جلســـــــات
التورك واالسرتاحة واالفرتاش
بني االفراط والتفريط
إعذاد
حممذ فنخور العبذيل
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إن احلؿّٓ ؾؾف ـوؿّٓه وـيمعقـف وـيمغػّٕه وـعقذ بوؾؾف ؿـ ذّٕور
أـػيـو وؿـ دقكوت أعؿوؾـو ؿَـْ قفّٓه اؾؾف ػال ؿضؾ ؾف  ،وؿـ
قضؾؾ ػال فودي ؾف  ،وأذفّٓ أن ال إؾف إال اؾؾف وحّٓه ال ذّٕقؽ ؾف
 ،وأذفّٓ أن ؿوؿّٓاً علّٓه وردقؾف  وتيؾقؿوً ؽنقّٕاً

أؿو بعّٓ

دقف أؼّٓم ؾؾؼورئ اؾؽّٕمي ـلّٔة ؿليطي حقل { اؾمقرك
واالػمّٕاش وجؾيي االدمّٕاحي }  ،ودلى ؽموبمل ػل فّٔا
ادلقضقع ؿو ـّٕاه ؿـ أخطوء وجتووزات حتّٓث ؿـ بعض ادلصؾني ،
إؿو بيلى ػفؿ خوطه  ،أو تطلقؼ خوطه  ،أو بيلى تشّٓد
اؾلعض ػل اؾمطلقؼ  ،واإلـؽور عؾك ؿـ قىوؾػف  ،ػلحللً أن
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أبني ؾؾؼورئ اؾؽّٕمي اؾػفؿ اؾصوقّّ ( ؾؾمقرك واالػمّٕاش وجؾيي
االدمّٕاحي ) واؾؾف ادلقػؼ واؾفودي إؾك دقاء اؾيلقؾ 0

ؽملف
اؾّٕاجل عػق ربف
ؿوؿّٓ ػـىقر اؾعلّٓؾل
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صػمف اؾمقرك  :أن قـصى ادلصؾل رجؾف اؾقؿـك  ،وقضع بطقن
أطّٕاف أصوبعف عؾك اِّرض ورؤودفو ؾؾؼلؾي  ،وقىّٕج قيّٕاه ؿـ
جفي ميقـف  ،وقؾصؼ ورؽف بوِّرض  ،وؽّٔا إؾقمف اؾقيّٕى  ،ػػل
ادلغـل البـ ؼّٓاؿف  :ػنذا جؾّٗ ؾؾمشفّٓ اِّخقّٕ تقرك  ،ػـصى
رجؾف اؾقؿـك  ،وجعؾ بوطـ رجؾف اؾقيّٕى حتً ػىّٔه اؾقؿـك ،
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وقهعؾ أؾقمقف عؾك اِّرض  ،ؼول اخلّٕؼل  :قـصى رجؾف اؾقؿـك
 ،وقهعؾ بوطـ رجؾف اؾقيّٕى حتً ػىّٔه اؾقؿـك  ،وقهعؾ
أؾقمقف عؾك اِّرض  ،وذؽّٕ اؾؼوضل ؿنؾ ذؾؽ ; دلو روي عـ علّٓ
اؾؾف بـ اؾّٖبقّٕ ؼول ( ؽون ردقل اؾؾف  إذا ؼعّٓ ػل اؾصالة جعؾ
ؼّٓؿف اؾقيّٕى حتً ػىّٔه ودوؼف  ،وػّٕش ؼّٓؿف اؾقؿـك ) رواه
ؿيؾؿ  ،وأبق داود وػل بعض أؾػوظ حّٓقٌ أبل حؿقّٓ  ،ؼول (
جؾّٗ اؾـلل  عؾك أؾقمقف  ،وجعؾ بطـ ؼّٓؿف عـّٓ ؿلبض
اؾقؿـك  ،وـصى ؼّٓؿف اؾقؿـك )  ،وروى اِّثّٕم ػل صػمف  ،ؼول :
رأقً أبو علّٓ اؾؾف قمقرك ػل اؾّٕابعي ػل اؾمشفّٓ  ،ػقّٓخؾ
رجؾف اؾقيّٕى  ،قىّٕجفو ؿـ حتً دوؼف اِّميـ  ،وال قؼعّٓ عؾك
ذلء ؿـفو  ،وقـصى اؾقؿـك  ،وقػمّّ أصوبعف  ،وقـول عهّٖه ؽؾف
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 ،وقيمؼلؾ بلصوبعف اؾقؿـك اؾؼلؾي  ،ورؽلمف اؾقؿـك عؾك اِّرض
ؿؾّٖؼي  ،وفؽّٔا ذؽّٕ أبق اخلطوب  ،وأصووب اؾشوػعل  ،وإن أبو
حؿقّٓ  ،ؼول ػل صػي صالة اؾـلل  ( ػنذا ؽون ػل اؾّٕابعي
أػضك بقرؽف اؾقيّٕى إؾك اِّرض  ،وأخّٕج ؼّٓؿقف ؿـ ـوحقي
واحّٓة ) رواه أبق داود  ،وأقفؿو ػعؾ ػويـ  ،ؼول اؾشقّْ ابـ
عنقؿني  :اؾمقرك  :ػفق أن قىّٕج رجؾف اؾقيّٕى ؿـ حتمف إؾك
جوـى ميقـف  ،وقهعؾ أؾقمقف عؾك اِّرض  ،واؾّٕجؾ اؾقؿـك
ؿـصقبي عؾك جفي ميقـف  ،ؼوئؿي  ،وأطّٕاف أصوبعفو ؿقجفي إؾك
اؾؼلؾي  ،وذؽّٕ اؾشقّْ ابـ عنقؿني ػل اؾشّٕح ادلؿمع عؾك زاد
ادليمؼـع ثالث صػوت ؾؾمقرك فل :
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اؾصػي اِّوؾك  :أن قُىِّٕجَ اؾِّّٕجؾَ اؾقُيّٕى ؿِـ اجلوـى اِّميـ
ؿػّٕوذي  ،وقهؾّٗ عؾك ؿَؼعّٓتف عؾك اِّرض  ،وتؽقن اؾِّّٕجؾ
اؾقُؿـك ؿـصقبي 0
اؾصػي اؾنوـقي  :أن قَػُّٕشَ اؾؼّٓؿني جؿقعوً ،وقىّٕجفؿو ؿِـ
اجلوـى اِّميـ 0
اؾصػي اؾنوؾني  :أن قَػُّٕشَ اؾقُؿـك ،وقُّٓخؾ اؾقُيّٕى بني ػىّٔ
ودوق اؾِّّٕجؾ اؾقُؿـك 0
ؽؾُّ فّٔه وردت عـ اؾـللِّ  ػل صػي اؾمقرُّك  ،وعؾك فّٔا ػـؼقل
 :قـلغل أن قَػعؾَ اإلـيونُ فّٔا ؿَّّٕة  ،وفّٔا ؿَّّٕة  ،بـوءً عؾك
اؾؼوعّٓة اؾمل ؼعَّّٓفو أفؾُ اؾعؾؿ وفل  :أن اؾعلودات اؾقاردة عؾك
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وجقهٍ ؿمـقِّعي ; قـلغل أن قػعؾَفو عؾك جؿقع اؾقجقه اؾقاردة ،
ِّن فّٔا أبؾغ ػل االتَّلوعِ ممو إذا اؼمصّٕ عؾك ذلء واحّٓ 0

