

الة حال اجلنون، لتصاله بالسكر احملرم تغليظا أي ويلزمه قضاء ما فاته حىت ص( 2)
عليه، صوبه يف تصحيح الفروع، فلو شرب حمرما وجن يف احلال، واستمر جنونه، 

على نفسه بشربه احملرم، كما لو  وإن مات واحلال ما ذكر مات عاصيا، ألنه جىن
أ جن املرتد، ألن سقوطها باجلنون رخصة، وليس من أهلها، فكذا هنا، وطرأ يطر 

فيقضي كل صالة وحنوها، : مهموز، وفيه العطف على متبوع حمذوف، ألن تقديره
 .حىت صالة زمن جنون طرأ وهو جائز

ل نعلم : ول جتب عليه، ول يقضي إذا أفاق، إل أن يفيق يف وقتها، قال الشارح( 3)
ي ل رجل أبله بني البله، وهو الذ: فيه خالفا، واألبله الذي ل يفيق كاجملنون يقال

 .يعقل
حلديث عائشة رفع القلم عن ثالثة، عن النائم حىت يستيقظ واجملنون حىت يفيق، ( 4)

والصغري حىت يبلغ، رواه أبو داود والرتمذي وحسنه، فهؤلء ل قصد هلم، وهي 
العلة يف رفع أحكام التكليف عنهم، وقد انعقد اإلمجاع على أن تكليف ما ل 

 كليف من ل قصد له تكليف ما ل يطاق يطاق غري واقع يف الشريعة، وت
من يفهم اخلطاب : وتصح من مميز إمجاعا وهو من استكمل سبعا، ويف املطلع

= 
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لعدم صحة النية  (كافر)تصح من  (ول) (1)ألنه ل يعقل النية
 (3)ول جتب عليه، مبعىن أنه ل جيب عليه القضاء إذا أسلم (2)منه

 .(4)ويعاقب عليها وعلى سائر فروع اإلسالم

                                                
= 

ويرد اجلواب ول ينضبط بسن، بل خيتلف باختالف األفهام، وصوبه يف 
 .اإلنصاف

 .أي اجملنون وغري املميز، والصالة من شرطها النية، ول متكن منه( 1)
األصلي، يهوديا كان أو نصرانيا أو جموسيا أو غريهم، حكاه  أي من الكافر( 2)

الشيخ وغريه إمجاعا، لفقد شرطها، وهو اإلسالم، وقال املازري، ألن من شرط 
 .املتقرب أن يكون عارفا مبن تقرب إليه، والكافر ليس كذلك

ا إشارة إىل أنه ل يفهم من عدم الوجوب عدم العقاب، وإل فإنه يؤاخذ هبا، كم( 3)
يؤاخذ بالتوحيد، وقال يف اإلنصاف، الكافر ل خيلو، إما أن يكون أصليا أومرتدا، 
فإن كان أصليا مل جتب عليه، مبعىن أنه إذا أسلم مل يقضها، وهو إمجاع وأما 
وجوهبا مبعىن أنه خماطب هبا، فالصحيح من املذهب أهنم خماطبون بفروع اإلسالم، 

يح من املذهب أنه يقضي ما تركه قبل ردته، وعليه اجلمهور وإن كان مرتدا فالصح
ل يلزم املرتد قضاء ما فاته يف الردة، وفاقا أليب حنيفة : إل احلج، وقال النووي

والذي عليه احملققون بل نقل بعضهم اإلمجاع فيه أن الكافر إذا فعل : ومالك، قال
: شيخأسلمت على ما أسلفت وقال ال: أفعال مجيلة مث أسلم يكتب له، لقوله

ْرَتِدْ  : اختار األكثر أن الردة ل حتبط العمل إل باملوت عليها لقوله َوَمْن  ـَ
فعلق احلبوط  َ اِفٌر َفُأوَلِئَك َحِبَ ْ  َأْعَماُلُهمْ  ِمْنُكْم َعْن ِ  ِنِه فَـَيُمْ  َوُه َ 

 .الردة واملوت عليها، واملعلق بشرطني ل يثبت بأحدمها: بشرطني
كانوا مرتدين خماطبون بفروع اإلسالم كالتوحيد إمجاعا لقوله   ألن الكفار ولو( 4)

 . َقاُل ا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّينَ  * َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ : تعاىل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

436 

يف دار اإلسالم أو  (1)لكافر على اختالف أنواعها (فإن صلى)
فلو مات  (2)(فمسلم حكما)احلرب، مجاعة أو منفردا مبسجد أو غريه 

عليه، ويدفن يف  ىعقب الصالة فرتكته ألقاربه املسلمني، ويغسل ويصل
إمنا أردت التهزئ مل : وإن أراد البقاء على الكفر، وقال (3)مقابرنا

 .(5)يف غري وقته وكذا لو أذن ولو (4)يقبل
                                                

 .من ملل الكفر( 1)
أي حيكم بإسالمه، ويصح هبا إسالمه، كما يأيت، وهي ل تصح بدون اإلسالم ( 2)

األذان، وجزم به الشيخ وغريه، حلديث هنيت ألهنا عبادة خمتصة بشرعنا، أشبهت 
: وصلى صالتنا فهو املسلم، ولقوله: اه أبو داود، ولقول أنسو عن قتل املصلني، ر 

بيننا وبينهم الصالة، فثبتت العصمة بالصالة، وهي ل تكون بدون اإلسالم 
ول تصح تلك ظاهرا لفقدان : وحيكم بكفر من سجد لصنم، فكذا عكسه، قالوا

إن علم أنه قد أسلم واغتسل، وصلى بنية إل هو اإلسالم فيؤمر باإلعادة شرطها و 
صحيحة فصحيحة، وهذا خبالف من هو مسلم وارتكب بعض البدع اليت خترجه 

 .من اإلسالم، فإنا حنكم بكفره ولو صلى
 .للحكم بإسالمه( 3)
بقوله منه إل اإلسالم أو السيف، ألنا حكمنا بإسالمه بصالته، فيكون مرتدا ( 4)

مل أرد : ذلك، وجتري عليه أحكام املرتدين، كما لو أتى بالشهادتني مث قال
 .اإلسالم

فيحكم بإسالمه إذا أذن إلتيانه بالشهادتني وعلى قياسه اإلقامة أيضا إلتيانه ( 5)
إىل  صلى اهلل عليه وسلمبالشهادتني وينبغي أن يقيد بغري من يعتقد رسالة حممد 

بد من إقراره برسالته إىل الناس كافة، ول يعتد بأذانه، العرب خاصة، وإل فال 
السائمة، ل إن صلى يف غري الوقت،  ىلفقد شرطه، وكذا لو سجد للتالوة أو زك

 .أو أفسدها أو فعل بقية العبادات اليت ل ختتص بشريعتنا
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أي يلزم أن يأمره بالصالة لتمام سبع  (1)(ويؤمر هبا صغري لسبع)
 .(2)سنني

                                                

إذا فهم اخلطاب ول خالف يف صحتها من مميز، ويشرتط لصحة صالته ( 1)
صالة الكبري، إل يف السرتة، والثواب له وفاقا، واختاره الشيخ، مايشرتط لصحة 

ولقوله عليه الصالة والسالم ملا رفعت إليه امرأة  (من جاء باحلسنة)لعموم قوله 
نعم ولك أجر، وكذا أعمال الرب كلها، فهو يكتب : أهلذا حج؟ قال: صبيا وقالت

ثة عن الصيب حىت يبلغ له ما عمله من احلسنات، ويف احلديث رفع القلم عن ثال
عن النائم حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق، رواه أبو داود والنسائي وابن و 

بإسناد صحيح، ول جتب على صيب : ماجه عن علي وعائشة، قال النووي وغريه
ولو بلغ : ول صبية، ول يلزمها قضاؤها بعد البلوغ بالتفاق، ويف الختيارات

ماء، ألهنا عبادة بدنية فلم تلزمه كاحلج، والطفل ل يعقل، عشرا، وقاله مجهور العل
، وختتلف فنصب الشارع عليه عالمة ىواملدة اليت يكمل فيها عقله ونيته ختف

 .ظاهرة، وهي البلوغ
نص عليه، أبا كان الويل أو جدا أو وصيا، أو قيما من جهة القاضي، أو أما ( 2)

وجيب على كل مطاع أن : قال الشيخوكذا وجوب الضرب لبلوغ العشر، ملا يأيت و 
مروهم بالصالة، ومن عنده صغري : يأمر من يطيعه بالصالة حىت الصغار لقوله

مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره فإنه يعاقب الكبري إذا مل يأمر الصغري، ويعزر تعزيرا 
 الصيب إذا بلغ حدا يعقل أوىل: بليغا ألنه عصى اهلل ورسوله، وقال النووي وغريه

من قوهلم سبع سنني، ألن املراد إذا كان مميزا صحت صالته وإمامته، والتمييز 
خيتلف وقته باختالف الصبيان، فمنهم من حيصل له من سبع، ومنهم قبلها، 
ومنهم وإن بلغ عشرا، أو أكثر، وقال أهل التحقيق، الصواب يعترب لكل صيب 

يز، وقال الشافعي وغريه، بنفسه، فقد مييز لدون مخس، وقد يتجاوز اخلمس ول مي
 .ويؤمر الصيب حبضور املساجد ومجاعات الصالة ليعتادها
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وتعليمه إياها، والطهارة ليعتادها، ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه 
 .(1)عن املفاسد

حلديث عمرو بن شعيب  (2)سنني (يضرب عليها لعشر)أن  (و)
لص   وهم أبناء سبع مروا أبناء م با» (3)عن أبيه عن جده يرفعه

رواه  «سنين، وا رب هم عليها لع ر، وفرق ا بينهم في الم اجع
 .(4)أمحد وغريه

                                                

والطهارة من احلدث واخلبث وكذا الصوم وحنوه  أي ويلزمه تعليمه أحكام الصالة( 1)
كانوا : وحترمي الزنا والسرقة والغيبة وحنوها، ويكف عن مجع املفاسد، قال إبراهيم

ا على ذلك ويعتادوه فال و شئو نوحنن صغار، لييضربوننا على الشهادة والعهد 
يرتكونه من اعتاد الشيء صريه عادة لنفسه، فإن من شب على شيء شاب عليه، 
وكما يلزم الويل فعل ما فيه صالح ماله، فإن احتاج ألجرة فمن مال الصيب، فإن 

 .مل يكن فعلى من تلزمه نفقته
 .ه عليها حىت يألفهاضربا غري مربح أي شديد، وجوبا للخرب، لتمرين( 2)
وعمرو بن شعيب هو ابن حممد بن عبد اهلل  صلى اهلل عليه وسلميعين إىل النيب ( 3)

أبيه عن جده من  روايته عن: بن عمرو بن العاص، أحد علماء زمانه، قال الذهيب
: قبيل احلسن، ليست مبرسلة ول منقطعة، ول من أقسام الصحيح وقال غري واحد

رو بن شعيب عن أبيه عن جده هو الصواب، وقال الحتجاج حبديث عم
ما تركه أحد من املسلمني مات رمحه اهلل بالطائف سنة مائة وسبع : البخاري

 .عشرة
فمنهم أبو داود والرتمذي واحلاكم، ويف رواية للرتمذي علموا الصيب للصالة ابن ( 4)

ا الصيب سبع سنني واضربوه عليها ابن عشر، وصححه هو وغريه وأليب داود مرو 
بالصالة إذا بلغ سبع سنني، فإذا بلغ عشر سنني فاضربوه عليها، ويف رواية مروا 
 أولدكم، ويف رواية إذا عرف ميينه من مشاله فمروه 
= 
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أو )بأن متت مدة بلوغه وهو يف الصالة  (1)(فإن بلغ يف أثنائها)
أي لزمه إعادهتا ألهنا نافلة يف حقه، فلم جتزئه  (بعدها يف وقتها أعاد

 .(4)وء واإلسالمل الوض (3)ويعيد التيمم (2)عن الفريضة
 .(5)املختار (تأخريها عن وقتها)ليه ـن وجبت عـلى مـع (رمـوحي)

                                                
= 

والصيب يتناول الصبية بال خالف، ومشول أولدكم لإلناث : بالصالة، قال النووي
فراش واحد ذريعة إىل  ظاهر، وأمر بالتفريق بينهما يف املضاجع، ألن نومهما يف

نسج الشيطان بينهما املواصلة احملرمة، ول سيما مع الطول، والرجل قد يعبث يف 
 .نومه باملرأة يف نومها إىل جانبه وهو ل يشعر

البلوغ الوصول، وبلغ الغالم أدرك، واملراد واهلل أعلم بلوغ حد التكليف وهو ما ( 1)
أنفذت  : ثناء الشيء، أي تضاعيفه تقولعرفوه به يف احلج وغريه، والثين واحد أ

 .كذا ثين كتايب، أي يف طيه
ل يعيد واختاره الشيخ وصاحب الفائق وغريمها وفاقا للشافعي، : وقال بعضهم( 2)

وذلك أن الصيب مأمور بالصالة قبل البلوغ أمر ندب، مضروب على تركها، وإذا  
وهو خالف ما : النووي كان مأمورا هبا وفعلها امتنع أن يؤمر بصالة ثانية قال

 .ت به النصوص، وانعقد عليه اإلمجاع فال إعادة عليه، وكذا نبه عليه اجملدءجا
 .يعين ألن تيممه كان لنافلة فال يستبيح به فريضة وتقدم( 3)
ألن وضوءه رافع للحدث، وألن اإلسالم أصل الدين فال يصح نفال، بل إذا وجد ( 4)

 .فعل غريه كأبيهفهو على وجه الوجوب، وألنه يصح ب
 ت اجلواز، وهو الوقت املعلوم وسيأيت ــان، أو عن وقـه وقتـفيما ل( 5)

أبو  ىوالتحرمي ما مل يكن عذر، وكان ذاكرا هلا، قادرا على فعلها إمجاعا، ملا رو 
ليس يف النوم تفريط، إمنا التفريط : قال صلى اهلل عليه وسلمقتادة أن رسول اهلل 

صالة إىل أن يدخل وقت صالة أخرى، رواه مسلم، وألنه يف اليقظة، أن تؤخر ال
= 
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لعذر فيباح له التأخري، ألن  (إل لناوي اجلمع) (1)أو تأخري بعضها
 .(2)وقت الثانية يصري وقتا هلما

 كانقطاع   (ملشتغل بشرطها الذي حيصله قريبا)إل  (و)
من خياطته حىت خرج  ثوبه الذي ليس عنده غريه، إذا مل يفرغ

 .(3)الوقت
                                                

= 

جيب إيقاعها يف الوقت، فإذا خرج ومل يأت هبا كان تاركا للواجب، خمالفا لألمر، 
وأما تأخري صالة النهار إىل الليل أو : وهو عاص مستحق للعقاب، وقال الشيخ

سفر ول الليل إىل النهار، أو الفجر بعد طلوع الشمس، فال جيوز ملرض ول ل
ل جيوز تأخري الصالة عن وقتها : لشغل، ول لصناعة باتفاق العلماء،وقال أيضا

 .جلنابة ول حدث ول جناسة، ول غري ذلك بل يصلي يف الوقت حبسب حاله
بأن يؤخر القيام إليها إىل وقت ل يتسع لكلها، بأن مل يبق من وقت الختيار إل ( 1)

 .ما يتسع لركعة مثال
كان يؤخر األوىل يف اجلمع، ويصليها يف وقت الثانية،   صلى اهلل عليه وسلملنيب ألن ا( 2)

وسيأيت وقال الوزير، أمجعوا على أنه ل جيوز تأخري الصالة حىت خيرج وقتها، ملن كان 
 .مستيقظا ذاكرا هلا قادرا على فعلها غري ذي عذر ول مريد اجلمع

هذا خالف املذهب : وقال الشيخ. الوقتوكاملشتغل بنحو الوضوء والغسل حىت خرج ( 3)
قول بعض األصحاب ل جيوز : أمحد وأصحابه، ومجاهري العلماء، وقال املعروف عن

األصحاب، ول من سائر طوائف  تأخريها إل ملشتغل بشرطها، مل يقله أحد قبله من
 املسلمني، إل أن يكون بعض أصحاب الشافعي ول ريب 

رادوا صورا معروفة كما إذا أمكن الواصل إىل البئر أن إنه ليس على عمومه، وإمنا أ
ط ثوبا، ول يفرغ إل بعد الوقت ييصنع حبال يستقي به، أو أمكن العريان أن خي

وحنو هذه الصور، ومع هذا فالذي قاله هو خالف املذهب املعروف عن أمحد 
قرية  وأصحابه، ومجاهري أهل العلم، ويؤيده أن العريان لو أمكنه أن يذهب إىل

= 
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وملن لزمته التأخري يف الوقت مع العزم  (1)ا صلىا عرفا فإن كان بعيدا 
 .(5)ومل يأمث (4)وتسقط مبوته (3)ما مل يظن مانعا (2)عليه

                                                
= 

 .يشرتي ثوبا، ول يصل إل بعد الوقت ل جيوز له التأخري بال نزاع
أي يف الوقت على حسب حاله، تقدميا للوقت، لسقوط الشرط إذن بالعجز ( 1)

 .عنه
أي وملن لزمته الصالة تأخري فعلها يف وقت اجلواز، مع العزم على فعلها وقت ( 2)

جيوز : كاه املوصلي وغريه إمجاعا وقيلاجلواز، فإن مل يعزم على فعلها فيه أمث، ح
 .بدونه اختاره أبو اخلطاب اجملد وغريمها

مينعه من فعلها، كموت وقتل وحيض وحنوها، فيصليها أول الوقت، وكذا من أعري ( 3)
آخر  سرتة أول الوقت فقط، ومتوضئ عدم املاء يف السفر وطهارته ل تبقي إىل

ومستحاضة هلا عادة بانقطاع دمها يف  الوقت، ول يرجو وجود املاء يف الوقت،
يؤخذ منه أنه إذا نام : وقت يتسع لفعلها، فيتعني فعلها ذلك الوقت، وقال عثمان

بعد دخول الوقت وظن أنه ل يستيقظ إل بعد خروج الوقت فإنه حيرم عليه، وإن  
 .كان ميكنه القضاء كمن ظنت حيضا أو نفاسا

مبوته وفاقا، ألهنا ل تدخلها النيابة، فال  أي ومن له التأخري ممن تقدم تسقط( 4)
أمجعوا على أهنا ل تصح فيها النيابة : فائدة لبقائها يف الذمة، قال الوزير وغريه

 .بنفس ول مال
: ألنه مل يقصر، وقال بعض احلنفية، ل يكون عاصيا باإلمجاع، قال الشيخ: وفاقا( 5)

 .ونظريه قضاء رمضان، فإنه وقت موسع
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 (1)إذا كان ممن ل جيهله، وإن فعلها (ومن جحد وجوهبا كفر)
ل كحديث اجله ىوإن ادع (2)ألنه مكذب هلل ورسوله وإمجاع األمة

 .(4)عرف وجوهبا ومل حيكم بكفره ألنه معذور (3)عهد باإلسالم

                                                

ن جحد وجوب صالة من اخلمس، صار كافرا مرتدا بإمجاع املسلمني أي وم( 1)
حكاه املوفق وغريه، وجيب قتله ردة، إذا كان ممن ل جيهله، كمن نشأ بني 
املسلمني يف األمصار، لظهور وجوب الصالة، وإن فعلها مل ينفعه مع جحود 

ا، وهو الوجوب، وقال شيخ اإلسالم، فرض متأخروا الفقهاء مسألة ميتنع وقوعه
أن املقر بوجوب الصالة ودعي إليها ثالثا فامتنع مع هتديده بالقتل فقتل هل 
ميوت كافرا أو فاسقا؟ على قولني؟ وهذا الفرض باطل ممتنع، ول يقوله أحد قط، 
وقال يف اإلنصاف، العقل يشهد مبا قاله ويقطع به، وهو عني الصواب الذي ل 

واجلحد اإلنكار ضد اإلقرار، ول يكون شك فيه، وأنه ل يقتل إل كافرا اهـ 
اجلحود إل مع علم، والفرق بني اجلحد واإلنكار أن اجلحد أخص، ألنه إنكار 

اجلحد إنكار الشيء مع : الشيء الظاهر،واإلنكار لشيء خفي،وجيوز أن يقال
 .العلم به

 .ويكون مرتدا بغري خالف نعلمه: قال يف املبدع وغريه( 2)
اله به، أو من نشأ ببادية بعيدة عن املسلمني، حبيث أنه ميكن أي قريب علمه وح( 3)

عليه وجوهبا واجلهل خالف العلم، واجلهل جهالن جهل بسيط وجهل  ىأن خيف
مركب، فالبسيط هو عدم العلم عما من شأنه العلم، واملركب هو اعتقاد الشيء 

 .على خالف ما هو عليه
أعجز لعذر كمرض أو عجز عن : قال صل اآلن، وإن: أنسيتها قيل له: فإن قال( 4)

 .أركاهنا، أعلم أنه ليسقطها، ويصلي على حسب حاله
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 (3)ل جحودا (2)أو كسال (وكذا تاركها هتاونا) (1)فإن أصر كفر
أي  (وضاق وقت الثانية عنها (4)فأصر)لفعلها  (ودعاه إمام أو نائبه)

أول ما تفقدوم من   نكم األمانة، و صر ما »حلديث  (5)عن الثانية
 .(6)«منه الص   تفقدوم

                                                

 .تعمدت تركها ول أريد فعلها: بإمجاع املسلمني كأن يقول( 1)
أي تثاقال من غري استحقار، فإن كان فهو التهاون ويكفر فإن ترك الصالة كسال ( 2)

تدل عليه السنة، وهو قول من غري جحود هلا كفر مستقل، وهو الصواب الذي 
مجهور السلف من الصحابة والتابعني، وقال أيوب السختياين، ترك الصالة كفر ل 

 .إسحاق إمجاع أهل العلم عليه ىخيتلف فيه، وحك
 .فإن من جحد فرضا جممعا عليه كفر ولو فعله وتقدم( 3)
 .يعين على الرتك كفر، وأصر على الشيء أقام عليه وداوم( 4)
إىل الظهر مثال فيأىب حىت يتضايق وقت العصر عنها فيقتل كفرا، وفاقا  ىيدعبأن ( 5)

 .ملالك والشافعي
بني الرجل وبني الكفر ترك »رواه الطرباين عن شداد بن أوس، وحلديث جابر ( 6)

، صححه الرتمذي، «من تركها فقد كفر»، رواه مسلم وحديث بريدة «الصالة
يرون شيئا من األعمال تركه كفر غري الصالة وقال عبد اهلل بن شقيق، مل يكونوا 

أن تارك الصالة كافر، وكذلك   صلى اهلل عليه وسلموقال إسحاق صح عن النيب 
إىل يومنا هذا، وقال ابن  صلى اهلل عليه وسلمكان رأي أهل العلم من لدن النيب 

تارك الصالة قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة اهـ وعن : القيم
إذا أىب حىت تضايق وقت األوىل، اختاره صاحب احملرر وغريه، واستظهره يف : دأمح

الفروع، وهو مذهب مالك والشافعي ومجهور العلماء، وظاهر إطالق النصوص، 
 .بل األدلة طافحة بذلك، والتقييد بالزيادة ل دليل عليه
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فإن مل يدع  (1)كل شيء ذهب آخره مل يبق منه شيء: قال أمحد
لحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها  (2)لفعلها مل حيكم بكفره

 .(3)ملثله
أي فيما إذا جحد  (فيهما (4)ول يقتل حىت يستتاب ثالثا)

 .(5)وجوهبا، وفيما إذا تركها هتاونا
                                                

 كل شيء ذهب آخره فقد ذهب مجيعه، فتمسكوا رمحكم اهلل بآخر: وقال( 1)
دينكم، فإذا ذهبت صالة املرء ذهب دينه، وليعلم املتهاون يف صالته أنه أذهب 

 .دينه فعظموا الصالة ومتسكوا هبا، واتقوا اهلل فيها خاصة، ويف أعمالكم عامة
ل نزاع يف عدم : وقضاها فيما بعد، أو كان يف نفسه قضاها، قال الزركشي( 2)

 .تكفريه وقتله
إن صليت وإل : والالم مبعىن عن، ويهدد فيقال لهأي العذر كمرض وحنوه، ( 3)

ُل ا : قتلناك فإن أىب حىت تضايق وقت اليت بعدها وجب قتله، لقوله تعاىل اقـْ ـُ
ُ ا الزََّ اَ  َفَقلُّ ا : إىل قوله اْلُمْ رِِ ينَ  َفِإْم َتاُب ا َوَأَقاُم ا الصَّ َ  َو تـَ
: إىل قوله «ت أن أقاتل الناس حىتأمر » صلى اهلل عليه وسلموقوله  َسِبيَلُهمْ 

وإذا تركها عمدا ل يشرع له : متفق عليه، قال الشيخ «و قيم ا الص  »
قضاؤها، ول تصح منه، بل يكثر من التطوع، وليس يف األدلة ما خيالف هذا بل 

 .يوافقه
  ىأي حىت تطلب منه التوبة ثالثة أيام بلياليها، كمرتد نصا، ويضيق عليه، ويدع( 4)

 .وقت إليها، وتوبته أن يصلي، خبالف جاحدها فتوبته بإقراره مبا جحده كل
لكن التارك جحودا ل بد فيه من اإلقرار بالوجوب، فإن أجاب إىل فعل الصالة ( 5)

أصلي يف منزيل وصدق وكل إىل أمانته، ومل جيرب على فعلها : ترك وأمر هبا فإن قال
 نية وقال ابن رجب مبشهد من الناس صرح به يف األحكام السلطا

= 
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وكذا ترك ركن  (2)واجلمعة كغريها (1)فإن تابا وإل ضربت عنقهما
 .(4)وينبغي اإلشاعة عن تاركها برتكها حىت يصلي (3)أو شرط

                                                
= 

أن من تركها كفر  ظاهر كالم أمحد وغريه من األئمة الذين يرون كفر تارك الصالة
إليها، وعليه يدل كالم  ىخبروج الوقت عليه، ومل يعتربوا أن يستتاب، ول أن يدع

فمن »: بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة وقوله: املتقدمني من أصحابنا، لقوله
 .«تركها فقد كفر

أي فإن تابا بفعلها زمن الستتابة خلي سبيلهما وإن مل يتوبا ضربت أعناقهما ( 1)
، رواه «وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»: بالسيف، لكفرمها وكونه بالسيف لقوله

 .مسلم، ومىت رجع إىل اإلسالم قضي ما تركه مدة الستتابة ولعله مرادهم
 .بل آكد، لألخبار الواردة فيها( 2)
رتك الصالة ترك ركن أو شرط جممع عليه، ل خمتلف فيه يعتقد وجوبه وهو أي وك( 3)

ول يقتل برتك فائتة، ول كفارة ونذر لالختالف : ظاهر كالمهم، واختاره الشيخ
يف وجوهبا وقال الوزير يف قول حذيفة وقد رأى رجال ل يتم ركوعه ول سجوده ما 

صلى اهلل عليه عليها حممدا  صليت ولو مت مت على غري الفطرة اليت فطر اهلل
فيه أن إنكار املنكر يف مثل هذا يغلظ له لفظ اإلنكار، وفيه إشارة إىل  وسلم

تكفري تارك الصالة، وإىل تغليظ األمر يف الصالة، حىت أن من أساء يف صالته 
ول يتم ركوعها ول سجودها، فإن حكمه حكم تاركها اهـ، وحيث كفر فإنه يقتل 

له  عليه، ول يدفن يف مقابر املسلمني، ول يرق، ول يسىب ىلول يغسل ول يص
 .أهل ول مال ول ولد

 .أي ينبغي اإلذاعة واإلشهار واإلظهار بذلك عنه زجرا له ولغريه( 4)
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ول ينبغي السالم عليه، ول إجابة دعوته، قال الشيخ تقي 
ول يكفر برتك غريها من زكاة وصوم  (2)ويصري مسلما بالصالة (1)الدين

 .(3)وحج هتاونا وخبال

                                                

رمحه اهلل تعاىل يف مواضع وذلك فيما إذا كان هجره أنفع له، كما هو معلوم من ( 1)
إن كان حمافظا على الصالة حال اليقظة  يعفى عن النائم والناسي: قواعده، وقال

 .والذكر وأما من مل يكن حمافظا عوقب على الرتك مطلقا
قال الشيخ األصوب أنه يصري مسلما بالصالة من غري إعادة الشهادتني وعن ( 2)

توبته أن يصلي، وصوبه الشيخ، ألن كفره بالمتناع كإبليس، واحملافظة : أمحد
 .ل يصليها ولو فعل ما فعلعليها أقرب إىل الرمحة ممن 

صلى اهلل عليه وفاقا، وتقدم قول عبد اهلل بن شقيق، مل يكن أصحاب رسول اهلل ( 3)
 .يرون شيئا من األعمال تركه كفر غري الصالة وسلم
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 (1)با  األ ام

أي  َوَأَ اٌم ِمَن اهلِل َوَرُس لِهِ : قال تعاىل (2)غة اإلعالمهو يف الل
 .(4)ويف الشرع إعالم بدخول وقت الصالة، أو قربه لفجر (3)إعالم

                                                

واإلقامة وما يتعلق هبما من األحكام، ملا ذكر الصالة ذكر األذان بعده مقدما له ( 1)
 .اعلى الوقت، ألنه إعالم بوقته

 .مطلقا بأي شيء( 2)
أذن بالشيء يؤذن : أي أعلمهم به، يقال َوَأ ِّْم ِفي النَّاِس ِباْلَح ِّ : وقال( 3)

أذانا وتأذينا إذا علم به، فهو اسم مصدر، وأصله من األذن بفتحتني وهو 
الستمتاع ألنه يلقي يف آذان الناس بصوته ما إذا مسعوه علموا أهنم نودوا إىل 

ل ابن قتيبة من األذن بالضم، كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه، مث الصالة، وقا
اشتهر يف عرف الشرع باإلعالم بأوقات الصالة، فاختص ببعض ذلك، ويف 

من التأذين كالسالم من التسليم، شرع يف السنة األوىل عند قدوم النيب : العرف
عرفة األوقات واملسلمني املدينة وسبب مشروعيته ملا عسر م صلى اهلل عليه وسلم

عليهم تشاوروا يف نصب عالمة هلا، فأريه عبد اهلل بن زيد يف املنام، وأقره الوحي، 
بالل، وابن أم مكتوم، وأبو حمذورة، وسعد : مخسة صلى اهلل عليه وسلمومؤذنوه 

 .أذن مرة صلى اهلل عليه وسلمالقرظ، وأخو صداء، وجزم النووي أنه 
إعالم : و إعالم بقربه لصالة الفجر ولو قالأي إعالم بدخوله يف الغالب أ( 4)

بدخول وقت الصالة، لعم الفائتة وبني يدي : خمصوص، يعين بالصالة، ومل يقل
يؤذن للفائتة كما : واألذان إعالم بوقت الصالة، وهلذا قلنا:اخلطيب، قال الشيخ

 .أذن بالل، ألنه وقتها واألذان للوقت الذي يفعل فيه ل الوقت الذي وجب فيه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

418 

: ويف الشرع (2)يف األصل مصدر أقام (واإلقامة) (1)بذكر خمصوص
المؤ ن م »ويف احلديث  (4)بذكر خمصوص (3)إعالم بالقيام إىل الصالة

 .(5)رواه مسلم «أعناقا     القيامةأ  ل الناس 

                                                

ويطلق أيضا على األلفاظ املخصوصة املعروفة، اليت حيصل هبا اإلعالم على وجه ( 1)
 .خمصوص بألفاظ خمصوصة، من شخص خمصوص

 .وهو متعدي قام وأقام للصالة إقامة نادى هلا( 2)
وحقيقته إقامة القاعد واملضطجع فكأن املؤذن إذا أتى بألفاظ اإلقامة أقام ( 3)

 .همالقاعدين وأزاهلم عن قعود
ويطلقان على لفظ الذكر املخصوص، ومها مشروعان بالكتاب والسنة، وإمجاع ( 4)

ُ ْم ِإَلى الصَّ  ِ : األمة قال تعاىل َ ا َأ ُـَّها الَِّ  َن  َمُن ا : وقال َوِإَ ا نَاَ  ـْ
ومها كالم جامع لعقيدة اإلميان، مشتمل  ِإَ ا ُن ِ َي ِللصَّ ِ  ِمْن  ـَْ ِ  اْلُجُمَعةِ 

لى نوعه من السمعيات والعقليات، فأوله إثبات الذات، وما يستحقه سبحانه ع
من اإلجالل والتبجيل والتعظيم، مث بإثبات الوحدانية هلل، ونفي ضدها من الشركة 

مث  صلى اهلل عليه وسلماملستحيلة يف حقه سبحانه، مث بإثبات الرسالة لنبينا حممد 
م، والفالح وهو الفوز والبقاء يف النعيم دعاهم إىل الصالة اليت هي عمود اإلسال

املقيم، مث ذكر ذلك بإقامة الصالة، لإلعالم بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد 
اإلميان، وتكرار ذكره عند الشروع يف العبادة بالقلب واللسان، ليدخل املصلي فيها 

حق على بينة من أمره، وبصرية من إميانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه، وعظمة 
 .من يعبده، وجزيل ثوابه

وهو حديث  صلى اهلل عليه وسلموأمحد وابن ماجه وغريهم، عن معاوية عن النيب ( 5)
 متواتر، واألحاديث يف فضله شهرية وأعناق بفتح اهلمزة مجع 
= 
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إ ا ح رل الص   فليؤ م لكم »حلديث  (1)(مها فرض كفاية)
 .(2)متفق عليه «أحد م، وليؤمكم أ بر م

                                                
= 

أطول رقابا متطلعون يف الربزخ ليؤذن هلم يف دخول اجلنة، وقيل رؤساء : عنق، قيل
بطول أعناقهم يوم القيامة وعلى رواية كسر اهلمزة  سادة، ولبن حبان، يعرفون

أكثر أعمال، وفيه أنه يستحب رفع الصوت : فاملراد سرعة السري يوم القيامة، وقيل
باألذان فهو أبلغ يف اإلعالم وأعظم لألجر، واألذان أفضل من اإلقامة اتفاقا، وهو 

هذا أصح : لشيخاإلمامة أفضل منهما أو عكسه؟ صحح يف الفروع األول، وقال ا
 .الروايتني واختيار أكثر األصحاب

مها فرض كفاية، فليس ألهل مدينة ول قرية أن : أي األذان واإلقامة، قال الشيخ( 1)
يدعومها، وقد أطلق طائفة من العلماء أن األذان سنة، وكثري منهم يطلقون القول 

لفظي اهـ وفرض  بالسنية على ما يثاب فاعله شرعا، ويعاقب تاركه شرعا، فالنزاع
الكفاية ما يلزم مجيع املسلمني إقامته، وإذا قام به البعض سقط عن الباقني، 
وفرض العني ما يلزم كل واحد إقامته بعينه، ول يسقط عن البعض، وفرض 
الكفاية أفضل من فرض العني، ومن حيث أن فاعله يسد مسد األمة، ويسقط 

فرضا بالتثنية للتطابق، ألنه : مل يقلاحلرج عن األمة، وفرض العني قاصر عليه، و 
مصدر، أو ألهنما كالشيء الواحد، أو على تقدير مضاف مثين مضاف إىل 

 .متضمنه خيتار فيه لفظ اجلمع على لفظ اإلفراد
من حديث مالك بن احلويرث واألمر يقتضي الوجوب، وعن أيب الدرداء مرفوعا، ( 2)

ة إل استحوذ عليهم الشيطان، فعليك ما من ثالثة ل يؤذن ول تقام فيهم الصال»
رواه أمحد وأبو داود والنسائي وغريهم،  «باجلماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية

واألمر باألذان منقول بالتواتر، : وحلديث عبد اهلل بن زيد وغريه، وقال ابن رشد
ا والعلم به حاصل ضرورة، ول يرده إل كافر يستتاب فإن تاب وإل قتل، وألهنم

 .من شعائر اإلسالم الظاهرة، فكانا فرضا كاجلهاد
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ل  (2)يف القرى واألمصار (املقيمني) (1)األحرار (على الرجال)
ول على العبيد ول على  (4)ول على النساء (3)على الرجل الواحد

 .(5)املسافرين
                                                

 .إذ فرض الكفاية ل يلزم رقيقا يف اجلملة( 1)
القرية الضيعة واحمللة والدار واملصر اجلامع، أو كل مكان اتصلت به األبنية واختذ ( 2)

قرارا ومجع الناس، وتقع على املدن وغريها، واألمصار أكرب، ورمبا توسع فيها 
 .املدينة وما يليها من البالد فأطلقت على

أي ليس األذان واإلقامة فرض كفاية على الرجل، بل على اثنني فأكثر، واجلمع ( 3)
يف قول املاتن غري مقصود حقيقة، وهو كذلك جريا على أن أقل اجلمع اثنان قال 

ومها أفضل لكل مصل، إل لكل واحد ممن باملسجد، فال يشرع، بل : يف الفروع
 .ضيلة كقراءة اإلمام للمأمومحصل له الف

البخاري  ىملا رو  يأي وليس األذان واإلقامة فرض كفاية على النساء، وكذا اخلناث( 4)
عن أمساء بنت يزيد مرفوعا ليس على النساء أذان ول إقامة وروي عن عمر 

ل نعلم عن غريهم خالفهم، ألن األذان شرع له رفع : وغريه، قال الشارح وغريه
اتفقوا على أهنما ل : يشرع هلما، ول يصحان منهن، وقال الوزير الصوت، ول

تسن، لقصة عائشة، : يشرعان هلن، ول يسنان، إل الشافعي يف اإلقامة فقال
 .يستحبان هلن، وعن اإلقامة: وعنه

أي وليس األذان واإلقامة فرضا على العبيد، يعين املماليك ول على املسافرين ( 5)
لقا كاجلهاد حلديث مالك وغريه، واستظهره يف املبدع وغريه وعنه فرض كفاية مط

ول سفرا وألهنما من أعالم الدين  مل يدعهما حضرا صلى اهلل عليه وسلموألنه 
واجبان على  : الظاهرة، وهو ظاهر إطالق طائفة من األصحاب، وقال ابن املنذر
صلى مداومته كل مجاعة يف احلضر والسفر، ألمره عليه الصالة والسالم مالكا و 

ل فرق بني املصر والقرى، واحلاضرين : هو أصحابه وقال السامري اهلل عليه وسلم
 .واملسافرين والواحد واجلماعة
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دون املنذورة، املؤداة دون  (املكتوبة)اخلمس  (للصلوات)
 .(4)وسفرا (3)ويسنان ملنفرد (2)واجلمعة من اخلمس (1)املقضيات

                                                

فال يشرع األذان ول اإلقامة ملنذورة ول مقضية، ول نافلة ول جنازة ول عيد، ألن ( 1)
يان، والقيام املقصود منهما اإلعالم بدخول وقت الصالة املفروضة، على األع

ل يشرعان لغري املكتوبات اخلمس، وبه قال مجهور العلماء : إليها، وقال النووي
ونقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أهنما قالمها : من السلف واخللف، قال

سنة يف صالة العيدين، وهذا إن صح حممول على أنه مل يبلغهما فيه السنة، 
صلى العيدين  صلى اهلل عليه وسلمبت أنه وكيفما كان هو مذهب مردود، وقد ث

غري مرة ول مرتني، بال أذان ول إقامة، من حديث جابر وغريه، قال الشيخ وغريه، 
 .ل ينادي للعيد والستسقاء، وقاله طائفة من أصحابنا

إشارة إىل أنه ل اعرتاض عليه يف تقييده للصلوات اخلمس، إذ هي مخس يومها ( 2)
فتصح بدوهنما، قال علقمة، صلى بنا عبد اهلل بال أذان ول وليس شرطا للصالة 

واجبان : ل أعلم أحدا خالف إل عطاء واألوزاعي، وعنه: إقامة، قال الشارح
 .للجمعة لشرتاط اجلماعة هلا

خلرب عقبة عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصالة ويصلي، احلديث رواه أمحد ( 3)
ابن املسيب من صلى بأرض فالة صلى عن  وأبو داود والنسائي، ويف املوطأ عن

ميينه ملك، وعن مشاله ملك، فإذا أذن وأقام الصالة صلى وراءه من املالئكة أمثال 
 .اجلبال

بالنصب أي ويسنان سفرا، واستظهر غري واحد الفرضية حلديث مالك ابن ( 4)
 .متفق عليه «إذا سافرمتا فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكربكما»احلويرث 
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 (2)أي األذان واإلقامة (يقاتل أهل بلد تركومها) (1)وملقضية
 .(3)فيقاتلهم اإلمام أو نائبه، ألهنما من شعائر اإلسالم الظاهرة

                                                

يف بعض  صلى اهلل عليه وسلمكنا مع النيب : ديث عمرو بن أمية الضمريي قالحل( 1)
أسفاره فنام عن الصبح، مث أمر بالل فأذن مث أقام الصالة، رواه أبو داود وغريه، 
وملسلم وغريه حنوه، إل أنه ل يرفع صوته يف القضاء إن خاف تلبيسا وكذا يف غري 

يف بيته البعيد عن املسجد، بل يكره لئال يضيع وقت األذان املعهود له عادة، وكذا 
من يقصد املسجد ويسنان جلماعة ثانية يف غري اجلوامع الكبار، وإن كان يف بادية 
رفع صوته باألذان ألمن من اللبس، وملا رواه البخاري وغريه إذا كنت يف غنمك 

ن وباديتك فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء، فإنه ل يسمع مدى صوتك ج
 .ول إنس ول شيء إل شهد لك يوم القيامة

النزاع لفظي، فإن كثريا يطلق : إمجاعا وإن قلنا إهنما سنة، واختاره الشيخ، وقال( 2)
السنة على ما يعاقب تاركه، وأما من زعم أهنما سنة مبعىن أنه ل إمث على تاركهما 

أهل الدار برتكه  ول عقوبة فهذا خطأ فإن األذان شعار دار اإلسالم الذي استحل
 .اهـ وظاهره أهنم لو تركوا أحدمها ل يقاتلون

فال جيوز تعطيلهما فيقاتلون على تركهما حىت يفعلومها، ملا يلزم من الجتماع ( 3)
على تركه من استخفافهم بالدين، خيفض أعالمه الظاهرة، وهكذا حكم شعائر 

، فإن موجب القتال أعم اإلسالم الظاهرة، وإن كانوا مستقيمني على دين اإلسالم
هو أوىل من قول بعضهم، إن اتفق أهل : من أن يكون ألجل الردة، قال احلجاوي

إن كان مراده أهنم ل : بلد، ألن احلكم منوط بالرتك ل بالتفاق، وقال عثمان
يقاتلون باتفاق ل ترك معه، كما لو اتفقوا قبل الزوال، فظاهره أهنم ل يقاتلون قبل 

الظاهر أنه ل بد من ترك متفق عليه، فال يكفي أحدمها يف جواز الرتك، لكن 
كان يعلق استحالل   صلى اهلل عليه وسلماملقاتلة ملا ثبت يف الصحيح وغريه أنه 

الدار برتكه، فإنه إذا مل يسمع أذانا أغار عليهم والشعائر مجع شعار أو شعارة 
د هنا أهنما من أجل بفتح أوله أو كسره، أي عالمات، الواحد شعرية، واملرا
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وإن   (1)ل به اإلعالم غالبا أجزأ عن الكلوإذا قام هبما من حيص
كان واحدا وإل زيد بقدر احلاجة كل واحد يف جانب، أو دفعة واحدة 

وتصح الصالة  (4)وإن تشاحوا أقرع (3)ويقيم أحدهم (2)مبكان واحد
 .(5)بدوهنما، لكن يكره

                                                
= 

 .عالمات اإلسالم، وهو الصالة بظهور أجل صفاهتا الظاهرة وهو الجتماع هلا
كسائر فروض الكفاية، ول عربة مبا قل، ألنه قد يعرض ما ل حيصل معه ذلك  ( 1)

 .كالريح
أي وإن كان من حيصل به اإلعالم واحدا، وإل حيصل اإلعالم بواحد زيد بقدر ( 2)

ن كل واحد يف جانب من البلد، أو دفعة من مجاعة بقدر احلاجة احلاجة، ويكو 
وأما املؤذنون الذين : يف مكان واحد، ألن املقصود باألذان اإلعالم، قال الشيخ

يؤذنون مع املؤذن الراتب يوم اجلمعة يف مثل صحن املسجد فليس أذاهنم مشروعا 
ا دفع، اسم ملا يدفع باتفاق األئمة، بل ذلك بدعة منكرة اهـ ودفعة بالضم مجعه

 .مبرة
 .إن حصلت به الكفاية، وإل أقام من يكفي ويقدم من أذن أول إن كان( 3)
أي ضربت القرعة بينهما، والقرعة حيلة شرعية، يتعني هبا سهم اإلنسان ونصيبه ( 4)

أراد   (عليه)لئال يفوهتما، و (تشاح الرجالن يف األمر)والشح البخل مع حرص، و
 .تأثر بهكل منهما أن يس

صلى اهلل عليه ظاهر الكراهة برتكهما معا، فلو ترك أحدمها انتفت واملنقول عنه ( 5)
أو اقتصر مسافر أو : اجلمع بينهما، أو القتصار على اإلقامة، ونص أمحد وسلم

 وإن اقتصر املسافر أو املنفرد على : منفرد على اإلقامة، قال اجملد
ومجعها أفضل اهـ أما القتصار على األذان  اإلقامة جاز من غري كراهة نص عليه،
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أي حيرم أخذ األجرة على األذان واإلقامة، ألهنما  (وحترم أجرهتما)
لعدم )من مال الفيء  (رزق من بيت املال)أخذ  (ل) (1)لهماقربة لفاع

 .(2)باألذان واإلقامة (متطوع

                                                
= 

ينبغي التحرمي كرتك من وجب عليه الواجب، إذ ل : فلم ينقل عن أحد، وقيل
 .فرق بني فرض الكفاية والعني قبل الفعل

وكذا حيرم دفعها، وفاقا أليب حنيفة لقوله عليه الصالة والسالم لعثمان ابن أيب ( 1)
: أذانه أجرا، رواه أمحد والرتمذي وحسنه وقالالعاص واختذ مؤذنا ل يأخذ على 

يؤجر نفسه : وقال مالك حالعمل عليه عند أهل العلم اهـ فإن فعل فسق ومل يص
ألن أطلب : يف سوق اإلبل أحب إيل من أن يعمل هلل بإجارة، وقال بعضهم

جيوز مع الفقر ل مع : الدنيا بالدف واملزمار أحب إيل من أن أطلبها بالدين وقيل
وكذا كل قربة، واألجر العوض املسمى يف مقدار : وقال: غىن، واختاره الشيخال

 .اإلجارة
الرزق بفتح الراء وسكون الزاي العطاء، واجلمع األرزاق، وهو ما ينتفع به، ولو ( 2)

قلوب والنفوس  للظاهرة لألبدان كاألقوات، وباطنة : حمرما، واألرزاق نوعان
من بيت املال، ألنه املعد للمصاحل، فال حيرم  كاملعارف والعلوم، أي ل أخذ رزق

األخذ منه ملؤذن ومقيم، وكذا إمام وحنوه، لعدم متطوع أي متربع باألذان واإلقامة 
ل نعلم خالفا : تربع به وتنفل، قال يف املغىن والشرح (تطوع بالشيء)وحنومها، من 

رى السلف يف جواز أخذ الرزق عليه اهـ ألن باملسلمني حاجة إليه، وقد أج
أرزاقهم من بيت املال من املؤذنني واألئمة والقضاة والعمال وغريهم، ولن يأيت 
آخر هذه األمة بأهدى مما كان عليه أوهلا، وكان عمر وغريه يعطوهنم منه، وجرت 
العادة أيضا بني املسلمني جبواز أخذ من يؤم ويؤذن وغريهم من األحباس املوقوفة 

 .معلى ذلك من غري اختالف منه
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 .(1)فال حيرم كأرزاق القضاة والغزاة
ألنه أبلغ  (2)أي رفيع الصوت (يكون املؤذن صيتا)سن أن  (و)

وأن يكون حسن الصوت، ألنه أرق : زاد يف املغىن وغريه (3)يف اإلعالم
ألنه مؤمتن يرجع إليه يف الصالة  (5)أي عدل (أمينا) (4)لسامعه
 .(6)وغريها

