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هقدهة

ومفذا أول جموًمس اًمؼراءة واًمتعؾقؿ قمغم يمتى أهؾ اًمعؾؿ مبتدئ ومقفاو سمؼاراءة
يمتوب "القواعد النوراىوة" ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقاي رهاف ات شمعاوممق وىمرأ او
قمغم ؿمقخـو ووقػـو ومضقؾي اًمشاقخ ظموًماد سماـ قماكم اعمشاقؼه طمػظاف ات ووومؼاف
وؾمددهق وموت اهمػر ًمـو وًمشقخـو وًمؾسومعلم.
ىمول اًمـوؾمخ همػر ات ًمف :سمسؿ ات اًمرهـ اًمارطمقؿ وسماف صمؼتال وهاق طمسابل
وكعؿ اًمقيمقؾ :
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(املنت)

قال الػٔخ اإلماو العامل العامل القدّٗ زباىٕ األم٘ ّحمٕٔ الطي٘ العالم٘ غٔخ
اإلضالو تقٕ الدًٓ أبْ لعباع أمحد عبد احللٔه بً عبد الطالو ابً تٔنٔ٘ احلساىٕ
قدع اهلل زّحُ ّىْز ضسحيُ:
امحلس صل رب اىـحعلني وصىل شل وسظل وابرك ؿىل ؾبسٍ ورسوهل َلس ذحمت اعلصسٌني وإمحم اعلِتسٍن
وؿىل آهل أمجـني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

سمسؿ ات اًمرهـ اًمرطمقؿق إن احلؿد ت كحؿده وكستعقـف وكساتفدهفق وكعاقذ
سموت مـ رشور أكػسـوق ومـ ؾمقئوت أقمامًمـوق مـ هياده ات وماال مضاؾ ًمافق وماـ
هضؾؾ ومال هودي ًمفق وأؿمفد أن ال إًمف إال ات وطماده ال رشهاؽ ًمافق وأؿمافد أن
حمؿدً ا قمبده ورؾمقًمفق اًمؾفاؿ لاؾ وؾماؾؿ وسماورك قماغم كبقـاو حمؿاد وقماغم ًماف
ولحبف أمجعلمق وسمعد:
ومبلم أهدهـو هذا اًمؽتوب اًمؽباػم ًمشاقخ اإلؾماالم اسماـ شمقؿقاي وهاق اعمساؿك
سما"القواعد النوراىوة" .
وىمبؾ أن كستعرض مو يمتبف اًمشقخ رهف ات كؿفاد ذم مؼدماي خمتٍماة قماـ
اًمؽتوب وقمـ اعممًمػ رهف ات شمعومم.



أما املؤلف  :فَْ غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ زمحُ اهلل تعاىل وهق أؿمفر ماـ

أن هعرف ومفق أهد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ شمقؿقاي احلارال اًمدمشاؼلق
اعمقًمقد ؾمـي إطمدى وؾمتلم وؾمتامئي ًمؾفجرةق واعمتقرم ؾمـي صمامن وقمنماهـ وؾمابع
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موئي ًمؾفجرةق وؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات معروف ًمدى اجلؿقعق وموجلؿقع
هعرف اًمشقخ رهف اتق وهعرومف مـ ظمالل يمتبف واظمتقوراشمفق ومفق وماورس معؼاقل
واعمـؼقل.
وضموهد اجلفودهـ:
ضموهد سموًمسقػ واًمسـون
وضموهد سموًمعؾؿ واًمبقون
وممًمػوشمف يمثػمةق وىمقؾ :سملكف يمتى مو هؼرب مـ صمالصمامئي جمؾد.
وىمد أومردت شمرمجي ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقاي رهاف ات سمؿمًمػاوت مساتؼؾيق
أهضو اعمرقمال أومارده سموًمتالًمقػق
وموسمـ قمبد اهلودي أومرد شمرمجتف سموًمتلًمقػق ويمذًمؽ ً
ويمذًمؽ اسمـ سمزار رهف ات شمعوممق ومـ ممًمػوشمف هذا اًمؽتوب اًمذي سملم أهدهـوق وًمف
ممًمػوت يمثػمة مـفو "العقودة الواسطوة"ق ومـفاو "الفتوو امموةوة"ق ومـفاو
أهضو "رفو
أهضو "اقتضاء الرصاط املستقوم"ق ويمذًمؽ ً
"التدمرةة"ق ويمذًمؽ ً
أهضاو "التوسو االوسوولة"ق
أهضاو" الفرقوا "ق ويماذًمؽ ً
املالم"ق ويماذًمؽ ً
و"منهاج أه السنة" وهمػم ذًمؽق هعـل ممًمػوشمف يمثػمة ضمدً ا.



القساءٗ يف كتب غٔخ اإلضالو زمحُ اهلل ٍتنبى هلـا إمم أن مو يمتباف ؿماقخ

اإلؾمالم رهف ات هـؼسؿ إمم ىمسؿلم:
اًمؼسؿ األول :خمتٍمات.
واًمؼسؿ اًمثول :مطقالت.
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املختصسات :مثؾ "الواسوطوة"ق "امموةوة"ق "التدمرةوة" ويماذًمؽ

أهضاو "رفو املوالم"  ...إمم ظمارهق هاذه
أهضو ىموقمدة ذم اًمؽراماوتق ويماذًمؽ ً
ً
خمتٍمات
وهذه اعمختٍمات شمتؿقز سملن مو ذهى إًمقف ؿمقخ اإلؾمالم اسماـ شمقؿقاي رهاف
ات واوه وحمررق شمتؿقز سملهنو خمتٍمة ومو ذهى إًمقف اًمشقخ رهف ات ومو ىمصاده
واوه وحمرر.



ّأما باليطب٘ للنطْالت ومنهنو شمتؿقز سمؿقز:
 املَزة األًىل :التأصٔل ّاالضـتطسا  :ومتجد أن ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ
أهضو هستطرد.
شمقؿقي رهف ات هملؾ ومقفوق ويمذًمؽ ً
 املَززة الاننَزة :كجـسٗ ىقـل اليئـا س :وموًمشاقخ رهاف ات هااذيمر
اعمسلًمي وهذيمر كظوئرهو مـ اعمسوئؾ األظمرى.
ً املَزة الانلازة :كجـسٗ ىقـْل مـراٍب اليـاع :ماذاهى اًمعؾاامء
واألئؿيق مذاهى اًمسؾػ واألئؿايق اًمشاقخ هـؼاؾ ومقفاو وهساتطرد
وهـؼؾ ومقفو مذاهى اًمـوس ماـ اًمساؾػ واألئؿاي إمم ظمارهق وىماد
حيتوج إمم أن هـؼؾ مذاهى اًمـوس ًمؽل هبالم أن ماـ ذهاى إًمقاف
هـػرد سمف.
 كذلك أٍضًن من مَز هذي املطٌالت كجسٗ االضتدالل :ومتجاد أن
ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات هستدل قمغم مو هذهى إًمقافق ويماام
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ؾمقلشمقـو إن ؿموء اتق دماده ذم سمعاض اعمساوئؾ هتعارض إًمقفاو ؿماقخ
اإلؾمالم اسماـ شمقؿقاي رهاف ات ذم قمنما لاػحوت إمم ظمارهق ومفاق
هسااتدل سموألدًمااي اعمتػااؼ قمؾقفااوق واألدًمااي اعمختؾااػ ومقفااوق هسااتدل
أهضاو وماقام هتعؾاؼ
سموًمؼر نق واًمسـيق واإلمجوعق واًمؼقوسق ويماذًمؽ ً
سموألدًمي اعمختؾػ ومقفاو يمؼاقل اًمصاحووق وهماػم ذًماؽ ماـ األدًماي
اعمختؾػ ومقفو.
أهضو اًمشقخ رهف ات وهذا مزن مَزز املطزٌالت أىـُ ٓعلـل
 يمذًمؽ ً
مبقاصد الػسٓع٘:
ً كذلك أٍضًن يف القْاعد الفقَٔ٘.
ً كذلك أٍضًن من مَز هذي املطٌالت أىَـا تػـتنل علـ ٙحم ـه

واواحو
يمثػما مو هؽقن يمالم اًمشقخ رهف ات شمعومم
ً
ّمتػـابُ هعـل ً
ضمؾ ًقو ومقام هذهى إًمقفق وذم سمعض األطمقون دمد ومقف ؿمق ًئو ماـ اًمتشاوسمف
إمو اًمتشوسمف سمعدم ووقح اعمعـكق أو اًمتشوسمف سمعدم ضمرهون ماو ذهاى
إًمقف قمغم ماذهى اًمساؾػق وطمقـئاذ جتاوج إذا وضماد قمـادك هاذا
اعمحؽؿ واعمتشوسمف أن شمرضمه هذا اعمتشوسمف إمم اعمختٍمااتق هعـال إمم
مو يمتبفق ألن اعمختٍمات ذيمركو شمتؿقز سملهنو حمؽؿيق ومنذا وضمادت ذم

يمالم اًمشقخ رهف ات شمعومم ؿمق ًئو ماـ اعمتشاوسمف وأكاف هعؽار قماغم ماو
قمرف قمـف مـ مذهى اًمسؾػ ومنكؽ شمرضمع هذا ا عمتشوسمف إمم اعمحؽؿ
وهق اعمختٍمات.
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وظمصقلاو وماقام هتعؾاؼ سموًمعؼقادة أن هضابط
وهلذا حيسـ سمطوًماى اًمعؾاؿ
ً
خمتٍمات ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات شمعاومم وماقام هتعؾاؼ سموًمعؼقادةق هعـال
أهضاو اًمتدمرهاي إمم ظمارهق ًماق
شمضبط مو هتعؾؼ سموًمقاؾمطقيق واحلؿقهيق ويماذًمؽ ً
وبطً هذه األؿمقوء ومنكؽ شمتؿؽـ مـ ىمراءة اعمطقالتق ومو يمتبف ؿمقخ اإلؾماالم
اسمـ شمقؿقي رهف ات ذم اعمطقالت ومقام هتعؾؼ سمجوكى اًمعؼقدة.
 كذلك أٍضًن من املَز – ٍّرِ أٓضًا مَن٘ ّخصْصًا ومقؿـ هؼارأ ذم
يمتى اًمشقخ ومقام هتعؾؼ سموًمػؼف أكـو كعرف أٌ الػـٔخ زمحـُ اهلل تأصـل
ّتقعد عل ٙمرٍب احليابل٘ق ومحقـئذ ىمد هذيمر اًمشقخ رهاف ات شمعاومم
مسلًمي مـ اعمسوئؾ هلو لاقرة قمـاد احلـوسمؾاي ً
ماثال ىماد هاتؽؾؿ قماـ
اعمزاسمـيق اعمزاسمـي هلو لقرة قمـد احلـوسمؾي رهفؿ اتق أو ً
مثال اًمعقـي هلاو
لقرة قمـد احلـوسمؾيق ًمؽـفو قمـد اعموًمؽقي هلو لقرة أظمرىق دمد أهناؿ
هؼقدوهنو سمؼقاقد أظمارىق أو ً
ماثال اعمراسمحاي ًمممار سموًمنمااء  ...إمم
ظمرهق مسلًمي اعمراسمحي هتؽؾؿ قمؾقفو اًمػؼفوء رهفؿ اتق اعمراسمحي دمد
أن احلـوسمؾي رهفؿ ات هذيمرون هلو لقرة ًمؽـ دمد أهنو ذم اعماذاهى
وملهضو هذه اعمسلًمي السمد أن كػفؿفوق وأن
األظمرى هلو لقرة أظمرىق ً
ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهاف ات شمتؾؿاذ ذم أول أماره قماغم قمؾاامء
احلـوسمؾيق وملكً شمػفؿ أكف إذا شمؽؾؿ قمـ مسلًمي ومنكام هتؽؾؿ قمـ لاقرة
هذه اعمسلًمي اًمتل ـمرىمفو ومؼفوء احلـوسمؾي رهفؿ ات شمعوممق ومػل مسلًمي
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اًمعؼوئاادق ذم مساالًمي اًمػؼفقااوت اًمعؿؾقااوت السمااد أن كتـبااف إمم هااذه
اعمسلًمتلم اًمؾتلم أرشت إًمقفام أكؽ ذم مسلًمي ذم ضموكاى اًمعؼقادة ىماد
دمد سمعض اًمؽالم اعمتشوسمف ًمشقخ اإلؾمالم رهف اتق وملكً جتاوج أن
شمرد هذا اعمتشوسمف إمم اعمختٍمات اًمتل ؾمطرهو ؿماقخ اإلؾماالم اسماـ
شمقؿقي رهف ات.
أهضو ذم مسلًمي اًمػؼفقوت السماد أن شمعارف أن ؿماقخ اإلؾماالم اسماـ
ويمذًمؽ ً
شمقؿقي رهف ات شمرسمكق وشمعؾؿق ودرس قمغم ومؼفوء احلـوسمؾيق وأكف شمؼعد وشمللؾ قماغم
ومؼفوء احلـوسمؾي وطمقـئذ إذا شمؽؾؿ قمـ مسلًمي  ..إمم ظمره ومنكف هؼصد هباذه اًمصاقرة
أهضاو ماـ
اًمصقرة اعمقضمقدة قمـد قمؾامء احلـوسمؾي رهفؿ ات شمعوممق وطمقـئذ حيتاوج ً
هؼرأ ذم يمتى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات أن هؽمسمك قمغم يمتاى احلـوسمؾاي وأن
أهضاو ذم واقاسمطفؿ  ..إمم
هعرف يمالم احلـوسمؾي رهفؿ ات ذم أًمػوفمفؿق ويمذًمؽ ً
ظمره.
 كذلك أٍضًن من مَز هذي املطٌالت أىـ دـد أٌ الػـٔخ زمحـُ
اهلل تعاىل كنا أىُ ٓعي ٙبالعلْو األصـلٔ٘ كـرل أٓضًـا دـد أىـُ ٓعيـٙ

بالعلْو املطاعدٗق هعـل طمتك ذم اًمعؾقم اعمسوقمدة ذم اعمطقالت دماده
أهضاو ذم ألاقل اًمػؼافق
أكف هتؽؾؿ ذم مصطؾه احلادهٌق وهاتؽؾؿ ً
أهضو ذم أمقر اًمؾغيق وهمػم ذًمؽ إمم ظمرهق ومفاق طمتاك وماقام
ويمذًمؽ ً
هتعؾؼ ذم اًمعؾقم اعمسوقمدة دمد أن ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهاف ات
هطرق مثؾ هذه األؿمقوء.
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 كذلك أٍضًن مزن ٍتلقز باملصـطلاات الفقَٔـ٘ اللالـب أىـُ ٓللـب

علَٔـا مــا ٓتعلـه مبــرٍب احليابلـ٘ زمحَــه اهلل تعـاىلق عمااو ذيمركااو أن
أرشكو أن اًمشقخ رهف ات شمعومم شمرسمك قمغم ماذهى احلـوسمؾاي رهفاؿ
اتق وإن يمون جمتفدً ا ال هتؼقد سموعماذهى ًمؽاـ شمللاؾ قماغم ماذهى
احلـوسمؾي.



أٓضًا فٔنا ٓتعله بَرا ال تـا  :هذا اًمؽتاوب ؾملؿماػم إمم مسالًمتلم قماغم

ؾمبقؾ االظمتصور شمتعؾؼون هبذا اًمؽتوب:



أمززن املشززالة األًىل فَــٕ تتعلــه بتطــنٔ٘ ٍــرا ال تــا "القْاعــد

اليْزاىٔ٘" هذه اًمتسؿقي ال جػظ قمـ ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات شمعاوممق و
هذيمر اًمشقخ رهف ات شمعومم أكف ؾمؿك يمتو ًسمو مـ يمتباف هباذا االؾماؿق هعـال هاذا ال
حيػظ قمـ ؿماقخ اإلؾماالم اسماـ شمقؿقاي رهاف اتق ال رٖ ج ء ٛنيءٓ ء ب ي ٔ
اإلسالو ابً تٔنٔ ٘ زه ُ ايف الا ءّ ٚى ُ ءز ا ٌ اس ه ٍ را ال ء ٍ ْ

القٌاعد الفقوَةق وموألىمرب أن هسؿك سموؾمؿ اًمؼقاقمد اًمػؼفقيق وًمعاؾ هاذا
اًمتسؿقي عمو هقضمد هعـل شمسؿقي "القواعد النوراىوة" هذه ًمعؾفو ضموءت مـ سمعض
اًمـسوخق وهؽذا اًمـسوخ هؽقن هلاؿ سمعاض اًمتٍماوموتق ألكاف وماقام شمؼادم شمـساخ
اًمؽتى وهتداوهلوق وهـوك كسوخق وهؿ مـ قمومي اًمـوس هؽمزىمقن ذم كسخ اًمؽتاى
ومقظفر وات أقمؾؿ أن هذا االؾمؿ إكام ضموء مـ سمعض اًمـسوخق ومؽتاى قماغم سمعاض
اًمـسخ اؾمؿ "القواعد النوراىوة" وشمداوًمف اًمـسوخ هبذا االؾماؿق وأظماذه اًمعؾاامء
رهفؿ ات.
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وإال ومنن ؿمقخ اإلؾمالم رهف ات أؿماور ذم اًمػتاووى إمم أن اؾماؿف اًمؼقاقماد
اًمػؼفقيق وًمقً اعمحؼؼ طمػظف ات هعـل ؾماامه سموًمؼقاقماد اًمػؼفقايق وأؿماور إمم أن
اؾمؿف اًمؼقاقمد اًمـقراكقيق ًمؽل هرضمع االؾمؿ إمم مو أراده ممًمػف رهف ات شمعومم.



املشالة الاننَة :هذا اًمؽتوب يمام سملم أدهـاو اؾماؿف اًمؼقاقمادق هاذا

اًمؽتوب احلؼقؼي اؿمتؿؾ قمغم صمالث أمقر:
 األمس األّل الرٖ اغتنل علُٔ ال تـا  :سمعض اًمؼقاقمد اًمػؼفقيق ً
مثال
ىموقمدة أن األلؾ ذم اعمعومالت احلاؾق وهاذه أـماول ومقفاو ؿماقخ اإلؾماالم يماام
ؾمقلشمقـو إن ؿموء اتق وىموقمدة اكعؼود اًمعؼقد سمام دل قمؾقاف اًمعارفق يماام ؾماقلشمقـو إن
ؿموء اتق ومـؼقل :األمر األول اًمذي اؿمتؿؾ قمؾقف هاذا اًمؽتاوب سمعاض اًمؼقاقماد
اًمػؼفقيق و هتؿحض ًمؾؼقاقمد اًمػؼفقي يمام هق الطالح اًمعؾامء رهفاؿ اتق يماام
شمؼدم ذم مـظقماي اًمشاقخ قمباد اًمارهـ أن هاذه اعمـظقماي احضاً هموًمبفاو ذم
اًمؼقاقمد اًمػؼفقيق وشمؼدم سملم جمؿققمي اًمػؼفقي ًمؽـ هذا اًمؽتوب اؿمتؿؾ قمغم مجؾي
مـ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي.
 األمــس الجــاىٕ شــا اغــتنل علٔــُ ٍــرا ال تــا  :هااق االكتصااور ألهااؾ
احلدهٌق وموًمشاقخ رهاف ات شمعاومم هؼاورن – يماام ؾماقلشمقـو – سمالم ماذهى أهاؾ
احلدهٌ ومذهى أهؾ اًمرأيق وطمقـئذ هـتٍما ألهاؾ احلادهٌ وهطقاؾ ذم هاذه
اعمسلًميق هعـل هـتٍمق وذم سمعض األطمقون هطقؾ يمام ذم مسلًمي اعمزارقمي ومنن اًمشقخ
رهف ات شمعومم أـمول ذم هذه اعمسلًمي وأضموب قمـ أدًمي اعمخوًمػلم إمم ظمارهق ومفاذه
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أهضو ىموقمدة يمبػمةق وهل أكف جيى إشمبوع األدًميق اًمؼوقمادة اًمؽباػمة ذم اعمساؾؿ أكاف
ً
جيى قمؾقف أن هتؿسؽ سموًمدًمقؾق وملكً دمد أن ؿمقخ اإلؾمالم رهاف ات هؼاورن ذم
هذا اًمؽتوب ذم يمثػم مـ مسوئؾ اًمؽتوبق دمده أكف هؼاورن سمالم مـفجالم :ماـفٍ
أهؾ احلدهٌ ومـفٍ أهؾ اًمرأيق وهـتٍم ألهؾ احلدهٌ وهبلم أدًمتفؿ واآلصماور
اًمقاردة ذم ذًمؽق وأطمقوكًو حيتوج إمم أن هـاوىمش وجيقاى قماغم أدًماي اعمخاوًمػلم إمم
ظمرهق وهذه ىموقمدة قمومي وهق أن اعمسؾؿ قمؾقف أن هلظمذ سموًمدًمقؾ {وهقم هـاودهيؿ
ومقؼقل موذا أضمبتؿ اعمرؾمؾلم} واعمسؾؿ ًمـ هتعبد إال سمام ضموء ذم يمتاوب ات وؾماـي
رؾمقًمف .
أهضو مفاؿ ضمادً ا:
 األمس الجالح الرٖ اغتنل علُٔ ٍرا ال تا  :وهذا ً
أن هذا اًمؽتوب قمبورة قمـ شمللقؾ عمذاهى األئؿيق هعـل شمللقؾ عمذاهى األئؿاي
ذم سمعض اعمسوئؾق هعـل ذم سمعض اعمسوئؾ هملؾ ًمؽ ماذهى احلـػقايق ماذهى
اعموًمؽقي  ..إمم ظمره ذم سمعض أو ذم يمثػم مـ اعمسوئؾ
ومفق اؿمتؿؾ قمغم هذه األماقر اًمثالصمايق أكاف اؿماتؿؾ قماغم سمعاض
اًمؼقاقمد اًمػؼفقي يمام ؾمقلشمقـوق أكف مـفٍ ًمؾؿؼوركي سملم مـفٍ أهؾ احلادهٌ وأهاؾ
اًمرأيق اعمسلًمي اًمثوًمثي اًمتل اؿمتؿؾ قمؾقفو اًمؽتاوب أكاف هاذيمر ألاقل األئؿاي إمم
ظمرهق مو هق ألؾ احلـػقي ذم هذه اعمسلًمي؟ ومو هق ألؾ  ...إمم ظمرهق ومتجد أكف
يمام ؾمقلشمقـو ً
مثال ذم اًمـجوؾموت ومو هعػاك قمـفاوق وأن أطمساـ اعماذاهى ذم هاذه
اعمسلًمي هؿ مذهى احلـػقيق وأوقؼ اعمذاهى ذم هذه اعمسلًمي ماذهى اًمشاوومعقيق
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أهضو ذم اعمعومالت دمد أكف سملم ألؾ اًمشوومعقيق وأن اًمشوومعقي هؿ أوقؼ
ويمذًمؽ ً
اعمذاهى ومقام هتعؾؼ سموعمعومالت سمخالف اعموًمؽقيق إمم ظمره.
ومفذا مجؾي مو ذم اًمؽتوبق هذا اًمؽتوب مشتؿؾ قمغم هذه اعمسوئؾق وكسلل ات
 اًمتقومقؼ واًمسداد.
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(املنت)
فصل
أمح اىـبحدات فأؾؼمِح اىصالة واىيحس إمح أن ًبتساوا مسحاٌِح ابىعِور ىقوهل صىل
شل ؿٌََ وسظل« :مفتحح اىصالة اىعِور» لٌل رتبَ ألرثمه وأمح ابعلواقِت اىيت جتب هبح
اىصالة لٌل فـهل محزل وكريٍ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ٓقْل الػـٔخ زمحـُ اهلل :فصـل .اسمتادأ اًمشاقخ رهاف ات يمتوسماف سملطمؽاوم

اًمعبوداتق وهذا اًمؽتوب يمتاوب ومؼفال يماام ؾماؾػق وأقمظاؿ اًمعباودات اًمبدكقاي
اًمعؿؾقي هل اًمصالة وموسمتدأ هبو اعممًمػ رهف ات شمعومم
وؾمقتؽؾؿ اعممًماػ رهاف ات قماـ اًمصاالةق صماؿ سمعاد ؾمقنماع وماقام هتعؾاؼ
سموًمطفورة إمم ظمرهق اشمبو ًقمو حلادهٌ قماكم  أن اًمـبال  ىماول« :مػتاوح اًمصاالة
اًمطفقر وجرهؿفو اًمتؽبػمق وجؾقؾفو اًمتسؾقؿ».



ّقال املؤلف زمحُ اهللّ :أعئنَا الصالٗ:

واًمـوس إمو أن هبتادئقا مساوئؾفو سماوًمطفقر ًمؼقًماف لاغم ات قمؾقاف وؾماؾؿ:
«مػتوح اًمصالة اًمطفقر» يمام رشمبف أيمثرهؿ .هعـل أيمثر اًمػؼفوء رهفؿ ات هبادءون
أطمؽوم اًمصالة سملطمؽوم اًمطفاورةق ألن اًمطفاورة مػتاوح اًمصاالةق «وال هؼباؾ ات
لالة أطماديمؿ إذا أطمادث طمتاك هتقوال» مثاؾ اسماـ ىمداماي رهاف ات ذم يمتوسماف
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"املقن " وخمتٍمه زاد اعمستؼـعق ومثؾ اخلرىمل رهف ات شمعومم ذم خمتٍم اخلرىمال
اسمتدءوا سملطمؽوم اًمطفورة.
ومـفؿ مـ هبتدئفو اًمصالة سملطمؽوم اعمقاىمقً يمام ومعؾ اإلموم موًمؽ رهاف ات
شمعومم ذم يمتوسمف اعمقـمل ألن اًمقىمً هاق أقمظاؿ رشوط اًمصاالةق أقمظاؿ ماـ رشط
اًمطفورةق وهذا االضمتفود اضمتفود واؾمعق هعـل األمر ذم هذا واؾمع.
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(املتن)

فأمح اىعِػحرة واىياحسػف فٌوؿػحن مػن الػالل والػصام ل ايٌبػحس وبػوٍ ـػحن
يٌحالل والصام ل األظـمف واألرشف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ٍلين قٌل املؤلف رمحى اهلل :فأمـا الطَـازٗ ّاليذاضـ٘ فيْعـاٌ مـً

احلالل ّاحلساو يف اللباع ّحنِْ تابعاٌ للاالل ّاحلساو يف األطعن٘ ّاألغسب٘:
هعـل أٌ احلالل ّاحلساو :احلالل مـف يشء ـموهر ومـف يشء كجس
واحلرام مـف يشء ـموهر ومـف يشء كجس
األلؾ ذم األقمقون يمام شمؼدم ًمـو احلؾ واًمطفورةق هاذا األلاؾ ذم األقمقاونق
شمؼدم معـو ىمقل اًمشقخ قمبد اًمرهـ رهف ات شمعومم:
ااألص يف مواهنا الطهارة *** ااألرض االثواب اامجارة
ومسوئر األقمقون األلؾ ومقفو اًمطفورة واحلؾ.
ٓقْل ل الػٔخ زمحُ اهلل تعـاىل :احلالل مـف كجس ومـف ـموهرق ً
ومؿثال هاذا
كجسو إذا وىمعً ومقف كجوؾمي
اًمثقب ـموهرق وىمد هؽقن ً
أهضو احلرام مـف كجس ومـف ـموهرق اعمقتي طمرام كجسيق اًمساؿ طمارام
يمذًمؽ ً
وهق ـموهر.
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(املنت)
ومشُب أُو السًث ل ُشا األصو اىـؼمي اجلحمؽ وسط ني مشُب اىـصاقِني
والاحزًني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل قْل املؤلف زمحُ اهلل :العـساقٔ  :مراده سمذًمؽ اًمػؼفوء اعمـسقسمقن

إمم اًمعراقق وهدظمؾ ذم ذًمؽ أسمق طمـقػاي وألاحوسمف ومشاووف وشمالمذشمافق هعـال
هدظمؾ ذم ذًمؽ أسمق طمـقػي ومشووف وشمالمذشمف مثؾ هود سماـ أو ؾماؾقامنق وقمطقاي
أهضو زهود سمـ أو قمالىميق وهمػم ذًمؽ هامالء يمؾفاؿ ماـ ومؼفاوء
اًمعقذمق ويمذًمؽ ً
اًمعراق



ّكرل أٓضًا :احلذاشٓ  :هعـل اعمـسقسمقن إمم احلجوزق ومؼفاوء احلجاوزق

وهدظمؾ ذم ذًمؽ اإلموم موًمؽ رهف ات شمعومم وشمالمذشمف ومشووف.



فٔقْل ل الػٔخ زمحـُ اهلل :سمالن ماذهى أهاؾ احلادهٌ وؾماط سمالم

مذهى اًمعراىمقلم ومذهى احلجاوزهلم يماام ؾماقبقـف رهاف ات شمعاومم وماقام هتعؾاؼ
سموألـمعؿي واألرشسمي.
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(املنت)
فإن أُو اعلسًيف ً
محىك وكريٍ رحصمون من األرشف  ل مسهص لٌل تحػت ػشزل
اىيصوص ؾن اىييب صىل شل ؿٌَػَ وسػظل مػن و ػوٍ متـػسدة ،وىُسػوا ل األظـمػف
لشزل و اىلحىب ؿٌهيم فهيح ؿسم اىتحصمي فِبَحون اىعَور معٌقح وان اكهت من ذات
اؼلحىب وٍهصُون  ل ذي باب من اىس بحع ول رحصهمِح ؾن محزل رواًتحن ولشزل ل
الرشات ؾيَ ُو يه حمصمف أو مهصوُف رواًتحن ،ولشزل اىبلحل وامحلري وروي ؾيَ
أهنح مهصوُف أشس من مصاُف اىس بحع وروى ؾيَ أهنح حمصمف ابىس يف دون رحصمي امحلري
واخلَو أًضح ٍهصُِح ىهن دون مصاُف اىس بحع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هذا ألؾ اعموًمؽقيق ٓعين الػٔخ زمحُ اهلل تعاىل سمالم ًماؽ اآلن ماو هاق

ألؾ اعموًمؽقي ذم األـمعؿي واألرشسمي.
اعموًمؽقي ذم األرشسمي هؼوسمؾقن احلـػقيق احلـػقاي هتقؾماعقن ذم سماوب األرشسمايق
وهضقؼقن ذم سموب األـمعؿي.



اعموًمؽقي هتقؾمعقن ذم سموب األـمعؿيق وأمو األرشسماي ومؽاام ذيمار اًمشاقخ

رهف ات أهنؿ حيرمقن يمؾ مسؽر.
وموإلموم موًمؽ رهف ات شمعومم هق أوؾمع اًمـوس ذم سماوب األـمعؿايق ال هؽاود
حيرم ؿمق ًئوق مع أن اًمـصقص رصحيي طمدهٌ أو صمعؾبي اخلشـل أن اًمـبال  هناك
أهضو طمادهٌ اسماـ قمباوس
قمـ يمؾ ذي كوب مـ اًمسبوع وخمؾى مـ اًمطػمق ومثؾف ً
ريض ات شمعومم قمـفامق ًمؽـ دمد أن اإلموم موًمؽ رهف ات مذهى اعموًمؽقي هبقحقن
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أهضو هبقحقن احلنماتق وهبقحقن
ؾموئر اًمسبوعق وهبقحقن ؾموئر اًمطػمق ويمذًمؽ ً
اًمبغول واحلؿػم إمم ظمرهق ومتجد أن اعموًمؽقي رهفؿ ات شمعومم هتقؾمعقن ذم ضموكاى
األـمعؿي.



ـمقى احلـػقي؟

احلـػقي هضقؼقن ذم ضموكى األـمعؿيق طمتك إن اإلماوم أسماو طمـقػاي رهاف ات
هؼقل :سملن طمققاكوت اًمبحر هرى أن يمؾفو حمرمي إال اًمسؿؽق يمؾ طمققاكوت اًمبحر
قمـده حمرمي إال اًمسؿؽق إال مو ـموف مـفق ومقؼقل :سملكف طمارام .وموًمساؿؽ طماالل
إال مو ـموف مـف ومنكف طمرام.
ومفذان ـمرومون.



مذهى أهؾ احلدهٌ يموإلموم أهد وهمػمه وؾمط :

سملم اعموًمؽقي اًمذهـ هتقؾمعقن ذم سموب األـمعؿي ومقبقحقن طمتك مو كصه اًمـبل
 قمغم جرهؿف يمؾ ذي كوب مـ اًمسبوع ويمؾ ذي خمؾى مـ اًمطػم.
وسملم احلـػقي اًمذهـ حيرمقن يمؾ مو ذم اًمبحر إال اًمسؿؽ إال مو ـموف مـفق.
هؼقًمقن :األلؾ ذم ذًمؽ احلؾ إال مو هنك قمـ اًمـبل ق واًمـبل  إكام هناك
قمـ يمؾ ذي كوب مـ اًمسبوع وخمؾى مـ اًمطػم.



أهضو ومقام هتعؾؼ سموألرشسمي اعموًمؽقي حيرمقن يماؾ مساؽرق وهؽاذا
يمذًمؽ ً

ضموء ذم اًمسـي أن اًمـبل  ىمول« :يمؾ مسؽر مخرق ويمؾ مخر طمرام»
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ًمؽـ سموًمـسبي ًمؾحـػقي ومنن اإلموم أسمو طمـقػي رهف ات شمعومم هضقؼ وماقام هتعؾاؼ
سمتعرهػ اخلؿرق هعـل هتقؾمع ذم األرشسمي وهضقؼ ذم شمعرهاػ اخلؿار سمؿعـاك أكاف
حيٍم اخلؿر ذم اًمـل مـ قمصػم اخلؿر إذا همال واؿمتد وىماذف سموًمزسمادق ولاوطمبوه
هؼقالن :سملن اخلؿر هق اًمـل مـ قمصػم اًمعـى إذا همال وإن هؼذف ذم اًمزسمد.
مع أن أهؾ احلدهٌ هؼقًمقن :سملن اخلؿر هق مو ومن سمف اًمـبل  اخلؿار يماؾ
مسؽر «يمؾ مسؽر مخر ويمؾ مخر طمرام»
ومفذان ـمرومون ذم سموب األرشسمي:
احلـػقي هتقؾمعقن ذم سموب األرشسمي طمتاك إهناؿ حيٍماون اخلؿار ذم قمصاػم
اًمعـى ومؼط.
سمخالف اعموًمؽقي ومنن اعموًمؽقي هؼقًمقن :يمؾ مسؽر مخر إمم ظمره
أهضو ذم سموب األـمعؿيق
يمام أهنؿ هتؼوسمالن ذم سموب األرشسمي هتؼوسمالن ً
ّالصْا يف ذل ما ذٍب إلُٔ أٍل احلدٓح وأن اًمـبل  طمرم يمؾ مسؽر مخرق
يمام أكف أسموح األـمعؿي ؾموئر األـمعؿي هذه مبوطماي إال ماو طمرماف اًمشاورعق وؾماوئر
هضو إال مو طمرمف اًمشورع وهق اخلؿرق وومنه اًمـبل  سملكف يمؾ مسؽر.
األرشسمي أ ً
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(املنت)
وأُو اىهوفف ل ابب األرشف خمحىفون ألُو اعلسًيف وىسحةص اىيحس ،ىُست امخلص
مخصا من اىـيب أو
ؾيسمه إال من اىـيب وال رحصمون اىقٌَو من اعلسهص إال أن ٍهون ً
أن ٍهون من هبِش اًمتص أو اىزُب اىينء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

هعـل كػفؿ يمالم احلـػقيق احلـػقي هؼقًمقن:

إذا أؾمؽر ومنكف حمرمق هعـل اًمنماب إذا أؾمؽر ومنكف حمرم.
إذا هسؽر ومنن يمون مـ قمصػم اًمعـى ومنكاف حمارمق إذا هؽاـ ماـ قمصاػم
اًمعـى مـ ؾموئر اعمسؽرات ًمؽـف ال هسؽر إذا يمون ً
ىمؾقال ال هساؽر ومنكاف ال حيارمق
هعـل إذا رشب مو هسؽره ومنكف حيرم
إذا رشب ؿمق ًئو ال هسؽره ومنن يماون ماـ قمصاػم اًمعـاى طمارمق ألن اخلؿار
قمـدهؿ هق قمصػم اًمعـى إذا همال واؿمتد وىمذف سموًمزسمد
يمثػما ومنكف ال حيرم.
أمو إذا مـ قمصػم اًمعـى وإن يمون هسؽر إذا يمون ً
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(املنت)
ىُست امخلص ؾيسمه إال من اىـيب وال رحصمون اىقٌَو من اعلسهص إال أن ٍهون
مخصا من اىـيب أو أن ٍهون من هبِش اًمتص أو اىزُػب اىػينء أو ٍهػون مػن معبػوخ
ً
ؾصري اىـيب إذا طل ًشُب جٌثحٍ ومه ل األظـمف ل كحًف اىتحصمي حىت حصموا اخلَو
واىضبحب وقِو :إن أاب حٌَفف ٍهصٍ اىضب واىضبحع وبوُح.
فأذش أُو السًث ل األرشف قول أُو اعلسًيف وسحةص أُو األمصػحر موافقػف
يٌس يف اعلس تفِضف ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل وأتحح َ ل اىتحصمي ،وزادوا ؿٌهيم
ل متح ـف اىس يف .
ولتحاب
لتحاب مبريً ا ل األرشف مح ؿٌمت أحسً ا صيف ألرب مٌَ ً
وصيف اإلمحم أمحس ً
أصلص مٌَ ،وُو أول من أػِص ل اىـصاق ُشٍ اىس يف حىت إهَ دذػو ـضػِم لػساد
فقحلُ :و فهيح من رحصم اىيبِش؟ فقحىوا :ال إال أمحس بن حٌبو دون كريٍ من األمئف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اًمـبقذ األلؾ ومقف احلؾ.