ذفى اؾشوػعقي إؾك أن اؾمقرك قؽقن أقضوً ػل اؾمشفّٓ اِّخقّٕ ،
ؿـ اؾصالة اؾنـوئقي وإن ؾؿ قؽـ ثوـقوً ؽمشفّٓ اؾصلّّ واجلؿعي
وصالة اؾمطقع  ،ؼول اؾشقّْ ابـ عنقؿني  :اؾمقرك قشّٕع ػل
اؾمشفّٓ اِّخقّٕ ؿـ ؽؾ صالة ػقفو تشفّٓان  ،وؿو عّٓاه ػنـف
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قػمّٕش  ،وؼوؾً اؾفقكي اؾعوؿي ؾؾشمون االدالؿقي واالوؼوف
بوإلؿورات  :ادليـقن عـّٓ اؾيودة ادلوؾؽقي رحؿفؿ اؾؾف تعوؾك ػل
جؾيوت اؾصالة ؽؾفو أن قهؾّٗ ادلصؾل دقاء ؽون رجالً أو اؿّٕأة
ؿمقرؽًو  ،وذؾؽ بلن قػضل بنؾقمقف إؾك اِّرض وقـصى رجؾف
اؾقؿـك وقنـل اؾقيّٕى  ،وػل ادلغـل البـ ؼّٓاؿف  :اؾيـي عـّٓ
إؿوؿـو  ،رحؿف اؾؾف  ،اؾمقرك ػل اؾمشفّٓ اؾنوـل  ،وإؾقف ذفى
ؿوؾؽ  ،واؾشوػعل  ،وؼول اؾنقري  ،وأصووب اؾّٕأي  :قهؾّٗ
ؿػمّٕذو ؽهؾقدف ػل اِّول ; دلو ذؽّٕـو ؿـ حّٓقٌ وائؾ بـ حهّٕ ،
وأبل حؿقّٓ  ،ػل صػي جؾقس اؾـلل  ، وؾـو ؼقل أبل حؿقّٓ :
( حمك إذا ؽوـً اؾّٕؽعي اؾمل قؼضل ػقفو صالتف أخّٕ رجؾف
اؾقيّٕى  ،وجؾّٗ ؿمقرؽو عؾك ذؼف اِّقيّٕ )  ،وفّٔا بقون اؾػّٕق
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بني اؾمشفّٓقـ  ،وزقودة قهى اِّخّٔ بفو وادلصقّٕ إؾقفو  ،واؾّٔي
احمهقا بف ػل اؾمشفّٓ اِّول  ،ال ـّٖاع بقــو ػقف  ،وأبق حؿقّٓ -
راوي حّٓقنفؿ  -بني ػل حّٓقنف أن اػمّٕاذف ؽون ػل اؾمشفّٓ
اِّول  ،وأـف تقرك ػل اؾنوـل  ،ػقهى ادلصقّٕ إؾك ؼقؾف وبقوـف ،
وػل ذّٕح ؿـمفك اإلرادات  :وال قمقرك ػل ثـوئقي  ،بؾ قػمّٕش ،
واؾمقرك فق أن قػّٕش رجــؾف اؾقيّٕى  ،وقـصى رجؾف اؾقؿـك،
وقىّٕجفو أي رجؾقف ؿـ حتمف  ،عـ ميقـف  ،وقهعؾ أؾقمقف عؾك
اِّرض ; ؾؼقل أبل حؿقّٓ ػل صػي صالتف  : ػنذا ؽون ػل
اؾّٕابعي  ،أػضك بَقرِؽف اؾقيّٕى إؾك اِّرض  ،وأخّٕج ؼّٓؿقف ؿـ
ـوحقي واحّٓة .رواه أبق داود  ،وخص اؾمشفّٓ اِّول بوالػمّٕاش
واؾنوـل بوؾمقرك ; خقف اؾيفق  ،وِّن اِّول خػقػ  ،وادلصؾل
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بعّٓه قلودر ؾؾؼقوم  ،بىالف اؾنوـل  ،ػؾقّٗ بعّٓه عؿؾ  ،بؾ قيـ
ؾف إطوؾمف بـوق تيلقّّ  ،ودعوء  ،وػل ؿقؼع اإلدالم دمال
وجقاب  :اخمؾػ أفؾ اؾعؾؿ رحؿفؿ اؾؾف ػل ؿقضع اؾمقرك ػل
اؾصالة  ،ػّٔفى احلـوبؾي  :إؾك أن اؾمقرك قؽقن ػل اؾمشفّٓ
اِّخقّٕ إذا ؽون ػل اؾصالة تشفّٓان  ،وأؿو إن ؽوـً اؾصالة ذات
تشفّٓ واحّٓ  ،ؽصالة اؾػهّٕ أو اؾينن اؾمل تُصؾك ؿنـك ؿنـك ،
ػنـف قهؾّٗ ؿػمّٕذوً  ،ؼول اؾلفقتل رحؿف اؾؾف ػل ؽشوف اؾؼـوع
 :ثُؿَّ قَهْؾِّٗ ػِل اؾمَّشَفُِّّٓ اؾنَّوـِل ؿِـْ ثُؾَوثِقَّيٍ  ،ػَلَؽْنَّٕ ؿُمَقَرِّؽًو ;
ؾِوَِّٓقٌِ أَبِل حُؿَقٍّْٓ  ،ػَنِـَّفُ وَصَػَ جُؾُقدَفُ ػِل اؾمَّشَفُِّّٓ اؾْلَوَّلِ
ؿُػْمَِّٕذًو  ،وَػِل اؾنَّوـِل ؿُمَقَرِّؽًو  ،وَفََّٔا بَقَونُ اؾْػَّْٕقِ بَقْـَفُؿَو  ،وَزِقَودَة
قَهِىُ اؾْلَخُّْٔ بِفَو  ،وَاؾْؿَصِقُّٕ إؾَقْفَو  ،وَحِقـَكٍِّٔ ؾَو قُيَـَّ اؾمَّقَرُّكُ  ،إؾَّو
12