                                                

أي فالحيرم أخذ الرزق عليهما، كما ل حترم أرزاق القضاة، وأرزاق الغزاة، بضم ( 1)
 .الغني مجع غاز، ول جيوز بذل الرزق مع وجود املتطوع وجيوز أخذ اجلعالة

والصوت مصدر من صات يصوت، وهو يف العرف جرس الكالم، ومجعه ( 2)
 .رهاصيت، بتشديد الياء وكس: أصوات، ويقال لقوي الصوت

لعبد اهلل بن زيد ألقه على بالل  صلى اهلل عليه وسلماملقصود باألذان، ولقوله ( 3)
صوتا منك، ولكونه أعظم لألجر، ففي الصحيح إذا كنت يف غنمك  ىفإنه أند

أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه ل يسمع مدى صوت املؤذن جن ول إنس 
ة إل الرتمذي املؤذن يغفر له مدى ول شيء إل يشهد له يوم القيامة وللخمس

 .صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وغري ذلك
أعجبه  صلى اهلل عليه وسلمابن خزمية وصححه عن أيب حمذورة أن النيب  ىملا رو ( 4)

 .صوته فعلمه األذان
ظاهرا وباطنا، ولو عبدا، ويستأذن سيده، وأما جمرد العدالة الظاهرة فشرط وقال ( 5)

 .حب حريته اتفاقاتست: الوزير
البيهقي من حديث أيب حمذورة، أمناء الناس على صالهتم  ىكصيام وفطر، ملا رو ( 6)

 ويعمل بقول املؤذن يف دخول : وسحورهم املؤذنون قال الشيخ
الوقت مع إمكان العلم بالوقت، وهو مذهب أمحد وسائر العلماء املعتربين، وكما 

املسلمون على قبول أذان املؤذن  أمجع: هدت به النصوص، وقال ابن القيمش
جيوز لألعمى والبصري يف : الواحد، وهو شهادة منه بدخول الوقت، وقال النووي
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 (فإن تشاح فيه اثنان) (1)ليتحراه فيؤذن يف أوله (عاملا بالوقت)
إن  (مث) (3)أي فيما ذكر من اخلصال (قدم أفضلهما فيه) (2)فأكثر

حلديث ليؤذن لكم  (قدم أفضلهما يف دينه وعقله) (4)استووا فيها
أكثر  (من خيتاره)إن استووا قدم  (مث) (5)غريهخياركم رواه أبو داود و 

 .(6)(اجلريان)

                                                
= 

ولعله إمجاع املسلمني، ومؤمتن ألنه : وقال البندنيجي: الصحو والغيم اعتماده، قال
 .يؤذن على موضع عال، فال يؤمن منه النظر إىل العورات

به ل يؤمن من اخلطأ، وإن كان أعمى وله من يعلمه ألنه إذا مل يكن عارفا ( 1)
بالوقت مل يكره نص عليه، لفعل ابن أم مكتوم، وحديث مالك بن احلويرث يدل 

 .أحدكم: على أنه ل يشرتط يف املؤذن غري اإلسالم لقوله
أي من اثنني يف األذان من الشح وهو البخل مع احلرص، كل واحد منهما يريد ( 2)

 .يريد أن يستأثر به أن ل يفوته أو
ألنه عليه الصالة والسالم قدم بالل على عبد اهلل، لكونه أندى صوتا منه، وقيس ( 3)

 .بقية اخلصال عليه
 .أي يف اخلصال املذكورة وحنوها( 4)
خياركم أي من هو أكثر صالحا : فرواه ابن ماجه وغريه عن ابن عباس، وقوله( 5)

 .احملافظة على األوقاتليحفظ نظره عن العورات، ويبالغ يف 
أن املصلون أو أكثرهم، املالصقون وغريهم ممن يسكن حملتهم، وجيمعهم مسجد ( 6)

 .احمللة، واجلار عند اإلطالق إمنا يتناول املالصق
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 (قرعة)فـ  (2)إن تساووا يف الكل (مث) (1)ألن األذان إلعالمهم
مخس عشرة )أي األذان املختار  (وهو) (3)فأيهم خرجت له القرعة قدم

 .(5)ألنه أذان بالل رضي اهلل عنه (4)(مجلة

                                                

فكان لرضاهم أثر يف التقدمي، وألهنم أعلم مبن يبلغهم صوته، ومن هو أعف عن ( 1)
 .النظر، وحكم األكثر كالكل

 .صوت واألمانة والعلم بالوقت، والدين والعقل واختيار اجلريانأي يف ال( 2)
لقوله عليه الصالة والسالم لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث ل جيدون ( 3)

إل أن يستهموا عليه لستهموا عليه متفق عليه، وتشاح الناس يف األذان يوم 
، وجتعل من خرجت له كاملستحق القادسية فأقرع بينهم سعد، وألهنا تزيل اإلهبام

املتعني، والقرعة السهمة، نصبها الشارع معينة للمستحق، قاطعة للنزاع، كأن 
عبيدك، فخص هبا من تشاء  ماللهم قد ضاق احلق عن اجلميع، وه: املقرع يقول

منهم به، مث تلقى فيسعد اهلل هبا من يشاء، وحيكم هبا على من يشاء، وهذا سرها 
قدم أحدهم بعد الستواء لكونه أعمر للمسجد، وأمت مراعاة له، يف الشرع، وإن 

أو لكونه أقدم تأذينا، أو أبوه فال بأس، واتفقوا على أن البصري واحلر والبالغ أوىل 
 .من ضدهم

أي املختار عند أمحد، وأيب حنيفة وأكثر أهل العلم مخس عشرة مجلة أي كلمة، ( 4)
ختيارهم له ألجل أنه الذي كان يفعل حبضرة واجلملة بالضم مجاعة الشيء، وإمنا ا

 .دائما صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
ابن رباح احلبشي املؤذن املشهور، وهو بالل بن محامة، وهي أمه، اشرتاه أبو بكر ( 5)

وأذن له،  صلى اهلل عليه وسلممن املشركني ملا كانوا يعذبونه فأعتقه، فلزم النيب 
 .الشام سنة عشرين، وله ثالث وستون أو سبعونوشهد املشاهد كلها، مات ب
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أي  (يرتلها) (2)ما فال بأسفإن رجعه (1)من غري ترجيع الشهادتني
 .(3)يستحب أن يتمهل يف ألفاظ األذان

                                                

أشهد أن ل إله إل اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، بأن خيفض هبما : أي تكرير( 1)
صوته، مث يعيدمها رافعا هبما صوته، مسي ترجيعا لرجوعه من السر إىل اجلهر، 

من حديث واملراد باخلفض أن يسمع من بقربه، واألذان بغري الرتجيع هو املشهور 
تقول اهلل أكرب، فذكر : طاف يب وأنا نائم رجل، فقال: عبد اهلل بن زيد، قال

وكان بالل يؤذن كذلك إىل أن : األذان إىل آخره برتبيع التكبري بغري ترجيع، قال
 .هو آخر األمرين: مات، وعليه عمل أهل املدينة، وقال أمحد

كل منهما أذان : ل الشيخألنه فعل أيب حمذورة، وعليه عمل أهل مكة، وقا( 2)
صحيح عند مجيع سلف األمة وعامة خلفها، وكل واحد منهما سنة، سواء رجع 

إن الرتجيع واجب ل بد منه، أو إنه مكروه منهي عنه، : أو مل يرجع، ومن قال
اب تسويغ كل ما و فكالمها خمطئ، واختيار أحدمها من مسائل الجتهاد، والص

 مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ألن ثبت يف ذلك، ومن متام السنة يف
هجر ما وردت به السنة ومالزمة غريه، قد يفضي إىل أن جيعل السنة بدعة، 
فيجب مراعاة القواعد الكلية اليت فيها العتصام بالكتاب والسنة واجلماعة، 
وأصح الناس يف ذلك طريقة هم علماء احلديث الذين عرفوا السنة واتبعوها، 

أمحد رمحه اهلل له أصل مستمر يف مجيع صفات العبادات، أقواهلا وأفعاهلا، واإلمام 
من غري كراهة لشيء منه،  صلى اهلل عليه وسلمييستحب كل ما ثبت عن النيب 

 .مع علمه بذلك واختياره للبعض، أو تسويته بني اجلميع
ينه بيانا بال نزاع حلديث إذا أذنت فرتسل، واملرتسل الذي يتمهل يف تأذينه ويب( 3)

جاء فالن على : يفهمه من مسعه، من غري متطيط ول مد مفرط، وهو من قوهلم
رسله، أي على هيئته غري عجل ول متعب لنفسه، ضد املسرع، وألن األذان 

 .إعالم للغائبني، فالتثبت فيه أبلغ يف اإلعالم
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 (3)كاملنارة  (على علو) (2)وأن يكون قائما (1)ويقف على كل مجلة
 .(4)ألنه أبلغ يف اإلعالم

                                                

لى كل فيكون التكبري يف أوله أربع مجل، والتكبري يف آخره مجلتني، فيقف ع( 1)
اهلل أكرب، ويقف وكذلك : تكبرية، ألن التكبرية الثانية إنشاء ثان، ل توكيد فيقول

شيئان جمزومان ل يعربان األذان واإلقامة، وقال : التكبريات الباقية، قال النخعي
ومن الناس من جيعل التكبريات األربع مجلتني، يعرب التكبرية األوىل يف : الشيخ

د مجيع سلف األمة وعامة خلفها، سواء ربع يف أوله أو املوضعني، وهو صحيح عن
املراد اجلملة النحوية املركبة من مبتدأ وخرب، فيكون التكبري يف األذان : ثناه، وقال

 .يف أوله وآخره ست
ابن املنذر وغريه إمجاع من حيفظ عنه أنه من  كىأي يسن أن يؤذن قائما، وح( 2)

، وميل الشيخ إىل عدم إجزاء أذان السنة، ويكره من قاعد وماش لغري عذر
القاعد، والعلماء كافة على أنه ل جيوز قاعدا، ذكره القاضي عياض وغريه، وكرهه 
أهل العلم ملخالفة ما عليه السلف، ول يكرهان ملسافر راكبا وماشيا، ألنه عليه 

والسالم أذن يف السفر على راحلته، صححه الرتمذي، ول يشرع بغري  الصالة
 .ة، لعدم وروده، قال يف اإلنصاف، مطلقا على الصحيح من املذهبالعربي

أبو داود أن بالل يؤذن الفجر على بيت امرأة من بين النجار من أطول  ىملا رو ( 3)
بيت حول املسجد، والعلو املرضع العايل، وعلو الشيء أرفعه واملنارة مفعلة بفتح 

فقد شبه األصلي بالزائد وهو شاذ، مناير : امليم، واجلمع املناور بالواو، ومن قال
صلى اهلل ويقال هلا أيضا املئذنة وجوز إبدال اهلمزة ياء، ومل تكن املنارة يف زمنه 

كان بيت أطول بيت حول املسجد، فكان : وقالت أم زيد بنت ثاتب عليه وسلم
 صلى اهلل عليه وسلمبالل يؤذن فوقه، من أول ما أذن إىل أن بنا رسول اهلل 

كان يؤذن بعد على ظهر املسجد، وقد رفع له شيء فوق ظهره، وبنا مسجده، ف
 .ر لألذان بأمر معاوية ومل تكن قبل ذلكبسلمة املنا

 .ومن أذن لنفسه أو مجاعة حاضرين ل يسن له املكان العايل لعدم احلاجة إليه( 4)
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ويكره أذان  (1)من احلدث األصغر واألكرب (متطهرا)وأن يكون 
را من جناسة يسن أن يؤذنه متطه: ويف الرعاية (3)وإقامة حمدث (2)جنب

جاعال ) (6)ألهنا أشرف اجلهات (5)(مستقبل القبلة) (4)بدن وثوبه
 .(7)(يف أذنيه)السبابتني  (إصبعيه

                                                

 أي يستحب كونه يف األذان واإلقامة متطهرا من احلدثني إمجاعا، حلديث أيب( 1)
هريرة ل يؤذن إل متوضئ رواه الرتمذي وغريه، إل أن الصحيح وقفه قال يف 

 .ول جتب الطهارة الصغرى له بال نزاع: اإلنصاف وغريه
للخالف يف صحته، ولو مبسجد حلصول املقصود، والتحرمي مبعىن : قال الشيخ( 2)

ن اجلنابة آخر، ول يكره نص عليه، ويف الفروع، ويصح وفاقا على األصح، ووجه أ
 .أحد احلدثني فلم متنع صحته كاآلخر

 .بالنزاع للفصل بني اإلقامة والصالة بالوضوء( 3)
 .قياسا على الطهارة من احلدثني( 4)
كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة قال ابن   صلى اهلل عليه وسلمألن مؤذين رسول اهلل ( 5)

أخل   بلة باألذان، فإناملنذر، أمجع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل الق
 .كره وصح، ويستثىن املسافر الراكب أو املاشي فإىل جهة سريه

وألن استقباهلا هو املنقول سلفا وخلفا، ومستحب يف كل طاعة إل بدليل  ( 6)
 .كاخلطبة

أن بالل وضع إصبعيه يف أذنيه، رواه أمحد والرتمذي : وفاقا حلديث أيب جحيفة( 7)
عند أهل العلم يستحبون أن يدخل املؤذن إصبعيه  العمل عليه: وصححه، وقال

ل يتعينان ومها : يف أذنيه يف األذان، ومسيا سبابتني لتحريكهما وقت السب، وقيل
 .أوىل
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فال يزيل قدميه يف منارة  (2)(غري مستدير) (1)ألنه أرفع للصوت
أي يسن أن يلتفت ميينا  (4)(ملتفتا يف احليعلة ميينا ومشال) (3)ول غريها

 .(5) حي على الفالحميينا حي على الصالة، ومشال

                                                

إنه أرفع : ابن ماجه أنه عليه الصالة والسالم أمر بالل بذلك، وقال ىفرو ( 1)
 .لصوتك

ض، أو يف منارة، من دار أي غري مول ظهره القبلة، سواء كان على ظهر األر ( 2)
 .الشيء يدور دورا، حترك وعاد على ما كان عليه

وعنه يزيل قدميه يف منارة وحنوها مع كرب البلد للحاجة وفاقا، واختاره اجملد ومجع، ( 3)
 .وصوبه يف اإلنصاف، وهو املعمول به يف األمصار، ألنه أبلغ يف األعالم

ذوا احلاء والياء من حي، والعني والالم من عرب باحليعلة تبعا للجوهري وغريه، أخ( 4)
 .علي

وأذن بالل فجعلت : برأسه وعنقه وفاقا، وصدره حال ترسله، حلديث أيب جحيفة( 5)
أتتبع فاه ههنا وههنا، يقول ميينا ومشال، حي على الصالة، حي على الفالح، 
متفق عليه وأليب داود لوى عنقه ميينا ومشال، حي على الصالة، حي على 
الفالح، ل يلتفت بصدره، وإمنا اختصتا بذلك، ألن غريمها ذكر ومها خطاب 

وكذا اإلقامة، وجزم : آلدمي كالسالم يف الصالة يلتفت فيه دون ما عداه، وقيل
اآلجري وغريه بعدمه فيها، وهو ظاهر كالم أكثر األصحاب، صححه ابن نصر 

السنة يف اإلقامة : اإلسالماهلل، واملرداوي يف تصحيح الفروع وغريمها، وقال شيخ 
أن يقوهلا وهو مستقبل القبلة، ومل يستثن العلماء إل احليعلة يف األذان وقوله حي 
أي هلم وأقبل إىل الصالة، وإىل الفالح وهو الفوز والبقاء واخللود يف النعيم املقيم، 

 .ويقال للفائز مفلح، واملراد هلموا وعجلوا إىل طلب ذلك
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قائال ) (2)ألنه حقيقة التوحيد (1)ويرفع وجهه إىل السماء فيه كله
ولو أذن  (يف أذان الصبح)أي يسن أن يقول بعد احليعلتني  (بعدمها

حلديث أيب حمذورة رواه  (3)(الصالة خري من النوم مرتني)قبل الفجر 
 .(4)أمحد وغريه

                                                

يرفع وجهه إىل السماء يف : ذان واإلقامة، قال يف اإلنصافأي يف كل من األ( 1)
األذان كله نص عليه، وجزم به يف الفائق، واقتصر عليه املوفق والشارح، واختاره 

 .الشيخ
أي ألن التهليل والتكبري حقيقة التوحيد، وإعالن بذكر اهلل عز وجل، ل يصلح ( 2)

أكرب من كل شيء، وأكرب من أن إل هلل وحده، نفقد بدئ بالتكبري هلل، فاهلل 
ينسب إليه تعاىل ما ل يليق جبالله، وثين بتوحيده الذي خلق اخلليقة ألجله، مث 
ختم بال إله إل اهلل، ومل يزد على مرة إشارة إىل وحدانيته تعاىل، فاستحب اإلشارة 
له، كما تستحب باإلصبع يف التشهد والدعاء، وهذا خبالف الصالة، إذ 

 .ا خفض الصوتاملستحب فيه
السنة أن يقوهلا : إمجاعا مستقبال القبلة كغريها من كلمات األذان، قال الشيخ( 3)

صلى اهلل أمرين رسول اهلل : ولو أذن قبل الفجر، لقول بالل: مستقبل القبلة، وقوله
 .أن أثوب بالفجر، رواه أمحد وغريه، وكان بالل يؤذن بليل عليه وسلم

ئي وابن حبان وغريهم، وصححه ابن خزمية وغريه ولفظ فرواه أبو داود والنسا( 4)
وأخرج الرتمذي . الصالة خري من النوم، مرتني: أمحد فإذا كان أذان الفجر فقل

وهو : حديث بالل ل تثويب يف شيء من الصلوات إل يف صالة الفجر، وقال
من السنة، واسم أيب حمذورة : الذي اختاره أهل العلم، وصح عن أنس أنه قال

صلى اهلل عليه وس، وقيل مسرة بن معري بن سعد بن مجح، مؤذن رسول اهلل أ
 .مبكة أمره به منصرفة من حنني وتويف سنة تسع ومخسني وسلم

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

441 

 (2)ويكره يف غري أذان الفجر (1)وألنه وقت ينام الناس فيه غالبا
مجلة بال  (إحدى عشرة)أي اإلقامة  (وهي) (3)وبني األذان واإلقامة

 .(4)تثنية
                                                

 .(الصالة خري من النوم)فسن تنبيههم بقول ( 1)
وهناين أن أثوب يف العشاء، رواه أمحد وغريه، وهو مذهب مجهور : لقول بالل( 2)

لمني عليه، والعمدة ما يف الصحيحني من أحدث يف أمرنا العلماء، وعمل املس
 .هذا ما ليس منه فهو رد

وحيك أجمنون؟ أما كان يف دعائك الذي دعوتنا وكذا : لقول عمر أليب حمذورة( 3)
الصالة أو : بالنداء بالصالة بعد األذان يف األسواق وغريها، ومثل أن يقول

عوا النداء األول، وإل فال ينبغي أن هذا إذا كانوا قد مس: اإلقامة، قال الشيخ
يكره، فإن تأخر اإلمام أو أماثل اجلريان فال بأس أن ميضي إليه منبه يقول قد 

 (َوُقِا اْلَحْمُد هلِل الَِّ ي َلْم  ـَ َِّقْ  َوَلًدا)حضرت الصالة ويكره قوله قبل األذان 
اللهم صل : قامةاآلية، وكذا إن وصله بعده بذكر، ألنه حمدث وكذلك قوله قبل اإل

على حممد، وحنو ذلك، وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد 
والدعاء مما يفعله بعض املؤذنني، يرفعون أصواهتم به ليس مسنونا عند أحد من 

 .العلماء، بل من البدع املكروهة
عبد اهلل أي اإلقامة املختارة ل تكرر ألفاظها مرتني مرتني، خبالف األذان حلديث ( 4)

بن زيد وكان بالل يؤذن بذلك، ويقيم حضرا وسفرا، وعليه عمر أهل املدينة، ويف 
: أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة إل اإلقامة، قال الرتمذي: الصحيحني

وهو قول بعض أهل العلم من الصحابة والتابعني، وبه يقول مالك والشافعي 
كان : أكثر العلماء، وعن ابن عمر هو قول: وأمحد وإسحاق، وقال البغوي

مرتني مرتني، واإلقامة مرة مرة،  صلى اهلل عليه وسلماألذان على عهد رسول اهلل 
قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، رواه أمحد وأبو داود، : غري أنه يقول

وصححه ابن خزمية وغريه، وشفع األذان وإيتار اإلقامة قد بلغ حد التواتر يف 
= 
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ويقف عند كل مجلة  (2)أي يسرع فيها (حيدرها) (1)وتباح تثنيتها
 .(3)كاألذان

                                                
= 

أن كلمة التوحيد يف آخر األذان مفردة بالتفاق، فهو خارج عن  ىخيف اجلملة، ول
احلكم بشفع األذان،واحلكمة يف تكرير األذان وإفراد اإلقامة أن األذان إلعالم 
الغائبني، فاحتيج إىل التكرير، كما شرع فيه رفع الصوت واحملل، خبالف اإلقامة 

بال تثنية يعين يف : فاظها، وقولهفإهنا إلعالم احلاضرين، فال حاجة إىل تكرار أل
الثانية منهما : قد قامت الصالة، وقال غري واحد: اجلملة وإل فهو يثين قوله

 .تأكيد لألوىل
صلى اهلل عليه ألنه فعل أيب حمذورة، وعليه عمل أهل مكة، وعن أيب حمذورة أنه ( 1)

لرتمذي، علمه األذان تسع عشرة كلمة، واإلقامة سبع عشرة كلمة صححه ا وسلم
فسواء أفرد اإلقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة وبأيها أقام : قال الشيخ

إن إفراد اإلقامة مكروه أو : صحت إقامته عند عامة علماء اإلسالم، ومن قال
بالل بإفراد  صلى اهلل عليه وسلمتثنيتها مكروه فقد أخطأ، فقد أمر رسول اهلل 

عما أمر به النيب  ىوالضاللة حق الضاللة أن ينه اإلقامة، وأمر أبا حمذورة بشفعها،
 .وأما اختيار أحدمها فمن مسائل الجتهاد صلى اهلل عليه وسلم

حدر يف أذانه : بال نزاع وأصل احلدر يف الشيء اإلسراع، قال اجلوهري وغريه( 2)
الرتمذي عن بالل وإذا أقمت فاحدر وأليب عبيدة  ىحيدر حدرا إذا أسرع، وقد رو 

 .حنوه، وألن اإلقامة إعالم للحاضرين فال حاجة فيها إىل الرتسل عن عمر
شيئان جمزومان، األذان : أي كما يقف عند كل مجلة منه، وتقدم قول النخعي( 3)

 .واإلقامة
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فلو سبق املؤذن باألذان فأراد املؤذن  (1)استحبابا (ويقيم من أذن)
فإن أقام  (2)و أعاد األذان كما صنع أبو حمذورةل: أن يقيم، فقال أمحد

أي يسن أن يقيم  (يف مكانه) (3)من غري إعادة فال بأس، قاله يف املبدع
فإن شق كأن أذن  (5)ألنه أبلغ يف اإلعالم (4)(إن سهل)يف مكانه أذانه 

يف منارة أو مكان بعيد عن املسجد أقام يف املسجد لئال يفوته بعض 
 .(6)الصالة

                                                

وفيه ضعف، والعمل : لقوله من أذن فهو يقيم رواه أمحد وأبو داود والرتمذي، قال( 1)
ري الراتب إل بإذنه إل إن خيف فوت وقت عليه عند أكثر أهل العلم، ول يؤذن غ

التأذين، كما أذن زياد حني غاب بالل فأما مع حضوره فال جيوز فإن مؤذين 
مل يكن أحد ليسبقهم باألذان كاإلمام وجزم  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 .بتحرميه أبو املعايل، ألن األذان منوط بنظر املؤذن
رأيت رجال أذن قبل أيب : لعزيز بن رفيع، قالعبد ا ىيعين لكان أوىل، فرو ( 2)

ومىت : حمذورة، فجاء أبو حمذورة فأذن مث أقام، رواه األثرم وغريه، قال يف اإلنصاف
 .جاء وقد أذن قبله استحب أن يعيده

أي فإن أقام املؤذن من غري إعادة األذان، حلديث عبد اهلل بن زيد ملا أذن بالل ( 3)
فأقم أنت فال فرق بينه وبني غريه : وأنا كنت أريده، قالأنا رأيته : قال عبد اهلل

 .واتفقوا يف الرجل يؤذن ويقيم غريه أن ذلك جائز: قال الوزير
أحب إيل : أي يقيم الصالة يف املوضع الذي يؤذن فيه إن مل يشق عليه قال أمحد( 4)

 .أن يقيم يف مكانه، ومل يبلغين فيه شيء
 . الصالةأي إعالم املصلني بالقيام إىل( 5)
وهو : وقال يف النصيحة، السنة أن يؤذن باملنارة، ويقيم أسفل، قال يف اإلنصاف( 6)

 .الصواب، والعمل عليه يف مجيع األمصار واألعصار
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  (إل مرتبا)األذان  (ول يصح) (1) يقيم إل بإذن اإلماملكن ل
 (3)عرفا ألنه ل ميكن املقصود منه إل بذلك (متواليا) (2)كأركان الصالة

ول تعترب املوالة بني اإلقامة والصالة، إذا أقام  (4)فإن نكسه مل يعتد به
 .(5)عند إرادة الدخول فيها

                                                

وملسلم أن بالل  صلى اهلل عليه وسلمملا يف الصحيحني أن املؤذن كان يأيت النيب ( 1)
وينبغي للمؤذن : قال يف اجملمع سلمصلى اهلل عليه و ل يقيم حىت خيرج إليه النيب 

أن ل يقيم حىت حيضر اإلمام ويأذن له يف اإلقامة نص عليه، وألن اإلقامة منوط 
وقتها بنظر اإلمام، ألهنا للقيام إىل الصالة، فال تقام إل بإشارته، فإن أقيمت بغري 

 .فال تقوموا حىت تروين: إشارة أجزأت لقوله
وفاقا، ألنه ذكر معتد به، فال جيوز اإلخالل بنظمه،  أي كرتتيب أركان الصالة،( 2)

وألنه إذا نكسه ل يعلم السامع أن ذلك األذان، ول يصح إل منويا وفاقا ملالك 
 .حلديث إمنا األعمال بالنيات

أي ل حيصل املقصود وهو اإلعالم بدخول الوقت من األذان إل بالرتتيب ( 3)
قال يف اإلنصاف، ول يصح األذان إل  والتوايل، ألن مشروعيته كانت كذلك،

 .مرتبا متواليا بال نزاع
بغري خالف : لعدم ترتيب اجلمل بأن قدم بعضها على بعض، قال يف اإلنصاف( 4)

نكسه : نعلمه، ومسي بذلك ألنه نكس أي قلب عما هو السنة، قال اجلوهري
 .مبعىن قلبه

فاغتسل ومل يعدها، وظاهر ألنه عليه الصالة والسالم ملا ذكر أنه جنب ذهب ( 5)
هذا واهلل أعلم ما مل خيرج من املسجد، أو يشتغل بغري : طول الفصل، قال شيخنا

صلى اهلل الصالة، ويستحب اإلحرام بعد فراغه من اإلقامة، كما كان حال النيب 
 .وخلفائه من بعده، واستمر عمل املسلمني عليه عليه وسلم
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، ول يصح (1)امة قبل الصالةوجيوز الكالم بني األذان وبعد اإلق
فلو أذن واحد بعضه  (2)ولو ظاهرا (عدل)واحد ذكر  (من)األذان إل 
أو ظاهر الفسق مل يعتد  (5)أو خنثى (4)أو أذنت امرأة (3)وكمله آخر

 .(7)أي مطربا به (ملحنا)كان   (ولو)ويصح األذان  (6)به

                                                

نه كان يكلم الرجل بعدما تقام الصالة، وهو ألنه روي عن عمر رضي اهلل عنه أ( 1)
مذهب الشافعي، لكن األوىل تركه إل حلاجة، ولو عرب بالفاء الدالة على التفريع 

 .لكان أصوب
غري خالف علمناه، وزاد يف اإلقناع، ب: قال يف الشرح: فيصح أذان مستور احلال( 2)

 .وتشرتط ذكوريته وعقله وإسالمه
بغري خالف أعلمه، ولو كان ذلك لعذر بأن مات : اإلنصافمل يعتد به، قال يف ( 3)

 .أو جن وحنوه من شرع فيه فكمله الثاين
للرجال مل يصح ومل يعتد به، إمجاعا، حكاه الوزير وغريه، للنهي عن رفع صوهتا، ( 4)

 .فإن أذنت للنساء فال بأس لقصة عائشة
 .وريته صحمشكل لحتمال أن يكون أنثى مل يعتد به، فإن اتضحت ذك( 5)
مر أأقوامها عدمه، ملخالفة : ويف إجزاء األذان من الفاسق روايتان: قال الشيخ( 6)

 .وأما نصب الفاسق مؤذنا فال ينبغي قول واحدا صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
حلن يف قراءته، إذا طرب وغرد، ويف التعريفات، اللحن : حلصول املقصود به، يقال( 7)

ويل فيما يقصر، والتقصري فيما يطول اهـ، والتطريب تقطيع يف القرآن واألذان التط
الصوت وترديده، وأصله خفة تصيب املرء من شدة الفرح، أو من شدة التحزين، 

 .من اإلطراق أو الطربة
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ومن ذي  (2)ويكرهان (1)حلنا ل حييل املعىن (ملحونا)كان   (أو)
 (من مميز)أذان  (وجيزئ) (4)وبطل إن أحيل املعىن (3)لثغة فاحشة

 .(5)لصحة صالته كالبالغ

                                                

كرفع تاء الصالة ونصبها، وحاء الفالح، ألن ذلك ل مينع إجزاء القراءة يف ( 1)
 (راءة يلحن حلنا وحلونا وحلانة وحلانية وحلناوحلن القارئ يف الق): الصالة فهنا أوىل

 .أخطأ يف اإلعراب، وخالف وجه الصواب، فهو لحن وحلان وحلانة
كل شيء حمدث أكرهه، مثل التطريب،ومسع : أي امللحن وامللحون، قال أمحد( 2)

لو كان عمر حيا لفك حلييك، : عبد اهلل بن عمر رجال يطرب يف أذانه، فقال
ع والوقار، وينحو إىل الغناء، ويكره ما فيه غلظه وفضاضة، أو ألنه ينايف اخلشو 

 .تكلف أو زيادة، قال عمر بن عبد العزيز، أذن أذان مسحا، وإل فاعتزلنا
أي ويكرهان من صاحب لثغة وزن غرفة، حبسه يف اللسان حىت تصرب الراء لما ( 3)

اللثغة : قال األزهريأو غبنا، أو السني تاء وحنو ذلك، أو أن ل يتم رفع لسانه، و 
أي جماوزة احلد، فإن مل تكن اللثغة  (وفاحشة)أن يعدل حبرف وكذا اللكنة، 

واللكنة فاحشتني مل يكره، فقد روي أن بالل كان يبدل الشيء سينا، والفصيح 
 .أكمل، وعند املالكية واحلنفية إن أدى إىل تغيري الكلمات حرم

ن أو اللثغة أو اللكنة، ومثال األول مد أي بطل األذان إن أحيل معناه باللح( 4)
إن فتح : اهلل أكرب أو بائه ومثال الثاين إبدال الكاف فاء أو مهزة ويف املبدع: مهزة

 .لم رسول اهلل بطل، ومعناه يف الشرح، إليهامه البدلية فال يتم الكالم
 أي فيصح أذانه لصحة صالته، كما تصح صالة البالغ، لقول عبد اهلل بن أيب( 5)

كان عموميت يأمرونين أن أؤذن هلم وأنا غالم مل أحتلم، وأنس ابن : سنبكر بن أ
 ومل ينكر فكان كاإلمجاع ىمالك شاهد مل ينكر ذلك، وهذا مما ل خيف

= 
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أو   (1)بسكوت (فصل كثري)األذان واإلقامة : أي (ويبطلهما)
وكره اليسري  (3)كقذف  (يسري حمرم)كالم   (و) (2)كالم ولو مباحا

عالم ألنه شرع لإل (5)(قبل الوقت)األذان  (ول جيزئ) (4)غريه
 .(6)بدخوله

                                                
= 

 (رمحة األمة)وهو مذهب مالك وغريه، إذا اعتمد على بالغ، وحكى يف كتاب 
واألشبه أن األذان : واختاره أكثر األصحاب، وقال: اإلمجاع عليه، قال الشيخ

الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية، ويعتمد يف وقت الصالة والصيام ل جيوز 
أن يباشره صيب قول واحدا، ول يسقط ول يعتمد يف مواقيت الصلوات وأما 
األذان الذي يكون سنة مؤكدة يف مثل املساجد اليت يف املصر وحنو ذلك ففيه 

وأما صحة أذانه يف اجلملة وكونه : الختيارات روايتان، والصحيح جوازه، ويف
جائزا إذا أذن غريه فال خالف يف جوازه، وحكى الوزير وغريه اإلمجاع على 

 .استحباب أن يكون بالغا
 .طويل لإلخالل باملوالة، وكذا إن أغمي عليه، أو نام طويال( 1)
 .لفوات املوالة( 2)
وقيل ل : تد يف أثنائه، وفاقا، ويف الفروعوغيبة، ألنه فعل حمرما فيه، كما لو ار ( 3)

 .يبطل يسري كالم حمرم وفاقا
زاد يف اإلقناع، بال حاجة وصحح يف اإلنصاف جواز رد السالم : أي غري احملرم( 4)

 .بال كراهة، ول تبطل به عند مجاهري العلماء كاخلطبة
ضرت الصالة بإمجاع املسلمني نقله ابن جرير والنووي وغريمها، حلديث إذا ح( 5)

 .فليؤذن لكم أحدكم متفق عليه
فال يشرع قبل الوقت، لعدم حصول املقصود، بل وتغرير من يسمعه وتقدم قول ( 6)

إن األذان إعالم بوقت الصالة الذي تفعل فيه، ل الذي وجب فيه، : الشيخ
 .ويظهر بوقت الظهر إذا أبرد هبا وبالفائتة
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 (2)(بعد نصف الليل)فيصح  (إل الفجر) (1)ويسن يف أوله
بليا، فكل ا واشرب ا ح ى  ؤ م ابن أ   ؤ م إم ب   »حلديث 
ويستحب ملن أذن قبل الفجر أن يكون معه من  (3)متفق عليه «مك   

 .(4)يؤذن يف الوقت

                                                

أمحد ومسلم وغريمها، فدل على احملافظة  حلديث كان بالل يؤذن إذا زالت رواه( 1)
على األذان عند دخول الوقت، وعمل املسلمني عليه، وليتأهب الناس للصالة 

 .وجيوز مطلقا ل بعده
 .يعين األذان هلا وهو مذهب مالك والشافعي ومجهور السلف( 2)
من حديث عائشة وابن عمر رضي اهلل عنهم، ويف الصحيح وغريه أحاديث كثرية ( 3)

مبعناه وليتأهب جنب وحنوه ليدرك فضيلة الوقت، ويف الصحيح ليوقظ نائمكم 
الذي يعترب نصفه ينبغي أن : يخشويرجع قائمكم فهذا وجه مشروعيته، وقال ال

يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها، كما كان النهار املعترب نصفه أوله 
ن آخر الليل طلوع طلوع الشمس وآخره غروهبا، وإن كان من غري التنصيف يكو 

حني  صلى اهلل عليه وسلمزل اإلهلي يف قوله ـالفجر وهو أول النهار، ولعل التن
يبقى ثلث الليل، ويف اآلخر، حني ميضي نصف الليل، كذلك تقريبا، واسم ابن 
أم مكتوم عمرو ويقال عبد اهلل بن قيس بن زائدة من عامر بن لؤي وأمه عاتكة 

ومية، قدم املدينة مع مصعب، واستخلفه رسول اهلل بنت عبد اهلل بن عتكم املخز 
على املدينة ثالث عشر مرة، وشهد القادسية وقتل هبا رضي  صلى اهلل عليه وسلم

 .اهلل عنه
كما كان بالل وابن أم مكتوم، وألنه إذا مل يكن كذلك مل حيصل اإلعالم ( 4)

 .بالوقت املقصود باألذان
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ألذان ورفع الصوت با (1)وأن يتخذ ذلك عادة، لئال يغر الناس
: أي (ويسن جلوسه) (3)ما مل يؤذن حلاضر فبقدر ما يسمعه (2)ركن

 (يسريا)وصالة يسن تعجيلها قبل اإلقامة  (4)(بعد أذان املغرب)املؤذن 
 .(5)ألن األذان شرع لإلعالم، فسن تأخري اإلقامة لإلدراك

                                                

ما يقتضي : ل يتأخر يف الليايل كلها، ويف الكايفبالتقدم أو التأخر، فال يتقدم و ( 1)
اشرتاط ذلك، واشرتطه طائفة من علماء احلديث، ويكره األذان للفجر يف رمضان 

: قبل وقتها، إل يف حق من عرفت عادته يف األذان بالليل، قال يف اإلنصاف
 .وعليه عمل الناس من غري نكري

أندى منك صوتا، ليحصل السماع  هو: فارفع صوتك بالنداء، وقوله: لقوله( 2)
يستحب رفع صوته : املقصود باألذان، وكونه بقدر الطاقة مستحب ويف اإلنصاف

 .بقدر طاقته ليحصل السماع، وتكره الزيادة فوق طاقته
يعين احلاضر، واحدا كان أو مجاعة، وكذا لنفسه، فيسر إن خاف تلبيسا، ورفع ( 3)

 .الصوت ما مل يغرر به
مة جلسة خفيفة بقدر حاجته ووضوئه وصالة ركعتني، صححه يف قبل اإلقا( 4)

 .تصحيح الفروع، وعليه أكثر األصحاب
وليفرغ اآلكل من أكله وحنوه، حلديث جابر قال لبالل اجعل بني أذانك وإقامتك ( 5)

قدر ما يفرغ اآلكل من أكله، والشارب من شربه، واملعتصر إذا دخل لقضاء 
العشاء، ويأيت، ول حيرم إمام  ىمذي، واملراد ما عدحاجته رواه أبو داود والرت 

 .فراغه منها بواملقيم يف اإلقامة، نص عليه،ويستحب عقي
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 (1)بني صالتني لعذر، أذن لألوىل وأقام لكل منهما (ومن مجع)
فوائت أذن )فرائض  (ىأو قض) (2)تقدمي أو تأخريسواء كان مجع 

وإن كانت الفائتة  (3)من األوىل وما بعدها (لألوىل، مث أقام لكل فريضة
مث إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر، وإل  (4)واحدة أذن هلا وأقام

 .(6)فلو ترك األذان هلا فال بأس (5)جهر

                                                

مجع  صلى اهلل عليه وسلمأي  اجملموعتني لعذر كسفر ومرض، حلديث جابر أنه ( 1)
 .بني الظهر والعصر بعرفة، وبني املغرب والعشاء مبزدلفة بأذان وإقامتني رواه مسلم

 .عند فعلها، ألن وقتها هو الذي تفعل فيه كما تقدم( 2)
صلى اهلل عليه بال خالف، حلديث اخلندق، شغلوا رسول اهلل : قال النووي وغريه( 3)

عن أربع صلوات حىت ذهب من الليل ما شاء اهلل فأمر بالل فأذن مث أقام  وسلم
فصلى  فصلى الظهر، مث أقام فصلى العصر، مث أقام فصلى املغرب، مث أقام

ليس بإسناده بأس، والطحاوي بإسناد : العشاء، رواه أمحد والرتمذي، وقال
 .صحيح

ألمره عليه الصالة والسالم بالل باألذان واإلقامة، رواه مسلم وغريه، وقال ( 4)
األذان مشروع للفائتة عند األئمة األربعة وغريهم، وليس بواجب، وإذا : الشيخ

 .قام فقد أحسن، وإن اكتفى باإلقامة أجزأهصلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأ
 .أي وإن مل خيف من رفع صوته تلبيسا أي ختليطا جهر لعموم األخبار( 5)
ألنه لإلعالم، ول حاجة لإلعالم هنا، لكن إن رجا اجتماع الناس فاألوىل له أن ( 6)

أعيدت يف # يؤذن، وإن مل يرج اجتماعهم فال بأس برتكه، ول يسن لفاسدة 
، ول لظهر يوم اجلمعة يف مصر، ول فيما يقضي من الفوائت يف مسجد، الوقت

 .ألنه فيه تشويشا وتغليظا، أما إن كان منفردا أو يؤذن بقدر ما يسمع نفسه فال
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ولو أن السامع  (2)أو املقيم (1)أي لسامع املؤذن (ويسن لسامعه)
 .(4)أو مسعه ثانيا وثالثا، حيث سن (3)امرأة

                                                

إجابته إمجاعا، على أي حال كان، من طهارة وغريها، ولو جنبا أو حائضا، إل ( 1)
رواه اجلماعة  « مثل ما يقول املؤذنإذا مسعتم النداء فقول»: حال مجاع وختل لقوله

وقيل بالوجوب، فلو مل جياوبه حىت فرغ استحب له التدارك، ما مل يطل الفصل، 
إذا قال املؤذن اهلل أكرب فقال أحدكم »ويدل على الندب حديث عمر عند مسلم 

وللبخاري حنوه من حديث  «قال ل إله إل اهلل دخل اجلنة: اهلل أكرب، إىل قوله
 .معاوية

صححه يف اإلنصاف، وهو قول مجهور أصحاب . أي يستحب لسامع املقيم( 2)
أبو داود عن أيب أمامة، وقال يف سائر ألفاظ اإلقامة كنحو  ىاألئمة الثالثة، ملا رو 

يف سنده جمهول وشهر، وهو : حديث عمر يف األذان، لكن قال املنذري وغريه
يف منقطع قال ابن وكيف كان فهو حديث ضع: متكلم فيه، وقال النووي

ين قولوا إذا مسعتم عاستدل به ي: ، وقال احلافظحوشب مل يسمع من ابن أيب أوىف
املؤذن إخل على مشروعية إجابة املؤذن يف اإلقامة اهـ وهل يعترب فهم الصوت أول؟ 

إذا : استظهر بعضهم أنه يعترب فهمه، فإن مسع بعضه تابعه فيما مسع فقط لقوله
 .مسعتم

 .األخبارلعموم ( 3)
ظاهر كالمهم أنه جييب ثانيا : أي حيث كان األذان مشروعا، قال يف املبدع( 4)

لكن لو مسع املؤذن وأجابه وصلى يف مجاعته  . وثالثا حيث سن، واختاره الشيخ
مل جيب الثاين، ألنه غري مدعو هبذا األذان وإجابة األول أفضل، إل أذاين الفجر 

 .فهما سواء
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ويقضيه  (2)ولو يف طواف أو قراءة (1)مبثل ما يقول (متابعته سرا)
 .(4)(حوقلته يف احليعلة)تسن  (و) (3)املصلي واملتخلي

                                                

يقول ويف حديث  ما يقول املؤذن ملا تقدم من قوله فقول مثل ماأي قول مبثل ( 1)
عمر، من قال مثل ما يقول صدقا من قلبه دخل اجلنة، رواه مسلم، وله أيضا  من 

وأن حممدا . قال حني يسمع النداء وأنا أشهد أن ل إله إل اهلل وحده ل شريك له
 .نبيا غفر له ذنبه عبده، ورسوله رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا ومبحمد

وألن موافقة : أو ذكر فيقطع القراءة والذكر وجييبه، لعموم األخبار، قال الشيخ( 2)
األذان عبادة مؤقتة يفوت وقتها، وهذه األذكار ل يفوت وقطع املوالة فيها 

 .لسبب شرعي جائز خبالف الصالة
الء ما فاته من أي يقضي املصلي إذا فرغ من صالته واملتخلي إذا خرج من اخل( 3)

إجابة املؤذن حني مساعه، ول يقضي إذا مسع البعض فقط، وإن أجابه املصلي 
بطلت بلفظ احليعلة فقط، دون باقي ألفاظ األذان ألهنا أقوال مشروعة يف الصالة 
يف اجلملة، وكرهه مالك وغريه، وهل جييب املستنجي يف حال الستنجاء أو بعده، 

 .صلي واملتخليظاهر جييب لتعميمهم غري امل
حي على الصالة، حي على الفالح،  : كلمة استعجال مولدة وهي حكاية قول( 4)

كما تقدم أهنم أخذوا احلاء والياء من حي، والعني والالم من على، كما يقال 
احلوقلة ل حول ول قوة إل باهلل، أخذوا احلاء والواو من حول، والقاف من قوة 

احلكمة يف إبدال احلوقلة من احليعلة، أن احليعلة دعاء والالم من اسم اهلل تعاىل، و 
إىل الصالة معناه هلموا، وإمنا حيصل األجر فيه باإلمساع، فأمر السامع باحلوقلة، 
ألن األجر حيصل لقائلها، سواء أعلنها أوأخفاها، وملناسبتها لقول املؤذن، وتكون 

 .والفالح إل حبول اهلل وقوته جوابا له، بأن تربأ من احلول والقوة على إتيان الصالة
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إذا قال املؤذن  (1)ل حول ول قوة إل باهلل: أي أن يقول السامع
الصالة : وإذا قال (2)ة، حي على الفالححي على الصال: أو املقيم

 .(4)صدقت وبررت: قال السامع (3)خري من النوم، ويسمى التثويب

                                                

، أي «ل حول ول قوة إل باهلل كنز من كنوز اجلنة»ويف الصحيحني : تقدم معناه( 1)
إن : أجر مدخر لقائلها، كما يدخر الكنز، وأخرج النسائي يف اليوم والليلة وغريه

 .أسلم عبدي واستسلم: العبد إذا قاهلا قال اهلل
حي على الصالة، قال ل حول ول قوة إل : لحلديث عمر عند مسلم مث قا( 2)

ل حول ول قوة إل باهلل، وللبخاري عن : حي على الفالح، قال: باهلل، مث قال
حي على الصالة، قال ل حول ول قوة إل باهلل، وإمنا مل يتابعه : معاوية إذا قال

وض ألن احليعلة املقصود هبا الدعاء إىل الصالة، وذلك حيصل من املؤذن فع
السامع عما يفوته من ثواب احليعلة ثواب احلوقلة، وألهنا خطاب فإعادته عبث، 
بل سبيله الطاعة وسؤال احلول والقوة الدالني على العرتاف بالعجز وطلب املعونة 

 .من اهلل يف كل األمور
أي إىل العود باإلعالم بعد اإلعالم بإقام الصالة، من ثاب إذا رجع، ألن املؤذن ( 3)

إىل الدعاء للصالة بعد أن دعا إليها باحليعلة، وهو يف األصل اإلعالم رجع 
 .بالشيء واإلنذار بوقوعه، وهو خمصوص بأذان الفجر

أي صدقت يف دعائك إىل الطاعة، وبررت بكسر الراء األوىل وسكون الثانية، ( 4)
ودعاء له أي بر عملك، أو صريك اهلل دابر، أي خري كثري، وهذا استحسان من 

ئليه وإل فليس فيه سنة تعتمد، ول أصل له، لعدم وروده، والصواب ما ذهب قا
متفق  «قولوا كما يقول املؤذن»: إليه مالك وغريه أن يقول مثل ما يقول، لقوله

 .عليه، زاد النسائي حىت ينتهي
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أقامها اهلل : قد قامت الصالة، قال السامع: وإذا قال املقيم
للجمع بني  (2)وكذا يستحب للمؤذن واملقيم إجابة أنفسهما (1)وأدامها

 .(3)ثواب األذان واإلجابة

 (اللهم (4)بعد فارغه)أي قول املؤذن وسامعه  (قوله)يسن  (و)
 .(6)قاله اخلليل وسيبويه (5)يا اهلل، وامليم بدل من يا: أصله

                                                

قد قامت : أبو داود عن أيب أمامة أن بالل أخذ يف اإلقامة فلما أن قال ىملا رو ( 1)
 .أقامها اهلل وأدامها وتقدم الكالم فيه واهلل أعلم: ، قالالصالة

 .أي بعد كل كلمة كالسامع( 2)
األرجح أن املؤذن ل : صرح به مجاعة وعنه ل جييب نفسه، وقال ابن رجب( 3)