(الشزح)

واًمـبقذ هق مو هـبذ ذم اعموء مـ ار أو زسمقىق أو قمسؾق أو كحاق ذًماؽ ًمؽال
حيؾقف .واأللؾ ذم هذا اًمـبقذ احلؾ.
وىمد ضموء ذم طمدهٌ ضموسمر ذم اًمصحقحلم أن اًمـبل  اؾمتسؼك ومؼول رضمؾ:
أال أؾمؼقؽ كب ً
قذا؟ ومؼول اًمـبل « :كعؿ» وملشموه سمـبقذ ومنمسمف اًمـبل 



ًمؽـ اًمـبقذ هرى اإلموم أهد رهف ات جرهؿف هق اًمـبقاذ اًماذي هساؽرق

ألن هذا اًمـبقذ إذا همال واؿمتد وىمذف سموًمزسماد هعـال ألابه يمغؾقاون اًمؼادر هاذا
هؽقن مظـي ًمإلؾمؽور.
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(املنت)
وأذش فهيح ـحمف اىس يف حىت إهَ حصم اىـصري واىيبِش ـس جالث وإن طل ًؼِص فَِ
شسة متح ـف يٌس يف اعلأجورة ل ذزل الن اىثالث مؼيف ػِور اىشسة كحى ًبح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

وذم لحقه مسؾؿ أن اًمـبل  يمون هنمب اًمـبقاذ إمم مساوء اًمثوًمثايق ومبعاد
مسوء اًمثوًمثي هلمر سمف اًمـبل  ومػماق أو هسؼك اًمؼودم.



سمعد مسوء اًمثوًمثي هؾ حيرم أو ال حيرم؟ إمم ظمره

هذا مقوع ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ رهفؿ ات:
واعمشفقر مـ مذهى اإلموم أهد يمام ذيمر اًمشقخ رهف ات أكاف هارى جارهؿ
اًمـبقذ سمعد مسوء اًمثوًمثيق ألكف مظـي اإلؾمؽور.
واًمرأي اًمثول رأي اعموًمؽقي  :أن اًمـبقذ إكاام حيارم إذا أؾماؽرق هعـال إذا هماال
مسؽرا طمرمق أمو إذا حيصاؾ مـاف يشء ماـ ذًماؽ
واؿمتد وىمذف سموًمزسمد ألبه
ً
ومنكف ال حيرم.
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(املنت)
والوكف ُيح ممح ختفى فأقميت اعلؼيف مقحم الوكف حىت إهَ مصٍ اخلٌَعني إمح مصاُف
تزنًَ أو رحصمي ؿىل ادتالف اىصواًتني ؾيَ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

ارا وزسمق ًبو
هعـل اخللٔط يملن شمـبذ ذم اعموء ً

ألن هذا أدقمك إمم شمسورع اًمسؽرق هعـل هؽقن هذا مظـي اًمسؽر
أدقمك إمم أن هشتد وأن هؼذف سموًمزسمد
ً
وقمساال وكحاق ذًماؽ ٍـرا ٍـْ
اارا
اارا وزسمق ًباو أو ً
ومنذا ضمعؾاً ذم اًمـبقاذ ً
اخللٔطاٌق وموإلموم أهد رهف ات هؽره اخلؾقطلم.
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(املنت)
وحىت ادتٌف قوهل ل الاهتبحذ ل األوؾَف ُو ُو مبػحح أو حمػصم أو مهػصوٍ؟
ألن أححدًث اًهنيي لثرية جسً ا وأححدًث اىًسخ قٌَةل فحدتٌف ا هتحدٍ ُو تًسخ تسل
األدبحر اعلس تفِضف مبثو ُشٍ األدبحر؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

ذم أول األمر اًمـبل  هنك قمـ االكتبوذ ذم سمعض األوقمقايق هعـال أن جيعاؾ
اًمـبقذ ذم سمعض األوقمقي جيعؾ ومقفو موء وهـبذ ومقفو يشء ماـ اًمتؿار أو اًمزسمقاى أو
اًمعسؾ إمم ظمرهق هذا ذم أول األمر.
صمؿ سمعد ذًمؽ كسخق ومؼول اًمـبل « :يمـً ىماد هنقاتؽؿ قماـ االكتباوز إال ذم
مسؽرا»
وقموء يمذا وموكتبذوا مو ؿمئتؿ وال شمنمسمقا
ً
وإال ذم أول األمر هنك اًمـبل  قمـ االكتبوذ ذم احلـاتؿق واعمؼاػمق إمم ظمارهق
واًمدسموءق إمم ظمره هذه سمعض األوقمقي اًمتل هنك اًمـبل  قماـ االكتباوذ ومقفاو ألن
هذا أدقمك إمم شمسورع ؿمدشمف سمحقٌ أكف هشتد وهؼذف سموًمزسمد.
صمؿ سمعد ذًمؽ كسخ ذًمؽ يمام ضموء ذم طمدهٌ سمرهدة ذم لحقه مسؾؿ.
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(املنت)
فحدتٌف ا هتحدٍ ُو تًسخ تسل األدبحر اعلس تفِضف مبثو ُشٍ األدبحر اىػيت ال
ختصج ؾن موهنح أدبحر آححد وطل خيصج اىبزحري مهنح شُجًح.
وأذشوا ل األظـمف قول أُو اىهوفف ىصحف اىسنن ؾن اىييب صػىل شل ؿٌَػَ
وسظل تحصمي  ل ذي باب من اىس بحع و ل ذي خمٌب من اىعري ورحصمي لوم امحلػص
ألن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل أىهص ؿىل من متسك ل ُشا اىبحب ـسم و ود هػ
اىتحصمي ل اىقصآن حِث قحل« :ال أىفني أحسمك متهجح ؿىل أرٍهتَ ًأتََ األمص من أمصي
ممح أمصت َ أو هنَت ؾيَ فِقولًٌَ :ح و ٌُنك ُشا اىقصآن مفح وجػسبا فِػَ مػن حػالل
اس تحٌٌيحٍ ومح وجسبا فَِ من حصام حصمٌحٍ ،أال وإين أوتُت اىهتحب ومثهل مـَ ،وإن
مح حصم رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل لٌل حصم شل تـحىل» وُشا اعلـىن حمفوظ ؾن
اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل من كري وجَ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

اخلالص٘ يف ٍرِ امجنل٘ الـذ ذكسٍـا الػـٔخ زمحـُ اهلل تعـاىل :أن كػفاؿ

ألؾ اعموًمؽقي وألؾ احلـػقي ذم مسوئؾ األـمعؿي واألرشسمي.
ّأٌ أصل املال ٔ٘ ذم مسوئؾ األـمعؿي اًمتقؾماعق وأهناؿ ال هؽاودون حيرماقن
ؿمق ًئو مـ احلققاكوت واًمطققر واحلنمات وإن يموكقا هـصقن قمغم اًمؽراهي إال أهنؿ
هرون إسموطمي ذًمؽق هذا هق األلؾق وهبذا شمػفؿ ومرو ًقمو يمثػمة قمغم مذهى اعموًمؽقي
إذا ؾمئؾً قمـ هذا احلققان إمم ظمره مو طمؽؿف قمـد اعموًمؽقاي ومانن اعموًمؽقاي هارون
اإلسموطمي.
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ّاألصل الجاىٕ أصل احليفٔـ٘ ومقام هتعؾؼ سموألرشسمي وأن أسمو طمـقػي رهف ات

شمعومم ذم سموب األرشسميق ويمام شمؼدم ًمـو أكف وص اخلؿر سمامء اًمعـى إذا هماال واؿماتد
مخارا ًمؽاـ
وىمذف سموًمزسمدق هذا هق اخلؿر قمـدهؿق مو قمداه وإن يمون
مسؽرا ًمقس ً
ً
إذا رشب مو هسؽر ومنن ذًمؽ حيرم قمؾقف.



أما باليطب٘ ألٍل احلدٓح:

ومنهنؿ أظمذوا ذم سموب األـمعؿي سمؿذهى احلـػقي.
وأمو ذم سموب األرشسمي وملظمذوا سمؿذهى أهؾ اعمدهـاي اعموًمؽقايق اإلماوم أهاد
رهف ات أظمذ وهذا ذم اجلؿؾي ذم سموب األرشسمي سمؿذهى اعموًمؽقي وأن يماؾ مساؽر
مخرق ويمؾ مخر طمرام.
وأمو ذم سموب األـمعؿي ومؿذهى احلـػقايق وأن اًمـبال  هناك قماـ يماؾ ذي
كوب مـ اًمسبوع وخمؾى مـ اًمطػمق وإن يمون احلـػقي هضقؼقن يمام شمؼادم يماام ذيمار
اًمشقخ رهف ات شمعومم أن أسمو طمـقػي حيارم اًمضاىق ويماام ذيمركاو أكاف حيارم ؾماوئر
طمققاكوت اًمبحر إال اًمسؿؽ إال مو ـموف مـفو.
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(املنت)
و ؿٌموا أن مح حصمَ رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل إمنح ُو زايدة رحصمي ىُس
وسزح يٌقصآن ألن إمنح دل ؿىل أن شل طل رحصم إال اعلَتف وادلم ولم اخلزنٍص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل الزٓءدٗ عل ٙاليص ٍرِ مشأل٘ صْلٔ٘:

كسخو أو ًمقسً ً
اًمزهودة قمغم اًمـص هؾ هل ً
كسخو؟
هذه مسلًمي ألقًمقيق وىمد ىمسؿفو األلقًمققن إمم صمالصمي أىمسوم:
 القشه األّل :أ تكو الزةواةة ريوا املزةوده فهويس لوسوً ىسوخا
باالتفاقق أن شمؽقن اًمزهودة مـ همػم اعمزهدق ومفذا ًمقسً ً
كسخو سموالشمػوق يملن هارد
اًمـص ذم اًمصالةق صمؿ سمعد ذًمؽ هرد كص ظمر ذم اًمصدىميق ومنذا يموكً اًمزهودة همػم
اعمزهد ومفذه ًمقسً ً
كسخو سموالشمػوق.
 القشه الثءىٕ :أ تكو الزةاةة رشطا يف املزةد يملن هارد اًماـص ذم
اًمصالةق صمؿ سمعد ذًمؽ هرد كص ذم اؿمؽماط اًمطفورة ذم اًمصالةق ومفذه أسماق طمـقػاي
يمثاػما ماـ احلـػقاي ال
رهف ات هرى أهنو كسخق ظمالف ًمؽثػم ماـ احلـػقايق ومانن
ً
هرون أهنو كسخ وهقاومؼقن اجلؿفقرق وموًمؼسؿ اًمثول :أن شمؽقن اًمزهاودة رش ًـماو ذم
يمثػما مـ ألحوسمف ووًمػف ذم
اعمزهدق وملسمق طمـقػي رهف ات هرى أهنو كسخق وإن يمون ً
هذه اعمسلًمي.
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 القشه الثءلث ٘ :أ تكوو الزةواةة لوسوً رشطوا يف املزةود اهو
متعلقة بهه الوسً رشطا يف املزةدق ومفذه اعمشفقر قمـد احلـػقي أهنو كسخ
ومـ أمثؾي ذًمؽ شمغرهى اًمزالق ومفؾ هغرب اًمزال إذا يماون حمصاـًو أو
ال؟ ات  ىمول{ :اًمزاكقي واًمزال وموضمؾدوا يمؾ واطمد مـفام موئي ضمؾدة} وضماوء
ذم اًمسـي سمتغرهى اًمزالق ومفؾ هغرب أو ال هغرب؟
احلـػقي رهفؿ ات شمعومم هرون قمدم اًمتغرهى ألهناؿ هارون أن اًمزهاودة
قمغم اًمـص كسخ إمم ظمرهق واآلطمود ال هـسخ اعمتقاشمر إمم ظمره
وىمد رد  ..هعـل وأؿمد مـ شمؽؾؿ قمؾقفؿ اًمشاقيمول رهاف ات ذم يمتوسماف
"ىو األاطار"
أهضو اسمـ اًمؼقؿ رهف ات رد هذا اًمؼقل ذم يمتوسمف إموم اعمقىمعلم
يمذًمؽ ً
[ اخلالص ٘ اعمفااؿ اًمزهااودة قمااغم اًمااـص هااذه شمـؼسااؿ إمم هااذه
األىمسوم اًمثالصمي:
اًمؼسؿ األول :أال شمتعؾؼ اًمزهودة سموعمزهد ومفذه ًمقسً ً
كسخو سموالشمػوق.
اًمؼسؿ اًمثول :أن شمتعؾؼ سمف وشمؽاقن رش ًـماو ومفاذه قمـاد أو طمـقػاي أهناو
كسخق ظمالف ًمؽثػم مـ احلـػقي.
اًمؼسؿ اًمثوًمٌ :أن شمتعؾؼ سموعمزهد وًمقسً رش ًـمو ومعـد احلـػقي أهنو كساخق
وقمـد مجوهػم اًمعؾامء رهفؿ ات أهنو ًمقسً ً
كسخو.
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(املنت)
وؿسم اىتحصمي ىُس ً
رحٌَال وإمنح ُو قحء ىمأمص ؿىل مح اكن وُشا قس ذمصٍ شل ل
سورة األهـحم اىيت يه مهِف ابتفحق اىـٌٌلء ىُس لٌل ػيَ أتححب محزل واىشحفـي أهنح
من آدص اىقصآن ً
ىزوال وإمنح سورة اعلحاسة يه اعلتأدصة ،وقس قحل شل فهيػح ُأأ ِحػ لو ىَ ُ ُ
ػنك
ا لىعَِّ َب ُحت} فـظل أن ؿسم اىتحصمي اعلشمور ل سورة األهـحم ىُس رحٌَال وإمنػح ُػو ؾفػو
فتحػصمي رسػػول شل رافػػؽ يٌـفػو ىػػُس وسػػزح يٌقػػصآن ،ىهػن طل ًوافػػه أُػػو الػػسًث
اىهوفِني ؿىل مجَؽ مح حصموٍ و أحٌوا اخلَو ىصحف اىسنن ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ
فصسحػ
وسظل تحٌٌَِح ًوم دِرب و أهنم ذحبوا ؿىل ؾِس رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل ً
وألكوا محلَ وأحٌوا اىضب ىصحف اىسنن ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل أهَ قحل« :ال
أحصمَ» و أهَ أ ل ؿىل محاستَ وُو ًيؼص وطل ًيهص ؿىل من ألكَ وكري ذزل ممح جحءت
فَِ اىصدصف ،فٌقصوا ؾٌل حصمَ أُو اىهوفف من األظـمف لٌل زادوا ؿىل أُػو اعلسًيػف
ل األرشف ألن اىيصوص ادلاةل ؿىل رحصمي األرشف اعلسهصة ،ألرث من اىيصوص ادلاةل
ؿىل رحصمي األظـمف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل اًمشقخ هـو ذيمر أن ٍل احلدٓث ّافقْا احليأ٘ ٍ ل الر ساف فٔن ء

ٓ رلق بءألطرن ٘ق ألن أهؾ اًمعراق حيرمقن يمؾ ذي كوب ماـ اًمسابوع ويماؾ ذي
خمؾى مـ اًمطػم
ال ىَه خءلاِْ ومقام لحً سمف اًمسـي:
ً
مثال  :اخلقؾ احلـػقي هرون جرهؿ احلؿر مع ذًمؽ ضماوءت سماف اًمساـي يماام ذم
ومرؾمو قمغم قمفد رؾمقل ات 
طمدهٌ أؾمامء ذم اًمبخوري أهنؿ ذسمحقا ً
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أهضو اًمضى احلـػقي هرون جرهؿف.
يمذًمؽ ً
أهضو ومقام هتعؾاؼ سمحقاقان اًمبحارق ومانن ات ؾمابحوكف وشمعاومم ىماول:
يمذًمؽ ً
{أطمؾ ًمؽؿ لقد اًمبحر وـمعومف  }..إمم ظمرهق واًمشقخ مو أؿمور إمم ذًمؽ
ومفااؿ أظمااذوا سمؿااذهى احلـػقااي ومااقام هتعؾااؼ ذم سمااوب األـمعؿاايق إال أهنااؿ
أهضاو وماقام
ظموًمػقهؿ ومقام ظموًمػقا ومقف اًمسـي مـ جرهؿ اخلقؾ واًمضاىق ويماذًمؽ ً
هتعؾؼ سمحققاكوت اًمبحر



أهضو اعموًمؽقي هؿ ٍل احلدٓث ّافقْا املءل ٔ٘ فٔنء ٓ رلق بء
يمذًمؽ ً

األ سب٘ وأن يمؾ مسؽر مخر ويمؾ مخار طمارام ال بر

األ ٔء ٛاًمتال طمرمفاو

اعموًمؽقيق ومنن أهؾ احلدهٌ حيرمقهو.
ىمول :ومـؼصقا قمام طمرمف أهؾ اًمؽقومي مـ األـمعؿي يمام زادوا قمغم أهؾ اعمدهـاي
ذم األرشسمي.
أهؾ اعمدهـي ومقام هتعؾؼ سموألرشسمي هشددون ذم األرشسميق ويمام شمؼدم أهنؿ هارون
أن يمؾ مسؽر مخرق وأن يمؾ مخر طمرام
ً
ومؿثال قمـد اإلموم موًمؽ رهف ات شمعومم ال جيقز االكتبوذ ذم سمعاض األوقمقايق
هعـل ذم سمعض األوقمقي اًمتل هنك اًمـبل  قمـ االكتبوذ ومقفو
اإلموم موًمؽ رهف ات هرى أن اًمـفل هـسخ.
وأهؾ احلدهٌ هرون أن اًمـفل ىمد كسخ ًمقضمقد اًمدًمقؾ طمدهٌ سمرهدة
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وملهؾ احلدهٌ وإن يموكقا هقاومؼقن أهؾ اعموًمؽقي ذم سماوب األرشسماي إال أهناؿ
ووًمػقكف ومقام دل قمؾقف اًمـصق وموالكتبوذ ذم سمعض األوقمقي يمام شمؼدم ًمـو أكف كسخ
ىموئام وأن اًمـسخ حيصؾق
اإلموم موًمؽ رهف ات هرى أن اًمـفل ال هزال ً
وأهؾ احلدهٌ ووًمػقن أهؾ اعمدهـي يمام أهنؿ ظموًمػقا أهؾ اًمعاراق ذم سمعاض
اعمسوئؾ.
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(املنت)
وألُو اعلسًيف سٌف من اىصحح ف واىتح ـني ل اسػ تحالل مػح أحٌػوٍ ألػرث مػن
سٌف أُو اىهوفف ل اس تحالل اعلسهص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل أن اًمشقخ رهف هؼقل :سمالن أهاؾ اعمدهـاي هلاؿ ؾماؾػق هعـال أكاف

هرضمهق مذهى أهؾ اعمدهـي ومقام هتعؾؼ ...
أهؾ اعمدهـي يمام شمؼدم ًمـو أهنؿ ذم سموب األـمعؿي أهنؿ حيرمقن سمعض األـمعؿي
يمام شمؼدم ًمـو أهنؿ حيؾقن يمؾ ذي كوب مـ اًمسبوع ويمؾ ذي خمؾى مـ اًمطػمق هاذا
ووًمػ اًمسـي
أمو احلـػقي أسمق طمـقػي هؼٍم اخلؿر قمغم قمصػم اًمعـىق هذا ووًمػ اًمسـي
يمالمفام ووًمػ اًمسـي ذم هوشملم اعمسلًمتلم :
ذم اؾمتحالل مو اؾمتحؾف اعموًمؽقي ومقام هتعؾؼ سمؽؾ ذي كوب مـ اًمسابوع ويماؾ
ذي خمؾى مـ اًمطػم ظمالف اًمسـي
ىمٍم اخلؿر قمغم قمصػم اًمعـى هذا ظمالف اًمسـيق يمالمفام خموًمػ ًمؾسـي



ًمؽـ ذم يمؾ الشٔ ٓر رز ألٍل املدٓي٘ هؼقل :أهؾ اعمدهـاي وإن أسماوطمقا

يمؾ ذي كوب مـ اًمسبوع ويمؾ ذي خمؾى مـ اًمطاػم ال ٌ هل ه ص لق هـاوك ماـ
اًمصحوسمي مـ ىمول هبذاق ومفق وارد قمـ قموئشي ووارد قمـ ضموسمرق ووارد قماـ قمؿار
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ريض ات شمعومم قمـ اجلؿقعق وارد قمـ قموئشيق وقماـ ضماوسمرق وقماـ اسماـ قمباوسق
ويمذًمؽ هق ىمقل اًمشعبلق وىمقل ؾمعقد سمـ ضمبػمق هعـل اعموًمؽقي هلؿ ألؾ.
ًمؽـ احلـػقي يمقهنؿ حيٍمون اخلؿر ذم قمصػم اًمعـى هذا ًماقس ًماف ألاؾق
ًمؽـ اعموًمؽقي يمقهنؿ أسموطمقا يمؾ ذي كوب مـ اًمسبوعق ويمؾ ذي خمؾى ماـ اًمؽاػم
هذا ًمف ألؾق ومفق وارد قمـ ضموسمرق وقمـ قموئشيق وقمـ اسمـ قمبوسق ويماذًمؽ قماـ
أهضو اًمشعبل رطمؿ ات اجلؿقع.
ؾمعقد سمـ ضمبػمق ويمذًمؽ ً
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(املنت)
واعلفحسس اىيحش تف من اعلسهص أؾؼم من مفحسس دبحاث األظـمف.
وىِشا مسَت امخلص أم اخلبحاث لٌل سٌلُح ؾامثن بن ؾفػحن ر شل ؾيػَ وكػريٍ
وأمص اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل جبدل شحرهبح فإهَ طل رحس فهيح أحس من أُو اىـظل إال مح
ٌليح ؾن السن اىبرصي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هذا اًمقضمف اًمثول ًمؽمضمقه مذهى اعموًمؽقي قمغم مذهى احلـػقي:

األّل :أن اعموًمؽقي هلؿ ألؾ.
الْجُ الثءىٕ :ىمول ًمؽ :ألن اعمػوؾمد اًمـوؿمئي قمـ اعمسؽر أقمظؿ مـ اعمػوؾماد
اًمـوؿمئي قمـ سمؼقي األـمعؿي.
ومؽقن اإلكسون هليماؾ األؾماد واًماذئى إمم ظماره هاذه ومقاف مػسادةق ألكاف
ؾمقـؽسى مـ ـمبوئع هذا احلققان ومقام هتعؾؼ سموًمتعدي إمم ظمره
ًمؽـ اعمػسدة اًمـوؿمئي قمـ رشب اخلؿر هذه أقمظؿ مـ اعمػسدة اًمـوؿمائي قماـ
االيمتسوب مـ ـمبوئع هذا احلققان.
( وىِشا مسَت امخلص أم اخلبحاث لٌل سٌلُح ؾامثن بن ؾفحن ر

شل ؾيَ وكريٍ وأمػص اىيػيب صػىل

شل ؿٌََ وسظل جبدل شحرهبح فإهَ طل رحس فهيح أحس من أُو اىـظل إال مح ٌليح ؾن السن اىبرصػي)  ٍ :را
الْجُ الث ءىٕ :هعـل أمجع اًمعؾامء قمغم جرهؿ اخلؿر دون اعمحرموت مـ األـمعؿاي
يمام شمؼدم مـ أن اعموًمؽقي هلؿ ؾمؾػ.
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(املنت)
و قس أمص صىل شل ؿٌََ وسظل قتو شحرب امخلص ل اىثحىثف أو اىصا ـف وإن اكن
امجلِور ؿىل أهَ مًسوخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ًمؽـ ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات هرى أن ؿمورب اخلؿر هؼتؾ

ٍّرِ قءعدٗ عيد ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف ،لٔشت خءص٘

ءز

شمعزهرا.
اخلنس ٓقْل :يمؾ مـ هـدومع سموحلدود اعمؼدرة ومنكف هؼتؾ
ً
ً
ومؿثال اًمسورق هتؽرر هىمتف وال هـدومع ىمطعـوه صمؿ ىمطعـاوه صماؿ ىمطعـاوه وال
شمعزهرا.
هزال هنق ومقؼقل :هؼتؾ
ً
هضو ؿموب اخلؿر إذا هـدومع ضمؾدكوه صمؿ ضمؾادكوه إمم ظماره هؼاقل:
يمذًمؽ أ ً
شمعزهرا.
سملكف هؼتؾ
ً
ّ األصل الرٖ بي ٙعلُٔ ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ رهف ات هق دوماع
اًمصوئؾق هؼقل :سملن هذا ماـ سماوب دوماع اًمصاوئؾق واًمصاوئؾ شمدومعاف سموألؾمافؾ
وموألؾمفؾق إذا هـدومع إال سموًمؼتؾ ومنن ًمإلموم أن هؼتؾفق وهذا يماام شمؼادم أن هاذا
شمعزهرا.
مـ سموب دومع اًمصوئؾق وهؼتؾ
ً
اسمـ طمزم رهف ات هرى أكف هؼتؾ طمدً ا
شمعزهرا.
ًمؽـ ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات هرى أكف هؼتؾ
ً
ومجفقر اًمعؾامء رهفؿ ات شمعومم هرون أن اًمـفل مـسقخ.
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ومو ذهى إًمقف ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي هق اًمسقوؾماي اًمنماقمقيق هعـال
إذا يمون هذا اًمشخص ال هـؽػ رشه سموحلادود اعمؼادرة رشقمفاو اًمشاورع ضمعؾاف
ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي مـ سموب اًمصاوئؾق وأكاف إذا هـادومع سموحلادود اعمؼادرة
ومؾإلموم أن هؼتؾف قمغم وضمف اًمتعذهر.

(املنت)
وهنيى اىييب صىل شل ؿٌََ وسػظل فػحص ع ؾيػَ ؾػن ختٌَػو امخلػص وأمػص شػه
ػصوفِح ومرس دباهنح
وإن اكن قس ادتٌفت اىصواًف ؾن أمحس ُو ُشا ابق أو مًسوخ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

واًمصقاب ذم ذًمؽ أكف مـسقخق أن هذا اًمـفل ىمد كسخ.
ومفذه مخسي أوضمف رضمه ومقفاو ؿماقخ اإلؾماالم اسماـ شمقؿقاي رهاف ات ألاؾ
اعموًمؽقي ذم إسموطمي مو أسموطمقه مـ األـمعؿي قمغم ألاؾ احلـػقاي ذم جارهؿ إسموطماي ماو
أسموطمقه مـ األرشسميق وأن إسموطمي اعموًمؽقي أهقن مـ إسموطمي احلـػقي.
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(املنت)
وعلح اكن شل س بححهَ وتـحىل إمنح حصم اخلبحاث علح فهيح من اىفسحد إمح ل اىـقػول
أو األذالق أو كريُح ػِص ؿىل اذلٍن اس تحٌوا ـض اػلصمحت من األظـمف أو األرشف
ممن اىيق قسر مح فهيح من اعلفسسة وىوال اىتأوًو الس تحقوا اىـقو ف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

أهضو ممو هرضمه مذهى اعموًمؽقيق وسملم احلؽؿاي اًمتال ماـ أضمؾفاو
وهذا ً

طمرمً هذه األـمعؿي وطمرمً هذه األرشسميق هعـل يماؾ ذي كاوب ماـ اًمسابوع
وأهضو جرهؿ اعمسؽرات إمم ظمره
ً
وأن مـ هتعوـمك مثؾ هذه األؿمقوء هظفر قمؾقف مـ اًمـؼص ذم ىمدر مو طمصاؾ
ًمف مـ هذا اًمتعوـمل.
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(املنت)
مث إن اإلمحم أمحس وكريٍ من ؿٌٌلء السًث زادوا ل متح ـف اىس يف ؿىل كريمه أن
أمصوا مبح أمص شل َ ورسوهل ممح ٍزًو رضر ـػض اعلبححػحت مثػو لػوم اإل ػو فإهنػح
حالل ابىهتحب واىس يف واإل ٌلع وىهن فهيح من اىقوة اىش َعحهَف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل اًمؼقة اًمشقطوكقي اعمؼصقد سمذًمؽ مو ـمبعً قمؾقاف هاذه احلققاكاوت

مـ اإلسمؾ مـ اًمعجؾي واًمطقشق وهقمي اًمغضى واًمـػقر إمم ظمره
ومآيمؾ مثؾ هذه األؿمقوء هؽتسى ؿمق ًئو مـ ـمبقعتفو



وهلذا ذهى اإلموم أهد رهف ات إمم وضمقب اًمقوقء مـ حلقم اإلسماؾق

وإن يمون حلؿؾ اإلسمؾ هذا مبوح إمم ظمرهق إال أن اإلموم أهد رهف ات اكػرد قماـ
سمؼقي األئؿي سمقضمقب اًمقوقء مـ حلقم اإلسمؾ عماو ـمبعاً قمؾقاف هاذه اإلسماؾ ماـ
اًمعجؾي واًمطقش واًمـػقر إمم ظمرهق واًمقوقء هؽن مثؾ هذه األؿمقوء.

(املنت)
وىهن فهيح من اىقوة اىش َعحهَف مح أشحر إىََ اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل قػوهل:
«إهنح ن ذٌقت من ن».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل مـ ـمبقعتفوق هعـل ومقفو مـ ـمبقعي اجلـ.
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(املنت)
وقس قحل صىل شل ؿٌََ وسظل فحص رواٍ أ و داود« :اىلضب مػن اىشػ َعحن وإن
اىش َعحن من اىيحر وإمنح تعفئ اىيحر ابعلحء فإذا قضب أحسمك فٌَتوضأ»
فأمص ابىتوضؤ من األمص اىـحرض من اىش َعحن فأ ل محلِح ًورث قوة ش َعحهَف
تزول علح أمص َ اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل من اىوضوء من محلِح ،لػٌل ع ذزل ؾيػَ
من كري وجَ من حسًث جحبص بن مسصة ،واىرباء بن ؿحزب ،وأس َس بن الضري ،وذي
اىلصة وكريمه فقحل مصة« :توضتوا من لوم اإل و وال توضتوا من لوم اىلمن وصٌوا ل
مصا ض اىلمن وال تصٌوا ل مـحظن اإل و» مفن توضأ من لوهمح اهسفؽ ؾيَ مح ًصػُب
اعلسمٌني أللكِح من كري وضوء اكألؾصاب من القس وقسوة اىقٌب اىيت أشحر إًهيح اىييب
صىل شل ؿٌََ وسظل قوهل اؼلصج ؾيَ ل اىصحَحني «إن اىلٌؼف وقسوة اىقٌػوب ل
اىفسادٍن أتححب اإل و وإن اىسهِيف ل أُو اىلمن».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

اًمػاادادهـ اعمؼصااقد هبااؿ هااؿ اًمااذهـ شمعؾااق ألااقا ؿ ذم طمااروصمفؿ

ومقاؿمقفؿ.
وىمقؾ :سملهنؿ هؿ اًمذهـ هؽثرون مـ اإلسمؾ
وىمقؾ :سملهنؿ أهؾ اجلػوء مـ األقمراب.



وموإلموم أهد رهف ات شمعومم هرى وضمقب اًمقواقء ماـ حلاقم اإلسماؾق

هؼقل اإلموم أهد :ومقف طمدهثون لحقحون :طمدهٌ اًمؼماء سماـ قماوزبق وطمادهٌ
ضموسمر سمـ ؾمؿرة.
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وزاد اإلموم أهد رهف ات قمغم ذًمؽ متوسمعاي ًمؾساـي ظمال ًوماو جلؿفاقر أهاؾ
اًمعؾؿ ومنهنؿ ال هرون ذًمؽ.
واحلؽؿي مـ اًمقوقء مـ حلقم اإلسمؾ سمقـفو اًمشقخ رهف ات أن هاذه اإلسماؾ
ومقفو مـ ـمبقعي اجلـ مـ اًمـػقر واًمطقش إمم ظمره.
أهضو يمام أؿمور اًمشقخ رهاف ات أكاف هقًماد ىمساقة اًمؼؾاى واحلؼاد إمم
وهذا ً
ظمرهق وهلذا وضمد يشء مـ ذًمؽ ذم األقمراب ماـ يمثارة مالسمساتفؿ هلاذه اإلسماؾ
وأيمؾفؿ مـفو إمم ظمره
ومنمع مثؾ هذا اًمقوقء ًمؽل هؽن مـ هذه اًمطبقعي اًمتل ىمد هؽتسبفو يمؾ
هذه اًمؾحقم.
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(املنت)
وادتٌف ؾن أمحس ُو ًتوضأ من سحةص ايٌحوم اػلصمف ؿىل رواًتني يحء ؿىل أن
النك خمت هبح أو أن اػلصم أوىل ابىتوضؤ مٌَ من اعلبحح اذلي فَِ هوع مرضة.
و سحةص اعلصيفني من أتححب اىشحفـي وكريٍ وافقوا أمحس ؿىل ُشا األصو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل اًمؾحقم اعمحرمي يمام ًمق أيمؾ حلؿ ذئى أو أيمؾ حلؿ أؾمد ىمد هضاطر

إمم ذًمؽ ومفؾ كؼقل :سملكف هتقول ألكف ىمد هؽتسى مـ ـمبقعي هاذا اًماذئى أو هاذا
األؾمد أو كحق ذًمؽ أو جيى قمؾقف اًمقوقء؟
اعمشفقر مذهى اإلموم أهد أكف ال جياى قمؾقاف اًمقواقء ق واًمرواهتاون قماـ
اإلموم أهد أكف جيى قمؾقف اًمقوقءق وإًمقف هؿقؾ اسمـ اًمؼقؿ رهاف ات شمعاوممق هعـال
اعمشفقر مـ اعمذهى أكف ال جيى اًمقوقء اىمتصور قمغم ماقرد اًماـصق ألن اًماـص
إكام ورد ذم حلقم اإلسمؾ
وأمو مجفقر اًمعؾامء ومفؿ ً
ألال ال هرون اًمقواقء ألهناؿ ال هارون اًمقواقء
مـ حلقم اإلسمؾ ومغػمهو مـ سمؼقي اًمؾحقم مـ سموب أومم.
(و سحةص اعلصيفني من أتححب اىشحفـي وكريٍ وافقوا أمحػس ؿػىل ُػشا األصػو) هعـال اًماذهـ
لـػقا مـ أهؾ احلادهٌ يمؾفاؿ هقاومؼاقن اإلماوم أهاد رهاف ات ماـ وضماقب
اًمقوقء مـ حلقم اإلسمؾق مثؾ اسمـ اعمـذرق واسمـ ظمزهؿيق واًمبقفؼل إمم ظمره هرون
مو ذهى إًمقف اإلموم أهد رهف ات.
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(املنت)
وؿٌموا أن من اؾتقس أن ُشا مًسوخ رتك اىوضوء ممح مست اىيحر فقس أ ـس ألهَ
فصق ل السًث ني ايٌحمني ىَتبني أن اىـةل يه اىفحرقف ُهنٌل ال اجلحمؽ.
ولشزل قحىوا مبح اقتضحٍ السًث من أهَ ًتوضػأ مٌػَ هُجًػح ومعبوذًػح وألن ُػشا
السًث اكن ـس اىًسخ ،وىِشا قحل ل لم اىلمن وإن شثت فال تتوضأ
وألن اىًسخ طل ًثبت إال ابىرتك من لم قمن فال معوم هل وُشا مـىن قول جػحبص
اكن آدص األمصٍن مٌَ تصك اىوضوء ممح مست اىيحر فإهَ رآٍ ًتوضأ مث رآٍ أ ل لم قمن
وطل ًتوضأ ،وطل ًيقو ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل صَلف ؿحمف ل ذزل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

هعـل ًمـ هؼؾ هعـل اجلؿفقر هرون أكف ال هتقوال ماـ حلاؿ اإلسماؾق ماو هاق
دًمقؾفؿ قمغم ذًمؽ؟
أؿمور إًمقف اًمشقخ ذم طمدهٌ ضموسمر «يمون ظمر األمرهـ مـف شمرك اًمقواقء مماو
مسً اًمـور» وهدظمؾ ومقام مسً اًمـور حلؿ اإلسمؾ.
ىمول اًمشقخ ذم اجلقاب قمـ ذًمؽ:
اًمـبل  مو ذيمر لقغيق ىمول :هستثـك مـ ذًمؽ حلؿ اإلسمؾق اًمـبل  مو ىمول:
ال ووقء ممو مسً اًمـور.
ًمق ىمول اًمـبل  :ال ووقء ممو مسً اًمـور ًمدظمؾ ذم ذًمؽ حلؿ اإلسمؾق ًمؽاـ
هؼقل ًمؽ ضموسمر :يمون ظمر األمرهـ مـ اًمـبل  شمرك اًمقوقء ممو مسً اًمـور.
هستثـك مـ ذًمؽ مو هتعؾؼ سمؾحؿ اإلسمؾق
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سمؾ إن سمعض أهؾ اًمعؾؿ هرى أن احلدهٌ ًمقس يمذًمؽق وإكاام احلادهٌ يماام
أؿمور اًمشقخ رهف ات أكف رأى اًمـبل  أيمؾ مـ حلؿ همـؿ صماؿ ىماوم هصاكمق ومؼاول:
يمون ظمر األمرهـ مـ اًمـبل  شمرك اًمقوقء ممو مسً اًمـور .هذا احلدهٌ
احلدهٌ أن اًمـبل  أيمؾ مـ حلؿ اًمغـؿ صمؿ ىموم هتقوالق هاذا ال هؾازم ماـ
ذًمؽ أن حلؿ اإلسمؾ ال هقضمى اًمقوقء.
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(املنت)
وطل ًيقو ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل صَلف ؿحمف ل ذزل ،وىو هقٌِح ىكن فَِ
وسخ يٌزحص ابىـحم اذلي طل ًثبت مشوهل ذلزل اخلحص ؾَيح وُو أصو ال ًقول َ ألرث
اعلحىهِف واىشحفـَف واليبٌَف.
ُشا مؽ أن أححدًث اىوضوء ممح مست اىيحر طل ًثبت أهنح مًسوذف و قس قِػو:
إهنح متأدصة وىهن أحس اىػونيني ل مػشُب أمحػس أن اىوضػوء مهنػح مسػ تحب ىػُس
وا ب ،واىوجَ اآلدص ال ٌس تحب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

اعمذهى أن اًمقوقء ممو مسً اًمـور مستحى ًمقس واضماىق إكاام جياى

اًمقوقء مـ حلؿ اإلسمؾ ظمولي.