ػِل صَؾَوةٍ ػِقفَو تَشَفَُّّٓانِ أَصْؾِقَّونِ  ،ػِل اؾْلَخِقِّٕ ؿِـْفُؿَو اـمفك  ،وذفى
اؾشوػعقي  :إؾك أن اؾمقرك ؿيموى ػل اؾمشفّٓ اِّخقّٕ ؿـ
اؾصؾقات ؽؾفو  ،دقاء ؽوـً ذات تشفّٓقـ أو تشفّٓ واحّٓ ; وذؾؽ
ؾعؿقم حّٓقٌ أبل حؿقّٓ ادلمؼّٓم  ،وػقف  ( :وإذا جؾّٗ ػل
اؾّٕؽعي اِّخقّٕة )  ،وؼول ابـ حهّٕ رحؿف اؾؾف ػل ػمّّ اؾلوري :
عؾَك أَنَّ تَشَفُّّٓ اؾصُّلّّْ ؽَوؾمَّشَفُِّّٓ
وَادْمََّٓلَّ بِفِ اؾشَّوػِعِلّ أَقْضًو َ
اؾْلَخِقّٕ ؿِـْ غَقّْٕه ; ؾِعُؿُقمِ ؼَقْؾُفُ ( ػِل اؾَّّٕؽْعَي اؾْلَخِقَّٕة ) اـمفك ،
وؼول اؾـقوي رحؿف اؾؾف ػل اجملؿقع  :ؿَّْٔفَلُـَو أَـَّفُ قُيْمَوَىُّ أَنْ
قَهْؾَِّٗ ػِل اؾمَّشَفُِّّٓ اؾْلَوَّلِ ؿُػْمَِّٕذًو وَػِل اؾنَّوـِل ؿُمَقَرِّؽًو  ،ػَنِنْ ؽَوـًَْ
اؾصَّؾَوةُ رَؽْعَمَقْـِ جَؾََّٗ ؿُمَقَرِّؽًو اـمفك 0
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واؾّٕاجّّ فق ؿّٔفى احلـوبؾي ; وؼّٓ اخموره عؾؿوء اؾؾهـي
اؾّٓائؿي ؾإلػموء ( اؾشقّْ علّٓ اؾعّٖقّٖ بـ بوز  ،واؾشقّْ علّٓ اؾؾف
بـ ؼعقد)  ،وؼول ابـ ؼّٓاؿي رحؿف اؾؾف ػل ادلغـك  :جَؿِقعُ
جَؾَيَوتِ اؾصَّؾَوةِ ؾَو قُمَقَرَّكُ ػِقفَو إؾَّو ػِل تَشَفٍُّّٓ ثَونٍ  ،حلَِّٓقٌُ وَائِؾِ
بْـِ حُهٍّْٕ ( أَنَّ اؾـَّلِلَّ  ؾَؿَّو جَؾََّٗ ؾِؾمَّشَفُِّّٓ اػْمََّٕشَ رِجْؾَفُ اؾْقُيَّْٕى ،
وَـَصَىَ رِجْؾَفُ اؾْقُؿْـَك)  ،وَؾَؿْ قُػَِّّٕقْ بَقْـَ ؿَو قُيَؾِّؿُ ػِقفِ وَؿَو ؾَو قُيَؾِّؿُ ،
وَؼَوؾًَْ عَوئِشَيُ ( ؽَونَ رَدُقلُ اؾؾَّفِ  قَؼُقلُ ػِل ؽُؾِّ رَؽْعَمَقْـِ اؾمَّوِقَّيَ
 ،وَؽَونَ قَػِّْٕشُ رِجْؾَفُ اؾْقُيَّْٕى وَقَـْصِىُ اؾْقُؿْـَك ) رَوَاهُ ؿُيْؾِؿٌ ،
عؾَك ؽُؾِّ تَشَفٍُّّٓ بِوؾِوػْمَِّٕاشِ  ،إؾَّو ؿَو خََّٕجَ ؿِـْفُ ،
وَفََّٔانِ قَؼْضِقَونِ َ
عؾَك
ؾِوَِّٓقٌِ أَبِل حُؿَقٍّْٓ ػِل اؾمَّشَفُِّّٓ اؾنَّوـِل  ،ػَقَلْؼَك ػِقؿَو عََّٓاهُ َ
ؼَضِقَّيِ اؾْلَصْؾِ  ،وَؾِلَنَّ فََّٔا ؾَقَّْٗ بِمَشَفٍُّّٓ ثَونٍ  ،ػَؾَو قَمَقَرَّكُ ػِقفِ
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ؽَوؾْلَوَّلِ  ،وَفََّٔا ؾِلَنَّ اؾمَّشَفَُّّٓ اؾنَّوـِلَ  ،إـَّؿَو تَقَرَّكَ ػِقفِ ؾِؾْػَّْٕقِ بَقْـَ
اؾمَّشَفَُّّٓقْـِ  ،وَؿَو ؾَقَّْٗ ػِقفِ إؾَّو تَشَفٌُّّٓ وَاحٌِّٓ ؾَو اذْمِلَوهَ ػِقفِ  ،ػَؾَو
حَوجَيَ إؾَك اؾْػَّْٕقِ " اـمفك بوخمصور  ،وؼّٓ دكؾ اؾشقّْ ابـ
عنقؿني رحؿف اؾؾف ػل ؾؼوء اؾلوب ادلػمقح  :ؿمك قهؾّٗ ادلصؾل
جؾيي اؾمقرك ػل اؾصالة وػل أي صالة ؟
ػلجوب  :اؾمقرك قؽقن ػل اؾمشفّٓ اِّخقّٕ ػل ؽؾ صالة ذات
تشفّٓقـ  ،أي  :اِّخقّٕة ؿـ ادلغّٕب  ،واِّخقّٕة ؿـ اؾعشوء ،
واِّخقّٕة ؿـ اؾعصّٕ  ،واِّخقّٕة ؿـ اؾظفّٕ  ،أؿو اؾصالة اؾنـوئقي ،
ؽوؾػهّٕ  ،وؽّٔؾؽ اؾّٕواتى  ،ػنـف ؾقّٗ ػقفو تقرك  ،اؾمقرك إذاً
ػل اؾمشفّٓ اِّخقّٕ ػل ؽؾ صالة ػقفو تشفّٓان  -اـمفك 0
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اؾمقرك دـي  :ؼوؾً اؾؾهـي اؾّٓائؿي ؾؾلوقث اؾعؾؿقي واإلػموء :
اؾمقرك دـي ػل اؾمشفّٓ اِّخقّٕ ػل اؾّٕبوعقي واؾنالثقي حلّٓقٌ
أبل حؿقّٓ ادلّٔؽقر وحّٓقٌ أبل حؿقّٓ ػؼّٓ جوء ػقف ( ػنذا
جؾّٗ ػل اؾّٕؽعمني جؾّٗ عؾك رجؾف اؾقيّٕى وـصى اؾقؿـك ػنذا
جؾّٗ ػل اؾّٕؽعي اِّخقّٕة ؼّٓم رجؾف اؾقيّٕى وـصى اِّخّٕى
وؼعّٓ عؾك ؿؼعّٓتف) رواه اؾلىوري  ،وؼول اؾشقّْ ابـ بوز :
اؾمقرك دـي ػل اؾّٕبوعقي واؾنالثقي  ،أؿو اؾنـوئقي ؽوجلؿعي
واؾػهّٕ واؾـقاػؾ اؾيـي ػقفو االػمّٕاش فّٔا فق اِّػضؾ  ،وؼول
اؾشقّْ ابـ عنقؿني  :جؾيي اؾمقرك ػل اؾصالة دـي ػل اؾمشفّٓ
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اِّخقّٕ ػل ؽؾ صالة ػقفو تشفّٓان ; ؽصالة ادلغّٕب  ،واؾعشوء ،
واؾظفّٕ واؾعصّٕ  ،وأؿو اؾصالة اؾمل ؾقّٗ ػقفو إال تشفّٓ واحّٓ
ػؾقّٗ ػقفو تقرك  ،بؾ قػمّٕش  ،وؼول اؾشقّْ علّٓ اؾؾف ادلطؾؼ :
اؾمقرك دـي وؾقّٗ بقاجى  ،ػل اؾصالة اؾنالثقي واؾّٕبوعقي
ػؼط 0