 .جييب نفسه، وهو ظاهر كالم مجاعة اهـ
 .فاملقيم أوىل لألمر باإلسراع فيها

ا سامعه بعد فراغه من إجابته وبعد فراغه من أي يقول املؤذن بعد فراغه وكذ( 4)
إذا مسعتم »حلديث عبد اهلل بن عمرو  صلى اهلل عليه وسلمالصالة على النيب 

املؤذن فقولوا مثل ما يقول، مث صلوا علي، فإنه من صلى علي صالة واحدة صلى 
ي أن تكون اهلل عليها هبا عشرا، مث سلوا اهلل يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ل ينبغ

إل لعبد من عباد اهلل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اهلل يل الوسيلة حلت 
 .رواه مسلم «عليه الشفاعة

 .أي حذف حرف النداء من قولك يا اهلل، وعوض عنه ميم مشددة يف األخر( 5)
أي اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم أبو عبد الرمحن الفراهيدي اليحمدي ( 6)

مام يف علم النحو، واستنبط علم العروض، ومن تأسيسه بناء كتاب  األزدي اإل
= 
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أي  (التامة)أي دعوة األذان  (1)بفتح الدال (رب هذه الدعوة)
أي اليت  (والصالة القائمة) (2)الكاملة الساملة من نقص يتطرق إليها

 .(5)منزلة يف اجلنة (4)(الوسيلة آت حممدا) (3)ستقوم وتفعل بصفاهتا

                                                
= 

العني، وكتاب العروض والشواهد وغريها تويف سنة مائة وسبعني، وسيبويه بكسر 
السني وسكون اهلاء أبو بكر عمرو بن عثمان بن قنرب، اشتهر بلقبه سيبويه، وهو 

املشهور، مجيع كتب لقب فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح، صاحب الكتاب 
الناس يف النحو عيال عليه، خرج من بغداد ملا تعصبوا عليه للكسائي، وتويف 

 .بشرياز سنة مائة ومثانني وله نيف وأربعون
 .وقيل بالضم: احرتاز عن الدعوة بالكسر للنسب، وأما دعوة الوليمة فبالفتح( 1)
 َلُه َ ْعَ ُ  اْلَح ِّ : عاىللكماهلا وعظم موقعها، واملراد دعوة التوحيد لقوله ت( 2)

وقيل لدعوة التوحيد تامة ألنه ل يدخلها تغيري ول تبديل، بل هي باقية إىل يوم 
به إىل  ىوصفت الدعوة بالتمام ألهنا ذكر اهلل، ويدع: القيامة، وقال ابن التني

 .عبادته
امت السموات والدائمة اليت ل يغريها ملة، ول ينسخها شريعة، وإهنا قائمة ما ق( 3)

 .واألرض
الوسيلة، من اإليتاء وهو اإلعطاء،  صلى اهلل عليه وسلمأي أعط نبينا حممد ( 4)

توسلت أي تقربت، والوسيلة علم : والوسيلة هي ما يتقرب به إىل الكبري، يقال
وداره، وهي أقرب  صلى اهلل عليه وسلمعلى أعلم منزلة يف اجلنة، وهي منزلة اهلل 

 .العرشأمكنة اجلنة إىل 
 .يف احلديث املتقدم صلى اهلل عليه وسلموقد فسرها به النيب ( 5)
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أي الشفاعة  (2)(وابعثه املقام احملمود الذي وعدته) (1)والفضيلة
مث  (3)العظمة يف موقف القيامة، ألنه حيمده فيه األولون واآلخرون

 .(4)يدعو
                                                

الرتبة الزائدة على سائر اخلالئق وحيتمل أن تكون منزلة أخرى، أو تفسريا ( 1)
وأما الدرجة الرفيعة فيما يقال بعد األذان فلم أره يف : للوسيلة، قال السخاوي

 .شيء من الروايات
فأقمه املقام احملمود الذي وعدته وهو الذي يغبطه فيه  أي ابعثه يوم القيامة( 2)

األولون واآلخرون، ومن سأل اهلل له الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، زاد 
البيهقي إنك ل ختلف امليعاد، واملوصول إما بدل، وإما خرب مبتدأ حمذوف وإما 

ية التعريف، بدل على رواية النكري، نعت على روا: مفعول بفعل حمذوف، وقيل
ورواه النسائي وغريه بالتعريف بإسناد صحيح، ورواه البخاري وأكثر أهل احلديث 

 :وهو الصحيح من وجوه: بالتنكري، قال ابن القيم
 .اتفاق أكثر الرواة عليه (أحدها)
 . موافقته للفظ القرآن (والثاين)
 .لفط التنكري قد يقصد به التعظيم (الثالث)و
 .يعينه وحذفها يقتضي إطالقا وتعددا دخول الالم (والرابع)
حمافظته عليه الصالة والسالم على ألفاظ القرآن، وأراد بذلك قوله  (اخلامس)و

َعَ َك َربَُّك َمَقاًما َمْحُم ً ا: تعاىل بـْ  . َعَسى َأْم  ـَ
لتعجيل احلساب والراحة من طول املوقف يف احملشر، وحيمده اخلالق جل وعال، ( 3)

يشفع يف أهل املوقف، ليقضي  صلى اهلل عليه وسلمتصة به وهذه الشفاعة خم
صلى اهلل عليه نوح مث مبوسى مث بعيسى مث مبحمد ببينهم، بعدما يستغيثون بآدم مث 

 .ثالث شفاعات صلى اهلل عليه وسلمأنا هلا، وله : فيقول وسلم
ا وحسنه، حلديث الدعاء ل يرد بني األذان واإلقامة، رواه أمحد والرتمذي وغريمه( 4)

 سلوا اهلل العفو والعافية يف الدنيا : فما نقول؟ قال: أي فادعوا قالوا
= 
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وحيرم خروج من وجبت عليه الصالة بعد األذان يف الوقت من 
 .(2)أو نية رجوع (1)مسجد، بال عذر

                                                
= 

حديث صحيح، وحلديث قل كما يقول فإذا انتهيت فسل : واآلخرة قال ابن القيم
رضيت باهلل ربا، وباإلسالم دينا، : تعطه رواه أبو داود، ويستحب أن يقول

بن أيب وقاص رواه مسلم، وغريه، نبيا، حلديث سعد  صلى اهلل عليه وسلمومبحمد 
اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار هنارك وأصوات »وتقدم ويقول عند أذان املغرب، 

 .، حلديث أم سلمة رواه أبو داود والرتمذي«دعاتك فاغفر يل
من أدركه األذان يف املسجد مث خرج مل خيرج حلاجة »مع صحتها منه، حلديث ( 1)

أمرنا : ، رواه ابن ماجه، وألمحد عن أيب هريرة«فقهو ل يريد الرجعة فهو منا
إذا كنتم يف املسجد فنودي بالصالة فال خيرج  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

أحدكم من املسجد حىت يصلي، ورأى أبو هريرة رجال خرج من املسجد بعد 
 صلى اهلل عليه وسلمإن هذا قد عصى أبا القاسم : األذان فأتبعه بصره، وقال

أمجعوا على القول هبذا احلديث ملن مل يصل، وكان على طهارة : ه ابن عبد الربوقال
اهـ وألن خروجه بعد األذان من املسجد ذريعة إىل اشتغاله عن الصالة مجاعة قال 

وإن كان التأذين للفجر قبل الوقت مل يكون اخلروج، وأما خروجه لعذر : الشيخ
األذان ليصلي مجاعة مبسجد آخر، فال حيرم، كقضاء حاجة، ومثله لو خرج بعد 

 .ل سيما مع فضل إمامه
أي إىل املسجد قبل فوت اجلماعة، ويستحب أن ل يقوم إذا أخذ املؤذن يف ( 2)

األذان، بل يصرب قليال لئال يتشبه بالشيطان، ولو دخل املسجد واملؤذن قد شرع 
يصلي حتية يف األذان مل يأت بتحية املسجد ل بغريها، بل جييب املؤذن، مث 

املسجد، ليجمع بني أجر اإلجابة والتحية، واملراد غري أذان اخلطبة، ألن استماع 
 .اخلطبة أهم
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 (1)  شروط الص  با

 

الشرط ما ل يوجد املشروط مع عدمه، ول يلزم أن يوجد عند 
أي تتقدم عليها وتسبقها،  (قبلها)أي ما جيب هلا  (شروطها) (2)وجوده

 .(3)إل النية فاألفضل مقارنتهما للتحرمية

                                                

أمجع األئمة على أن للصالة شرائط ل تصح إل هبا، وهي اليت تقدمها، ويأيت ( 1)
تفصيلها، والشروط مجع شرط، كفلوس مجع فلس، والشرائط مجع شريطة،  

راط واحدها شرط، وهو لغة العالمة، مسي شرطا، كفرائض مجع فريضة، واألش
 .أي عالماهتا (فقد جاء أشراطها)ألنه عالمة على املشروط، ومنه 

هذا هو املشهور فإذا عدمت الشروط أو بعضها عدمت الصالة، ول يلزم من ( 2)
تعليق أمر بأمر كل منهما يف املستقبل، يعين إذا : وجودها وجود الصالة، ويقال

صحت الصالة، ويعرب عنه أيضا بإلزام الشيء والتزامه وهو عقلي  وجد الشرط 
كاحلياة للعلم، ولغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق، وشرعي وهو ما يتوقف 
عليه صحة مشروطة إن مل يكن عذر، كالطهارة للصالة، ول يدخل فيه ول يؤثر 

صوف، فيه، ول يوصل إليه يف اجلملة، والشرط مع املشروط كالصفة مع املو 
والشرط والفرض يشرتكان يف توقف املاهية عليهما، ويفرتقان يف أن الشرط يكون 
خارج املاهية، والفرض داخلها، وأيضا فالشرط جيب استصحابه يف املاهية من 

 .أوهلا إىل آخرها، والفرض ينقضي ويأيت غريه، واعترب ذلك بغسل الوجه وحنوه
 .ى الصالة بل ول يستحبقال املنقح ويأيت فال جيب تقدميها عل( 3)
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وهبذا املعىن فارقت  (1)وجيب استمرارها أي الشروط فيها
روط الصالة اإلسالم والعقل والتمييز وهذه أي من ش (منها) (2)األركان

ولذلك مل يذكرها  (4)إل التمييز يف احلج ويأيت (3)شروط يف كل عبادة
 .(6)(الوقت)ومنها  (5)كثري من األصحاب هنا

                                                

 .ينبئ أن العبارة من املنت ومل أره فيه (أي)أي يف الصالة إىل انقضائها، وتعبريه بـ ( 1)
أي بوجوب استمرار الشروط فيها فارقت الشروط األركان، ألنه ل جيب استمرار ( 2)

 .األركان فيها
تسعة،  من صالة كما تقدم، وزكاة وصوم وحج وغري ذلك، فكملت الشروط( 3)

 .شروط وجوب، وشروط صحة: وزادها أتباع األئمة وقسموها قسمني
 .يف كتاب املناسك، فإنه يصح ممن مل مييز ولو أنه ابن ساعة( 4)
فكذلك مل يذكرها املاتن تبعا للمقنع، ونظرا إىل أهنا شروط للنية، فهي شروط ( 5)

 .للشرط لبتدائه
إذا بني حده،  (الشيء يوقته ويقتهووقت )مأخوذ من التوقيت، وهو التحديد ( 6)

وكل شيء له حد وغاية، فهو موقت، ووقت اهلل الصالة توقيتا حد هلا وقتا من 
الزمان، قال يف اإلنصاف، واعلم أن الصالة إمنا جتب بدخول الوقت بالتفاق، 
وإذا دخل وجبت، وإذا وجبت وجبت شروطها املتقدمة عليها، كالطهارة وغريها 

ما سواها فمنها ما يصح يف كل  وقت للصالة املكتوبة خاصة، فأمااهـ واملراد ال
وقت كركعيت الطواف والفوائت، ومنها ما ل يصح يف أوقات كالنوافل املطلقة، 
ومنها ما هو موقت أيضا كالرواتب والضحى، ومنها ما يتعلق بأسباب كصالة 

 .تصح قبله الكسوف، والستسقاء ومعىن كون الوقت شرطا للصالة أن الصالة ل
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وهو  (1)الصالة هلا وقت شرطه اهلل هلا ل تصح إل به: قال عمر
لوات اخلمس يف الص صلى اهلل عليه وسلمحديث جربئيل حني أم النيب 

 .(2)« ا محمد ه ا وق  األنبياء من قبلك»: مث قال

                                                

خمصوصة حمدودة ل جتزئ قبلها  تااوأمجع املسلمون على أن للصلوات اخلمس أوقا( 1)
أي مفروضا  * ِإمَّ الصَّ َ  َ اَنْ  َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِ َ اًبا َمْ ُق ًتا: قال تعاىل

يف األوقات، واملفروض هو املقدر احملدود، فإن التوقيت والتقدير والتحديد 
فاظ متقاربة، واملراد الوقت الذي عينه اهلل ألداء هذه العبادة، وهو والفرض أل

 .القدر احملدود للفعل من الزمان، ويأيت يف مواضعه
أي والوقت الذي أمجله عمر مفصل حديث جربئيل، وقال بعضهم صوابه وهو ( 2)

ما يف حديث جربيل، واحلديث رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وحسنه من حديث 
مث »: ، يعين يف أول الوقت ويف آخره«أمين جربئيل عند البيت مرتني»: اسابن عب

، وألمحد وغريه من حديث جابر قال قم «الوقت ما بني هذين الوقتني: قال
ما بني هذين الوقتني وقت، قال البخاري والشيخ : فصل، فذكر حنوه، مث قال

ني أن جربئيل هو أصح شيء يف املواقيت، وسيأيت وأصله يف الصحيح: وغريمها
هبذا أمرت، وبني ابن إسحاق وغريه أن : نزل فصلى مث صلى، احلديث مث قال

ذلك كان صبيحة الليلة اليت فرضت فيها الصلوات، وهي ليلة اإلسراء وإمامة 
مل خيتلف : بلغت حد التواتر، قال ابن عبد الرب صلى اهلل عليه وسلمجربئيل به 

 صلى اهلل عليه وسلمزوال فعلم النيب أن جربئيل هبط صبيحة اإلسراء عند ال
الصالة ومواقيتها وهيئتها، ويف الباب أحاديث، منها حديث بريدة يف الذي سأل 

عن وقت الصالة، فصلى يومني أول الوقت وآخره مث  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
، رواه مسلم، وله حنوه عن عمرو بن شعيب وعبد «صالتكم بني ما رأيتم»: قال

 .ر وغريمهااهلل بن عم
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 .(2)ألهنا تضاف إليه (1)فالوقت سبب وجوب الصالة

                                                

أي سبب نفس الوجوب، إذ سبب وجوب األداء اخلطاب، والسبب اجلزء املتصل ( 1)
باألداء ل كله، ويف اإلنصاف، السبب قد جيتمع مع الشرط، وإن كان ينفك عنه، 
فهو هنا سبب الوجوب، وشرط للصحة، خبالف غريه من الشروط فإهنا شروط 

َأِقِم الصَّ َ  : وقت، لقوله تعاىلللصحة فقط، وأمجعوا على أهنا جتب بأول ال
جتب بآخره، ويف صحيح مسلم من : إل أبا حنيفة فقال ِلُدُل ِك ال َّْم ِ 

كيف بك إذا بقيت يف قوم يؤخرون الصالة عن وقتها أي أول : حديث أيب ذر
صل الصالة لوقتها، أي ألول : وقتها، كما هو املنقول عن أولئك األمراء، قال له

: عوا على فضيلة اإلتيان هبا أول الوقت يف اجلملة هلذه اآلية وقولهوقتها، وأمج
 َِرال اِبُق َم  َوَساِرُع ا ِإَلى َمْ ِفَرٍ  ِمْن َربُِّكمْ َفاْسَ ِبُق ا اْلَقيـْ َوالسَّ

اِبُق مَ  سأل أي العمل أحب إىل » صلى اهلل عليه وسلمويف الصحيحني أنه  السَّ
، ويف رواية لوقتها، وأليب داود والرتمذي واحلاكم «الصالة على وقتها: اهلل؟ قال

وصححاه، أفضل األعمال الصالة يف أول وقتها، وأصل طلب املسارعة إىل 
البدار إىل الصالة يف أول وقتها : اخلريات واملسابقة إليها قطعي، قال ابن بطال

أول : أفضل من الرتاخي، ألنه شرط، وجاء يف ذلك أحاديث كثرية، منها قوله
الصالة يف وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض : لوقت رضوان اهلل، وقال الشيخا

: الصالة، وهي أحب األعمال إىل اهلل إذا أقيمت لوقتها املستحب، قال تعاىل
َحاِفُظ ا َعَلى الصََّلَ اِل َوالصَّ ِ  اْلُ ْسَ ى  ومن احملافظة عليها اإلتيان هبا

أوله أفضل من آخره، إل حيث استثناه الشارع، : أول وقتها، ويأيت قوله رمحه اهلل
وخلفائه، فكانوا  صلى اهلل عليه وسلمول ريب أن فعلها أوله هو اختيار النيب 

ما : يصلون يف أول الوقت، ومل يكونوا خيتارون إل ما هو األفضل، والرتمذي وغريه
 .صلى صلى اهلل عليه وسلم صالة لوقتها إل خري مرتني، حىت قبضه اهلل

صالة الظهر، وهي تدل على : أي ألن الصالة تضاف إىل الوقت، فيقال( 2)
 .السببية
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صلى لقوله  (2)(الطهارة من احلدث)منها  (و) (1)وتتكرر بتكرره
 «  قبا اهلل ص   أحد م إ ا أحدع ح ى     أ» اهلل عليه وسلم

 .(3)متفق عليه
فال تصح الصالة مع جناسة بدن  (4)(جسالن)ارة من هالط (و)

والصلوات املفروضات مخس يف اليوم  (5)املصلي أو ثوبه أو بقعته ويأيت
 .(6)والليلة

                                                

أي الصالة تتكرر بتكرر الوقت، فكلما دخل الوقت وجبت الصالة، وشرط ( 1)
 .للوجوب كاألداء وغريه، وبقية الشروط لألداء مع القدرة دون الوجوب

 .صغر وتقدمأي ومن شروط الصالة الطهارة من احلدث األكرب واأل( 2)
من حديث أيب هريرة أي حىت يتوضأ باملاء، أو ما يقوم مقامه، وملسلم من ( 3)

، فال تصح بدونه مع باقي «ل يقبل اهلل صالة بغري طهور»: حديث ابن عمر
الشروط، واملراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة، وهو اإلجزاء وحقيقة القبول وقوع 

صالة قط إل  صلى اهلل عليه وسلم، ومل يصل الطاعة جمزئة رافعة ملا يف الذمة
متوضئا مع القدرة، وهذا مما ل جيهله عامل، ول يسقط جبهل ول نسيان، قال 

ومن نسي طهارة احلدث وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الصالة بطهارة بال : الشيخ
غري واحد إمجاع األمة على أن من صلى حمدثا مع إمكان  ىنزاع اهـ، وكذا حك

 .ء فصالته باطلةالوضو 
 .تقدم أنه قذر خمصوص مينع جنسه الصالة كالبول والدم واخلمر( 4)
 .يف الشرط السابع وهو اجتناب النجاسات( 5)
ولقوله  َأِقِم الصَّ َ  ِلُدُل ِك ال َّْمِ  ِإَلى َ َسِ  اللَّْيِا َوقـُْر َم اْلَفْجرِ : لقوله تعاىل( 6)

صلى ليلة اإلسراء مخس وهن مخسون ولقوله  وسلمصلى اهلل عليه تعاىل لرسوله حممد 
  مخس صلوات كتبهن اهلل، ويف حديث معاذ أخربهم اهلل عليه وسلم

= 
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وهي  (فوقت الظهر) (2)إل لعارض كالنذر (1)ول جيب غريها
 .(3)األوىل

                                                
= 

أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، وغري ذلك، وأمجع املسلمون 
على أن الصلوات املفروضات يف اليوم والليلة مخس، ل نزاع بينهم يف ذلك، ول 

 .كافر  ينكره إل
صلى اهلل عليه أي غري الصلوات اخلمس، ملا يف الصحيحني أن رجال سأل النيب ( 1)

هل : قال «مخس صلوات»: ما افرتض اهلل على عباده من الصلوات؟ قال وسلم
، فحلف الرجل ل يزيد عليها ول ينقص، «ل إل أن تطوع»: على غريها؟ قال

 .قأفلح الرجل إن صد صلى اهلل عليه وسلمفقال 
 .فيجب الوفاء به، وأما الوتر فسيأيت( 2)
واشتقاقها من الظهور، ألن وقتها أظهر األوقات، ألنه يعرف بزيادة الظل، ( 3)

وألهنا ظاهرة يف وسط النهار، وقيل ألهنا أول صالة ظهرت يف اإلسالم، وقيل 
ألهنا يف وقت الظهرية، أي شدة احلر، والظهر لغة الوقت بعد الزوال، وشرعا 

َأِقِم  ة هذا الوقت، من تسمية الشيء باسم وقته، وهي األوىل، لقولهصال
وتسمى اهلجري، ألهنا تصلي وقت اهلاجرة، وهي شدة  الصَّ َ  ِلُدُل ِك ال َّْم ِ 

اهلجري اليت يصلي  صلى اهلل عليه وسلماحلر، وعن أيب برزة، كان رسول اهلل 
ولبداءة جربئيل هبا، ملا  تدعوهنا األوىل حني تدحض الشمس، أي حني تزول،

ملا علم  صلى اهلل عليه وسلمولبداءة النيب  صلى اهلل عليه وسلمصلى بالنيب 
 فرضت الصالة ليال، فلم مل يبدأ : أصحابه، فإن قيل

حيتمل أن يكون قد وقع تصريح بأن أول وجوب اخلمس من : بالفجر؟ قيل
ألن الصالة فرضت جمملة  الظهر، وحيتمل أن اإلتيان هبا كان متوقفا على بياهنا

وحلديث  َأِقِم الصَّ َ  ِلُدُل ِك ال َّْم ِ : الظهر لقوله ومل تبني إل عند
الظهر حني زالت الشمس، ومن األصحاب من بدأ بالفجر ألن  ىجربئيل فصل

 الوسطى هي العصر، وإمنا تكون الوسطى إذا كانت الفجر هي 
= 
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إىل مساواة )ويستمر  (1)أي ميل الشمس إىل املغرب (من الزوال)
أي بعد الظل الذي زالت  (2)(عد يفء الزوالفيئه ب)الشاخص  (الشيء

 .(3)عليه الشمس

                                                
= 

وغري ذلك، قال يف  َك قَـْبَا  ُُل ِ  ال َّْم ِ َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربِّ : األوىل ولقوله
الختيارات، وهذا أجود، ألن الصالة الوسطى هي صالة العصر، وإمنا تكون 

 .الوسطى إذا كانت صالة الفجر األوىل
حكاه خالئق وملا تقدم، وهو : بإمجاع املسلمني حكاه غري واحد، وقال النووي( 1)

وميل الشمس  ِم الصَّ َ  ِلُدُل ِك ال َّْم ِ َأقِ : الدلوك الذي أراد اهلل بقوله
س عن خط ماء يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره، وبتحول الشسمعن كبد ال

املسامتة، وحبدوث الظل بعد عدمه، ومبضي قدر نصف القوس متمكنا بعد 
 .الشروق، وأمجعوا أهنا ل تصلي قبل الزوال

يء فيئا رجع من جانب املغرب إىل أي ميتد وقت الظهر إليه، وفاء الظل يف( 2)
جانب املشرق، ول يكون الفيء إل بعد الزوال، ألنه ظل فاء من جانب املغرب، 
قال اجلرجاين، الفيء ما ينسخ الشمس، وهو من الزوال إىل الغروب، كما أن 
الظل ما نسخته الشمس، وهو من الطلوع إىل الزوال، وكل إنسان بقدم نفسه 

 .تقريبا ستة أقدم وثلثا قدم
لقوله عليه الصالة والسالم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ( 3)

وألن جربيل رواه مسلم، أي ويستمر وقت الظهر حىت يصري ظل كل رجل مثله، 
حني زالت الشمس يف اليوم األول، ويف اليوم  صلى اهلل عليه وسلمصالها بالنيب 

الوقت فيما بني هذين الوقتني، فتضبط : قالالثاين حني صار ظل كل شيء مثله، و 
فإذا بلغت قدر الشاخص فقد . ما زالت عليه الشمس من الظل، مث تنظر الزيادة عليه

 الظهر  انتهى وقت الظهر، ويف صحيح مسلم ووقت
= 
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علم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من ا
جانب املغرب، مث ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت 

فإذا  (1)الشمس إىل وسط السماء وهي مسألة الستواء انتهى نقصانه
لرتفاعها إىل  (3)الظل يف الصيف ويقصر (2)زاد أدىن زيادة فهو الزوال

 .(5)ويطول يف الشتاء (4)اجلو

                                                
= 

إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما مل حيضر العصر، وله من حديث أيب 
ويف اليوم الثاين أخرها حىت كان قريبا  موسى يف اليوم األول حني زالت الشمس،

 .من وقت العصر باألمس
أي الظل، والوسط يف األصل اسم للمكان الذي يستوي إليه املساحة من ( 1)

إعلم كلمة يؤيت : اجلوانب يف املدور، ومن الطرفني يف املطول، كمركز الدائرة وقوله
 .هبا لالعتناء مبا بعدها

ء بعد قيام الشمس فهو الزوال، وهو وقت الظهر زاد الظل الذي فا اأي فإذ( 2)
والظل أصله السرت، وظل الليل سواده، وظل الشمس ما سرت به الشخوص من 

رؤبة كل موضع تكون يف : مسقطها، وظل النهار لونه إذا غلبته الشمس، وقال
الظل يكون غدوة وعشية، : الشمس فتزول عنه فهو ظل ويفء، وقال ابن قتيبة

 .ن إل بعد الزوالوالفيء ل يكو 
وأقصره يف النصف من حزيران والصيف ثالثة أشهر، ودخوله عند حلول الشمس ( 3)

هو القيظ، : رأس احلمل، وهو عند العرب الربيع، والذي يليه القيظ، وقال بعضهم
وعند العامة هو الصيف، ولعله املراد، فكلما طال النهار قصر الظل، وإذا قصر 

 .النهار طال الظل
 .ي كبد السماء، واجلو ما بني السماء واألرضأ( 4)
 .ملسامتتها للمنتصب( 5)
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وحتصل فضيلة  (2)(وتعجيلها أفضل) (1)وخيتلف بالشهر والبلد
 .(3)التعجيل بالتأهب أول الوقت

                                                

اختالفا كثريا طول وقصرا، وانعداما بالكلية، فيقصر الظل جدا يف كل بلد حتت ( 1)
وسط الفلك، ويطول يف ضد ذلك، وفاقد وقتها كبلغار مكلف هبما فيقدر هلا  

فاقدروا له، وأيام : الكما يقدر يف أيام الدجال، ملا ثبت يف صحيح مسلم ق
الدجال وأربعون يوما، يوم كسنة، فيصلي فيه صالة سنة، ويوم كشهر، فيصلي فيه 
صالة شهر، ويوم كجمعة فيصلي فيه صالة مجعة، وباقي األيام كأيامنا فيقدر يف 
الثالث األول، مقدار الوقت، فكذا يف بلغار وحنوها فإنه يطلع الفجر يف بلغار 

أربعينية الشتاء، وأفىت السرخسي والبلقاين بسقوطه عنهم،  قبل غروب الشفق يف
واملواقيت : وأفىت غريمها بوجوبه، وهو أوجه قياسا على أيام الدجال، قال الشيخ

 صلى اهلل عليه وسلموعلمها النيب  صلى اهلل عليه وسلماليت علمها جربيل للنيب 
يف كتبهم، هي يف لألمة، حني بني مواقيت الصالة، وهي اليت ذكرها العلماء 

يوم   صلى اهلل عليه وسلماأليام املعتادة، فأما ذلك اليوم الذي قال فيه رسول اهلل 
، فله حكم آخر، تكون فيه الصالة بقدر األيام «اقدروا له قدره»: كسنة قال

ل ينظر فيه إىل حركة الشمس، ل بزوال ول بغروب ول مغيب شفق وحنو . املعتادة
أي على مقدار  * َوَلُهْم ِرْ قـُُهْم ِفيَها ُبْكَرً  َوَعِ يًّا: ذلك كما يف قوله

 .البكرة والعشي يف الدنيا، واليوم املراد به اليوم والليلة
وحلديث كان يصلي اهلجري حني  َأِقِم الصَّ َ  ِلُدُل ِك ال َّْم ِ : لقوله تعاىل( 2)

جيلها تدحض الشمس، وحديث يصلي الظهر باهلاجرة متفق عليهما فتع
هو : مستحب بغري خالف، حكاه غري واحد، يف غري شدة حر، وقال الرتمذي

 .الذي اختاره أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم
هلا أو لغريها مما يسن تعجيلها والتأهب الشتغال بأسباب الصالة، كطهر وأذان ( 3)

 .وسرت وحنوه، من حني دخول الوقت، ألنه ل يعد إذا متوانيا
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حلديث  (1)فيستحب تأخريها إل أن ينكسر  (إل يف شدة حر)
 .(3)أو يف بيته (ولو صلى وحده) (2)«بر وا بالظهرأ»

                                                

األرجح أنه سنة ويف : احلر، ويتسع الظل يف احليطان، وقال ابن منجايعين ( 1)
اإلبراد أن يؤخر : أبرد حىت رأينا يف التلول وقال النووي وغريه: حديث أيب ذر قال

الصالة قليال بقدر ما حيصل للحيطان يفء ميشيء فيه القاصد إىل الصالة فيصلي 
 .يف آخر الوقت، ول جياوز باإلبراد نصف الوقت

إذا »رواه البخاري وغريه، من حديث أيب سعيد، ورواه اجلماعة من حديث أيب هريرة ( 2)
، وهو حديث متواتر رواه «اشتد احلر فأبردوا بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم

بضعة عشر صحابيا، وأبردوا أي أخروها إىل أن يربد الوقت، أي الزمان الذي يتبني 
فيه برودة، والباء للتعدية، أي أدخلوا صالة الظهر يف فيه انكسار شدة احلر، فيوجد 

برد إذا دخل يف الربد، أمر استحباب، وقيل أ: الربد، وهو سكون شدة احلر، ويقال
بل للوجوب، حكاه القاضي وغريه، واجلمهور على الستحباب، وفيح : إرشاد، وقيل

نها، ومفهومه أن وانتشار هلبها، ووهجها نعوذ باهلل م جهنم شدة حرها، وغلياهنا،
احلر إذا مل يشتد مل يشرع اإلبراد وهو ظاهر، واختلف العلماء يف املعىن الذي ألجله 

هو حصول اخلشوع فيها، فال فرق بني من يصلي : أمر باإلبراد، فمنهم من قال
خشية املشقة على من بعد عن املسجد مبشيه يف : وحده ويف مجاعة، ومنهم ن قال

 مساجد اجلماعات، اليت تقصد من األمكنة املتباعدة، احلر، فيختص بالصالة يف
هو نفس توهج النار، فال فرق بني من يصلي وحده أو يف مجاعة، : ومنه من قال

خشية املشقة على من بعد عن املسجد مبشيه يف احلر، فيختص : ومنهم من قال
: قالبالصالة يف مساجد اجلماعات، اليت تقصد من األمكنة املتباعدة، ومنهم من 

هو نفس توهج النار، فال فرق بني من يصلي وحده أو يف مجاعة، قال ابن رجب، 
واحلكمة : هو املقدم وثبت من حديث أيب ذر اإلبراد، وكانوا جمتمعني، قال احلافظ

دفع املشقة، لكوهنا قد تسلب اخلشوع، أو كوهنا احلالة اليت ينتشر فيها العذاب، فإهنا 
 .تسجر فيها جهنم

 ملذهب اختاره املصنف والشارح واخلرقي، وهو مذهب أيب حنيفة هذا ا( 3)
= 
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أي ويستحب تأخريها مع غيم إىل  (غيم ملن يصلي مجاعة أو مع)
ألنه وقت خياف فيه املطر  (1)قرب وقت العصر ملن يصلي مجاعة

وهذا يف غري اجلمعة فيسن  (2)فطلب األسهل باخلروج هلما معا: والريح
 (وقت العصر)أي يلي وقت الظهر  (ويليه) (3)تقدميها مطلقا

 .(4)املختار

                                                
= 

أهل احلديث يستحبون تأخري : وابن املنذر وغريهم، لظاهر األخبار، قال الشيخ
الظهر مطلقا، سواء كانوا جمتمعني أو متفرقني، وبذلك جاءت السنة الصحيحة 

املراد أن يرتك  اليت ل دافع هلا، وكل من الفقهاء يوافقهم أو األغلب اهـ وليس
 .اجلماعة ويصلي وحده، إذ ل يرتك واجب ملسنون، وإمنا املراد املعذور ملرض وحنوه

 .وعنه ل تؤخر لغيم، وفاقا ملالك والشافعي( 1)
كذا علله القاضي بذلك، وظاهر اخلرقي وغريه سنية تعجيل الظهر يف غري شدة ( 2)

نص، وما روي عن أمحد احلر، إذا غلب على ظنه دخول الوقت، وقوفا مع ال
حيمل على أنه أراد بالتأخري ليتيقن دخول الوقت، ول يصلي مع الشك، كما نقل 

يوم الغيم يؤخر الظهر حىت ل يشك أهنا قد حانت ويعجل : عنه أبو طالب، قال
 .العصر

فال يؤخرها يف حر أو غيم إمجاعا، حلديث ما كنا نقيل ول نتغذى إل بعد ( 3)
 .كنا جنمع إذا زالت الشمس متفق عليهما: اجلمعة، وحديث

وهو اللذي جيوز تأخري الصالة إىل آخره من غري عذر، مسي بذلك ألرجحيته ( 4)
على ما بعده، أو لختيار جربئيل إياه أو ألن فعلها فيه موكول إىل اختيار 
املكلف، والعصر الزمان، أو الغداة، أو العشي، ومنه مسيت صالة العصر، أو ألهنا 

ي عشية وقيل من طرف النهار، والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا، تصل
 .وقيل لنعصار النهار للفراغ، والشمس للغروب
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إىل مصري الفيء مثليه بعد يف )ويستمر  (1)من غري فصل بينهما
الضرورة )وقت  (و) (2)أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس (الزوال

 .(3)أي غروب الشمس فالصالة فيه أداء (إىل غروهبا

                                                

وقت العصر ل يدخل إل بعد زيادة يسرية : ول اشرتاك وفاقا للشافعي، فال يقال( 1)
عن خروج وقت الظهر، ول أن آخر وقت الظهر أول وقت العصر ملا يف صحيح 

 .قت الظهر ما مل حتضر العصرمسلم وو 
أي ميتد الوقت املختار للعصر إىل ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي ومجاهري ( 2)

حني صار ظل كل شيء  صلى اهلل عليه وسلمالعلماء، ألن جربئيل صالها بالنيب 
: مثله يف اليوم األول، ويف اليوم الثاين حني صار ظل كل شيء مثليه، وقال

، وعنه إىل اصفرار الشمس، صححه الشارح «ين الوقتنيالوقت فيما بني هذ»
، رواه مسلم، «وقت العصر ما مل تصفر الشمس»وغريه، واختارها اجملد، حلديث 

مث أخر : وله من حديث أيب موسى وهو متأخر، والعمل باملتأخر متعني قال
العصر يعين يف اليوم الثاين حىت انصرف منها والقائل يقول قد امحرت الشمس، 

: ، قال ابن عبد الرب«وإن آخر وقتها حني تصفر الشمس»يف حديث أيب هريرة و 
أمجع العلماء على أن من صالها والشمس بيضاء نقية فقد صالها يف وقتها، مث 

وهو الصحيح، وعليه تدل األحاديث : يدخل وقت الضرورة قال شيخ اإلسالم
 .الصحيحة املدنية

مع العذر، ومىت فعلها فيه فهو مدرك هلا أداء يف وهو إمنا يباح تأخري الصالة إليه ( 3)
من أدرك »: وقتها لعذر أو غريه، قال يف املبدع وغريه، وعليه أكثر العلماء، لقوله

، متفق عليه وحينئذ «ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر
صبح، بل فال فرق بني املعذور وغريه، إل يف اإلمث وعدمه، ول خيتص بالعصر وال

من أدرك ركعة من »احلكم كذلك يف مجيع الصلوات، ملا يف صحيح مسلم 
 .«الصالة فقد أدرك الصالة
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 (2)مطلقا (ويسن تعجيلها) (1)لكن يأمث بالتأخري إليه لغري عذر
 .(3)وهي الصالة الوسطى

                                                

نقول : أي إذا أخرها إىل وقت الضرورة أمث لغري عذر، ولعذر فال إمث، وقال الشيخ( 1)
وقت اختيار وهو مخس : مبا دل عليه الكتاب والسنة واآلثار، من أن الوقت وقتان

وقت اضطرار وهو ثالث مواقيت اهـ ومسي بالضرورة ألنه خمتص بأرباب مواقيت، و 
 .الضرورات من غفلة أو نوم أو إغماء أو جنون أو حيض وحنو ذلك

مع حر وغيم وغريمها حلديث ويصلي العصر فريجع أحدنا إىل رحله يف أقصى ( 2)
مع كنا نصلي : املدينة والشمس حية متفق عليه، وهلما عن رافع بن خديج قال

فننحر جزورا فنقسم عشر قسم، فنأكل حلما نضيجا  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
قبل أن تغرب الشمس ولغريمها من األحاديث، وهو مذهب أكثر الصحابة 
والتابعني، ومالك والشافعي وأمحد ومجاهري العلماء، ويأيت األمر بالتبكري هلا يف 

 .الغيم، ففي الصحو أوىل
األوسط، والوسط اخليار، فاملعىن لثبوت الفضل فيها، ونص يعين الفضلى، مؤنث ( 3)

: عليها تعاىل بيانا لفضلها، وتأكيدا على احلض على احملافظة عليها فقال
َحاِفُظ ا َعَلى الصََّلَ اِل َوالصَّ ِ  اْلُ ْسَ ى  وثبت أهنا العصر، ففي صحيح

الصالة  مسلم شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر، وللرتمذي وصححه
وهو قول أكثر العلماء من الصحابة : الوسطى صالة العصر، قال الرتمذي

قد : بال خالف عن اإلمام واألصحاب، وقال الشيخ: وغريهم، قال يف اإلنصاف
ثبت بالنصوص الصحيحة أهنا العصر، وهذا أمر ل يشك فيه من عرف 

اهـ وقال ابن  األحاديث املأثورة، وهلذا اتفق على ذلك علماء احلديث وغريهم
األحاديث بذلك متواترة والعلم به حاصل ضرورة اهـ ويستحب جلوسه يف : رشد

مصاله بعد العصر إىل غروب الشمس، وبعد الفجر إىل طلوع الشمس، وهو 
 .صلى اهلل عليه وسلمأوكد لفعله 
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إىل مغيب )وميتد  (2)تر النهاروهي و  (1)(ويليه وقت املغرب)
 .(3)أي الشفق األمحر (احلمرة

                                                

مصدر غربت الشمس غروبا، ويطلق على وقت الغروب ومكانه، فسميت هذه ( 1)
تها، وتسمى صالة الشاهد، ول جيوز فعلها قبل الغروب حبال، الصالة باسم وق

ل يرى وأمجعت عليه األمة، واملراد بالغروب غروب قرص الشمس مجيعه، حبيث 
منه شيء، ل من سهل ول من جبل، ونقل ابن املنذر وخالئق اإلمجاع عليه، ملا يف 

ديث ويتحقق الصحيحني وغريمها إذا غربت وتوارت باحلجاب، ولغري من األحا
إذا أقبل الليل من ههنا  صلى اهلل عليه وسلمبإقبال ظلمة الليل من املشرق، لقوله 

ويعرف الغروب يف العمران بزوال : وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم، ويف املبدع
 .املشرق الشعاع من رءوس اجلبال، وإقبال الظالم من

قبة فإهنا وتر النهار، رواه أمحد وغريه أي لتصاهلا به، كأهنا فعلت فيه، حلديث ع( 2)
فرضت وترا للنهار، ثالثا من أول األمر، وهي ثالث ركعات حضرا وسفرا بإمجاع 

 .املسلمني
وفاقا أليب حنيفة، والصحيح عند الشافعية، ورواية عن مالك، قال النووي ( 3)

وغريه، هذا هو الصحيح والصواب الذي ل جيوز غريه، وقول مجهور أهل 
العلم، وصححه ابن العريب وغريه، حلديث عبد اهلل بن عمرو ووقت املغرب 
ما مل يغب الشفق، ويف رواية ووقت صالة املغرب ما مل يسقط ثور الشفق، 

مث أمره فأقام املغرب حني وجبت الشمس فلما كان يف : رواه مسلم وفيه
أن اليوم الثاين أخر املغرب حىت كان عند سقوط الشفق ويف لفظ، قبل 

الوقت ما بني هذين الوقتني ويف لفظ إذا صليتم : يغيب الشفق، مث قال
وقت كل صالة ما مل يدخل : املغرب فإنه وقت إىل أن يسقط الشفق ولقوله

بعدها، وإمنا خص منه الفجر باإلمجاع، فما عداها داخل يف عمومه،  وقت اليت
 افرت السنة الصحيحة، وهو أصح ضوبه ت

= 
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مسيت مجعا  (2)أي مزدلفة (إل ليلة مجع (1)ويسن تعجيلها)
قصدها )و (4)يباح له اجلمع (ملن)فيسن  (3)لجتماع الناس فيها

 .(5)(حمرما

                                                
= 

ر، وخرب أيب موسى وبريدة، فلها وقتان وقت اختيار، وهو إىل األقوال هلذه األخبا
ظهور األجنم، ووقت كراهة، وهو ما بعده إىل مغيب احلمرة، واحلمرة لون األمحر، 

امرأة محراء، وقيدوه باحلمرة لقول ابن : وقد تطلق على ما لونه البياض كما يقال
احلمرة اليت ترى يف الشفق : الزجاج وغريه: الشفق احلمرة، وقال: عمر وغريه

املغرب بعد سقوط الشمس، وهذا هو املشهور يف كتب اللغة، وذكر غري واحد أنه 
مل ينقل عن أئمة اللغة غريه، فالشفق بياض ختالطه محرة، مث تذهب ويبقى بياض 
خالص، بينهما زمن قليل، فيستدل بغيبة البياض على مغيب احلمرة، قال الشيخ 

 .مثن الليل، وما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس سبعهوغريه، وما بني العشائني 
باتفاق األئمة وللرتمذي وغريه وصححه عن سلمة أنه كان : إل لعذر قال الشيخ( 1)

: يصلي املغرب إذا غربت الشمس وتوارت باحلجاب قال صلى اهلل عليه وسلم
 .وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم

يها إىل اهلل، أو لقرتاب الناس إىل مىن من عرفات، أو مسيت بذلك ألهنا يتقرب ف( 2)
جمليء الناس إليها يف زلف من الليل، أو لزدلف آدم وحوى فيها، وهي ليلة 

 .النحر
أو لجتماع آدم هناك حبوى، أو ألن الناس جيمعون هبا بني صاليت املغرب ( 3)

 .والعشاء، واألول أجود، لوجود اجتماع الناس هبا قدميا
بني املغرب والعشاء، ل من ل يباح له اجلمع من مكي وغريه، عند بعضهم ويأيت ( 4)

 .صلى اهلل عليه وسلمذكر ثبوت مجعهم خلفه 
أي قصد مزدلفة حمرما، إن مل يوافقها وقت املغرب، فيصلي املغرب يف وقتها، ول ( 5)

 .صلى اهلل عليه وسلميؤخرها لزوال العلة اليت من أجلها مجع النيب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

475 

 (2)قبل حط رحله (1)تأخري املغرب ليجمعها  مع العشاء تأخريا
 .(4)وهو الصادق (3)(الفجر الثاين)طلوع  (إىلويليه وقت العشاء )

                                                

وخلفاءه كانوا يفعلون ذلك،  صلى اهلل عليه وسلمأي مجع تأخري إمجاعا، ألنه ( 1)
بالتفاق، وكذا يف غيم، فيستحب تأخريها حىت يتيقن دخول : قال الشيخ وغريه
 .يؤخرها حىت يعلم أنه سواد الليل: الوقت، قال أمحد

إنسان بعريه يف  لفعله عليه الصالة والسالم مبزدلفة، بعد أن صلى املغرب أناخ كل( 2)
 .منزله مث أقيمت العشاء، متفق عليه

أي ويلي وقت املغرب الوقت املختار للعشاء بكسر العني واملد، اسم األول ( 3)
الظالم مسيت بذلك ألهنا تفعل فيه، ويقال هلا العشاء اآلخرة، تسمى بالعتمة أي 

ني أن يغيب شدة الظلمة، ملا يف الصحيح عن عائشة كانوا يصلون العتمة فيما ب
الشفق إىل ثلث الليل، أو باسم عتمة الليل، وهو ظلمة أوله، ول يكره تسميتها 

األشهر عندنا إمنا يكره اإلكثار حىت يغلب على السم وأن : بالعتمة، قال الشيخ
وكذا الفجر بصالة الغداة، وأول : مثلها يف اخلالف تسمية املغرب بالعشاء، وقيل

افرة على ضمرة حكاه غري واحد، واألحاديث متوقتها مغيب الشفق، وهو احل
ذلك، ول يلتفت إىل البياض بعدها، كما ل يلتفت يف الصوم إىل البياض الذي 

الشفق احلمرة فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصالة، : قبل الفجر، قال ابن عمر
ول نزاع يف ذلك، وللرتمذي وغريه عن النعمان أنه كان عليه الصالة والسالم 

غالبا وميتد وقت  هيها لسقوط القمر لثالثة، وهو إمنا يغاب هلا عند غيوبيصل
الضرورة من نصف الليل إىل طلوع الفجر، عند األكثريين، لقوله ليس يف النوم 
تفريط، إمنا التفريط يف اليقظة، أن يؤخر صالة إىل أن يدخل وقت صالة أخرى 

 .رواه مسلم وحيرم إليه بال عذر كما تقدم
 .لفجر الثاين هو الفجر الصادق، ألنه صدق عن الصبحأي ا( 4)
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واألول  (1)باملشرق ول ظلمة بعده (وهو البياض املعرتض)
 .(3)له شعاع مث يظلم (2)مستطيل أزرق

ثلث )إىل أن يصليها يف آخر الوقت املختار وهو  (وتأخريها)
 .(4)(الليل أفضل إن سهل

                                                

يطلع بعد مغيب األول، ميأل األفق بياضه، وهو عمود الصبح، وبطلوعه يدخل ( 1)
النهار، وذلك أن على قرض الشمس دائرتني محراء، وقبلها بيضاء، أول ما يطلع 

لكن  البيضاء، مث احلمراء، مث القرص، واألحكام تتعلق بالبيضاء، وهي دائرة
لتساعها تظهر كأهنا خط مستقيم من اجلنوب إىل الشمال، ويسمى الفجر 

 .املعرتض، والصادق واملستطري، أي املنتشر الشائع، شبه بالطائر يفتح جناحيه
وهو الكاذب ولدقته يقال له ذنب السرحان، وهو املستطيل من املشرق إىل ( 2)

 .يغر من ل يعرفه املغرب، يسمى كاذبا، ألنه يقل ويتالشى، أو ألنه
الشعاع املرتقرق غري الضوء، وشعاع الشمس الذي تراه كأنه حبال مقبلة عليك إذا ( 3)

 .نظرت إليها، أو الذي ينتشر من ضوئها
لول أن أشق على أميت ألمرهتم أن يؤخروا العشاء  صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 4)

ه أكثر أهل العلم من هذا الذي اختار : إىل ثلث الليل، صححه الرتمذي، وقال
 صلى اهلل عليه الصحابة والتابعني، وألن جربئيل صالها بالنيب 

يف اليوم األول حني غاب الشفق، ويف اليوم الثاين حني ذهب ثلث  وسلم
الصالة فيما بني هذين الوقتني، وحلديث أيب موسى وهو : الليل، مث قال
يفة وأحد القولني ميتد إىل نصف الليل، وهو مذهب أيب حن: متأخر، وعنه

للشافعي، حلديث ابن عمرو ووقت العشاء إىل نصف الليل، رواه مسلم، 
لول أن أشق على أميت ألمرهتم أن يؤخروا العشاء إىل : وحلديث أيب هريرة قال