وأهضو ىمقل اًمشقخ رهف اتً :مؽون ومقف كسخ ًمؾخوص سموًمعاوم واًماذي
ً

هثبً ؿمؿقًمف ًمذًمؽ اخلوص قمقـًو وهق ألؾ ال هؼقل سمف أيمثر اعموًمؽقاي واًمشاوومعقي
إمم ظمرهق اخلوص مو هـسخ اًمعومق وإكام اخلوص وصص اًمعوم.
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(املنت)
فٌٌل جحءت اىس يف تجيب اخلبحاث اجلسٌلهَف واىتعِص مهنح لشزل جحءت تجيب
اخلبحاث اىصوححهَف واىتعِص مهنح.
حىت قحل صىل شل ؿٌََ وسظل« :إذا قحم أحسمك من ايٌَػو فٌُس تًشػه مبيرصًػَ
من اعلحء فإن اىش َعحن ًبُت ؿىل ذُشومَ» وقحل« :إذا قحم أحسمك من هوم ايٌَو فال
ًلمس ًسٍ ل اإلباء حىت ًلسٌِح جالاث فإن أحسمك ال ًػسري أٍػن ابتػت ًػسٍ» فـٌػو
األمص ابىلسو مببُت اىش َعحن ؿىل ذُشومَ فـػظل أن ذزل سػبب يٌعِػحرة مػن كػري
اىياحسف اىؼحُصة فال ٌستبـس أن ٍهون ُو اىسبب ىلسو ًس اىقحمئ من هوم ايٌَو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ٍّرِ قءعدٗ ٓضً ءق أؿماور إًمقفاو اًمشاقخ رهاف ات أن اًمطفاورة شمشاتؿؾ

أمرهـ :اًمطفورة احلسقي واًمطفورة اعمعـقهي.
هعـل يمام ضموءت اًمطفورة مـ اخلبوئٌ اجلسامكقي يماام ذيمار اًمشاقخ رهاف ات
أهضو ضموءت اًمطفورة مـ اخلبوئٌ اًمروطموكقي
شمعومم يمذًمؽ ً
وأؿمور اًمشقخ رهف ات إمم طمدهثلم :
 ىمقل اًمـبل « :إذا اؾمتقؼظ أطمديمؿ ماـ كقماف ومؾقستـشاؼ
اعموء سمؿـخرهف صمال ًصمو ومنن اًمشقطون هبقً قمغم ظمقشقمف» .
واخلقشقم هق أقمغم األكػق
أهضو ىماول« :إذا اؾماتقؼظ أطماديمؿ ماـ كقماف وماال
 ويمذًمؽ ً
هغؿس هده ذم اإلكوء طمتك هغسؾفو صمال ًصمو» .
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واحلؽؿي ذم ذًمؽ هل ظمشقي مالسمسي اًمشقطون ًمؾقد.
هعـل مو هل اًمعؾي ذم همسؾ اًمقد؟
اعمشفقر مـ اعمذهى أن اًمعؾي شمعبدهيق ًمقسً شمعؼؾ
وىمول اًمشوومعقي :أن اًمعؾي هل ظمشقي اًمـجوؾمي ألن اإلكسون وهاق كاوئؿ
رسمام أن هده شمطقش إمم حمؾ اًمـجوؾمي.
واًمرأي اًمثوًمٌ واظمتقور ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهاف ات :هاق قمباٌ
اًمشقطونق ألن اًمعؾي هل قمبٌ اًمشقطون
وىمد هعبٌ اًمشقطون هبذه اًمقد يمام أكف هبقً قمغم اخلقشقم ومفذه ـمفاورة
مـ اخلبوئٌ اًمشقطوكقي ذم األكػ ويمذًمؽ اًمقد.
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(املنت)
ولشزل هنيي ؾن اىصالة ل أؾعحن اإل و وقحل« :إهنح ن ذٌقت من ن»
لٌل جبت ؾيَ صىل شل ؿٌََ وسػظل أهػَ قػحل« :األرض لكِػح مسػاس إال اعلقػربة
وامحلحم»
وقس روي ؾيَ« :أن امحلحم ُت اىش َعحن»
وجبت ؾيَ أهَ علح اررحو ؾن اعلكن اذلي باموا فَِ ؾن صالة اىفجص قحل« :إهػَ
مكن حرضبا فَِ اىش َعحن».
فـٌو صىل شل ؿٌََ وسظل األمحمن ابألرواح اخلبُثف لٌل ًـٌو ابأل سػحم اخلبُثػف
وهبشا ًقول أمحس وكريٍ من فقِػحء الػسًث ومشُبػَ اىؼػحُص ؾيػَ أن مػح اكن مػأوى
يٌش َحظني اكعلـحظن وامحلحمحت حصمت اىصالة فَِ ،ومح ؾصض اىش َعحن فَِ اكعلكن
اذلي باموا فَِ ؾن اىصالة مصُت فَِ اىصالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ًعقى هذا نقٌل :بأٌ الصالٗ األصل ٍلزين عنزدنن قنعزدة

ٍّ ٕ ٌ األص ل ٌ الص الٗ تص ك ب ل م ءٌ ،ب ل بقر ٘ ً :مؼااقل اًمـباال :
وـمفقرا» هذا هق األلؾ.
«وضمعؾً زم األرض مسجدً ا
ً
ً مؽـ هستثـك مـ ذًمؽ مو دل قمؾقف اًمـص.
مالوى ًمؾشاقطون ومانن
 oواًمـص دل قماغم أن ماو يماون ماـ
ً
اًمشقطون ال شمصاه ومقاف مثاؾ احلاشق واحلااممق وأقمطاون
اإلسمؾق هذه ملوى ًمؾشقطونق ال شمصه اًمصالة ومقف
 oوهضوف إمم ذًمؽ اعمقوع اًمـجس
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ومفذه اعمقاوع األرسمعي ال شمصه اًمصالة ومقفوق مو قمدا ذًمؽ كؼاقل :سمالن
اًمصالة لحقحيق وهل احلشق واحلاممق وأقمطون اإلسمؾق واعمؽون اًماـجسق هاذه
ال شمصه اًمصالة ومقفو مو قمدا ذًمؽ شمصه اًمصالة ذم يمؾ سمؼعي
 اعمقاوع اًمتل قمارض ومقفاو اًمشاقطون ًمؽـفاو ًمقساً مالوى
ًمؾشقطون ومفذه شمؽره اًمصالة ومقفو.
ٓ رين عيدىء قشنءٌ:

مو يمون ملوى ًمؾشقطونق ال شمصه اًمصالة ومقف.
مو قمرض ومقف اًمشقطونق شمصه اًمصالة ومقف مع اًمؽراهي

وهدل ًمؾثول طمدهٌ أو ىمتاودةق وطمادهٌ قمؿاران ذم ىمصاي كاقمفؿ قماـ لاالة
اًمػجرق ومنن اًمـبل  ىمول« :هذا مؽون طمرض ومقف اًمشقطون» ومخرج اًمـبال  ماـ
هذا اًمقادي



فءخلالص٘  :ذلك ٌ القءع دٗ أن اًمصالة شمصاه ذم يماؾ سمؼعاي إال

أرسمعي مقاوع ومؼطق صماالث مقاواع هال مالوى ًمؾشاقطون :احلاشق واحلااممق
وأقمطون اإلسمؾق واعمقوع اًمـجس هذا أمره فموهر
سمؼقـو ذم اعمقوع اًمذي قمرض ومقف اًمشقطون هذه شمصه اًمصالة ومقف ًمؽاـ
مع اًمؽراهقيق يموعمؽون اًمذي كوم ومقف اإلكسون قمـ اًمصالة.
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(املنت)
واىفقِحء اذلٍن طل ٍهنوا ؾن ذزل إمح ألهنم طل ٌسمـوا ُشٍ اىيصوص سٌلؿح تثبت َ
ؾيسمه أو مسـوُح وطل ًـصفوا اىـةل فحستبـسوا ذزل ؾن اىقِحس فتأوىوٍ.
وأمح من هقو ؾن اخلٌفحء اىصاشسٍن أو مجِور اىصحح ف ذالف ُشٍ اعلسحاو وأهنم
طل ٍهوهوا ًتوضتون من لوم اإل و فقس كٌط ؿٌهيم ،وإمنح تومه ذزل علح هقو ؾهنم أهنم طل
ٍهوهوا ًتوضتون ممح مست اىيحر وإمنح اعلصاد أن أ ل مح مس اىيحر ىُس ُو سببًح ؾيسمه
ىو وب اىوضوء ،واذلي أمص َ اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل من اىوضوء من لوم اإل و
ىُس سببَ مس اىيحر لٌل ًقحل :اكن فالن ال ًتوضأ من مػس اذلمػص وإن اكن ًتوضػأ
مٌَ إذا دصج مٌَ مشي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل هسؿعقا اًمـفل قمـ اًمصالة ذم معوـمـ اإلسماؾق أو شمارك اًمصاالة

ذم اعمؽون اًمذي كوم ومقف اإلكسون.



(

وأمح مػن هقػو ؾػن اخلٌفػحء اىصاشػسٍن  ....مٌػَ مػشي ) هعـال سمعاض

اًمػؼفوء هـؼؾ أن قمدم وضماقب اًمقواقء ماـ حلاؿ اإلسماؾ هاق ماذهى اخلؾػاوء
اًمراؿمدهـ مذهى أو سمؽرق وقمؿرق وقمثامنق وقمكمق ودًمقؾفؿ قمغم ذًماؽ أهناؿ ًماـ
هؽقكقا هتقوئقن ممو مسً اًمـور؟
هذا اجلقاب قمـف يمام شمؼدم ومـؼقل :سملن هذا وصص مـاف ماو هتعؾاؼ سمؾحاؿ
اإلسمؾق ويمام ذيمر اًمشقخ رهف ات ذم اجلقابق ومقؼقل اًمشقخ :سملن يمقهنؿ هؽقكقا
هتقوئقن ممو مسً اًمـور ال هؾزم مـ ذًمؽ أهنؿ ال هتقوئقن مـ حلؿ اإلسمؾ.
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(املنت)
ومن متحم ُشا أهَ قس ع ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل ل تحَح مسظل وكريٍ
من حسًث أيب ذر وأيب ُصٍصة ر شل ؾهنٌل وجحء من حػسًث كػريٌُل أهػَ «ًقعػؽ
اىصالة اىلكب األسود واعلصأة وامحلحر» وفصق اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل ػني اىلكػب
األسود واألمحص واأل َض أن األسود ش َعحن.
وع ؾيَ صىل شل ؿٌََ وسظل أهَ قحل« :إن اىش َعحن تفٌت ؿىل اىبحرحف ىَقعؽ
صاليت فأذشتَ فأردت أن أرعَ إىل سحرًف ن سواري اعلساس» السًث فػأذرب أن
اىش َعحن أراد أن ًقعؽ ؿٌَػَ صػالتَ فِػشا أًضػح ًقت ػ أن مػصور اىشػ َعحن ًقعػؽ
اىصالة فرلزل أذش أمحس شزل ل اىلكب األسود
وادتٌف قوهل ل اعلصأة وامحلحر ألهَ ؿحرض ُشا السًث حسًث ؿحبشػف علػح اكن
اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل ًصىل ويه ل قبٌتَ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

وهذا يمام ذيمركو ذم مؼدمي احلدهٌ قمـ يمتى ؿمقخ اإلؾماالم اسماـ شمقؿقاي

رهف اتق أن ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات هستطرد وأكف هاذيمر اًمـظاوئر ومفاق
هذيمر هاذه اعمسالًمي صماؿ هاذيمر كظػمهاو ماـ اعمساوئؾ األظمارى اًمتال شمشاوهبفو ذم
االؾمتدالل أو ذم إهراد اًمدًمقؾ ومـوىمشي اًمدًمقؾ إمم ظمره
ومفق اآلن اؾمتطرد ومقام هتعؾؼ سمام هؼطع اًمصالةق وذيمار طمادهٌ أو هرهارةق
وطمدهٌ أو ذر أكف هؼطع لالة اعمرء اًمؽؾى األؾمقدق واحلامرق واعمارأة .صماؿ سمعاد
ذًمؽ ؾمقتؽؾؿ قمـ هذه اعمسلًمي.
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(املنت)
وحسًث ابن ؾبحس رىض شل ؾهنٌل علح ا تحز ؿىل أ هَ ني ًسي ـض اىصف
واىييب صىل شل ؿٌََ وسظل ًصىل أتحح َ مبىن مؽ أن اعلتوجػَ أن امجلَػؽ ًقعػؽ وأهػَ
ًفصق ني اعلحر واىال ث لٌل فصق ُهنٌل ل اىصجو ل مصاُف مصورٍ دون ىبثَ ل اىقػبةل
إذا اس تسبصٍ اعلصىل وطل ٍهن ً
متحساث وأن مصورٍ ًيق جواب اىصالة دون ايٌبث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل مو اًمذي هؼطع اًمصالة؟

اعمشفقر مـ مذهى اإلماوم أهاد رهاف ات أن اًماذي هؼطاع اًمصاالة هاق
اًمؽؾى األؾمقد ومؼطق هذا اعمذهى
وأمو احلامر ومال هؼطع اًمصالة
أهضو اعمرأة ال شمؼطع اًمصالةق عموذا هلظمذوا هبذا؟
ويمذًمؽ ً
هعـل عموذا هؼقًماقا ماع أن احلادهٌ رصهاه «هؼطاع لاالة اعمارء اعمارأةق
واًمؽؾى األؾمقدق واحلامر»؟ عموذا هلظمذوا سمذًمؽ؟
هذا دًمقؾفؿق هعـل اؾمتدًمقا سملن قموئشي يموكً شمصكم ذم ىمبؾي اًمـبل 
أهضو أن اسمـ قمبوس مر قمغم هور سملم هدي اًمصػ إمم ظمره
ويمذًمؽ ً
 فءجلْا عً ٍرا سَل :
 oومؽقن قموئشي ريض ات قمـفو شمؼطاع لاالة اًمـبال ق
وإكام هل السمثيق ومؼول اًمشقخ :ومرق سملم اًمالسمٌ وسملم اعمور
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أهضو مو هتعؾؼ سموسمـ قمباوس هاق ماور سمالم هادي
 oيمذًمؽ ً
اًمصػق واعملمقم ؾمؽمة إمومف ؾمؽمة ًمف
ومفذه اعمسلًمي كظػم اعمسلًمي اًمسوسمؼي ومقام هتعؾؼ سموًمقوقء مـ حلاؿ اإلسماؾ إمم ظمارهق
وموجلقاب قمـ دًمقؾ هذه اعمسلًمي يمام شمؼدم اجلاقاب قماـ دًمقاؾ ماـ ىماول :سملكاف ال
هـتؼض ووقء يمؾ حلؿ اإلسمؾ.
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(املنت)
وادتٌف اعلتقسمون من أتححب أمحس ل اىش َعحن اجلػين إذا ؿػظل مبػصورٍ ُػو
ًقعؽ اىصالة؟
واألوجَ أهَ ًقعـِح تـٌَػو رسػول شل صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل ،و ؼػحُص قػوهل:
«ًقعؽ صاليت»
ألن األحكم اىيت جحءت هبػح اىسػ يف ل األرواح اخلبُثػف مػن اجلػن وشػ َحظني
وقِحسح
ادلواب ل اىعِحرة واىصالة ل أمهٌهتم وممصمه وبو ذزل قوًف ل ادلىَو ًهصح ً
وذلزل اذش هبح فقِحء السًث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

اعمذهى أكف ال هؼطع اًمصالة إال اًمؽؾى األؾمقد

وأمو مو ذيمره اًمشقخ اظمتؾػ اعمتؼدمقن ألحوب أهد ذم اًمشاقطون اجلـالق
هعـل ًمق أكف ومرض أن ؿمقطوكًو ضمـ ًقو مر سملم هدي اعمصكم أو سمقـف وسمالم ؾماؽمشمف هاؾ
شمبطؾ لالشمف أو ال شمبطؾ لالشمف؟
اعمشفقر مـ مذهى اإلموم أهد أن مروره ال هبطؾ اًمصالة.



كصو ذم ىمقل اًمـبل « :اًمؽؾاى األؾماقد
وقِحسح) ً
(قوًف ل ادلىَو ًهصح ً

ؿمقطون» وموًمـبل  كص قمغم أكف ؿمقطون.
أهضو اًمشقطون اجلـل مو دام اًمـبل  كص قمغم أن اًمؽؾى األؾماقد ؿماقطون
ً
هعـل أكف ومقف لػي اًمشقطونق هعـل ىمقل اًمـبل  ذم اًمؽؾى األؾمقد ؿمقطون اعماراد
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سمذًمؽ أكف مـ ؿمقوـملم اًمؽاالبق هعـال ومقاف ماـ لاػوت اًمشاقطون ذم اًمتعادي
واإلهذاء وكحق ذًمؽق وًمقس اعمعـك أكف مـ اجلـ.
ومنذا يمون اًمـبل  كص قمغم أكف ؿمقطون وأن ومقف مـ لػي اًمشقطون مـ سموب
وىمقوؾماوق ماـ سماوب أومم أن هؼاوس قمؾقاف اًمشاقطون اجلـال احلؼقؼالق
كصو
أومم ً
ً
أهضو كص اًمـبل  قمغم أكف ؿمقطونق وموًمـبل  كاص قماغم أكاف ؿماقطونق
ويمذًمؽ ً
أهضو مـ سموب اًمؼقوس
ويمذًمؽ ً
ومذهى اًمشقه رهف ات ذم هذه اعمسلًمي إمم أن مرور هذا اًمشقطون اجلـل أكاف
هؼطع اًمصالة
واعمذهى يمام شمؼدم أن مروره ال هؼطع اًمصالة.

(املنت)
وىهن مسرك ؿٌمِح آثصا ُو ألُو السًث ومسرلَ قِحسح ُو ل ابظن اىرشػًـف
وػحُصُح دون اىتفقَ ل ػحُصُح فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هعـل معرومي اعمعول واعمؼولد.

(الشزح)
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(املنت)

وىو طل ٍهن ل األمئف من اس تـمو ُشٍ اىسنن اىصحَحف اىيحفـف ىػكن و ػف ؿػىل األمػف
تصك مثو ذزل واألذش مبح ىُس مبثهل ال ًأثصا وال ر ًأاي ،وىقس اكن أمحس رمحَ شل ًـجب ممن ًسع
حسًث اىوضوء من لوم اإل و مؽ تحتَ اىيت ال شك فهيح وؿسم اعلـحرض هل ،وًتوضأ من مس
اذلمص مؽ تـحرض األححدًث فَِ وأن أسحهَسُح ىُست لأ ححدًث اىوضوء من لوم اإل و وذلزل
أؾصض ؾهنح اىش َزحن اىبزحري ومسظل وإن اكن أمحس ؿىل اعلشِور ؾيَ ٍصحج أححدًث اىوضوء
من مس اذلمص ىهن قصضَ أن اىوضوء من لوم اإل و أقوى ل الاف مػن اىوضػوء مػن مػس
اذلمص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

اإلموم أهد يمام شمؼدم هؼقل ومقف طمدهثون لحقحونق طمادهٌ اًماؼماء سماـ

قموزبق وطمدهٌ ضموسمر سمـ ؾمؿرةق طمدهٌ ضموسمر ذم لحقه مسؾؿق طمدهٌ اًمؼماء
ذم اًمســق هعـل اًمقوقء مـ حلؿ اإلسمؾ
واًمشقخ رهف ات شمعومم هؼقل :سملن اإلموم أهد رهف ات هعجاى مماـ هاؽمك
اًمقوقء مـ حلؿ اإلسمؾ وهرى اًمقوقء مـ مس اًمذيمرق مع أن اًمقوقء مـ ماس
اًمذيمر إكام ضموء ومقف طمدهٌ سمنةق طمدهٌ سمنة هذا هعوروف طمدهٌ ـمؾؼ سمـ قمكم
قمـ أسمقفق طمدهٌ سمنة «مـ مس ذيمره ومؾقتقول» وطمدهٌ ـمؾؼ سمـ قمكم قمـ أسمقاف
«إكام هق سمضعي مـؽ»
وهؼقل اًمشاقخ رهاف ات :اًمشاقخون اًمبخاوري ومساؾؿ أقمرواو قماـ هاذا
احلدهٌق ورضمو طمدهٌ سمنة و ورضمو طمدهٌ ـمؾاؼ سماـ قماكم إمم ظمارهق عماو
ومقفام مـ اًمؽالمق ومحدهٌ سمنة متؽؾؿ ومقفق وطمدهٌ ـمؾؼ سمـ قمكم ماتؽؾؿ ومقافق
إمم ظمره.
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(املنت)
وقس ذمصت مح ًبني أهَ أػِص ل اىقِحس مٌَ فإن تأجري اؼلحىعف أؾؼم مػن تػأجري
اعلالمسف.
جنسح.
وىِشا اكن  ل جنس حمصم األ ل وىُس  ل حمصم األ ل ً
واكن أمحس ًـجب أًضً ح ممن ال ًتوضأ من لوم اإل و وًتوضػأ مػن اىضػحك ل
اىصالة مؽ أهَ أ ـس ؾن اىقِحس واألثص ،واألثص فَِ مصسو قس ضـفَ ألرث اىيحس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل اعمالمسي ذم مس اًمذيمر واعمخوًمطي ذم أيمؾ حلؿ اإلسمؾ

شملصمػما
ومػل حلؿ اإلسمؾ ومقف اعمخوًمطيق اعمخوًمطي أقمظؿ ً
ومنذا ىمؾـو :سمالن اعمالمساي شمقضماى اًمقواقء وموعمخوًمطاي ماـ سماوب أومم أهناو
شمقضمى اًمقوقء.



جنسػح) وموًمساؿ
(وىِشا اكن  ل جنس حمصم األ ل وىػُس  ل حمػصم األ ل ً

كجسو إكام هق ـموهر.
حمرم األيمؾق ومع ذًمؽ ًمقس ً



(واكن أمحػػس ًـجػػب أًضً ػح ممػػن ال ًتوضػػأ مػػن لػػوم اإل ػػو وًتوضػػأ مػػن
اىضحك ل اىصالة مؽ أهَ أ ـس ؾن اىقِحس واألثص ،واألثص فَِ مصسو قس ضـفَ ألػرث
اىيحس) وهذا مذهى احلـػقيق هعـل مذهى احلـػقي هرون اًمضحؽ ذم اًمصالة أكف
هقضمى اًمقوقءق هذا مذهى احلـػقي رهفؿ اتق ظمال ًومو ًمؾجؿفقر.
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(املنت)
وقػػس ع ؾػػن اىصػػحح ف مػػح خيحىفػػَ ،واذلٍػػن ذػػحىفوا أححدًػػث اىقعػػؽ يٌصػػالة طل
ًـحرضوُح إال تضـَف ـضِم وُو تضـَف من طل ًـصف السًث لٌل ذمص أتحح َ أو
أن ؿحرضوُح بصواايت ضـَفف ؾن اىيػيب صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل أهػَ قػحل« :ال ًقعػؽ
اىصالة يشء» أو مبح روى ل ذزل ؾن اىصحح ف.
وقس اكن اىصحح ف خمتٌفني ل ُشٍ اعلسأةل أو بصأي ضـَف ىو ع طل ًقحوم ُشٍ
الاف دصوصح مشُب أمحس ،فِشا أصو ل اخلبحاث اجلسٌلهَف واىصوححهَف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل طمدهٌ اًمؼطع طمدهٌ صموسمً ذم لحقه مسؾؿق هعـل ماـ طمقاٌ

ىمطع اًمصالة أكف «هؼطع لاالة اعمارء اًمؽؾاى األؾماقدق واعمارأةق واحلاامر» هاذا
طمدهٌ أسمو ذرق هذا ذم لحقه مسؾؿ



وىمقًمف« :ال هؼطع اًمصالة يشء» هذا طمدهٌ واعقػ ال هثباًق ًمؽـاف

وارد قمـ اًمصحوسميق هعـل قمدم اًمؼطع هاذا وارد قماـ اًمصاحوسمي ريض ات شمعاومم
قمـفؿ يمام ىمول :إكام روي ذم ذًمؽ قمـ اًمصحوسمي .وهاق وارد قماـ قماثامنق وقماكمق
أهضاو طمذهػايق واسماـ قمؿارق واسماـ قمباوسق وهاق وارد قماـ مجاع ماـ
ويمذًمؽ ً
اًمصحوسمي.
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(املنت)
وأصو آدص وُو أن اىهوفِني قس ؾصف ختفِفِم ل اىـفو ؾن اىياحسف فِـفػون
من اعللٌؼف ؾن قسر ادلرمه اىبلىل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ٍي ء سؤ املرل ا زه ُ ايف تر ءا ذم ألااؾ ظماار وهاال مااو هتعؾااؼ

سموًمـجوؾموت واًمتخػقػ مـ اًمـجوؾموت
مو هتعؾؼ سموًمتخػقػ مـ اًمـجوؾماوت حش ً امل راٍي ذم ذًماؽ هاق ماذهى
احلـػقيق هذا هق أطمسـ اعمذاهى ذم هذه اعمسلًمي.
ّ د امل راٍي ذم ذًماؽ هاق ماذهى اًمشاوومعقيق هعـال اًمشاوومعقي هضاقؼقن
اًمتخػقااػ ذم اًمـجوؾمااوت سمخااالف احلـػق اي وماانهنؿ هتقؾمااعقن ذم اًمتخػقااػ ذم
اًمـجوؾموت.
ّ القنعدة ذلك اليت اخ ءزٍء ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ ٘ زه ُ
ايف ىُ " ٍلفى عن ٍشري سنئز النجنسنت"

هذه اًمؼوقمدةق ال هتؼد ذًمؽ ال سمبقل وال هموئطق وال دمق وال همػم ذًمؽ
ودًمقؾ ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات قمغم هاذه اعمسالًمي هاق ؾماوئر

أدًمي االؾمتجامرق ؾماوئر أدًماي االؾماتجامر شمادل هلاذاق والؿماؽ أن اإلكساون إذا
اؾمتجؿر ومنكف ؾمقبؼك يشء مـ أصمر اًمـجوؾمي ذم اعمحؾق هعـل إذا اسه سماوخلرق أو
احلجورة أو كحق ذًمؽ ومنكف ؾمقبؼك يشء مـ أصمر اًمـجوؾمي إمم ظمرهق وهاذا األصمار
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قمػو قمـف اًمشورع ومدل ذًمؽ قمغم أكف هعػك قمـ ؾموئر هسػم اًمـجوؾماوتق وال هتؼقاد
ذًمؽق ظمال ًومو عمو هذيمره اًمػؼفوء رهفؿ ات مـ شمػصقالت
فءلقءعدٗ ىقْل ذلك :أكف هعػاك قماـ ؾماوئر هساػم اًمـجوؾماوتق وال
هتؼقد ذًمؽ ال سمبقلق وال هموئطق وال دمق إمم ظمرهق هعـل ً
مثال ىمطرة مـ اًمادمق أو
اًمبقلق أو اًمغوئطق أو كحق ذًمؽ إمم ظمرهق وذيمركو ا ًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ
يمام ىمول اعممًمػ وهق أن اًمؽقومقلم ىماد قمارف يػاقػفؿ ذم اًمعػاق قماـ
اًمـجوؾمي ومقعػقن مـ اعمغؾظي قمـ ىمدر اًمدرهؿ اًمبغكم.
 اًمدرهؿ اًمؽبػم هق اعمثؼولق وذم اعمسوطمي ىمدر قمرض اًمؽػ.
واًمبغكم هعـل اًمدائرة اًمسقداء اًمؽوئـي ذم ذراع اًمبغؾق هعـل هعػقن قمـ
ذًمؽق هعـل وإن يمون مغؾظي
 مو هل اًمـجوؾمي اعمغؾظي؟
هؼقل :اًمـجوؾمي اعمغؾظي هل اًمتل صمبتً سمدًمقؾ مؼطقع سمف
 احلـػقي هؼسؿقن اًمـجوؾموت إمم ىمسؿلم:
 oكجوؾموت مغؾظي وهل اًمتل صمبتً سمدًمقؾ مؼطقع سمافق
مثؾ اًمبقلق مثؾ اًمغوئطق مثؾ اًمدم اعمسػقح.
 oكجوؾمي همػم مغؾظي هل اًمتل صمبتً سمدًمقؾ همػم مؼطقع
سمفق مثؾ اًمدمق واًمؼقهق إمم ظمرهق هاذه كجوؾماي هماػم
مغؾظي.
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اًمـجوؾمي وإن يموكً مغؾظي هعـل هعػقن ىمادر اًمادرهؿ اًمابغكمق هعـال
اًمدائرة اًمسقداء شمؽقن ذم ذراع اًمبغؾ هعػقن قمـفو.
ومفذا هدًمؽ قمغم أهنؿ وػػقن ذم اًمـجوؾماوتق هتقؾماعقن ذم اًمتخػقاػ
ذم اًمـجوؾموتق وهذا مذهى احلـػقي .
ويمام ذيمركو أن مذهى احلـػقي رهفؿ ات هؿ أطمسـ اعمذاهى ومقام هتعؾؼ
سمتطفػم اًمـجوؾمي
أهضو ذم اًمتخػقػ مـ اًمـجوؾميق إمم ظمره.
ومو هتعؾؼ ً
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(املنت)
وأصو آدص وُو أن اىهوفِني قس ؾصف ختفِفِم ل اىـفو ؾن اىياحسف فِـفػون
من اعللٌؼف ؾن قسر ادلرمه اىبلىل.
ومن اؼلففف ؾن ر ؽ اػلو اعلتيجس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل رسمع اعمحؾق رسمع اًمثقب وػػقن قمـف>

هذا هدًمؽ قمغم أهنؿ هتقؾمعقن ذم اًمتخػقػ مـ اًمـجوؾمي
 فءليجءس٘ عيدٍه تيقشه ا قشنني:

 oكجوؾمي مغؾظي صمبتً سمدًمقؾ ىمطعل.
 oكجوؾمي خمػػي صمبتً سمغػم دًمقؾ ىمطعل

[ املراْ مً اليجءس٘ املغلظ ٘ :اًمـجوؾمي اعمغؾظاي ىمادر اًمادائرة
اًمسااقداء ذم ذراع اًمبغااؾق وػػااقن مـااف يمااوًمبقلق اًمغااوئطق إمم
ظمره.
[ املراْ مً اليجءس٘ اخلأا ٘ :كجوؾماي خمػػاي رسماع اًمثاقب
وػػقن مـفق هذا هدًمؽ قمغم أهنؿ هتقؾمعقن ضمدً ا رهفؿ ات.
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(املنت)

واىشحفـي إزاهئم ل ذزل.
فال ًـفو ؾن اىياحسحت إال ؾن أثص الاسػتٌاحء ووهػمي اذلابب وبػوٍ وال ًـفػو
ؾن دم وال ؾن كريٍ إال ؾن دم اىرباقَث وبوٍ مؽ أهَ ًيجس أرواث اًهبحمئ وأ واىِح
وقسرا أشس أقوال األمئف األرـف،
وكري ذزل .فقوهل ل اىياحسحت هوؿًح ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

الشءفرٕ ٓشدد

ألؾ اًمشوومعل اًمتشدهدق ال هؽود هعػق قمـ هسػمق هعـل ال هعػق قمـ هسػم
اًمـجوؾموت إال ذم أؿمقوء معدودة.



( فال ًـفو ؾن اىياحسحت إال ؾن أثص  ...وكري ذزل).

فءلشءفرٕ ٓشدد

اليجءسءت وهرى أكف ال هعػك قمـ اًمـجوؾمي مطؾ ًؼو طمتك قمـ اًمقسػم ال مء ذبس
الشٔ زهُ ايف:

o

وهعػق قمـ هسػم اًمدمق واًمؼقه

o

أهضو مو هعن االطمؽماز قمـف مثؾ دم اًمؼماهمقٌق واًمؼروحق
ويمذًمؽ ً
واًمدمومؾ

o

ومو ال هدريمف اًمطرفق هعـل مو ال هدريمف اًمعلم

o

أهضو مو ورج ممو ًمقس هق ؾموئؾ يموًمذسموب وكحق ذًمؽق
ويمذًمؽ ً
هذه اًمتل هعػق قمـفوق مو قمدا ذًمؽ ال هرى اًمعػق قمـف.
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(املنت)
ومػػحزل متوسػػط ل هػػوع اىياحسػػف ول قػػسرُح فإهػػَ ال ًقػػول ياحسػػف األرواث
واأل وال ممح ًؤ ل محلَ وًـفو ؾن ٌسري ادلم وكريٍ
وأمحس لشزل فإهَ متوسط ل اىياحسحت فال ًيجس األرواث واأل ػوال وًـفػو
ؾن اىُسري من اىياحسف اىيت ٌشه الاحرتاز ؾيح حىت إهَ ل إحػسى اىػصواًتني ؾيػَ
ًـفو ؾن ٌسري روث اىبلو وامحلحر و ول اخلفحش وكري ذزل ممح ٌشه الاحػرتاز ؾيػَ
و ًـفو ل إحسى اىصواًتني ؾن اىُسري من اىصوث واىبول من  ل حِوان ظحُص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

اعمشفقر مـ مذهى اإلموم أهد رهف ات أكف هعػك قماـ هساػم اًمادم ذم

همػم اعمطعقم.
أهضو هعػك قمـ أصمر االؾمتجامر سمؿحؾفق هعـل اعمشفقر ماـ ماذهى
ويمذًمؽ ً
اإلموم أهد أن أصمر االؾمتجامر مو دام أكف سمؿحؾف هـتؼؾ هعػك قمـف.
أهضو هعػك قمـ هسػم اًمدم ذم همػم اعمطعقمق هذا اعمشفقر مـ مذهى
يمذًمؽ ً
اإلموم أهد.
مو ذيمره اًمشقخ مـ هذه اًمرواهوت هذه قمغم ظمالف اعماذهىق ومفاذه رواهاي
قمـ اإلموم أهد قمغم ظمالف اعمذهى.
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(املنت)
لٌل ذمص ذزل اىقح أ و ًـىل ل رشح اعلشُب وُو مؽ ذزل ًو ب ا تيحب
اىياحسف ل اىصالة ل امجلةل من كري ذالف ؾيَ طل خيتٌف قوهل ل ذزل لٌل ادتٌف
أتححب محزل .
وىو صىل هبح ً
جػحُال أو باسػ ًَح طل جيػب ؿٌَػَ اإلؿػحدة ل أع اىػصواًتني لقػول
محزل ،لٌل دل ؿٌََ حسًث اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل علح ذٌؽ هـٌََ ل أجيحء اىصػالة
ألجو األذى اذلي فهيٌل وطل ٌس تقبو اىصالة وعلح صىل اىفجص فوجس ل جو َ جنحسف أمص
لسٌِح وطل ًـس اىصالة
واىصواًف األدصى جتب اإلؿحدة لقول أيب حٌَفف واىشحفـي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

فءخلالص٘ ٍرِ املشأل٘:
 مو هعػك قمـف مـ اًمـجوؾماوت أن احلـػقاي رهفاؿ ات ألاؾفؿ ذم

ذًمؽ هق أوؾمع اعمذاهى طمتاك أن اًمـجوؾماي اعمغؾظاي هعػاقن قمـفاو سمؿثاؾ ىمادر
اًمدرهؿ اًمبغكمق وهل اًمدائرة اًمسقداء ذم ذراع اًمبغؾق وإذا يموكً كجوؾماي خمػػاي
رسمع اًمثقب ورسمع اعمحؾ هذا هعػقن قمـفق والؿمؽ أن هذا شمقؾمع.
 هؼوسمؾ هذا األلؾ ألاؾ اًمشاوومعقي وأن اًمشاوومعقي هشاددون ذم
اًمـجوؾميق وأهنؿ ال هعػقن قمـ هسػم اًمـجوؾموت مطؾ ًؼو إال يمام شمؼدم مو ال هدريماف
اًمطرفق مو هعذر اًمتحرز مـفق هسػم اًمدمق هسػم اًمؼقهق وكقؿ اًماذسموبق هعـال ماو
حيؿؾف اًمذسموب إمم ظمرهق هذه هل اًمتل هعػقن قمـفو.
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 اإلموم أهد رهف ات ذم سمعض اًمرواهوت اًمتال كؼؾفاوق وإال ومانن
أهضو مـ مذهى اإلموم أهد ىمرهاى ماـ اًمشاوومعل أهناؿ هشاددون ذم
اعمشفقر ً
اًمعػق قمـ اًمـجوؾموتق ًمؽـ يمام ذيمر اًمشاقخ رهاف ات قماـ اإلماوم أهاد أكاف ذم
سمعض اًمرواهوت أكف هعػق قمـ هسػم روث احلامر أو اًمبغؾ إمم ظماره ماع أن هاذه
األرواث أهنو حمرمي إمم ظمره.
 اعموًمؽقي يمام ذيمر اًمشقخ رهف ات شمعومم أهناؿ هتقؾماطقن وهعػاقن
قمـ هسػم اًمدم وهمػمه إمم ظمره.
ّ اخلالص٘ ذل ك أن أؿمد اعمذاهى هق مذهى اًمشاوومعقيق وىمرهاى
مـف مذهى ا حلـوسمؾيق وأوؾمع اعمذاهى ذم هذه اعمسالًمي هاق ماذهى
احلـػقي
ّالقءعدٗ ذلك ىُ "ٍلفى عن ٍشري سنئز النجنسنت" يمام دل ًماف
ؾموئر أدًمي االؾمتجامر.
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(املنت)

أصو آدص ل إزاًهتح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل شمطفػم اًمـجوؾميق سمؿ شمطفر اًمـجوؾمي؟

أهضو أطمسـ اعمذاهى ذم ذًمؽ هق مذهى احلـػقي
هذا ً
أهضو هذا ألؾ ظمر مو هتعؾؼ سمتطفػم اًمـجوؾموت احلـػقي رهفاؿ ات شمعاومم
ً
هاؿ أطمسااـ اعمااذاهى ومااقام هتعؾااؼ سمتطفااػم اًمـجوؾمااوتق وهتقؾمااعقن ذم شمطفااػم
مطفرا
اًمـجوؾميق وهرون أن اًمـجوؾمي شمطفر سمقاطمد وقمنمهـ
ً
أمو اًمػؼفوء رهفؿ ات شمعومم ومانهنؿ ال هارون أن اًمـجوؾماي شمطفار إال سموعماوءق
هعـل ذم اًمغوًمى هعـل ذم اجلؿؾي وإن يموكقا هستثـقن
هعـل األلؾ ذم يمالمفؿ أو األلؾ قمغم مذاهبفؿ أن اًمـجوؾماوت ال شمطفار
مطفراق هاذيمرون اعماوءق
إال سموعموءق سمخالف احلـػقي ومفؿ هذيمرون واطمدً ا وقمنمهـ
ً
هذيمرون اعمسهق هذيمرون اًمتؼقهرق هذيمرون االؾمتحوًميق إمم ظمرهق قمـدهؿ أؿماقوء
يمثػمة شمطفر هبو اًمـجوؾمي.
ّالضءبط ذلك القءعدٗ ذلك أن النجنسة تطوز بكل مطوزق ٍ رِ
القءعدٗ ذلك

ألن اًمـجوؾمي قملم مستخبثي رش ًقمو ومنذا زاًمً سملي مزهؾ ومنن اعمحاؾ هطفارق

احلؽؿ هدور مع قمؾتف وضمق ًدا وقمد ًمو.
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(املنت)
قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :
وأصو آدػص ل إزاًهتػح مفػشُب أيب حٌَفػف تػزال بػ مزًػو مػن اعلحاـػحت واجلحمػسات
واىشحفـي ال ٍصى إزاًهتح إال ابعلحء حىت مح ًصُب أسفو اخلف والشاء واذلًو ال جيزئ فَِ إال
اىلسو ابعلحء وحىت جنحسف األرض.
ومشُب أمحس فَِ متوسط ف مح جػحءت ػَ اىسػ يف قػحل ػَ رحػوز ل اىصػحَح ؾيػَ
مسحِح ابىرتاب وبوٍ من اىيـو وبوٍ لٌل جحءت َ اىس يف لٌل جيوز مسحِح من اىسبٌِني فإن
اىسبٌِني ابىًس بف إىل سحةص األؾضحء لأسفو اخلف ابىًس بف إىل سحةص اىثَحب ل تهصر اىياحسف
ؿىل  ل مهنح.
وادتٌف أتحح َ ل أسفو اذلًو ُو ُو لأسفو اخلف لٌل جحءت َ اىس يف واسػ تواهئح
ىمأثص ل ذزل؟ واىقِحس إزاًهتح ؾن األرض ابىشمس واىصحي جيب اىتوسط فَِ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

سمسؿ ات اًمرهـ اًمرطمقؿق إن احلؿد ت كحؿده وكستعقـف وكساتغػرهق وكعاقذ
سموت مـ رشور أكػسـو ومـ ؾمقئوت أقمامًمـو مـ هيده ات ومال مضؾ ًمفق ومـ هضؾؾ
ومال هودي ًمفق وأؿمفد أن ال إًمف إال ات وطماده ال رشهاؽ ًمافق وأؿمافد أن حمؿادً ا
قمبده ورؾمقًمفق اًمؾفؿ لؾ وؾمؾؿ وسمورك قمغم كبقـو حمؿاد وقماغم ًماف وألاحوسمفق
وسمعد:
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شمؼدم يشء مـ اًمؼقاقمد واأللقل اًمتل سمقـفو ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقاي رهاف
أهضو مو هتعؾؼ سمٌماء ماـ مـاوهٍ أهاؾ
ات ومقام هتعؾؼ سمؿذاهى األئؿيق ويمذًمؽ ً
اًمرأي وأهؾ احلدهٌق إمم ظمره.