ادلّٕأة ؽوؾّٕجؾ ػل حؽؿ اؾمقرك ؾشؿقل اخلطوب ؾفو ػل ؼقؾف 
( صؾقا ؽؿو رأقمؿقـل أصؾل ) رواه اؾلىوري  ،ؼول اؾشقّْ ابـ
عنقؿني  :ـعؿ ػفق ثوبً ػل حؼ اؾـيوء واؾّٕجول; ِّن اِّصؾ
تيووي اؾّٕجول واؾـيوء ػل اِّحؽوم اؾشّٕعقي إال بّٓؾقؾ ذّٕعل
17

قّٓل عؾك عّٓم اؾميووي  ،وؾقّٗ فـوك دؾقؾ ذّٕعل صوقّّ عؾك
أن ادلّٕأة تىمؾػ عـ اؾّٕجؾ ػل فقكوت اؾصالة  ،بؾ فل واؾّٕجؾ
عؾك حّٓ دقاء  ،وؼوؾً اؾفقكي اؾعوؿي ؾؾشمون االدالؿقي
واالوؼوف بوإلؿورات  :ادليـقن عـّٓ اؾيودة ادلوؾؽقي رحؿفؿ اؾؾف
تعوؾك ػل جؾيوت اؾصالة ؽؾفو أن قهؾّٗ ادلصؾل دقاء ؽون رجالً
أو اؿّٕأة ؿمقرؽًو 0

ؼول ابـ حهّٕ اؾعيؼالـل ػل ػمّّ اؾلوري  :ادلغوقّٕة بقـفؿو ( أي
اجلؾقس ػل اؾمشفّٓ اِّول واجلؾقس ػل اؾمشفّٓ اؾنوـل ) ؾف
عّٓة ػقائّٓ فل :
18

 -1أـف أؼّٕب إؾك عّٓم اذملوه عّٓد اؾّٕؽعوت 0
 -2أن اِّول تعؼلف حّٕؽي بىالف اؾنوـل 0
 -3أن ادليلقق إذا رآه عؾؿ ؼّٓر ؿو دلؼ بف 0