إنكم يف : أخرها إىل نصف الليل، مث صلى وقال: ثلث الليل، وحديث أنس
 ولو قيل بتحديد : الشيخ صالة ما انتظرمتوها متفق عليه، قال

وقت العشاء إىل نصف الليل تارة، وإىل ثلثه أخرى من هذا الباب يعين ثلث الليل 
= 
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 (2)م قبلهاويكره النو  (1)فإن شق ولو على بعض املأمومني كره
 .(5)أو مع أهل وحنوه (4)ا أو لشغلري إل يس (3)واحلديث بعدها

                                                
= 

الذي ينتهي بطلوع الفجر، ونصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس لكان 
 .متوجها

ترك األمر بتأخريها، كراهية املشقة، وكان  صلى اهلل عليه وسلمنص عليه، ألنه ( 1)
 صلى اهلل عليه وسلمهبم، وألن العادة الغالبة لرسول اهلل  يأمر بالتخفيف رفقا

وخلفائه هي التقدمي، فإذا تقدموا فاألفضل التقدمي دفعا للمشقة، قاله الشيخ 
صلى تأخريها بقدر أن ل يشق على املأمومني، وقد ترك النيب : وغريه، وقال أمحد

 .تأخريها خمافة املشقة اهلل عليه وسلم
يستغرق النائم حىت تفوته، أو يفوته وقت اختيار وقتها أو يرتخص للخرب، ولئال ( 2)

 .الناس فينامون عن إقامتها مجاعة
أي ويكره احلديث بعدها، يعين بعد العشاء اآلخرة، حلديث كان يستحب أن ( 3)

يؤخر العشاء اليت تدعوهنا العتمة، وكان يكره النوم قبلها، واحلديث بعدها متفق 
ث مع الناس، فيشتغل عن قيام آخر الليل، أو صالة الصبح، عليه واملراد التحاد

 .أو لينام عقب تكفري اخلطيئة بالصالة فتكون خامتة عمله
لألخبار وألنه خري ناجز ومصلحة راجحة فال يرتك لتوهم مفسدة، وأخرج الضياء ( 4)

 .مصل أو مسافر، أو عروس: من حديث عائشة ل مسر إل لثالثة
مصلحة للمسلمني فال يكره، ملا يف صحيح مسلم حتدث مع كضيف أو ما فيه ( 5)

 كان يسمر عند أيب بكر يف األمر من : أهله ساعة مث رقد وحلديث عمر
 أمور املسلمني وأنا معه، حسنه الرتمذي أو السمر يف علم قال الرتمذي 
رخص بعضهم إذا كان يف معىن العلم، وما ل بد منه من احلوائج، وأكثر احلديث 
= 
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 (2)ألنه وقت ضرورة (1)وحيرم تأخريها بعد ثلث الليل بال عذر
  (4)إىل طلوع الشمس)من طلوعه  (3)(ويليه وقت الفجر)

                                                
= 

اتفق العلماء على كراهة احلديث بعدها، إل ما كان : لرخصة، وقال النوويعلى ا
 .يف خري اهـ والشغل يشمل العلم، بل هو من أهم ما يشتغل به

 .كحائض تطهر وجمنون يفيق أو غري ذلك( 1)
أي ما بعد ثلث الليل على ما ذكر، أو ما بعد نصفه على القول الراجح، ول ( 2)

هلا وقت اختيار ووقت ضرورة أو بعضها إىل وقت جيوز تأخري وقت صالة 
 .الضرورة لغري عذر، وتقدم

الفجر مصدر وهو ضوء النهار، أو محرة الشمس يف سواد الليل، وهو يف آخر ( 3)
الليل كالشفق يف أوله، مسي به لنفجار الصبح، وقد أفجرنا من الفجر كما تقول 

وبه مسي الوقت عند ظهوره،  أصبحنا من الصبح، أو ألنه انصداع ظلمة من نور،
مأخوذ من احلمرة اليت فيها، كصباحة :وتسمى الصبح، والصباح أول النهار، وقيل

الوجه من احلمرة اليت فيه، وتسمى صالة الغداة، والغداة أول النهار، وهي ركعتان 
 .حضرا وسفرا إمجاعا، ومن الصلوات النهار يف قول العلماء كافة

ع الفجر، وميتد إىل طلوع الشمس، حلديث جربئيل، أي وقت الفجر من طلو ( 4)
استعمل فقهاء احلديث يف : وحديث ابن عمر، وحديث أيب موسى، قال الشيخ

هذا الباب مجيع النصوص الواردة يف أوقات اجلواز والختيار، فوقت الفجر ما بني 
طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، ووقت الظهر من الزوال إىل مصري ظل كل شيء 

املغرب إىل مغيب سوى يفء الزوال، ووقت العصر إىل اصفرار الشمس، ووقت  مثله
 رسول  ووقت العشاء إىل منتصف الليل، وهذا بعينه قول الشفق،

يف احلديث الذي رواه مسلم، وليس حديث يف املواقيت  صلى اهلل عليه وسلماهلل 
اهـ وقال  صلى اهلل عليه وسلمأصح منه، وكذا صح معناه من غري وجه من فعله 

= 
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وجيب التأخري لتعلم فاحتة أو ذكر  (1)مطلقا (وتعجيلها أفضل
 .(2)الوقتواجب، إن أمكنه تعلمه يف 
                                                

= 

الثاين، وآخر الوزير وغريه، أمجعوا على أن أول وقت صالة الفجر طلوع الفجر 
وقتها املختار إىل أن يسفر، ووقت الضرورة إىل أن تطلع الشمس، ولفظ النووي 

الفجر يتبع الليل فيكون يف الشتاء أطول من : أمجعت األمة، ويف املبدع: وغريه
ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة : لشيخالصيف، والعشاء على العكس، قال ا

 .الناس الفجر يف الشتاء، والصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق
أي صيفا وشتاء إذا تيقنه أو غلب على ظنه، حلديث يشهدن صالة الفجر ( 1)

متلفعات مبروطهن، مث ينقلنب إىل بيوهتن ما يعرفهن أحد من الغلس، وحديث 
ليهما، وأما حديث اسفروا بالفجر، فاملراد صلوا كان يصليها بغلس متفق ع: جابر

صالة الفجر مسفرين، أي إسفارا يتيقن معه طلوع الفجر، مجعا بينه وبني مواظبته 
على التغليس، أو أسفروا إىل أن يضيء الفجر، فال يشك  صلى اهلل عليه وسلم

ل ابن قا صلى اهلل عليه وسلمفيه، أو دوام اإلسفار، ل ابتداؤه كما فعل النيب 
إمنا املراد به اإلسفار دواما ل ابتداء، فيدخل فيها مغلسا، وخيرج منها : القيم

وعن أيب مسعود األنصاري أن النيب  صلى اهلل عليه وسلممسفرا، كما كان يفعله 
غلس بالصبح مث أسفر، مث مل يعد إىل اإلسفار، حىت مات،  صلى اهلل عليه وسلم

 صلى اهلل عليه وسلمإسناده ثقات، فقوله : خلازميرواه أبو داود وابن خزمية وقال ا
موافق لفعله، وكيف يظن به املواظبة على فعل أعظم األجر يف خالفه، قال ابن 

وأيب بكر وعمر وعثمان أهنم   صلى اهلل عليه وسلمصح عن النيب : عبد الرب وغريه
 حمال أن يرتكوا األفضل، وهو مذهب مالك والشافعي ومجهورو كانوا يغسلون 

 .العلماء
 ألن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب، فإن مل ميكنه تعلمه يف الوقت ( 2)

ولو وقت الختيار فال، وكذا تأخري الكل مع أمن فوات ملصلي كسوف وحنوه 
 .وأمن حدوث مانع
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ويسن حلاقن وحنوه مع سعة  (1)وكذا لو أمره والده به ليصلي به
اإلحرام يف )إدراك تكبرية  (بـ)أداء  (وتدرك الصالة) (2)الوقت
 .(3)(وقتها

                                                

أي كما جيب التأخري لتعلم الفاحتة جيب إذا أمره والده بتأخريها ليصلي به، ول  ( 1)
 ألن طاعة الوالد ألزم من الصالة أول الوقت، ألنه سنة وطاعةكراهة يف ذلك 

الوالد واجبة، وإن أمره بتأخري لغري ذلك مل يؤخر، قال الزركشي، لو تأخر اجلريان  
 .كلهم فاألوىل هنا التأخري بال خالف

حاقن حاقب وتائق إىل  وأي ويسن تأخري الصالة حلاقن أي حمتبس البول، وحن( 2)
سعة الوقت، ليأيت بالصالة على أكمل األحوال، وإل صلى على طعام وحنوه، مع 

حسب حاله، ول يأمث بتعجيل صالة يستحب تأخريها، ول تأخري ما يستحب 
تعجيلها، إذا أخرها عازما على فعلها، ما مل يضيق الوقت عن فعل مجيع العبادة، 

الوقت »وقوله يف أول الوقت ويف آخره  صلى اهلل عليه وسلملصالة جربئيل بالنيب 
وألن الوجوب موسع فهو كالتكفري موسع يف األعيان، قال  «ما بني هذين الوقتني

، «أفضل األعمال عند اهلل الصالة يف وقتها» صلى اهلل عليه وسلمالشيخ يف قوله 
الوقت يعم أول الوقت وآخره، واهلل يقبلها يف مجيع الوقت، لكن أوله أفضل من 

ارع، كالظهر يف شدة احلر، وكالعشاء إذا مل يشق آخره، إل حيث استثناه الش
 .على املأمومني

أي وقت تلك املكتوبة هذا املذهب وعليه مجهور األصحاب، ولو آخر وقت ( 3)
ثانية يف مجع، ومعىن إدراك األداء بناء ما خرج منها عن الوقت على حترميه األداء 

 .لك املعذور وغريهيف الوقت، ووقوعه موقعه يف الصحة واإلجزاء، سواء يف ذ
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 (1)فإذا كرب لإلحرام قبل طلوع الشمس أو غروهبا كانت كلها أداء
يدرك  وكذا وقت اجلمعة (2)حىت ولو كان التأخري لغري عذر، لكنه آمث

 .(3)بتكبرية اإلحرام ويأيت

                                                

ملا رواه مسلم من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ( 1)
العصر، ومن أدرك السجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، 

ل تدرك بدون ركعة، اختارها : وألنه أدرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثري، وعنه
مالك واختيار الشيخ، لتخصيص الشارع مجاعة، وهو ظاهر اخلرقي ومذهب 

اإلدراك بالركعة، كما يف الصحيحني من أدرك ركعة من الصبح، احلديث، وما 
تعليق : استدلوا به تفسره الرواية الثانية ملسلم والسجدة إمنا هي الركعة وقال الشيخ

اإلدراك بسجدة جمردة مل يقل به أحد من العلماء وقال احلافظ يف رواية من أدرك 
ركعة، مل خيتلف على راويها يف ذلك، فكان عليها العتماد اهـ فمن أدرك دوهنا ل 

 .يكون مدركا للصالة، وهو الذي استقر عليه التفاق
أي يف تأخريه بال عذر، للخالف يف وقوعه أداء، لعموم جواز تأخري بعض ( 2)

كحائض   الصالة عن وقتها، وذكر الزركشي وغريه اختصاص اإلدراك مبن له ضرورة
طهرت وصيب بلغ، وجمنون أفاق، ونائم استيقظ ومريض برأ وذمي أسلم، وطبيب 
فصد، وعليه من ل عذر له ل يدركها بذلك، بل تفوته بفوات وقتها املختار، 
وتقع منه بعد ذلك قضاء، وهو قول بعض العلماء، وهو متوجه إذ قول جربئيل 

ما مل : بني هذين الوقتني وقوله الوقت ما صلى اهلل عليه وسلموكذلك قول النيب 
من أدرك ركعة، حيمل : تصفر الشمس، يقتضي أن ذلك ليس بوقت هلا، وقوله

على من له عذر، ولذلك جعل الصالة يف ذلك الوقت صالة املنافقني، وتقدم 
 .قول شيخ اإلسالم واهلل أعلم

ه، وأفردها أي وكما تدرك الصالة باإلحرام يف وقتها، كذلك وقت اجلمعة يدرك ب( 3)
 .اجلمعة بالذكر لئال يتوهم أن أداءها كجمعتها ل يدرك إل بركعة، ويأيت يف
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 (2)ومل متكنه مشاهدة الدلئل (1)من جهل الوقت (ول يصلي)
أوله  (4)دلةونظر يف األ (إما باجتهاد (3)قبل غلبة ظنه بدخول وقتها)

أو جرت  (5)صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إىل وقت الصالة
 .(7)تيقنويستحب له التأخري حىت ي (6)عادته بقراءة شيء مقدر

                                                

 فال يدري أدخل الوقت أو ل؟( 1)
 .أو مانع ما، ول خمرب عن يقني ىاليت يعرف هبا الوقت، كالزوال وحنوه، لعم( 2)
افق ألن األصل عدم دخوله، فإن صلى مع الشك فعليه اإلعادة إمجاعا وإن و ( 3)

الوقت، وأمجعوا على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط يف 
 .صحة الصالة، كمن اشتبهت عليه القلة فصلى من غري اجتهاد

الجتهاد التام أن يبذل الوسع يف الطلب : الجتهاد بذل الوسع يف اجملهود، وقيل( 4)
ا يبنون أمر الفطر على إىل أن حيس بالعجز عن مزيد الطلب، ألن الصحابة كانو 

غلبة الظن، فال يصلي قبل بذل الوسع، والنظر يف األدلة على دخول الوقت،  
 .كالزوال واصفرار الشمس

 .كالصنائع الراتبة( 5)
إىل وقت الصالة، جاز له أن يصلي، أو صوت ديك جمرب جرت إصابته يف ( 6)

ذلك،وإن  صياحة للوقت، فيجوز اعتماده يف دخول الوقت، أو ساعة، وحنو
 .أمكنه مبشاهدة الدلئل، أو خمرب عن يقني عمل به دونه ظنه

خروج الوقت، أو تكون صالة  ىيعين دخول الوقت، ويزول الشك، إل أن خيش( 7)
العصر يف يوم غيم فيستحب التبكري حلديث بكروا بالصالة يف يوم الغيم، فإنه من 

إذا حل : قال املوفق وغريه فاتته صالة العصر حبط عمله، رواه أمحد وابن ماجه،
 .فعلها بيقني أو غلبة ظن
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رأيت الفجر طالعا، أو الشفق : كأن يقول  (متيقن)ثقة  (أو خبرب)
ويعمل بأذان ثقة  (2)فإن أخربه عن ظن مل يعمل خبربه (1)غائبا وحنوه

 .(3)عارف

                                                

رأيت الشمس زالت، أو اصفرت، وجيب قبول قول الواحد، ألنه : كأن يقول( 1)
 .خرب ديين، فقبل فيه قول الواحد كالرواية

ألنه يقدر على الصالة باجتهاد نفسه، وحتصيل مثل ظنه، فإن تعذر عليه ( 2)
جتهاد، كاألذان يف الغيم، وإذا اختلف اثنان يف الجتهاد عمل بقول املخرب عن ا

دخول الوقت كان األوىل التأخري حىت يتفقا، أو يتيقن دخوله، ألنه قبل ذلك ل 
يعمل بقول من قال بدخوله، ألنه عن ظن فال يعمل بظن غريه، فغاية ذلك أن 
يفيده ظنا، وقد علمت أنه مع الظن يستحب التأخري، حىت ولو قيل إن خرب 

بت مقدم فالتأخري لليقني أوىل، ذكره عثمان، وذكر أنه عرضه على منصور املث
 .فارتضاه

أي يلزمه العمل بأذان ثقة عارف بأوقات الصالة، بالزوال والتسري والساعات ( 3)
املؤذن مؤمتن وألن  صلى اهلل عليه وسلموغري ذلك، أو يقلد ثقة عارفا، لقوله 

مل جيز العمل به مل حتصل فائدته ول  األذان شرع لإلعالم حبصول الوقت، فلو
احلكمة اليت ألجلها شرع األذان، ومل يزل الناس يعملون به فيجتمعون للصالة يف 
مساجدهم فإذا مسعوا األذان قاموا إىل الصالة بناء على قول املؤذن، من غري مشاهدة 

ة يف الغيم للوقت، ول اجتهاد فيه، من غري نكري فكان إمجاعا، وكذا يعمل بأذان الثق
: وغريه، إذا كان يعرف األوقات بالساعات أو غريها، أو يقلد عارفا وقال الشيخ

مذهب  أمحد  يعمل بقول املؤذن يف الوقت مع إمكان العلم بالوقت، وهذا
= 
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بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما  (فإن أحرم باجتهاد)
ويعيد  (2)ألهنا مل جتب (نفل)صالته  (قبله فـ)إحرامه  (فبان) (1)تقدم
صالته  (فـ)أو ظهر أنه يف الوقت  (4)يتبني له احلال (وإل) (3)فرضه

ويعيد األعمى  (5)ول إعادة عليه، ألن األصل براءة ذمته (فرض)
 .(6)العاجز مطلقا، إن مل جيد من يقلده

                                                
= 

والشافعي وسائر العلماء املعتربين كما شهدت به النصوص، خالفا لبعض 
ل املؤذن مع إمكان العلم ل يعمل بقو : قال بعض أصحابنا: أصحابنا، وقال

بالوقت، وهو خالف مذهب أمحد، وخالف ما شهدت به النصوص، ويف 
 .يعمل باألذان يف دارنا، وكذا يف دار احلرب: املبدع

 .من نظر يف األدلة، أو تقدير الزمن بالصنعة، أو القراءة أو حنو ذلك( 1)
دخول وقتها ومل  أي قيل دخول الوقت، ألن املكلف إمنا خياطب بالصالة عند( 2)

 .يوجد
 .إمجاعا إذا دخل وقتها، لبقاء فرضه عليه( 3)
 .أي أنه أحرم يف الوقت أو قبله ففرض، لدخوله فيها على غالب ظنه( 4)
 .وألنه أدى ما خوطب به وفرض عليه يف وقته املشروط له( 5)
ى يف دخول الوقت أخطأ أو أصاب، ألن فرضه التقليد ومل يوجد، ل القادر عل( 6)

الستدلل كما يستدل البصري يف الغيم ألنه يساويه يف الدللة، وهو مرور الزمان 
وقراءة القرآن، والصنائع الراتبة وحنو ذلك، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز 
له أن يصلي ول إعادة عليه، ما مل يتبني له اخلطأ، وفارق الستقبال ألنه ليس معه 

يصلي على حسب : لقبلة، وهي البصر وقال أبو بكراألدلة اليت يدرك هبا جهة ا
 .حاله كالقادر على معرفة الوقت
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 (قدر التحرمية)أي وقت فريضة  (وإن أدرك مكلف من وقتها)
أدركت  (أو) (2)بنحو جنون (همث زال تكليف) (1)أي تكبرية اإلحرام

مث  ) (3)أو نفست (حاضت)طاهرة من الوقت قدر التحرمية مث 
احلائض أو النفساء  (وطهرت) (4)الذي زال تكليفه (كلف

أي قضوا تلك الفريضة اليت أدركوا من وقتها قدر التحرمية  (قضوها)
فال تسقط بوجود  (6)ألهنا وجبت بدخول وقتها واستقرت (5)قبل

 .(7)املانع

                                                

 .على القول بكون الوجوب يتعلق بقدرها، واملراد املكلف الذي ل مانع به( 1)
كما لو زالت الشمس مث بعد مضي قدر تكبرية فأكثر طرأ مانع للصالة كزوال ( 2)

 .عقل
فاس من الوقت قدر التحرمية، مث طرأ عليها أي أو أدركت طاهرة من حيض أو ن( 3)

 .العذر من حيض أو نفاس
تلك الصالة اليت أدرك قدر التكبرية من وقتها، ألن الصالة  ىبنحو جنون، قض( 4)

جتب بدخول أول الوقت، والوجوب يتعلق بقدر التكبرية من الوقت، ألنه جزء منه 
يأيت قول الشيخ الفاصل يف استوى فيه القليل والكثري، ملا رواه مسلم، وتقدم و 

 .املسألة
: أي قبل زوال التكليف بطروء املانع من جنون أو حيض وحنومها وقال الشافعي( 5)

 .على الضم كبعد وتقدم يبىن (قبل)مبضي زمن ميكن فعلها فيه، و
 .أي على مكلف أدرك جزءا من وقتها مل يقم به مانع( 6)
 احدا، ول يلزمه غري اليت دخل وجيب قضاؤها عند زوال املانع، قول و ( 7)
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بأن بلغ صيب أو أسلم كافر أو أفاق  (ومن صار أهال لوجوهبا)
أي وقت  (قبل خروج وقتها)أو طهرت حائض أو نفساء  (1)جمنون

 (لزمته) (2)الصالة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثال ولو بقدر تكبرية
وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل  (وما جيمع إليها قبلها)أي العصر 

ألن وقت الثانية وقت األوىل حال  (3)ء واملغربالفجر لزمته العشا
 .(4)العذر، فإذا أدركه املعذور فكأنه أدرك وقتها

                                                
= 

وقتها قبل طروء املانع فال يقضي اجملموعة إليها بعدها، ألنه مل يدرك جزءا من 
ومن دخل عليه الوقت مث طرأ مانع : وقتها، خبالف عكسها اآليت، وقال الشيخ
األظهر يف الدليل، قول مالك ورواية : من جنون أو حيض فال قضاء عليه، وقال

أهنا ل يلزمها شيء، ألن القضاء إمنا جيب بأمر جديد، ول أمر  عن أيب حنيفة،
هنا يلزمها بالقضاء، وألهنا أخرت تأخريا جائزا، فهي غري مفرطة، وليس عن النيب 

حديث واحد بقضاء الصالة بعد وقتها، وذكر أهنما ليسا   صلى اهلل عليه وسلم
ل قضاء إل أن يتضايق  كالنائم والناسي، فإن وقتهما إذا ذكرا، ويف الختيارات

 .الوقت مث يوجد املانع
عليه من إغماء قبل خروج وقتها لزمته وما جيمع إليها قبلها  ىمن جنون أو مغم( 1)

 .على ما يأيت تفصيله
من أدرك ركعة من الصالة فقد »تقدم أهنا ل تدرك إل بركعة، ملا يف الصحيح ( 2)

ام يف مجيع صور إدراك ركعة من وهذا نص ع: ، قال شيخ اإلسالم«أدرك الصالة
 .الصالة، سواء كان إدراك مجاعة أو إدراك وقت

 .وفاقا ملالك والشافعي( 3)
 فلزمه قضاؤها، كما يلزمه فرض الثانية، وألن أحد هؤلء أدرك جزءا ( 4)
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أو  (2)أو معيشة حيتاجها (1)ما مل يتضرر يف بدنه (وجيب فورا)
 .(4)(قضاء الفوائت) (3)حيضر لصالة عيد

                                                
= 

هلا، من آخر وقت الصالة، ووجبت عليه، فلزمه قضاؤها، كما لو أدرك وقتا يتسع 
فيه خالفا، ويف اإلنصاف بال نزاع، ويف وقت صالة ل  قال الشارح، ل نعلم
ابن املنذر وغريه عن ابن عباس وغريه، أهنم قالوا يف  ىجتمع لزمته فقط، ورو 

احلائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي املغرب والعشاء فإذا طهرت قبل 
ومل يعرف هلما : غروب الشمس صلت الظهر والعصر مجيعا، قال يف املبدع

وهو قول عامة التابعني إل احلسن، وإن كان : ف يف الصحابة، وقال أمحدخمال
قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح فقط، ألن اليت قبلها ل جتمع إليها، 

وهو : وقال أيضا شيخ اإلسالم، ل جتب إل بأن يدرك زمنا يتسع لفعلها، قال
 .أصح

ن فور القدر، وذلك ما مل أي جيب قضاء الفوائت فورا، والفور مصدر مأخوذ م( 1)
يتضرر يف بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص يف بدنه بضعف أو خوف أو 
مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب ألن النصب هو التعب، فتسقط 
عنه الفورية إىل القدرة بال ضرر، واملريض يقضيها وإن كان جالسا، ما مل يتضرر 

 .ول يؤخرها ليصلي قائما
كفوات شيء من ماله، أو ضرر فيه، أو قطع عن معيشته، نص أمحد على حنو ( 2)

َفاتَـُّق ا اهلَل َما : هذا، فيسقط الفور، ويقضيها حبيث ل يتضرر لقوله
 .اْسَ َ ْعُ مْ 

 .به ىملا سيأيت من كراهة القضاء مبوضع العيد قبل صالته لئال يقتد( 3)
اإلمث بالتأخري عنه قضاء الفرائض الفوائت أي جيب يف أول اإلمكان حبيث يلحقه ( 4)

من نام عن صالة أو نسيها » صلى اهلل عليه وسلمما مل يلحقه ضرر، لقوله 
متفق عليه، ولغريه من األحاديث املستفيضة يف األمر  «فليصلها إذا ذكرها

وهو الفور  بالصالة عند الذكر واألمر يقتضي الوجوب، فتجب املبادرة إىل فعلها على
= 
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 .(1)ولو كثرت( مرتباا)
                                                

= 

مجهور الفقهاء، منهم إبراهيم والزهري وربيعة، وأبو حنيفة، ومالك وأمحد قول 
وحجة من رأى التأخري أن النيب صلى اهلل عليه . وأصحاهبم، واختاره الشيخ وغريه

وسلم يصلها يف املكان الذي ناموا فيه، وهو ل يدل إل على التأخري اليسري الذي 
بل يفعله لتكميل الصالة، ومن  ل يصري صاحبه مهمالا معرضاا عن القضاء،

اختيار بقعة، ويأيت، وأمجع أهل العلم على وجوب فعل الصالة إذا فاتت بنوم أو 
نسيان، واستنادهم إىل السنة املستفيضة، ومن تركها جهالا بوجوهبا، مثل من أسلم 
يف دار احلرب، ومل يعلم أن الصالة واجبة عليه، فثقيل يعيد مطلقاا، وقيل بدار 

والصحيح عدم وجوب اإلعادة، ألن : ، وقيل ل يعيد مطلقاا، قال الشيخإسالم
فمن مل  وما  نا مع بين ح ى نبعث رس  اهلل عفا عن اخلطأ والنسيان، وقال 

يبلغه أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف شيء معني مل يثبت حكم وجوبه عليه 
قضاء، ول تصح منه، بل خبالف العامد ألنه ل يسقط عنه اإلمث، فال يشرع له 

يكثر من التطوع، واختاره هو وابن رجب وغريمها، وحكمته التغليظ عليه، وذكر 
أنه ل جيزئ فعلها مطلقاا إذا : بعض املتقدمني كاجلوزجاين والربهباري وابن بطة

ا وحكى النووي إمجاع من يعتد هبم على لزوم القضاء، ورد على ابن . تركها عمدا
عدم القضاء، وقاس وجوب القضاء على قضاء اجملامع يف هنار  حزم استدلله على

 .رمضان، فاهلل أعلم، والقضاء عرفاا إيقاع الصالة خارج وقتها
: الشارحقال . ألهنا صلوات واجبة تفعل يف وقت يتسع هلا، فوجب فيها الرتتيب (1)

دق وهذا الرتتيب شرط لصحة الصالة، فلو أخل به مل تصح، حلديث جابر يوم اخلن
: متفق عليه، وألمحد« فصلى العصر بعدما غربت الشمس، مث صلى بعدها املغرب»

هل علم أحد منكم أين صليت »: عام األحزاب صلى املغرب، فلما فرغ قال
فأمر املؤذن فأقام الصالةن فصلى العصر، مث . يا رسول اهلل ما صليتها: قالوا« العصر؟

عن ابن عمر ومالك وأيب حنيفة  ىورو . ولرتتيبه األربع صلوات. أعاد املغرب
مستحب واختاره : وقال يف املبهج. ل جيب وفاقاا: وغريهم وجوب الرتتيب، وعنه

: يف الفائق، قال ابن رجب، وجزم به بعض األصحاب ومال إىل ذلك، وقال
= 
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فإن  (2)ذرللع (ويسقط الرتتيب بنسيانه) (1)ويسن صالهتا مجاعة
أو بني حاضرة وفائتة حىت فرغ من  (3)نسي الرتتيب بني الفوائت

 .(4)احلاضرة صحت
                                                

= 

إجياب ترتيب قضاء الصلوات سنني عديدة ببقاء صالة واحدة يف الذمة ل يكاد 
املعتمد يف املسألة أهنا ديون عليه، فال جيب : هـ وقال النووييقوم عليه دليل قوي ا

ترتيبها إل بدليل ظاهر، وليس هلم دليل ظاهر، وألن من صالهن بغري ترتيب فقد 
 .فعل الصالة اليت أمر هبا، فال يلزمه وصف زائد بغري دليل

كما كان هبم الفجر يوم نومهم، ويوم اخلندق مجاعة،   صلى اهلل عليه وسلمصالته ( 1)
يصليها يف وقتها، وحكى القاضي عياض وغريه، أنه ل خالف بني العلماء يف 
جواز اجلماعة يف القضاء، إل ما حكي عن الليث، وإن صح فمردود باألحاديث 

 .الصحيحة، وإمجاع من قبله
عفى عن أميت » صلى اهلل عليه وسلمألنه ل أمارة على املنسية تعلم هبا ولقوله ( 2)

عند مجهور العلماء  : رواية واحدة، وقال الشيخ: ، قال القاضي«لنسياناخلطأ وا
 .كأيب حنيفة والشافعي وأمحد

وصحت وإن  ىكأن ترك ظهرا وعصرا من يومني ل يدري أيتهما األوىل حتر ( 3)
ونسي الرتتيب أي نسي أن يقضي الصالة : استويا بدأ مبا شاء منهما، ويف املطلع

نسي كيف فاتته، فإن ذلك ل يسقط الرتتيب على  مرتبة حال قضائها، ل أنه
 .الصحيح

الفائتة مث أعاد اليت كان يها،  ىوإن ذكر وهو فيها والوقت متسع أمتها وقض( 4)
عام األحزاب حيتمل أنه ذكرها يف الصالة،  صلى اهلل عليه وسلموحديث صالته 

قبل الشروع  مىت ذكر الفائتة يف أثناء الصالة كان كما لو ذكرها: وقال الشيخ
فيها، فإنه إذا حضرت اجلماعة يصلي احلاضرة معهم مث يصلي الفائتة وهل يعيد 
احلاضرة؟ فيه للصحابة والعلماء قولن، أحدمها يعيد، وهو مذهب أيب حنيفة 
ومالك واملشهور يف مذهب أمحد، والثاين ل يعيد، وهو قول ابن عباس ومذهب 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

431 

خبشية خروج )يسقط الرتتيب أيضا  (و) (1)ول يسقط باجلهل
فإن خشي خروج الوقت قدم احلاضرة ألهنا  (2)(وقت اختيار احلاضرة

 وجيوز التأخري لغرض (4)ول جيوز تأخريها عن وقت اجلواز (3)آكد
 .(5)صحيح، كانتظار رفقة أو مجاعة هلا

                                                
= 

اهلل مل يوجب صالة مرتني إل لرتك  إن: الشافعي واختيار جدي، وتقدم قوله
 .واجب كطمأنينة أووضوء وحنو ذلك

للقدرة على التعلم، وإن ترك الرتتيب بال عذر مل يصح، ألنه شرط كرتتيب الركوع ( 1)
والسجود، وقيل يسقط الرتتيب جبهل وجوبه، اختاره اآلمدي والشيخ وغريمها، 

 .بعد العلموهو مذهب أيب حنيفة، ألن الشرائع ل تلزم إل 
لئال يصريا فائتتني وألن ترك الرتتيب أيسر من ترك الوقت، قال يف اإلنصاف، ( 2)

خشية خروج وقت الختيار كخشية خروج الوقت بالكلية، فإذا خشي اإلصفرار 
 .صلى احلاضرة، قاله الزركشي واجملد وغريمها

الة، لكن وذلك مثل أن يشرع يف صالة حاضرة والوقت ضيق، أو مل يكن يف ص( 3)
مل يبق من وقت احلاضرة ما يتسع هلما مجيعا قدم احلاضرة، ألهنا صالة ضاق 
وقتها عن آكد منها، فلم جيز تأخريها، وألن الصالة ركن من أركان اإلسالم يقتل 
برتكها، وحيرم عليه تأخريها، فلم جيز تقدمي فائتة على حاضرة عند خوف فوهتا، 

واحدة، ول يسقط الرتتيب خبشية فوت  رواية: فسقط الرتتيب، قال القاضي
 .وعنه يسقط اختاره مجع: اجلماعة على األصح، وقال يف املبدع

 .وتصح البداءة بغري احلاضرة مع ضيق الوقت إمجاعا، ول نافلة إذا( 4)
 وحنو ذلك  صلى اهلل عليه وسلموكاختيار بقعة على بقعة، كما فعل ( 5)

ري أجرها، إذا كان التأخري لقضاء الفائتة مما هو من مصاحلها، ولتكميلها وتكث
ثبت بالنص واإلمجاع أن املعذور بالنوم والنسيان وغلبة : يسريا عرفا، قال ابن القيم

العقل يصلي إذا زال عذره، ول جيوز له تأخريها إىل وقت آخر بالتفاق، بل هو 
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ومن شك فيما عليه من الصلوات، وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته 
أي من  (ومنها) (2)وإن مل يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه (1)يقينا

أمجعوا على فساد : قال ابن عبد الرب (3)(سرت العورة)شروط الصالة 
 .(4)ار به وصلى عرياناصالة من ترك ثوبه، وهو قادر على الستت

                                                
= 

 .من الكبائر العظام
بأن علم بأنه بلغ من سنة   أي وتيقن سبق زمن الوجوب، وهو زمن التكليف،( 1)

كذا، وصلى البعض، وترك البعض، قضى ما يتيقن به براءة ذمته من الفوائت 
مل أصل منذ بلغت، فإنه : ألهنا اشتغلت بيقني، فال تربأ إل مبثله، وكذا من قال

فإن شك يف : تيقن سبق الوجوب، فيقضي حىت يعلم براءة ذمته، وعبارة املبدع
لم وجوبه، وإن شك يف الصالة بعد الوجوب قضى ما زمن الوجوب قضى ما يع

يعلم به براءة ذمته، نص عليه، واملراد باليقني هنا غلبة الظن، وإل فاليقني هنا 
 .على حقيقته متعذر

أي وإن مل يدر مىت بلغ مثال، ول ما مصلى بعد بلوغه، لزمه أن يقضي من ( 2)
ر باألمس بالغا؟ فإنه ل الفرض الذي تيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظه

يلزمه قضاء الظهر، لشكه يف وجوبه، ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر،  
كالعصر واملغرب إن شك هل صالمها أم ل؟ ألن األصل عدم صالته هلما، قال 

ول تسقط حبج، ول تضعيف : إن عجز فمات بعد التوبة غفر له، قال: الشيخ
 .ثة، ول غري ذلك إمجاعاصالة يف املساجد الثال

 .حي منهتأي تغطيته ما يقبح ظهوره ويس( 3)
 وحكاه غريه، ول خالف يف وجوب سرت العورة يف الصالة وحبضرة ( 4)

َ ا َبِني  َ َ  : الناس، ويف اخللوة على الصحيح، إل لغرض صحيح قال تعاىل
وإن كانت نزلت بسبب  أي عند كل صالة، ُصُ وا  ِ َنَ ُكْم ِعْنَد ُ اِّ َمْسِجدٍ 

خاص، فالعربة بعموم اللفظ، ل خبصوص السبب، وحكى ابن حزم التفاق على 
أن املراد سرت العورة، وقال غري واحد، هو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من 
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والعورة لغة  (1)والسرت بفتح السني التغطية، وبكسرها ما يسرت به
ويف الشرع  (3)ومنه كلمة عوراء أي قبيحة (2)النقصان والشيء املستقبح

 .(4)القبل والدبر

                                                
= 

: ل يقبل اهلل صالة حائض، أي بالغ صلى اهلل عليه وسلمجيد البز واملتاع، وقال 
والرتمذي وحسنه، وهنى عن الطواف عريانا فالصالة أوىل،  إل خبمار رواه أبو داود

انعقد اإلمجاع على األمر به يف : واألحسن يف الستدلل أن يقال: وقال يف املبدع
الصالة، واألمر بالشيء هنى عن ضده، فيكون منهيا عن الصالة مع كشف 

و ما يلبسه العورة، والنهي يف العبادات، يدل على الفساد اهـ والثوب اللباس، وه
 .الناس من كتان وحرير وخز وصوف وقطن وفرو وحنو ذلك وتقدم

 .كائنا ما كان، مجعه ستائر( 1)
 .مأخوذ من العور، وهو النقص والعيب( 2)
ومنه عور العني، وأعور الشيء ظهر وبدت عورته، وهي موضع املخافة وعورة ( 3)

ظهورها، أو لغض  اإلنسان السوءة، مسيت عورة لقبح النظر إليها، أو لقبح
 .من باب تعب ىاألبصار عنها، أو ألن كشفها يسوء صاحبها، وعري يعر 

َبَدْل َلُهَما َسْ َءاتـُُهَما: ومها العورة املغلظة ويقال هلما السوءتان قال تعاىل( 4)  فـَ
مسيا بذلك ألن كشفها يسوء صاحبها، ومها من املقدم الذكر واألنثيان ومن املؤخر 

 .ما بني األليتني
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سرتها حىت  (فيجب) (1)وكل ما يستحي منه على ما يأيت تفصيله
مبا ل يصف ) (4)الصالة ويف ظلمة وخارج (3)وخلوة (2)عن نفسه

ألن السرت إمنا حيصل  (5)أي لون بشرة العورة من بياض وسواد (بشرهتا
 .(6)بذلك

                                                

أي العورة يف الشرع تطلق على كل ما يستحي من كشفه، على ما يأيت تفصيله، ( 1)
 .يف حق ذكر أو أنثى أو أمة أو من دون التمييز

أي فيجب سرت العورة يف الصالة عن النظر حىت عن نفسه، فلو كان عليه قميص ( 2)
 .واسع اجليب، إذا ركع أو سجد رأى عورته مل تصح، وإن مل يرها

ي وجيب سرت العورة حىت يف خلوة، كما جيب لو كان بني الناس، وكصالة أ( 3)
 .العريان خاليا

قال يف اإلنصاف، الصحيح من املذهب أنه حيرم خارج الصالة من غري حاجة، ( 4)
سرت العورة واجب : يعين يف حال اخللوة، جزم به يف التلخيص، وقال يف املستوعب

ما نأيت منها وما : ه، حلديث هبز بن حكيميف الصالة وغريها، وصححه اجملد وغري 
فإذا كان : احفظ عورتك إل من زوجتك أو ما ملكت ميينك قلت: نذر، قال

: فإن استطعت أن ل يراها أحد فال يرينها قلت: القوم بعضهم يف بعض، قال
فاهلل أحق أن يستحي منه رواه أبو داود وغريه، وكذا : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال

ألنه حيرم كشفها خلوة بال حاجة فيحرم نظرها، ألنه : ال يف الفروعنظرها ق
استدامة لكشفها احملرم، ومل أجد تصرحيا خبالف هذا إل أنه ل حيرم حيث جاز  

 .كشفها
 .ل حجم العضو، ألنه ل ميكن التحرز منه ويأيت( 5)
بأس  ألن ما وصف سواد اجللد أو بياضه ليس بساتر له، وإن وصف احلجم فال( 6)
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ألنه ل ميكن التحرز  (1)ول يعترب أن ل يصف حجم العضو
ول جيب  (3)ويكفي السرت بغري منسوج، كورق وجلد ونبات (2)عنه

 .(4)ببارية وحصري

                                                
= 

بأس ألن البشرة مستور واحلصري البارية مجعه حصر مثل بريد وبرد، املنسوج من 
 .خوص وحنوه، مث يفرش مسي بذلك ألنه يلي وجه األرض

ل يضر إذا وصف التقاطيع، ول بأس بذلك، : قال األصحاب. أي مقداره وفاقاا (1)
وتقدم أن نصف عليه؛ ألن البشرة مستورة، وأما عند املالكية ، ففيه تفصيل، 

 . حجم الشيء جيده وملمسه الناتئ
الثياب اليت تبدي مقاطع خلقها، : أي عن سرت حجم العضو، وقال الشيخ (2)

والثوب الرقيق الذي ل يسرت البشرة وغري ذلك ، فإن املرأة تنهى عنه، وعلى وليها  
وأما لبسها ما يصف : كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك، وقال يف اإلنصاف

 .  واخلشونة واحلجم فيكرهاللني
نسجه حاكه، وأصل النسج ضم الشيء إىل الشيء، والورق بالفتح من الشجر،  (3)

ورق شجر وحشيش : قال يف اإلنصاف واإلقناع وغريمها. الواحدة ورقة، وهبا مسي 
بل . مل يوجد يف الكالم القدمي : وحنومها اهـ، وكليف، وأما الكاغد فقال بعضهم

د رقاق يكتب فيها ، وهي مستعارة من ورق الشجر، واجللد الورق اسم جللو 
نبت الشيء ينبت نباتاا ، قال : يقال. معروف، والنبات املراد من حشيش وحنوه

كل ما أنبت اهلل يف األرض : النبات اسم يقوم مقام املصدر، وقال الليث: الفراء
 . وشعر وحنوهافهو نبت، والنبات فعله، وجيري جمرى امسه، وكذا مظفور من جلود 

وحنومها مما يضره كالشرحية ، ولو مل جيد غريها؛ ألن الضرر مطلوب زواله شرعاا، ورمبا  (4)
ل يتمكن املصلي يف تلك من مجيع أفعال الصالة، أي فال جيب مع وجود تلك سرت 
عورته لعدم سواها، والبارية ما يصنع على هيئة احلصر من القصب الفارسي، وهو 

 . احلصري اهـ هي: ستعمال، ويف القاموس وغريهاملعروف يف ال
واحلصري البارية مجعه حصر، مثل بريد وبرد، املنسوج من خوص وحنوه، مث يفرش، مسي 
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ويباح   (2)نه ليس بسرتةأل (1)وحفرية وطني، وماء كدر لعدم
وعورة ) (4)ولزوج وسيد وزوجة وأمة (3)كشفها لتداو، وختل وحنومها

 .(5)اومن بلغ عشرا  (رجل
                                                

= 

 .بذلك؛ ألنه يلي وجه األرض
وهو الصواب : أي ل جيب سرت العورة لعدم بذلك نص عليه، وقال الشيخ( 1)

لثبات، وعدم جري العادة بالسرت به، املقطوع به، ملا فيه من احلرج والضرر، وعدم ا
 .واحلفرية ما حيفر يف األرض، فعليه مبعىن مفعولة والكدر ضد العايف

 .ولكن يستحب أن يسترت حبائط أو شجرة وحنو ذلك إن أمكن( 2)
كختان وحلق عانة ممن ل حيسنه، ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة وعيب وولدة وحنو ( 3)

ا، ويباح كشفها لنظر الغري إليها لضرورة أو ذلك، وكاستنجاء وغسل وحنومه
 .حيث جاز كشفها فإنه ل حيرم هو ول ملسها اتفاقا: حاجة، قال يف املبدع

مباحة لقوله احفظ عورتك إل من زوجتك أو ما ملكت ميينك فيباح كشف ( 4)
العورة ونظرها ملن ذكر، والنساء مع النساء كالرجال مع الرجال، فللمرأة أن ترى 

 .املرأة ما يراه الرجل من الرجل من
عبدا ما أي وعورة ذكر بالغ ولو عبدا، وكذا عورة من بلغ عشر سنني حرا كان أو ( 5)

حي أو ميت، رواه  ذبني السرة والركبة، حلديث علي ل تربز فخذك ول تنظر إىل فخ
أبو داود وابن ماجه، وحلديث جرهد األسلمي غط فخذك فإن الفخذ عورة، رواه 

قد جاءت عن : ك وأمحد والرتمذي وحسنه، وفيه أحاديث أخر، قال الطحاويمال
 عورة،  آثار متواترة فيها أن الفخذ صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

وهو قول اجلمهور، وقيل مساه عورة لتأكد استحباب سرته، ملا جاء عنه من 
بسرته  عن فخذه، واألمر صلى اهلل عليه وسلمحديث أنس وغريه يف احنسار إزاره 

 .أحوط

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

436 

وحرة مميزة  (1)(ومعتق بعضها)ومكاتبة ومدبرة  (وأمه وأم ولد)
 .(2)(من السرة إىل الركبة)ومراهقة 

                                                

إمجاعا، وقال : أي وعورة أمة ما بني السرة إىل الركبة وفاقا، وقال اجملد وغريه( 1)
وقد : ل خيتلف املذهب أن ما بني السرة والركبة من األمة عورة، قال: الشيخ

: حكى مجاعة من أصحابنا أن عورهتا السوأتان فقط، كالرواية يف عورة الرجل، قال
على املذهب خصوصا، وعلى الشريعة عموما، وكالم وهذا غلط قبيح فاحش 

أمحد أبعد شيء عن هذا القول اهـ وزاد أبو حنيفة وظهرها وبطنها عورة، حلديث 
عمرو بن شعيب، إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجريه فال ينظر إىل شيء من 

وكان  عورته، فإن ما حتت سرته إىل ركبته عورة، رواه أمحد وأبو داود، واملراد أمته،
عمر ينهي األمة عن التقنع واشتهر فكان اإلمجاع، واألمة خالف احلرة، واجلمع 
إماء وآم كقاض، وجيمع على إموان كإسالم، وكذا أم الولد، وهي من ولدت من 
مالكها أو أبيه، واملكاتبة وهي من باعها سيدها على مال منجم، واملدبرة وهي 

على صفة فعورهتن ما بني السرة إىل من علق عتقها باملوت، وكذا معلق عتقها 
الركبة، لبقاء الرق فيهن، ومعتق بعضها كذلك استظهره مجع وصوبه يف اإلنصاف، 
دون احلرة فلم تلحق بالرجل، واملقتضي باإلمجاع هو احلرية الكاملة، فلم توجد 

أمجع العلماء على أن رأس األمة ليس بعورة، مزوجة  : فيهن، وقال أبو حامد وغريه
 .أو غري مزوجة كانت

أي وعورة حرة مميزة وهي من هلا سبع سنني، ويفهم منه أن األمة املميزة ليست  ( 2)
كذلك، بل هي كالذكر، وعورة مراهقة بكسر اهلاء أي مقاربة البلوغ، من السرة 
إىل الركبة بال خالف، إل ما روي عن أيب حنيفة يف الركبة، ويستحب استتارهن  

 .ويأيت كاحلرة البالغة احتياطا
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 (وكل احلرة) (2)وابن سبع إىل عشر الفرجان (1)وليسا من العورة
  (4)فليس عورة يف الصالة (إل وجهها (3)عورة)البالغة 

                                                

بـ  ربأي ليست السرة والركبة من العورة، واستثنامها إليهام دخول الغاية، ولو ع( 1)
لكان أظهر، ألن العورة ما بينهما، حلديث عمرو وتقدم، وحديث أيب  (ما بنيـ)

أيوب أسفل السرة وفوق الركبة، وحديث ما بني السرة والركبة، ويف الصحيح أنه  
اتفقوا على أن : دا فكشف عن ركبته، قال الوزيرقاع صلى اهلل عليه وسلمكان 

ليست من : السرة من الرجل ليست عورة، وقال مالك والشافعي وأمحد يف الركبة
 .العورة

الدبر والقبل فقط، ألنه دون البلوغ، وكذا خنثى له سبع سنني، وعلم منه أن من ( 2)
ليه إىل التمييز ليس له إل دون سبع ل حكم لعورته، ألن حكم الطفولية منجر ع

 .وتقدم أنه يشرتط لصحة صالته ما يشرتط لصحة صالة الكبري إل يف السرتة
لقوله عليه الصالة والسالم املرأة عورة صححه الرتمذي من حديث بن مسعود، ( 3)

إذا كان : أتصلي املرأة يف درع ومخار وليس عليها إزار؟ قال: وحلديث أم سلمة
ا، رواه أبو داود، والصحيح وقفه وأليب داود الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه

والرتمذي وابن ماجه من حديث عائشة ل يقبل اهلل صالة حائض إل خبمار، قال 
والعمل عليه عند أهل العلم أن املرأة إذا أدركت فصلت وشيء من : الرتمذي