صمؿ سمعد ذًمؽ ذيمر اًمشقخ رهف ات شمعومم أصلًا آخـس لئ نـ٘ ٍّـْ مـا ٓتعلـه

بتطَري اليذاضات

وذيمركو أن أطمسـ اعمذاهى ذم هذه اعمسلًمي هق مذهى اإلموم أو طمـقػاي

رهف  :ومنن أسمو طمـقػي رهف ات هرى أن اًمـجوؾماي ال هؼتٍما قماغم شمطفػمهاو سموعماوء
ومؼطق سمؾ إن احلـػقي رهفؿ ات هذيمرون ذم يمتبفؿ أؿمقوء يمثػمة شمطفر هبو اًمـجوؾميق
مطفارا ماـ اعماوءق واًمادًمؽق واًمشاؿسق واًمتؼاقهرق
ومذيمروا واطمادً ا وقمنماهـ
ً
وقمصػم اًمػقايمفق وموء اخلؾ وهمػم ذًمؽ.
أهضاو
واأللؾ اًمثول :ألؾ اًمشوومعقي وهؼارب مـاف احلـوسمؾايق ويماذًمؽ ً
اعموًمؽقي ذم اجلؿؾيق هعـل وإن يموكقا وصصقن ًمؽـ ذم اجلؿؾي احلـوسمؾي واًمشاوومعقي
واعموًمؽقي هرون أن اًمـجوؾمي ال شمطفر إال سموعموء يمام ذيمر اًمشقخ رهف ات شمعاوممق وإن
يموكقا هستثـقن سمعض اعمسوئؾق ً
ومؿثال اعموًمؽقي هؼقًمقن :سملن اًمـجوؾمي شمطفار سموعماوءق
أهضاو سموعمساه سموخلرىماي
أهضو شمطفر سموًمدًمؽ ًمؾخاػ واًمـعاؾق ويماذًمؽ ً
ويمذًمؽ ً
اعمبؾؾي سموعموءق إذا يمون هذا اعمتـجس هػسد سموًمغسؾ إمم ظمرهق ًمؽـ رأي احلـػقي هق
أوؾمع اعمذاهى ذم هذه اعمسلًميق واًمؼوقمدة ذم ذًمؽ يمام أرشكاو أن اًمـجوؾماي شمطفار
سمؽؾ مبوحق وال هؼتٍم ذًمؽ قمغم اعموءق وهدل هلذه اًمؼوقمدة ؾموئر أدًمي االؾماتجامرق
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ومنن أدًمي االؾمتجامر ومقفو شمطفػم اخلورج مـ اًمسبقؾلم مع أكاف أهمؾاى اًمـجوؾماوت
سموعمسه دون اعموءق وهذا هدل قمغم أن اعموء ًماقس رش ًـماو ًمتطفاػم اًمـجوؾمايق وهاذا
اًمؼقل هق اًمصقابق وهق اظمتقور ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي واسمـ اًمؼقؿ رهفام ات.

اخلالص٘ يف ذل أصالٌ:
* ألؾ هتقؾمع وهؿ احلـػقي.
* وألؾ هشدد قمغم سمؼقي اعمذاهى .
االراجح اًمؼوقمدة ذم ذًمؽ يمام أرشكو أن اًمـجوؾمي قملم مستؼذرة رش ًقمو شمطفر
سمؽؾ مزهؾ.



ّقــْلُ :وادتٌف أتحح َ إىل أسفو اذلًو ..إىل آدصٍ:

اعمشفقر مـ مذهى اإلموم أهد رهف ات أن أؾمػؾ ذهاؾ اعمارأة ال هطفار إال
سموعموءق اعمرأة إذا ظمرضمً اًمسـي أن شمرضب سمثقهبو قمغم األرض ًمؽل شمسؽم ىمادمقفوق
ومفؾ ذهؾ اعمرأة إذا ألوب ؿمق ًئو مـ اًمـجوؾميق إذا مارت قماغم يشء ماـ اًمـجوؾماي
أصمـوء مشقفو هؾ هطفره مو سمعده مـ اًمؽماب أو ال؟
اعممًمػ رهف ات أؿمور إمم اخلالف ذم هذه اعمسلًميق واعمشافقر ماـ ماذهى
اإلموم أهد رهف ات أكف ال هطفرق يمام شمؼدم.
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(املنت)

جًسح وقسرا ُو دٍن اًهيػود واىتسػحُو ُػو دٍػن اىيصػحرى
فإن اىتشسًس ل اىياحسحت ً
ودٍن اإلسالم ُو اىوسط ف قول ٍهون فَِ يشء مػن ُػشا اىبػحب ٍهػون أقػصب إىل دٍػن
اإلسالم.
وأصو آدص وُو ادتالط الالل ابلصام اكدتالط اعلحاؽ اىعحُص ابىيجس فقول اىهوفِني
فَِ من اىشسة محال دفحء َ
ورس قوهلم إلحق اعلحء سحةص اعلحاـحت وأن اىياحسف إذا وقـت ل محاؽ طل همهن اسػ تـٌلهل
إال ابس تـٌلل اخلبث فِحصم امجلَؽ مؽ أن تياُس اعلحاؽ كري اعلحء اآلاثر فَِ قٌَةل
و إزاهئم محزل وكريٍ من أُو اعلسًيف فإهنم ل اعلشِور ال ًيجسػون اعلػحء إال ابىتلػري وال
هميـون من اعلس تـمو وال كريٍ مبحىلف ل ظِورًف اعلحء مؽ فصقِم ٌَُ و ني كريٍ من اعلحاـحت
وألمحس قول هكشُهبم ىهن اعلشِور ؾيَ اىتوسط ابىفصق ني قٌَهل ولثريٍ لقول اىشحفـي.
وادتٌف قوهل ل اعلحاـحت كري اعلحء ُو ًٌحه ابعلحء أوال ًٌحه َ لقول محزل واىشحفـي
أو ًفصق ني اعلحء وكري اعلحء نزو اىـيب ؿىل جالث رواايت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

أهضو هذه اعمسلًمي مفؿيق وهذه اعمسالًمي ومقفاو ألاالن يماام ؾماؾػق وؾماـبلم
ً
أهضو اًمؼوقمدة ذم هذه اعمسلًميق وهل اظمتقور ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات
ً



فعيدىا أصالٌ يف ٍرِ املطأل٘:
 ألؾ هتشدد
 وألال هتقؾمع

وقمـدكو سمقون اًمؼوقمدة اًمتل دل هلو اًمدًمقؾ واظمتورهو ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقاي
رهف اتق وهذه اعمسلًمي هل وىمقع اًمـجوؾمي ذم اعموئع:
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إذا وىمعً اًمـجوؾمي ذم اعموئع ومفؾ هـجس هذا اعموئع وجيى اضمتـوسمف أو أكاف ال
هـجس؟
اعموئع هـؼسؿ إمم ىمسؿلم:
اًمؼسؿ األول :أن هؽقن اعموئع مو ًءق ومنذا يمون اعموئع موء ومنن اًمػؼفوء هػصاؾقن
سملم اًمؼؾقؾ واًمؽثػمق هؼقًمقن :سملن اًمؼؾقؾ هـجس سمؿجرد اعمالىموةق هعـال جمارد أن
شمؼع ومقف اًمـجوؾمي هـجسق وأمو اًمؽثػم ومنكف ال هـجس إال سماوًمتغػمق هاذا قمـادكو إذا
يمون اعموئع موءق إذا يمون اعموئع موء هػصؾقن سملم اًمؼؾقاؾ واًمؽثاػمق ومقؼقًماقن :سمالن
اًمؼؾقؾ هاـجس سمؿجارد اعمالىماوة وإن هتغاػمق وأماو اًمؽثاػم ومنكاف ال هاـجس إال
سموًمتغػمق هذا إذا يمون اعموئع موء.
اًمؼسااؿ اًمثااول :أن هؽااقن اعمااوئع همااػم مااوء يموًماادهـق واًمعسااؾق واًمزهااًق
واحلؾقىق واًمؾبـق ومقؼقًمقن :سملكف هـجسق سمؿجرد أن شمؼع ومقاف اًمـجوؾماي هاـجس
وطمقـئذ حيرم اؾمتعامًمفق وهذا الؿمؽ أكف يمام ذيمر اًمشقخ رهف ات شمعومم أن ومقف مـ
اًمتشدهدق ىمول ًمؽ :ومقحرم اجلؿقع مع أن شمـجقس اعموئع همػم اعموء اآلصمور ومقف ىمؾقؾي.
وهذا هق اعمشفقر هعـل اًمتػرهؼ سملم اًمؼؾقؾ واًمؽثػم هاذا هاق اعمشافقر ماـ
مذهى اإلموم أهد رهف اتق ومقؼقل :اعموئعوت إذا يموكً موء هػارق سمالم اًمؼؾقاؾ
واًمؽثػمق إذا يموكً ًمقسً موء ومؿجرد أن شمؼع ومقفو اًمـجوؾمي هارون أهناو شماـجسق
أهضاو احلـػقاي واًمشاوومعقي إمم
هذا هق اعمشفقر مـ مذهى اإلموم أهدق ويماذًمؽ ً
ظمره.
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األلؾ اًمثول :ألؾ اعموًمؽقي وأن اعموئع ال هـجس إال سموًمتغػم دون أن هػصؾ
سملم ىمؾقؾ ويمثػمق وهذا اًمؼقل هق اًمصقاب أن اعماوئع ال هاـجس إال سماوًمتغػم دون
شمػصقؾ سملم ىمؾقؾ ويمثػمق وؾمقاء يمون اعموئع موء أو همػم موءق وهذا ألاؾ اعموًمؽقايق
وهلذا اعموًمؽقي رهفؿ ات شمعومم حيدوا طمدً ا ًمؾؼؾقؾ واًمؽثػمق هعـل مو ذيمروا طمادً ا
ًمؾؼؾقؾ واًمؽثػم يمام هذيمره سمؼقي اًمػؼفوء رهفؿ ات شمعوممق ومو ذهى إًمقاف اعموًمؽقاي
هق اًمصقابق ومـؼقل :اعموئع ؾمقاء يمون موء أو همػم ماوء إذا وىمعاً ومقاف اًمـجوؾماي
ومفق كجسق إن هتغػم ومفق ـموهر.
وهذا هق اًمصقابق وهق اظمتقور ؿمقخ اإلؾمالم رهف اتق ومتؾخص أن قمـدكو
ألالن:
ألؾ هتقؾمع وهق مذهى اعموًمؽقي رهفؿ ات شمعوممق وأكاف ال ألاؾ كجوؾماي
إال مع اًمتغػم.
وألؾ ظمر هغػم وهق سمؼقي اًمػؼفوء وأكف هؼسؿقن اعموئع إمم هذهـ اًمؼسؿلم.
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(املنت)

ول ُشٍ األقوال من اىتوسط ًأثصا وهؼصا مح ال دفحء َ مؽ أن قػول أمحػس اعلوافػه ىقػول
محزل راحج ل ادلىَو.
وأصو آدص وُو أن يٌيحس ل أ زاء اعلَتف اىيت ال رظو ف فهيح اكىشػـص واىؼفػص واىػصٌ
مشاُب ُو ُو ظحُص أو جنس جالجف أقوال:
أحسُح :جنحس هتح معٌقح لقول اىشحفـي ورواًف ؾن أمحس يحء ؿىل أهنح زء من اعلَتف.
واىثحين :ظِحرهتح معٌقًح لقول أيب حٌَفػف وقػول ل مػشُب أمحػس يػحء ؿػىل أن اعلو ػب
يٌياحسف ُن اىصظوابت ويه إمنح تهون فحص جيصي فَِ ادلم وىِشا حنك عِحرة محال هفس هل سحاةل
مفح ال رظو ف فَِ من األ زاء مبزنةل محال هفس هل سحاةل.
واىثحىث جنحسف مح اكن فَِ حس اكىـؼم إلحقح هل ابيٌحم اىَح س وؿسم جنحسف مػح طل ٍهػن
فَِ إال اىامنء اكىشـص إلحقح هل ابىيبحت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

أهضو ـمرومون ووؾمط
هذه اعمسلًمي ً

وأطمسـ اعمذاهى ذم هذه اعمسلًمي هق مذهى احلـػقيق يمام شمؼادم أن ماذهى
احلـػقي رهفؿ ات شمعومم ومقام هتعؾؼ سموًمـجوؾماوت ألاؾفؿ هاق أطمساـ األلاقلق
أطمسـ األلقل هق ألؾ احلـػقي
ومبؼقي أضمزاء اعمقتي اًمتل ال طمقوة ومقفو مثؾ اًمشعرق واًمظػرق واحلوومرق واًمؼرنق
ويمذًمؽ اًمعظومق واألفمالف وكحق ذًمؽ هؾ هذه ـموهرة أو ًمقسً ـموهرة؟
أؿمد اعمذاهى ذم هذه اعمسلًمي هق مذهى اًمشوومعقي يمام شمؼدم ًمـو أن اًمشاوومعقي
هؿ أؿماد اًمـاوس وماقام هتعؾاؼ سموًمـجوؾماوتق يماام أهناؿ أؿماد اًمـاوس وماقام هتعؾاؼ
سموعمعومالت
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وأطمسـ اعمذاهى ذم هذه اعمسلًمي هق ماذهى احلـػقايق ومانن احلـػقاي هارون
ـمفورة مثؾ هذه األؿمقوءق طمتك مو هتعؾؼ سموأللؾ هعـل هرون أن احلوومرق واخلػق
أهضو األفمالف واًمؼرونق واًمصاقفق واًمشاعرق واًمعصاىق
واًمعظومق ويمذًمؽ ً
احلـػقي هرون ـمفورة هذه األؿمقوء مـ اعمقتي.
واًمرأي اًمثول وهق رأي اًمشوومعقي :هرون أن هذه األؿمقوء كجسي.
واًمرأي اًمثوًمٌ ذيمره اًمشقخ وهق مذهى اعموًمؽقاي واحلـوسمؾاي :ماو يماون ومقاف
طمس يموًمعظوم هذا كجسق ومو ًمقس ومقف طمس يموًمشعرق واألفمالف واحلوومر هاذا
فموهر.
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(املنت)

وأصو آدص وُو ظِحرة األحساث اىيت يه اىوضوء واىلسو فإن مشُب فقِحء الػسًث
اس تـمٌوا فهيح من اىسنن مح ال ًوجػس ىلػريمه وٍهفػي اعلسػح ؿػىل اخلفػني وكريُػح مػن ايٌبػحس
والوااٌػ فقس صيف اإلمحم أمحس لتحب اعلسح ؿىل اخلفني وذمص فِػَ مػن اىيصػوص ؾػن اىيػيب
صىل شل ؿٌََ وسظل وأتحح َ ل اعلسح ؿىل اخلفني واجلور ني وؿىل اىـٌلمف و ؿىل مخص اىًسحء
لٌل اكهت أم سٌمف زوج اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل وكريُح تفـػهل وؿػىل اىقالوػس لػٌل اكن أ ػو
موىس وأوس ًفـالهَ مح إذا تأمهل اىـحطل ؿظل فضو ؿظل أُو السًث ؿىل كريمه مػؽ أن اىقِػحس
ػحُصا وإمنح توقف ؾيَ من توقف من اىفقِحء ألهنم قحىوا مبح ٌلِم من األثص
ًقت ذزل اقتضح ًء ً
و بيوا ؾن اىقِحس ورؿًح.
وطل خيتٌف قول أمحس فحص جحء ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل لأححدًث اعلسح ؿىل اىـٌلمئ
واجلور ني واىتوقِت ل اعلسح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

سموًمـسبي ًمؾؿسه قمغم اخلػلم ومو هؾحؼ هبام قمـدكو ألالن:
األصل األّل :التْضع يف ذل إشمبو ًقمو ًمؾسـيق وهذا مذهى اإلماوم أهاد رهاف
ات شمعوممق ومنن احلـوسمؾي رهفؿ ات هرون اعمسه قمغم اخلػالمق وهارون اعمساه قماغم
اًمعامئؿق وهرون اعمسه قماغم مخار اًمـساوءق وهارون اعمساه قماغم اجلاقرسملمق هاذا
اعمشفقر مـ مذهى اإلموم أهد رهف ات شمعومم.
ّأضٔه املراٍب يف ٍرِ املطأل٘ هق مذهى احلـػقيق ومنن احلـػقي ال هرون اعمسه
قمغم اًمعامئؿ وال هرون اعمسه قمغم اجلقرسملمق ومػمون اعمسه ومؼط قمغم اخلػلمق هعـل
مو هؾبس قمغم اًمرضمؾ مـ اجلؾاد يماوًمعامئؿق واجلاقاربق ومخار اًمـساوء ال هارون
اعمسه قمؾقفو.
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واًمصقاب ذم هذه اعمسلًمي هق مو ذهى إًمقف احلـوسمؾي رهفؿ ات شمعومم.
اعموًمؽقي واًمشوومعقي ال هرون اعمسه قمغم اجلقاربق وال هرون اعمسه قمغم مخار
اًمـسوء ظمال ًومو ًمؾحـوسمؾي رهفؿ ات
ومعـدكو ألالن ووؾمط:
احلـػقي هشددون ذم هذه اعمسلًمي
احلـوسمؾي هتقؾمعقن ذم هذه اعمسلًمي إشمبو ًقمو ًمؾسـيق ور ًدا ًمؾبدقميق ألن اًمراومضاي
ووًمػقن ذم هذه اعمسلًميق ومؼاد ظماوًمػفؿ اإلماوم أهاد رهاف ات وشمقؾماع ذم هاذه
إفمفورا ًمؾسـي ور ًدا ًمؾبدقمي.
اعمسلًمي
ً
أهضو هرون اعمسه قماغم
اعموًمؽقي واًمشوومعقي هرون اعمسه قمغم اخلػلمق ويمذًمؽ ً
اًمعامئؿق ًمؽـفؿ ال هرون اعمسه قمغم اجلقرسملمق هعـل مو هؾبس قماغم اًمارضمؾلم ماـ
أهضاو ال هارون اعمساه قماغم مخار اًمـساوء
ىمطـق ولقف وكحق ذًمؽق ويماذًمؽ ً
سمخالف مذهى احلـوسمؾي.
ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات اًمؼوقمدة قمـده أكف هؿسه قمغم ماو شمـتػاع سماف
اًمرضمؾق وهـتػع سمف اًمرأسق هعـل يمؾ مو شمـتػع سمف اًمرضمؾ وشمـتػع سمف اًمرأس وهشاؼ
كزقمف هرى أكف هؿسه قمؾقفق ومػمى أكف هؿسه قمغم اجلقاربق وقمغم اخلػوفق وقماغم
اًمؾػوئػق هعـل إذا يمون هـوك ًمػوئػ شمؾػ قمغم اًمؼدم إمم ظمره ذم ؿمدة اًمؼمد هرى
أهضو هرى أكف هؿسه قمغم اًمؼالكاس وهال قمباورة قماـ
أكف هؿسه قمؾقفو ويمذًمؽ ً
سمعض أهمطقي اًمرأس إمم ظمره.
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فاخلالص٘ يف ٍرِ املطـأل٘ :أن قمـدكو ألؾ وهاق ماذهى احلـػقاي اًمتشادهدق
احلـوسمؾي هؼوسمؾقهنؿ ذم اًمتقؾمعق اعموًمؽقي واًمشوومعقي هتقؾمطقن سملم األلؾلم.
اًمراضمه ذم ذًمؽ مو ذهى إًمقف اسمـ شمقؿقي رهف ات وهق أكف هؿسه قمغم يمؾ مو
أهضاو اًمعامئاؿ ومخار
شمـتػع سمف اًمرضمؾ مـ ضمقرب أو ظمػق أو ًمػوئػق ويماذًمؽ ً
اًمـسوءق وطمتك اًمؼالكس اًمتل هشؼ كزقمفوق وهل مـ أًمبسي اًمرؤوس هصه اعمسه
قمؾقفو.
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(املنت)

وإمنح ادتٌف قوهل فحص جحء ؾن اىصحح ف نرمص اىًسحء واكىقالوس ادلهَحت،
ومـٌوم أن ل ُشا اىبحب من اىصدصف اىيت تش بَ أصول اىرشًـف وتوافه اآلاثر اىثح تف ؾن
اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل.
واؿظل أن  ل من تأول ل ُشٍ األدبحر ً
تأوًال مثػو مػون اعلسػح ؿػىل اىـٌلمػف مػؽ ـػض
اىصأس ُو اغلزئ وبو ذزل طل ًقف ؿىل ٍلوع األدبحر.
وإال مفن وقف ؿىل ٍلوؾِح أفحدتَ ؿٌٌل ًقِيح خبالف ذزل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

هذا مذهى اًمشوومعقيق هعـل اًمشوومعقي مع أهناؿ هارون اعمساه قماغم اًمعامئاؿ
ًمؽـفؿ هؼقًمقن :السمد مـ اعمسه قمغم سمعض اًمرأس مع اًمعامميق ال هؽتػك سموعمساه
قمغم اًمعاممي ومؼط سمؾ السمد مـ مسه سمعض اًمرأسق شمرى اًمشقخ هشػم إمم مو ذهاى
إًمقف اًمشوومعقي رهفؿ ات ذم هذه اعمسلًمي.
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(املنت)

وأصو آدص ل اىتميم:
فإن أع حسًث فَِ حسًث ؾػٌلر بػن ايرس ر شل ؾيػَ اعلرصػح أهػَ جيػزئ رضػف
واحسة يٌوجَ واىهفني وىُس ل اىبحب حسًث ًـحرضَ من جًسَ وقس أذش َ فقِػحء الػسًث
أمحس وكريٍ وُشا أع من قول
من قحل جيب رضتحن واىل اعلصفقني لقول أيب حٌَفف واىشحفـي ل اجلسًس أو رضتحن إىل
اىهوؿني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

أهضو سموًمـسبي ًمؾتقؿؿ ألالنق اعمشفقر مـ ماذهى اإلماوم أهاد رهاف اتق
ً
ومذهى موًمؽق ومذهى أهؾ احلدهٌ أن اًمقاضمى ذم اًمتقؿؿ رضسمي واطمدة يماام
ضموء ذم طمدهٌ قمامر.
واًمرأي اًمثول :رأي أو طمـقػي واًمشوومعقي أكف السمد مـ رضسمتلم.
واًمصقاب ذم هذه أكف هؼتٍم قمغم رضسمي واطمدة يمام ضموءت سمف اًمسـي.
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(املنت)

وأصو آدص ل الَض والاس تححضف:
فإن مسحاو الاس تححضف من أش أ واب اىعِحرة ،ول اىبحب ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ
وسظل جالث سنن :
س يف ل اعلـتحدة أهنح تص ؽ إىل ؿحدهتح
وس يف ل اعلمزية أهنح تـمو ابًمتَزي
وس يف ل اعلتحرية اىيت ىُست ىِح ؿحدة وال تمتزي أهنح تتحَض كحىب ؿحدات اىًسحء سػ تح
أو س بـح وأن جتمؽ ني اىصالتني إن شحءت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

اعمرأة سموًمـسبي إذا يموكً مستحووي

كػوؾمو
االضتااض٘  :ىمقؾ :سملن شمرى اعمرأة د ًمو ال هصؾه أن هؽقن ً
طمقضو وال ً
وىمقؾ :سملن االؾمتحووي هل أن هطبؼ اًمدم قمـ اعمرأة سمحقٌ ال شمارى اًمطفار
مجقع اًمشفر أو ال شمرى اًمطفر إال مدة هسػمة.
ومفذان رأهون ذم شمعرهػ االؾمتحووي
املطتااض٘ ال ختلْ مً ثالخ حاالت:
إمو أن شمؽقن معتودة.
وإمو أن شمؽقن ممقزة.
وإمو أن شمؽقن متحػمة يمام ذيمر اًمشقخ رهف ات.
ً
ومؿاثال هاذه اعمارأة ىمباؾ أن هطباؼ
فإٌ كاىت معتا ٗ ومنهنو شمرضمع إمم قمود اوق
قمؾقفو اًمدم شمرى اًمعودة مـ أول اًمشفر إمم اًمققم اًمسوسمعق أو إمم اًمقاقم اًمساودسق
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ومـؼقل :ارضمعل إمم قمودشمؽق جقيض قمودشماؽق اضمؾ ا ىمادر ماو يموكاً جبساؽ
طمقضتؽ مـ اًمققم األول إمم اًمققم اًمسودسق صمؿ سمعد ذًماؽ اهمتساكم ولاؾق إمم
ظمرهق هذه إذا يموكً معتودة.
إذا مل ت ً معتا ٗ :ومـؼقل :هؾ ًمؽ اققز أو ًمقس ًمؽ اققز؟
هؾ ًمؽ اققز لوًمه أو ال؟
واًمتؿققز اًمصوًمه أن شمرى ذم سمعاض مادة االؾمتحوواي سمعاض لاػوت دم
متؿقزا ومؽمة االؾمتحوويق هعـال وماؽمة االؾمتحوواي
احلقضق هعـل أن شمرى دمفو
ً
ومقف لػوت دم احلقض
حلو
ومـؼقل :ارضمعل إمم اًمتؿققز قمغم اًمتؿققز اًمصاوًمهق وهؽاقن اًمتؿققاز لاو ً
سمحقٌ ال هؼؾ قمـ أىمؾ احلقضق وال هتعدى أيمثرهق هتصػ سمصاػوت دم احلاقض
وال هؼؾ قمـ أىمؾفق وال هتجووز أيمثرهق هذا قمغم اًمؼقل سملن احلاقض ًماف أىماؾ وًماف
أيمثر إمم ظمرهق ومـؼقل :ارضمعل إمم اًمتؿققز اًمصوًمه.
مثول ذًمؽ :هذه امرأة أـمبؼ قمؾقفو اًمدم وًمقس هلو قماودةق هال مبتادأةق أول
متؿقازا ماـ
مرة هلشمقفو اًمدم وملـمبؼ قمؾقفو دم احلقضق ًمؽـفو شمؼقل :أرى أن اًمادم
ً
اًمعورش إمم اخلومس قمنمق سمؿعـك أكـل أرى لاػوت دم احلاقض ماـ االؾماقداد
واًمرائحيق واًمثخقكي مـ اًمعورش إمم اخلومس قمنم؟
ومـؼقل :شمرضمع إمم هذا اًمتؿققز اًمصوًمه ودمعؾف طمقضافوق هاذه إذا يماون هلاو
اققز لوًمه.
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فإٌ كاٌ هلا عا ٗ ّهلا متٔٔصق هعـل قمود و مـ أول اًمشفر إمم اخلومس وشمارى
اققزا مـ اًمعورش إمم اخلومس قمنم هاؾ شمرضماع إمم اًمتؿققاز أو شمرضماع إمم
اًمتؿققز ً
اًمعودة؟
اًمشوومعل رهف ات هرى أهنو شمرضمع إمم اًمتؿققزق واإلموم أهد رهاف ات هارى
أهنو شمرضمع إمم قمود و.
واًمصقاب أهنو شمرضمع إمم اًمعودةق ألن اًمعاودة هال األلاؾق وألكاف أوابط
ًمؾؿرأةق هذه إذا يموكً متؿقزة.
القطه الجالح :إذا كاىت متاريٗق واعمتحػمة هل اًمتل كساقً قمود او مقوا ًعو
ووىمتًو وًمقس هلو اققزق هل هلو قمودة ًمؽـ شمؼقل :متك قمودشمؽ؟ شمؼاقل :كساقًق ال
أهضاو يماؿ زماـ
أدري هؾ هل ذم أول ؿمفرق ذم ظمر ؿمافرق ذم وؾماط اًمشافر؟ ً
اًمعودة؟ ال شمدري.
وأهضو ًماقس هلاو اققازق ومفاذه
هذه هسؿقفو اًمعؾامء رهفؿ ات أهنو متحػمةق ً
اعمتحػمة اًمتل كسقً مقوع قمود وق وكسقً قمادد قمود اوق وًماقس هلاو اققاز ماو
طمؽؿفو؟
كؼقل :إن يمون شمعرف اعمقواع هاؾ اعمقواع ذم اًمعنما األول؟ ذم اًمعنماق
األواؾمطق ذم اًمعنم األواظمر ؟
كؼقل :شمتحقض سموًمعنم األولق مـ أول مو ألاوهبو اًمادمق ماـ أول اًمعنما
شمتحقض هموًم ًبو ؾمتي أهوم أو ؾمبعيق شمؼقل :أكو ال أدري ًمؽـاف ال أدري متاك هالشمقـل
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احلقضق ًمؽـف ذم اًمـصػ األظمػم كؼقل :شمتحقض مـ أول اًمـصػ األظمػمق هموًم ًباو
ؾمتي أهوم أو ؾمبعي.
ـمقى إذا ىموًمً :ال أدري ذم أي وىمً مـ اًمشفرق ال أدري هؾ هق ذم أوًمف؟
ذم وؾمطف؟ ذم ظمره؟ كؼقل :شمتحقض مـ أول يمؾ ؿمفر هالزم هموًم ًبو ًمستي أهاوم أو
ًمسبعي.
ومفذا اًمؼسؿ اًمثوًمٌ :اعمتحػمة اًمتل كسقً قمود و اعمقواعق واًمعاددق وًماقس
هلو اققزق ومفذه كؼقل :أهنو إن يموكً شمعرف اعمقوع متك؟ هؾ هاق ذم أول اًمشافر
أو ذم ظمره؟ كؼقل :شمتحقض مـ أوًمف إذا يموكً ذم أول اًمشفرق ومانذا يموكاً ماـ
اًمـصػ األظمػم دمعؾف مـ أول اًمـصاػ األظماػم إمم ظمارهق هموًم ًباو ًمساتي أهاوم أو
ًمسبعيق إذا يموكً شمؼقل :ال أدري هؾ هق ذم أول اًمشفر؟ ذم وؾمطفق ذم ظمره؟
كؼقل :سملهنو شمتحاقض ماـ أول اًمشافر اهلاالزم ؾماتي أهاوم أو ؾمابعيق ومفاذه
اعمستحووي اًمتل أؿمور إًمقفو اًمشقخ وأكف أورد ومقفو هذه اًمســ اًمثالصمي.
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(املنت)

فأمح اىسًتحن األوىتحن ففي اىصحَح
وأمح اىثحىثف حفسًث محيف ًت حج رواٍ أُو اىسنن وتححَ اىرتمشي ولشزل قس روى
أ و داود وكريٍ ل سِةل ًت سَِو ـض مـيحٍ
وقس اس تـمو أمحس ُشٍ اىسنن اىثالث ل اعلـتحد اعلمزية واعلتحرية
فإن ا متـت اىـحدة واًمتَزي قسم اىـحدة ل أع اىصواًتني لٌل جحء ل ألرث األححدًث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

وهذ ا هق اعمشفقر مـ مذهى االموم أهد إذا يمون هلذه اعمرأة قمودة واققز
وموعمشفقر مـ مذهى االموم اهد أهنو شمرضمع ًمؾعودة ومقام شمؼدم ذم ىمقل أن هذا
أوبط ًمؾؿرأة أهضو هذا ومقف إشمبوع ًمؾسـي اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ ىمول إضمؾ
ىمدر مو يموكً جبسؽ قمودشمؽ ومردهو اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ وإكف أوبط
ًمؾؿرأة .
أمو اًمشوومعل رهف ات ومػمى أهنو شمرضمع إمم اًمتؿققز .
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(املنت)

فأمح أ و حٌَفف فِـترب اىـحدة إن اكهت وال ًـترب اًمتَزي وال اىلحىب
ػػو إن طل تهػػن ؿػػحدة إن اكهػػت مبتػػسأة حِضػػِح حِضػػف األلػػرث وإال حِضػػف األقػػو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

احلـػقي رهفؿ ات شمعومم أمو أسمق طمـقػي رهف ات شمعومم ومقعتؼم اًمعودة هعـك إن
يمون هلو قمودة ومقعتؼم اًمعودة وال هعتؼم اًمتؿققز وال اًمغوًمى هعـل يمؿذهى االموم
أهد ومنكف إن إضمتؿع قمودة واققز ومنكف هعتؼم اًمعودة وإذا هؽـ اققز ومفذا االمر
فموهر أن اعمعتؼم ذم ذًمؽ اًمعودة .
ومنن شمؽـ قمودة يملن شمؽقن مبتدأ هعـل أول مرة هلشمقفو اًمدم ومنكف حيقضقفو
طمقضي االيمثر ق وأيمثر احلقض قمـد احلـػقي قمنمة أهوم .
وقمغم هذا دمؾس قمنمة أهوم إذا يموكً مبتدأ أول مرة هصقبفو دم احلقض
هؼقل ًمؽ مـ طملم ألوهبو اًمدم حيقضفو احلـػقي طمقضي االيمثر ومتجؾس قمـدهؿ
قمنمة أهوم .
واًمصقاب ذم ذًمؽ اهنو ال دمؾس قمنمة أهوم أكام دمؾس هموًمى قمودة اًمـسوء
يمام ضموء ذم احلدهٌ .
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(املنت)

ومحزل ًـترب اًمتَزي وال ًـترب اىـحدة وال األكٌب
فإن طل ًـترب اىـحدة وال األكٌب فال رحَضِح و تصىل أ سا
إال ل اىشِص األول فِو رحَض ألرث الَض أو ؿحدهتح وتس تؼِص جالجف أايم ؿىل رواًتني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