ال قىػك عؾك اِّخقة ادلصؾني أن اؾمقرك قوّٓث ؿـف ؿقالن
اجليؿ إؾك جفي اؾقيور  ،وبويى جيؿ االـيون ػؼّٓ قؽقن
ادلمقرك ؿّٖعهوً دلـ بهقاره ِّ ،ن ثؼؾف دقف قمدي ؿقالـف عؾك
ؿـ بهقاره  ،وؾّٔا عؾك ؿـ قوى تطلقؼ دـي اؾمقرك وؾقّٗ
ؿؾّٖؿوً بوؾمطلقؼ أن قّٕتى وضعف ؼلؾ اؾقصقل ؾؾمشفّٓ إؿو
بمقدقع ادلؽون أو أن قؼػ ػل ـفوقي اؾصػ ؿـ اجلفي اؾقيّٕى ،
19

ؼول اؾشقّْ ابـ عنقؿني ػل ؾؼوء اؾلوب ادلػمقح  :تمقرَّك أي  :أـؽ
تضع وَرِؽَؽَ عؾك اِّرض  ،وفّٔا ققجى ؿـ اإلـيون أن قمهوػك
ؼؾقالً  ،ورمبو قؽقن اؾصػ ؿمضوقؼوً واؾـوس ؿّٖدحؿني ػقف
ػقمذي ؿَـ إؾك جوـلف  ،ػفـو اجمؿع عـّٓـو ذقكون  :ػعؾ دـي ،
ودػع أذى عـ ادليؾؿ  ،ػلقفؿو أوؾك  :ػعؾ اؾيـي  ،أو دػع اِّذى ؟
اَِّوْؾك دػع اِّذى ; ِّن أذقي ادلمؿـ ؾقيً بوؾفقـي  ،أذقي ادلمؿـ
وؾق بوؾؼقل ػضالً عـ اؾػعؾ اؾّٔي قوصؾ ػل اؾصالة وقشقِّش
عؾقف صالتف  ،أذقي ادلمؿـ تؽقن بوؾؼقل أو بوؾػعؾ  ،قؼقل اؾؾف
عّٖ وجؾ ػقفو ( وَاؾَِّّٔقـَ قُمْذُونَ اؾْؿُمْؿِـِنيَ وَاؾْؿُمْؿِـَوتِ بِغَقِّْٕ ؿَو
اؽْمَيَلُقا ػَؼَِّٓ احْمَؿَؾُقا بُفْمَوـوً وَإِثْؿوً ؿُلِقـوً )  ،وقؼقل عؾقف اؾصالة
واؾيالم ( ؿـ ؽون قمؿـ بوؾؾف واؾققم اآلخّٕ ػال قمذ جورَه ) ،
21