 .عورهتا مكشوف ل جتوز صالهتا
مجاعا واملراد حيث ل يراها إ: بال خالف نعلمه، وقال القاضي: قال الشارح( 4)

ِإ  َما : لقوله تعاىل: وكفيها، وهو مذهب مالك والشافعي: أجنيب وقال مجع
وجهها وكفيها، واختار اجملد والشيخ وغريمها : قاله ابن عباس وغريه َ َهَر ِمنْـَها

وقدميها، وجزم به يف العمدة، وهو مذهب أيب حنيفة، وصوبه يف اإلنصاف، وما 
وأما خارج الصالة فعورة باعتبار النظر كبقية بدهنا، وهو  ورة باإلمجاع،عدا ذلك ع

والتحقيق  أن الوجه ليس بعورة يف : مذهب مالك والشافعي للخرب، قال الشيخ
 .الصالة، وهو عورة يف باب النظر إذا مل جيز النظر إليه، وصوبه يف اإلنصاف
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كالقميص والرداء واإلزار أو   (وتستحب صالته يف ثوبني)
 .(1)السراويل مع القميص

                                                

ألنه يقتدي به، وبني يدي ذكره بعضهم إمجاعا، مع سرت رأسه واإلمام آكد، ( 1)
إذا وسع اهلل : كان يصلي كذلك، ولقول عمر  صلى اهلل عليه وسلماملأمومني، ألنه 

عليكم فأوسعوا والقميص مجعه قمصان وقمص، وهو ما يلبس على اجللد من 
قطن وكتان، ل من صوف، والرداء امللحفة يشتمل هبا، واإلزار امللحفة أيضا، وكل 

مبا يسرت أسفل البدن، والرداء ما يسرت به أعاله، وكالمها  ما سرت، وفسره بعضهم
اإلزار ما حتت العاتق،والرداء ما فوقه والظهر، والكل صحيح، : غري خميط، وقيل

فيستحب أحدمها مع القميص، واألفضل القميض والرداء مث اإلزار، أو السراويل 
، ألنه لبس ءمع القميص، مث أحدمها مع الرداء، وأفضلهما مع اإلزار الردا

الصحابة، ول حيكي تقاطيع اخللقة، وأفضلهما حتت القميص السراويل، ألنه 
األفضل مع القميص السراويل، من غري حاجة إىل اإلزار : أسرت، وقال الشيخ

يستحب لبس القميص ول يكره يف ثوب يسرت ما جيب : والرداء، وقال القاضي
يف الثوب الواحد؟ قال أو  يه وسلمصلى اهلل علسرته، ملا يف الصحيحني ملا سأل 

ل خالف يف جواز الصالة يف الثوب الواحد، وأمجعوا : لكلكم ثوبان؟ قال النووي
على أن الصالة يف الثوبني أفضل، واهلل تعاىل أمر بقدر زائد على سرت العورة يف 

 َمْسِجدٍ  َ ا َبِني  َ َ  ُصُ وا  ِ َنَ ُكْم ِعْنَد ُ اِّ : الصالة، وهو أخذ الزينة فقال
فعلق األمر باسم الزينة، ل بسرت العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين 
ثيابه وأمجلها يف الصالة، للوقوف بني يديه تبارك وتعاىل، والتذلل له واخلضوع 

 .جلالله، ويسن لبس الثياب البيض، والنظافة يف ثوبه وبدنه، باتفاق أهل العلم
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سرت عورته  (و (1)يف النفل)أي عورة الرجل  (ويكفي سرت عورته)
لقوله  (3)ولو مبا يصف البشرة (2)(أحد عاتقيه يف الفرض)مجيع  (مع)

   صلي الرجا في ال    ال احد لي  على »  عليه وسلمصلى اهلل
 .(4) هريرةيبرواه الشيخان عن أ ،«عاتقه منه شيء

                                                

 .ه على التخفيفإمجاعا ألن مبنا( 1)
ل بعض العاتق والعاتق اسم فاعل، موضع الرداء من املنكب، وجناد السيف من ( 2)

الكتف، أو ما بني املنكب والعنق، مجعه عواتق، وعتق، يذكر ويؤنث واملنكب 
جمتمع رأس العضد والكتف، وظاهره ولو فرض كفاية، ومثله النذر واليمني، وقال 

جيب على املصلي سرت املنكبني يف الصالة فرضا أو نفال أمجعوا على أنه ل : الوزير
إل أمحد، فأوجبه يف الفرض، وعنه يف النفل روايتان وقال النووي وغريه، فيه عن 
أمحد روايتان إحدامها أنه ل جيب يف الفرض ول يف النفل، وهو مذهب مالك 

 .والشافعي وأيب حنيفة ومجهور السلف واخللف، لقوله فاتزر به
 .إشارة للخالف فيه (لو)أتى بـ ( 3)
رضي اهلل عنه، ولفظ مسلم على عاتقيه بالتثنية أي ل يتزر يف وسطه ويشد طريف ( 4)

حكمته أنه إذا : الثوب يف حقويه، بل يتوشح هبما على عاتقيه، قال أهل العلم
اتزر به ومل يكن على عاتقه منه شيء مل يؤمن أن تنكشف عورته أو حكمته أن 

لعاتق من شيء، ألنه أقرب إىل األدب وأنسب إىل احلياء من الرب، ل خيلو ا
وأكمل يف أخذ الزينة عند املطلب، ويف البخاري من صلى يف ثوب واحد 
فليخالف بني طرفيه، وألمحد وأيب داود على عاتقيه، ويف الصحيحني إن كان 

 .الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به
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 (1)وهو القميص (يف درع)أي صالة املرأة  (صالهتا)تستحب  (و)
 (وملحفة) (2)وهو ما تضعه على رأسها وتديره حتت حلقها (ومخار)

 .(4)برقعوتكره صالهتا يف نقاب و  (3)أي ثوب تلتحف به

                                                

شبه القميص لكنه سابغ : للغة، مذكر مجعه أدراع، وقال أمحدقاله عامة أهل ا( 1)
 .يغطي قدميها

بكسر اخلاء املعجمة وهو النصيف، وكل ما سرت شيئا فهو مخاره، ومنه مخار املرأة ( 2)
تغطي به رأسها، مجعه أمخرة ومخر ومخر، روي عن عمر وغريه، واختمرت املرأة 

أي يلقني  ْبَن ِبُقُمِرِهنَّ َعَلى ُجُي ِبِهنَّ َوْلَيْ رِ : لبست اخلمار ومنه قوله تعاىل
 .مقانعهن ليسرتن أعناقهن وصدورهن

إمجاعا يف الثالثة، وامللحفة بكسر امليم ما ذكره واللحاف اللباس فوق سائر ( 3)
اللباس وكل ثوب يلتحف به، من دثار الربد وحنوه، وتسمى اجللباب، 

للمرأة يف الصالة من ثالثة أثواب  ل بد: واملالءة،مجعها مالحف، قالت عائشة
إذا وجدهتا اخلمار واجللباب والدرع، وحكمته املبالغة يف سرتها وأن ل تبني 

 .عجيزهتا
أمجعوا على أن على املرأة أن : بال حاجة كحضور أجانب، قال ابن عبد الرب( 4)

 تكشف وجهها يف الصالة، وألنه خيل مبباشرة املصلي باجلبهة واألنف، والنقاب
مجعه نقب، مثل كتاب وكتب، وتنقبت غطت وجهها بالنقاب، وهو القناع على 

النقاب هو الذي يبدو منه : مارن األنف، تسرت به املرأة وجهها، وقال أبو عبيد
إذا أدنت املرأة نقاهبا إىل عينها فتلك الوصوصة، وإن : حمجر العينني، وقال الفراء

ن كان على طرف األنف فهو اللثام، أنزلت دون لك إىل احملجر فهو النقاب، فإ
والربقع بالفتح والضم خريقة تثقب للعينني، تلبسها نساء األعراب فتسرت الوجه 

 .فقط، أو الوجه ومقدم اجلسم، مجعه براقع، وتربقعت املرأة لبست الربقع
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ومن انكشف ) (1)يف فرض ونفل (سرت عورهتا)املرأة  (وجيزئ)
وطال  (3)عرفا (وفحش) (2)يف الصالة رجال كان أو امرأة (بعض عورته
ولو طال  (6)أو مل يفحش املكشوف (5)وإن قصر الزمان (4)الزمن أعاد

 .(7)الزمن مل يعد إن مل يتعمده

                                                

اتفق عامتهم على درع : إن اقتصرت على سرت ما سوى وجهها، قال أمحد( 1)
 .رته، فاكتفي بهـرتت ما جيب عليها سـس: خري وأسرت، وألهنا ومخار، وما زاد فهو

 .أي ظهر وبدا منها البعض يف الصالة، فرضا كانت الصالة أو نفال بال قصد( 2)
 .أي يف العرف ألنه ل حتديد فيه شرعا، فرجع فيه إىل العرف والعادة ( 3)
ية اإلمجاع وحديث ألن األصل وجوب سرت مجيع العورة، ملا تقدم من اآلية وحكا (4)

ل يقبل اهلل صالة حائض إل خبمار، وغريه من األحاديث ول فرق بني الرجل 
واملرأة بالتفاق، وإذا وجب السرت اقتضى مجيع العورة فال يقبل ختصيص البعض 
إل بدليل ظاهر، وإمنا عفي عنه يف اليسري ملشقة التحرز وأمجعواعلى أن املرأة إذا 

 .وف أن عليه اإلعادةصلت ومجيع رأسها مكش
ولو كثر اإلنكشاف كما لو أطارت الريح سرتته فأعادها سريعا بال عمل كثري مل  (5)

 .يعد
مل يعد، ويعترب الفحش يف كل عضو حبسبه، إذ يفحش من املغلظة ما ل يفحش  (6)

 .من غريها
لقول عمرو بن سلمة كنت أؤمهم وعلي بردة صغرية، فكنت إذا سجدت  (7)

 فقالت امرأة واروا عنا سوءة قارئكم ويف رواية فيها  انكشفت عين
فتوق فكنت إذا سجدت فيها خرجت اسيت، رواه أبو داود وغريه، ولفظ البخاري 
= 
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 .(2)ه أو بعضهكمغضوب كل  (1)(أو صلى يف ثوب حمرم عليه)

                                                
= 

تقلصت عين، أي ارتفعت إىل أعايل البدن وانتشر ومل ينكر، وألن ثياب األغنياء 
النكشاف  مدعل ختلو من فتوق والفقراء من خروق غالبا، والحرتاز يشق، فإن ت

: بطلت، ألن التحرز ممكن من غري مشقة، أشبه سائر العورة، قال عثمان
ألن املنكشف إما أن يكون يسريا بأن ل يفحش : ا مثان صورهانكشاف العورة في

عرفا يف النظر، وإما أن يكون كثريا، وعلى التقديرين إما أن يطول الزمن أول؟ 
أو ل ففي العمد بصوره األربع تبطل  وعلى التقادير األربع إما أن يكون عمدا

الصالة، ويف غريه تبطل فيما إذا كثر املنكشف وطال زمنه، ويف الثالث الباقية ل 
تبطل وهي ما إذا قل املنكشف وطال الزمن، أو قصر أو كثر املنكشف وقصر 

 .الزمن ومل يتعمد يف الثالث
واختاره اخلالل وصاحب : تصح مع التحرمي وفاقا: أعاد ولو عليه غريه، وعنه( 1)

منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة جلهة : الفنون وغريمها، وقال الشيخ
املعصية، فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه، وإن كان املصلي جاهال 
باملكان أو الثوب، أنه حرام فال إعادة عليه، سواء قلنا إن اجلاهل بالنجاسة يعيد 

علمه بالنجاسة ل مينع العني أن تكون جنسة، وكذا إذا مل أو ل يعيد؟ ألن عدم 
 .يعلم بالتحرمي مل يكن فعله معصية، بل يكون طاعة

أو مثنه املعني حرام، أو بعضه، ومثله مسروق وحنوه، رجال كان أو امرأة، لقول ابن ( 2)
من اشرتى ثوبا وفيه درهم حرام مل يقبل اهلل صالته ما دام عليه، مث أدخل : عمر

صلى اهلل عليه صمتا إن مل أكن مسعته من رسول اهلل : أصبعيه يف أذنيه، وقال
 .رواه أمحد، ويف إسناده هاشم، وبقية وألن لبثه فيه حمرم وسلم
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إن كان رجال واجدا غريه،  (1)وحرير ومنسوج بذهب أو فضة
 .(3)، وكذا إذا صلى يف مكان غصب(2)وصلى فيه عاملا ذاكرا أعاد

                                                

أو أكثره حرير أو منسوج بذهب أو فضة، أو مطلي أو مكفت أو مطعم ( 1)
اجة حرام حرم مطلقا، والصالة يف احلرير من غري ح: بأحدمها، قال يف الرعاية

 .بالنص واإلمجاع ويأيت قول الشيخ يف الطراز وحنوه
أي إن كان من صلى يف ثوب حرير أو منسوج بذهب أو فضة رجال ل امرأة ( 2)

فتصح صالهتا ألهنا غري آمثة وكان واجدا غريه وصلى يف ذلك الثوب عاملا حترميه 
ع التحرمي، تصح م: حالن من فاعل صلى، وعنه (عاملا ذاكرا)ذاكرا أعاد، و

اختاره اخلالل وغريه وفاقا، فإن مل جيد غريه، أو لبس احلرير حلاجة، أو صلى فيه 
جاهال حترميه، أو ناسيا مل يعد، ذكره اجملد إمجاعا، ألنه غري آمث، ولزوال علة 
الفساد، ول يبطل الصالة لبس عمامة أو خامت منهي عنهما وحنومها، ألن النهي 

ينبغي أن يكون على هذا : ، وقال يف الختياراتل يعود إىل شرط الصالة
اخلالف الذي جيرثوبه خيالء يف الصالة، ألن املذهب أنه حرام وكذلك من لبس 

 .ثوبا فيه تصاوير، ومثله كل ثوب حيرم لبسه
ط، ل حيل إخراجه أو اأعاد، ولو منفعة أو بعضها، ويلحق به لو كان يف ساب( 3)

بطالن فرضه : ا فجعله سفينة، قال الشيخغصب راحلة وصلى عليها، أو لوح
أو زمحه وصلى مكانه ففي  هب وإن منعه غري صقوي، ولو غري هيئة مسجد فكغ

تصح مع التحرمي اتفاقا، : األقوى البطالن، وعنه: الصالة وجهان، قال الشيخ
واختاره اخلالل وغريه، وإن جهل كونه غصبا، أو نسي صحت، ذكره اجملد 

ينبغي أن ل جتب عليه اإلعادة صالته بقدره، : ، وقال الشيخإمجاعا، ألنه غري آمث
ول تربأ ذمته كرباءة من صلى صالة تامة، ول يعاقب عقوبة من مل يصل، بل 

 .يعاقب على قدر ذنبه
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ل من ) (2)ولو لعدم غريه (1)(جنس أعاد)صلى يف ثوب  (أو)
ويركع ويسجد إن كانت  (4)(جنس)أو  (3)غصب (حبس يف حمل
 .(5)النجاسة يابسة

                                                

ألنه قادر على اجتنابه يف اجلملة، واملراد املتنجس، أما لو كان جنس العني كجلد ( 1)
 .ه يف املبدعميتة صلى عريانا بال إعادة، قال

أو لعجزه عن تطهري يف الوقت، ويصلي فيه، ألن السرتة آكد من إزالة النجاسة ( 2)
لوجوهبا، فقدم اآلكد عند التزاحم، ووجبت اإلعادة لستدراك ما حصل من 
اخللل، وعنه ل يعيد، اختاره املوفق والشارح وغريمها، ألن التحرز من النجاسة 

ا وردت باإلعادة ملن ترك واجبا من واجبات شرط عجز عنه فسقط، والسنة إمن
الصالة، كاملسيء وصاحب اللمعة، واملنفرد خلف الصف لغري عذر أن يصلي 
الفرض مرتني، إل إذا مل يفعل الواجب الذي يقدر عليه يف املرة األوىل، مثل أن 
يصلي بال طمأنينة أو بال وضوء اهـ وهنى عليه الصالة والسالم عن الصالة مرتني، 

 .واه أبو داود والنسائي وصححه النووير 
فتصح ول إعادة، ذكره اجملد إمجاعا، ولعله ما مل يكن حبس حبق جيب، ألنه قادر ( 3)

 .على استخالص نفسه، أو كان هو الغاصب، ألنه قادر على رفع يده
أي ول يعيد من حبس يف حمل جنس وحنوه، قال يف الختيارات، وكذا كل مكره ( 4)

باملكان النجس والغصب، حبيث خياف ضررا من اخلروج يف نفسه أو على الكون 
ماله، ينبغي أن يكون كاجملوس، فإن جهل أو نسي كونه مغصوبا أو حريرا 

 .صحت، حكاه اجملد إمجاعا
 .ألن السجود مقصود يف نفسه، وجممع على فرضيته، وعدم سقوطه( 5)
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ويصلي عريانا  (2)وجيلس على قدميه (1)برطبة غاية ما ميكنه ويومئ
ول  (4)، ويف حرير وحنوه لعدم غريه(3)مع ثوب مغصوب مل جيد غريه

 (6)ومن وجد كفاية عورته) (5)يصح نفل آبق

                                                

د اليابسة غاية ما ميكنه أي يومئ بركوع وسجود من حبس ببقعة جنسة، رطبة ض( 1)
 .يقرب أعضاءه من حمل السجود حبيث لو زاد شيئا ملسته النجاسة

ول يضع على األرض غريمها قول واحدا، تقليال للنجاسة، حلديث إذا أمرتكم ( 2)
 .بأمر فأتوا منه ما استطعتم

، وفاقا ألنه حيرم استعماله بكل حال، لعدم إذن الشارع يف التصرف فيه مطلقا( 3)
وألن حترميه حلق آدمي، والعريان الذي خلع ثيابه، وعري من ثيابه يعري من باب 

 .تعب وتقدم
أي يصلي يف حرير ومنسوج بذهب أو فضة وحنومها، لعدم غريها وفاقا، وقالوا ( 4)

مأذون يف لبسه يف بعض األحوال، كاحلكة واجلرب وضرورة  هيلزمه الصالة فيه، ألن
ب مل صوالفرق أن الغ: يس منهيا عنه إذا، قال اخللويتالربد وعدم سرتة غريه فل

 .تعهد إباحته، خبالف احلرير فإنه أبيح للمرأة والعذر
ألن زمنه مغصوب خبالف فرضه، ألنه مستثىن شرعا فلم يغصب خبالف زمن ( 5)

بطالن فرضه قوي، ويف صحيح مسلم إذا أبق العبد مل تقبل : نفله، وقال الشيخ
د كفر حىت يرجع إليهم، ويف صحيح ابن خزمية ثالثة ل تقبل له صالة ويف لفظ فق

هلم صالة، وذكر اآلبق، وذكروا أنه ليس له إل فعل السنن الرواتب كالعبد والولد، 
 .وأنه حيرم منعهم من ذلك، وعليه، فيكون ما عداها على املنع

 .أي ما يسرت عورته، أو منكبه فقط( 6)
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وجوبا وترك غريها، ألن سرتها واجب يف غري الصالة،  (سرتها
مليسرت  (فـ)عضها جيد ما يسرتها كلها بل ب (وإل) (1)ففيها أوىل

وكفى أحدمها فالدبر  (فإن مل يكفهما) (2)ألهنما أفحش (الفرجني)
إل إذا كفت منكبه وعجزه  (4)ألنه ينفرج يف الركوع والسجود (3)أوىل
 .(5)فقط

                                                

وبرتك سرت املنكب، ألنه خمتلف فيه وحلديث من مل وألن سرت العورة متفق عليه، ( 1)
 .يكن له ثوبان فليتزر، وحديث وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك

 .أي يف النظر ومها عورة بال نزاع، وغريمها كاحلرمي التابع هلما( 2)
أي فإن مل يكف الفرجني ما وجده من السرتة وكفى أحدمها يعين الدبر أو القبل ( 3)

ء بال نزاع، لستوائهما يف وجوب السرت، والدبر أوىل من القبل، سرت أيهما شا
 .صححه اجملد وغريه، وقيل القبل أوىل، ومال إليه يف اإلنصاف، وقيل بالتساوي

وألنه أفحش، وظاهره أنه ل فرق بني أن يكون رجال أو امرأة قال يف املبدع، ( 4)
ويتوجه أن يسرت آلة :  املبدعويتوجه أنه يسرت آلة الرجل إن كان هناك امرأة قال يف

 .الرجل إن كان هناك امرأة وآلتها إن كان هناك رجل، وسرت أكثرمها أوىل
بأن كانت إذا تركها على كتفه وسدهلا من ورائه تسرت عجزه، أو هو مستثىن من ( 5)

أو الفرجني باعتبار عموم األحوال، أي ومن مل جيد إل أن يسرت الفرجني : قوله
حال، إل إذا كفت منكبه وعجزه فيلزمه العدول إىل سرتمها ويصلي  سرتمها يف كل

جالسا ندبا، واجلمهور على أنه يسرت الفرجني فقط، واملنكب جمتمع رأس العضد 
 .والكتف، والعجز من الرجل واملرأة ما بني الوركني
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أو  (2)ويلزم العريان حتصيل السرتة بثمن (1)فيسرتمها ويصلي جالسا
ألنه قادر  (4)(لزمه قبوهلاوإن أعري سرتة ) (3)أجرة مثلها أو زائدة يسريا

 .(5)على سرت عورته بال ضرر فيه

                                                

استحبابا لكونه يسرت معظمها، واملغلظ منها، وسرت املنكب ل بدل له فكان ( 1)
عاته أوىل، لصحة حديث سرت املنكبني، ويؤخذ من كالم املصنف أنه تارة جيد مرا

ما يسرت عورته فقط، أو منكبه فقط، فيتعني سرت عورته ويصلي قائما وجوبا، 
ويرتك سرت عورته فقط، أو منكبه فقط، فيتعني سرت عورته ويصلي قائما وجوبا، 

و منكبه وعجزه فقط، فيلزمه ويرتك سرت منكبيه، وتارة جيد ما يسرت عورته فقط أ
الثاين، ويصلي جالسا استحباب، وأما إذا مل جيد إل ما يسرت العورة ل غري، أو مل 
جيد إل ما يسرت الفرجني، أو أحدمها ل غري، فعل ما قدر عليه يف هذه الصور 
الثالث، والدبر أوىل يف األخري وعجزه، فيلزمه العدول إىل سرتمها، ويصلي جالسا 

يتزر ويصلي قائما وفاقا، واختاره املوفق واجملد وغريمها، وصححه شيخ : وعنه ندبا،
اإلسالم وابن منجا، وصوبه يف اإلنصاف حلديث اشدده على حقوك وغريه، وألن 

 .القيام متفق على وجوبه، فال يرتك ألمر خمتلف فيه
 .أي مثن مثلها يف مكاهنا على القدرة، ول تسقط عنه بال نزاع( 2)
 .لى مثن املثل، أو أجرة املثل كماء الوضوء، ويعترب أن يكون فاضال عن كفايتهع( 3)
: وفاقا، والعارية من العوار ككالم العيب، يقال أعرته الشيء إعارة وعارة، وقيل( 4)

العارية مشتقة من العرية، وهي : مسيت عارية ألهنا عار على طالبها، ويقال
 .، وتأيت يف باهبا إن شاء اهلل تعاىلالعطية، والعرية متليك منفعة بال عوض

 .وألنه املنة ل تكثر فيها، وللزوم السرت عليه( 5)
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 (ويصلي العاري) (2)ول يلزمه استعارهتا (1)خبالف اهلبة للمنة
باإلمياء ) (4)ول يرتبع بل ينضام (3)(قاعدا)العاجز عن حتصيلها 

فلو صلى  (5)أي يف القعود واإلمياء بالركوع والسجود (استحباب فيهما
 .(6)جاز قائما وركع وسجد

                                                

وحيتمل أن يلزمه ألن العار : فال يلزمه قبوهلا هبة، ملا يلحقه من املنة، وقال املوفق( 1)
 .يف كشف العورة أكثر من الضرر فيما يلحقه من املنة

ون على أن العريان إذا مل جيد سرتة صلى ول واتفق املسلم: أي السرتة قال الشيخ( 2)
إعادة عليه اهـ وإن وجد جلدا طاهرا، أو ورقا ميكن خصفه عليه، أو حشيشا 

 .ميكن ربطه عليه فيسترت به لزمه
: ملا روي عن ابن عمر مرفوعا يف قوم انكسر هبم املركب، فخرجوا عراة قال( 3)

خالفه وعند مالك والشافعي يصلون جلوسا، يومئون إمياء بروءسهم ومل ينقل 
 .يصلي قائما، ويركع ويسجد وصالته صحيحة، وهو خمري عند أيب حنيفة

أي ل يرتبع يف قعوده، بأن يثىن قدميه حتت فخذيه بل ينضام، أي يضم إحدى ( 4)
 .فخذيه على األخرى ألنه أقل كشفا، ول يتجاىف نص عليه، وينضام صيغة مبالغة

الركوع، ألن السرت آكد من القيام، لعدم سقوطه يف  وجيعل السجود أخفض من( 5)
 .فرض أو نفل، ول خيتص بالصالة

صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا، وعنه يلزمه  صلى اهلل عليه وسلملعموم قوله ( 6)
أو قاعدا تناول كل : اختاره اآلجري وغريه، وهو مذهب مالك والشافعي، ولو زاد

 .ىل لتناوله الصورتنيمنهما قوله، وركع وسجد، ولكان أو 
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ما  (1)أي بينهم وجوبا (وسطهم)أي إمام العراة  (ويكون إمامهم)
 )من رجال ونساء  (ويصلي كل نوع) (2)مل يكونوا عميا أو يف ظلمة

صلى الرجال ) (4)ذلك (فإن شق) (3)ألنفسهم، إن اتسع حملهم (وحده
الرجال واستدبرهم النساء مث عكسوا فصلى النساء واستدبرهم 

 .(6)عرفا (سرتة قريبة)املصلي عريانا  (فإن وجد) ((5)الرجال

                                                

مجاعة صفا واحدا، وعنه ندبا، قدمه يف الفروع وغريه، ألنه أسرت من أن يتقدم ( 1)
عليهم، والوسط بسكون السني ملا بني طريف الشيء، ألنه ظرف، ويصلح فيه بني، 

ما كان امسا فبالتحريك، وما كان ظرفا فمسكن، : وعكسه بالفتح، وقال املربد
ا كان يبني بعضه من بعض كوسط الصف والقالدة كل م: وقال األزهري

والسبحة وحلقة الناس فهو باإلسكان، وما كان مصمتا ل بني بعضه من بعض  
وقد أجازوا يف املفتوح : كالدار والساحة والراحة فهو وسط بالفتح، قال

 .اإلسكان، ومل جييزوا يف الساكن الفتح
الظلمة ذهاب النور، مجعه ظلم عميا وعميانا وأعماء وعماء ذووا العماء، و ( 2)

 .وظلمات، فإذا كان العراة كذلك فيصلون مجاعة، ويتقدمون إمامهم
حىت ل يرى بعضهم عورة بعض، ألن املرأة إذا وقفت خلف الرجل شاهدت ( 3)

 .إىل الفتنة ىعورته، ومعه خالف سنية املوقف، ورمبا أفض
 .يعين صالة كل نوع وحده، لنحو ضيق حمل( 4)
 .يف ذلك من حتصيل اجلماعة، مع عدم رؤية الرجال النساء، وبالعكس ملا( 5)
 .أي تعد يف العرف أهنا قريبة( 6)
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على ما مضي من  (وبىن)هبا عورته  (يف أثناء الصالة سرت)
الصالة بعد  (ابتدأ) (2)جيدها قريبة بل وجدها بعيدة (وإل) (1)صالته

ويكره يف ) (4)وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها (3)سرت عورته
 .(6) يرد طرفه اآلخروهو طرح ثوب على كتفيه ول (5)(الصالة السدل

 .(6)اآلخر
                                                

إذا : كأهل قباء ملا علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأمتوا صالهتم، قال النووي( 1)
وجد السرتة يف أثناء الصالة لزمه السرت بال خالف، ألنه شرط مل يأت عنه بدل 

 .التيممخبالف 
 .عرفا حبيث حيتاج إىل زمن طويل، أو عمل كثري( 2)
أي استأنفها ألنه حينئذ ل ميكنه فعلها إل مبا ينافيها من العمل الكثري، أو بدون ( 3)

: شرطها، وأما إذا مل يقدر على السرتة إل بعد الفراغ فقال يف شرح اإلقناع وغريه
 .طهورينل يعيد سواء صلى قائما أو جالسا، كفاقد ال

أي األمة وحنوها إذا عتقت يف الصالة واحتاجت إىل السرتة، بأن كان رأسها ( 4)
مكشوفا مثال، فإن كان اخلمار بقرهبا ختمرت به وبنت، وإل مضت إليه 
وختمرت واستأنفت وكذا حكم من أطارت الريح سرتته وهو يف الصالة، ومن 

يتمكن من اسرتجاعها  أعار سرتته وصلى عاريا مل تصح صالته، ولكن إن مل
أو سرتة غريها وصلى حبسب استطاعته فال إعادة عليه، وتسن إعارهتا إذا 
صلى، ويصلي هبا واحدا فآخر، واملرأة أوىل، وإن خاف خروج الوقت صلى 

 .عريانا
أرخاه وأرسله من : سواء كان حتته ثوب أو ل، وسدل ثوبه سدل من باب نصر( 5)

يرة هنى عن السدل، رواه أبو داود وغريه، قال يف غري ضم جانبه، حلديث أيب هر 
 .الفروع، بإسناد جيد، مل يضعفه أحد

 : هذا التفسري هو الصحيح املنصوص عن أمحد وقال: قال الشيخ( 6)
= 
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بأن يضطبع بثوب ليس عليه  (1)(اشتمال الصماء)يكره فيها  (و)
 .(2)غريه

                                                
= 

السدل املنهي عنه يف الصالة هو إسبال الرجل ثوبه من غري أن يضم : أبو عبيد
يلتحف بثوب ويدخل  هو أن: جانبيه، فإن ضمهما فليس بسدل، وقال غريه

يديه من داخل، فريكع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعل ذلك، وهذا 
هو أن يرسل حىت يصيب : مطرد يف القميص وغريه، حكاه أبو السعادات، وقيل

األرض، وقيل غري ذلك، واحلجة يف املنهي عن السدل، عموم األحاديث 
طرفيه على الكتف األخرى، الصحيحة يف النهي عن إسبال اإلزار، فإن رد أحد 

أو ضم طرفيه مل يكره، وإن طرح القباء على الكتفني من غري أن يدخل يديه يف 
 .باتفاق الفقهاء، وليس من السدل املكروه: الكمني فال بأس بذلك، قال الشيخ

هنى أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس : ملا يف الصحيحني عن أيب هريرة( 1)
واشتمال الصماء على حذف املوصول، أي اشتمال  على عاتقه منه شيء،

الشملة الصماء، واهليئة الصماء اليت تعرف هبذا السم، ألن الصماء ضرب من 
الشتمال، قيل هلا صماء ألنه ل منفذ فيها، كالصخرة الصماء اليت ل صدع فيها 

 .ول خرق
ليه غريه، مث حكاه أبو عبيد وغريه عن الفقهاء، أن يشتمل بثوب واحد ليس ع( 2)

يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجة، وهم أعلم بالتأويل، 
اشتمال الصماء أن جيلل جسده بثوب، حنو مشلة األعراب بأكسيتهم، وهو : وقال

أن يرد الكساء من قبل ميينه على يده اليسرى وعاتقه األيسر مث يرده ثانية من خلفه 
األمين، فيغطيها مجيعا اهـ ويضطبع وزن يفتعل، ملا وقعت تاء على يده اليمىن وعاتقه 

الفتعال بعد حرف اإلطباق، وجب قلبها طاء، وجاء مفسرا يف الصحيح يف النهي 
عن اللبستني اشتمال الصماء، والصماء أن جيعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد 

يكن إل  مر فإن ملشقيه ليس عليه ثوب، وأليب داود وغريه بسند صحيح عن ابن ع
 اشتمال اليهود ثوب واحد فليتزر به، ول يشتمل

= 
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والضطباع أن جيعل وسط الرداء حتت عاتقه األمين، وطرفيه على 
يكره يف  (و) (2)فإن كان حتته ثوب غريه مل يكره (1)عاتقه األيسر

لنهيه عليه  (4)بببال س (واللثام على فمه وأنفه (3)تغطية وجهه)الصالة 
ويف تغطية الفم تشبه  (5)السالم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود

 .(6)بفعل اجملوس عند عبادهتم النريان

                                                
= 

هو أن حيلل بدنه بالثوب، ويسلبه من غري أن يرفع طرفه، واشتمال : قال اخلطايب
وإىل : الصماء أن جيلل بدنه بالثوب مث يرد طرفيه على عاتقه األيسر، قال البغوي

 .هذا ذهب الفقهاء
عيه، من الضبع وهي العضد كلها، أو وسطها إحدى ضب ىواضطبع الرجل أبد( 1)

 .بلحمها، وإمنا كره ذلك ألنه إذا فعله وليس عليه ثوب غريه بدت عورته
 .صلى اهلل عليه وسلمألهنا لبسة احملرم، وفعلها ( 2)
وللحديث فإن فيه تنبيها على كراهة تغطية الوجه، لشتماله على تغطية الفم، ( 3)

 .مي فشرع هلا كشف الوجه كاإلحراموألن الصالة هلا حتليل وحتر 
ل بأس بتغطية الوجه : من حر أو برد أو غري ذلك، ولسبب ل بأس قال أمحد( 4)

حلر أو برد، واللثام ما كان على الفم، أو ما يغطي به الشفة من ثوب وحنوه، 
رد الرجل عمامته على أنفه، وأصل الفم الفوه، والفم والفاه والفوه مبعىن مجه : وقيل

 .واه باعتبار األصل وأفمام، وتقدم واألنف املنخر، مجعه آنف وآناف وأنوفأف
 .ألنه من زي اجملوس: من حديث أيب هريرة، وقال ابن حبان( 5)
ويأيت يف احلديث من تشبه بقوم فهو منهم، واجملوس أمة من العجم وغريهم، ( 6)

صغري  يعبدون الشمس والقمر،وقيل يعبدون النار، وتقدم وقيل جموس رجل
 .منج كوش، واجملوسية حنلتهم وملتهم: األذنني، وضع دينا ودعا إليه، معرب
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 (1)أي أن يكفه عن السجود معه (كف كمه)يكره فيها  (و)
و  أ ف شعرا » :لقوله عليه السالم (2)أي لف كمه بال سبب (ولفه)

 .(3)متفق عليه «و    با

 .(4)أي مبا يشبه شد الزنار (شد وسطه كزنار)يكره فيها  (و)
                                                

مدخل اليد وخمرجها من الثوب وحنوه، وكفه مجعه  ةوالكم مجعه أكمام وكمم( 1)
 .ويف الرعاية وتشمريه «ول أكف شعرا ول ثوبا»وضمه، للحديث اآليت 

نشره، والكف واللف مبعىن  من حر أو برد أو غري ذلك، ولفه ضمه ومجعه ضد( 2)
 .ومل أره لغريمها من األصحاب

من حديث ابن عباس، واتفق أهل العلم على كراهة ذلك، ول تبطل به إمجاعا ( 3)
حكاه ابن جرير، ومذهب اجلمهور أن النهي لكل من صلى كذلك، سواء تعمده 

ن م: للصالة، أو كان كذلك قبلها، وصلى على حاله بغري ضرورة، وقال مالك
صلى حمتزما، أو مجع شعره بوقاية أو مشر كميه، فإن كان ذلك باسه وهيئة قبل 
ذلك جاز، وإن كان إمنا فعل ذلك ليكفت به شعرا أو ثوبا فال خري فيه، وقول 
اجلمهور هو مقتضى إطالق األحاديث الصحيحة، واحلكمة أن الشعر يسجد 

 .معه، ولذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف كما يأيت
أي يكره يف الصالة وكذا يف غريها شد وسطه بفتح السني، ألنه اسم كما يشبه ( 4)

شد الزنار على وسط الرهبان، واجملوس خبيط، ويرخي طرفا منه إىل قرب األرض، 
ألنه يكره التشبه بالكفار، أو حيرم، وصرح بالكراهة مطلقا يف الفروع واإلقناع 

خيط غليظ بقدر اإلصبع من : يفاتواملنتهي للخرب، وزنار وزن تفاح، ويف التعر 
اإلبريسم يشد يف الوسط اهـ وكان حمكوما به على الذميني، فكانوا يشدون 

الذمي إذا عطس ينقطع زناره، أي لدقته : أوساطهم خبيط دقيق، وفيه املثل
 .ولضغط أحشائه
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ه بق   بمن ت »ويف احلديث  (1)ملا فيه من التشبه بأهل الكتاب
ويكره للمرأة شد  (2)رواه أمحد وغريه بإسناد صحيح «فه  منهم

 .(4)ول يكره للرجل مبا ل يشبه الزنار (3)وسطها يف الصالة مطلقا

                                                

اليهود والنصارى وكذا اجملوس، وكانوا يشدون أوساطهم كما مر، وقد هنى النيب ( 1)
عن التشبه هبم، وأمجع العلماء على النهي عن التشبه هبم،  ى اهلل عليه وسلمصل

 .ول فرق إل مبا يتميزون به من اللباس
أقل أحوال هذا احلديث أنه يقتضي حترمي التشبه، وإن كان ظاهره : قال الشيخ( 2)

يقتضي كفر املتشبه هبم، وألمحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده مرفوعا 
وللرتمذي حنوه،  «منا من ت به ب يرنا،   ت به ا باليه   و  بالنصارا لي »

وخمالفتهم أمر مقصود للشارع، واملشاهبة تورث مودة، ومشاهبتهم فيما ليس من 
شرعنا يبلغ التحرمي يف بعضه إىل أن يكون من الكبائر، وقد يصري كفرا حبسب 

 .األدلة
ن ذلك يبني حجم عجيزهتا، ويبني عكنها أي سواء كان يشبه شد الزنار أول، أل( 3)

وتقاطيع بدهنا، واملطلوب سرت ذلك، وكذا الرقيق الذي حيكي خلقتها ول يكره 
 صلى اهلل عليه وسلمشد املرأة وسطها خارج الصالة، ألنه معهود يف زمن النيب 

وقبله، وصح أن هاجر اختذت منطقا، وكان ألمساء منطقا واملنطق هو ما تشد به 
 .وسطها عند الشغل لئال تعثر يف ذيلها املرأة

صلى اهلل عليه أليس قد روي عنه : كمنديل ومنطقة، ألنه أسرت للعورة، قال أمحد( 4)
ل يصلي أحدكم إل وهو حمتزم، وسأل الرجل يصلي وعليه القميص، يأتزر  وسلم

وكان من عادة املسلمني شد الوسط على : نعم، فعله ابن عمر: باملنديل؟ قال
 .باءالق
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يف غري  (2)يف الصالة وخارجها (1)(غريهوحترم اخليالء يف ثوب و )
 «من جر   به صي ء لم  نظر اهلل إليه»لقوله عليه السالم  (3)احلرب

 .(4)متفق عليه
                                                

كقميص وقباء وطيلسان ومشلة وسراويل، بإسباهلا، وإسبال العمامة املراد به ( 1)
إطالتها من اإلسبال اهـ : إرسال الذؤابة زائدا على ما جرت به العادة، قال الشيخ

واخليالء بضم اخلاء ممدود العجب والكرب مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء 
اختال فهو ذو خيالء : أعظم منه تكربا، ومنهفاملختال يتخيل يف صورة من هو 

إذا تكرب، واملخيلة والبطر والكرب والزهو، والتبخرت واخليالء مبعىن، وذكر ابن القيم 
أن خبث امللبس يكسب صاحبه هيئة خبيثة كاملطعم، ولذلك حرم لبس جلود 
النمور والسباع، ملا يكسب القلب من اهليئة املشاهبة لتلك احليوانات، فإن 
املالبسة الظاهرة تسري إىل الباطن، ولذلك حرم لبس احلرير والذهب على 

 .الذكور، ملا يكسب القلب من اهليئة املنافية للتواضع، احلالبة للفخر واخليالء
 .لعموم األخبار( 2)
رأى بعض أصحابه ميشي  صلى اهلل عليه وسلمفال حيرم إلرهاب العدو، وألنه ( 3)

 .إهنا ملشية يبغضها اهلل إل يف هذا املوطن: ته فقالبني الصفني، خيتال يف مشي
وهلما ل ينظر اهلل إىل من جر إزاره خيالء يوم القيامة أي بطرا واملراد جيره هو جره ( 4)

، «ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار»على وجه األرض، ويف الصحيح، 
إليهم، ول يزكيهم، وهلم ثالثة ل يكلمهم اهلل يوم القيامة، ول ينظر »وملسلم 

، وذكر منهم املسبل، وللرتمذي وغريه وصححه إياك وإسبال اإلزار، «عذاب أليم
فإهنا من املخيلة، وإن اهلل ل حيب املخيلة، واإلسبال يستلزم جر الثوب وحنوه، 
وجر الثوب يستلزم اخليالء يف الغالب، وكل أحد يعلم أن من الناس من يسبل 

ة اخليالء بباله، وأليب داود وغريه بإسناد صحيح من حديث إزاره مع عدم خطور 
ابن عمر اإلسبال يف اإلزار والقميص والعمامة، من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهلل 
= 
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أي  (التصوير)حيرم  (و) (1)وجيوز اإلسبال من غري اخليالء للحاجة
 .(2)على صورة حيوان

                                                
= 

بينما رجل يصلي : إليه يوم القيامة، وله أيضا بإسناد صحيح عن أيب هريرة قال
: ضأ مث جاء فقال لهاذهب فتو  صلى اهلل عليه وسلممسبال إزاره قال له رسول اهلل 

يا رسول اهلل مالك أمرته أن يتوضأ؟ فسكت عنه : فقال له رجل «ا هب ف   أ»
إنه  ام  صلي وه  مسبا إ ار ، وإم اهلل    قبا ص   رجا »: مث قال
واملسبل املخري له اجلار طرفه خيالء، ولعل الوعيد متوجه إىل من فعل  «مسبا

ني، ولقوله أليب بكر إنك مل تفعل ذلك اختيال للقيد املصرح به يف الصحيح
ل أجره : ل جيوز للرجل أن جياوز بثوبه كعبه، ويقول: خيالء وقال ابن العريب

خيالء، ألن النهي قد تناوله لفظا، إذ حكمه أن يقول ل أمتثله، وإطالة ذيله دال 
 على تكربه، ونقل القاضي عياض عن العلماء أن اإلسبال كل ما زاد على املعتاد
: يف اللباس يف الطول والسعة اهـ وهو حرام قاله الشيخ وغريه، وقال يف اإلنصاف

 .وهو الصواب الذي ل يعدل عنه
إن أحد شقي إزاري يسرتخي، إل أن أتعاهد ذلك : ملا يف الصحيح قال أبو بكر( 1)

إنك لست ممن يفعل ذلك خيالء،  صلى اهلل عليه وسلممنه، فقال رسول اهلل 
جة كسرت ساق قبيح من غري خيالء فيباح له، ما مل يرد التدليس على للحا: وقوله

 .النساء، ومثله قصرية اختذت رجلني من خضب فلم تعرف
إمجاعا لألخبار، وأما على غري صورة حيوان كشجر وكل ما ل روح فيه فيباح، ( 2)

فإن كنت فاعال فاجعل الشجر، وما ل نفس له، متفق عليه، : لقول ابن عباس
صورة التمثال، والشكل، وكل ما يصور مشبها خبلق اهلل، من ذوات األرواح وال

إذا  (صاره)جعل له صورة وشكال ونقشه ورمسه من  (صورة تصويرا)وغريها، و
 .أماله فالصورة مائلة إىل شبه وهيئة
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 صلى اهلل عليه وسلمهنى رسول اهلل : حلديث الرتمذي وصححه
معه  ىوإن أزيل من الصورة ما ل تبق (1)ورة يف البيت وأن تصنععن الص

 .(2)حياة مل يكره
                                                

وحلديث ابن عباس كل مصور يف النار، جيعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ( 1)
ث أيب هريرة ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا حبة هبا يف جهنم، وحدي

: أو ليخلقوا ذرة، وحديث الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال
اشرتيتها لتقعد عليها : أحيوا ما خلقتم، وحديث النمرقة رآها فلم يدخل فقالت

أحيوا ما : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال: وتوسدها، فقال
اشرتيتها لتقعد عليها وتوسدها، : خلقتم، وحديث النمرقة رآها فلم يدخل فقالت

ل تدخل املالئكة بيتا : إن أصحاب هذه الصور بعذبون، احلديث وحديث: فقال
فيه صورة ول كلب، متفق عليه، ولغريها من األحاديث فتصوير احليوان حرام 

وسواء كان يف الدرهم أو احليطان، أو  وكبرية، سواء صنعه ملا ميتهن أو لغريه،
جرم مستقل أو ل جزم بذلك غري واحد من أهل الثياب أو الورق، أو غريها، له 

العلم باحلديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وصوبه يف اإلنصاف، وجزم به شيخنا، 
نصبت سرتا فيه تصاوير فنزعه متفق عليه، ويؤيد التعميم ما رواه : حلديث عائشة

إل نقضه، والنقض إزالة : ، فال يدع وثنا إل كسره ول صورة إل لطخها، وقولهأمحد
: الصورة مع بقاء الثوب ويف رواية ثوب وحنوه، صوبه يف اإلنصاف وغريه،لقول عائشة

كان ل يرتك شيئا فيه تصليب إل قضبه، رواه أبو داود، وألنه يلحق باملصور، 
اهلل  صلىدون اهلل، ول تفسد الصالة، ألنه لشرتاكهما يف أن كال منهما عبد من 

ل تزال تصاويره تعرض يل يف : مل يقطعها، ومل يعدها، وإمنا قال عليه وسلم
أمرت بكسر األصنام، فيجب كسرها : صاليت، وأمر هبا فأزيلت ويف احلديث

وطمسها، وحمل الصور منظنة الشرك، وغالب شرك األمم كان من جهة الصور 
 .والقبور

 أمحد وأبو داود  ىلرأس، أو مل يكن هلا رأس، نص عليه ملا رو كا( 2)
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

538 

أي املصور على الذكر واألنثى يف لبس  (استعماله)حيرم  (و)
على الذكر  (وحيرم) (2)ل افرتاشه وجعله خمدا (1)وتعليق وسرت جدر

 .(3)بذهب أو فضة (استعمال منسوج)

                                                
= 

والرتمذي وصححه من حديث أيب هريرة يف امتناع جربئيل، ألنه كان يف البيت 
فمر برأس التمثال الذي يف باب البيت يقطع، يصري كهيئة »متثال رجل، وفيه 

يه اسم أو معه الصدر فال ألن الوجه يطلق على الذات، ويقع عل (*)«الشجرة
رأيت صورة فالن وحنوه، وألن ما سواه الغالب عليه : الصورة، فالرائي له يقول

 .سرته باللباس
 .إمجاعا لألخبار املارة وغريها( 1)
أي املصور فيجوز، ألنه عليه الصالة والسالم اتكأ على خمدة فيها صورة رواه ( 2)

حتت اخلد ويف  أمحد، واملخدة بكسر امليم الوسادة، مسيت بذلك ألهنا توضع
الصحيحني وغريمها من غري وجه امتناع املالئكة من دخول بيت فيه صورة 

لكوهنا معصية فاحشة، وتقدم ما رواه : وحديث النمرقة وغريه، قال النووي
هنى عن الصورة يف البيت فاألوىل العمل بظواهر األحاديث : الرتمذي وصححه

لصالة على ما فيه صورة، ولو على الصرحية الصحيحة الدالة على العموم، وتكره ا
ما يداس، جزم به يف الفصول والوجيز وغريمها، والسجود عليها أشد كراهة، وقال 

ل جتوز الصالة يف ثوب فيه تصاوير، ألنه يشبه حامل الصنم، ول يسجد : الشيخ
 .على الصورة ألنه يشبه عباد الصور

وسى حرم لباس احلرير والذهب وكذا حيرم على اخلنثى ل األنثى، حلديث أيب م( 3)
على ذكور أميت، وأحل إلناثهم صححه الرتمذي، وقال الشيخ ملا ذكر علم احلرير 