االموم موًمؽ رهف ات شمعومم ذم هذه اعمسلًمي هعتؼم اًمتؿققز وال هعتؼم اًمعودة
وال هموًمى اًمـسوء هعـك ال شمرضمع إمم قمود و وال شمرضمع إمم هموًمى كسوئفو وإكام
شمرضمع إمم اًمتؿققز  .إذا ىموًمً إل أرى أن اًمدم متؿقز مـ يمذا إمم يمذا شمرضمع إًمقف
طٔب إذا مل ٓ ً هلا متٔٔص فال ختلْ مً أمسًٓ :
االمس االّل  :إن يمون هلو اققز ومنهنو شمرضمع إمم اًمتؿققز
األمس الجاىٕ  :إذا هؽـ هلو اققز ومنهنو شمصكم أسمدا كعؿ وال دمؾس ىمول سمؾ
شمصكم أسمدا إال ذم اًمشفر االول هعـل أول مو ألوهبو أول مو أـمبؼ قمؾقفو دم
احلقض ومفؾ جقض أيمثر احلقض أو قمود و وشمستظفر سمثالصمي أهوم إمم أظمره
أيمثر احلقض ؾمتي اهوم أو ؾمبعي أهوم وشمستظفر سمؿعـك أهنو شمؽمك اًمصالة
إطمتقوـمو صمالصمي أهوم وقمغم هذا ذم اًمشفر االول دمؾس قمـد اعموًمؽقي قمنمة أهوم صمالصمي
أهوم إؾمتظفور .
ومعـك إؾمتظفور  :االظمذ سموإلطمتقوط سمؿعـك أن دمعؾ هذا اًمدم طمقض ًو ومال
شمصكم ومقف وال شمصقم ودمؾس أيمثر احلقض ؾمبعي أهوم قمنمة أهوم دمؾسفو موقمدا
ذًمؽ سمؼقي اًمشفقر شمصكم أسمدا يمام ذيمر اًمشقخ رهف ات .
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(املنت)

واىشحفـي ٌس تـمو اًمتَزي واىـحدة دون األكٌب
فإن ا متؽ قسم اًمتَزي
وإن ؿسم صٌت أ سا
واس تـمو من الاحتَحط ل اإلجيحب واىتحصمي واإلابحف مح فَِ مشقف ؾؼميف ؿٌٌل ومعال
فحىسنن اىثالث اىيت جحءت ؾن اىيػيب صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل ل ُػشٍ الػحالت اىفقَِػف
اس تـمٌِح فقِحء السًث ووافقِم ل  ل مهنح ظحافف من اىفقِحء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

واخلاللي ذم ذًمؽ أن اعمستحووي ال وؾق أمرهو مـ صمالصمي طموالت :
احلوًمي االومم ان شمؽقن معتودة ومفذه شمرضمع إمم قمود و .
احلوًمي اًمثوكقي ان شمؽقن ممقزة ومفذه شمرضمع إمم اًمتؿققز ومنذا إضمتؿع اًمتؿققز مع
اًمعودة ومنهنو شمرضمع إمم اًمعودة .
احلوًمي اًمثوًمثي أن ال شمؽقن معتودة وال ممققز ومنهنو شمرضمع إمم هموًمى كسوئفو مـ
أول مو الوهبو دم احلقض .
ومنن يموكً معتودة رضمعً إمم قمود و .
وإن شمؽـ معتودة وهلو اقز رضمعً إمم اًمتؿققز
إن إضمتؿع اًمتؿققز و اًمعودة رضمعً إمم اًمعودة .
وإن هؽـ هلو اققز وال قمودة يملن شمؽقن مبتدأ ومنهنو جقض هموًمى اًمـسوء
ؾمتي أهوم أو ؾمبعي مـ أول مو البوهو دم احلقض
هذا اخلاللي وهق اًمذي دًمً ًمف اًمسـي .
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(املنت)

فصل [ املْاقٔت ]
وأمح إذا ا تسؤا اىصالة ابعلواقِت ففقِحء السًث قس اس تـٌموا ل ُشا اىبحب مجَؽ
اىيصوص اىواردة ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل ل أوقحت اجلواز وأوقحت الادتَحر:
فوقت اىفجص مح ني ظٌوع اىفجص اىصحدق إىل ظٌوع اىشمس
ووقت اىؼِص من اىزوال إىل مصري ػو  ل يشء مثهل سوى ل اىزوال
ووقت اىـرص إىل اصفصار اىشمس ؿىل ػحُص مشُب أمحس
ووقت اعللصب إىل ملَب اىشفه
ووقت اىـشحء إىل مٌتصف ايٌَو ؿىل ػحُص مشُب أمحس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

[وىمقًمف وىمً اًمعشوء] هعـك وىمً اًمػجر مـ ـمؾقع اًمػجر اًمصودق إمم
ـمؾقع اًمشؿس واوه
ووىمً اًمظفر مـ اًمزوال إمم مصػم يمؾ فمؾ مثؾف دون إؿمؽماك وهذا موقمؾقف
ايمثر اًمعؾامء .
ومنن احلـػقي هرون ان وىمً اًمظفر إمم أن هصػم فمؾ يمؾ يشء مثؾقف
واعموًمؽقي أن هـوك وىمً مشؽمك سملم اًمظفر واًمعٍم إذا لور فمؾ يمؾ يشء
مثؾف هـوك وىمً مشؽمك ىمدر أرسمع ريمعوت سملم اًمظفر واًمعٍم هـوك وىمً
مشؽمك سمؿؼدار أرسمع ريمعوت وهذا راي اعموًمؽقي .
واًمصقاب ذم ذًمؽ أكف ال إؿمؽماك وأن وىمً اًمظفر هؿتد إمم أن هصػم يمؾ
يشء مثؾف يمام ضموء ذم طمدهٌ قمبدات سمـ قمؿرو
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ووىمً اًمعشوء إمم مـتصػ اًمؾقؾ وهذا دل قمؾقف طمدهٌ قمبدات سمـ قمؿرو
ظمالومو ًمؾؿشفقر مـ مذهى االموم أهد قمـد اًمػؼفوء هرون اكف ال هستؿر إمم
كصػ اًمؾقؾ وإكام هستؿر إمم موسمعد كصػ اًمؾقؾ
وموإلموم اهد هؼقل وىمً االظمتقور إمم كصػ اًمؾقؾ ووىمً اًمرضورة إمم
ـمؾقع اًمػجر
واحلـػقي وىمً إظمتقور إمم كصػ اًمؾقؾ صمؿ وىمً رضورة .
واًمصقاب مو ذهى إًمقف أسمق حمؿد اسمـ طمزم وذيمره اًمشقخ وأكف إمم كصػ
اًمؾقؾ وأكف ًمقس هـوك وىمً إظمتقور ًمصالة اًمعشوء .
.

النٌرانَة



الػٔخ خالد بً علٕ املػٔقح

- 91 -

(املنت)

وُشا ـَيَ قول رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل ل السًث اذلي رواٍ مسظل ل تحَحَ ؾن
ؾبس شل بن معصو  ،وروي أًضح من حسًث أيب ُصٍصة ر شل ؾيَ
وىُس ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل حسًث من قوهل ل اعلواقِت امخلس أع مٌَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

طمدهٌ قمبدات سمـ قمؿروا أله طمدهٌ ذم مقاىمقً وهق طمدهٌ ىمقزم
وذيمره اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ ذم اعمدهـي هعـك اًمعؾامء هرضمحقن طمدهٌ
قمبدات سمـ قمؿرو قمغم طمدهٌ ضموسمر ذم إمومي ضمؼمهؾ ًمؾـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ
ذم اعمقاىمقً.
أوال  :طمدهٌ قمبدات سمـ قمؿرو أله ذم لحقه مسؾؿ سمخالف
طمدهٌ إمومي ضمؼمهؾ ومنن اًمشقخلم ورضموه .
وصموكق ًو  :طمدهٌ قمبدات سمـ قمؿرو سموعمدهـي سمخالف طمدهٌ إمومي سمرهؾ
ومنكف ذم مؽي .
وصموًمث ًو :طمدهٌ قمبدات سمـ قمؿرو طمدهٌ ىمقزم سمخالف إمومي ضمؼمهؾ ومنكف
ومعؾ واًمؼقل مؼدم قمغم اًمػعؾ .
ومقؽمضمه طمدهٌ قمبدات سمـ قمؿرو قمغم طمدهٌ إمومي طمؼمهؾ سموًمـبل لغم ات قمؾقف
وؾمؾؿ مـ هذه االوضمف اًمثالصمي
وطمدهٌ قمبدات سمـ قمؿرو وبط مقاىمقً اًمصالة إذا طمػظف ـموًمى اًمعؾؿ هضبط
سمذًمؽ مقاىمقً اًمصالة .
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(املنت)
وُشا ـَيَ قول رسول شل صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل ل الػسًث اذلي رواٍ مسػظل ل
تحَحَ ؾن ؾبس شل بن معػصو وروي أًضػح مػن حػسًث أيب ُصٍػصة ر شل ؾيػَ
وىُس ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل حسًث من قوهل ل اعلواقِت امخلس أع مٌَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هضبط سمذًمؽ مقاىمقً اًمصالة .

(الشزح)
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(املنت)

وىُس ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل حسًث من قوهل ل اعلواقِت امخلس أع مٌَ.
ولشزل ع مـيحٍ من كري وجَ من فـو اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل ل اعلسًيف من حسًث أيب
موىس وبصًسة رىض شل ؾهنٌل وجحء مفصقح ل ؿسة أححدًث
وكحىب اىفقِحء إمنح اس تـمٌوا كحىب ذزل :
فأُو اىـصاق اعلشِور ؾهنم أن اىـرص ال ًسذو وقهتح حىت ًصري ػو  ل شئ مثٌََ
وأُو الاحز محزل وكريٍ ىُس يٌملصب ؾيسمه إال وقت واحس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

هعـل مذهى اعموًمؽقي ومذهى اًمشوومعقي هشددون ذم وىمً اعمغرب
هضقؼقن هعـل احلـوسمؾي و[احلـػقي] هؼقًمقن أن وىمً اعمغرب هستؿر إمم مغقى
اًمشػؼ .
ًمؽـ احلـػقي هؼقًمقن سملكف اًمشػؼ االسمقض
واحلـوسمؾي هؼقًمقن اًمشػؼ االهر
أمو سموًمـسبي ًمؾشوومعقي واعموًمؽقي ومنكف هضقؼقن :
وموًمشوومعقي هؼقًمقن سمؼدر اًمقوقء وؾمؽم اًمعقرة ويمذًمؽ االذان واالىمومي
ومخس وريمعوت هذا هق اًمقىمً .
واعموًمؽقي أهضو يمالمفؿ ىمرهى مـ هذا هضقؼقن ذم وىمً اعمغرب سمخالف
احلـوسمؾي واحلـػقي رهف ات شمعومم
يمام شمؼدم احلـػقي هرون أن وىمً اًمظفر ال هـتفل إال إذا لور فمؾ يمؾ
يشء مثؾقف سمخالف مجفقر اًمعؾامء رهف ات .
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واًمصقاب ذم ذًمؽ سموًمـسبي عمقاىمقً اًمصالة مو دل قمؾقف طمدهٌ قمبدات
سمـ قمؿرو وهق مو ذيمره اًمشقخ رهف ات ذم أول هذا اًمػصؾ
وأهضو كـبف قمغم مسلًمي ان ؾموئر اًمصؾقات ًمقس هلو وىمً رضورة إمم
لالة واطمدة ومؼط وهل اًمعٍم أمو سمؼقي اًمصؾقات ًمقس هلو وىمً رضورة
لالة اًمعٍم هل هلو وىمتون وىمً إظمتقور إمم الػرار اًمشؿس ووىمً
رضورة إمم مغقى اًمشؿس وامو سمؼقي اًمصؾقات ًمقس هلو إال وىمً واطمد وىمً
إظمتقور .
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(املنت)
فصل

ولشزل هقول مبح جحءت َ اىس يف واآلاثر من امجلؽ ني اىصالتني ل اىسفص واعلعص واعلصض لٌل
ل حسًث اعلس تححضف وكري ذزل من األؿشار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

مـ االصمور ذم اجلؿع  :اجلؿع ال وؾق مـ امرهـ :
إمو أن هؽقن ذم اًمسػر وهذا صموسمً سموإلمجوع
وإمو ان هؽقن ذم احلرض ومفذا قمـد احلوضمي مـ مرض ومطر يمام ورد قمـ
اسمـ قمبوس وقمـ قمؿر أهنؿ يموكو جيؿعون ًمؾؿطر
وذم طمدهٌ اسمـ قمبوس أهضو أن اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ مجع سموعمدهـي
مـ همػم ظمقف وال مطر وذم رواهي مـ همػم ظمقف وال ؾمػر .
ومؼقًمف مـ همػم ظمقف وال مطر هدظمؾ ذم ذًمؽ اعمرض .
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(املنت)

وهقول مبح دل ؿٌََ اىهتحب واىس يف واآلاثر من أن اىوقت وقتحن :
وقت ادتَحر وُو مخس مواقِت .
ووقت اضعصار وُو جالث مواقِت
وىِشا أمصت اىصحح ف نـبس اىصمحن بن ؾوف وابن ؾبحس وكريٌُل الحاض إذا ظِصت قبو
اىلصوب أن تصًل اىؼِص واىـرص وإذا ظِصت قبو اىفجص أن تصًل اعللصب واىـشحء .
وأمحس موافه ل ُشٍ اعلسحاو علحزل رمحَ شل وزااس ؿٌََ مبح جحءت َ اآلاثر
واىشحفـي رمحَ شل ُو دون محزل ل ذزل
وأ و حٌَفف أصهل ل امجلؽ مـصوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

هعـل مو أؿمور إًمقف ؿمقخ االؾمالم اسمـ شمقؿقي ذم هذه اعمسلًمي سموًمـسبي ًمألصمور
أصمور اًمصحوسمي ريض ات قمـفؿ مـ أن احلوئض إذا ـمفرت ىمبؾ همروب ان شمصكم
اًمظفر واًمعٍم وإذا ـمفرت ىمبؾ اًمػجر ان شمصكم اًمعشوء واعمغرب ؟
هذه االصمور يمؾفو وعقػي هثبً مـفو يشء قمـ اًمصحوسمي ق و هثبً ذم
ذًمؽ قمـ اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ يشء .
وموًمصقاب ذم هذه اعمسلًمي ان اعمرأة أن شمؼيض اًمصالة اًمتل ـمفرت ومقفو.
وأمو موقمدا ذًمؽ ومنكف ال جيى ذًمؽ.
ومنذا ـمفرت ذم وىمً اًمعشوء وضمى قمؾقفو ان شمؼيض اًمعشوء ومؼط أمو
اعمغرب ومؼد مضً وهل طموئض.
وإذا ـمفرت وىمً اًمعٍم وضمى قمؾقفو ان شمؼيض اًمعٍم ومؼط أمو اًمظفر
ومنكف ال جيى قمؾقفو .
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واالصمور اًمقاردة ذم ذًمؽ وعقػي وهذا مذهى اسمق طمـقػي رهف ات شمعومم .
وىمقًمف  :وىمً االظمتقور وهق مخس مقاىمقً ووىمً إوطرار وهق صمالصمي
مقاىمقً :
إمم اًمصقاب ذم هذه اعمسلًمي يمام ذيمركو أكف ًمقس هـوك وىمً إوطرار إال
اًمعٍم .
هعـل اًمػؼفوء رهفؿ ات شمعومم هؼقًمقن  :اًمعٍم هلو وىمً إوطرار
واًمعشوء هلو وىمً إوطرار واعموًمؽقي أهضو هؼقًمقن اًمػجر وىمً إظمتقوره
االلػرار ووىمً إوطراره ـمؾقع اًمشؿس وهذا يمؾف ومقف كظر .
واًمصقاب أن اًمذي صمبً اًمدًمقؾ ان ًمف وىمً إوطرار هق وىمً اًمعٍم
وموًمعٍم هل اًمتل هلو وىمتون أمو سمؼقي اًمصؾقات ًمقس هلو إال وىمً واطمد ومؼط
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(املنت)

ولشزل أوقحت الاس تحبحب :
فإن أُو السًث ٌس تحبون اىصالة ل أول اىوقت ل امجلةل إال حِث ٍهون ل
اىتأذري مصٌحف راحجف لٌل جحءت َ اىس يف  :فُس تحبون تأذري اىؼِص ل الص معٌقح سواء اكهوا
جممتـني أو متفصقني وٌس تحبون تأذري اىـشحء مح طل ٌشه
وب ذزل جحءت اىسنن اىصحَحف اىيت ال دافؽ ىِح و ل من اىفقِحء ًوافقِم ل
اىبـض أو األكٌب :
فأ و حٌَفف ٌس تحب اىتأذري إال ل اعللصب .
واىشحفـي ٌس تحب اىتقسمي معٌقح حىت ل اىـشحء ؿىل أحس اىقوىني وحىت ل الص إذا
اكهوا جممتـني .
وحسًث أيب ذر اىصحَح فَِ أمص اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل هلم ابإلبصاد واكهوا جممتـني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

اهضو هذه اعمسلًمي ومقفو ألالن :

الؾ احلـػقي هرون اًمتلظمػم هعـك وىمً االؾمتحبوب ًمؾصالة احلـػقي
االلؾ قمـدهؿ اًمتلظمػم إال يمام إؾمتثـك اًمشقخ رهف ات إال اعمغرب ويمذًمؽ إال
اًمظفر ذم اًمشتوء واًمرسمقع .
االلؾ قمـدهؿ اًمتلظمػم وموًمػجر همظمرون واًمعٍم همظمرون واًمعشوء
همظمرون إمم ظمره هذا االلؾ قمـد احلـػقي
هؼوسمؾ ذًمؽ اًمشوومعقي االلؾ قمـدهؿ اًمتؼدهؿ .
واًمذي دل قمؾقف اًمدًمقؾ اًمؼوقمدة ذم ذًمؽ ان االلؾ ذم وىمً اؾمتحبوب
ومعؾ اًمصؾقات اًمتؼدهؿ إمم ذم لالشملم .
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اًمؼوقمدة ذم ذًمؽ أكف هتسحى شمؼدهؿ يمؾ اًمصؾقات ذم أول وىمتفو إمم
لالشملم اًمصالة االومم لالة اًمظفر إذا إؿمتد احلر ومنكف هستحى ان هؼمد هبو إمم
ىمرب اًمعٍم .
واًمصالة اًمثوكقي لالة اًمعشوء هستحى ان شممظمر إمم كصػ اًمؾقؾ مو
هؽقن هـوك مشؼي ومنن يمون مشؼي ومنكف هراقمك أطمقال اًمـوس وًمذًمؽ اًمـبل لغم
ات قمؾقف وؾمؾؿ يمون إذا إضمتؿعقا ىمدم وإن شملظمروا أظمر .
ومـؼقل اًمؼوقمدة ذم ذًمؽ أكف شمؼدم اًمصالة ذم أول وىمتفو إال لالشملم يمام
ؾمؾػ
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(املنت)
فصل [ األذاٌ ]

وأمح األذان اذلي ُو شـحر اإلسالم فقس اس تـمو فقِحء السًث لأمحس فَِ مجَؽ
سنن رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل  :فحس تحسن أذان الل وإقحمتَ وأذان أيب حمشورة
وإقحمتَ
وقس جبت ل تحَح مسظل وكريٍ أن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل ؿظل أاب حمشورة األذان
مص ـح
ول تحَح مسظل اإلقحمف مشفوؿف
وجبت ل اىصحَحني أن الال أمص أن ٌشفؽ األذان وًوتص اإلقحمف
ول اىسنن أهَ طل ٍهن ٍص ؽ .
فصحج أمحس أذان الل ألهَ اذلي اكن ًفـو حبرضة اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل دامئح
قبو أذان أيب حمشورة و ـسٍ إىل أن محت .
واس تحسن أذان أيب حمشورة وطل ٍهصَُ .
وُشا أصو مس متص هل ل مجَؽ صفحت اىـبحدات أقواىِح وأفـحىِح ٌس تحسن  ل مح جبت
ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل من كري مصاُف ىشئ مٌَ مؽ ؿٌمَ شزل وادتَحرٍ يٌبـض أو
تسوًتَ ني امجلَؽ
لٌل وز اىقصاءة ب قصاءة اث تف وإن اكن قس ادتحر ـض اىقصاءة
مثو أهواع األذان واإلقحمف
وأهواع اىتشِسات اىثح تف ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل لتشِس ابن مسـود وأيب
موىس وابن ؾبحس وكريمه وأحهبح إىََ تشِس ابن مسـود ألس بحب متـسدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

سموًمـسبي اهضو هذه ىموقمدة ومقام هتعؾؼ سموالذان واالىمومي:
االئؿي رهف ات ذم شمؼدهؿ أذان سمالل أو ذم شمؼدهؿ اذان او حمذورة ورد
أذان سمالل وإىمومتف وأذان أو حمذورة وإىمومتف :
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االموم اهد وتور اذان سمالل وهق مخسي قمنم مجؾي سمال شمرضمقع .
ووتور أهضو إىمومي سمالل وإىمومي سمالل هل إومراد االىمومي إال اًمتؽبػم مع
شمثـقي اًمتؽبػم ذم اوًمف مع زهودة ىمد ىمومً اًمصالة هذا مذهى االموم اهد رهف
ات
أسمق طمـقػي رهف ات وتور أذان سمالل وإىمومي او حمذورة إىمومي أو حمذورة
هل يملذان سمالل مع زهودة ىمد ىمومً اًمصالة ومتؽقن اجلؿؾ ؾمبع قمنمة هذا
مذهى أسمق طمـقػي رهف ات .
مذهى اًمشوومعل رهف ات وتور أذان أو حمذورة مع إىمومي سمالل ق أذان
او حمذورة يملذان سمالل مع زهودة اًمؽمضمقع شمردهد اًمشفودشملم ومتؽقن اجلؿؾ شمسع
قمنمة ومقؽقن هعـل اًمشوومعل رهف ات وتور أذان أو حمذورة مع إىمومي سمالل
ومقؽقن االذان قمـده شمسعي قمنم مجؾي مع اًمؽمضمقع هعـل شمردهد اًمشفودشملم ه ًا صمؿ
سمعد ذًمؽ اًمرضمقع ورومع اًمصقت هبام .
االموم موًمؽ رهف ات ىمقًمف ذم هذه اعمسلًمي هق أوعػ األىمقال وتور
أذان أو حمذورة مع شمثـقي اًمتؽبػم هعـك أذان او حمذورة ومقف اًمؽمضمقع مع شمثـقي
اًمتؽبػم ات ايمؼم مرشملم ومتؽقن اجلؿؾ قمـده يمؿ ؟ ؾمبعي قمنم مجؾي
وأهضو وتور إىمومي سمالل مع شمثـقي االىمومي ومتؽقن اجلؿؾ قمنم وتور إىمومي
سمالل مع شمثـقي االىمومي هعـل ىمد ىمومً اًمصالة مرة واطمدة ومتؽقن قمـده قمنم
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واًمصقاب ومقف هذه اعمسلًمي اًمؼوقمدة ذم هذه اعمسلًمي ذيمرهو اسمـ شمقؿقي
وكؼؾفو قمـف اسمـ رضمى رهف ات  :ان اًمعبودات اًمقاردة قمغم وضمقه متـققمي اكف
هستحى ان همشمك هبذا شمورة وهبذا شمورة .
ومتورة همذن سملذان سمالل وإىمومتف وشمورة همذن سملذان أو حمذورة وسمنىمومي أو
حمذورة قمؿال سموًمسـي يمؾفو .
وهذا هق اًمصقاب ذم هذه اعمسلًمي وهذا اظمتقور ؿمقخ االؾمالم اسمـ شمقؿقي
ان اًمعبودات اًمقاردة قمغم وضمقه متـققمي اًمسـي ان همشمك هبذا شمورة وهبذا شمورة .
وذم هذا قمؿؾ سموًمسـي يمؾفو وطمػظ ًمؾعؾؿ .
مثؾ مو أؿمور اًمشقخ ىمول يمتشفد أو مقؾمك واسمـ مسعقد واسمـ قمبوس
هعـك شمورة هتشفد سمتشفد او مقؾمك وشمورة هتشفد سمتشفد اسمـ قمبوس أو شمشفد اسمـ
مسعقد او شمشفد اسمـ قمؿر أو شمشفد قموئشي .
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(املنت)

وأحهبح إىََ تشِس ابن مسـود ألس بحب متـسدة
مهنح موهَ أتحِح وأشِصُح
ومهنح موهَ حمفوظ األىفحظ طل خيتٌف ل حصف مٌَ
ومهنح مون كحًهبح ًوافه أىفحػَ فِقت أهَ ُو اذلي اكن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل ًأمص َ كحىبح
ولشزل أهواع الاس تفتحح واإلس تـحذة اعلأجورة وإن ادتحر ـضِح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

هعـك االاوم اهد رهف ات وتور إؾمتػتوح او ؾمعقد ريض ات قمـف :
ؾمبحوكؽ اًمؾفؿ رسمـو وسمحؿدك شمبورك إؾمؿؽ وشمعول ضمدك .
واًمشوومعل رهف ات شمعومم وتور إؾمتػتوح او هرهرة ريض ات قمـف اًمؾفؿ
سموقمد سملم وسملم ظمطوهوي يمام سموقمدت  ..إمم أظمره
ويمام شمؼدم اًمؼوقمدة ان ؿمقخ االؾمالم اسمـ شمقؿقي هرى ان اًمعبودات اًمقاردة
قمغم وضمقه متـققمي هليت هبذا شمورة وهبذا شمورة .
ؿمقخ االؾمالم ًمف رؾموًمي مستؼؾي ذم مو هتعؾؼ سموالؾمتػتوطموت هـوك
إؾمتػتوح قمكم ريض ات قمـف وإؾمتػتوح اسمـ قمبوس ريض ات قمـف وإؾمتػتوح اسمـ
قمؿر ريض ات قمـف ق االؾمتػتوطموت يمثػمة .
.
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(املنت)

ولشزل مواضؽ رفؽ اىَسٍن ل اىصالة .
وحمو وضـٌِل ـس اىصفؽ .
وصفحت اىتحمَس اعلرشوع ـس اىتسمَؽ .
ومهنػػػح صػػػفحت اىصػػػالة ؿػػػىل اىيػػػيب صػػػىل شل ؿٌَػػػَ وسػػػظل وإن ادتػػػحر ـضػػػِح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

هعـل اًمتحؿقد ًمف أرسمع لػوت :
 )1اًمؾفؿ رسمـو وًمؽ احلؿد
 )2اًمؾفؿ رسمـو ًمؽ احلؿد
 )3رسمـو وًمؽ احلؿد
 )4رسمـو ًمؽ احلؿد .

يمذًمؽ اهضو لػوت اًمصالة قمغم اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ ورد طمدهٌ
يمعى سمـ قمجرة ريض ات قمـف وطمدهٌ او مسعقد ريض ات قمـف ويمذًمؽ
طمدهٌ او هرهرة ريض ات قمـف هذه يمؾفو لقغ واردة قمـ اًمـبل لغم ات قمؾقف

وؾمؾؿ .
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(املنت)

ومهنح أهواع صالة اخلوف جيوز  ل مح فـهل اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل من كري مصاُف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

واالموم أهد رهف ات شمعومم ذم لالة اخلقف وتور طمدهٌ ؾمفؾ ريض ات
قمـف أن اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ ضمعؾ اًمصحوسمي ريض ات قمـف ـموئػتلم :
ـموئػي لؾً معف وـموئػي وىمػً دموه اًمعدو
ومصغم سموًمذهـ معف ريمعي صمؿ صمبً ىموئ ًام وملاقا ألكػسفؿ ريمعي ومذهبً هذه
اًمطوئػي سمعد أن أاً ًمـػسفو ريمعي
وضموئً اًمطوئػي اًمتل يموكً دموه اًمعدو ومصؾ هبو اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ
ريمعي وصمبً ضموًمس ًو ومواً ًمـػسفو ريمعي وؾمؾؿ هبو هذا طمدهٌ ؾمفؾ ريض ات
قمـف ذم اًمصحقحلم
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(املنت)
ومهنػػػػح أهػػػػواع تهبػػػػريات اىـَػػػػسٍن جيػػػػوز  ل مػػػػأجور وإن اسػػػػ تحب ـضػػػػَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

اعملصمقرة ذم ذًمؽ طمدهٌ قمؿرو سمـ ؿمعقى قمـ اسمقف قمـ ضمده ان اًمـبل
لغم ا ت قمؾقف و ؾمؾؿ يمؼم ذم اًمعقدهـ ذم االومم ؾمبع شمؽبػمات وذم اًمثوكقي مخس
شمؽبػمات.
وموإلموم اهد هؼقل ؾمبع مع شمؽبػمة االطمرام .
واًمشوومعل هؼقل ؾمبع سمال شمؽبػمة االطمرام .
واسمق طمـقػقي ريض ات قمـف هرى أكف هؽؼم صمالصمو صمالصم ًو إمم ظمره
ًمؽـ اًمذي ورد ذم طمدهٌ قمؿرو سمـ ؿمعقى قمـ اسمقف قمـ ضمده طمدهٌ
قمبدات سمـ قمؿرو ق وطمدهٌ قموئشي اكف يمؼم إصمـتل قمنم شمؽبػمة ًمؽـ هؾ جسى
شمؽبػمة االطمرام ؟
االموم اهد هؼقل ؾمبع مع شمؽبػمة االطمرام واًمشوومعل هؼقل ؾمبع سمال
شمؽبػمة االطمرام .
أم اًمريمعي اًمثوكقي ومخؿس سمدون شمؽبػمة االكتؼول
أمو أسمق طمـقػي ومػمى اكف هؽؼم ذم اًمعقدهـ ذم االومم صمالث شمؽبػمات وذم
اًمثوكقي صمالث شمؽبػمات .
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(املنت)
ومهنح اىتهبري ؿىل اجليحةز جيوز ؿىل اعلشِور اىرتَؽ واىترمُس واىتسبِؽ وإن ادتػحر
اىرتَؽ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

هعـل اًمؽمسمقع هذا صمبً ذم اًمصحقحلم ذم طمدهٌ او هرهرة .
واًمتخؿقس واًمتسبقع صموسمً قمـ اًمصحوسمي ريض ات قمـفؿ
اًمتخؿقس اهضو صمبً ذم لحقه مسؾؿ .
ويمذًمؽ اًمؽمسمقع صموسمً ذم اًمصحقحلم .
واًمتخؿقس اهضو صموسمً ذم لحقه مسؾؿ مـ طمدهٌ زهد سمـ أرىمؿ .
واًمتسبقع هذا صموسمً قمـ اًمصحوسمي ريض ات قمـفؿ
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(املنت)

وأمح قِف اىفقِحء فِرتحرون ـض ذزل وٍهصُون ـضَ :
مفهنم من ٍهصٍ اىرت ِؽ ل األذان لأيب حٌَفف.
ومهنم من ٍهصٍ تصلَ اكىشحفـي .
ومهنم من ٍهصٍ شفؽ اإلقحمف اكىشحفـي .
ومهنم من ٍهصٍ إفصادُح .
حىت صحر األمص أتبحؾِم إىل هوع جحٌَُف فصحروا ًقتتٌون ل ـض الد اعلرشق ؿىل
ذزل محَف جحٌَُف .
مؽ أن امجلَؽ حسن قس أمص َ رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل أمص الال إفصاد
اإلقحمف وأمص أاب حمشورة شفـِح .
وإمنح اىضالةل حه اىضالةل أن ٍهنيي أحس ؾٌل أمص َ اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

وموًمسـي  :ان همذن شمورة سملذان سمالل وإىمومي سمالل وشمورة سملذان أو حمذورة
واىمومي أو حمذورة .
ويمام شمؼدم ذم موهتعؾؼ سموًمتشفدات ق ولقغ اًمصالة قمغم اًمـبل لغم ات
قمؾقف وؾمؾؿ
ويمذًمؽ أهضو ذم مو هتعؾؼ سمؼقي ؾمــ اًمعبودات  :مثؾ اًمتقرك ذم اًمصالة ق
ومثؾ مقاوع رومع االهدي هؾ هرومع إمم ومروع اذكقي؟ هؾ هرومع إمم طمذو مـؽبقف؟
إمم ظمره
اًمسـي  :ان شمػعؾ يمؾ هذه اًمعبودات هػعؾ هذه شمورة وهذه شمورة .
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ويمام ذيمركو اًمؼوقمدة ذم ذًمؽ  :ان اًمعبودات اًمقاردة قمغم وضمقه متـققمي اًمسـي
ان شمليت هبذه شمورة وهذه شمورة إمم ظمره .
ووموئدة ذًمؽ :
طمػظ اًمعؾؿ .
وصموكقو شمطبقؼ مجقع اًمسـي قمـ اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ.
وصموًمثو ان ذًمؽ أظمشع ًمؾؼؾى وأدقمك حلضقره
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(املنت)

فصل [ صف٘ الصالٗ ]
فأمح صفف اىصالة مفن شـحةصُح  :مسأةل اىبسمةل :
فإن اىيحس اضعصوا فهيح هفِح وإجبح ل موهنح آًف من اىقصآن ول قصاءهتح وصيفت من اىعصفني
مصيفحت ًؼِص ل ـض الكهمح هوع من نيو وػظل مؽ أن اخلعب فهيح ٌسري.
وأمح اىتـصب ىِشٍ اعلسحاو وبوُح مفن ؿحةص اىفصقف والادتالف اذلي هنَيح ؾيَ إذ ادلاؾي
ذلزل ُو تص ِح اىشـحةص اعلفصقف ني األمف
وإال فِشٍ اعلسحاو من أدف مسحاو اخلالف جسا ىوال مح ًسؾو إىََ اىش َعحن من إػِحر شـحر
اىفصقف .
فأمح موهنح آًف من اىقصآن فقحىت ظحافف لٌلزل ىُست من اىقصآن إال ل سورة اًمنو واىزتموا أن
اىصحح ف أودؾت اعلصحف مح ىُس من الكم شل ؿىل سبِو اىتربك
وحىك ظحافف من أتححب أمحس ُشا رواًف ؾيَ ورمبح اؾتقس ـضِم أهَ مشُبَ .
وقحىت ظحافف مهنم اىشحفـي مح لتبوُح ل اعلصحف قظل اعلصحف مؽ جتصًسمه يٌمصحف ؾٌل
ىُس من اىقصآن إال ويه من اىسورة مؽ أدةل أدصى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

اًمدارىمطـل ًمف مصـػ مستؼؾ ذم اًمبسؿؾي يمام أؿمور اًمشقخ .
اعموًمؽقي ال هرون اًمبسؿؾي .
هعـك اؿمد اًمـوس ذم اًمبسؿ ؾي هؿ اًمشوومعقي هروهـ ان اًمبسؿؾي هي مـ اًمػوجي
و هي مـ يمؾ ؾمقرة .
هؼوسمؾ هذا االلؾ هؼوسمؾفؿ اعموًمؽقي  :وموعموًمؽقي هروهـ ان اًمبسؿؾي مؽروه .
سمقـام اًمشوومعقي هرون أهنو هي مـ اًمػوجي .
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واًمػوجي اؿمد اًمـوس ذم ىمراءة اًمػوجي هؿ اًمشوومعقي هرون أهنو ريمـ ذم يمؾ
لالة ومرهضي أو كوومؾي قمغم يمؾ مصؾ ؾمقاء يمون إموم أو مـػرد أو ملمقم وؾمقاء
يموكً اًمصالة ههي أو ضمفرهي .
وقمغم هذا ًمق شمرك اًمبسؿؾي قمـد اًمشوومعقي لالشمف ال شمصه .
وأمو اعموًمؽقي ومقؼقًمقن اهنو مؽروه شمؽره ذم اًمػرض ودمقز ذم اًمـوومؾي .
هذان ـمرومون هتؼوسمالن
واًمصقاب ذم ذًمؽ ان اًمػوجي يمام هق مذهى االموم أهد أهنو ضمزء مـ هي
ذم ؾمقرة اًمـؿؾ هذا سموإلمجوع أهنو هي ذم ؾمقرة اًمـؿؾ .
واهنو هي مستؼؾي همشمك هبو إلسمتداء اًمسقر هعـل ًمقسً هي مـ مبتدأ يمؾ
ؾمقرة هعـك ًمقسً هي مـ اًمػوجي وال مـ يمؾ ؾمقرة إكام هل هي مستؼؾ ذم مجقع
اًمؼر ن همشمك هبو إلسمتداء اًمسقر هذا مذهى االموم اهد وهق اطمسـ اعمذاهى ذم
مو هتعؾؼ سموًمبسؿؾي
ظمالوم ًو ًمؾشوومعقي اًمذهـ هشددون يمام شمؼدم وهرون اهنو هي مـ اًمػوجي وهرون
أهنو أهي مـ أول يمؾ ؾمقرة
وظمالوم ًو ًمؾامًمؽقي اًمذهـ هؽرهقن ىمراءة اًمبسؿؾي .
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(املنت)

وتوسط ألرث فقِحء السًث لأمحس وحمققي أتححب أيب حٌَفف :
فقحىوا  :لتحبهتح ل اعلصحف تقت أهنح من اىقصآن يٌـظل أهنم طل ٍهتبػوا فِػَ مػح ىػُس
قصآن .
ىهن ال ًقت ذزل أهنح من اىسورة .
و تهون أًف مفصدة أىزىت ل أول  ل سورة لٌل لتهبح اىصحح ف سعصا مفصوال لٌل قحل
ابن ؾبحس اكن ال ًـصف فصو اىسورة حىت ًزنل سم شل اىصمحن اىصحمي.
فـيس ُؤالء يه آًف من لتحب شل ل أول  ل سػورة لتبػت ل أوىِػح وىُسػت مػن
اىسورة .
وُشا ُو اعليصوص ؾن أمحس ل كري موضؽ وطل ًوجس ؾيَ هقػو حيحي خبػالف ذزل
وُو قول ؾبس شل بن اعلبحرك وكريٍ وُو أوسط األقوال وأؿسىِح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا هق مذهى االموم اهد :

(الشزح)