وخّٕج ؿَّّٕةً عؾك أصووبف وفؿ ػل ادليهّٓ قصؾقن وقهفّٕون
بوؾؼّٕاءة  ،ػؼول ( ؽؾؽؿ قـوجل ربف  ،ػال قمذِقَـَّ بعضُؽؿ بعضوً
ػل اؾؼّٕاءة )  ،أقـ فل اِّذقي ؟ اِّذقي أـؽ إذا جفّٕت ذقَّذًَ
عؾك اؾّٔقـ فؿ حقؾؽ ػكذقمَفؿ  ،ػفّٔه اؾؼوعّٓة اـملف ؾفو  :تّٕكُ
اؾيـي ؾّٓػع اِّذقي خقّٕ ؿـ ػعؾ اؾيـي ؿع اِّذقي  ،ػفّٔا
ادلمقرِّك إذا ؽون بمَقَرُّؽِف قمذي جوره ػال قمقرَّك  ،وإذا عؾؿ اؾؾف
ؿـ ـقمف أـف ؾقال فّٔا ؾَمَقَرَّكَ  ،ػنن اؾؾف تعوؾك قنقلف ; ِّـف قؽقن
ؽؿـ ؼول ػقفؿ اؾّٕدقل  ( ؿَـ ؿّٕض أو دوػّٕ ؽُمِى ؾف ؿو ؽون
قعؿؾ صوقووً ؿؼقؿوً ) 0
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فل جؾيي خػقػي تؽقن بعّٓ اؾػّٕاغ ؿـ اؾيهّٓة اؾنوـقي ؿـ
اؾّٕؽعي اِّوؾك ؼلؾ اؾـفقض إؾك اؾّٕؽعي اؾنوـقي  ،وبعّٓ اؾػّٕاغ ؿـ
اؾيهّٓة اؾنوـقي ؿـ اؾّٕؽعي اؾنوؾني ؼلؾ اؾـفقض إؾك اؾّٕؽعي
اؾّٕابعي  ،وؾقّٗ ؾفو ذؽّٕ ؿىصقص  ،ػقيمقي ؼوعّٓاً عؾك رجؾف
اؾقيّٕى ؿعمّٓالً حمك قّٕجع ؽؾ عظؿ إؾك ؿقضعف  ،ؼول ابـ
ؼّٓاؿف ػل ادلغـل ( ػقومؿؾ أـف قهؾّٗ ؿػمّٕذوً عؾك صػي
اجلؾقس بني اؾيهّٓتني )  ،ؾؼقل أبل حؿقّٓ ػل صػي صالة
اؾـلل ( ثؿ ثـك رجؾف وؼعّٓ واعمّٓل حمك قّٕجع ؽؾ عضقاً
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ػل ؿقضعف ثؿ ـفض  ،وفّٔا صّٕقّّ ػل ؽقػقي جؾيي االدمّٕاحي
ػقمعني ادلصقّٕ إؾقف )  ،ؼول اؾشقّْ ابـ عنقؿني  :جؾيي
االدمّٕاحي فل جؾيي تؽقن عـّٓ اؾؼقوم إؾك اؾّٕؽعي اؾنوـقي أو
اؾّٕابعي ػل اؾّٕبوعقي قعـل تؽقن ػل اؾّٕبوعقي ػل ؿقضعني عـّٓ
اؾؼقوم ؾؾّٕؽعي اؾنوـقي وعـّٓ اؾؼقوم ؾؾّٕؽعي اؾّٕابعي وػل اؾنـوئقي
واؾنالثقي ػل ؿقضعٍ واحّٓ وفق اؾؼقوم إؾك اؾّٕؽعي اؾنوـقي وؼّٓ
ثلً عـ اؾـلل  أـف إذا ؽون ػل وتّٕ ؿـ صالتف ػنـف ال قـفض
حمك قيمقي ؼوعّٓاً 0
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ؼول ابـ اؾؼقؿ  :اخمؾػ اؾػؼفوء ػقفو فؾ فل ؿـ دنن اؾصالة ،
ػقيموى ؾؽؾ أحّٓ أن قػعؾفو أو ؾقيً ؿـ اؾينن  ،وإمنو قػعؾفو
ؿـ احموج إؾقفو  ،وؼول اؾشقّْ علّٓ اؾؽّٕمي اخلضقّٕ  :جؾيي
االدمّٕاحي دـي  ،ػوجلؾيي اؾمل تؼع بعّٓ اؾػّٕاغ ؿـ اؾّٕؽعي
اِّوؾك وؼلؾ اؾؼقوم إؾك اؾّٕؽعي اؾنوـقي  ،وبعّٓ اؾػّٕاغ ؿـ اؾّٕؽعي
اؾنوؾني وؼلؾ اؾؼقوم إؾك اؾّٕؽعي اؾّٕابعي فّٔه دـي ؿطؾؼي  ،ثلً
ػعؾفو عـ اؾـلل عؾقف اؾصالة واؾيالم 0
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ؼول اؾشقّْ علّٓ اؾؽّٕمي اخلضقّٕ  :اؾميؿقي بوالدمّٕاحي :
(جؾيي االدمّٕاحي) ؾؿ قّٕد بفو ـص صوقّّ  ،إمنو فل جؾيي
دؿوفو بعض أفؾ اؾعؾؿ جؾيي ادمّٕاحي  ،وفل ػل احلؼقؼي
ؾقيً ادمّٕاحي  ،وإمنو فل زقودة تؽؾقػ ; وؾّٔا ؿـ قؼقل  :إن
اؾـلل عؾقف اؾصالة واؾيالم ػعؾفو حقـؿو احموج إؾقفو  ،وػل
بعض اؾّٕواقوت  :دلو ثؼُؾ أو بَّّٓن  ،ـؼقل  :إن اإلـيون إذا ثؼؾ أو
بَّّٓن تؽقن حوجمف إؾك تّٕؽفو أذّٓ ؿـ حوجمف إؾك ػعؾفو ; وؾّٔؾؽ
ـّٕى ؽلور اؾيـ أو أصووب اِّجيوم اؾلّٓقـي اؾنؼقؾي  ،أو ؿَـ بفؿ
أؿّٕاض روؿوتقّٖم أو ؿو أذلف ذؾؽ  ،اِّدفؾ عؾقفؿ أن قؼقؿقا ؿـ
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اؾيهقد ؿلوذّٕةً إؾك اؾّٕؽعي اؾمل تؾقفو  ،وقشؼ عؾقفؿ أن قنـقا
رؽلفؿ وقهؾيقا فّٔه اجلؾيي  ،ػوؾؼقل بلـفو ادمّٕاحي ؾقّٗ
بوؾصوقّّ  ،وإمنو فل زقودة تؽؾقػ ػّٕبطفو بوحلوجي غقّٕ صوقّّ

 -1ؿشّٕوعي 0
 -2ؿيمولي 0
 -3أـفو ال تشّٕع 0
 -4إن ؽون ادلصؾل ضعقػوً جؾّٗ ؾالدمّٕاحي حلوجمف إؾك
اجلؾقس  ،وإن ؽون ؼققوً ؾؿ قهؾّٗ ؾغـوه عـف 0
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ؼول اؾشقّْ اؾعقّٓ بـ زطي إؿوم أدموذ مبيهّٓ ؿوؾؽ بـ أـّٗ
بوؾمالغؿي بوجلّٖائّٕ ػل بونف جؾيي االدمّٕاحي ( درادي
ػؼفقي ؿؼورـي )  :اخمؾػ أفؾ اؾعؾؿ ػل حؽؿ فّٔه اجلؾيي إؾك
ؿّٔافى ثالثي  ،وفل ؽوآلتل :
اؾػّٕع اِّول  :ؿّٔفى اؾؼوئؾني بودمولوبفو ؿطؾؼو 0
ذفى اإلؿوم اؾشوػعل ػل ادلشفقر ؿـ ؿّٔفلف  ،واإلؿوم أحؿّٓ ػل
رواقي عـف إؾك أـفو ؿيمولي ؿطؾؼو  ،ؾؾؿوموج إؾقفو وغقّٕه  ،وؼّٓ
أخّٔ ؿملخّٕوا احلـوبؾي بفّٔا ادلّٔفى  ،وفق ادلُػْمك بف اؾققم ػل
اؾّٓقور احلهوزقي 0
اؾػّٕع اؾنوـل  :ؿّٔفى اؾؼوئؾني بؽّٕافمفو 0
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ذفى اإلؿوم ؿوؾؽ واإلؿوم أبق حـقػي إؾك أـفو ؿؽّٕوفي  ،وفق
ادلشفقر ؿـ ؿّٔفى اإلؿوم أحؿّٓ  ،وأصؾ فّٔا ادلّٔفى ؿّٕوي عـ
عؿّٕ  ،وعؾك  ،وابـ ؿيعقد  ،وابـ عؿّٕ  ،وابـ اؾعلوس  ، و بف
ؼول اؾنقري وإدووق  ،وؼول اؾمّٕؿّٔي ( وعؾقف اؾعؿؾ عـّٓ أفؾ
اؾعؾؿ )  ،وؼول أبق اؾّٖـود ( تؾؽ اؾيـي ) 0
اؾػّٕع اؾنوؾٌ  :ؿّٔفى اؾؼوئؾني بودمولوبفو عـّٓ احلوجي 0
ذفى طوئػي ؿـ أفؾ اؾعؾؿ ؿـفؿ ابـ اؾؼقؿ  ،إؾك أـفو ؿيمولي
دلـ احموج إؾقفو ؾعؾي ؿـ ؿّٕض أو ؽلّٕ أو ثؼؾ  ،ؽلن قؽقن بّٓقـوً
جّٓا  ،وؼّٓ ؿول اؾشقّْ ابـ عنقؿني إؾك فّٔا اؾّٕأي ووصػف
بوِّصّّ 0
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ؼول اؾشقّْ ابـ عنقؿني  :اخمؾػ اؾعؾؿوء رحؿفؿ اؾؾف فؾ فل
جؾييٌ ؾؾّٕاحي أو جؾييٌ ؾؾمعلّٓ :