 علماء، واألظهر جوازه أيضا فإن يف ـزاع بني الـعلم الذهب نـويف ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.فإن بقي الوجه وحده): كذا يف األصل ولعل فيه سقط تقديره (*)
= 
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غري ما يأيت يف الزكاة من  (مموه بذهب أو فضة)استعمال  (أو)
فإن تغري لونه ومل حيصل منه شيء  (2)(قبل استحالته) (1)أنواع احللي

ثياب )حترم  (و) (4)لعدم السرف واخليالء (3)بعرضه على النار مل حيرم
 .(5)(حرير

                                                
= 

أنه هنى عن لبس الذهب إل مقطعا، وحكى يف  صلى اهلل عليه وسلمالسنن عن النيب  
والرابع وهو األظهر أنه يباح يسري الذهب يف اللباس : مث قال: موضع أربعة أقوال

يباح : والسالح، فيباح طراز الذهب إذا كان أربع أصابع فما دون، وقال أبو بكر
د، وهو رواية عن أمحد، وألنه يسري أشبه احلرير ويسري الفضة، وقال واختاره اجمل

ولبس الفضة إذا مل يكن فيه لفظ عام بالتحرمي مل يكن ألحد أن حيرم منه : الشيخ
إل ما قام الدليل الشرعي على حترميه، فإذا جاءت السنة بإباحة خامت الفضة كان 

ا هو أوىل منه باإلباحة والتحرمي ذلك دليال على إباحة ذلك وما هو يف معناه، وم
 .يفتقر إىل دليل

يعين املباح، منسوجا كان املموه أول، وتقدم تعريف متويه األواين، ومتويه املنسوج ( 1)
أن يذاب شيء من الذهب أو الفضة فيلقى فيه فيكتسب منه، وكذا ما طلي أو  

 .كفت أو طعم بأحدمها، كما تقدم يف اآلنية
ه ووصفه، وما حرم استعماله حرم متلكه ومتليكه لذلك، وعمل أي حوله عن طبع( 2)

 .خياطة ملن حرم عليه، وأجرته نص عليه
وقيل مطلقا أبيح يف األصح وفاقا، قاله يف الفروع، وعرض على النار إحراقه هبا ( 3)

 .ليتميز
 .تقدم أن العلة ما يكسب استعماهلا القلب من اهليئة املنافية للعبودية( 4)
الذكور يف الصالة وغريها يف غري حال العذر إمجاعا، حلديث أيب موسى على ( 5)

 املتقدم، وحديث عمر ل تلبسوا احلرير، إخل ولو كافرا، وعنه جواز 
= 
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مما نسج  (أكثره ظهورا)أي احلرير  (هو)أي ثوب  (ما)حيرم  (و)
لبسا بال حاجة  (2)النساءدون  ىواخلناث (على الذكور) (1)معه

 .(6)وسرت جدر (5)وكتابه مهر (4)واستنادا وتعليقا (3)وافرتاشا

                                                
= 

لبس احلرير للكافر اختاره الشيخ، ويف الصحيحني أن عمر كسا أخا له مشركا 
 .صلى اهلل عليه وسلممبكة ثوب حرير أعطاه إياه النيب 

استعماله كاخلالص، ألن األكثر ملحق بالكل يف أكثر األحكام، ولو  فيحرم( 1)
بطانة وتكة سراويل وشرابة، واملراد املفردة، كشرابة الربيد، وحرم األكثر استعماله 

: مطلقا، فيدخل فيه شرابة الربيد، ل تبعا فإهنا تباح كزر، وقال ابن عبد القوي
حة، واختار اآلمدي إباحة يسري يدخل يف التحرمي شرابة الدواة، وسلك املسب

احلرير مفردا، والشرابة خيوط تضم ويعلق طرفها بالطربوش وغريه، ويتدىل اآلخر 
 .ولعل القيطان تباح كشرابة الربيد: مجعها شراريب، قال بعض املتأخرين

على أصح القولني، والنهي عن لبسه، واجللوس عليه متناول : قال ابن القيم( 2)
متناول لاللتحاف به، وذلك لبسه لغة وشرعا، فدل عل حترمي  لفرتاشه، كما هو

 .الفرتاش النص اخلاص، واللفظ العام والقياس الصحيح
والنهي عن لبسه، واجللوس عليه متناول : حلديث حذيفة اآليت، قال ابن القيم( 3)

لفرتاشه، كما هو متناول لاللتحاف به، وذلك لبسه لغة وشرعا، فدل على حترمي 
 .اش النص اخلاص، واللفظ العام والقياس الصحيحالفرت 

 .حلديث حذيفة هنى أن يلبس احلرير والديباج، وأن جيلس عليه، رواه البخاري (4)
وعليه : أي يف احلرير، اختاره الشيخ وغريه، وقيل يكره، قال صاحب التنقيح (5)

 .العمل
السرف، ويكره بغري  باحلرير ألنه استعمال له أشبه لبسه وملا يف السرت به من (6)

 .احلرير إل حلاجة
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  تلبس ا »لقوله عليه الصالة والسالم  (1)غري الكعبة املشرفة
 (2)متفق عليه «الحر ر، فإم من لبسه في الدنيا لم  لبسه في اآلصر 

ل إذا ) (3)وإذا فرش فوقه حائال صفيقا جاز اجللوس عليه والصالة
ول اخلز وهو ما سدي  (4)أي احلرير وما نسج معه ظهورا (استويا

 .(5)بإبريسم وأحلم بصوف أو قطن وحنوه
                                                

 .زادها اهلل تشريفا وتكرميا، فال حيرم سرتها باحلرير إمجاعا( 1)
من حديث ابن عمر، وفيهما، هنانا عن لبس احلرير والديباج، وتواترت األحاديث ( 2)

 .واآلثار بتحرميه على الذكور، وحكى اإلمجاع عليه غري واحد من أئمة املسلمني
وإذا كان احلرير : حينئذ مفرتش للحائل، جمانب للحرير، وقال ابن القيم ألنه( 3)

 .بطانة الفراء دون ظهارته، فاحلكم يف ذلك التحرمي
وزنا فال حيرم، والوجه الثاين حيرم، صوبه يف تصحيح الفروع، قال ابن  ىوحك( 4)

ليب األشبه أنه حيرم، لعموم اخلرب، وألن النصف كثري، وليس تغ: عقيل والشيخ
التحليل بأوىل من التحرمي، ومن اعترب الوزن فقد خالف ظواهر األدلة، ألنه هنى 
عن حلة السرياء، وهنى عن القسي وهو ثياب مظلعة باحلرير، فجعل احلكم 
للظهور، ومل يسأل هل وزن ذلك املوضع من القطن والكتان أكثر أم ل، مع أن 

 .د التحرميالعادة أنه قل، فإن استويا فاألشبه بكالم أمح
صلى اهلل عليه إمنا هنى النيب : كوبر وكتان إمجاعا، ألن حريره مسترت، ويف احلديث( 5)

الثوب فليس به  ىعن الثوب املصمت من احلرير، فأما العلم وسد عليه وسلم
بأس، ورواه أبو داود وغريه، واخلز عكس امللحم معىن وحكما، ول بد من اشرتاط 

اسم دابة مث أطلق على الثوب املتخذ  من وبرها عدم الظهور فيه، وهو يف األصل 
اخلز املعروف ثياب تنسج من صوب وإبريسم، وهي مباحة وقد : وقال ابن األثري

= 
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أو  (أو مرض (2)أو حكة (1)لضرورة)لبس احلرير اخلالص  (أو)
 .(3)قمل

                                                
= 

لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها ألجل التشبه بالعجم وزي املرتفني، 
مول من وإن أريد باخلز النوع اآلخر، وهو املعروف اآلن، فهو حرام، ألنه كله مع

اخلز : بريسم، وعليه حيمل احلديث، يستحلون اخلز واحلرير اهـ قال يف الختياراتإ
اسم لثالثة أشياء، للوبر الذي ينسج مع احلرير، وهو وبر األرنب، واسم جملموع 

: اخلرير والوبر، واسم لردئ احلرير فاألول والثاين حالل، والثالث حرام، مث قال
ألصحاب إباحة اخلز دون امللحم وغريه، فمن زعم واملنصوص عن أمحد وقدماء ا

إباحته بشرط أن يكون احلرير مستورا، : أن يف اخلز خالفا فقد غلط، وقال عثمان
وغري احلرير هو الظاهر، وإل فهو كامللحم احملرم، فإن امللحم عكس اخلز صورة 

أن خيرقه وحكما اهـ واألبريسم بكسر الراء وفتحها وفتح السني وضمها احلرير قبل 
من الثوب ما  ىالدود، وبعد اخلرق يسمى قزا، معرب إبريشم بالفارسية، والسد

 .مد يف النسج من خيوط أو هو خالف حلمته
كربد وحر، قياسا على احلكة والقمل، فال حيرم معها لبس ما كله حرير، ول ( 1)

 .أبيح لهمن احتاج إىل لبس احلرير احلر أو برد : افرتاشه وحنوه، وقال ابن متيم
بالكسر وهي علة توجب احلكاك كاجلرب، إل أنه معه بثور وهي ل بصور معها، ( 2)

رخص : وتعم أكثر البدن يف الغالب، ولو مل يؤثر لبسه يف زواهلا، حلديث أنس
لعبد الرمحن بن عوف والزبري يف قميص احلرير يف سفر من حكة كانت هبما متفق 

 .عليه
 د الرمحن بن عوف والزبري شكيا إىل النيب أن عب: حلديث أنس ولفظه( 3)

القمل، فرخص هلما يف قميص احلرير، فرأيته عليهما متفق  صلى اهلل عليه وسلم
 .عليه
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جلباب أو  (حشوا)كان احلرير   (أو) (1)ولو بال حاجة (أو حرب)
وحيرم إلباس  (3)يالء، خبالف البطانةلعدم الفخر واخل (2)فرش فال حيرم

وتشبه رجل بأنثى يف لباس وغريه  (4)صيب ما حيرم على رجل
 .(5)وعكسه

                                                

جيوز عند القتال : فال حيرم لبسه إذا تراء اجلمعان إىل انقضاء القتال، قال الشيخ( 1)
ع السالح والوقاية للضرورة باتفاق املسلمني، وذلك بأن ل يقوم غريه مقامه يف دف

اهـ وألن املنع ملا فيه من اخليالء، وذلك غري مذموم يف احلرب، ولو كان لبسه بال 
 .لباسه إلرهاب العدو فيه قولن أظهرمها جوازه: حاجة، قال الشيخ

ة، ثوب مقطوع فألنه ليس بلبس للحرير ول افرتاش، واجلباب واحدها جبة، كغر ( 2)
، مسي جبابا لقطع كميه، والفرش واحدها فراش الكم طويل، يلبس فوق الثياب

 .بالكسر
 .بكسر الباء، وهي خالف الظهارة، فتحرم إل حلاجة( 3)
وحرم على ذكورها، وعن : من اللباس من حرير ومنسوج بذهب أو فضة، لقوله( 4)

جابر كنا ننزعه عن الغلمان، ومزقه عمر وابن مسعود، وما حرم على الرجل فعله 
كن منه الصغري، وهذا ظاهر يف بطالن صالة الصيب يف ثوب حرم عليه أن مي

 .احلرير وحنوه، ألن الفعل الواقع معصية مؤاخذة هبا
ي شفيحرم تشبه رجل بأنثى يف لباس ل خياط إل هلا، وكذا حيرم غريه، ككالم وم( 5)

وغريمها، وكبعض صفات وحركات وحنوها، ملن تعمد ذلك، ومن كان بأصل 
لف تركه، وإل حلقه الذم، ل التشبه يف أمور، خريية وحيرم عكسه، اخللقة يؤمر بتك

 وهو تشبه أنثى برجل يف لباس كالقباء والعمامة وما ل 
لعن املتشبهني من  صلى اهلل عليه وسلمخياط إل له، وكجيب الرجل وغريه، ألنه 

ن الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري وغريه، ولع
الرجل يلبس لبسة املرأة، واملرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود بإسناد صحيح 

لعن اهلل املتشبهات من النساء : وللطرباين أنه رأى امرأة متقلدة قوسا فقال
= 
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أربع أصابع فما ) (1)وهو طراز الثوب (علما)احلرير  (أو كان)
 (وسجف فراء) (4)وهو الزيق (أو لبنة جيب (3)رقاعا)كان   (أو (2)دون

 .(5)مجع فرو

                                                
= 

بالرجال، احلديث وعده أهل العلم من الكبائر للعن عليه، وقال غري واحد، 
م ل يفرتق زي نسائهم من رجاهلم اللباس خيتلف باختالف عادة كل بلد، فرب قو 

 .يف اللباس، لكن ميتاز النساء بالستتار واألحتجاب
العلم هو رسم الثوب ورقمه، وأعلمت الثوب جعلت له علما من طراز وغريه، ( 1)

تنسج على حواشي الثوب، وطراز هو بكسر الطاء معرب، ومجعه طرز، فيباح 
، أما العلم وسدى الثوب فليس إمنا هنى عن الثوب املصمت: حلديث ابن عباس

به بأس، رواه أبو داود، وعنه يباح العلم وإن كان مذهبا، اختارها اجملد والشيخ 
 .وتقدم

 .إمجاعا ودون بالضم لقطعه عن اإلضافة أي فما دون أربع أصابع( 2)
 (رقعت الثوب رقعا)مجع رقعة وهي اخلرقة املعروفة يسد هبا خرق الثوب وحنوه، و( 3)

 .نفع، إذا جعلت فيه مكان القطع رقعةمن باب 
بكسر الزاي احمليط بالعنق، حكاه اجلوهري وغريه، واللبنة بفتح الالم وكسرها ( 4)

املوحدة جيب القميص، وهو الطوق الذي خيرج منه الرأس، وهو ما فسره به 
 .الشارح

 والفراء بالكسر واملد لباس من جوخ وحنوه، يبطن جبلود، وسجف ( 5)
كسر وككتاب السرت، مجعه سجوف وأسجاف، هذا األصل، مث استعري بالفتح وي

 .ملا يركب على حواشي الثوب، يسميه بعض العامة سناجيف
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ك يباح من احلرير إذا كان قدر أربع فكل ذل (1)وحنوها مما يسجف
 صلى اهلل عليه وسلممسلم عن عمر أن النيب  ىملا رو  (2)أصابع فأقل

ويباح أيضا   (3)هنى عن لبس احلرير إل موضع إصبعني أو ثالثة أو أربعة
يف غري  (ويكره املعصفر) (5)وخياطة به وأزرار (4)كيس مصحف

 .(6)إحرام

                                                

أي يركب على حواشيه حرير، وختصيص املاتن الفراء بالسجوف ليس لختصاص ( 1)
احلكم بل ألهنا اليت جرت العادة بتسجيفها، فلو سجف غريها به كما ذكر 

 .كما يسجف القباء وأمثاله، والكاله والطربوشالشارح جاز،  
أي فكل الذي ذكره من العلم والرقاع والسجف ولبنة اجليب وغريها يباح بشرطه، ( 2)

وهو ما إذا كان قدر أربع أصابع فأقل، يعين من أربع أصابع، وأما ما زاد على 
 .أربع أصابع فال

 أو ثالثا أو أربعا والذي يف وأليب داود هنى عن احلرير إل هكذا وهكذا إصبعني( 3)
 .إل هكذا ورفع إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما يعين األعالم: الصحيحني

 .تعظيما له، والكيس بالكسر ما خياط من خرق وغريها وتقدم( 4)
أي باحلرير، ألنه يسري، واألزرار أن جيعل له أزرار مجع زر، بالكسر مما يوضع يف ( 5)

 .دخاله يف العروةالقميص وغريه، فيشد بإ
وهناين عن لبس املعصفر، رواه مسلم، : أي يكره املعصفر للرجال، حلديث علي( 6)

 إن هذا : وله من حديث ابن عمر وملا رأى عليه ثوبني معصفرين قال
من ثياب الكفار فال تلبسهما وهذا املذهب وعنه ل يكره وفاقا، واختاره املوفق 

ويف الصحيحني من حديث ابن عمر قال رأيت وغريه، قال يف الفروع، وهو أظهر 
= 
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ألنه عليه الصالة والسالم هنى  (1)(املزعفر للرجال)يكره  (و)
 .(3)ويكره األمحر اخلالص (2)الرجال عن التزعفر، متفق عليه

                                                
= 

يصبغ بالصفرة، وعصفر الثوب صبغة بالعصفر  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
يف غري إحرام، أي وأما فيه : فهو معصفر، والعصفر صبغ ونبت معروف، وقوله

فال يكره نص عليه، وهكذا يف املبدع وغريه، ويف حاشية املقنع ألنه يكره للرجل 
 .صفر، يف غري إحرام، ففيه أوىل، وكذا يف اإلنصافلبس املع

يف غري إحرام، وأما فيه فحرام، كما سيأيت وختصيصه الرجال دون النساء ( 1)
لتخصيص النهي كما تقدم، واملزعفر اسم مفعول، وزعفرت الثوب صبغته 

 .بالزعفران، فهو مزعفر، وتقدم تعريف الزعفران
 .ص فيه مجاعة، والسنة ألزمورخ: من حديث أنس، قال احلليمي( 2)
مما لونه احلمرة، أو املصبوغ باحلمرة، ملا يف صحيح مسلم عن علي هنى عن لباس ( 3)

ل بأس باخلالص وفاقا، : املعصفر وخرج ما فيه محرة وغريها فال يكره، وعنه
واختاره املوفق وغريه، حلديث الرباء، رأيته يف حلة محراء، مل أر شيئا قط أحسن 

ويف جواز لباس األمحر من الثياب واجلوخ نظر، : عليه، وقال ابن القيم منه متفق
وأما كراهته فشديدة جدا، والربد األمحر ليس هو أمحر مصمتا كما ظنه بعض 
الناس فإنه لو كان كذلك مل يكن بردا، وإمنا فيه خطوط محر فيسمى أمحر باعتبار 

األمحر، أو كراهته كراهة  ما فيه من ذلك، والذي يقوم عليه الدليل حترمي لباس
مل تصبغ : شديدة، فأما غري احلمرة من األلوان، فال يكره، وقيل لبن عمر

يصبغ هبا، رواه أبو داود،  صلى اهلل عليه وسلمرأيت رسول اهلل : بالصفرة؟ فقال
صلى اهلل بردين أخضرين، ودخل  صلى اهلل عليه وسلمورأى أبو رمثة على النيب 

الفتح وعليه عمامة سوداء، متفق عليه فيباح األسود مكة يوم  عليه وسلم
 .واألخضر، ويسن األبيض
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 .(2)وكون ثيابه فوق نصف ساقه (1)ةواملشي بنعل واحد
                                                

أي يكره بال حاجة ولو يسريا سواء كان يف إصالح األخرى أو ل حلديث ل ( 1)
 «ل ميش يف األخرى حىت يصلحها»ميش أحدكم بنعل واحد متفق عليه، وملسلم 

وألهنا تقيه احلر  «ا ما انتعلاستكثروا من النعال، فإن أحدكم ل يزال راكب»وله 
والربد والنجاسة، وأليب داود عن فضالة، كان يأمرنا أن حتتفي أحيانا، وملسلم عن 

فقام وقمنا معه، وحنن : ابن عمر يف عيادته عليه الصالةوالسالم لسعد بن عبادة
بضعة عشر ما علينا نعال، ول خفاف ول قالنس ول قمص، منشي يف السباخ، 

وانة وغريه بأسانيد صحيحة، متعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة وروي أبو ع
ائرتزا : لتعتاد األرجل احلر والربد فتصلب وتقوى، وهو مشهور عن عمر، وعنه

األزر وهو زي العرب، وعليكم بوارتدواوألقوا اخلفاف والسراويالت، استغناء عنها 
م، وعليكم بالشمس، فإهنا بلباس أبيكم إمساعيل، وإياكم والتنعم وزي األعاج

لقوا، واقطعوا الركب وانزلوا، وارموا  محام العرب، ومتعددوا واخشوشنوا، واخلو
األغراض، وهو مشتهر من طرق بألفاظ تعليما منه للفروسية، ومترينا للبدن على 
التبذل، وعدم الرفاهية والتنعم، ولزوم زي ولد إمساعيل، وألمحد عن معاذ مرفوعا 

عم فإن عباد اهلل ليسوا باملتنعمني وآفات التنعم كثرية، فإهنا تورث إياكم والتن
الكسل والغفلة واملرح، وغري ذلك، وينبغي أن يتعاهد نعليه عند أبواب املساجد، 

إذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعليه وينظر فيهما » صلى اهلل عليه وسلملقوله 
رواه أبو داود وغريه،  «مافإن رأى فيهما خبثا فليمسحه باألرض مث ليصل فيه

صلى اهلل عليه وتسن الصالة فيهما قاله الشيخ وغريه، وثبت صالته فيهما، وأمره 
 .خالفوا اليهود صلوا يف نعالكم: بذلك، فقال وسلم

أبو داود والنسائي والرتمذي وصححه ارفع إزارك إىل نصف  ىنص عليه ملا رو ( 2)
 أليب داود أزرة املسلم إىل الساق، فإن أبيت فإىل الكعبني، ويف لفظ 

نصف الساق، ول حرج ول جناح فيما بينه وبني الكعبني وألن ما فوقه جملبة 
= 
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ويكره لبس  (2)وللمرأة زيادة إىل ذراع (1)أو حتت كعبه بال حاجة
هر توثوب الشهرة وهو ما يش (3)الثوب الذي يصف البشرة للرجل واملرأة

 .(4)به عند الناس، ويشار إليه باألصابع
                                                

= 

لنكشاف العورة غالبا، وإشهار لنفسه، ويتأذى الساقان حبر أو برد، فينبغي كونه 
 .من نصفه إىل الكعب، لبعده من النجاسة والزهو واإلعجاب

 .حلاجة كسرت ساق قبيح وتقدمملا جاء من النهي عن ذلك، وا( 1)
يرخني ذراعا، ل يزدن : إذا تنكشف؟ قال: حلديث أم سلمة يرخنب شربا، قالت( 2)

ذيل نساء املدن : عليه رواه أمحد والرتمذي وحسنه،واملراد ذراع اليد، وقال مجاعة
 .يف البيت كرجل

خرب، وتقدم أي تظهر معه حال اجللد، وتبني هيئته من بشرة الرجل أو املرأة لل( 3)
 .وألنه ل يسمى ساترا

الشهرة اسم من الشتهار، وظهور الشيء يف شنعة، حىت يشتهر للناس ويفتضح ( 4)
هنى عن الشهرتني، وهي الفاخر من اللباس املرتفع يف الغاية أو : ومنه احلديث

الرذل يف الغاية، وأليب داود من لبس ثوب شهرة ألبسه اهلل ثوب مذلة، قال شيخ 
حيرم لبس الشهرة، وهو ما قصد به الرتفاع عند الناس، وإظهار الرتفع، : اإلسالم

أو إظهار التواضع والزهد، لكراهة السلف لذلك، وقال غري واحد من السلف، 
موضع وميدح لباس الشهرة مما يزري بصاحبه، ويسقط مروءته ولبس الدين يذم يف 

واستكانة، كما أن لس يف موضع، فيذم إذا كان شهرة، وميدح إذا كان تواضعا 
الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكربا وفخرا وخيالء، وميدح إذا كان جتمال وإظهارا 

اصد ـلنعمة اهلل، ولبس املنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لسورة النفس من املق
 ثوبه د يستحب ترقيع الرجلـوق: الـالصحيحة، ق

وكما يلبس قوم الصوف  للحاجة كما رقع عمر وعائشة وغريمها من السلف، 
= 
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 .(1)(اجتناب النجاسة)أي من شروط الصالة  (ومنها)

                                                
= 

للحاجة ويلبس أيضا املتواضع واملسكنة مع القدرة على غريه، كما جاء يف 
احلديث من ترك جيد اللباس وهو يقدر عليه تواضعا هلل كساه اهلل من حلل 
الكرامة يوم القيامة فأما تقطيع الثوب وترقيعه ففيه إفساد وشهرة، أو املغالة يف 

ا فيه إفساد املال، أو إظهار التشبه بلباس أهل الصوف الرفيع وحنو ذلك مم
التواضع مع ارتفاع قيمته فهذا من النفاق والتلبس، فهذان النوعان فيهما إرادة 

ِللَِّ  َن    ُرِ ُدوَم ُعُل ًّا ِفي اأَلْرِض العلو يف األرض أو الفساد، والدار اآلخرة 
جم كعمامة صماء ونعل صرارة يكره لبس زي األعا: وقال ابن القيم َو  َفَساً ا

لزينة، ولبس ثوب مقلوب كفعل بعض أهل السخافة، فإن قصد إظهار التواضع 
يف اللباس مما يسره اهلل ببلده،  صلى اهلل عليه وسلمحرم، ألنه رياء، وكان هديه 

فكان يلبس القميص والعمامة واإلزار والرداء اجلبة والفرج، ويلبس من القطن 
ويلبس مما جيلب من اليمن وغريها، فسنته تقتضي أن يلبس والصوف وغري ذلك، 

الرجل مما يسره اهلل ببلده، وإن كان نفسيا، ألن النفاسة بالصنعة ل يف اجلنس، 
ل ينبغي اخلروج عن : خبالف احلرير، وهذا أمر جممع عليه، وقال ابن عقيل

الشهرة  : نيةعادات الناس إل يف احلرام اهـ ولئال حيملهم على غيبته، ويف الغ
كاخلروج عن عادة أهل بلده وعشريته، فينبغي أن يلبس ما يلبسون، لئال يشار 

 .وحيرم اإلسراف يف املباح: إليه باألصابع، قال الشيخ
وهي لغة ضد الطهارة، وشرعا قذر خمصوص مينع جنسه الصالة، كامليتة والدم ( 1)

النجاسة أعيان : الشيخ واخلمر والبول، ول جيب يف غري الصالة يف األصح، وقال
ناب معناه التباعد، تمستخبثة يف الشرع، مينع املصلي من استصحاهبا اهـ والج

تباعد النجاسة، مبعىن إبعادها عن بدن املصلي وثوبه وبقعته شرط، : فكأنه قال
 .ومن شروط الصالة اجملمع عليها الوقوف على بقعة طاهرة
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وعدم (2)وبقعتهما (1)حيث مل يعف عنها ببدن املصلي وثوبه
 (4)«تنزه ا من الب ل فإم عامة ع ا  القبا منه»حلديث  (3)محلها

َو َِياَبَك َف َهِّرْ : وقوله تعاىل
 .(6)(ل يعفى عنها فمن محل جناسة) (5)

                                                

أمجعوا على أن : ك رمحه اهلل، وقال الوزيربإمجاع السلف واخللف، إل قول ملال( 1)
ة الصالة للقادر عليها، وأمجعوا على أن حطهارة البدن من النجس شرط يف ص

 .طهارة ثوب املصلي شرط يف صحة الصالة
 .أي موضع البدن والثوب الذي يقعان عليه شرط وفاقا، كطهارة احلدث إمجاعا( 2)
معطوف على اجتناب مرفوع، فإن  أي ومن شروط الصالة عدم محل النجاسة،( 3)

 .عفي عنها كأثر استجمار وحنوه فال يشرتط
رواه الدارقطين وغريه عن أيب هريرة، وصحح احلافظ إسناده وأعله أبو حامت، ( 4)

وللحاكم أكثر عذاب القرب من البول، ويف الصحيحني أنه مر على قربين يعذبان 
مساء يف احليض مث تغسله وغريها  كان أحدمها ل يسترت من البول، وحديث أ: وفيه

صلى اهلل عليه كأحاديث الستنجاء وذلك النعلني بالرتاب مث الصالة فيهما وقوله 
إن هذه املساجد ل تصلح لشيء من البول والعذرة وأمره بصب املاء على  وسلم

: البول، وغري ذلك من األدلة الدالة على اجتناب النجاسة، والتنزه البعد، واملراد
 .وا النزاهة وعامة الشيء معظمة واملراد أكثر أسبابهاطلب

أمره اهلل أن يطهر الثياب من : اغسلها باملاء، وقال ابن زيد: قال ابن سريين( 5)
النجاسات اليت ل جتوز الصالة معها، وذلك أن املشركني كانوا ل يطهرون ثياهبم، 

" اد، وقال بعضهمواألمر بالشيء هنى عن ضده، والنهي يف العبادة يقتضي الفس
هر أعمالك من الشرك، واختار األول ابن جرير،واآلية تشمل ذلك كله، واألوىل ط

محل اللفظ على حقيقته فيكون شرطا، واحتج اآلية على أن اجتناب النجاسة 
 .شرط مجع منهم ابن عقيل والشيخ وغريمها

 .مل تصح صالته كما لو كانت على بدنه أو ثوبه( 6)
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فإن كان معفو عنها كمن محل  (1)ولو  بقارورة مل تصح صالته
أي لقى  (أولقاها) (3)أو حيوانا طاهرا صحت صالته (2)مستجمرا

لعدم اجتنابه  (بثوبه أو بدنه مل تصح صالته)جناسة ل يعفى عنها 
 .(5)وإن مس ثوبه ثوبا (4)النجاسة

                                                

النجاسة مسدودة يف القارورة، وهي ما يقر فيها الشراب وحنوه، أو أي ولو كانت ( 1)
خيتص بالزجاج، فإذا محل جناسة بقارورة مل تصح صالته، حلمله النجاسة يف غري 
معدهنا، أشبه ما لو محلها يف كمه، أو محل آجره باطنها جنس أو بيضة فيها فرخ 

مخرا، مل تصح صالته، ميت، أو بيضة مذرة، أو عنقودا من عنب حباته مستحيلة 
 .تصح وفاقا، للعفو عن جناسة الباطن: وصوبه يف تصحيح الفروع، وقيل

ألن أثر الستجمار معفو عنه يف حمله، ألن ما يف بطن اآلدمي من : صحت وفاقا( 2)
 .جناسة يف معدهنا، وجناسة العني ليس اجتناهبا شرطا لصحة الصالة

عليه ومراده حيوانا غري مأكول، ألن ما يف وفاقا حلمله أمامة وهو يصلي، متفق ( 3)
بطنه جنس، لكن يعفى عنه كالنجاسة يف جوف املصلي، وأما املأكول فال جناسة 

 .يف بطنه
زاد يف احملرر أو محل ما يالقيها إل أن يكون يسريا، واللقاء وصول أحد اجلسمني ( 4)

مىت : ل يف املبدعإىل اآلخر، فإن كان بالتمام فيسمى مداخلة، وإل فمماسة، وقا
: باشرها بشيء من بدنه أو ثوبه مل تصح، ذكره معظم األصحاب، ويف التلخيص

أنه األظهر إل أن يكون يسريا اهـ وإذا أصاب بدنه أو ثوبه جناسة يابسة فنفضها 
 .باإلمجاع: لى صحت صالته، قال النووي وغريهصومل يبق شيء منها و 

 .فاقاأي جنسا أو بدنه بدنا جنسا صحت و  (5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

511 

أو قابلها راكعا أو ساجدا ومل  (1)ا مل يستند إليهأو حائطا جنسا 
 (4)صفيقا (أو فرشها طاهرا (3)وإن طني أرضا جنسة) (2)يالقها صحت

 أو صلى على بساط باطنه فقط  (5)أو بسطه على حيوان جنس
له ذلك لعتماده على ما ل تصح الصالة عليه  (كره)جنس 

 .(6)(وصحت)
                                                

صحت صالته وفاقا، ألنه ليس حمال لثوبه، ول بدنه، فإن استند إليه حال قيامه ( 1)
 .أو ركوعه أو سجوده مل تصح صالته، ألنه يصري كالبقعة له

صالته وفاقا، وذلك حبيث مل يلتصق هبا شيء من بدنه، ول أعظائه، جزم به يف ( 2)
اسة حممولة فيها، وكذا لو كانت املغين وغريه، ألنه ليس مبوضع صالته، ول النج

 .بني رجليه، ومل يالقها صحت، ألنه مل يباشر النجاسة، فإن لقاها بطلت صالته
 حل تص: أي طالها بالطني وصلى عليها صحت وفاقا، وكره له ذلك، وعنه( 3)

إن  : لعتماده عليها، أشبه مالقاهتا، فينبغي ذلك احتياطا وقال ابن أيب موسى
تصح، وذكر الشارح أن اآلجر املعجون بالنجاسة ل تطهره النار، كانت رطبة مل 

 .لكن إذا غسل طهر ظاهره كاألرض النجسة
فاقة أي متينا جيد النسج، ل خفيفا أو مهلهال، ولو ربطه حبيث ل ينفذ صبني ال( 4)

النجس الرطب إىل ظاهره، أو غسل وجه آخر جنس وصلى عليه صحت وفاقا، 
 .على األصح: سفل علوه غصب وكره قال يف الفروعكسرير حتته جنس، أو 

ر طاهرا صفيقا على حيوان جنس كبغل أو محار أو بسطه على حرير حيرم شأي ن( 5)
 .جلوسه عليه صحت مع الكراهة

 أي مع طهارة ظاهره الذي صلى عليه، وإل فال وبساط كفعال مبعىن ( 6)
من الطنافس قليل  ما يبسط معروف، أو ضرب: مفعول أي مبسوط ويف الصحاح

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

511 

النجاسة  (كانتوإن  ) (1)ألنه ليس حامال للنجاسة، ول مباشرا هلا
الصالة على الطاهر ولو حترك  (صحت (2)بطرف مصلى متصل به)

وكذا لو كان حتت قدمه حبل مشدود يف جناسة وما  (3)النجس حبركته
يكن متعلقا به بيده أو وسطه حبيث  (إن مل) (4)يصلي عليه منه طاهر

 .(5)فال تصح، ألنه مستتبع هلا، فهو كحاملها (مبشيه)معه  (ينجر)
                                                

= 

العرض وكذا مثله لو تنجس أحد وجهي اجللد وحنوه وقلبه وصلى على الوجه 
ما يبسط : الذي مل تصبه جناسة كره وصحت مفعول أي مبسوط ويف الصحاح

وجهي معروف، أو ضرب من الطنافس قليل العرض، وكذا مثله أو تنجس أحد 
 .جناسة كره وصحتاجللد وحنوه وقلبه وصلى على الوجه الذي مل تصبه 

فصحت صالته فيما تقدم، وإن سقطت عليه جناسة فأزاهلا، أو زالت سريعا ( 1)
حبيث مل يطل الزمن صحت صالته وفاقا، حلديث خلعه النعلني حني أخربه 

 .جربئيل أن هبما قذرا، رواه أمحد وأبو داود وغريمها
 .لىأي بطرف مصلى طاهر من بساط أو حصري وحنومها، متصل باملص( 2)
وفاقا، ألنه ليس حبامل للنجاسة ول مصل عليها، وإمنا اتصل مصاله هبا، أشبه ما ( 3)

 .و صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض جنسةل
 .صحت صالته، ألنه ليس مبصل على النجاسة، ولو حترك احلبل وحنوه حبركته( 4)
ن متعلقا به فال تصح صالته، ول يعترب اإلجنرار بالفعل، وعلم منه أنه لو كا( 5)

حيوان صغري جنس ينجر جيره عادة لو فرض أنه جره فلم ينجر أن صالته باطلة، 
أو أن ما ل ميكن جره لو استعصى لو فرض أنه جره فاجنر أهنا باطلة، فما ميكن 
اجنراره عادة يبطلها التعلق به، اجنر بالفعل أم ل، وكذا ما ل ميكن يف العادة لو 

وهو حسن    : طل على كالم صاحب الفروع قال اخللويتفرض أنه اجنر بالفعل أب
وإن أمسك حبال أو غريه ملقي على جناسة يابسة فظاهر كالم املوفق الصحة، 
ألنه ليس مبستتبع للنجاسة، كما لو سقط طرف ثوبه على جناسة يابسة، 
= 
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انت سفينة كبرية أو حيوانا كبريا ل يقدر على جره إذا وإن ك
رأى عليه  (ومن) (1)استعصى عليه صحت، ألنه ليس مبستتبع هلا

أي يف الصالة  (فيها)وجهل كوهنا أي النجاسة  (2)جناسة بعد صالته
وإن علم ) (3)ها لحتمال حدوثها بعدها، فال تبطل بالشك (مل يعد)

أو  (4)لكن جهلها)أي يف الصالة  (اكانت فيه)أي النجاسة  (أهنا
 .(5)(نسيها أعاد

                                                
= 

 .ومقتضي كالم الشيخ الصحة
تالق يده، جزم به يف أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها جناسة مل ( 1)

الفصول، واختاره الشيخ وغريه، وجتوز الصالة يف ثوب بعضه على حائض 
 .للخيرب

 .أي رآها على بدنه أو ثوبه أو بقعته( 2)
 .,وألن األصل عدم كوهنا يف الصالة( 3)
أي جهل عينها بأن أصابه شيء ل يعلم أطاهر أم جنس؟ مث علم جناسته بعد ( 4)

حكمها بأن إزالتها شرط لصحة الصالة، أو جهل أهنا   صالته، أعاد أو جهل
كانت يف الصالة مث علم، أو علم أن كان مالقيها ومل يكن يعلم ذلك يف صالته، 

 .مث علم بعد صالته أعاد، هذا املذهب
أي علم النجاسة لكن نسيها مث علم بعد صالته أهنا كانت عليه فيها أعاد ألنه ( 5)

أو تصح صالته إذا نسي : اجلهل ول بالنسيان وعنهترك شرطا للصالة ل يسقط ب
والشيخ وتلميذه  جهل أو عجز، وهو قول ابن عمر وابن املنذر وغريمها، واختاره اجملد

: واملوفق والشارح وغريهم، وصححه غري واحد، وأفىت به البغوي وتبعوه قال النووي
يف اإلنصاف  وهو مذهب ربيعة ومالك، وهو قوي يف الدليل وهو املختار، وقال

= 
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 (2)(جنس)عظم  (ومن جرب عظمه بـ) (1)كما لو صلى حمدثا ناسيا
بفوات نفس  (مل جيب قلعه مع الضرر)أو خيط جرحه خبيط جنس وصح 

 .(4)ول يتيمم له إن غطاه اللحم (3)أو عضو أو مرض

                                                
= 

واإلقناع، هو الصحيح عند أكثر املتأخرين حلديث النعلني فلو بطلت لستأنفها 
وإن علم هبا يف أثناء الصالة وأمكنه إزالتها من غري عمل   صلى اهلل عليه وسلم

 .كثري كخلع النعل والعمامة وحنومها أزاهلا وبىن، وإل بطلت
ا ناسيا، وتقدم رجحان أهنا تصح، أي فال تصح كما أهنا ل تصح لو صلى حمدث( 1)

فإهنا تفارق طهارة احلدث لكوهنا من قسيم الرتوك، وألن الطهارة آكد، لكوهنا ل 
صلى اهلل يعفى عن يسريها، وتكلم معاوية بن احلكم يف الصالة ومل يأمره النيب 

باإلعادة، واشباه ذلك كثري، وقال يف الختيارات، ومن صلى  عليه وسلم
يا أو جاهال فال إعادة عليه، وقاله طائفة من العلماء، ألن من كان بالنجاسة ناس

 .مقصوده اجتناب احملظور إذا فعله العبد خمطئا أو ناسيا ل يبطل العبادة
أي وضعت على ساقه أو ذراعه أو غريمها جبرية، وهي عظام توضع على املوضع ( 2)

ذلك العظم مع من اجلسد ينجرب هبا، وكانت جنسة وصح العظم مل جيب قلع 
: الضرر وفاقا، وتقدم رجحان طهارة العظام، وجرب يستعمل لزما ومتعديا يقال

 .جربت العظم، وجرب هو نفسه، جبورا أي اجنرب حكاه اجلوهري
خيط أي ضم بعض أجزاء جرحه إىل بعض خبيط جنس، وصح اجلرح، مل جيب ( 3)

ة النفس وأطرافها قلع اخليط النجس مع الضرر وفاقا، وصحت صالته، ألن حراس
 .واجب، وهو أهم من رعاية شروط الصالة

 أي ول يتيمم اخليط النجس، أو العظم النجس إن غطاه اللحم، لتمكنه ( 4)
وإن مل يغطه اللحم تيمم له، لعدم إمكان : من غسل حمل النجاسة باملاء، قالوا

 .غسله، بناء على مشروعية التيمم من النجاسة على البدن وتقدم
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أي من آدمي  (وما سقط منه) (1)وإن مل خيف ضررا لزمه قلعه
ألن ما أبني  (2)أعاده أو مل يعده (طاهر)هو  (من عضو أو سن فـ )

وإن جعل موضع سنه  (3)من حي فهو كميتته، وميتة اآلدمي طاهرة
ووصل  (5)فصالته معه صحيحة ثبتت أو مل تثبت (4)سن شاة مذكاة

 .(7)ول بأس بوصله بقرامل وهي األعقصة (6)املرأة شعرها بشعر حرام
 .(7)األعقصة

                                                

إن صلى معه مل تصح صالته، ألنه صلى مع النجاسة وهو قادر على إزالتها من ف( 1)
 .غري ضرر

 .أي العضو الساقط منه أو السن يف موضعه فتصح صالته به لطهارته( 2)
كما تقدم يف باب اآلنية وإزالة النجاسة، فحكم أبعاضه حكم مجلته، سواء ( 3)

 .انفصلت يف حياته أو بعد موته
 .امليتة، أو املبان من احلية، وتقدم الكالم يف طهارة العظاماحرتاز من ( 4)
 .أي السن، وهي مؤنثة كما ذكره علماء اللغة( 5)
وملا فيه  «لعن اهلل الواصلة واملستوصلة»إمجاعا، هلا أو لغريها ملا يف الصحيحني ( 6)

 .ضد فصله: من صورة الزور، ووصله ألمه به من وصل الشيء بالشيء
ص اللي وإدخال أطراف الشعر يف أصوله، وعقص الشعر ضفره وليه وأصل العق( 7)

التاج على الرأس، فالقرامل هي ما تشده املرأة يف شعرها من حرير وصوف، ويف 
 قد رخص: هي ضفائر من شعر وصوف وإبريسم، قال أبو عبيد: وغريه

الفقهاء يف القرامل، وكل شيء وصل به الشعر ما مل يكن الوصل شعرا قال أبو 
ل تصل املرأة برأسها الشعر ول القرامل ول الصوف : داود وإليه ذهب أمحد، وعنه
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ول ) (2)ول تصح الصالة إن كان الشعر جنسا (1)أفضل وتركها
يف )بال عذر، فرضا كانت أو نفال غري صالة جنازة  (تصح الصالة

 .(3)بتثليث الباء (مقربة

                                                
= 

املتفق عليه عن الوصل، وكل شيء يصل فهو  صلى اهلل عليه وسلملنهي النيب 
أمحد عن جابر مرفوعا، ل تصل املرأة برأسها، ورواه مسلم وغريه قال  ىوصل، ورو 
 .وهو مذهب اجلمهور: غري واحد

من خالف من حرمه، وقد اتفق العلماء على استحباب اخلروج من خروجا ( 1)
اخلالف، حكاه الشيخ وغريه، بل تركه واجب لثبوت النهي عنه، وأطلق أهل اللغة 

 .أنه ما تشد املرأة يف شعرها
 .حلمله النجاسة غري املعفو عنها( 2)
 املقربة األرض كلها مسجد إل»وهي مدفن املوتى لقوله عليه الصالة والسالم ( 3)

ل تصلوا إىل »: ، رواه اخلمسة إل النسائي، وصححه الرتمذي، وقال«واحلمام
فال تتخذوا القبور : رواه اجلماعة إل البخاري، وقال «القبور ول جتلسوا عليها

 ةأحاديث النهي عن الصالة يف املقربة متواتر : مساجد، قال ابن حزم وغري واحد
بعد أن ذكر أحاديث النهي عن اختاذ القبور  ل يسع أحدا تركها، وقال الشيخ

فهذا كله يبني لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإمنا هو مظنة : مساجد
أكره أن يعظم خملوق، حىت جيعل قربه مسجدا، : اختاذها أوثانا، وقال الشافعي

خمافة الفتنة على من بعده من الناس، وذكر معناه األثرم وغريه عن سائر العلماء، 
وجزم غري واحد من أهل التحقيق أن العلة سد الذريعة عن عبادة أرباهبا، واستثىن 

فحص من النهي، ول يضر ما  صلى اهلل عليه وسلمصالة اجلنازة باملقربة، لفعله 
قبور  صلى اهلل عليه وسلمأعد للدفن ومل يدفن فيه، أو دفن ونبش، لنبشه 

 .املشركني من موضع مسجده، متفق عليه
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بضم  (حش)ل يف  (و) (2)ول ما دفن بداره (1)ول يضر قربان
 .(4)وهو املرحاض (3)احلاء وفتحها

                                                

اء منهم على أنه ل يتناوهلا اسم املقربة، وأن العلة ل تعقل، وتقدم أن العلة بن( 1)
العلة ملا يفضي إليه ذلك من الشرك : خوف الشرك هبا، كما قال الشيخ وغريه

بل عموم كالمهم وتعليلهم واستدلهلم يوجب منع الصالة عند قرب واحد، : وقال
ة رب مجع قرب، وكل ما دخل يف اسم املق وهو الصواب، واملقربة كل ما قرب فيه ل أنه

فيه، ول ريب أن املنع متناول حلرمة القرب املفرد وفنائه  ىمما حول القبور ل يصل
 .املضاف إليه

وليس يف كالم أمحد وعامة أصحابه فرق، وكل ما دخل يف اسم : قال الشيخ( 2)
، ولو وضع القرب املقربة، أو حدثت املقربة بعده حوله أو يف قبلته فكصالته إليها

املسجد املبين على القرب ل : واملسجد معا مل جيز، ومل تصح الصالة فيه، وقال
يصلى فيه فرض ول نفل، فإن كان املسجد قبل القرب غري، إما بتسوية القرب، أو 
نبشه إن كان جديدا وإن كان القرب قبله، فإما أن يزال املسجد وإما أن تزال صورة 

 .القرب
شيخ وتكسر، وهو ما أعد لقضاء احلاجة، وكان يف األصل البستان، فكين قاله ال( 3)

به عن املسرتاح، ألهنم كانوا يتغوطون يف البساتني، فلما اختذوا الكنف أطلقوا 
عليها ذلك السم، ومنه قيل للمخرج احلش، ويقال احملشة الدبر، واحملش املخرج، 

احلشوش مواضع : ل النوويأي خمرج الغائط، فيكون حقيقة، ومجعه حشوش، وقا
 .العذرة والبول املتخذة هلا

به عن موضع العذرة واملسرتاح، فيمنع من الصالة داخل  وهو املغتسل ويكىن( 4)
بابه، ولو غري موضع الكنيف، لكونه معدا للنجاسة، ومقصودا هبا، وملنع الشرع 

امة أصحابنا ول فرق عند ع: من الكالم وذكر اهلل فيه فالصالة أوىل، قال الشيخ
 بني أن يكون احلش يف ظاهر جدار املسجد أو باطنه، وهو 
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 (2)مجيع ما يتبعه يف البيعداخله وخارجه، و  (1)(محام)ل يف  (و)
واحدها عطن بفتح الطاء، وهي املعاطن مجع معطن  (وأعطان إبل)

 .(3)بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها
                                                

= 

: املنصوص عن أمحد واملأثور عن السلف، وذكر موضع األجسام اخلبيثة، مث قال
وهلذا كانت احلشوش حمتضرة حتضرها الشياطني، والنهي عن الصالة فيها أوىل من 

ى األرض النجسة ومل يرد النهي عن الصالة يف احلمام ومعاطن اإلبل، والصالة عل
يف احلشوش نص خاص، ألن األمر فيها كان أظهر عند املسلمني من أن حيتاج 
إىل بيان، وهلذا مل يكن أحد من املسلمني يقعد يف احلشوش، ول يصلي فيها، 
وإذا مسعوا هنيه عن الصالة يف احلمام وأعطان اإلبل علموا أن النهي عن الصالة 

 .يف احلشوش أوىل وأحرى
األرض كلها مسجد إل املقربة »وهو املغتسل املعروف لقوله عليه الصالة والسالم ( 1)

ل يصلني إىل : ، وعن ابن عباس«احلمام بيت الشيطان»، وروي عنه «واحلمام
ل نعلم لبن عباس خمالفا من : حش ول يف محام، ول يف مقربة، قال ابن حزم