اهنو ضمزء مـ هي ذم ؾمقرة اًمـؿؾ
وأهنو هي مستؼؾ همشمك هبو قمـ سمداهي يمؾ ؾمقرة .
إال ومقام هتعؾؼ سمسقرة سمراءة اًمصحوسمي إظمتؾػقا هؾ االكػول مع ؾمقرة سمراءة
او أهنو ؾمقرة مستؼؾي ومجعؾقا االؾمتعوذة دون اًمبسؿؾي .
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(املنت)

ولشزل األمص ل تالوهتح ل اىصالة :
ظحافف ال تقصؤُح ال رسا وال نيصا لٌلزل واألوزاؾي .
وظحافف تقصؤُح نيصا لأتححب ابن صجي واىشحفـي.
واىعحافف اىثحىثف اعلتوسعف ٌلُري فقِحء السًث مؽ فقِحء أُو اىصأي ًقصءوهنح رسا لٌل
هقو ؾن ٌلُري اىصحح ف .
مؽ أن أمحس ٌس تـمو مح روى ؾن اىصحح ف ل ُشا اىبحب فُس تحب اجلِص هبح علصٌحف
راحجف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

يمام شمؼدم أن اعموًمؽقي هؽرهقن اًمبسؿؾي وقمغم هاذا ومفاؿ ال هؼرؤوهناو ال ه ًا
وال ضمفرا ذم اًمػرهضي وإكام جيقزوهنو سموًمـوومؾي ومؼط
سمخالف اًمشوومعقي ومنهنؿ هروهنو هي مـ اًمػوجي ومـ يمؾ ؾمقرة ومفؿ جيفارون
هبو .
واًمصقاب ذم ذًمؽ هن هبو ذم هموًمى االطمقون .
وإظمتقور ؿمقخ االؾمالم اكف جيفر هبو سمعض االطمقون وظمصقل ًو إن يماون ومقاف
مصؾحي يموًمتلًمقػ يمام ًمق يمون هصكم ظمؾػف مـ هرى اًمبسؿؾي إمم ظمره
وموًمصقاب ذم ذًمؽ اكف ذم هموًمى االطمقون هن هبو .
وهذا هق هدي اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ ًماق يماون لاغم ات قمؾقاف وؾماؾؿ
جيفر هبو دائام ًمـؼؾف اًمصحوسمي .
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سمؾ كؼؾ اكس ريض ات قمـف ان اًمـبل لغم ات قمؾقف و ؾمؾؿ وأسمق سمؽار وقمؿار
وقمثامن هػتتحقن سموحلؿد ت رب اًمعوعملم
ومدل ذًمؽ قمغم اهنؿ ال جيفرون ذم اًمغوًمى اكف ال جيفر هبو .
ًمؽاـ جيفار هباو ذم سمعاض االطمقاون ظمولاي إن يماون هؽمشماى هباو مصااؾحي
يموًمتلًمقػ .
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حىت إهَ ه ؿىل أن من صىل ابعلسًيف جيِص هبح قحل ـض أتحح َ ألهنم اكهوا
ًيهصون ؿىل من جيِص هبح .
وٌس تحب يٌصجو أن ًقصس إىل تأىَف ُشٍ اىقٌوب رتك ُشٍ اعلس تحبحت ألن
مصٌحف اىتأىَف ل ادلٍن أؾؼم من مصٌحف فـو مثو ُشا .
لٌل تصك اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل تلَري يحء اىبُت علح رأى ل إ قحاَ من تأىَف
اىقٌوب.
ولٌل أىهص ابن مسـود ؿىل ؾامثن إمتحم اىصالة ل اىسفص مث صىل ذٌفَ مامت وقحل
اخلالف رش.
وُشا وإن اكن ونيح حس يح مفقصود أمحس أن أُو اعلسًيف اكهوا ال ًقصءوهنح فِجِص هبح
ىَبني أن قصاءهتح س يف
لٌل نيص ابن ؾبحس قصاءة أم اىهتحب ؿىل اجليحزة وقحل ىتـٌموا أهنح س يف ،
ولٌل نيص معص ابالس تفتحح كري مصة
ولٌل اكن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل جيِص ابآلًف أحِحبا ل صالة اىؼِص واىـرص
وىِشا هقو ؾن ألرث من روى ؾيَ اجلِص هبح من اىصحح ف اؼلحفتف فهأهنم نيصوا إلػِحر
أهنم ًقصءوهنح
لٌل نيص ـضِم ابإلس تـحذة أًضح .
واإلؾتسال ل  ل شئ اس تـٌلل اآلاثر ؿىل ونيِح فإن مون اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل
اكن جيِص هبح دامئح وألرث اىصحح ف طل ًيقٌوا ذزل وطل ًفـٌوٍ ممتيؽ قعـح
وقس جبت ؾن كري واحس مهنم هفَِ ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل وطل ًـحرض ذزل
ذرب اث ت إال وُو حممتو
ومون اجلِص هبح ال ٌرشع حبحل مؽ أهَ قس جبت ؾن كري واحس من اىصحح ف وس بف
يٌصحح ف إىل فـو اعلهصوٍ وإقصارٍ مؽ أن اجلِص ل صالة اؼلحفتف ٌرشع ىـحرض لٌل تقسم.
ومصاُف قصاءهتم مؽ مح ل قصاءهتح من اآلاثر اىثح تف ؾن اىصحح ف اعلصفوع ـضِح اىل اىييب
صىل شل ؿٌََ وسظل
ومون اىصحح ف لتبوُح ل اعلصحف
وأهنح اكهت تزنل مؽ اىسورة فَِ مح فَِ مؽ أهنح إذا قصات ل أول لتحب سٌحصن
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فقصاءهتح ل أول لتحب شل ل كحًف اعليحس بف .
مفتح ـف اآلاثر فهيح اإلؾتسال والااتالف واىتوسط اذلي ُو أفضو األمور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

يمام شمؼدم قمـ االموم موًمؽ ال هرون ىمرا و ومضال قمـ اجلفر هبو .
اًمشوومعقي هرون اجلفر هبو وهرون اهنو هي مـ اًمػوجي وهستحبقن اجلفر
سموًمبسؾؿي ذم أول اًمػوجي وذم أول يمؾ ؾمقرة سمخالف اعموًمؽقي
اًمقؾمط ذم هذا هدي اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ .
وهدي اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ اًمغوًمى اكف ال جيفر هبو ًمؽـ جيفر هبو ذم
سمعض االطمقون شمطبقؼو ًمؾسـي ظمصقلو إذا يمون هـوك مصؾحي ومقجفر هبو ذم
سمعض االطمقون .
ومؽام كؼؾ اًمشقخ ان اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ جيفر ذم سمعض اًمصؾقات
اًمنهي اًمتل ووومً هبو ًمعورض يمام يمون اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ هسؿع اآلهي
ذم لالة اًمظفر ولالة اًمعٍم
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(املنت)

مث مقسار اىصالة :
خيتحر فَِ فقِحء السًث صالة اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل اىيت اكن ًفـٌِح كحىبح ويه
اىصالة اعلـتسةل اعلتقحرف اىيت خيفف فهيح اىقِحم واىقـود وًعَو فهيح اىصموع واىسجود وٌسوي ني
اىصموع واىسجود و ني اإلؾتسال مهنٌل لٌل جبت ذزل ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل
مؽ مون قصاءتَ ل اىفجص مبح ني اىس تني إىل اعلحاف آًف
ول اىؼِص يحو اىثالجني آًف
ول اىـرص واىـشحء ؿىل اىيصف من ذزل
مؽ أهَ قس اكن خيفف ؾن ُشٍ اىصالة ىـحرض لٌل قحل صىل شل ؿٌََ وسظل" :إين
ألدذو ل اىصالة وإين أرًس أن أظٌَِح فأمسؽ بكء اىصيب فأدفف علح أؿظل من وجس أمَ َ"
لٌل أهَ قس ًعٌَِح ؾن ذزل ىـحرض لٌل قصأ صىل شل ؿٌََ وسظل ل اعللصب عوىل
اىعوىَني وىه األؾصاف .
وٌس تحب إظحةل اىصنـف األوىل من  ل صالة ؿىل اىثحهَف .
وٌس تحب أن همس ل األوىَني ورحشف ل األدصًني لٌل رواٍ سـس بن أيب وقحص ؾن
اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل وؿحمف فقِحء السًث ؿىل ُشا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

اًمؼوقمدة ذم مؼدار اًمصالة هل لالة اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾماؾؿ وماام هتعؾاؼ
سموًمؼراءة اًمسـي ذم لالة اًمػجر ان هؼرأ سمطقال اعمػصؾ اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ
يمون هؼرأ سما ق وىمرأ سموًمطقر ويمون هؼرأ سموًمقاىمعي وسمـحقهو مـ اًمسقرة هذا سموًمـسبي
ًمؾػجر
أمو اًمظفر وموًمسـي ان هؼرأ سملوؾموط اعمػصؾ ويمام ضموء ذم طمادهٌ ضماوسمرة سماـ
ؾمؿرة ان اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ يماون هؼارأ سموًمساامء ذات اًماؼموج واًمساامء
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واًمطورق وذم سمعض االطمقون هؼرأ سمطقال اعمػصؾ يمام ضماوء ذم طمادهٌ او ؾماعقد
اخلدري وأمو اًمعٍم ومنكف هؼرأ سملواؾمط اعمػصاؾ يماام ضماوء ذم طمادهٌ ضماوسمر سماـ
ؾمؿرة
وأمو اًمعشوء هؼرأ سملوؾموط اعمػصؾ يمام أمر لغم ات قمؾقاف وؾماؾؿ معاوذ سماـ
ضمبؾ هؼرأ سمسبه وهؾ أشموك طمدهٌ اًمغوؿمقي وأىمرأ سمسؿ رسمؽ اًمذي ظمؾؼ
وامو اعمغرب ومقؼرأ سمؼصور اعمػصاؾ يماام ضماوء ذم طمادهٌ راوماع سماـ ظمادهٍ
وطمدهٌ ؾمؾقامن سمـ هسور هؼقل ؾمؾقامن سماـ هساور يماون وماالن هصاكم سمـاو هطقاؾ
اًمريمعتلم االوًمتلم ووػػ اًمعٍما وهؼارأ ذم اًمػجار سمطاقال اعمػصاؾ واعمغارب
سمؼصوره واًمعشوء سملواؾمطف ومؼول اسمق هرهرة مولؾقً لالة اؿمبف سمصاالة رؾماقل
لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ مـ هذا ومؼول :
اًمػجر سمطقال اعمػصؾ واًمعشوء سملواؾمطف واعمغرب سمؼصوره إمم ظمره
هذا هق اًمسـي
امو سموًمـسبي ًمؼدر اًمريمقع واًمسجقد ومبقـاف طمادهٌ اسماق هرهارة اعمالمقم شمباع
ًمإلمومف .
أمو اعمـػرد وملمػم كػسف .
وأمو االموم ومحزر لالة عمو قمؿر سمـ قمبداًمعزهز عمو يمون هصكم هباؿ ومؼاول أسماق
هرهرة مو لؾقً لالة اؿمبف سمصالة رؾمقل ات لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ مـ هذا ىمول
ؾمعقد سماـ ضمباػم ومحزركاو ريمققماف وؾماجقده ومانذا هاق ىمادر قمنما شمسابقحوت
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واًمسجقد هؽقن ىمدر قمنم شمسبقحوت ؾمقاء إؾمتغرق ذًمؽ سموًمتسبقه او إؾمتغرىمف
سموًمدقموء إمم ظمره اعمفؿ اكف ال هتجووز قمنم شمسبقحوت
وذم طمدهٌ اًمؼماء سمـ قموزب أن اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ ان ريماقع اًمـبال
لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ ورومعف وؾمجقده وضمؾستف سملم اًمسجدشملم ىمرهى مـ اًمسقاء
وقمغم هذا هؽاقن اًمريماقع ىمادر قمنما واًمروماع هؽاقن ىمادر قمنما وهؽاقن
اًمسجقد هؽقن ىمدر قمنم واجلؾسي سملم اًمسجدشملم هؽقن ىمدر قمنم وىماول ماوظمال
اًمؼقوم واًمؼعقد ًمؾتشفد هذان اًمريمـون هطقؾ ومقفام
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(املنت)

ومن اىفقِحء من ال ٌس تحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)

احلـػقي هرون أن اًمرومع مـ اًمريمقع ًمقس ريمـ ًو هعـك ًمق اكف هقى مـ اًمريماقع
إمم اًمسجقد مبورشة أضمزأت لالشمف .
يمااذًمؽ هاارون ان اًمرومااع مااـ اًمسااجقد ًمااقس ريمـااو هعـااك ًمؽاال اقااز سماالم
اًمسجدشملم .
قمـد احلـػقي أن شمرومع رأؾمؽ صمؿ قي مبورشة .
وهذا ال ؿمؽ اكف ظمالف اًمسـي اًمقاردة قمـ اًمـبل لغم ات قمؾقف وؾمؾؿ
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هقدهة

(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

فصل

ل َحن مح أمص شل َ ورسوهل من إقحمف اىصالة وإمتحهمح واىعمأهٌُف فهيح
اىصال َة َوآت ُوا لاىز َاك َة}
* قحل شل تـحىل ل كري موضؽ من لتح َ َأوأَ ِقميُوا ل
اىرش َ ُزوؿحً َو ِإ َذا َم لس َُ اىْز ْ َُري
* وقحل تـحىل :أإ لِن ْاإلو ْ َس َحن ُذ ٌِ َه ٌَُُوؿحً * ِإ َذا َم لس َُ ل ُّ
َمٌُوؿحً إ لِال اىْ ُم َصٌ ِّ َني}.
ٍػن ُ ْمه
ون * َو ل ِاذل َ
ُون * ل ِاذل ٍَن ُ ْمه ِل َصالهتِ ِ ْم ذ َِحشػ ُـ َ
* وقحل تـحىل :أقَسْ أَفٌَْ َح اىْ ُم ْؤ ِمٌ َ
ٍػن ُ ْمه ِى ُفػ ُص ِ ِ
ون إ لِال ؿَ َػىل
ون * َو ل ِاذل َ
وني ْم َحػح ِف ُؼ َ
ون * َو ل ِاذل ٍَن ُ ْمه ِي لٌز َاك ِة فَح ِؿٌُ َ
ؾ َِن ايٌ ل ْل ِو ُم ْـ ِص ُض َ
أَ ْز َو ِ ِ
ػحهن ْم فَػإِهنل ُ ْم ك َ ْ ُػري َمٌُػو ِم َني * فَ َم ِػن ا ْ َتلَػى َو َرا َء َذ ِ َزل فَ ُأوى َ ِت َ
اني ْم أَ ْو َمػح َمٌَ َه ْ
ػك ُ ُمه
ػت أًَْ َم ُ ُ
ون}.
ُون َو ل ِاذل ٍَن ُ ْمه ؿَ َىل َصٌَ َواهتِ ِ ْم ُ َرحح ِف ُؼ َ
ُون * َو ل ِاذل ٍَن ُ ْمه ِ َأل َم َحباهتِ ِ ْم َو َؾِْ ِس ِ ْمه َراؾ َ
اىْ َـحد َ
اىصال ِة َوإِهنل َح ىَ َهبِريَ ٌة إ لِال ؿَ َىل اىْز َِحش ِـ َني}.
* وقحل تـحىلَ :أوا ْس َت ِـَ ُيوا ِاب لىص ْ ِرب َو ل
اىصال َة َوات ل َب ُـوا ل
اىشِ ََو ِات فَ َس ْو َف
* وقحل تـحىل :أفَ َزٌَ َف ِم ْن َ ْـ ِس ِ ْمه َذٌْ ٌف َأضَ حؾُوا ل
ًٌَْقَ ْو َن قََّحً}.
اىصال َة َاكه َْت ؿَ َىل اىْ ُم ْؤ ِم ٌِ َني ِلتَػح ًاب
اىصال َة إ لِن ل
* وقحل تـحىل :أفَ ِإ َذا ْاظ َم ْأهًَ ْ ُ ُْت فَ َأ ِقميُوا ل
َم ْو ُقو ً}.
اىصال ِة اىْ ُو ْس َعى َو ُقو ُموا ِ ل ِضل قَح ِه ِت َني} .
اىصٌَ َو ِات َو ل
* وقحل تـحىل :أ َحح ِف ُؼوا ؿَ َىل ل
وس َأيت بِحن ادلالةل ل ُشٍ اآلايت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشزح)
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هعـل مراد اًمشقخ رهف ات قءم٘ الصالٗ متءمَء بإتٔءٌ زبءىَء ّّاجبءتَ ء

ّ سّطَء  :هعـل أن هليت هبو مستؼقؿي يمام أمر ات  ويمام أمر رؾمقًمف 
 وذًمؽ ال شمؽقن مستؼقؿي إال إذا ىموم اًمعبد سمام أوضماى ات  قمؾقاف
ذم هذه اًمػرهضي اًمعظقؿيق سموألريمون واًمنموط واًمقاضمبوت
 واوم اإلىمومي أن هليت سموعمستحبوت.
 وموإلىمومي ىمسامن:
 oإقامووة ااج:ووة أن هااليت سمؽااؾ مااو هشااؽمط ًمصااحتفو مااـ
األريمون واًمنموط واًمقاضمبوت.
 oإقامة مسوتح:ة أن هاليت سموإلواوومي إمم ماو شمؼادم ًمؾساــ
واعمستحبوت.
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :
* وقس أدصج اىبزحري ومسػظل ل اىصػحَحني وأدػصج أتحػحب اىسػنن أ ػو داود
واىرتمشي واىًسحيئ وابن محجف وأتححب اعلسحهَس هكس يس أمحس وكري ذزل من أصول اإلسػالم
ؾن أىب ُصٍصة رىض شل ؾيَ أن رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل دذو اعلساس فسذو رجو
مث جحء فسظل ؿىل اىييب صىل شل ؿٌَػَ وسػظل فػصد رسػول شل صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل وقػحل:
«ار ؽ فصو فإهك طل تصو» فص ؽ اىصجو فصىل لٌل اكن صىل مث سظل ؿٌَػَ فقػحل رسػول شل
صىل شل ؿٌََ وسظل« :وؿٌَك اىسالم» مث قحل« :ار ؽ فصو فإهك طل تصو» حىت فـو ذزل
جالث مصات فقحل اىصجو :واذلي ـثك ابله مح أحسن كري ُشا فـٌمين قحل« :إذا مقػت إىل
اىصالة فهرب مث اقصأ مح تُرس مـك من اىقصآن مث ارنؽ حىت تعمنئ ران ًـح ،مث ارفؽ حىت تـتسل
جحىسػح مث افـػو ذزل ل صػالتك
قحمئًح ،مث اجسس حىت تعمنئ سحجسً ا مث اجٌس حىت تعمػنئ ً
لكِح».
* ول رواًف يٌبزحري «إذا مقت إىل اىصػالة فأسػ بف اىوضػوء مث اسػ تقبو اىقػبةل
فهرب واقصأ مبح تُرس مـك من اىقصآن مث ارنؽ حىت تعمنئ رانـح مث ارفؽ رأسك حىت تـتسل قحمئح
جحىسػح مث اجسػس حػىت تعمػنئ
مث اجسس حىت تعمنئ سػحجسً ا مث ارفػؽ حػىت تسػ توي وتعمػنئ ً
سحجسً ا مث ارفؽ حىت تس توى قحمئًح مث افـو ذزل ل صالتك لكِح».
* ول رواًف هل «مث ارنؽ حىت تعمنئ رانـح مث ارفؽ حىت تس توي قحمئح» وابقَِ مثهل
ول رواًف «وإذا فـٌػت ُػشا فقػس متػت صػالتك ومػح اهتقصػت مػن ُػشا فإمنػح اهتقصػتَ مػن
صالتك».
* وؾن رفحؿف بن رافؽ ر شل ؾيَ أن ً
رجال دذو اعلساس فشمص السًث وقحل
فَِ فقحل اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل« :إهَ ال تُت صالة ألحػس مػن اىيػحس حػىت ًتوضػأ فِضػؽ
اىوضوء مواضـَ مث ٍهرب ورحمس شل ؾز وجو وًثين ؿٌََ وًقصأ مبح شحء مػن اىقػصآن مث ًقػول:
شل ألرب مث ٍصنؽ حىت ًعمنئ ران ًـح ،مث ًقول :شل ألرب مث ٍصفػؽ رأسػَ حػىت ٌسػ توي قحمئػح مث
ٌساس حىت ًعمنئ سحجسًا مث ًقول :شل ألرب مث ٍصفؽ رأسَ حىت ٌس توي قحؿسً ا ،مث ًقول :شل
ألرب مث ٌساس حىت تعمنئ مفحصهل مث ٍصفؽ رأسَ فِهرب فإذا فـو ذزل فقس متت صالتَ».
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* ول رواًف «إهنح ال تُت صالة أحسمك حىت ٌس بف اىوضوء لٌل أمص شل ؾػز وجػو
فِلسو ونيَ وًسًَ إىل اعلصفقني وهمسح بصأسَ ورجٌََ إىل اىهـبني مث ٍهرب شل ورحمسٍ مث ًقصأ
من اىقصآن مح أذن هل وتُرس وذمص بو ايٌفغ األول وقحل :مث ٍهرب فُساس فميهن ونيػَ ورمبػح
قحل :هبتَ من األرض حىت تعمنئ مفحصهل وتسرتيخ مث ٍهرب فُس توي قحؿػسا ؿػىل مقـستػَ
وًقمي صٌبَ فوصف اىصالة ُهشا أرؽ رنـحت حىت فصغ مث قحل :ال تُت صالة ألحسمك حىت ًفـو
ذزل» رواٍ أُػػو اىسػػنن أ ػػو داود واىًسػػحيئ وابػػن محجػػَ واىرتمػػشي وقػػحل :حػػسًث حسػػن
واىصواًتحن ىفغ أيب داود.
* ول رواًف اثىثف هل قحل« :إذا مقت فتونيت إىل اىقبةل فهرب مث اقصأ ػأم اىقػصآن
ومبح شحء شل أن تقصأ فإذا رنـت فضؽ راحتك ؿىل رمبتِك وامسد ػِصك» وقحل« :إذا جسست
مفهن ىسجودك فإذا رفـت فحقـس ؿىل خفشك اىُرسى» ول رواًف أدصى قحل« :إذا أهت مقت
ل صالتك فهرب شل ؾز وجو مث اقصأ مح تُرس ؿٌَك من اىقصآن» وقحل فَِ« :فإذا جٌسػت
ل وسط اىصالة فحظمنئ وافرتش خفشك اىُرسى مث تشِس مث إذا مقت مفثػو ذزل حػىت تفػصغ
من صالتك».
* ول رواًف أدصى قحل« :فتوضأ لٌل أمػصك شل مث تشػِس فػأمت مث لػرب فػإن اكن
مـك قصآن فحقصأ َ وإال فحمحس شل ؾز وجو ولربٍ وٌُهل» وقحل فَِ« :وإن اهتقصت مٌَ شُجح
اهتقصت من صالتك».
فحىييب صىل شل ؿٌََ وسػظل أمػص ذزل اعل ػء ل صػالتَ ػأن ًـَػس اىصػالة وأمػص شل
ورسوهل إذا أظٌه اكن مقتضحٍ اىو وب وأمصٍ إذا قحم إىل اىصالة ابىعمأهٌُف لٌل أمػصٍ ابىصمػوع
واىسجود وأمصٍ اعلعٌه ؿىل اإلجيحب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

الطنأىٔي٘ زبً مً زبءٌ الصالٗق وهذا مو قمؾقف مجاوهػم اًمعؾاامء رهفاؿ

ات شمعوممق وهلذا أمر اًمـبل  هذا اًمرضمؾ اًمذي أظمؾ سموًمطؿلكقـاي ومالمره اًمـبال 
أن هعقد لالشمف
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ّ ضءبط الطنأىٔي٘ق ًمؾعؾامء رهفؿ ات ذم ووسمطفو ىمقالن:
 oاًمؼقل األول :أهنو سمؼدر اًماذيمر اًمقاضماىق ومؽميماع سمؼادر
ؾمبحون رو اًمعظقؿق وشمسجد سمؼدر ؾمبحون رو األقمغم.
 oوىمقؾ :سملن ووسمط اًمطؿلكقـي هل اًمسؽقن وإن ىمؾق
ّ oالصْا

ض ءبطَء أهنو سمؼدر اًماذيمر اًمقاضماى يماام هاق

اًمرأي األول.

النٌرانَة



الػٔخ خالد بً علٕ املػٔقح

- 125 -

(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

وأًضً ح قحل هل« :فإهك طل تصو» فٌفى أن ٍهون معهل األول صالة واىـمو ال ٍهون مٌفِػح
إال إذا اهتفى يشء من وا بحتَ
فأمح إذا فـو لٌل أو بَ شل ؾز وجو فإهَ ال ًصح هفِػَ الهتفػحء يشء مػن اعلسػ تحبحت
اىيت ىُست وا بف
وأمح مح ًقوهل ـض اىيػحس إن ُػشا هفػي يٌهػٌلل لقػوهل« :ال صػالة جلػحر اعلسػاس إال ل
اعلساس»؟
فِقحل هل :هـم ُو ىيفي اىهٌلل ىهن ىيفي لٌلل اىوا بحت أو ىيفي لٌلل اعلس تحبحت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ٍّرِ قءعدٗ ٓرين قءعدٗ ذبسٍء ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف ٍّٕ

اليإ الْازد عً املشنٔءت الشسعٔ٘ مثؾ ال لالةق ال أموكيق ال إؾمالمق إمم ظمره،
ٍل حينل ٍرا اليإ عل ٙال نءل ّ ىُ ىإ ل نءل الْجْ ؟
ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي رهف ات يمام هـو وذم هماػمه ماـ يمتباف ٓق سز ٌ ٍ را
اليإ ال ْازد ع ً املش نٔءت الش سعٔ٘ ل ٔص ىا ٕ ال ن ءل ّ ا ء ٍ ْ ىا ٕ لل ن ءل
الْاجي ّلٔص ال نءل املش حيٍّ ،را القْل ٍْ الصْا .
 واًمصقاب أكف كػل ًمؾؽامل اًمقاضمى إال إذا دل اًمدًمقؾ يمام ذم ىمقل اًمـبل
« :ال لالة ذم طمرضاة اًمطعاوم» ومفـاو كػال ًمؾؽاامل اعمساتحىق إال إذا أظماؾ
سموًمطؿلكقـي ومنكف هبؼك قمغم األلؾ وأكاف كػال ًمؾؽاامل اًمقاضماىق ومـؼاقل :اًمـػال
اًمااقارد قمااـ اعمسااؿقوت اًمنمااقمقي هااذا كػاال ًمؽااامل اًمقضمااقب وًمااقس ًمؽااامل
االؾمتحبوب.

النٌرانَة



الػٔخ خالد بً علٕ املػٔقح

- 126 -

(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

فأمح األول حفه
وأمح اىثحين فبحظو ال ًوجس مثػو ذزل ل الكم شل ؾػز وجػو وال ل الكم رسػوهل قػط
وىُس حبه
فإن اىيشء إذا هكٌت وا بحتَ فهِف ًصح هفَِ؟
وأًضح فٌو جحز جلحز هفي صالة ؿحمف األوىني واآلدصٍن ألن لػٌلل اعلسػ تحبحت مػن أهػسر
األمور.
وؿىل ُشا مفح جحء من هفي األؾٌلل ل اىهتػحب واىسػ يف فإمنػح ُػو الهتفػحء ـػض وا بحتػَ
َش َص َُْ َ ُهن ْم ُ لمث ال َجي ُِسوا ِل أَه ْ ُف ِسِِ ْم َح َصجحً
ُون َح لىت ُ َرح ِّ ُوكوكَ ِفميَح َ َ
لقوهل تـحىل  :أفَال َو َر ِّ َك ال ًُ ْؤ ِمٌ َ
ِم لمح قَضَ ُْ َت َوٌ َُسٌ ِّ ُموا ت َ ْس ٌِحصً}.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

وقمغم هذا اًمـػل مو دام أن اًمشقخ هؼرر أكف ًمـػال يماامل اًمقاضماى هادل

قمغم مودام أكف وضمد هذا اًمـػل قمغم هذا اعمسؿك هدل قمغم اكتػوء سمعض اًمقاضمبوت.

النٌرانَة



الػٔخ خالد بً علٕ املػٔقح

- 127 -

(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

ًػه ِمػهنْ ُ ْم ِم ْػن
ون آ َمٌلح ِاب ل ِضل َو ِاب لىص ُسولِ َوأَ َظ ْـيَح ُ لمث ًَتَ َو لىل فَ ِص ٌ
 oوقوهل تـحىلَ :أوً َ ُقوىُ َ
َ ْـ ِس َذ ِ َزل َو َمح ُأوى َ ِت َك ِابىْ ُم ْؤ ِم ٌِ َني}
ُون ل ِاذل ٍَن آ َمٌُوا ِاب ل ِضل َو َر ُس ِ ِ
وهل ُ لمث ى َ ْم ٍَ ْص َ ُوا} اآلًف.
 oوقوهل تـحىل :أ ِإه ل َمح اىْ ُم ْؤ ِمٌ َ
ُون ل ِاذل ٍَن آ َمٌُوا ِاب ل ِضل َو َر ُس ِ ِ
 oوقوهل :أ ِإه ل َمح اىْ ُم ْؤ ِمٌ َ
وهل َو ِإ َذا َاكهُوا َم َـ َُ ؿَ َىل أَ ْم ٍص َجح ِمؽ ٍ
ى َ ْم ً َ ْش َُ ُبوا َح لىت ٌ َْس تَ ْأ ِذهُو ٍُ} اآلًف وهؼحةص ذزل لثرية.
 oو من ذزل قوهل صىل شل ؿٌََ وسظل« :ال إهمحن علن ال أمحهف هل»
 oو«ال صالة إال فحرحف اىهتحب»
 oو«ال صالة إال وضوء».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ٍرِ بلَء دل٘ تدل ملء ذبس الشٔ زهُ ايف ىُ ليإ ال نءل الْاجي:
 ومؼقًمف« :ال لالة إال سمػوجاي اًمؽتاوب» هاذا كػال ًمصاحي اًمصاالة

اًمؽومؾي اًمتل وتؾ يشء مـ واضمبو و هل اًمصاالة اًمتال ىمارأت ومقفاو اًمػوجايق
أهضو وضمقب األموكي
اًمتل هؼرأ ومقفو اًمػوجي اظمتؾ يشء مـ واضمبو وق ويمذًمؽ ً
 وهمظمذ مـ هذا وضمقب اًمػوجي
 ووضمقب األموكيق ووضمقب اًمقوقء إمم ظمره
 ووضمقب جؽقؿ رشع ات ق وأن جؽقؿ همػم رشع ات هذا كؼص
ذم اإلهامن إمم ظمره.

النٌرانَة



الػٔخ خالد بً علٕ املػٔقح

- 128 -

(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

و أمح قوهل« :ال صالة جلحر اعلساس إال ل اعلساس» فِشا ايٌفغ قس قِػو إهػَ ال
رحفغ ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل وذمص ؾبس اله اإلشبًِل أهَ رواٍ إس يحد لكِم
جقحت.
وب ححل فِو مأجور ؾن ؿًل ر

شل ؾيَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هذا اًمؾػظ هثبً قمـ اًمـبل  ق ًمؽـف صموسمً قمـ قمكم ريض ات قمـف (ال

صالة جلار املسجد إال يف املسج) .
هذا ًمقس صموسمً قمـف اًمـبل  ق وإكام هق صموسمً قمـ قمكم سمـ أو ـموًمى .
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

وىهن هؼريٍ ل اىسنن ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسػظل أهػَ قػحل« :مػن مسػؽ اىيػساء مث طل
جيب من كري ؿشر فال صالة هل».
و ال رًب أن ُشا ًقت أن إجح ف اعلؤذن اعليحدي واىصالة ل ٌلؿف من اىوا بحت لػٌل
جبت ل اىصحَح أن ابن أم مهتوم قحل :اي رسول شل إين رجو شحسؽ ادلار ويل قحاس ال ًالمئين
فِو جتس يل ردصف أن أصًل ل ُيت؟
قحلُ« :و تسمؽ اىيساء؟»
قحل :هـم.
قحل« :مح أجس زل ردصف».
ىهن إذا تصك ُشا اىوا ب فِو ًـحقب ؿٌََ وًثحب ؿىل مح فـهل من اىصالة ؟
أم ًقحل :إن اىصالة ابظةل ؿٌََ إؿحدهتح لأهَ طل ًفـٌِح؟
ُشا فَِ ىزاع ني اىـٌٌلء
وؿىل ُشا قوهل صىل شل ؿٌََ وسظل« :إذا فـٌت ُشا فقس متت صالتك ومػح اهتقصػت
من ُشا فإمنح اهتقصت من صالتك».
فقس ني أن اىهٌلل اذلي هفي ُو ُشا اىامتم اذلي ذمصٍ اىييب صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل فػإن
اىتحرك ىبـض ذزل قس اهتق من صالتَ ـض مح أو بَ شل فهيح
ولشزل قوهل ل السًث اآلدص« :فإذا فـو ُشا فقس متت صالتَ».
وًؤًس ُشا  :أهَ أمصٍ أن ًـَس اىصالة وىو اكن اعلرتوك مس تحبح طل ًأمصٍ ابإلؿحدة وىِػشا
ًؤمص مثو ُشا اعل ء ابإلؿحدة لٌل أمص اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل ُشا
ىهن ىو طل ًـس وفـٌِح باقصف  :فِو ًقحل :إن و ودُح نـسهمح حبَث ًـحقب ؿىل تصنِح؟
أو ًقحل :إهَ ًثحب ؿىل مح فـهل وًـحقب ؿىل مح تصلَ حبَث جيرب مح تصلَ من اىوا بحت
مبح فـهل من اىتعوع؟
ُشا فَِ ىزاع،
واىثحين أػِص علح روى أ و داود وابن محجف ؾن أوس بن حهمي اىضيب قحل :ذػحف رجػو
من زايد أو ابن زايد فأىت اعلسًيف فٌقػي أاب ُصٍػصة ر شل ؾيػَ قػحل :فًسػبين فحهتسػبت هل
فقحل :اي فىت أال أحسجك حسًث ًح؟ قحل :قٌت :ىل ٍصمحك شل .قحل ًووس :فأحس بَ ذمػصٍ ؾػن
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اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل قحل« :إن أول مح رححسب اىيحس َ ًوم اىقِحمف من أؾٌلهلم اىصالة»
قحلً« :قول ريح ؾز وجو علالةهتَ وُو أؿظل اهؼصوا ل صالة ؾبسي أمتِح أم هقصِح فإن اكهػت
مف لتبت هل مف وإن اكن اهتق مهنح شُجح قحل :اهؼصوا ُو ىـبسي مػن تعػوع فػإن اكن هل
تعوع قحل أمتوُح من تعوؿَ مث تؤذش األؾٌلل ؿىل ذىنك».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ّذلك ٌ ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ ٘ زه ُ ايف بن ء تق دو ذل ك ٓ س ٚى ُ

ٓررز بءجلَل بء املأمْزات :

وهلذا إذا كؼص ؿمق ًئو مـ اًمقاضمبوت ً
ضمفال ومنكف هرى أن لاالشمف لاحقحيق

وهذا اًمـؼص هثوب قمغم مو ومعؾف مـفوق واًمصالة لحقحيق وهؽؿؾ هاذا اًماـؼص
مـ اًمتطققموت.
وهلذا ىمول :واًمثول أفمفر سمحقٌ جيؼم مو شمرك ماـ اًمقاضمباوت مماو ومعؾاف ماـ
اًمتطقعق وشمؽقن لالشمف لحقحي ....
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

ول ىفغ ؾن أيب ُصٍصة ر شل ؾيَ قحل :قحل رسول شل صىل شل ؿٌََ وسػظل« :إن
أول مح رححسب َ اىـبس ًوم اىقِحمف من معهل صالتَ فإن صٌحت فقس أفٌح وأجنح وإن فسست
فقس ذحب ودرس فإن اهتق من فصًضتَ شُجًح قحل اىصب :اهؼصوا ُو ىـبسي من تعوع فوكو
َ مح اهتق من اىفصًضف مث ٍهون سحةص أؾٌلهل ؿىل ُشا» .رواٍ اىرتمشي وقحل حسًث حسن.
وروى أًضح أ و داود وابن محجف ؾن متمي ادلاري ر شل ؾيَ ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ
وسظل هبشا اعلـىن قحل« :مث اىزاكة مثو ذزل مث تؤذش األؾٌلل ؿىل حسب ذزل».
و أًضح فـن أيب مسـود اىبسري ر شل ؾيػَ قػحل :قػحل رسػول شل صػىل شل ؿٌَػَ
وسظل« :ال جتزئ صالة اىصجو حىت ًقمي ػِصٍ ل اىصموع واىسجود» رواٍ أُو اىسػنن األرـػف
وقحل اىرتمشي :حسًث حسن تحَح.
فِشا حيحي ل أهَ ال جتزئ اىصالة حىت ًـتسل اىصجو من اىصموع وًًتصب من اىسػجود
فِشا ًسل ؿىل إجيحب الاؾتسال ل اىصموع واىسجود.
وُشٍ اعلسأةل وإن طل تهن يه مسأةل اىعمأهٌُف فِيي تيحس هبح وتالزهمح
وذزل أن ُشا السًث ه حيحي ل و وب الاؾتسال فػإذا و ػب الاؾتػسال إلمتػحم
اىصموع واىسجود فحىعمأهٌُف فهيٌل أو ب
وذزل أن قوهل ًقمي ػِصٍ ل اىصموع واىسجود أي ؾيس رفـَ رأسَ مهنٌل فإن إقحمف اىؼِص
تهون من متحم اىصموع واىسجود
ألهَ إذا رنؽ اكن اىصموع من حني ًيحين إىل أن ًـود فِـتسل
وٍهون اىسجود من حني اخلصور من اىقِحم أو اىقـود إىل حني ًـود فِـتسل
فحخلفض واىصفؽ ٌُل ظصفح اىصموع واىسجود ومتحهمٌل
فٌِشا قحلً« :قمي صٌبَ ل اىصموع واىسجود».
وًبني ذزل أن و وب ُشا من الاؾتساىني مو وب إمتحم اىصموع واىسجود وُشا لقوهل ل
الػػسًث اعلتقػػسم« :مث ٍهػػرب فُسػػاس فػميهن ونيػػَ حػػىت تعمػػنئ مفحصػػهل وتسػػرتيخ مث ٍهػػرب
فُس توي قحؿسً ا ؿىل مقـستَ وًقمي صٌبَ» فأذرب أن إقحمف اىصٌب ل اىصفؽ مػن اىسػجود ال ل
ححل اخلفض.
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والسًثحن اعلتقسمحن ني فهيٌل و وب ُشٍن الاؾتساىني وو وب اىعمأهٌُف ىهػن قػحل ل
جحىسػح»
اىصموع واىسجود واىقـود« :حىت تعمنئ ران ًـح ،وحىت تعمنئ سػحجسً ا ،وحػىت تعمػنئ ً
وقحل ل اىصفؽ من اىصموع« :حىت تـتسل قحمئًح وحىت تس توي قحمئًح» ألن اىقػحمئ ًـتػسل وٌسػ توي
وذزل مس تٌزم اىعمأهٌُف.
وأمح اىصانؽ واىسحجس فٌُسح مٌتصبني وذزل اجلحىس ال ًوصف امتم الاؾتسال والاس تواء
فإهَ قس ٍهون فَِ ابيحء إمح إىل أحس اىشقني والس حص ؾيس اىتورك وإمح إىل أمحمَ ألن أؾضحءٍ
اىيت جيٌس ؿٌهيح مٌحيَف كري مس توًف ومـتسةل مؽ أهَ قس روى ابػن محجػف أهػَ صػىل شل ؿٌَػَ
وسظل قحل ل اىصفؽ من اىصموع« :حىت تعمنئ قحمئح».
وؾن ؿًل بن شُبحن اليفي قحل :دص ٌح حىت قسمٌح ؿىل رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل
فبحًـيحٍ وصٌَيح ذٌفَ فٌمح مبؤدص ؾَيَ رجال ال ًقمي صالتَ ًـين صٌبَ ل اىصموع واىسجود فٌٌل
قىض اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل اىصالة قحل« :اي مـرش اعلسٌمني ال صالة علن ال ًقمي صٌبَ ل
اىصموع واىسجود» رواٍ اإلمحم أمحس وابن محجف.
ول رواًف ىإلمحم أمحس أن رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل قحل« :ال ًيؼص شل إىل رجو
ال ًقمي صٌبَ ني رموؿَ وجسودٍ».
وُشا ًبني أن إقحمف اىصٌب يه الاؾتسال ل اىصموع لٌل ٌُحٍ
وإن اكن ظحافف من اىـٌٌلء من أتحح يح وكريمه فرسوا ذزل يفس اىعمأهٌُف واحتجوا هبشا
السًث ؿىل ذزل وحسٍ ال ؿىل الاؾتساىني وؿىل مح ذمصباٍ فإهَ ًسل ؿٌهيٌل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ٓرين مساد الشٔ زهُ ايف بَرا االع دال م ً السب ْؤّ ،االع دال م ً

الشجْد ٍل ٍرا االع دال ٍْ الطنأىٔي٘ ّ ىُ زبً آخس غري الطنأىٔي٘؟

احلـػقااي رهفااؿ ات شمعااومم مااو هاارون وضمااقب االقمتاادالق هاارون أن هااذا

االقمتدال ؾمـيق االقمتدال مـ اًمريمقع واالقمتدال مـ اًمساجقد هارون أكاف ؾماـيق
وقمغم هذا ًمق أكف أهقى ماـ اًمريماقع مباورشة إمم اًمساجقد ومصاالشمف لاحقحيق
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أهضو ًمق أكف رومع رأؾمف مـ اًمسجدة األومم صمؿ ظمػضف إمم اًمسجدة اًمثوكقاي
ويمذًمؽ ً
هرون أن لالشمف لحقحيق ومػمون أن هذهـ االقمتداًملم أهنام ؾمـي وًمقسو واضمبلمق
والؿمؽ أن اًمشقخ رهف ات مـ األدًمي همهد مو ذهاى إًمقاف مجاوهػم اًمعؾاامء
رهفؿ ات وضمقب هذهـ االقمتداًملم.