ػؿـ ؼول إـفو جؾيي ؾؾّٕاحي ؼول إـفو ال تيـ إال عـّٓ احلوجي
إؾقفو ؽلن قؽقن اإلـيون ؽلقّٕ ػل اؾيـ ال قيمطقع اؾـفقض ؿّٕةً
واحّٓة أو ػل رؽلمقف وجع أو ؿّٕقض أو ؿو أذلف ذؾؽ ػنذا ؽون
ؿوموجوً إؾقفو ػنـف قهؾّٗ وػل فّٔه احلول تؽقن ؿشّٕوعيً ؿـ
جفي أن ذؾؽ أرػؼ بف وؿو ؽون أرػؼ بودلّٕء ػفق أوؾك 0
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وؿـ اؾعؾؿوء ؿـ ؼول إـفو جؾيي علودة وأـفو ؿشّٕوعي ؾؽؾ ؿصؾ
دقاءٌ ؽون ـشقطوً أم غقّٕ ـشقط 0

وؿـفؿ ؿـ ؼول إـفو غقّٕ ؿشّٕوعي ؿطؾؼو  ،،،ػوِّؼقال إذاً ثالثي 0

ؼول اؾشقّْ ابـ عنقؿني  :أرجّّ اِّؼقال عـّٓي إـفو جؾيي راحي
ودؾقؾ ذؾؽ أـفو ؾقّٗ ؾفو تؽلقٌّٕ عـّٓ اجلؾقس وال عـّٓ اؾؼقوم
ؿـفو وؾقّٗ ػقفو ذؽٌّٕ ؿشّٕوع وؽؾ رؽـ ؿؼصقد ػنـف قؽقن ػقف
ذؽٌّٕ ؿشّٕوع ػعؾؿ بفّٔا إـفو جؾيي راحي وأن اإلـيون إذا ؽون
ؿوموجوً إؾقفو ػؾقّٕح ـػيف اؼمّٓاءً بـلقف  وإال ػال قهؾّٗ
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وفّٔا اخمقور صوحى ادلغـل وفق اخمقور ابـ اؾؼقؿ ػل زاد ادلعود
وفق أرجّّ اِّؼقال ػقؿو أرى  ،وؼول اؾشقّْ اؾعقّٓ بـ زطي إؿوم
أدموذ مبيهّٓ ؿوؾؽ بـ أـّٗ بوؾمالغؿي بوجلّٖائّٕ ػل بونف
جؾيي االدمّٕاحي ( درادي ػؼفقي ؿؼورـي )  :بعّٓ عّٕض أدؾي
اؾػؼفوء وؿـوؼشمفو وبقون وجقه االدمّٓالل بفو  ،ـىؾص إؾك
بقون اؾؼقل اؾّٕاجّّ ػقفو  ،واؾّٔي قظفّٕ ؾـو فق ؿو ذؽّٕه ابـ اؾؼقؿ
رحؿف اؾؾف  ،ؿـ أـفو دـي دلـ احموج إؾقفو ؾعؾي ؿـ ؽلّٕ أو ؿّٕض أو
ثؼؾ  ،وأـفو ؾقيً دـي بنطالق  ،بؾ اؾيـي عّٓم اإلتقون بفو ،
ػمؽقن ؿؽّٕوفي ؾغقّٕ عّٔر  ،وأؿو ؿـ ؽون ؿعّٔورا ػقهقز ؾف ؿو ال
قهقز ؾغقّٕه  ،وأدلوب اخمقوري ؾفّٔا اؾؼقل فل ؽوآلتل :
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 -1أن دوئّٕ ؿـ وصػ صالتف  ؾؿ قّٔؽّٕ فّٔه اجلؾيي  ،وإمنو
ذؽّٕت ػل حّٓقٌ أبل حؿقّٓ وؿوؾؽ بـ احلققّٕث  ،ػؾق ؽون
فّٓقف  ػعؾفو دائؿوً ؾّٔؽّٕفو ؽؾ واصػ ؾصالتف 0 
 -2وبودلؼوبؾ ؼّٓ ثلً أـف ػعؾفو  ،ػقوؿؾ فّٔا عؾك أـف  إمنو
ػعؾفو ؾؾووجي دلو أدـ وأخّٔه اؾؾوؿ 0
 -3أن فّٔا اؾؼقل ػقف جؿع بني اِّحودقٌ اؾنوبمي  ،وؿـ
اؾؼقاعّٓ ادلؼّٕرة ؾّٓى أربوب اِّصقل ( إعؿول اؾّٓؾقؾني أوؾك
ؿـ إفؿول أحّٓفؿو ) 0
 -4وممو قعضّٓ فّٔا االخمقور اؾؼوعّٓة ادلؼصّٓقي ( ؿو ؽون ؿـ
ادلّٔافى ودطو ؽون أخؾؼ بوإلتلوع )  ،وػل ذؾؽ قؼقل ذقّْ
ادلؼوصّٓقني أبق إدووق اؾشوطلل ( إذا ثلً أن احلؿؾ عؾك
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اؾمقدط فق ادلقاػؼ ؾؼصّٓ اؾشورع  ،وفق اؾّٔي ؽون عؾقف
اؾيؾػ  ،ػؾقـظّٕ ادلؼؾّٓ أي ادلّٔفلني ؽون أجّٕى عؾك فّٔا
اؾطّٕقؼ  ،ػفق اخؾؼ بوإلتلوع وأوؾك بوالعملور 0