 .الصحابة
مكان نزع الثياب وموقد النار، وكل ما يغلق عليه باب لتناوله امسه فال فرق بني ( 2)

ل فرق بني مكان الغسل وصب املاء، وبني بيت املسلخ الذي : احلمام، ويف املغين
 .تنزع فيه الثياب واألتون، وكل ما يغلق عليه باب احلمام

 ومباركهاما تقف فيه لرتد املاء، : أي جتتمع إليها وتسكن فيها، قال أمحد، وقيل( 3)
عنده، قال بعض أهل اللغة، ل تكون إل عند املاء، أما يف الربية وعند احلي فاملأوى 

واألول أجود ومعاطن اإلبل يف األصل وطنها، مث غلب على : قال الشيخ وغريه
مربكها حول املاء، واألوىل اإلطالق، كما هو ظاهر احلديث ول فرق بني أن تكون 

لعموم حديث ل تصلوا  إبل حال الصالة أو ل،طاهرة أو جنسة، ول أن تكون فيها 
 يف أعطان إبل، صححه أمحد والرتمذي وغريمها، وحديث
= 
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 .(1)(مغصوب)ل يف  (و)

                                                
= 

جن خلقت من جن، : ل تصلوا يف مبارك اإلبل فإهنا خلقت من الشياطني، وقال
والفقهاء : فعلل األماكن باألرواح اخلبيثة، وهو مذهب أمحد وفقهاء احلديث، قال

ا أهنم مل يسمعوا النصوص، أو مل يعرفوا العلة، والسنة يف الذين مل ينهوا عنها، إم
هني عن الصالة يف أعطاهنا ألهنا مأوى الشياطني،  : ذلك قوية نصا وقياسا، وقال

كما هنى عن الصالة يف احلمام، ألنه مأوى الشياطني، فإن مأوى األرواح اخلبيثة 
األرواح اخلبيثة حتب  أحق بأن جتتنب الصالة فيه، ويف موضع األجسام اخلبيثة، بل

النهي عن الصالة يف معاطن اإلبل جاء : األجسام اخلبيثة، وقال ابن عبد الرب
معناه من وجوه كثرية، بأسانيد حسان، وأكثرها متواتر اهـ وأما ما تبيت فيه يف 
مسريها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها فال مينع من الصالة فيه، ألنه ل يدخل يف 

 .اسم األعطان
أي ول تصح الصالة يف موضع مغصوب، أي مأخوذ ظلما، من أرض وحيوان ( 1)

الصالة : وغريمها، وسواء كان الظلم للرقبة أو املنافع نص عليه، وقال النووي وغريه
يف األرض املغصوبة حرام باإلمجاع غري مقبولة، فال ثواب فيها اهـ وعنه تصح مع 

ومجاهري العلماء، واختاره ابن عقيل الكراهة وفاقا ملالك والشافعي وأيب حنيفة 
واخلالل والطويف وغريهم، ألن النهي ل يعود إىل الصالة، فلم مينع صحتها، وعليه 
أكثر األصحاب، وحلصول الثواب على الفعل، فيكون مثابا على فعله، عاصيا 
باملقام يف املغصوب، ونقل أصحاب الشافعي اإلمجاع على صحة الصالة يف الدار 

، قبل خمالفة اإلمام أمحد، وقال الغزايل، هذه املسألة قطعية ألن من املغصوبة
صححها أخذه من اإلمجاع وهو قطعي اهـ وتصح يف أرض غريه بال ضرر ول 
غصب ول حائل ول حائط وإل فال، واملعترب عرف الناس بالرضى وعدمه، وتصح 

فيه، أو زمحه على مصاله بغري إذنه بال غصب، وإن منع املسجد غريه وصلى هو 
 .األقوى البطالن: وصلى مكانه حرم وصحت، وقال الشيخ
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أي  (أسطحتها)ل يف  (و) (3)وقارعة طريق (2)ومزبلة (1)وجمزرة
 .(5)وسطح هنر (4)أسطحة تلك املواضع

                                                

أي ول تصح يف جمزرة وهو املوضع الذي جتزر فيه اإلبل، وتذبح فيه البقر والغنم، ( 1)
ألجل النجاسة اليت فيها من دماء الذبائح، فتحرم الصالة فيها وفاقا، وتصح يف 

 .ه يف اإلنصافاملدبغة، وهو ظاهر كالم أكثر األصحاب، وصحح
من الكناسة والزبالة طاهرا  يبفتح الباء، وضمها موضع السرجني، ولو كان املرم( 2)

فتحرم الصالة فيها وفاقا، ول خالف يف طهارة الدارسة العافية من آثار أهلها، 
 .مزبلة كانت أو جمزرة أو كنيسة

ا، سواء كان فيها أي حمل قرع األقدام من الطريق، وهو ما كثر سلوك السابلة فيه( 3)
سالك أو ل، خبالف طريق األبيات القليلة، وما عال من الطريق، مينة ويسرة، 
والزوايا اليت ل يكثر سلوكها، واملدار على كثرة املرور، لشتغال القلب مبرور الناس 

 .فيه، وقطع اخلشوع، وعنه تصح، وهو مذهب اجلمهور لكن مع الكراهة
ألن اهلواء تابع للقرار، وسطح كل شيء أعاله، وسطح  املنهي عن الصالة فيها،( 4)

الصحيح قصر النهي على ما تناوله النص وأن : البيت ظهره، وقال املوفق وغريه
احلكم ل يتعدى إىل غريه، وما علل مبظنة النجاسة وحنوها ل يتخيل يف 

غري أسطحتها، وهذا فيما إذا كان السطح حادثا، فإن كان املسجد سابقا مل متنع ب
خالف، أما إن بين يف مقربة، أو على قرب فحكمه حكمها ألنه ل خيرج بذلك 

 .عنه،وجيب هدمه
ألن املاء ل يصلي عليه، قال أبو الوفاء، واختار أبو املعايل وصاحب اإلقناع ( 5)

وغريمها الصحة كالسفينة، ألنا إمنا منعناه من الصالة على املاء لعدم إمكان 
 .ه ليس كذلكالستقرار عليه، وسطح
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ابن ماجه والرتمذي عن ابن  ىملا رو  (1)ك تعبديواملنع يف ذل
هنى أن يصلي يف سبع  صلى اهلل عليه وسلمعمر أن رسول اهلل 

املزبلة واجملزرة واملقربة وقارعة الطريق ويف احلمام ويف معاطن  (2)مواطن
 .(3)اإلبل وفوق ظهر بيت اهلل

                                                

والصحيح أن عللها خمتلفة، بأن تكون العلة مشاهبة أهل الشرك،  : قال الشيخ( 1)
كالصالة عند القبور، وتارة لكوهنا مأوى الشياطني كأعطان اإلبل، تارة لغري 

 .ذلك
أي مواضع، واملوطن الوطن، وكل ما أقام به اإلنسان، ومنه مربط البقر والغنم، ( 2)

 .قهاومواطن مكة أي مراف
والصحيح جواز الصالة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم، : وقال املوفق وغريه( 3)

، ولبن املنذر وغريه بسند صحيح «جعلت يل األرض مسجدا وطهورا»لعموم 
يعين طاهرة مسجدا واستثىن منه املقربة واحلمام  «جعلت يل كل ارض طيبة»

لى العموم، وحديث ومعاطن اإلبل بأحاديث صححية، ففيما عداها يبقى ع
ابن عمر يرويه العمري، وقد تكلم فيه، فال يرتك به احلديث الصحيح اهـ، ولو 
غريت مواضع النهي مبا يزيل امسها، كجعل احلمام دارا، أو نبشت املقربة، وحنوه 

إنه مكان »: ذلك صحت كما تقدم، وتكره يف املكان الذي ناموا فيه لقوله
باألرواح اخلبيثة، وتكره يف  اهلل عليه وسلمصلى علله  «حضرنا فيه الشيطان

كاملسجد على القرب، وكل مكان وإهنا : الكنيسة املصورة، والبيعة وقال الشيخ
البيت، وصالته فيه،  صلى اهلل عليه وسلمفيه تصاوير، وذكر ابن القيم دخوله 

وفيه دليل على كراهة الصالة يف : وأنه مل يدخله حىت حميت الصور منه، قال
من الصالة يف احلمام، ألن كراهة الصالة يف  كان املصور، وهو أحق بالكراهةامل

النجاسة، وإما لكونه بيت الشياطني، وهو الصحيح،  احلمام، إما لكون مظنة
 وأما حمل الصور فمظنة الشرك
= 
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أي إىل تلك األماكن، مع الكراهة إن مل  (إليها)الصالة  (وتصح)
بطريق  (2)وتصح صالة اجلنازة واجلمعة والعيد وحنوها (1)يكن حائل

 .(4)وغصب (3)لضرورة

                                                
= 

وغالب شرك األمم كان من جهة الصور والقبور، وتقدم قول الشيخ، ول تصح 
هو قوي، وتكره يف الرحى، : ص عليه، وقال الشيخيف أرض اخلسف وأرض بابل ن

الصالة يف : وعلله الشيخ مبا يلهي املصلي من الصوت ويشغله، وقال النووي
مأوى الشيطان مكروهة بالتفاق، وذلك مثل مواضع اخلمر واحلانة، ومواضع 
املكوس وحنوها من املعاصي الفاحشة، والكنائس والبيع واحلشوش وحنو ذلك، 

ن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، ويستحب أن ل يصلي يف موضع فإ: لقوله
 .حضره فيه الشيطان هلذا احلديث

جعلت يل »أي بني املصلي وبني تلك األماكن املنهي عن الصالة فيها، لعموم ( 1)
ل تصلوا إىل »ل تصح إىل املقربة، حلديث : ، وعنه«األرض مسجدا وطهورا

العامل، واختاره ابن حامد واجملد والشيخ  متفق عليه، وهو أصل شرك «القبور
وغريهم، وحترميه ظاهر، وذكر اآلمدي وغريه أنه ل جتوز الصالة يف املسجد الذي 
قبلته إىل القرب، حىت يكون بني حائطه وبني املقربة حائل آخر، وذكر بعضهم هذا 

ول تصح إىل احلش، اختاره ابن حامد : منصوص أمحد، وتقدم قول الشيخ
ل يصلني إىل حش، وأنه ل يعلم له : خ وغريمها، وتقدم قول ابن عباسوالشي

وكره عامة السلف الصالة يف مسجد يف قبلته حش، ويف : خمالف وقال الشيخ
 .ول يكفي حائط املسجد ولسريان النجاسة: اإلقناع

 .كصالة كسوف واستسقاء( 2)
 .حاجةواضطر للصالة يف الطريق لل ىبأن ضاق املسجد أو املصل( 3)
وظاهر أي وتصح مبغصوب صالة مجعة وعيد وجنازة وحنوها، لدعاء احلاجة إليه، ( 4)

 .عبارته أهنا تصح يف الغصب ولو بال ضرورة، وهو غري ظاهر على املذهب
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ول ) (2)ويف سفينة ويأيت (1)وتصح الصالة على راحلة بطريق
 .(4)واحلجر منها (3)(تصح الفريضة يف الكعبة ول فوقها

                                                

 .لصالته عليه الصالة والسالم على البعري، ويأيت( 1)
 .يف الشرط الذي يليه( 2)
ومن صلى فيها أو على  لُّ ا ُوُج َهُكْم َشْ َر ُ َوَحْيُ َما ُ ْنُ ْم فـَ َ : لقوله( 3)

تصح وفاقا أليب حنيفة والشافعي، ورواية عن : هتها، وعنهجلسطحها غري مستقبل 
مالك، واختاره اآلجري وصاحب الفائق وغريمها، ألهنا مسجد وألهنا حمل للنفل، 

قب الصالة  إمنا صلى النافلة، وقال ع صلى اهلل عليه وسلمورجح األول بأن النيب 
خارج البيت هذه القبلة، ألن القبلة املأمور باستقباهلا هي البنية كلها، لئال يتوهم 
متوهم أن استقبال بعضها كاف يف الفرض، ألنه صلى التطوع فيها، وغال فقد 
علم الناس كلهم أن الكعبة يف اجلملة هي القبلة، فال بد أن يكون هلذا الكالم من 

، ويقع يف حمل الشبهة، وابن عباس روي احلديث ىففائدة، وعلم شيء قد خي
صلى اهلل عليه وفهم منه هذا املعىن، وهو أعلم مبعىن ما مسع، ومل ينقل عن النيب 

ول عن أصحابه ول عن السلف أنه صلى الفرض فيها، ويف اإلنصاف  وسلم
منتهى البيت حبيث أنه مل يبق وراءه منه شيء، أو صلى  لو وقف على: وغريه
 .جه لكن سجد فيه صحتخار 

أي فتصح إليه ل فيه، كما لو صلى إىل أحد أركاهنا، وظاهر كالمه كله، وليس ( 4)
ستة أذرع وشيء، فيصح التوجه : منه إل ستة أذرع، كما يف احلديث،وقال الشيخ

إىل ذلك القدر منه، ألنه من البيت إذا وقف على منتهاه، حبيث ل يبقى وراءه 
وهذا قياس املذهب، ألنه من البيت : وسجد فيه، قالشيء منه، أو خارجه 

: بالسنة الثابتة املستفيضة، وبعيان من شاهده من اخللق، ملا نقضه ابن الزبري وقال
وليس مجيعه، وإمنا الداخل يف حدود البيت ستة أذرع وشيء، فمن استقبل ما زاد 
 على ذلك مل تصح صاله البتة، ونص أمحد أنه ل يصلي الفرض 
= 
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أو  (1)وإن وقف على منتهاها، حبيث مل يبق وراءه شيء منها
 (3)ألنه غري مستدبر لشيء منها (2)د فيها صحتوقف خارجها وسج

أي  (باستقبال شاخص منها)واملنذورة فيها وعليها  (4)(وتصح النافلة)
 .(5)مع استقبال شاخص من الكعبة

                                                
= 

لو صلى إىل احلجر من فرضه : حلجر وقال ابن حامد وابن عقيل وأبو املعايليف ا
املعاينة مل تصح، ألنه يف املشاهدة ليس من الكعبة، وإمنا وردت األحاديث بأنه  
كان من البيت، فعمل هبا يف وجوب الطواف دون الكتفاء به للصالة، احتياطا 

 .للعبادتني
 .صحت صالته، لستقباله هلا( 1)
 .صالته فرضا كانت أو نفال (2)
 .فصحت صالته، كما لو صلى إىل أحد أركاهنا( 3)
 صلى اهلل عليه وسلميف الكعبة وعليها، باستقبال شاخص منها إمجاعا، لصالته ( 4)

 .فيها متفق عليه
إمجاعا كالنافلة، سواء كان ما بني يديه متصال هبا، كالبناء والباب ولو مفتوحا، أو ( 5)

: فعة، ل املعبإ من غري بناء، ول اخلشب غري املسمور، وقال الشيخالعتبة املرت
بذلك ما يكون سرتة يف الصالة، ألنه شيء شاخص اهـ وسواء   ىيتوجه أن يكتف

كان نذره مطلقا أو مقيدا بفعلها فيها أو عليها، بال نزاع يعتد به، وميكن محله 
لكعبة صح فعلها فيها، وإن نذر الصالة يف ا: على ما يف الختيارات قال فيها

وإن نذرها مطلقا اعترب شروط الفريضة، ألن النذر املطلق حيذي به حذو الفرائض 
وتقدم يف حديث ابن عمر النهي عن الصالة فوق ظهر بيت اهلل، إلخالل 
الستعالء عليه بتعظيمه، وختصيصه بالفرض مشكل، ألن األصل املساواة ما مل 

 .يقم دليل التخصيص
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فلو صلى إىل جهة الباب أو على ظهرها ول شاخص متصل هبا 
مل تصح، ذكره يف املغين والشرح عن األصحاب، ألنه غري مستقبل 

األوىل : وقال يف املغين (1)اختاره األكثر: ها، وقال يف التنقيحلشيء من
أنه ل يشرتط، ألن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون 

وقدمه يف  (3)وهلذا تصح على جبل أيب قبيس وهو أعلى منها(2)حيطاهنا
وهو : قال يف اإلنصاف (4)التنقيح، وصححه يف تصحيح الفروع

 .(5)املذهب على ما اصطلحناه

                                                

 .عليه األمر زمن ابن الزبري كما سيأيتواستقر ( 1)
أي هوائها املسامت هلا، اخلايل من شاخص منها إذا صلى على عال منها أو ( 2)

نازل عن مسامته بنياهنا، ألن املقصود البقعة ل اجلدار بدليل ما لو اهندمت 
: والعياذ باهلل، وإن مل يبق بني يديه شيء من البيت مل تصح، قال اآلمدي

 .إمجاعا
أي من الكعبة املشرفة، واجلبل مشهور مشرف على البيت املعظم من جهة ( 3)

الشرق، وأسفله الصفا، وأعلى من اجلبل جبال احلجاز، وأنزل من الكعبة ما تباعد 
 .مسافات من سائر اجلهات عنها

املنتهى  واختاره اجملد وابن متيم وصاحب احلاوي والفائق وغريهم، وقطع به يف( 4)
 .وغريه

ما أسلفناه، واملعىن صحيح على كال اللفظني، واصطالحه يف : لفظه يف اإلنصاف (5)
يف خطبة اإلنصاف أن العتماد يف معرفة املذهب على ما قاله املصنف واجملد 
 والشارح وصاحب الفروع والقواعد والوجيز والرعايتني والنظر واخلالصة 
= 
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ويستحب نفله يف الكعبة بني األسطوانتني وجاهه، إذا دخل 
 .(1)لفعله عليه السالم

                                                
= 

مه صاحب الفروع، فإن والشيخ تقي الدين وأشباههم فإن اختلفوا فاملذهب ما قد
اختلف فاملذهب ما اتفق عليه الشيخان املصنف واجملد ووافق أحدمها اآلخر يف 
أحد اختياريه، وهذا يف الغالب، فإن اختلفا فاملذهب مع من وافقه صاحب 

 .اهـ القواعد، أو الشيخ تقي الدين، وإل فاملصنف، ول سيما يف الكايف مث اجملد
ب استقبال البنيان، وأما العرصة واهلواء فليس بكعبة ول الواج: وقال شيخ اإلسالم

ببناء، وأما ما ذكروه من الصالة على أيب قبيس وحنوه، فإمنا ذلك ألن بني يدي 
املصلي قبلة شاخصة مرتفعة، وإن مل تكن مسامته، فإن املسامتة ل تشرتط كما مل 

ة فنقول مبوجبه، وأنه ل تكن مشروطة يف اإلئتمام باإلمام، وأما إذا زال بناء الكعب
تصح الصالة حىت ينصب شيئا يصلي إليه، ألن أمحد جعل املصلي على ظهر 
الكعبة ل قبلة له، فعلم أنه جعل القبلة الشيء الشاخص، وكذا قال اآلمدي 

وألنه علل ذلك بأنه إذا صلى إىل سرتة فقد صلى إىل جزء من : وذكر قوله مث قال
غري كاف، ويدل على هذا ما ذكره األزرقي، أن ابن  البيت، فعلم أن جمرد العرصة
ل تدع الناس بغري قبلة، انصب هلم حول الكعبة : عباس أرسل إىل ابن الزبري

اخلشب واجعل الستور عليها حىت يطوف الناس من ورائها، ويصلون إليها، ففعل 
طاف ذلك ابن الزبري،وهذا من ابن عباس وابن الزبري دليل على أن الكعبة اليت ي

إليها ل بد أن تكون شيئا منصوبا شاخصا، وأن العرصة ليست قبلة،  ىهبا، ويصل
ومل ينقل أن أحدا من السلف خالف يف ذلك، ول أنكره، نعم لو فرض أنه قد 
تعذر نصب شيء من األشياء موضعها، بأن يقع ذلك إذا هدمها ذو السويقيتني 

ما يكتفي املصلي أن خيط خطا فهنا ينبغي أن يكتفي حينئذ باستقبال العرصة، ك
 .إذا مل جيد سرتة، فإن قواعد إبراهيم كاخلط

 صلى يف الكعبة ركعتني بني الساريتني : متفق عليه من حديث ابن عمر( 1)
= 
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أي الكعبة أو  (استقبال القبلة)أي من شروط الصالة  (ومنها)
فول )قال تعاىل  (2)مسيت قبلة إلقبال الناس عليها (1)وجهتها ملن بعد

 .(3)(وجهك شطر املسجد احلرام

                                                
= 

إذا دخلت لكن إن كانت النافلة مما تشرع هلا جلماعة وتفوت داخلها كانت 
دة أوىل من مكاهنا  خارجها أفضل، ألن احملافظة على فضيلة متعلقة بنفس العبا

كالرمل مع البعد عن الكعبة، والسطوانة بضم اهلمزة والطاء العمود، والسارية 
 .واجلمع أساطني وأسطوانات

صححه  «ما بني املشرق واملغرب قبلة» صلى اهلل عليه وسلمإمجاعا، لقوله ( 1)
الرتمذي، وروي عن غري واحد من الصحابة، وقال شيخنا، استقبال القبلة من 

لعلم العام عند كل أحد شرعيته، وأنه من شرائط صحة الصالة اهـ، فالواجب ا
استقبال اجلهة ل العني يف حق من تعذرت عليه، وهذا بالنسبة إىل املدينة، وما 
وافق قبلتها، ولسائر البلدان من السعة مثل ذلك بني اجلنوب والشمال وحنو 

، ول خالف فيه بني أهل وهذا صحيح ل مدفع له: ذلك، وقاله ابن عبد الرب
هذا يف كل البلدان، إل مبكة عند البيت، فإنه إذا زال عنه شيئا : العلم، قال أمحد

وإن قل فقد ترك القبلة، وبني القاضي وغريه أمنا وقع عليه اسم مشرق ومغرب 
فالقبلة ما بينهما، وينبغي أن يتحرى وسط ذلك، ل يتيامن ول يتياسر، ويعفى 

 .عنه يف اجلهة
وألن املصلي يقابلها، وكل شيء جعلته تلقاء وجهك فقد استقبلته، وأصلها ( 2)

احلالة اليت يقابلها الشيء غريه عليها، إل أهنا صارت كالعلم للجهة اليت يستقبلها 
املصلي، وأصل اجلهة الوجهة، والوجه اسم للمتوجه إليه، ومسيت الكعبة كعبة 

 .تفاعهالتكعبها أي تربعها، أو استدارهتا وار 
أي حول وجهك حنوه، وقبله، والشطر الناحية واملراد به الكعبة، واحلرام أي احملرم، ( 3)

 .والتوجه ل جيب يف غري الصالة فتعني أن يكون فيها
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  (إل لعاجز) (1)ون الستقبالأي بد (بدونه)الصالة  (فال تصح)
 .(3)واملصلوب (2)كاملربوط لغري القبلة

                                                

أي يف بر أو حبر أو مشرق أو  َوَحْيُ َما ُ ْنُ مْ : مع القدرة إمجاعا لقوله تعاىل( 1)
َ لُّ ا ُوُج َهُكْم َشْ رَ مغرب   «مث استقبل القبلة فكرب»ويف حديث املسيء   ُ فـَ

إنه أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت : وقصة أهل قباء
قد صلى  صلى اهلل عليه وسلموجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة، وكان 

ل البيت، ستة عشر شهرا باملدينة إىل بيت املقدس، وكان يعجبه أن تكون قبلته قب
صالها قبل البيت صالة العصر، وصلى معه قوم فخرج  وأول صالة. فوجه إليه

أشهد باهلل لقد : رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال
قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت،  صلى اهلل عليه وسلمصليت مع رسول اهلل 

و بيت املقدس، والكعبة بني والقصة يف الصحيحني، وألمحد كان يصلي مبكة حن
احلكمة : يديه، وبعدما هاجر ستة عشر شهرا، مث صرف إىل الكعبة، قال ابن كثري

ةٌ يف حتويلها  : يعين أهل الكتاب، فإهنم قالوا ِلَئ  َ ُك َم ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ
يعين قريشا  ِإ  الَِّ  َن َ َلُم ا ِمنْـُهمْ سريجع إىل ديننا، كما رجع إىل قبلتنا 

وهي أهنم قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم فلم رجع عنه وجياب بأن 
َوأِلُِتمَّ ِنْعَمِ ي اهلل اختار له التوجه إىل بيت املقدس، ملا يف ذلك من احلكمة 

فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة، لتكمل لكم الشريعة جبميع  َعَلْيُكمْ 
ْهَ ُدومَ  َوَلَعلَُّكمْ وجوهها  ما نقل : إىل ما ضل عنه األمم، وقال ابن رشد * تـَ

 .بالتواتر كاستقبال القبلة وأهنا الكعبة ل يرده إل كافر
أي إل لعاجز عن استقبال القبلة فلم يقدر عليه، كاملربوط أي املشدود املوثق ( 2)

 .لغري جهتها، فتصح بدونه، للعجز عنه إمجاعا
وحنوه مما يتخذ على هيئة عود يصلب عليه اللص وحنوه  أي املعلق على صليب( 3)

 .إىل غري القبلة فتصح بدونه
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ل نازل  (2)(متنقل راكب سائر)إل لـ  (و) (1)وعند اشتداد احلرب
وله  (5)إذا كان يقصد جهة معينة (4)طويل أو قصري (3)مباح (يف سفر)

 .(6)أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به

                                                

كحال الطعن والكر والفر، وكهروب من سيل أو نار أو سبع، ولو نادرا كمريض ( 1)
عجز عن الستقبال، فتصح صالهتم إىل غري القبلة إمجاعا ألنه شرط عجز عنه 

مر فأتوا منه ما استطعتم، وسيأيت حديث فسقط، كسرت العورة لقوله إذا أمرتكم بأ
 .ابن عمر يف شدة اخلوف مستقبلي القبلة وغري مستقبليها متفق عليه

 .فال جيب عليه الستقبال( 2)
أي غري مكروه ول حمرم، ألن نفله ذلك رخصة، والرخصة ل تناط باملعاصي، ( 3)

فة العدوى، والسفر قطع املسافة إذا خرج لالرحتال، أو لقصد موضع فوق مسا
 .مسي بذلك ملا فيه من الذهاب واجمليء، أو ألنه يسفر عن أخالق الرجال، ويأيت

جيوز أداء النافلة على الراحلة يف السفر : أي دون فرسخ للعموم، قال البغوي( 4)
الطويل والقصري مجيعا، عند أكثر أهل العلم، وهو قول األوزاعي والشافعي 

أنه ل جيوز للمقيم يف بلد، التطوع إىل غري القبلة وأصحاب الرأي اهـ وأمجعوا على 
 .ل ماشيا ول راكبا

خبالف راكب تعاسيف وهو ركوب الفالة وقطعها على غري صوب، فال يسقط ( 5)
 .عنه الستقبال، ذكره يف الرعاية والفروع وغريمها

َنَما تـَُ لُّ ا فَـَ مَّ َوْجُه اهللِ : إمجاعا لقوله( 6) نزلت يف التطوع : رقال ابن عمَفَأ ـْ
كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه، يومئ : خاصة، وحلديث ابن عمر

 برأسه، متفق عليه، وألن إباحته ختفيف لئال يؤدي إىل تقليله، أو قطعه 
وتطوع بالشيء تربع به وتنفل ومفهومه أنه ل يصح الفرض إل بالستقبال وهو  

 .ة متفق عليهومل يكن يصنع ذلك يف املكتوب: كذلك لقوله
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أي إىل القبلة،  (إليها)حرام إن أمكنه باإل (ويلزمه افتتاح الصالة)
وإل فإىل  (2)ويركع ويسجد إن أمكنه بال مشقة (1)بالدابة أو بنفسه

 .(5)وجيعل سجوده أخفض (4)ويومئ هبما (3)جهة سريه

                                                

بأن يدير الدابة إىل القبلة إن أمكنه، أو يدور هو بنفسه، حلديث أنس، كان إذا ( 1)
أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكرب للصالة، مث خلى عنها رواه 
أمحد وأبو داود وأصله يف الصحيحني، وعنه ل يلزمه وفاقا ملالك وأيب حنيفة 

الصحيحة وألنه جزء من أجزاء الصالة أشبه بقيتها وحيمل إلطالقه يف األحاديث 
فيه نظر، وسائر من وصف صالته : حديث أنس على الفضيلة، وقال ابن القيم

على راحلته، أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة  صلى اهلل عليه وسلم
: صافتوجهت به، ومل يستثنوا من ذلك تكبرية اإلحرام، ول غريها اهـ قال يف اإلن

مفهوم كالم املصنف أنه إذا مل ميكنه الفتتاح إىل القبلة ل يلزمه قول واحدا، وهو 
 .الصحيح من املذهب، وعليه األصحاب

إىل جهة القبلة، كراكب حمفة واسعة، وراحلة واقفة، وهو مذهب اجلمهور، ألنه ( 2)
 .يف عدم املشقة كاملقيم، وقيل ل يلزمه، للتساوي يف الرخصة العامة

أي وإل ميكنه كراكب بعري مقطور، وتعسر عليه الستدارة بنفسه، أو دابته حرون ( 3)
 .تصعب إدارهتا عليه فإىل جهة سريه

 .أي بالركوع والسجود إىل جهة سريه( 4)
 أي من ركوعه إن قدر وجوبا وفاقا، حلديث جابر والسجود أخفض ( 5)

ى فيها بني ما وجدت فيه من الركوع، وقيل ل يلزمه ألن الرخصة العامة يسو 
 .املشقة وغريه، وإن عجز سقط بال نزاع
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والراحلة الواقفة يلزمه  (2)والسفينة (1)وراكب احملفة الواسعة
ا على قياس (ماش)إل ملسافر  (و) (3)الستقبال يف كل صالته

والركوع والسجود ) (5)إليها (الفتتاح)أي املاشي  (ويلزمه) (4)الراكب
 .(6)أي إىل القبلة، لتيسر ذلك عليه (إليها

                                                

يلزمه الستقبال يف كل صالته، واحملفة بكسر امليم مركب للنساء كاهلودج إل أهنا ( 1)
ل تقبب قدميا، مسيت بذلك ألن اخلشب حييط بالقاعد فيها من مجيع جوانبه، 

 .وكعمارية وهودج، لقدرته عليه بال مشقة
العمارية، يلزمه الستقبال، إل مالحا فال يلزمه استقبال القبلة، وفاقا، وكذا ( 2)

 .لنفراده بتدبريها
يف الستفتاح والركوع والسجود إن أمكنه بال مشقة، وإن أمكنه الفتتاح إىل ( 3)

 .القبلة دون ركوع وسجود، أو بالعكس أتى مبا قدر عليه
 .السفر، فيصح نفله بدون الستقبال ملساواته له يف النقطاع عن القافلة يف( 4)
 .يفتتح الصالة إىل القبلة، بال خالف أعلمه: قال يف اإلنصاف( 5)
ويركع ويسجد باألرض، ويفعل الباقي من الصالة إىل جهة سريه، والوجه الثاين ( 6)

يومئ إىل جهة سريه كالراكب، صححه اجملد وغريه، وهو مذهب أيب حنيفة 
ه، يومئ بالركوع والسجود كالراكب قياسا عليه، قال ومالك، قال اآلمدي وغري 

هو األظهر ألن الركوع والسجود وما بينهما يتكرر يف كل ركعة، ففي : الشيخ
الوقوف له وفعله باألرض قطع ملسريه، فأشبه الوقوف يف حال القيام اهـ، وأبيح 

 .للراكب كيال ينقطع عن القافلة، وهو موجود يف املاشي
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وإن  (2)وإن داسها مركوبه فال (1)وإن داس النجاسة عمدا بطلت
أو عدل إىل غري القبلة عن جهة سريه  (3)مل يعذر من عدلت به دابته

وفرض من قرب من ) (5)عدوله عرفا بطلتأو عذر وطال  (4)مع علمه
 .(6)أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها (من القبلة

                                                

 .ه يشرتط طهارة بقعتهملا تقدم أن( 1)
ولو عمدا ألنه عفي عن املركوب إذا كان جنسا مع طهارة حمل املصلي من حنو ( 2)

ة فإذا وطئها فمن باب أوىل، ويعترب طهارة ما حتت راكب من حنو عسرج وبرذ
يصلي على  صلى اهلل عليه وسلمبرذعة وإن كان املركوب جنس العني، وملسلم أنه 

، صلى اهلل عليه وسلمول كراهة يف ذلك لفعله : د وغريهمحار يف النفل، قال اجمل
 .ومسيس احلاجة إليه

 .بأن قدر على ردها ومل يفعل، وكان عاملا بالعدول بطلت صالته(3)
لة، ببطلت ألنه ترك قبلته عمدا، سواء طال العدول أو ل، وإن كان العدول إىل الق(4)

 .فهو األصل، فإذا حصل فهو املطلوب
ن عدلت به دابته لعجزه عنها، أو عذر من عدل إىل غري القبلة لغفلة أي عذر م(5)

أو نوم أو جهل وطال عدوله عن جهتها عرفا، بطلت صالته، ألنه مبنزلة العمل 
الكثري من غري جنس الصالة، فإن عذر ومل يطل مل تبطل، ألنه مبنزلة العمل 

والسالم يوتر على دابته،  اليسري، والوتر وغريه من النوافل سواء، ألنه عليه الصالة
 .متفق عليه

بال : أي سهل عليه ول حائل بينه وبني إصابة عينها وفاقا، ويف اإلنصاف وغريه(6)
نزاع، كمن باملسجد احلرام أو كان خارجه لكن ميكنه النظر إليها، كأن كان على 

 .جبل أيب قبيس، أو مرتفع حبيث يعاينها
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ببدنه كله حبيث ل خيرج  (1)(إصابة عينها)أو اخلرب عن يقني 
 (من بعد)فرض  (و) (3)ول يضر علو ول نزول (2)شيء منه عن الكعبة
اليسريان  فال يضر التيامن ول التياسر (4)(جهتها )عن الكعبة استقبال 

 .(5)عرفا

                                                

كنه معاينتها، وأمكنه اخلرب عن يقني من عامل أي وفرض من قرب من القبلة ومل مي( 1)
به، إصابة عينها، أي استقبال نفس الكعبة وفاقا، فإن من نشأ مبكة أو أقام هبا  

 .كثريا ميكنه اليقني يف ذلك، ولو مع حائل حادث كاألبنية
ألنه قادر على التوجه إىل عينها قطعا، فلم جيز العدول عنه، وإن تعذرت إصابة ( 2)

ائل اجتهد إىل عينها، ول يكلف املعاينة بصعود حائل أو دخول مسجد العني حب
إن تعذر إصابة العني للقريب : للمشقة، وذكر مجاعة من األصحاب وغريهم

 .فحكمه حكم البعيد
أي عن الكعبة كاملصلي على أيب قبيس، أو يف حفرية يف األرض ونزل هبا عن ( 3)

ة مرتفة، وإن مل تكن مسامتة، فإن مسامتتها ألن بني يدي املصلي قبلة شاخص
 .املسامتة ل تشرتط كما تقدم

حلديث ما بني املشرق واملغرب قبلة، وغريه وتقدم، وألن اإلمجاع انعقد على ( 4)
صحة صالة الثنني املتباعدين يستقبالن قبلة واحدة، والصف الطويل مستويا 

البعد هنا هو : اولن التكليف حبسب الوسع، قال يف اإلنصاف واملبدع وغريمه
حبيث ل يقدر على املعاينة، ول عن من خيربه بعلم، وقال غري واحد من 

ليس املراد بالبعد مسافة القصر، ول بالقرب دوهنا، واجلهة الناحية  : األصحاب
الوجهة اسم للمتوجه إليه والوجه مستقبل  : كالوجه وأصلها وجهة قال الواحدي

 .كل شيء
هة، ألن إصابة العني بالجتهاد متعذرة فسقطت، وأقيمت حبيث ل خيرج عن اجل( 5)

 .اجلهة مقامها للضرورة
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 (1)ألن قبلته متيقنة صلى اهلل عليه وسلمإل من كان مبسجده 
عمل  (بيقني)عدل ظاهر وباطنا  (2)(ثقة)بالقبلة مكلف  (فإن أخربه)

 .(3)به، حرا كان أو عبدا، رجال كان أو امرأة
ألن اتفاقهم عليها مع  (4)(أووجد حماريب إسالمية عمل هبا)

عليها، فال جتوز خمالفتها، حيث علمها  تكرار األعصار إمجاع
 .(5)للمسلمني ول ينحرف

                                                

أو قريبا منه قاله مجاعة، فيشرتط إصابة العني ببدنه، ألن قبلته متيقنة الصحة، ( 1)
استقبال اجلهة  صلى اهلل عليه وسلملكن إمنا الواجب عليه : قال الشارح وغريه

فاهلل  صلى اهلل عليه وسلممسجده  حني بىنرفعت له الكعبة : وقد فعله، وقيل
 .أعلم

يصح التوجه إىل قبلته يف بيته، : فال يعمل خبرب صغري ول فاسق، وقال ابن متيم( 2)
 .وجزم به يف املبدع

ولو أخربه باملشرق أو املغرب أو جنم فأخذ القبلة منه لزمه العمل به،وإن أخربه ( 3)
جيوز تقليده إن ضاق الوقت وإل فال،  عن اجتهاد مل جيز تقليده وفاقا، وقيل

وذكره القاضي ظاهر كالم أمحد، واختاره مجاعة من األصحاب منهم الشيخ تقي 
 .الدين، وعدالة الظاهر بأن يكون مستور احلال، والباطن بأن خيترب باألمانة وحنوها

 عدول كانوا أو فساقا، واحملاريب مجع حمراب، وهو صدر اجمللس، ومنه حمراب( 4)
 .املسجد وهو مقام اإلمام منه

أي عن التوجه عن تلك اجلهة، ألن دوام التوجه إىل جهة تلك احملاريب كالقطع، ( 5)
 كالقطع، ونقل إمجاع العلماء عليه صاحب الشامل وغريه، ألهنا ل تنصب إل 
حبضرة مجاعة من أهل املعرفة باألدلة فإن مل يعلم أهنا هلم فال التفات إليها قال 
= 
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وهو أثبت أدلتها، ألنه ل  (ويستدل عليها يف السفر بالقطب)
وحوله أجنم دائرة  (2)وهو جنم خفي مشايل (1)يزول عن مكانه إل قليال

يكون  (5)واآلخر الفرقدان (4)يف أحد طرفيه اجلدي (3)كفراشة الرحى
 .(6)لي بالشاموراء ظهر املص

                                                
= 

إذا علم قبلتهم كالنصارى يف كنائسهم على أهنا مستقبلة للشرق : رحاملوفق والشا
 .أي يستدل هبا على القبلة

 وبالنجم هم يهتدون: ل يؤثر والستدلل بالنجوم أصح أدلتها قال تعاىل( 1)
 .والقطب بثليث القاف حكاه ابن سيده وغريه ِل َـْهَ ُدوا ِبَها: وقال

غري ليايل القمر، لكن يستدل عليه باجلدي  ل يراه إل حديد البصر يف( 2)
 .والفرقدين

ر هو الرحى فتدور هذه الفراشة يأي فراشة الطاحون الذي يديره املاء أو غريه، فيد( 3)
حول القطب، دوران فراشة الرحى حول سفودها، يف كل يوم وليلة دورة، فيكون 

القطب يف الفرقدان، عند طلوع الشمس مثال يف مكان جهته عند غروهبا، و 
 .مكانه، ل يربح مكانه وقيل قليال

جنم نري وهو غري جدي الربج، ويعرف جبدي القطب وجدي الفرقدين تعرف به ( 4)
 .القبلة

وبني اجلدي والفرقدين أجنم صغار منقوشة، ثالثة من فوق وثالثة من أسفل، ( 5)
قدان جاء تدور أيضا دوران فراشة الرحى حول سفودها، كل يوم وليلة دورة، والفر 

مثىن ومفردا لقرب اتصاهلما، وعلى القطب تدور بنات نعش وغريها من األجنم 
 .الشمالية

 والعراق وسائر اجلزيرة، وما حاذى ذلك، وذكره يف احلاوي وغريه ( 6)
إذا جعل الشامي القطب بني أذنه : فال تتفاوت إل يسريا معفوا عنه، وقال الشيخ
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الشمس )يستدل عليها بـ  (و) (1)وعلى عاتقه األيسر مبصر
 (3)تطلع من الشرق (2)أي منازل الشمس والقمر (والقمر ومنازهلما

 .(4)وتغرب من املغرب
                                                

= 

ما بني الركن الشامي وامليزاب، والعراقي إذا جعل القفا فقد استقبل  ةاليسرى ونقر 
ينحرف يف دمشق : القطب بني أذنه اليمىن ونقرة القفا فقد استقبل قبلته اهـ وقيل

وما قارهبا إىل املشرق قليال، وكلما قرب إىل املغرب كان احنرافه أكثر، وينحرف 
ان احنرافه أكثر، وكذا بالعراق وما قارهبا إىل املغرب قليال، وكلما قرب إىل املشرق ك

 .يف سائر اجلهات
 :وما والها قال بعضهم( 1)

 وعكســـــــــــــه ال ـــــــــــــا  وصلـــــــــــــف األ م
 

ـــــــيمن   مـــــــن واجـــــــه الق ـــــــب بـــــــأرض ال
ـــــي العمـــــر  ـــــد صـــــحح ا اســـــ قبالها ف  ق

 
 بمنـــــــــى عـــــــــراو  ـــــــــم  ســـــــــرا مصـــــــــر 

 
 
وما يقرتن مبنازل الشمس والقمر، أو ما يقارهبا، والشمس تقارب اجلنوب شتاء، ( 2)

 .يفا، والقمر كل شهروالشمال ص
 .على يسرة املصلي يف البالد الشمالية، ومينته يف البالد اجلنوبية( 3)
على اليمنة يف الشامية، واليسرة يف اليمنية لكن الشمس ختتلف مطالعها ( 4)

ومغارهبا على حسب اختالف منازهلا، فتطلع قرب اجلنوب شتاء، وقرب 
 ن ميني ـالل يف املغرب، علة هــدو أول ليـا، والقمر يبـالصبا صيف

املصلي من أهل املشرق، مث يتأخر كل ليلة منزلة حىت يكون يف السابع وقت 
املغرب يف قبلة املصلي منهم، مائال عنها قليال إىل املغرب، مث يطلع ليلة 
األربع عشرة من املشرق قبل غروب الشمس بدرا، وليلة إحدى وعشرين 

 رق، أو قريبا منها وقت يكون يف قبلة املصلي من أهل املش
 كاهلالل من املشرق   الفجر، وليلة مثان وعشرين يبدو عند الفجر

وختتلف مطالعه حبسب اختالف منازله، ومنازله مثانية وعشرون، أربعة عشر  
= 
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فإن دخل الوقت وخفيت  (1)ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت
ختلفا وإن اجتهد جمتهدان فا) (3)ويقلد إن ضاق الوقت (2)عليه لزمه

 .(4)وإن كان أعلم منه (جهة مل يتبع أحدمها اآلخر

                                                
= 

انية، فالشامية، الشرطان، البطني، الثريا، الدبران، اهلقعة، ميشامية، وأربعة عشر 
 واء، ـرفة، العـزبرة، الصـة، الـلطرف، اجلبهرة، اـذراع، النثـة، الـاهلنع

السماك، واليمانية، الغفر، الزبانا، اإلكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد 
الذابح،سعد بلع، سعد السعود، سعد األخبية، الفرغ املقدم، الفرغ املؤخر، بطن 

 .ومااحلوت، فالقمر ينزل يف كل ليلة واحدا منها، والشمس ثالثة عشر ي
وهو متجه، وحيتمل : وذهب إىل وجوبه على املسافر طائفة، قال يف شرح اهلداية( 1)

أن ل جيب فإن التباس جهة القبلة مما يندر، واملكلف إمنا يتعني عليه ما يعم 
 .مسيس احلاجة إليه، ل ما يندر

 أي تعلم أدلة القبلة، ألن الواجب ل يتم إل به مع قصر زمنه، قال يف شرح( 2)
اهلداية، إذا أمكنه وجب، قول واحدا، وقاله الزركشي، وغريه لقصر زمنه، وهو 

 .فرض عني لسفر، فكل فرد خماطب بالتعلم حيث كان أهال له
عن تعلم أدلة القبلة، ألن القبلة جيوز تركها للضرورة إل مع سعته وفاقا، وإل فال، ( 3)

لدين، وأصل التقليد يف اختاره مجع من األصحاب وغريهم، منهم الشيخ تقي ا
اللغة وضع الشيء يف العنق مع اإلحاطة به، ومسي ذلك قالدة وهو يف عرف 

 .قبول قول الغري من غري حجة، أخذا من هذا املعىن: الفقهاء
أي وإن اجتهد جمتهدان يف جهة القبلة، فاختلفا جهة بأن ظهرت ألحدمها جهة ( 4)

ظهرت له جهة القبلة جمتهدا آخر  غري اجلهة اليت ظهرت لآلخر مل يتبع جمتهد
ظهر له أن جهة القبلة إىل غري جهة صاحبه، إن كان أعلم منه حبيث ينحرف إىل 
جهته ألن كال منهما يعتقد خطأ اآلخر، كالعاملني خيتلفان يف حادثة، واجملتهد هنا 
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ويتبع ) (2)ألن كال منهما يعتقد خطأ اآلخر (1)ول يقتدي به
أي أعلمهما وأصدقهما وأشدمها  (أوثقهما) ىجلهل أو عم (املقلد

 .(4)ألن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خري (3)(عنده)حتريا لدينه 

                                                
= 

هو العامل بأدلة القبلة، وإن جهل أحكام الشرع، ألن كل من علم أدلة شيء كان 
 .ا فيه، ألنه يتمكن من استقباهلا بدليلهجمتهد

وفاقا أي ل يأمت جمتهد مبجتهد خالفه جهة، كما لو خرج ريح من اثنني واعتقد  ( 1)
كل منهما أهنا من اآلخر وتقدم، فإن مال أحدمها ميينا واآلخر مشال مع اتفاقهما 

 .يف اجلهة صح ائتمام أحدمها باآلخر، قول واحدا
ز الئتمام به، وذلك فيما إذا كان اختالفهما يف جهتني قال يف يف القبلة فلم جي( 2)

وصححه الشارح وحكاه يف : وقياس املذهب جواز ذلك، وذكره الشيخ: املغين
 .الفائق قول

أي أعلمهما عند املقلد يف أدلة القبلة بالدلئل، وإن كان جاهال يف األحكام، ( 3)
فسه، لعدم بصره أو بصريته، قال ابن واملقلد هنا من ل متكنه الصالة باجتهاد ن

جيب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح حبسبه، وهو أرجح املذاهب : القيم
ل : يأخذ باألفضل يف دينه وعلمه، ويف الفروع وغريه: عة، وقال يف الروضةبالس

جيب على جاهل وأعمى تقليد األوثق، وقدمه يف التبصرة وفاقا،كعامي يف القياس 
 .اقاعلى األصح وف

فيتبع أيهما شاء، جزم به الشيخ، وذكره القاضي حمل وفاق، وصححه غري واحد، ( 4)
ويف اإلنصاف، إن كان يف جهة خري، ويف جهتني فالصحيح خيري، وعليه 

 .اجلمهور، وإن أمكن أعمى اجتهاد بنهر كبري أو ريح أو جبل لزمه ومل يقلد
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ومن صلى بغري ) (1)جوع أحدمهاوإن قلد اثنني مل يرجع بر 
 (قضى)إن مل حيسن الجتهاد  (ول تقليد) (2)إن كان حيسنه (اجتهاد

فإن مل جيد أعمى أو جاهل من  (3)(إن وجد من يقلده)ولو أصاب 
وإن صلى بصري حضرا فأخطأ أو  (4)يقلده فتحريا وصليا فال إعادة

 .(6)قة أعاداأو خرب ث (5)صلى أعمى بال دليل من ملس حمراب أو حنوه

                                                

 .ألنه دخل فيها على ظاهر فال يزول إل مبثله( 1)
 .قضى ألنه قدر على شرط من شروط الصالة فلم تصح بدونه( 2)
ليد قأو ظن جهة باجتهاده قضى، وفاقا ملالك والشافعي، وإن صلى باجتهاد أو ت( 3)

بان أنه أخطأ فال إعادة عليه إمجاعا، حلديث عامر بن ربيعة وغريه، وقصة أهل ف
األوىل املعاينة، والثانية : بعقباء، إل يف أحد قويل الشافعي، واحلاصل أن املراتب أر 