ّمشأل٘ خ س :ٚأن هذهـ االقمتداًملم ظمالف اًمطؿلكقـي هعـل جيى قماغم

اعمصكم أن هعتدل وجيى قمؾقف اًمريمـ اآلظمر وهق اًمطؿلكقـي
ومحدهٌ أو هرهرة ذم ىمصي اًمرضمؾ اًمذي أظماؾ ذم لاالشمف هاذا هادل قماغم
اًمطؿلكقـي
وطمدهٌ طمذهػي ريض ات قمـف هذا هدل قمغم وضمقب هذهـ االقمتداًملم.
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

وروى اإلمحم أمحس ل اعلس يس ؾن أيب قتحدة ر شل ؾيَ قحل قحل رسول شل صىل شل
ؿٌََ وسظل« :أسوأ اىيحس رسقف اذلي ٌرسق من صالتَ» قحىوا :اي رسول شل مَف ٌرسق من
صالتَ؟ قحل« :ال ًُت رموؾِح وال جسودُح» أو قحل« :ال ًقمي صٌبَ ل اىصموع واىسجود» وُػشا
اىرتدد ل ايٌفغ ػحُص ٍ أن اعلـىن اعلقصود من ايٌفؼني واحس وإمنح شك ل ايٌفغ لٌل ل هؼحةص
ذزل.
وأًضً ح فـن ؾبس اىصمحن بن ش بو ر شل ؾيَ قحل :هنػيى رسػول شل صػىل شل ؿٌَػَ
وسظل ؾن هقصة اىلصاب وافرتاش اىس بؽ وأن ًوظن اىصجو اعلكن ل اعلساس لٌل ًػوظن اىبـػري.
أدصجَ أ و داود واىًسحيئ وابن محجف.
وإمنح مجؽ ني األفـحل اىثالجف وإن اكهت خمتٌفف األ ٌػحس ألهػَ جيمـِػح مشػحهبف اًهبػحمئ ل
اىصالة فهنيى ؾن مشحهبف فـو اىلصاب وؾٌل ٌش بَ فـو اىس بؽ وؾٌل ٌش بَ فـو اىبـري
وإن اكن هقص اىلصاب أشس من ذًيك األمصٍن علح فَِ من أححدًث أدص
ول اىصحَحني ؾن قتحدة ؾن أوس ر شل ؾيَ ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل قػحل:
«اؾتسىوا ل اىصموع واىسجود وال ًبسعن أحسمك ذراؾََ اهبسحط اىلكب»
الس حص وقس ني ل حسًث آدص أهَ من صالة اعليحفقني وشل تـحىل أذرب ل لتح َ أهَ ىن
ًقبو معو اعليحفقني.
فصوى مسظل ل تحَحَ ؾن أوس بن محزل ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل أهَ قحل« :تسل
صالة اعليحفه همِو حىت إذا اكهت اىشمس ني قصين ش َعحن قحم فٌقص أر ًـح ال ًشمص شل فهيح إال
قٌَال» فأذرب أن اعليحفه ًضَؽ وقت اىصالة اعلفصوضف وًضَؽ فـٌِح وًيقصُح فسل ذزل ؿىل ذم
ُشا وُشا وإن اكن الكٌُل ر ًاك يٌوا ب،
وذزل جحف واةحف ل أن هقص اىصالة كري جحةز وأهَ من فـو من فَِ هفحق ،واىيفحق لكَ
حصام وُشا السًث جحف مس تقةل يفسِح وُو مفرس لسًث قبهل.
اىصػال ِة قَػح ُموا
ُون ل َ
اضل َوُ َُو ذَح ِد ُؾُِ ْم َو ِإ َذا قَػح ُموا إ َِىل ل
وقحل شل تـحىل :أإ لِن اىْ ُميَح ِف ِق َني ُ َخيح ِدؾ َ
اضل إ لِال قَ ٌَِ ًال} وُشا وؾَس شسًس علن ًيقص ل صالتَ فال ًُت
ون ل َ
اؤُون اىيل َحس َوال ً َ ْش ُل ُص َ
ُل َس َحىل ٍُ َص َ
رموؿَ وجسودٍ ابالؾتسال واىعمأهٌُف.
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واعلثو اذلي رضَ اىييب صىل شل ؿٌَػَ وسػظل مػن أحسػن األمثػحل فػإن اىصػالة قػوت
اىقٌوب لٌل أن اىلشاء قوت اجلسس فػإذا اكن اجلسػس ال ًتلػشى ابىُسػري مػن األ ل فحىقٌػب ال
ًقتحت ابىيقص ل اىصالة و ال س من صالة مف تقِت اىقٌوب.
وأمح مح ٍصوًَ ظوااف من اىـحمف أن معص بن اخلعحب ر شل ؾيَ رأى رجال ًيقص ل
صالتَ فهنحٍ ؾن ذزل فقحل :ىو هقص اخلعحب من ُشٍ هقصة طل ًسذو اىيحر فسهت ؾيَ معص!!
فِشا ال أصو هل وطل ًشمصٍ أحس من أُو اىـظل فحص ٌلين ال ل اىصحَح وال ل اىضـَف
واىهشب ػحُص ؿٌََ فإن اعليحفقني قس هقصوا ألرث من ذزل ومه ل ادلرك األسفو من اىيحر.
وأًضح فـن أيب ؾبس شل األشـصي اىشحيم قحل :صىل رسػول شل صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل
أتحح َ مث جٌس ل ظحافف مهنم فسذو رجو فقحم ًصًل جفـو ٍصنؽ وًيقص ل جسودٍ ورسػول
شل صىل شل ؿٌََ وسظل ًيؼص إىََ فقحل« :تصون ُشا ىو محت محت ؿىل كري مػةل َلػس ًيقػص
صالتَ لٌل ًيقص اىلصاب اىصمف إمنح مثو اذلي ًصًل وال ًُت رموؿَ وًيقص ل جسودٍ اكجلحاؽ ال ًأ ل
إال متصة أو متصتني ال تليَحن ؾيَ شُجًح فأس بلوا اىوضوء وًػو ىمأؾقػحب مػن اىيػحر وأمتػوا اىصمػوع
واىسجود».
قحل أ و صححل :فقٌت أليب ؾبس شل األشـصي :مػن حػسجك هبػشا الػسًث؟ قػحل :أمػصاء
األ ٌحد ذحدل بن اىوىَس ،ومعصو بن اىـحص ،ورشحبَو بن حس يف ،وٍزًػس بػن أيب سػفِحن  ل
ُؤالء ًقوىون :مسـت رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل رواٍ أ و بهص بن دزهمف ل تحَحَ بهٌلهل
وروى ابن محجف ـضَ.
وأًضح ففي تحَح اىبزحري ؾن أيب وااو ؾن زًس بن وُب أن حشًفػف بػن اىػحصن ر
شل ؾيَ رأى ً
رجال ال ًُت رموؿَ وال جسودٍ فٌٌل قىض صالتَ دؿحٍ وقحل هل حشًفف :مػح صػٌَت
وىو مت مت ؿىل كري اىفعصة اىيت فعص شل ؿٌهيح َلسا صىل شل ؿٌََ وسظل وىفغ أيب وااو مح
صٌَت وأحس بَ قحل« :ىو مت مت ؿىل كري س يف َلس صىل شل ؿٌََ وسظل».
و ُشا اذلي طل ًُت صالتَ إمنح تصك اىعمأهٌُف أو تصك الاؾتسال أو تصك الكٌُل فإهَ ال ػس
أن ٍهون قس تصك ـض ذزل إذ هقص اىلصاب واىفصو ني اىساستني حبس اىس َف واىِبوط من
اىصموع إىل اىسجود ال همهن أن ًيق مٌَ مؽ اإلًتحن مبح قس ًقحل :إهَ رموع أو جسود.
وُشا اىصجو اكن ًأيت مبح قس ًقحل هل رموع وجسود ىهٌَ طل ٍمتَ ومؽ ُشا قحل هل حشًفػف مػح
صٌَت فٌفى ؾيَ اىصالة مث قحل« :ىو مت مت ؿىل كري اىفعصة اىيت فعص شل ؿٌهيح َلسا صىل
شل ؿٌََ وسظل» وؿىل كري اىس يف
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والكٌُل اعلصاد َ ُيح ادلٍن واىرشًـف ىُس اعلصاد َ فـو اعلس تحبحت فإن ُشا ال ًو ب
ُشا اذلم واًهتسًس ،فال ٍػكد أحػس همػوت ؿػىل  ل مػح فـػهل اىيػيب صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل مػن
اعلس تحبحت.
وألن ىفغ اىفعصة واىس يف ل الكهمم ُو ادلٍن واىرشًـف
وإن اكن ـض اىيحس اصعٌحوا ؿىل أن ىفغ اىس يف ٍصاد َ مح ىُس فصض إذ قػس ٍػصاد
هبح ذزل لٌل ل قوهل صىل شل ؿٌََ وسظل" :إن شل فصض ؿٌػَنك صػَحم رمضػحن وسػ يًت ىػنك
قِحمَ" فِيي تتٌحول مح س يَ من اىوا بحت أؾؼم ممح س يَ من اىتعوؿحت لٌل ل اىصحَح ؾن ابن
مسـود ر شل ؾيَ قحل« :إن شل رشع ىيبِنك صىل شل ؿٌََ وسظل سنن اىِسى وإن ُػشٍ
اىصٌوات ل ٌلؿف من سنن اىِسى».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

هعـل اًمسـي ذم اظمتصوص أهؾ االلطالح هراد هبو مو هؼوسمؾ اًمػرض

ًمؽـ ذم الطالح األلقًمقلم إذا ىموًمقا :ؾماـي .وموعمؼصاقد سماذًمؽ ماو هثاوب
وموقمؾف وال هعوىمى شموريمف
ًمؽـ اًمسـي مـ طمقٌ اًمعؿقم سمخالف االلطالح يمام ذيمر اًمشقخ رهاف ات
أهنو شمطؾؼ قمغم اًمدهـ يمؾفق اًمدهـ يم ِّؾف يمؾف هطؾؼ قمؾقف ؾمـي.
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

قحل« :إن شل رشع ىيبِنك صىل شل ؿٌََ وسظل سنن اىِسى وإن ُشٍ اىصٌوات ل ٌلؿف
من سنن اىِسى ،وإىنك ىو صٌَُت ل َوتنك لٌل ًصًل ُشا اعلتزٌف ل ُتَ ىرتلػُت سػ يف هبػِنك
وىو تصلُت س يف هبِنك ىضٌٌُت» .وىقس رأًيح ومح ًتزٌف ؾهنح إال مٌحفه مـٌوم اىيفحق
ومٌَ قوهل صىل شل ؿٌََ وسظل« :ؿٌػَنك سػًيت وسػ يف اخلٌفػحء اىصاشػسٍن اعلِػسًني مػن
ـسي متسهوا هبح وؾضوا ؿٌهيح ابىيواجش»
وألن شل س بححهَ وتـحىل أمص ل لتح َ إقحمف اىصالة وذم اعلصٌني اىسحُني ؾهنح اعلضَـني
اىصال َة}
ىِح فقحل تـحىل ل كري موضؽَ :أوأَ ِقميُوا ل
وإقحمهتح تتضمن إمتحهمح حبسب اإلمكن لٌل س َأيت ل حسًث أوػس بػن مػحزل ر شل
ؾيَ قحل أقميوا اىصموع واىسجود فإين أرامك من ـس ػِصي
ول رواًف أمتوا اىصموع واىسجود وس َأيت تقصٍص دالةل ذزل
رض ْ ُ ْػُت ِل ْ َاأل ْر ِض فٌََػُْ َس
و ادلىَو ؿىل ذزل من اىقصآن أهَ سػ بححهَ وتـػحىل قػحل َأو ِإ َذا َ َ
اىصال ِة إ ِْن ِد ْف ُ ُْت أَ ْن ً َ ْف ِتيَ ُ ُنك ل ِاذل ٍَن َل َف ُصوا}
ؿٌََ َْ ُ ْنك ُ ٌَ ٌحح أَ ْن ت َ ْق ُ ُ
رصوا ِم َن ل
فأابح شل اىقرص من ؿسدُح واىقرص من صفهتح وىِشا ؿٌقَ رشظني اىسفص واخلوف :
فحىسفص ًبِح قرص اىـسد فقط لٌل قحل اىييب صىل شل ؿٌََ وسػظل« :إن شل وضػؽ ؾػن
اعلسحفص اىصوم وشعص اىصالة»
وىِشا اكهت س يف رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل اعلتواتصة اىيت اتفقػت األمػف ؿػىل هقٌِػح
ؾيَ أهَ اكن ًصًل اىصابؾَف ل اىسفص رنـتني وطل ًصٌِح ل اىسفص أر ًـػح قػط وال أ ػو بهػص وال
معص ر شل ؾهنٌل ال ل ال وال ل اىـمصة وال ل اجلِحد
واخلوف ًبِح قرص صفهتح لٌل قحل شل تـحىل ل متحم اىالكمَ :أو ِإ َذا ُل ْي َت ِف ِهي ْم فَ َأقَ ْم َت ىَِ ُُم
اىصال َة فٌَْ َت ُق ْم َظحاِ َف ٌف ِمهنْ ُ ْم َم َـ َك َوىْ ََ ْأذ ُُشوا أَ ْس ٌِ َح َ ُهت ْم فَ ِإ َذا َ َ
جس ُسوا فٌَْ ََ ُهوهُوا ِم ْن َو َراةِ ُ ْنك َوىْ َت ْأ ِت َظحاِ َف ٌف
ل
ُأد َْصى ى َ ْم ًُ َصٌُّوا فٌَْ َُ َصٌُّوا َم َـ َك َوىْ ََ ْأذ ُُشوا ِح ْش َر ُ ْمه َوأَ ْس ٌِ َح َ ُهت ْم}.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

وموًمؼٍم هـؼسؿ إمم ىمسؿلم:
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[ القطه االّل ] قصس يف العـد ق وهذا هؽقن ذم اًمسػر ظموليق هعـل
حيػظ أن اًمـبل  ىمٍم ذم اًمعدد ذم احلرضق وإكام ذم اعمحػقظ هق اًمؼٍم ىمٍما
اًمعدد إكام هق ذم اًمسػر.
ّ القطــه الجــاىٕ :قصــس الصــف٘ق وهااذا هؽااقن ذم لااالة اخلااقفق
وذًمؽ أن لالة اخلقف هؽمك اعمصكم مـ لاػي اًمصاالة ماو ال هؽاقن ذم لاالة
األمـ:
 ومؿـ ذًمؽ أن اعملمقم هـػارد وهاؽمك متوسمعاي اإلماومق متوسمعاي
اإلموم واضمبي ًمؽـف هـػرد قمـ اإلموم وهذهى قماـ مقاضمفاي اًمعادوق وهاذا ماـ
اظمتالل لػي اًمصالة.
أهضو مو هتعؾؼ سموحلريمي إمم ظمرهق ذم اًمصاػي اًمثوكقاي
 ويمذًمؽ ً
مـ لالة اخلقفق اعمالمقمقن هصاكم هباؿ اإلماومق اًمـبال  لاغم هباؿ ريمعاي
واطمدةق صمؿ سمعد ذًمؽ ذهبقا وهؿ ذم لالة وواضمفقا اًمعدوق صمؿ سمعد ذًماؽ أااقا
ألكػسفؿ ريمعي إمم ظمره
هذا يمؾف مـ ىمٍم اًمصػيق هعـل اًمقاضمى هق متوسمعي اإلماوم وقمادم احلريمايق إمم
ظمرهق ومام طمصؾ مـ احلريميق ومو طمصؾ ماـ االكػاراج هاذا هاق اعماراد سمؼٍما
اًمصػي.
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

فشمص صالة اخلوف ويه صالة ذات اىصقحع إذ اكن اىـسو ل نيف اىقبةل واكن فهيػح أهنػم
اكهوا ًصٌون ذٌفَ فإذا قحم إىل اىثحهَف فحرقوٍ وأمتوا ألهفسِم اىصنـف اىثحهَف مث ذُبوا إىل مصحف
أتححهبم لٌل قحل :أفَ ِإ َذا َ َ
جس ُسوا فٌَْ ََ ُهوهُوا ِم ْن َو َراةِ ُ ْنك} جفـو اىسجود هلم ذحصف فـظل أهنم ًفـٌوهَ
مٌفصدٍن مث قحلَ :أوىْتَ ْأ ِت َظحاِ َف ٌف ُأد َْصى ى َ ْم ًُ َصٌُّوا فٌَْ َُ َصٌُّوا َم َـ َك} فـظل أهنم ًفـٌوهَ.
ول ُشٍ اىصالة تفصًه اعلأمومني ومفحرقف األوىني ىإلمحم وقِحم اآلدصٍن قبو سالم اإلمحم
اضل ِق َِحمحً َو ُق ُـوداً َوؿَ َىل ُ ٌُو ِب ُ ْنك
اىصال َة فَ ْحذ ُل ُصوا ل َ
وٍمتون ألهفسِم رنـف مث قحل تـحىل :أفَ ِإ َذا قَضَ َْ ُ ُُت ل
اىصال َة} فأمصمه ـس األمن إقحمف اىصالة.
فَ ِإ َذا ْاظ َم ْأهًَ ْ ُ ُْت فَ َأ ِقميُوا ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ومؼٍم اًمصػي يماام ذيمار اًمشاقخق شمػرهاؼ اعمالمقملمق مػورىماي اعمالمقملم

ًمإلمومق وىمقوم اآلظمرهـ ىمبؾ ؾمالم اإلمومق وهتؿقن ألكػسفؿ ريمعي هذا هق ىمٍما
اًمصػي اعمراد سمف اًمكم أؿمور إًمقف اًمشقخ.
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

وذزل ًتضمن اإلمتحم وتصك اىقرص مهنح اذلي أابحَ اخلوف واىسفص فـظل أن األمص ابإلقحمف
ًتضمن األمص إمتحهمح حبسب اإلمكن.
اىصال َة} فتسل إقحمف وإمتحم ل ححل اخلوف
و أمح قوهل ل صالة اخلوف :أفَ َأقَ ْم َت ىَِ ُُم ل
لٌل أن اىصنـتني ل اىسفص إقحمف وإمتحم
لٌل جبت ل اىصحَح ؾن معػص بػن اخلعػحب ر شل ؾيػَ قػحل صػالة اىسػفص رنـتػحن
وصالة امجلـف رنـتحن وصالة اىفعص رنـتحن متحم من كري قرص ؿىل ىسحن هبِنك صػىل شل ؿٌَػَ
وسظل
وُشا ًبني مح رواٍ مسظل وأُو اىسنن ؾن ًـىل بن أمِف قػحل :قٌػت ىـمػص بػن اخلعػحب
ر شل ؾيَ :إقصحر اىيحس اىصالة اىَوم وإمنح قحل شل ؾز وجو :أإ ِْن ِد ْف ُ ُْت أَ ْن ً َ ْف ِتيَ ُ ُنك ل ِاذل ٍَن
َل َف ُصوا} وقس ذُب ذزل اىَوم فقحل :جعبت ممح جعبت مٌَ فشمصت ىصسػول شل صػىل شل ؿٌَػَ
وسظل فقحل« :صسقف تصسق شل هبح ؿٌَنك فحقبٌوا صسقتَ»
فإن اعلتـجب ػن أن اىقرص معٌقًح مرشوط ـسم األمن فبًَت اىس يف أن اىقرص هوؿحن
 ل هوع هل رشط.
و جبتت اىس يف أن اىصالة مرشوؿف ل اىسفص مف ألهَ شزل أمص اىيحس ىُست مقصورة
ل األ ص واىثواب وإن اكهت مقصورة ل اىصفف واىـمو إذ اعلصىل ًػؤمص ابإلظػحةل رة وًػؤمص
ابالقتصحر رة.
اىصال َة َاكه َْت ؿَ َىل اىْ ُم ْؤ ِم ٌِ َني
اىصال َة إ لِن ل
و أًضح فإن شل تـحىل قحل :أفَ ِإ َذا ْاظ َم ْأهًَ ْ ُ ُْت فَ َأ ِقميُوا ل
ِلتَح ًاب َم ْو ُقو ً}
واعلوقوت قس فرسٍ اىسٌف ػػ  :ــحعلفصوض
وفرسوٍ ػػػػ  :ــٌل هل وقت
واعلفصوض ُو اعلقسر اػلسد فإن اىتوقِت واىتقسٍص واىتحسًس واىفصض أىفحظ متقحرف
وذزل ًو ب أن اىصالة مقسرة حمسدة مفصوضف موقوتف وذزل ل زمحهنح وأفـحىِح
ولٌل أن زمحهنح حمسود فأفـحىِح أوىل أن تهون حمسودة موقوتف
وُو ًتٌحول تقسٍص ؿسدُح أن ـهل مخسح و ـو ـضِح أرـح ل الرض واجيتني ل اىسفص
و ـضِح جالاث ،و ـضِح اجيتني ل الرض واىسفص وتقسٍص معٌِح أًضح
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وىِشا جيوز ؾيس اىـشر امجلؽ اعلتضمن ىيوع من اىتقسمي واىتأذري ل اىزمحن
لٌل جيوز أًضح اىقرص من ؿسدُح ومن صفهتح حبسب مح جحءت َ اىرشػًـف وذزل أًضػح
مقسر ؾيس اىـشر لٌل ُو مقسر ؾيس كري اىـشر
وىِشا فٌُس يٌاحمؽ ني اىصالتني أن ًؤدص صالة اًهنػحر إىل ايٌَػو أو صػالة ايٌَػو إىل
اًهنحر  ،وصاليت اًهنحر اىؼِص واىـرص وصاليت ايٌَو اعللصب اىـشحء
ولشزل أتححب األؿشار اذلٍن ًيقصون من ؿسدُح وصفهتح وُو موقوت حمسود ،وال ػس
أن تهون األفـحل حمسودة الا تساء والاىهتحء :
فحىقِحم حمػسود ابالهتصػحب حبَػث ىػو دػصج ؾػن حػس اعليتصػب إىل حػس اعليحػىن اىصانػؽ
ابدتَحرٍ طل ٍهن قس أىت حبس اىقِحم.
ومن اعلـٌوم أن ذمص اىقِحم اذلي ُو اىقصاءة أفضو من ذمص اىصموع واىسجود
وىهن هفس معو اىصموع واىسجود أفضو من معو اىقِحم
وىِشا اكن ؾبحدة يفسَ وطل ًصح ل رشؾيح إال صل وجَ من اىو وٍ وكري ذزل من األدةل
اعلشمورة ل كري ُشا اعلوضؽ.
وإذا اكن لشزل مفن اعلـٌوم أن ُشٍ األفـحل مقسرة حمسودة قسر اًمتهن مهنح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

املطأل٘ الطابق٘ أؿمور إًمقفو اًمشقخ رهف ات ٍـل األفضـل القٔـاو أّ السكـْ أّ

الطذْ ؟ إمم ظمره
وموًمشقخ رهف ات هرى اًمتقؾمط ذم هذه اعمسلًمي:
 oوأن اًمؼقوم أومضؾ سمذيمره
 oوأمو اًمسجقد واًمريمقع أومضؾ هبقئتفق
 ألن ذيمر اًمؼقوم هق يمالم ات 
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 وأمو هقئي اًمريمقع واًمسجقد ومفل اًمذل ت ؾمبحوكف وشمعاومم
سمتعػػم اًمقضمف ذم األرض.



أهضو مو ذيمره مـ طمول اًمصالة مـ ؾماجقد وريماقعق
[مطـال٘ ] يمذًمؽ ً

وىمقومق هذه هلو لػتون:
* يمومؾي .
* وجمزئي
ً مؽـ مو هق طمد القٔاو ال امل؟
أن هؽقن أىمرب إمم االقمتدال مـف إمم اًمريمقعق هعـل مـ ر ه هؼقل :سملكف ىموئؿ.
أهضو السكْ اجملصئ :
 يمذًمؽ ً
أن هؽقن أىمرب إمم اًمريمقع مـف ًمؾؼقوم.
ّ الطذْ اجملصئ :

أن هسجد قمغم األقمضوء اًمسبعي اًمتل أمر اًمـبل  سموًمسجقد قمؾقفو.
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

فحىسحجس ؿٌََ أن ًصو إىل األرض وُو كحًف اًمتهن ىُس هل كحًف دون ذزل إال اىـػشر
وُو من حني ابيحاَ أذش ل اىسجود سواء جسس من قِحم أو من قـود فِيبلي أن ٍهون ا تساء
اىسجود مقسرا شزل حبَث ٌساس من قِحم أو قـود ال ًبهون جسودٍ من ابيحء فإن ذزل هميؽ
موهَ مقسرا حمسودا حبسب اإلمكن
ومىت و ب ذزل و ب الاؾتسال ل اىصموع و ني اىساستني.
وأًضح ففي ذزل إمتحم اىصموع واىسجود.
وأًضح فأفـحل اىصالة إذا اكهت مقسرة و ب أن ٍهون ىِح قسر ،وذزل ُو اىعمأهٌُف .
فإن من هقص هقص اىلصاب طل ٍهن ىفـهل قسر أصال فإن قسر اىيشء ومقسارٍ فَِ زايدة ؿىل
أصو و ودٍ وىِشا ًقحل يٌيشء ادلامئ ىُس هل قسر فإن اىقسر ال ٍهون ألدىن حصلف و لصلف
ذات امتساد
وأًضح فإن شل ؾز وجو أمصبا إقحمهتح واإلقحمف أن جتـو قحمئف واىيشء اىقحمئ ُو اعلس تقمي
اعلـتسل فػال ػس أن تهػون افـػحل اىصػالة مسػ تقصة مـتػسةل وذزل إمنػح ٍهػون ثبػوت أ ـحضػِح
واس تقصارُح وُشا ًتضمن اىعمأهٌُف فإن من هقص هقص اىلصاب طل ًقم اىسجود وال ًُت جسودٍ إذا طل
ًثبت وطل ٌس تقص ولشزل اىصانؽ
ًبني ذزل مح جحء ل اىصحَحني ؾن قتحدة ؾن أوس بن محزل ر شل ؾػهنٌل قػحل قػحل
رسول شل صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل« :سػووا صػفوفنك فػإن تسػوًف اىصػف مػن متػحم اىصػالة».
وأدصجحٍ من حسًث ؾبس اىـزٍز بن صَِب ؾن أوس بن محزل ر شل ؾيف قحل :قحل رسول
شل صىل شل ؿٌََ وسظل« :أمتػوا اىصػفوف فػإين أرامك مػن ذٌػف ػِػصي» ول ىفػغ« :أقميػوا
اىصفوف»
وروى اىبزحري من حسًث محَس ؾن أوس قحل :أقميت اىصالة فأقبو ؿٌَيح رسػول شل
صىل شل ؿٌََ وسظل فقحل« :أقميوا صفوفنك وتصاصوا فإين أرامك مػن وراء ػِػصي» واكن أحػسبا
ًٌصه مٌهبَ مبيهب صححبَ و سهَ بسهَ.
فػػإذا اكن تقػػومي اىصػػف وتـػػسًهل مػػن متحهمػػح وإقحمهتػػح حبَػػث ىػػو دص ػوا ؾػػن الاسػ تواء
والاؾتسال ابىلكَف حىت ٍهون رأس ُشا ؾيس اىيصػف األسػفو مػن ُػشا طل ٍهوهػوا مصػعفني
وىكهوا ًؤمصون اإلؿحدة ،ومه شزل أوىل من اذلي صىل ذٌف اىصف وحسٍ فأمص اىييب صػىل
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شل ؿٌَف وسظل أن ًـَس اىصالة فهِف تقومي أفـحىِح وتـػسًٌِح حبَػث ال ًقػمي صػٌبَ ل اىصمػوع
واىسجود.
وًسل ؿىل ذزل وُو دىَو مس تقو ل اعلسأةل مح أدصجحٍ ل اىصحَحني ؾن شػـبف ؾػن
قتحدة ؾن أوس ر شل ؾن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل قحل« :أقميوا اىصموع واىسجود فو شل
إين ألرامك من ـسي»
ول رواًف «من ـس ػِصي إذا رنـُت وجسسمت».
ول رواًف يٌبزحري ؾن ٌُلم ؾن قتحدة ؾن أوس رىض شل ؾيَ أهَ مسؽ اىييب صىل شل
ؿٌََ وسظل ًقول« :أمتوا اىصموع واىسجود فواذلي هف َسٍ إين ألرامك مػن ـػس ػِػصي إذا مػح
رنـُت وإذا مح جسسمت»
ورواٍ مسظل من حسًث ُشحم ادلس توايئ وابن أيب ؾصو ف ؾن قتحدة ؾن أوس ر شل
ؾيَ أن هيب شل صىل شل ؿٌََ وسظل قحل« :أمتوا اىصموع واىسجود وىفغ ابن أيب ؾصو ػف أقميػوا
اىصموع واىسجود فإين أرامك وذمصٍ».
فِشا ًبني أن إقحمف اىصموع واىسجود تو ب إمتحهمح لٌل ل ايٌفغ اآلدص
وأًضً ح فأمص هلم إقحمف اىصموع واىسجود ًتضمن اىسهون فهيٌل إذ مػن اعلـٌػوم أهنػم اكهػوا
ًأتون ابالبيحء ل امجلةل
و األمص ابإلقحمف ًقت أًضً ح الاؾتسال فهيٌل وإمتحم ظصفهيٌل ول ُشا رد ؿىل من زمع أهَ
ال جيب اىصفؽ فهيٌل ،وذزل أن ُشا أمص يٌمأمومني ذٌفَ ومن اعلـٌوم أهَ طل ٍهن همههنم الاهرصاف
قبهل.
اىصػال ِة اىْ ُو ْس َػعى َو ُقو ُمػوا ِ ل ِضل قَػح ِه ِت َني} أمػص
اىصػٌَ َو ِات َو ل
وأًضً ح فقوهل تـحىل :أ َحح ِف ُؼوا ؿَ َىل ل
ابىقٌوت يٌقِحم صل واىقٌوت دوام اىعحؿف صل ؾز وجو سواء اكن ل ححل الاهتصحب أو ل ححل
اىسجود لٌل قحل تـحىل :أأَ لم ْن ُ َُو قَح ِه ٌت َآبا َء ايٌ ل َْ ِو َسحجِ ساً َوقَحاٌِلً َ ْرح َش ُر ْاآل ِد َص َة َوٍَ ْص ُ و َر ْ َمح َف َر ِّ َِ}.
حت َحح ِف َؼ ٌ
حت قَح ِه َت ٌ
حىصح ِى َح ُ
اضل}.
حت ِيٌْلَ َْ ِب ِ َمح َح ِفغَ ل ُ
وقحل تـحىل :أفَ ل
وقحلَ :أو َم ْن ً َ ْقٌ ُْت ِمٌْ ُه لن ِ ل ِضل َو َر ُس ِ ِ
وهل}.
اىس َم َحو ِات َو ْ َاأل ْر ِض ُ ٌّ
ون}.
 ل َ ُهل قَح ِه ُت َ
وقحلَ :أو َ ُهل َم ْن ِل ل
فإذا اكن ذزل لشزل فقوهل تـحىلَ :أو ُقو ُموا ِ ل ِضل قَح ِه ِت َني} :
أمصا إلقحمف اىصالة معٌقًح لٌل ل قوهل :أ ُلوهُوا قَ لوا ِم َني ِابىْ ِق ْسطِ} فِـم أفـحىِح
إمح أن ٍهون ً
وًقت ادلوام ل أفـحىِح.
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وإمح أن ٍهون اعلصاد َ قِحم اؼلحىف يٌقـود فِشا ًـم مػح قبػو اىصمػوع ومػح ـػسٍ وًقت ػ
اىعول وُو اىقٌوت اعلتضمن يدلؿحء لقٌوت اىيوازل وقٌوت اىفجص ؾيس من ٌس تحب اعلساومػف
ؿٌََ ،وإذا جبت و ود ُشا جبت و وب اىعمأهٌُف ل سحةص األفـحل عصًه األوىل.
وًقوى اىوجَ األول حسًث زًس بن أرمق اذلي ل اىصحَحني ؾيَ قػحل :اكن أحػسبا ٍلكػم
اىصجو إىل ٌبَ ل اىصػالة فزنىػت َأو ُقو ُمػوا ِ ل ِضل قَػح ِه ِت َني} قػحل :فػأمصبا ابىسػهوت وهنَيػح ؾػن
اىالكم.
حِث أذرب أهنم اكهوا ًتلكمون ل اىصالة ومـٌوم أن اىسػهوت ؾػن دعػحب اآلدمِػني
وا ب ل مجَؽ اىصالة فحقتىض ذزل األمص ابىقٌوت ل مجَؽ اىصالة
ودل األمػػص يٌقٌػػوت ؿػػىل اىسػػهوت ؾػػن خمحظبػػف اىيػػحس ألن اىقٌػػوت ُػػو دوام اىعحؿػػف
فحعلش تلو ؼلحظبف اىـبحد رك ىالش تلحل ابىصالة اىيت يه ؾبحدة شل وظحؾتَ فال ٍهون مساومح
ؿىل ظحؾتَ
وىِشا قحل اىييب صىل شل ؿٌََ وسػظل علػح سػظل ؿٌَػَ وطل ٍػصد ـػس أن اكن ٍػصد« :إن ل
اىصالة ىشل ًال» فأذرب أن ل اىصالة مح ٌشلو اعلصىل ؾن خمحظبف اىيحس وُشا ُو اىقٌوت فهيح
وُو دوام اىعحؿف
وىِشا جحز ؾيس مجِور اىـٌٌلء تيبَِ اىيحيس علح ُو مرشوع فهيح من اىقصاءة واىتسػبِح ألن
ذزل ال ٌشلهل ؾهنح وال ًيحل اىقٌوت فهيح.
وأًضح فإهَ س بححهَ قحل :أ ِإه ل َمح ًُ ْؤ ِم ُن ِآاي ِتيَح ل ِاذل ٍَن ِإ َذا ُذلِّ ُصوا هبِ َح د َُّصوا ُجسلساً َو َس بل ُحوا ِ َحب ْم ِس
ون} فأذرب أهَ ال ٍهون مؤمٌح إال من جسس إذا ذمػص ابآلايت وسػ بح حبمػس
َر ِّ ِهب ْم َو ُ ْمه ال ٌ َْس تَ ْه ِ ُرب َ
ر َ.
ومـٌوم أن قصاءة اىقصآن ل اىصالة يه تػشلري ابآلايت وذلزل و ػب اىسػجود مػؽ ذزل
وقس أو ب دصورمه جسسً ا وأو ب تسبِحِم حبمس رهبػم ،وذزل ًقت ػ و ػوب اىتسػبِح ل
اىسجود وُشا ًقت و وب اىعمأهٌُف
وىِشا قحل ظحافف من اىـٌٌلء من أتححب أمحس وكريمه إن مقسار اىعمأهٌُف اىوا بف مقسار
اىتسبِح اىوا ب ؾيسمه.
واىثحين أن اخلصور ُو اىسقوط واىوقوع وُشا إمنح ًقحل فحص ًثبت وٌسهن ال فحص ال ًوجس
مٌَ سهون ؿىل األرض وىِشا قػحل شل  :] 63 :22أفَػ ِإ َذا َو َ َب ْ
ػت ُ ٌ ُُوهبَػح} واىو ػوب ل
األصو ُو اىثبوت والاس تقصار.
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ْس َر ِّ َ
ػك اىْ َـ ِؼ ِػمي} قػحل
وأًضً ح فـن ؾقبف بن ؿحمص ر شل ؾيَ قحل علح ىزىت أفَ َس ِّب ْح ِاب ْ ِ
رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل« :ا ـٌوُح ل رموؾنك».
اْس َر ِّ َك ْ َاألؿْ َىل} قحل« :ا ـٌوُح ل جسودمك» رواٍ أ و داود وابن محجف.
وعلح ىزىت َأس بِّ ِح ْ َ
فأمص اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل جبـو ُشٍن اىتسبِحني ل اىصموع واىسجود وأمصٍ ؿػىل
اىو وب ،وذزل ًقت و وب رموع وجسود تبـح ىِشا اىتسبِح وذزل ُو اىعمأهٌُف
مث إن من اىفقِحء من قس ًقول اىتسبِح ىُس وا ب وُشا اىقول خيحىف ػحُص اىهتػحب
واىس يف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ٓعين ّادبـات الصـالٗ مثاىٔـ٘ق وهاذا ماـ مػاردات ماذهى احلـوسمؾايق