املخرب عن علم، والثالثة الجتهاد، والرابعة التقليد، فال ينتقل للمتأخرة حىت يعجز 
 .عن اليت قبلها

 .به على وجهه األهنما أتيا مبا أمر  آولو أخط( 4)
 .مما يدل على القبلة، كأن يعلم أن باب املسجد إىل الشمال( 5)
اجتهد، واألعمى، ألنه كالبصري يف احلضر لقدرته على أي البصري املخطئ ولو ( 6)

الستدلل ولو مل خيطئ القبلة، ألن احلضر ليس مبحل لالجتهاد، لقدرة من فيه 
على الستدلل باحملاريب وحنوها، وألنه جيد من خيربه عن يقني غالبا، وعنه ل 

األعمى، يعيد البصري إن كان عن اجتهاد، واحتج أمحد بقصة أهل قباء، وكذا 
 آلكن يلزمه التحري، فإن مل جيتهد البصري ومل يتحر األعمى وصليا أعادا إن أخط

 .قول واحدا، حكاه يف اإلنصاف وغريه
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ألهنا واقعة متجددة  (1)(وجيتهد العارف بأدلة القبلة لكل صالة)
ألنه ترجح يف   (الثاين)الجتهاد  (ويصلي بـ) (2)فتستدعي طلبا جديدا

الجتهاد  (ول يقضي ما صلى بـ) (3)ظنه، ولو كان يف صالته ويبين
 .(5)ألن الجتهاد ل ينقض الجتهاد (4)(األول)

                                                

 .كاحلاكم إذا اجتهد يف حادثة مث حدث مثلها( 1)
أي ألن كل صالة واقعة أي حاصلة متجددة بدخول وقتها، فتستدعي أي ( 2)

 مرة بعد أخرىتستلزم طلبا أي اجتهادا جديدا 
فيستدير إىل اجلهة اليت ظهرت له، ويبين على ما مضى من الصالة، نقله ( 3)

اجلماعة،وفاقا أليب حنيفة، وهو األصح عند الشافعية، كأهل قباء ملا أخربوا 
 .بتحويل القبلة استداروا إليها وبنوا، وإن شك مل يزل عن جهته

فلو صلى األربع الركعات إىل أربع  ل نعلم فيه خالفا،: قال يف املغين والشرح( 4)
له جهة توجه إليها صحت صالته، وليس هذا نقضا لالجتهاد  جهات كلما بدا

على صالته ومل يعد ما فعله  وإمنا هو عمل بكل من الجتهادين، فلذلك بىن
تلك على ما قضينا، ومل : بالجتهاد األول، ولقضية عمر يف مسألة املشركة، وقال

 .يعلم له خمالف
 هومجلة ذلك أنه إذا دخل يف الصالة باجتهاد فإما أن يستمر اجتهاد: قال عثمان( 5)

فراغها، أو يعرض له شك،ويستمر الشك إىل فراغها، أو يزول الشك ويبقى  إىل
ظن الصواب، أو بالعكس، بأن يظن اخلطأ ويظهر له جهة أخرى فينتقل إليها، 

إما أن يظن اخلطأ من غري أن فصالته صحيحة يف الصور األربع كلها، و  ويبين
 .يظهر له جهة يتوجه إليها فتبطل صالته
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وإن مل يظهر جملتهد جهة  (1)يها باخلطأ يقينا لزمه قبولهومن أخرب ف
 .(2)يف السفر صلى على حسب حاله

 (4)وهبا متت الشروط (3)(النية)الصالة  طأي من شرو  (ومنها)
العزم على : وشرعا (6)وهو عزم القلب على الشيء (5)وهي لغة القصد

 .(7)على فعل العبادة تقربا إىل اهلل تعاىل
                                                

رأيت الشمس وحنوها، وتيقنت خطأك، لزمه : أي أخربه ثقة باخلطأ كأن يقول( 1)
قبول خربه، ويرتك الجتهاد أو التقليد، كما لو أخربه قبلهما، وإن مل يكن عن 

 .يقني مل جيز قبوله
ته، وذلك بأن تعادلت عنده األمارات، أو منع من بفتح السني أي على قدر طاق( 2)

الجتهاد، وحنو ذلك، أو تعذر عليه الجتهاد، لرمد وحنوه، ول إعادة عليه، ألنه 
 .أتى مبا أمر به وحترى، فأجزأته وإن مل يصب وفاقا

إمجاعا حكاه مجاعات من أهل العلم، ول تسقط حبال، فهي شرط مع العلم ( 3)
سيان، ألن حملها القلب فال يتأتى العجز عنها، قال عبد واجلهل والذكر والن

 .النية قبل الصالة شرط، وفيها ركن، ويف اإلنصاف رواية أهنا فرض: القادر
 .أي التسعة للصالة( 4)
 .نواك اهلل خبري أي قصدك به: يقال( 5)
من عبادة وغريها، وعزم على الشيء عقد ضمريه على فعله، وضمري اإلنسان قلبه ( 6)

 .باطنهو 
إليها بيمني أو غريه أو تصنع  ئبأن ل يشرك يف العبادة غري اهلل تعاىل فلو أجل( 7)

َوَما ُأِمُروا ِإ  ِليَـْعُبُدوا اهلَل : ملخلوق ففعل ومل ينو قربه مل تصح لقوله تعاىل
واإلخالص عمل القلب، وهو أن يقصد بعمله اهلل وحده  ُمْقِلِصيَن َلُه الدِّ نَ 
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إذ الغرض جعل  (2)لتلفظ هبا ليس بشرطوا (1)وحملها القلب
 .(3)العبادة هلل تعاىل

                                                
= 

نية الصاحلة، وذكر املوفق وغريه أن املكره إذا كان إقدامه على العبادة وهو حمض ال
 .للخالص من اإلكراه مل تكن طاعة، ول جميبا لداعي الشرع

إمجاعا فال حيتاج إىل التلفظ هبا، وزمنها هو أول العبادة ولو حكما كما لو نوى ( 1)
ن غري فاصل مينع الصالة يف بيته مث حضر املسجد وافتتح الصالة بتلك النية م

 .املراد، وجيب استصحاب حكمها يف مجيعها
أي فيستحب واملنصوص عن أمحد وغريه، خالفه، بل ذكر شيخ اإلسالم أن ( 2)

ول أصحابه، ومل ينقل  صلى اهلل عليه وسلمالتلفظ هبا بدعة، مل يفعله رسول اهلل 
سرا ول جهرا، ول عنه مسلم ول عن أصحابه أنه تلفظ قبل التكبري بلفظ النية، ل 

اتفق األئمة أنه ل : أمر بذلك فلما مل ينقله أحد علم قطعا أنه مل يكن، وقال
اجلهر هبا ول تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه وكذا بقية العبادات  عيشر 

واجلاهر هبا مستحق للتعزير بعد تعريفه، ل سيما إذا آذى به أو كرره، واجلهر هبا 
شافعي وسائر أئمة اإلسالم، وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا منهي عنه عند ال

خرج عن إمجاع املسلمني، وجيب هنيه، وبعض املتأخرين خرج وجها من مذهب 
إن الصالة ل بد من : الشافعي، وغلطه مجاهري أصحاب الشافعي، قال الشافعي

، وقال ابن النطق يف أوهلا، فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية، وإمنا أراد التكبري
ومل : نويت إىل آخره: هو ول أصحابه يقولون صلى اهلل عليه وسلممل يكن : القيم

 .يرد عنهم حرف واحد يف ذلك، ويف اإلقناع والتلفظ هبا بدعة
وحده دون من سواه، والرياء احملض ل يكاد يصدر من مؤمن يف فرض صالة ( 3)

صدقة وحج، وهذا ل يشك وصوم كما ذكره ابن رجب وغريه، وقد يصدر يف حنو 
مسلم أنه حابط، وإن شارك العمل الرياء فإن كان من أصله فالنصوص طافحة 
 ببطالنه، وإن كان العمل هلل مث طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه مل يضره بال خالف،

ل إمث : وإن اسرتسل معه فخالف رجح أمحد وغريه أنه ل يبطل بذلك وذكره غريه
= 
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فيجب أن ينوي عني ) (1)وإن سبق لسانه إىل غري ما نواه مل يضر
 (4)أو نفال كالوتر (3)فرضا كانت كالظهر والعصر (2)(صالة معينة
 .(6)حلديث إمنا األعمال بالنيات (5)والسنة الراتبة

                                                
= 

مقصد الطاعة، وعكسه يأمث، وإن تساوى الباعثان فال له مبشوب برياء إذا غلب 
املراءاة يف العبادات املختصة من أعظم الذنوب فأما املرائي : ول عليه، وقال الشيخ

بالفرائض فكل يعلم قبحه، وأما بالنوافل فال يظن الظان أنه يكتفي فيه حببوط 
 .ك عبادة خوف رياءعمله، ل له ول عليه، بل هو مستحق للذم والعقاب، ول يرت 

أي من أراد أن يصلي الظهر مثال فسبق لسانه بنية العصر مل يضر، ألن حمل النية ( 1)
 .القلب، ولو نوى بلسانه ومل ينو بقلبه مل تنعقد باإلمجاع

 .إن كانت وإل أجزأته نية صالة مطلقة إمجاعا، كصالة الليل، لعدم التعيني فيها( 2)
 .ح، وكذا منذورة وفاقا ملالك والشافعي واجلماهريواملغرب والعشاء والصب( 3)
 .والرتاويح والكسوف والستسقاء فال تصح واحدة منها إل بنية صالة بعينها( 4)
والضحى والستخارة وحتية املسجد وحنو ذلك، فال بد من التعيني، لتتميز تلك ( 5)

وهبا مما عليه الصالة عن غريها، كما لو كان عليه صلوات وصلى أربع ركعات مل ين
مل جتز إمجاعا، ومن مل مييز فرائض صالته من سننها تصح بشرط أن ل يقصد 
التنفل مبا هو فرض، ولو غفل عن التفصيل، فنية اجلملة يف البتداء كافية، قال 

 .وهو الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة فمن بعدهم: النووي وغريه
 .وتقدمأي إمنا املنوي حبسب ما نواه العامل، ( 6)
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رضا، فتكفي نية الظهر أن ينويه ف (ول يشرتط يف الفرض)
ألن التعيني  (2)نيتهما (القضاء)ل يف  (األداء و)ل يف  (و) (1)وحنوه

ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خالف  (3)يغين عن ذلك
 .(4)ظنه

                                                

كالعصر واملغرب والعشاء والفجر واملنذورة وعليه أكثر األصحاب، وصححه يف ( 1)
التصحيح واإلنصاف وغريمها واختاره ابن عبدوس وغريه، وجزم به يف الوجيز 

 .وغريه
أي ل تشرتط نية األداء والقضاء قضاء، ألنه ل خيتلف املذهب أنه لو صالها ( 2)

خرج صحت قضاء، وبالعكس واألداء عندهم فعله يف ينويها أداء فبان وقتها قد 
 .وقته، والقضاء فعله بعد خروج وقته املعني له شرعا

أي ألن ختصيص املصلي بقلبه تلك الصالة كاف، فال حيتاج أن ينويها فرضا أو ( 3)
 .أداء أو قضاء، وألن أصل وضعها الشرعي كاف، ويف نيته األوىل ما يكفي

اء ظانا أن الشمس مل تطلع فبان طلوعها صحت قضاء، كما لو أحرم بصبح أد( 4)
وعكسه أداء بنية قضاء، بأن نوى عصرا قضاء يظن غروب الشمس فتبني أهنا مل 

وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد : تغرب صحت أداء قال الشيخ
قت بعد خروج الو  صلى اهلل عليه وسلمبقاء وقت الصالة فنواها أداء مث تبني أنه 

صحت صالته، ولو اعتقد خروجه، فنواها قضاء مث تبني له بقاء الوقت أجزأته 
صالته اهـ فإن علم بقاء الوقت أو خروجه ونوى خالفه، مل يصح بال خالف، 

َفِإَ ا َقَ ْيُ ْم : ألنه متالعب، والقضاء يف األصل هو األداء، لقوله تعاىل
َقَ اُهنَّ َسْبَع : متامه لقولهأي أديتموها، وإكمال الشيء وإ َمَناِسَكُكمْ  فـَ
يف العبادة اليت  (القضاء)أي أكملهن وأمتهن، وإمنا استعمل الفقهاء  َسَمَ الٍ 

إذا فعلت يف الوقت احملدود  (األداء)تفعل خارج وقتها احملدود هلا شرعا، و
 .اصطالحا منهم، للتمييز بني الوقتني
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 (نيتهن)أي الصالة املعادة  (النفل واإلعادة)ل يشرتط يف  (و)
نوي الظهر من أعادها ول أن ي (1)فال يعترب أن ينوي الصيب الظهر نفال

ول تعترب إضافة الفعل إىل اهلل  (2)معادة، كما ل تعترب نية الفرض وأوىل
ومن عليها  (5)ول عدد الركعات (4)ول يف باقي العبادات (3)تعاىل فيها

ول مينع صحتها قصد تعليمها  (6)ظهران عني السابقة، ألجل الرتتيب
 .(7)وحنوه

                                                

كفيه ينفال، كما ل تعترب نية الفرض بل  ول غري الصيب الوتر والرواتب والرتاويح( 1)
 .نية وتر، وراتبة وتراويح ومطلق نفل

اإلعادة فعل الشيء مرة بعد أخرى، أي كما ل تشرتط نية الفرض، فالنفل ( 2)
واملعادة أوىل يف عدم الشرتاط، لكن لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها يف وقت 

زئه عن احلاضرة، ألنه مل ينوها، ولو ظهر حاضرة، مث بان أن ل قضاء عليه مل جت
 .نوى ظهر اليوم يف وقتها وعليه فائتة مل جتزئ عنها

بأن ينوي الصالة هلل تعاىل، ألن العبادة ل تكون إل هلل، وجزم يف الفائق باشرتاط ( 3)
 .إضافة الفعل إىل اهلل تعاىل

 .كالصوم واحلج وغريمها( 4)
 .الركعات، ول أن ينوي الستقبال أي ول يشرتط أن ينوي تعيني عدد( 5)
 .بني الفوائت خبالف املنذورتني( 6)
صلى كقصد خالص من خصم، أو إدمان سهر بعد إتيانه بالنية املعتربة، لفعله ( 7)

على املنرب وغريه يف صالته، وذكره ابن اجلوزي فيما ينقص األجر،  اهلل عليه وسلم
 .قصد به العبادة والتعليم فينجرب بالتعليمويف الفروع، ألنه ينقص ثوابه اهـ وأما ما 
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 (وله تقدميها) (1)النية مقارنة للعبادةلتكون  (وينوي مع التحرمية)
إن  (2)عرفا (بزمن يسري)أي على تكبرية اإلحرام  (عليها)أي النية 

 .(4)ما مل يفسخها (3)أي وقت املؤداة والراتبة (يف الوقت)وجدت النية 
 .(4)يفسخها

                                                

خروجا من اخلالف فعند بعض الشافعية قرهنا بالتكبري، وصفة قروهنا به أن يأيت ( 1)
بالتكبرية عقب النية، وهذا ممكن ل صعوبة فيه، وعامة الناس إمنا يصلون هكذا، 

شغل عن ألن املقارنة انبساط أجزاء النية على أجزاء التكبري، فإنه يعسر، وي
استحضار املنوي، وينبغي له أن يكون قلبه مشغول بتدبر التكبري، واستحضار 
عظمة من يقف بني يديه ليخشع له تبارك وتعاىل، وذهب األئمة الثالثة وغريهم 
إىل الكتفاء بوجودها قبل التكبري، واختار مجع منهم النووي والغزايل الكتفاء 

فال عن الصالة، اقتداء باألولني يف بالستحضار العريف، حبيث ل يعد غا
 .تساهلهم

كبقية الشروط،وظاهره ولو أتى بشيء من املبطالت للصالة غري ما ذكره،  ( 2)
: كالكالم واستدبار القبلة، والعرف هو ما ل تفوت به املوالة يف الوضوء، وقيل
بو جيوز بزمن كثري ما مل يفسخ النية، اختاره اآلمدي والشيخ وغريمها، ونقل أ

إذا خرج من بيته يريد الصالة فهو نية، أتراه كرب وهو ل ينوي : طالب وغريه
الصالة؟ واحتج به الشيخ وغريه، على أن النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله 

 .قصده ضرورة
اشرتطه اخلرقي وغريه، وأطلقه أكثر األصحاب، وظاهره لو تقدمت ولو بزمن يسري (3)

 .يف كوهنا ركنا وهو ل يتقدم، وتقدم متام الكالم يف ذلك مل يعتد هبا، للخالف

أي النية مع بقاء إسالمه كالصوم، وأن ل يشتغل بعمل كثري، وذلك مثل عمل ( 4)
من نسي سجود السهو على ما يأيت، أو أعرض عنها مبا يلهيه، أو تعمد حدثا، 

 .ألن تقدم النية على الفعل ل خيرجه عن كونه منويا
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 (2)(بطلت)يف فسخها  (أو تردد (1)فإن قطعها يف أثناء الصالة)
 (4)فسخ أو الرتدد ل يبقى مستدمياومع ال (3)ألن استدامة النية شرط

 (6)ل إن عزم على فعل حمظور قبل فعله (5)وكذا لو علقه على شرط
 .(7)(استأنفها)أي يف النية أو التحرمية  (وإذا شك فيها)

                                                

ن النية شرط يف مجيعها، صححه يف التصحيح وغريه، أشبه ما لو سلم بطلت أل( 1)
أو عزم على قطعها فبطلت ألن النية عزم جازم، ومع العزم على قطعها ل جزم 

 .فال نية
ألنه مل يبق جازما بالنية، صححه يف التصحيح وغريه، واختاره القاضي وغريه ( 2)

ة متيقنة فال تزول بالشك كسائر وقال ابن حامد وغريه، ل تبطل ألنه دخل بني
العبادات، وصححه يف الرعاية ويأيت قول الشيخ رمحه اهلل، وتردد يف األمر اشتبه 

 .فيه فلم يثبت
 .فإذا انتفى الشرط انتفى املشروط( 3)
 .لذهاب الشرط( 4)
 .كأن ينوي إن طرق عليه الباب قطعها بطلت، ملنافاة ذلك جزمه هبا( 5)
م ومل يتكلم أو فعل حدث وحنوه ومل يفعله مل تبطل وفاقا، لعدم بأن عزم على كال( 6)

منافاته، اجلزم املتقدم ألنه قد يفعل احملظور وقد ل يفعله، ول مناقض يف احلال 
للنية املتقدمة، فتستمر إىل أن يوجد مناقض، وذكر احلافظ وغريه أن يف حديث 

ا إذاكان بناء على ظن ذي اليدين دليال على أن نية اخلروج من الصالة وقطعه
التمام ل يوجب بطالهنا ولو سلم، وكذا كالم من ظن التمام، وأنه قول مجهور 

 .العلماء من السلف واخللف وعامة أهل احلديث، وأن اإلبطال بغري دليل ممنوع

 أي شك هل نوى الصالة أو عني ظهرا أو عصرا أو أحرم أو ل، استأنف( 7)
= 
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فإن مل يكن أتى بشيء من أعمال  (1)وإن ذكر قبل قطعها
أثر  وبعد الفراغ ل (3)وإن عمل مع الشك عمال استأنف (2)الصالة بىن

فرضه نفال يف وقته املتسع )أو مأموم  (وإن قلب منفرد) (4)للشك
 .(5)(جاز

                                                
= 

والتحرمية، وهذا مذهب الشافعي، وقال ابن حامد الصالة ألن األصل عدم النية 
حيرم عليه : ل تبطل ويبىن ألن الشك ل يزيل حكم النية، وقال الشيخ: وغريه

خروجه لشكه يف النية، للعلم أنه ما دخل إل بالنية، وقال شيخنا، إذا اهتم 
شك اإلنسان للصالة وقام يف الصف ويف ظنه أنه كرب تكبرية اإلحرام لكن اعرتاه 

هل كرب أول؟ فهذا يستأنف تكبرية اإلحرام إل أن يكثر فيصري كوسواس فيطرحه 
 .ويبين على غالب ظنه

 .أي ذكر أنه كان قد نوى أو عني أو كرب( 1)
 وى قطع القراءة ومل يقطعها، قول ـل هلا، كما لو نـألنه مل يوجد مبط( 2)

 .واحدا
ال الصالة قولية كقراءة أو فعلية أي وإن عمل مع الشك يف النية عمال من أعم( 3)

: كركوع أو سجود استأنف الصالة، ألن هذا العمل عري عن النية، وقال اجملد
األقوى إن كان العمل قول مل تبطل، كتعمد زيادته، ول يعتد به، وإن كان فعال 

وهذا أحسن، وتقدم : بطلت لعدم جوازه، كتعمده يف غري موضعه، قال ابن متيم
أنه ل يزيل حكم النية، وإن شك هل نوى فرضا أو نفال أمتها إطراح الشك و 

 .نفال، ألن األصل عدم نية الفرضية
يعين يف النية للعلم أنه ما دخل إل هبا وفرغ منها من غري شك، ول أثر للشك ( 4)

 :بعد الفراغ إمجاعا وقال الناظم
 لى ه ا جميع ال عبدـاس عـ ق  اـراغ بمبـد الفـك من بعـو  ال 

صح مطلقاا قال يف : بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصالة ولفظ املنتهى ( 5)
= 
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لكن يكره لغري  (1)ألنه إكمال يف املعىن كنقص املسجد لإلصالح
ونص  (3)مثل أن حيرم منفردا فرييد الصالة يف مجاعة (2)غرض صحيح

أمحد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا مث حضر اإلمام وأقيمت 
فيتخرج منه قطع النافلة حبضور  (4)قطع صالته ويدخل معهمالصالة، ي

 .(5)اجلماعة بطريق األوىل

                                                
= 

سواء صلى األكثر كثالث من أربع أو ركعتني من املغرب، خالفا أليب : حاشيته
ألن لألكثر حكم الكل، أي فمن صلى األكثر مل جيز أن : حنيفة ومالك، قالوا

 .يقلبه نفال
نية الفرض أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل فكذا هنا، وألن النفل يدخل يف ( 1)

 .وقته
أي يكره قلب فرضه نفال، لغري غرض صحيح، لكونه أبطل عمله، ويصح، ( 2)

َو  : رواية واحدة، لقوله: صححه يف تصحيح الفروع، وعنه حيرم قال القاضي
ْبِ ُل ا َأْعَماَلُكمْ   .تـُ

مل يكره أن يقلبه نفال ليصلي أي فإن كان لغرض صحيح مثل أن حيرم إخل، وحنوه ( 3)
وهو الصواب إن كان : معهم، بل هو أفضل، قال يف اإلنصاف وتصحيح الفروع

لكنه : الغرض صالة اجلماعة، بل لو قيل بوجوب ذلك لكان حسنا، قال شيخنا
 .مل يقل بالوجوب أحد

بلفظ األمر، وعنه يقلبها نفال، وفاقا، ويتمها خفيفة، مث يدخل معهم، وهي ( 4)
 .رواية املشهورةال

ْبِ ُل ا : وأوىل منه ما يتخرج من الرواية املشهورة أن يتمها خفيفة لقوله( 5) َو  تـُ
 .َأْعَماَلُكمْ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

573 

ر خآ (من فرض إىل فرض)من غري حترمية  (وإن انتقل بنية)
وإن نوى الثاين  (2)ألنه قطع نية األول ومل ينو الثاين من أوله (1)(بطال)

كفائتة فلم  (4)وينقلب نفال ما بان عدمه (3)من أوله بتكبرية إحرام صح
اإلمام  (نية)للجماعة  (وجيب) (6)وفرض مل يدخل وقته (5)تكن

 .(7)(اإلمامة)
                                                

كأن أحرم بالظهر مثال، وانتقل إىل العصر مبجرد النية من غري تكبرية إحرام ( 1)
ل فيه حىت للفرض الثاين بطال، يعين األول والثاين، وفيه تساهل إذا الثاين مل يدخ

 .يقال بطل، بل مل ينعقد بالكلية، ولو قال مل يصح لكان أوىل
أي قطع نية األول الذي انتقل عنه، ومل ينو الثاين من أوله بتكبرية اإلحرام فلم ( 2)

ينعقد خللو أوله عن النية، ويصح نفال إن استمر على نية الصالة، ألنه قطع نية 
نواه أول دون نية الصالة فيصري نفال، ألنه الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي 

 .بقي جنس الصالة يف حقه فصحت نفال، ما مل يقطعها
 .وفاقا، كما لو مل يتقدمه إحرام بغريه( 3)
أي وينقلب فرضه نفال إذا تبني عدم الفرض، ألن نية الفرض تشمل نية النفل، ( 4)

لعل حمله ما مل : يتفإذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصالة، وقال اخللو 
 .يكن إماما، أو يضق الوقت

 .أي كما لو أحرم بفائتة يظنها عليه، فتبني أنه مل يكن عليه فائتة، فانقلبت نفال( 5)

 .أي وكما ينقلب فرض مل يدخل وقته نفال، ألن الفرض مل يصح، ومل يوجد( 6)
 ي بهعلى األصح عند األصحاب كاجلمعة وفاقا، فينوي اإلمام أنه مقتد( 7)

ل جتب نية اإلمام وفاقا يف غري اجلمعة، حلديث ابن عباس، وحديث أنس، : وعنه
= 
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وإمنا  (2)ألن اجلماعة يتعلق هبا أحكام (1)(الئتمام)نية املأموم  (و)
وإن اعتقد  (4)رجال كان املأموم أو امرأة (3)يتميزان بالنية فكانت شرطا

كما لو نوى   (5)الهتماكل منهما أنه إمام اآلخر أو مأمومه فسدت ص
 .(6)إمامة من ل يصح أن يؤمه

                                                
= 

وأيب سعيد وغريهم، كما يأيت فإهنا حتصل اجلماعة للمأموم وإن مل ينو اإلمام 
اإلمامة ألن الغرض حصول اجلماعة وقد حصلت بواسطة القتداء ألن صالته 

 .حينئذ وقعت مجاعة
يشرتط أن ينوي حاله : موم أنه مقتد وفاقا، ويف اإلنصافأي جيب أن ينوي املأ( 1)

بال نزاع، ول يتصور أن املأموم ل ينوي أنه مؤمت، فإن من وجد إماما يصلي أو 
شخصا يصلي فإن نوى أنه يقتدي به فهو مأموم وقد حصلت له نية القتداء، 

أما إذا أحرم وإن نوى أن يصلي لنفسه، ومل ينو أنه مقتد بذلك اإلمام فهو منفرد، 
 .بالصالة منفردا مث يف أثناء الصالة نوى أن يقتدي بشخص آخر فيأيت

كوجوب التباع وسقوط الفاحتة، والسهو عن املأموم، وفساد صالته بفساد ( 2)
 .صالة إمامه

أي إمنا متيز اجلماعة وغري اجلماعة بنية اإلمام اإلمامة، ونية املأموم اإلئتمام ( 3)
هما شرطا ليتميز اإلمام عن املأموم، وألن اجلماعة إمنا تنعقد فكانت النية يف حق

 .بالنية فاعتربت منهما قياسا ألحدمها على اآلخر
 .ل فرق نص عليهما( 4)
 .وعنه أهنا صحيحة ويصليان فرادى( 5)
 كأمي نوى أن يؤم قارئا وفاسق نوى أن يؤم عدل وائتم مبن ليس ( 6)

نوت أن تؤم رجال، مل تصح صالة اإلمام قال يف  بإمام وأم من مل يأمت به، وامرأة
 .يف األشهر، خالفا لألئمة الثالثة: الفروع

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولالجزء 

 

571 

ول يشرتط تعيني اإلمام ول  (1)أوشك يف كونه إماما أو مأموما
وإن نوى زيد القتداء  (3)ول يضر جهل املأموم ما قرأ إمامه (2)املأموم

وتصح نية  (4)بعمرو ومل ينو عمرو اإلمامة صحت صالة عمرو وحده
يف  (وإن نوى املنفرد اإلئتمام) (5)وم ل شاكااإلمامة ظانا حضور مأم

 .(6)(مل يصح)أثناء الصالة 

                                                

 .مل تصح يف األشهر( 1)
ألنه إذا صلى خلف من يصلي بالناس صح، وكذا اإلمام بطريق األوىل، وإن عني ( 2)

تصح كانصراف احلاضر بعد دخوله، : إماما أو مأموما فأخطأ مل تصح، وقيل
خلف من حضر، : إن عني وقصده: ني جنازة فأخطأ وقال الشيخوكذا إن ع

وعلى من حضر صح، ألن عليه الصالة والسالم أحرم وحده فجاء جابر وجبار 
فصلى هبما، رواه مسلم، وصلى يف العشر األخري فصلى بصالته ناس يف املسجد، 

وهو صحيح على : فدل على جواز القتداء مبن مل ينو إمامته، قال النووي
 .ملشهور من مذاهب أهل العلما

ول مانع : خيل ألنه ل يدري أقرأ الفاحتة أم ل، واملراد: ول خيل بصحتها، وقيل( 3)
 .من السماع، لرتكه اإلنصات الواجب

 .مراد هم ومل ينو عمرو من أول الصالة( 4)
 .فال، ولو دخل معه، وإن ظنه مل حيضر، أو حضر ومل يدخل معه مل تصح( 5)
على األصح، وفاقا أليب حنيفة ورواية عن مالك، ومل تبطل : يف الفروعقال ( 6)

 .صالته، ومل يصر إماما كما سيأيت
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سواء صلى وحده ركعة أو  (1)ألنه مل ينو اإلئتمام يف ابتداء الصالة
يف  (نية إمامته)ما ل تصح  (كـ) (2)ل، فرضا كانت الصالة أو نفال

 (3)لصالةألنه مل ينو اإلمامة يف ابتداء ا (فرضا)أثناء الصالة إن كانت 
 .(4)ومقتضاه أنه يصح يف النفل، وقدمه يف املقنع واحملرر وغريمها

                                                

: ولتغري نيته األوىل، وعنه يصح لألحاديث اآلتية وغريها، قال يف اإلنصاف وغريه( 1)
إن سبق اثنان فائتم أحدمها بصاحبه يف قضاء ما فاهتما جاز، وهو املذهب سواء 

 .دخوهلما أو ل نوياه حال
 .ل حاجة إليه ملا يأيت( 2)
هو قول أكثر أهل العلم، واختاره : وعنه تصح يف الفرض وفاقا، وقال غري واحد( 3)

لو أحرم منفردا مث نوى اإلمامة صحت صالته فرضا : املوفق والشيخ وغريمها، قال
لنفل من أو نفال، وهو رواية عن أمحد، اختارها أبو حممد وغريه، ألنه ثبت يف ا

حديث ابن عباس اآليت، واألصل املساواة، واحلاجة داعية إىل ذلك، فصح كحالة 
الستخالف، ويؤيده حديث جابر وجبار يف الفرض، رواه مسلم، وله من حديث 

ركعة  صلى اهلل عليه وسلماملغرية يف صالة عبد الرمحن بن عوف، وصلى معه النيب 
وقام معه املغرية فركعا الركعة اليت سبقا  مصلى اهلل عليه وسلفلما سلم قام النيب 

هبا، وحديث عائشة اآليت، وحديث أيب سعيد عند أيب داود والرتمذي وصححه 
أل رجل : رأى رجال يصلي وحده وقال صلى اهلل عليه وسلمابن خزمية وغريه، أنه 

 .يتصدق على هذا فيصلي معه
وى اإلمامة صح يف النفل، ومل وإن ن: وهو املنصوص، ويف املقنع: قال يف الفروع( 4)

ألنه ثبت يف : يصح يف الفرض، وحيتمل أن يصح، وهو أصح عندي، قال الشارح
 .النفل حبديث ابن عباس، واألصل املساواة، ومما يقويه حديث جابر وجبار
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فجاء ابن عباس  (1)قام يتهجد وحده صلى اهلل عليه وسلمألنه 
واختار  (2)متفق عليه صلى اهلل عليه وسلمفأحرم معه، فصلى به النيب 

، ألنه مل ينو اإلمامة يف البتداء (3)ل يصح يف فرض ول نفل: األكثر
أي نوى النفراد  (وإن انفرد) (4)وقدمه يف التنقيح وقطع به يف املنتهى

 (بطلت) (6)كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام  (5)(مؤمت بال عذر)
 .(7)صالته لرتكه متابعة إمامه

                                                

 .فردا، يف بيت ميمونة خالة ابن عباس رضي اهلل عنهمنأي يصلي من الليل م( 1)
يث أنس وجابر، وعن عائشة كان يصلي من الليل وجدار وملسلم معناه من حد( 2)

احلجر قصري فرأى الناس شخصه فقاموا يصلون بصالته، وحلديث جابر وجبار 
صلى اهلل عليه ولدعاء احلاجة إليه كالستخالف، فإن الصديق ملا جاء النيب 

 .صلى اهلل عليه وسلموهو إمام تأخر واقتدى به  وسلم
 .حاب، لكن القول بصحته فيهما أسعد بالدليلأي اختاره أكثر األص( 3)
واملنصوص صحة اإلمامة يف النفل، وهو الصحيح اهـ، وقد تقدم : وقال يف اإلقناع( 4)

من استبانت له : أنه الصحيح أيضا يف الفرض، فالنفل أوىل، وقال الشافعي وغريه
لناس  مل يكن له أن يدعها لقول أحد من ا صلى اهلل عليه وسلمسنة رسول اهلل 

 .كائنا من كان
 .بأن أحرم مأوما مث نوى اإلنفراد لغري عذر يبيح ترك اجلماعة( 5)
أو شيء يفسد صالته، أو خوف على أهل أو مال، أو فوت رفقة وحنوه من ( 6)

 .األعذار، وخيشى من اإلطالة
 .بغري عذر، وعنه جيوز، ومال إليها الشارح وغريه( 7)
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 (2)فإن فارقه يف ثانية مجعه لعذر أمتها مجعة (1)ولعذر صحت
فال ) (3)غريهلعذر أو  (وتبطل صالة مأموم ببطالن صالة إمامه)

أي فليس لإلمام أن يستخلف من يتم هبا، إن سبقه  (استخالف
 .(4)احلدث

                                                

صلى معاذ فقرأ سورة البقرة فتأخر : جابر قال صالته بال نزاع ويتمها حلديث( 1)
ما نافقت، ولكن آلتني رسول اهلل : قال. نافقت: رجل فصلى وحده، فقيل له

أفتان أنت يا معاذ، مرتني متفق عليه، وحمل : فأخربه، فقال صلى اهلل عليه وسلم
فإن . إباحة املفارقة لعذر إن استفاد مبفارقته تعجيل حلوقه حلاجته قبل فراغ إمامه

كان إمامه يعجل ول يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل مل جيز النفراد، لعدم الفائدة 
فيه، ذكره ابن عقيل، قال يف الفروع، ومل أجد خالفه ومن عذره اخلروج من 
الصف فله املفارقة مطلقا، وإذا زال عذر مأموم بعد املفارقة مل يلزمه الدخول معه، 

ألنه قد فارق إمامه بوجه شرعي، فيبقى على  وله ذلك، وعدم الرجوع أوىل،
 .مفارقته

 .إذا كان أدرك األوىل معه، ألن اجلمعة تدرك بركعة ويأيت( 2)
لرتباطها هبا، فأما لعذر فكأن سبقه احلدث، ولغري عذر كأن تعمد احلدث أو ( 3)

إذا فسا أحدكم يف صالته فلينصرف وليتوضأ وليعد : غريه من املبطالت، لقوله
ل تبطل ويتموهنا فرادى، قدمه يف : ة، رواه أبو داود بإسناد جيد، وعنهالصال

 .واألشهر مجاعة: الفروع، وقال
أي غلبة احلدث، وعنه ل تبطل صالة مأموم، وفاقا ملالك والشافعي، ويتموهنا ( 4)

مجاعة بغريه أو فرادى، كما تقدم، واحتج أمحد بأن معاوية ملا طعن صلوا وحدانا 
حيث قلنا بصحة صالة املأموم : ل ختتلف الرواية، ويف اإلنصاف وغريه :قال اجملد

فله أن يستخلف على الصحيح من املذهب، وعليه اجلمهور ويف الصحيح أن 
= 
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 (2)ويتمها منفردا (1)ول تبطل صالة إمام ببطالن صالة مأموم
أحرم هبم )أي مبأمومني  (ومبن) (3)أي الراتب (وإن أحرم إمام احلي)

 (4)(ا صحالنائب مؤمت)اإلمام  (وعاد)على صالة نائبه  لغيبته وبىن (نائبه
 ،والناس يف الصالة صلى اهلل عليه وسلمفجاء النيب  ،ألن أبا بكر صلى

 .(5)فتخلص حىت وقف يف الصف، وتقدم فصلى هبم، متفق عليه

                                                
= 

عمر أخذ بيد عبد الرمحن بن عوف ملا طعن، فقدمه فأمت هبم الصالة اهـ قال 
: ووي وغريهفما عاب عائب ول أنكر منكر، فكان كاإلمجاع وقال الن: الشارح

جاء الستخالف عن عمر وعلي وغريمها من الصحابة، ومل حيك ابن املنذر منعه 
وتبطل : عن أحد، وهو مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة، وقال املوفق وغريه

برتك ركن من اإلمام أو شرط أو تعمد املفسد وإل فال، وفاقا ملالك، واختاره هو 
 .ى األصحعل: والشيخ وغريهم وقال يف الفروع

 .بأن سبق املأموم احلدث، أو فسدت صالته لعذر أو غريه، ألهنا غري متعلقة هبا( 1)
 .وإن مل يستدم نية اإلمامة، ألهنا ليست ضمنا هلا، ول متعلقة هبا( 2)
 .سواء كان اإلمام األعظم أو غريه، واحلي القبيلة من العرب( 3)
أو إلذنه مث حضر يف أثنائها إمام  أي أحرم نائب إمام احلي لغيبة إمام احلي،( 4)

إمام احلي على صالة نائبه، وعاد اإلمام النائب الذي  احلي، فأحرم هبم، وبين
 .أحرم باملأمومني أول مؤمتا صح ائتمامه، وائتمام املأمومني

 .من حديث سهل بن سعد الساعدي، واألصل عدم اخلصوصية( 5)
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وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصالة، فائتم أحدمها بصاحبه يف 
 .(2)أو ائتم مقيم مبثله إذا سلم إمام مسافر صح (1)قضاء ما فاهتما

 
 
 
 
 

 اجمللد األول من حاشية الروض املربع ويليه اجمللد الثاين آخر
 .باب صفة الصالة :وأوله

                                                

أن يكون املؤمت بصاحبه فاته مثل ما فاته، بعد سالم اإلمام صح الئتمام، ول بد ( 1)
 .فلو ائتم من فاته ركعتان مبن فاته ركعة أو بالعكس مل يصح القتداء

أي الئتمام، ألنه انتقال من مجاعة إىل مجاعة أخرى لعذر، فجاز  ( 2)
كالالستخالف، وظاهر إطالقه عدم اشرتاط الئتمام حال دخوهلما مع اإلمام، 

ظن أنه أحدث فيها فتبني له أنه مل يكن أحدث بطلت ومن خرج من صالته ي
 .صالته، لفسخه نية الصالة خبروجه منها
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 فهرس المجلد األول 
 من حاشية الروض المربع

 الصفحة الم    
 1 ترمجة مؤلف احلاشية

 8 مقدمة عامة
 3 خطبة صاحب احلاشية

 33 أصول وقواعد وتنبيهات
 13 م عليهماخطبة الشارح وتليها خطبة املاتن والكال

 54 كتاب الطهارة
 56 معناها لغة واصطالحا وأهنا مفتاح الصالة

 58 وهو الطاهر ل أصل له« القسم الثاين»أنواع املياه 
 65 إذا تغري املاء مبكثه مل يكره الوضوء منه

 63 إذا بلغ املاء قلتني مل ينجسه شيء
 88 النوع الثالث من أقسام املياه النجس

 38 ثياب طاهرة بنجسة أو حمرمةإن اشتبهت 
 311 باب اآلنية 

تعريفها واملباح منها لالستعمال وغري املباح، والكالم على املضبب بالذهب أو 
 الفضة

 

 317 تباح آنية الكفار وثياهبم وتغسل إن علمت جناستها
 313 حكم جلد امليتة إذا دبغ

 336 باب الستنجاء 
  الء وعند اخلروج منهتعريفه وما يقال عند دخول اخل

 314 رخواا  كيفية اجللوس عند قضاء احلاجة واستتاره وارتياده لبوله موضعاا 
 318 يكره دخول اخلالء بشيء فيه ذكر اهلل إل حلاجة

 314 حيرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة حىت يف البنيان
 318 يستجمر حبجر وحنوه مث يستنجى باملاء
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 341 ا يستجمر بهشروط م
 347 باب السواك وسنن الوضوء

  .إخل.. وما أحلق بذلك من اإلدهان والكتحال 
 353 يسن التسوك مطلقا اختاره الشيخ وتلميذه

 351 إخل.. ويتأكد عند الطواف واخلطبة 
 357 جتب التسمية يف الوضوء مع الذكر

 353 جيب اخلتان ويكره القزع
 361 ايعفي حليته وحيرم حلقه

 367 إخل.. من سنن الوضوء السواك وغسل الكفني والبداءة مبضمضة 
 378 باب فروض الوضوء وصفته

 383 .فروض ستة
 383 تعريف النية لغة واصطالحا وأهنا شرط

 331 .يف بقية ما يشرتط للوضوء والغسل: تتمة
 337 مىت جاء ليتوضأ أو أراد فعل
 333 الوضوء فقد وجدت منه النية

 118 .صفة الوضوء الكامل
 131 يغسل األقطع بقية املفروض

 133 ما يسن من األدعية عند الوضوء وما ل يسن
 131 حكم تشنيف األعضاء من ماء الوضوء

 136 باب املسح على اخلفني
  وغريمها من احلوائل

 113 ابتداء املدة للمسح وانتهاؤها وما جيوز املسح عليه
 113 .مة لرجل ل لمرأة، وعلى مخر نساءيصح املسح على العما

 113 جيوز املسح ملن غسل إحدى رجليه وأدخلها اخلف قبل غسل األخرى
 113 حكم املسح على القالنس واللفافة وأهنا أوىل من اخلف واجلورب

 113 باب نواقض الوضوء
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  وهي مثانية بالستقراء ومنها ما هو ناقض باإلمجاع
 144 تمكن ل ينقض الوضوءالنوم اليسري من امل

 153 يستحب الوضوء من ملس املرأة بشهوة ألنه مظنة خلروج املين واملذي
 155 أكل حلم اإلبل يورث قوة شيطانية

 156 ما أوجب غسال أوجب وضوءا إل املوت
 158 من تينقن الطهارة وشك يف احلدث أو بالعكس بىن على اليقني

 163 حيرم على احملدث مس املصحف
 167 باب الغسل

 168 موجب الغسل ستة أشياء
 184 صفة الغسل الكامل
 183 صفة الغسل اجملزئ

 131 يغتسل بصاع، ويكره اإلسراف
 133 باب التيمم

 111 هو من خصائص هذه األمة وعوض عن املاء
 111 من شروط التيمم اإلسالم والعقل والتمييز

 113 عمالهمن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد است
إن نوى بتيممه أحداثا متنوعة أجزأه عن اجلميع وعند اجلمهور جيزئ، إن نوى 

 136 .أحدمها عن اآلخر

 111 قال الشيخ يفعل من عدم املاء والرتاب ما شاء من صالة فرض أو نفل
 113 جيوز التيمم مبا على وجه األرض
 117 إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة 

د الوقت كما تبقى طهارة املاء بعده، والتيمم لوقت كل صالة إىل التيمم يبقى بع
 113 أن يدخل وقت األخرى أعدل األقوال

 111 ما يبطل التيمم
 111 صفة التيمم

 114 باب إزالة النجاسة
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  وبيان أحكامها وما يعفى عنه منها، وهي لغة تعم احلقيقة واحلكمية
 143 بالستحالة والرواية صرحية يف التطهري: قال الشيخ

 151 املائع كاملاء ل ينجس إل بالتغري ويف تنجيسها من احلرج والضيق ما ل خيفى
 158 يعفى عن يسري النجاسات مطلقا يف األطعمة وغريها

 163 ما ل نفس له سائلة، وبول ما يؤكل حلمه وروثه ومنيه طاهر
 164 فيه اخلارج من اإلنسان على ثالثة أنواع طاهر وجنس وخمتلف

 166 سباع والبهائم والطري واحلمار األهلي جنسة
 163 باب احليض

  والستحاضة، والنفاس، وما يتعلق هبا من األحكام
ل حيض قبل تسع سنني ول بعد مخسني سنة، وعنه ل حد ألقله ول ألكثره 

 173 وهو اختيار الشيخ وغريه

 171 حيضيف الدم الذي تراه احلامل قولن أصحهما أنه 
جيوز أن يستمتع من احلائض مبا دون الفرج، وما فوق السرة وحتت الركبة فال نزاع 

 181 فيه

 186 .الدم باعتبار حكمه ل خيرج عن مخسة أقسام: قال الشيخ
 131 املستحاضة املعتادة جتلس عادهتا

 136 الصفرة والكدرة زمن العادة حيض
 411 هى الغالبأكثر مدة النفاس أربعون يوما فهي منت

 413 كتاب الصالة
هي آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتني، وهي دين األمة ضرورة، وفرض عني 

  بالكتاب والسنة واإلمجاع

 435 ل تصح من كافر لعدم صحة النية منه
 437 يؤمر هبا صغري لسبع ويعلم إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى

 411 مس كفر، وجيب قتله ردةمن جحد وجوب صالة من اخل
 411 تركها هتاونا أو كسال كفر مستقل

 417 باب األذان
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  واإلقامة وما يتعلق هبما من األحكام
 413 مها فرض كفاية على الرجال املقيمني

 414 حترم أجرهتما ل رزق من بيت املال
 441 اإلقامة إحدى عشرة مجلة حيدرها

 446 اليال يصح األذان إل مرتبا متو 
 448 جيزئ من مميز واستحب أن يكون بالغا

 451 من مجع بني صالتني لعذر أذان لألوىل وأقام لكل منهما
 461 باب شروط الصالة

 461 أمجع املسلمون على أن للصلوات اخلمس أوقاتا حمدودة ل جتزئ قبلها
قتها يقصر ظل الزوال يف كل بلد حتت وسط الفلك ويطول يف ضد ذلك وفاقد و 

 468 يقدر هلا كما يقدر يف أيام الدجال

 481 تدرك الصالة باإلحرام يف وقتها، وعنه ل تدرك بدون ركعة
 486 من دخل عليه الوقت مث طرأ مانع من جنون أو حيض فال قضاء عليه

 433 من شروط الصالة سرت العورة
 437 كل احلرة عورة إل وجهها حيث ل يراها أجنيب وقال مجع وكفيها
 511 قالت عائشة ل بد للمرأة يف الصالة من ثالثة أثواب إذا وجدهتا

 515 من وجد كفاية عورته سرتها وجوبا
 513 يكون إمام العراة وسطهم ويصلي كل نوع وحده

 531 يكره يف الصالة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه
 534 ه يقتضي حترمي التشبهحديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ أقل أحواله أن

حيرم تصوير احليوان إمجاعا فهو حرام وكبرية سواء صنعه ملا ميتهن أو لغريه، وحمل 
 536 الصور مظنة الشرك

 538 ل جتوز الصالة يف ثوب فيه تصاوير، ول يسجد على الصورة
 511 حيرم إلباس صيب ما حيرم على رجل

 518 حيرم لبس الشهرة
 513 اجتناب النجاسةمن شروط الصالة 
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 517 ل تصح الصالة يف مقربة ألهنا مظنة اختاذها أوثانا
 513 هني عن الصالة يف أعطان اإلبل ألهنامأوى الشياطني

 541 اختلف يف املوضع املغصوب
 548 من شروط الصالة استقبال القبلة

 551 له أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت
 556 بلة وبالشمس والقمر ومنازهلماالستدلل بالنجوم على الق

من شروط الصالة النية وحملها القلب، والتلفظ هبا بدعة، والرياء احملض ل يكاد 
 561 يصدر من مؤمن

 568 إن شك يف النية أو التحرمية استأنفها
ل تبطل ويتموهنا مجاعة بغريه أو : تبطل صالة مأموم ببطالن صالة إمامه، وعنه

 576 فرادى
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