احلـوسمؾي هرون أن هذه اًمقاضمبوت اًمثامكقي هرون أهنو واضمبي
مجفقر أهؾ اًمعؾؿ هرون أهنو مستحبي:
شمسبقحوت اًمريمقعق وشمسبقحوت اًمسجقدق وشمؽبػمات االكتؼولق واًمتساؿقيق
أهضااو اًمتشاافد األولق واجلؾااقس ًمااف  ..إمم ظماارهق هااذه
واًمتحؿقاادق ويمااذًمؽ ً
اًمقاضمبوت مـ مػردات مذهى احلـوسمؾي.
 واًمشقخ رهف ات يمالمف هرى أهنو واضمبيق وهدل ًمؾقضماقب أن اًمـبال 
عمو شمرك اًمتشفد األول ضمؼمه سمسجقد اًمسفقق وهذا ممو هدل قمغم اًمقضمقب
أهضو احلدهٌ اًمذي أورده طمدهٌ قمؼبي وإن يمون ومقاف واعػ
 ويمذًمؽ ً
«اضمعؾقهو ذم ؾمجقديمؿق اضمعؾقهو ذم ريمققمؽؿ»
ً مؽـ ومقف طمدهٌ معووهي سمـ احلؽؿ ذم لحقه مسؾؿ «إن لاالشمـو هاذه
ال هصؾه ومقفو يشء مـ يمالم اًمـوس إكام هق اًمتؽبػم واًمتسابقهق وىماراءة اًمؼار ن»

النٌرانَة



الػٔخ خالد بً علٕ املػٔقح

- 147 -

ومحٍم اًمـبل  اًمصالة ذم هاذه األماقر اًمثالصماي :اًمتؽباػمق واًمتسابقهق وىماراءة
اًمؼر ن.
أهضو هعـل أن هذا هـاوذم أن شمؽاقن هاذه األريماون اًمعظقؿاي ماـ
 وألكف ً
اًمريمقع واًمسجقد أال هؽقن هلو ....
أهضو مو ضموء ذم أو داود أن اًمـبل  أمر مـ أظمؾ سمصالشمف أمره
 ويمذًمؽ ً
سمتؽبػمة االكتؼول «صمؿ يمؼم  »...إمم ظمرهق هذا ممو هدل قمغم اًمقضمقب
« وإذا ىمول :ؾماؿع ات عماـ هاده ومؼقًماقا :رسمـاو وًماؽ احلؿاد» ومؼقًماف:
«وىمقًمقا رسمـو وًمؽ احلؿد» هذه ًمؾقضمقب.
ومفذه األدًمي شمشفد عمو ذهى إًمقف احلـوسمؾي رهفؿ ات أن هذه األومعول اًمثامكقاي
أهنو واضمبيق وهق مو أؿمور إًمقف اًمشقخ رهف ات.
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

فإن ػحُصٌُل ًسل ؿىل و وب اىفـو واىقول مجَ ًـػح فػإذا دل دىَػو ؿػىل ؿػسم و ػوب
اىقول طل هميؽ و وب اىفـو.
وأمح من ًقول و وب اىتسبِح فُسػ تسل ذلزل قػوهل تـػحىلَ :أو َسػ بِّ ْح ِ َحب ْمػ ِس َر ِّ َ
ػك قَ ْبػ َو
ُظٌُو ِع ل
وب}
اىش ْم ِس َوقَ ْب َو اىْ ُل ُص ِ
وُشا أمص ابىصالة لكِح لٌل جبت ل اىصحَحني ؾن صٍص بن ؾبس شل اىػباًل ر شل
ؾيَ قحل نيح جٌوسح ؾيس اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل إذ هؼص إىل اىقمص ىَةل اىبسر فقػحل« :إىػنك
سرتون ربنك لٌل تصون ُشا اىقمص ال تضحرون ل رؤًتَ فإن اس تعـُت أن ال تلٌبػوا ؿػىل صػالة
قبو ظٌوع اىشمس وقبو قصوهبح فحفـٌوا» مث قصأ َأو َس ِّب ْح ِ َحب ْم ِس َر ِّ َك قَ ْب َو ُظٌُو ِع ل
اىش ْم ِس َوقَ ْب َو
وب}.
اىْ ُل ُص ِ
وإذا اكن شل ؾز وجو قس مسى اىصالة تسبِ ًحح فقس دل ذزل ؿىل و وب اىتسبِح
لٌل أهَ علح سٌلُح قِحمح ل قوهل تـحىل :أ ُق ِم ايٌ ل َْ َو إ لِال قَ ٌَِ ًال} دل ؿىل و وب اىقِحم.
آن اىْ َف ْج ِص} دل ؿىل و وب اىقصآن فهيح
ولشزل علح سٌلُح قصآبا ل قوهل تـحىلَ :أو ُق ْص َ
وعلح سٌلُح رموؿح وجسودًا ل مواضؽ دل ؿىل و وب اىصموع واىسجود فهيح.
وذزل أن تسمَهتح هبشٍ األفـحل دىَو ؿىل أن ُشٍ األفـحل الزمف ىِح
فإذا وجست اىصالة وجست ُشٍ األفـحل فتهون من األ ـحض اىالزمف
لٌل أهنم ٌسمون اإلوسحن أ ـحضَ اىالزمف هل فُسموهَ رقبف ورأسح وونيح وبو ذزل لػٌل
ل قوهل تـحىل :أفَتَ ْح ِص ٍُص َرقَ َب ٍف}
أمػصا
وىو جحز و ود اىصالة سون اىتسػبِح ىػكن األمػص ابىتسػبِح ال ًصػٌح أن ٍهػون ً
ابىصالة فإن ايٌفغ حِيتش ال ٍهون دالا ؿىل مـيحٍ وألؿىل مح ٌس تٌزم مـيحٍ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

ٍّرِ قاعدٗ أٓضًـا  :أن اًمتعبػم قمـ اًمٌماء سمابعض أضمزائفاو هادل قماغم

وضمقب هذا اجلزء ومقف:
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 oومنذا قمؼم ات  قماـ اًمصاالة سموًمتسابقه هاذا هادل قماغم وضماقب
اًمتسبقه ذم اًمصالة.
 oهعـل ًمق قمؼم سموًمؼراءة قمـ اًمصالة إمم ظمره هذا هدل قماغم وضماقب
اًمؼراءة ومقف
 oوقمغم هذا ومؼس.
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

وأًضح فإن شل ؾز وجو ذم معوم اإلوسحن واس تثىن إال اعلصٌني اذلٍن مه ؿػىل صػالهتم
اىرش َ ُزوؿحً َو ِإ َذا َم لس َُ اىْز ْ َُري َمٌُوؿػحً إ لِال
دامئون قحل تـحىل ::أإ لِن ْ ِاألو ْ َس َحن ُذ ٌِ َه ٌَُُوؿحً ِإ َذا َم لس َُ ل ُّ
ون}
اىْ ُم َصٌ ِّ َني ل ِاذل ٍَن ُ ْمه ؿَ َىل َصالهتِ ِ ْم دَااِ ُم َ
واىسٌف من اىصحح ف ومن ـسمه قس فرسوا ادلامئ ؿىل اىصالة :
ابػلحفغ ؿىل أوقحهتح .
وابدلامئ ؿىل أفـحىِح ابإلقبحل ؿٌهيح
واآلًف تـم ُشا وُشا
ون} .وادلامئ ؿىل اىفـو ُو اعلسمي هل اذلي ًفـهل دامئح
فإهَ قحل :أؿَ َىل َصالهتِ ِ ْم دَااِ ُم َ
فإذا اكن ُشا فحص ًفـو ل األوقحت اعلتفصقف ُػو أن ًفـػهل  ل ًػوم حبَػث ال ًفـػهل رة
وًرتلَ أدصى ومسي ذزل دوا ًمح ؿٌََ فحدلوام ؿىل اىفـو اىواحس اعلتصو أوىل أن ٍهون دوا ًمػح،
وأن تتٌحول اآلًف ذزل
وذزل ًسل ؿىل و وب إدامف أفـحىِػح ألن شل ؾػز وجػو ذم معػوم اإلوسػحن واسػ تثىن
اعلساوم ؿىل ُشٍ اىصفف فتحرك إدامف أفـحىِح ٍهون مشمو ًمح من اىشحرع ،واىشحرع ال ًشم إال ؿىل
تصك وا ب أو فـو حمصم.
ون} فػسل ذزل
وأًضً ح فإهَ س بححهَ وتـحىل قحل :أإ لِال اىْ ُم َصٌ ِّ َني ل ِاذل ٍَن ُ ْمه ؿَ َىل َصالهتِ ِ ْم دَااِ ُم َ
ؿىل أن اعلصًل قس ٍهون دامئ ًح ؿىل صالتَ وقس ال ٍهون دامئح ؿٌهيح
وأن اعلصًل اذلي ىُس سامئ مشموم وُشا ًو ب ذم من ال ًسمي أفـحهل اعلتصةل واعليفصةل
وإذا و ب دوام أفـحىِح فشزل ُو هفس اىعمأهٌُف فإهَ ًسل ؿىل و وب إدامف اىصموع واىسجود
وكريٌُل
وىو اكن اغلزئ أقو ممح ذمص من اخلفض وُو هقص اىلػصاب طل ٍهػن ذزل دوامػح وطل جيػب
ادلوام ؿىل اىصموع واىسجود وٌُل أصو أفـحل اىصالة
فـظل أهَ لٌل جتب اىصالة جيب ادلوام ؿٌهيح اعلتضمن يٌعمأهٌُف واىسهِيف ل أفـحىِح.
اىصال ِة َوإِهنل َح ىَ َهبِريَ ٌة إ لِال ؿَ َىل اىْز َِحش ِـ َني}.
وأًضح فقس قحل شل تـحىلَ :أوا ْس تَ ِـَ ُيوا ِاب لىص ْ ِرب َو ل
وُشا ًقت ذم كري اخلحشـني لقوهل تـحىلَ :أو َمح َ َـٌْيَح اىْ ِق ْب َ َةل اى ل ِيت ُل ْي َ
ػت ؿٌََهيْ َػح إ لِال ِىػيَ ْـ َ َظل
اضل}.
َم ْن ًَت ل ِب ُؽ لاىص ُسو َل ِم لم ْن ً َ ْيقَ ٌِ ُب ؿَ َىل َؾ ِق َب َْ َِ َوإ ِْن َاكه َْت ىَ َهبِريَ ًة إ لِال ؿَ َىل ل ِاذل ٍَن َُسَ ى ل ُ
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ُومه ِإى َ َْ َِ}.
وقوهل تـحىل :أ َل ُ َرب ؿَ َىل اىْ ُم ْ ِ
رش ِل َني َمح ت َسْ ؾ ُ ْ
فقس دل لتحب شل ؾز وجو ؿىل من لرب ؿٌََ مح رحبَ شل وأهَ مشموم شزل ل ادلٍػن
مسروط مٌَ ذزل
واذلم أو اىسػػرط ال ٍهػػون إال ىػػرتك وا ػػب أو فـػػو حمػػصم وإذا اكن كػػري اخلحشػػـني
مشمومني دل ذزل ؿىل و وب اخلشوع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

اخلشقع هق طمضقر اًمؼؾى ذم اًمصالة.

واظمتؾػ ومقف اًمعؾامء رهفؿ ات ٍل ٍْ ّادب أّ لٔظ ّادبًا؟
مجوهػم اًمعؾامء رهفؿ ات هرون أن اخلشقع ؾمـيق وًمقس واضم ًبو
وهدل ًمذًمؽ طمدهٌ أو هرهرة ذم لحقه اًمبخوري وهق أن اًمـبال  ذيمار
أكف «إذا كقدي ًمؾصالة أدسمر اًمشقطون وًمف رضاط»ق ومنذا صمقب سموًمصالة أىمبؾ طمتاك
وطر سملم اعمرء وىمؾبف هؼقل :اذيمر يمذاق اذيمر يمذاق ومقظؾ اًمرضماؾ هصاكم ال هادري
يمؿ لغم؟ ومنذا وضمد ذًمؽ ومؾقسجد ؾمجدشملم
اًمـبل  أمره أن هسجد ًمؾسفقق و هلمره اًمـبل  سملن هعقد اًمصالةق ومادل
ذًمؽ قمغم أن اخلشقع ًمقس واضم ًبوق وهذا مو قمؾقف مجوهػم اًمعؾامء رهفؿ ات.
واًمرأي اًمثول :ذهى إًمقف سمعض احلـوسمؾي وهق ىمقل اًمغزازم ماـ اًمشاوومعقي أن
اخلشقع واضمىق وهشفد ًمف مو ذيمره اًمشقخ رهف ات.
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

مفن اعلـٌوم أن اخلشوع اعلشمور ل قوهل تـحىلَ :أوإِهنل َح ىَ َهبِريَ ٌة إ لِال ؿَ َىل اىْز َِحش ِـ َني} ال س أن
ًتضمن اخلشوع ل اىصالة فإهَ ىو اكن اعلصاد اخلشوع ذحرج اىصالة ىفسس اعلـىن إذ ىو قِو :إن
اىصالة ىهبرية إال ؿىل من دشؽ ذحرنيح وطل خيشؽ فهيح اكن ًقت أهنح ال تهرب ؿىل من طل خيشؽ
فهيح وتهرب ؿىل من دشؽ فهيح وقس اهتفى مسىول اآلًف فثبت أن اخلشوع وا ب ل اىصالة.
ٍػن ُ ْمه ِل
ُػون ل ِاذل َ
و ًسل ؿىل و ػوب اخلشػوع فهيػح أًضػح قػوهل تـػحىل :أقَػسْ أَفٌَْ َػح اىْ ُم ْؤ ِمٌ َ
ٍػن ُ ْمه ِى ُف ُػص ِ ِ
وني ْم
ون َو ل ِاذل َ
ون َو ل ِاذل ٍَن ُ ْمه ِي لٌػز َاك ِة فَػح ِؿٌُ َ
ون َو ل ِاذل ٍَن ُ ْمه ؾ َِن ايٌ ل ْل ِو ُم ْـ ِص ُض َ
َصالهتِ ِ ْم ذ َِحش ُـ َ
ون إ لِال ؿَ َىل أَ ْز َو ِ ِ
اني ْم أَ ْو َمح َمٌَ َه ْت أًَْ َم ُ ُحهن ْم فَإِهنل ُ ْم ك َ ْ ُري َمٌُو ِم َني فَ َم ِن ا ْ َتلَى َو َرا َء َذ ِ َزل فَ ُأوى َ ِت َك
َحح ِف ُؼ َ
ون ُأوى َ ِت َ
ػك ُ ُمه
ُػون َو ل ِاذل َ
ٍػن ُ ْمه ؿَ َػىل َصػالهتِ ِ ْم ُ َرحػح ِف ُؼ َ
ُون َو ل ِاذل ٍَن ُ ْمه ِ َأل َم َحباهتِ ِ ْم َو َؾِْػ ِس ِ ْمه َراؾ َ
ُ ُمه اىْ َـحد َ
ون اىْ ِف ْص َد ْو َس ُ ْمه ِفهيَح ذ ِ ُ
ون} ،أذػرب سػ بححهَ وتـػحىل أن ُػؤالء مه اذلٍػن
َػحدل َ
ون ل ِاذل ٍَن ٍَ ِصج ُ َ
اىْ َو ِارج ُ َ
ٍصجون فصدوس اجليف وذزل ًقت أهَ ال ٍصهثح كريمه وقس دل ُشا ؿىل و وب ُشٍ اخلصحل إذ
ىو اكن فهيح مح ُو مس تحب ىكهت ٌف اىفصدوس تورث سوهنح ألن اجليف تيحل فـو اىوا بحت
دون اعلس تحبحت ،وىِشا طل ًشمص ل ُشٍ اخلصحل إال مح ُو وا ب وإذا اكن اخلشوع ل اىصالة
وا بح فحخلشوع ًتضمن اىسهِيف واىتواضؽ مجَ ًـح.
و مٌَ حسًث معص ر شل ؾيَ حِث رأى ً
رجػال ًـبػث ل صػالتَ فقػحل :ىػو دشػؽ
قٌب ُشا خلشـت وارحَ .أي ىسهٌت ودضـت.
ْػزت ْت َو َر َ ْ
ػت}
وقحل تـحىلَ :أو ِم ْن َآاي ِت َِ أَه َلك تَ َصى ْ َاأل ْر َض ذ َِحش َـ ًف فَ ِإ َذا أَ ْى َزىْيَح ؿٌََهيْ َح اىْ َمح َء اُ َ ل
فأذرب أهنح ـس اخلشوع هتزت والاُزتاز حصلف وتصو واىصو الارتفحع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الشزح)

األصمر هذا اًمذي أورده قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقى رهف اتق ًمقس قمـ قمؿر.
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(املنت)

قءل ٔ اإلسالو ابً تٔنٔ٘ زهُ ايف :

فـظل أن اخلشوع فَِ سهون واخنفحض وىِشا اكن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل ًقول ل ححل
رموؿَ« :ايٌِم زل رنـت و ػك آمٌػت وزل أسػٌمت دشػؽ زل مسـػي و رصػي وخمػي وؾقػًل
وؾصيب» رواٍ مسظل ل تحَحَ.
فوصف هفسَ ابخلشوع ل ححل اىصموع ألن اىصانؽ سحمن متواضؽ
و شزل فرست اآلًف ففي اىتفسري اعلشِور اذلي ًقحل هل تفسري اىواىيب ؾن ؿًل بػن أيب
ظٌحف ؾن ابن ؾبحس ر شل ؾهنٌل
وقس رواٍ اعلصيفون ل اىتفسري لأيب بهص بن اعليشر ،وَلس بن صٍص اىعربي وكريٌُل من
حسًث أيب صححل ؾبس شل بن صححل ؾن مـحوًف بن أيب صححل ؾن ؿًل ابن أيب ظٌحف ؾن ابن
ون} ًقول :ذحافون سحنيون.
ؾبحس قوهل تـحىلِ :أل َصالهتِ ِ ْم ذ َِحش ُـ َ
ورووا ل اىتفحسري اعلس يسة لتفسري ابن اعليشر وكريٍ مػن حػسًث سػفِحن اىثػوري ؾػن
مٌصور ؾن جمحُس ذحشـون قحل :اىسهون فهيح.
قحل :ولشزل قحل اىزُصي ومن حسًث ُشحم ؾن ملرية ؾن إبصاُمي اىيرـي قحل :اخلشوع
ل اىقٌب وقحل :سحنيون قحل اىضححك :اخلشوع اىصُبف صل.
وروى ؾن السن ذحافون وروى ابن اعليشر من حسًث أيب ؾبس اىصمحن اعلقربي حػسجيح
اعلسـودي حسجيح أ و س يحن أهَ قحل ل ُشٍ اآلًف ل ِ
ون} قحل :اخلشوع
أاذل ٍَن ُ ْمه ِل َصالهتِ ِ ْم ذ َِحش ُـ َ
ل اىقٌب وأن ًٌني نيفَ يٌمصء اعلسظل وأن ال تٌفت ل صالتك.
ول تفسري ابن اعليشر أًضً ح مح ل تفسري إحسحق بن راُوًَ ؾن روح حػسجيح سػـَس ؾػن
قتحدة ل ِ
ون} قحل :اخلشوع ل اىقٌب واخلوف وقض اىبرص ل اىصالة
أاذل ٍَن ُ ْمه ِل َصالهتِ ِ ْم ذ َِحش ُـ َ
ون} أي ال
وؾن أيب ؾبَسة مـمص بن اعلثىن ل لتح َ خمتػحر اىقػصآن ِأل َصػالهتِ ِ ْم ذ َِحشػ ُـ َ
تعمح أ صحرمه وال ًٌتفتون.
وقس روى اإلمحم أمحس ل لتحب "اىيحخس واعلًسوخ" من حسًث ابن سريٍن ورواٍ إحسحق
بن راُوًَ ل اىتفسري وابن اعليشر أًضح ل اىتفسري اذلي هل رواٍ من حسًث اىثػوري حػسجين
ذحدل ؾن ابن سريٍن قحل :اكن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل ٍصفؽ رصٍ إىل اىسٌلء فأمص ابخلشوع
فصىم برصٍ بو مساسٍ أي حمو جسودٍ ،قحل سفِحن :وحسجين كريٍ ؾن ابن سريٍن أن ُشٍ
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ون} قحلُ :و سهون اعلصء
ُون ل ِاذل ٍَن ُ ْمه ِل َصالهتِ ِ ْم ذ َِحش ُـ َ
اآلًف ىزىت ل ذزل أقَسْ أَفٌَْ َح اىْ ُم ْؤ ِمٌ َ
ل صالتَ.
قحل مـمص وقحل السن :ذحافون.
وقحل قتحدة :اخلشػوع ل اىقٌػب ومٌػَ دشػوع اىبرصػ ودفضػَ وسػهوهَ ؾيػس تقٌَبػَ ل
ػون ِم َػن
يش ٍء ُى ُه ٍص ُد لشػـحً أَ ْ َص ُػحر ُ ْمه َ ْخي ُص ُ َ
اجلِحت لقوهل تـحىل :أفَتَ َو لل َؾهنْ ُ ْم ً َ ْو َم ًَسْ ُع ادلل اعِ إ َِىل َ ْ
رش ُمِ ِْع ِـ َني إ َِىل ادلل ا ِع ً َ ُق ُ
َرسػ} وقػوهل تـػحىل:
ون َُ َشا ً َ ْو ٌم ؾ ِ ٌ
ول اىْ َك ِف ُص َ
ْ َاأل ْجسَ ِاث َل َأهنل ُ ْم َ َصا ٌد ُمٌْت َ ِ ٌ
ون ذ َِحش َـ ًف أَ ْ َص ُحر ُ ْمه تَ ْص َُ ُقُِ ْم ِذ ل ٌةل َذ ِ َزل
رساؿحً َل َأهنل ُ ْم إ َِىل ه ُ ُص ٍب ًُو ِف ُض َ
أً َ ْو َم َ ْخي ُص ُ َ
ون ِم َن ْ َاأل ْجسَ ِاث ِ َ
ون} ول اىقصاءة األدصى أ ُد لشـحً أَ ْ َص ُحر ُ ْمه}
اىْ ََ ْو ُم ل ِاذلي َاكهُوا ًُوؿَ ُس َ
ول ُحتني اآلًتني وصف أ سحدمه ابلصلف اىرسًـف حِث طل ًصف ابخلشوع إال أ صحرٍ
خبالف آًف اىصالة فإهػَ وصػف ابخلشػوع مجػةل اعلصػٌني قػوهل تـػحىل :ل ِ
ٍػن ُ ْمه ِل َصػالهتِ ِ ْم
أاذل َ
ون} ،وقوهل تـحىلَ :أوإِهنل َح ىَ َهبِريَ ٌة إ لِال ؿَ َىل اىْز َِحش ِـ َني}.
ذ َِحش ُـ َ
ون ذ َِحشػ َـ ًف
وقحل تـحىل :أً َ ْػو َم ٍُ ْه َش ُػف ؾ َْػن َس ٍ
اىسػ ُجو ِد فَػال ٌ َْسػ تَ ِعَ ُـ َ
ػحق َوًُػسْ ؾ َْو َن إ َِىل ُّ
أَ ْ َص ُحر ُ ْمه تَ ْص َُ ُقِ ُْم ِذ ل ٌةل}.
ومن ذزل دشوع األصوات لقوهل تـحىلَ :أو َد َش َـ ِت ْ َاأل ْص َػو ُات ِي لٌػص ْ َمح ِن} وُػو اخنفحضػِح
وسهوهنح.
وقحل تـحىلَ :أوتَ َصى ل
ػون ُ ْ
امه
َػو إ َِىل َم َػص ند ِم ْػن َسػب ٍ
ِِو َوتَ َػص ُ ْ
اىؼح ِى ِم َني ى َ لمح َرأَ ُوا اىْ َـ َػش َاب ً َ ُقوىُ َ
ون ِم ْن َظ ْص ٍف َد ِف ني}.
ون ؿٌََهيْ َح ذ َِحش ِـ َني ِم َن ُّاذل ِّل ً َ ْي ُؼ ُص َ
ًُ ْـ َص ُض َ
ػني آ ِه ََػ ٍف}
وقحل تـحىلُ :أو ُ و ٌٍ ً َ ْو َم ِج ٍش ذ َِحش َـ ٌف ؿَح ِم َ ٌةل َبا ِص َب ٌف ت َْص َىل َباراً َحح ِمَِ ًف ت ُ ْسػقَى ِم ْػن ؿَ ْ ٍ
وُشا ٍهون ًوم اىقِحمف وُشا ُو اىصواب مػن اىقػوىني ػال رًػب لػٌل قػحل ل اىقسػم اآلدػص:
ُأو ُ و ٌٍ ً َ ْو َم ِج ٍش َبا ِ َمع ٌف ِى َس ْـهيِ َح َر ِاض ََ ٌف ِل َ ٌ ل ٍف ؿَح ِى ََ ٍف}.
وب َبا ِف َ ًةل َو ُ ّ ً
وقحل تـحىلَ :أو َو َُ ْبيَح َ ُهل إ ْ َ
ون
ِحس َحق َوً َ ْـ ُق َ
الك َ َـٌْيَح َصح ِى ِح َني َو َ َـٌْيَ ُ ْ
حمه أَاِ لم ًف َ َْي ُػس َ
َِأ ْم ِص َبا َوأَ ْو َح ِْيَح ِإًَهيْ ِ ْم ِف ْـ َو اىْز َْري ِ
اىصال ِة َوإًِ َتح َء لاىز َاك ِة َو َاكهُوا ىَيَح ؿَح ِ ِس ٍَن}.
َات َو ِإقَح َم ل
وإذا اكن اخلشوع ل اىصالة وا بح وُو متضمن يٌسهون واخلشوع مفن هقص هقص اىلصاب طل
خيشؽ ل جسودٍ ولشزل من طل ٍصفؽ رأسَ من اىصموع وٌس تقص قبػو أن ًػيرفض طل ٌسػهن ألن
اىسهون ُو اىعمأهٌُف ـَهنح مفن طل ًعمنئ طل ٌسهن ومن طل ٌسػهن طل خيشػؽ ل رموؿػَ وال ل
جسودٍ ومن طل خيشؽ اكن آمثح ؿحصَح وُو اذلي ٌُحٍ.
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وًسل ؿىل و وب اخلشوع ل اىصالة أن اىييب صىل شل ؿٌََ وسظل توؿس رمَػَ اكذلي
ٍصفؽ رصٍ إىل اىسٌلء فإهَ حصلتَ ورفـَ وُو ضس ححل اخلحشؽ فـن أوس بن محزل ر شل
ؾيَ قحل :قحل رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل « :مح ابل أقػوام ٍصفـػون أ صػحرمه ل صػالهتم»
فحش تس قوهل ل ذزل فقحل« :ىًَهتن ؾن ذزل أو ىترعفن أ صحرمه»
وؾن جحبص بن مسػصة قػحل :دذػو رسػول شل صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل اعلسػاس وفِػَ باس
ًصٌون رافـي أ صحرمه إىل اىسٌلء فقحل« :ىًَهتني رجػحل ٌشرصػون أ صػحرمه إىل اىسػٌلء أو ال
تص ؽ إًهيم أ صحرمه» األول ل اىبزحري واىثحين ل مسظل والكُػٌل ل سػنن أيب داود واىًسػحيئ
وابن محجف.
وقحل َلس ابن سريٍن :اكن رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل ٍصفػؽ رصػٍ ل اىصػالة فٌػٌل
ون} طل ٍهن جيحوز رصٍ موضؽ
ُون ل ِاذل ٍَن ُ ْمه ِل َصالهتِ ِ ْم ذ َِحش ُـ َ
ىزىت ُشٍ اآلًف أقَسْ أَفٌَْ َح اىْ ُم ْؤ ِمٌ َ
جسودٍ رواٍ اإلمحم أمحس ل لتحب اىيحخس واعلًسوخ.
فٌٌل اكن رفؽ اىبرص إىل اىسٌلء ًيحل اخلشوع حصمػَ اىيػيب صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل وتوؿػس
ؿٌََ.
وأمح الاىتفحت ىلري ححجف فِو ًيق اخلشوع وال ًيحفَِ فٌِشا اكن ًيق اىصالة لٌل روى
اىبزحري وأ و داود واىًسحيئ ؾن ؿحبشف ر شل ؾهنح قحىػت :سػأىت رسػول شل صػىل شل
ؿٌََ وسظل ؾن اىتفحت اىصجو ل اىصالة فقحلُ :و ادتالس خيتٌسَ اىش َعحن من صالة اىـبس.
وروى أ و داود واىًسحيئ ؾن أيب األحوص ؾن أىب ذر ر شل ؾيَ قحل :قحل رسول
شل صىل شل ؿٌََ وسظل« :ال ٍزال شل ً
مقبال ؿػىل اىـبػس وُػو ل صػالتَ مػح طل ًٌتفػت فػإذا
اىتفت اهرصف ؾيَ»
وأمح لحجف فال أس َ لٌل روى أ و داود ؾن سِو بن اليؼٌَف قحل :جوب ابىصالة ًـين
صالة اىصبح جفـو رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل ًصًل وُو ًٌتفت إىل اىشـب.
فحرسح إىل اىشـب من ايٌَو رحصس وُشا نحمهل أمحمػف ًػت
قحل أ و داود :واكن أرسو ً
أىب اىـحص بن اىصَؽ من زًًب ًت رسول شل ،وفتحَ اىبحب ىـحبشػف ،وىػزوهل مػن اعليػرب علػح
صىل هبم ًـٌمِم ،وتأدصٍ ل صالة اىهسوف ،وإمسػحلَ اىشػ َعحن ودٌقػَ علػح أراد أن ًقعػؽ
صالتَ ،وأمصٍ قتو الَف واىـقصب ل اىصالة وأمصٍ بصد اعلحر ني ًسي اعلصىل ومقحتٌتَ وأمصٍ
اىًسحء ابىتصفِه وإشحرتَ ل اىصالة ،وكري ذزل من األفـحل اىيت تفـو لحجف ،وىو اكهت ىلري
ححجف اكهت من اىـبث اعليحل يٌرشوع اعلهنيي ؾيَ ل اىصالة.
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وًسل ؿىل ذزل أًضً ح مح رواٍ متمي اىعحيئ ؾن جحبص بػن مسػصة ر شل ؾيػَ قػحل دذػو
ؿٌَيح رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل واىيحس رافـوا أًسَيم قحل اىصاوي :وُو زُري بن مـحوًػف
وأراٍ قػحل ل اىصػالة فقػحل« :مػحيل أرامك رافـػػي أًػسٍنك لأهنػح أذباب دِػو مشػس اسػػهٌوا ل
اىصالة» رواٍ مسظل وأ و داود واىًسحيئ.
ورووا أًضً ح ؾن ؾبَس شل بن اىقبعَف ؾن جحبص بػن مسػصة ر شل ؾيػَ قػحل :نيػح إذا
صٌَيح ذٌف رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل فسظل أحسبا أشحر َسٍ من ؾػن همَيػَ ومػن ؾػن
ٌسحرٍ فٌٌل صىل قحل« :مح ابل أحسمك ًومئ َسٍ لأهنح أذباب دِو مشس إمنح ٍهفي أحسمك أو أال
ٍهفي أحسمك أن ًقول ُهشا  -وأشحر إصبـَ ٌ -سظل ؿىل أدَِ من ؾن همَيَ ومن ؾن شٌلهل».
ول رواًف قحل« :أمح ٍهفي أحسمك أو أحسمه أن ًضؽ ًسٍ ؿىل ففزشٍ مث ٌسظل ؿىل أدَِ من ؾن
همَيَ ومن ؾن شٌلهل»،
وىفغ مسظل صٌَيح مػؽ رسػول شل صػىل شل ؿٌَػَ وسػظل ونيػح إذا سػٌميح قٌيػح أًػسًيح
اىسالم ؿٌَنك فٌؼص إىَيح رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل فقحل« :مػح شػأىنك تشػريون أًػسٍنك
لأهنح أذباب دِو مشس إذا سظل أحسمك فٌٌَتفت إىل صححبَ وال ًؤىم َسٍ».
فقس أمص رسول شل صىل شل ؿٌََ وسظل ابىسهون ل اىصالة وُشا ًقت اىسهون فهيح
لكِح واىسهون ال ٍهون إال ابىعمأهٌُف ،مفن طل ًعمنئ طل ٌسهن فهيح وأمصٍ ابىسهون فهيح موافه
علح أمص شل تـحىل َ من اخلشوع فهيح وأحه اىيحس ابتبحع ُشا مه أُو السًث.
ومن ػن أن هنََ ؾن رفؽ األًسي ُو اًهنيى ؾن رفـِح إىل مٌهبَ حني اىصموع وحني اىصفؽ
مفرسا أهنم اكهوا إذا سٌموا ل اىصالة سالم
مٌَ ومحهل ؿىل ذزل فقس كٌط فإن السًث جحء ً
اىتحٌَو أشحروا أًسَيم إىل اعلسظل ؿٌهيم من ؾن اًميني ومن ؾن اىشٌلل.
وًبني ذزل قوهل« :مػحيل أرامك رافـػي أًػسٍنك لأهنػح أذباب دِػو مشػس» ُّ
واىشػمس مجػؽ
مشوس وُو اذلي تقول هل اىـحمف اىشموص وُو اذلي رحػصك ذهبػَ ذات اًميػني وذات اىشػٌلل
وىه حصلف ال سهون فهيح .ص 63
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(الشزح)

هذا اؾمتطراد مـ اًمشقخ رهف اتق هذا ومو ذيمره مـ األدًمي مـ اًمؼر ن

ومـ اًمسـيق واآلصمور هذا يمؾف هتعؾؼ سمنىمومي اًمصالة
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شمؼدم معـو أن إىمومي اًمصالة أهنو شمـؼسؿ إمم ىمسؿلم:
 إىمومي واضمبي.
 وإىمومي مستحبي
 وريمز اًمشقخ رهف ات شمعومم قمغم مو هتعؾاؼ سموًمطؿلكقـاي واالقمتادال ماـ
اًمريمقع واًمسجقد
ألن احلـػقي ووًمػقن ذم هذهـ:
 oهعـل ووًمػقن ومقام هتعؾؼ سموًمطؿلكقـي
أهضو مو هتعؾؼ سموالقمتدال مـ اًمريمقع واًمسجقد هرون أهنو ؾمـي
 oيمذًمؽ ً
وريمز اًمشقخ رهف اتق وأـمول ذم هوشملم اعمسلًمتلمق وذيمر أدًمتفام
 وذيماار وضمااقب اخلشااقعق وأن مؼتهاا وضمااقب اخلشااقع أن دمااى
اًمطؿلكقـي.
وهذا مـ اؾمتطراد اًمشقخ رهف ات شمعومم.
كسلل ات ؾمبحوكف وشمعومم اًمتقومقؼ واًمسدادق وكتقىمػ قمغم هذا.