ؼول اؾشقّْ ابـ عنقؿني  :وؾؽـ قلؼك اؾـظّٕ إذا ؽون اإلؿوم قّٕى
فّٔه اجلؾيي وادللؿقم ؿـ ورائف ال قّٕافو ِّـف ـشقط ػفؾ قهؾّٗ
تلعوً إلؿوؿف أو قؼقم وإن ؽون إؿوؿف جوؾيوً أو قـمظّٕ ػل اؾيهقد
إذا ؽون قعؾؿ أن إؿوؿف قهؾّٗ حمك قغؾى عؾك ظـف أن إؿوؿف
ادممؿ ؼوئؿوً  ،واجلقاب عؾك فّٔا أن ـؼقل  :إذا ؽون اإلؿوم قّٕى
اجلؾيي وجؾّٗ ػوجؾّٗ ؿعف  ،ػودللؿقم قهؾّٗ ؿعف إذا ؽون اإلؿوم
قّٕى اجلؾيي وجؾيفو  ،ػنن ادللؿقم قهؾّٗ ؿعف  ،وإن ؾؿ قؽـ
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قّٕافو ؿشّٕوعي إتلوعوً إلؿوؿف  ،وإذا ؽون اإلؿوم ال قّٕى اجلؾيي
وادللؿقم قّٕافو ػنن ادللؿقم ال قهؾّٗ ػل فّٔه احلول اتلوعوً ؾإلؿوم
ِّن ؿقاػؼي ادللؿقم ؾإلؿوم أؿٌّٕ ؿطؾقب حمك إن اإلؿوم ؾق ؼوم عـ
اؾمشفّٓ اِّول ـودقوً وجى عؾك ادللؿقم ؿموبعمف ؿع أن اِّصؾ أن
اؾمشفّٓ اِّول واجى ؿـ واجلوت اؾصالة  ،وؼّٓ ذؽّٕ ذقّْ اإلدالم
رحؿف اؾؾف فّٔه ادليلؾي ػل اؾػمووى وؼول إن ادللؿقم ال قهؾّٗ إذا
ؽون إؿوؿف ال قهؾّٗ ؾالدمّٕاحي  ،وؼول اؾشقّْ اؾعقّٓ بـ زطي
إؿوم أدموذ مبيهّٓ ؿوؾؽ بـ أـّٗ بوؾمالغؿي بوجلّٖائّٕ ػل بونف
جؾيي االدمّٕاحي ( درادي ػؼفقي ؿؼورـي )  :ادلّٕاد بودلموبعي  :أال
قيلؼ ادللؿقم اإلؿوم بػعؾ ؿـ أػعول اؾصالة اؾظوفّٕة وأال
قمىؾػ عـف بػعؾ ؿـ اِّػعول  ،دقاء ػل تؽلقّٕة اإلحّٕام  ،أو
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ػل تؽلقّٕات االـمؼول  ،أو ػل اؾؼقوم  ،أو ػل اؾّٕؽقع  ،أو ػل
اؾيهقد  ،أو ػل اؾميؾقؿ ؿـ اؾصالة  ،وعؾك فّٔا  ،ػوؾقاجى
ؿموبعي اإلؿوم ػل ذؾؽ اؾػعؾ ; بوقٌ قؼقم إذا ؼوم  ،وقيهّٓ إذا
دهّٓ  ،وقمدي ذؾؽ ػل زؿـف  ،بوقٌ قؼقم بوؾػعؾ عؼى ػعؾ
اإلؿوم بال تلخّٕ  ،واؾّٓؾقؾ عؾك ذؾؽ ؼقؾف  ( إمنو جعؾ اإلؿوم
ؾقممت بف ػال تىمؾػقا عؾقف  ،ػنذا رؽع ػورؽعقا  ،وإذا ؼول  :دؿع
اؾؾف دلـ حؿّٓه  ،ػؼقؾقا  :ربـو و ؾؽ احلؿّٓ  ،وإذا دهّٓ ػودهّٓوا
وإذا صؾك جوؾيوً ػصؾقا جؾقدوً أجؿعني )  ،ػومك وإن دؾؿـو بلن
جؾيي االدمّٕاحي دـي ؿطؾؼوً ؾؾؿوموج وغقّٕه ػنن ادلشّٕوع
ؿموبعي اإلؿوم ; ِّن ادلموبعي واجلي واجلؾيي دـي عـّٓ ؿـ ؼول
بّٔؾؽ  ،ػمؼّٓم ادلموبعي ؾفّٔا اؾيلى  ،وؼّٓ أػمك بّٔؾؽ ذقّْ
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اإلدالم ابـ تقؿقي رحؿف اؾؾف  ،وإذا ؽون اؾقاجى قمّٕك ِّجؾ
ؿموبعي اإلؿوم  ،ؽؿو دل عؾك ذؾؽ ؼقؾف  ( وإذا صؾك ؼوعّٓاً
ػصؾقا ؼعقداً أجؿعني ) ػوِّوؾك أن تمّٕك جؾيي االدمّٕاحي
عؾك ػّٕض دـقمفو  ،وؾؽـ ؼّٓ قؼول  :إن فّٔه اجلؾيي قيقّٕة ال
قوصؾ بفو تىؾػ عـ اإلؿوم  ،واجلقاب  :أن اؾـلل  ؼول ( وإذا
رؽعقا ػورؽعقا  ،وإذا دهّٓ ػودهّٓوا ، )0000ووجف االدمّٓالل :
أـف أتك بوؾػوء اؾمل تػقّٓ اؾمّٕتقى واؾمعؼقى دون ؿفؾي  ،وفّٔا
قّٓل عؾك أن ادلشّٕوع ػل حؼ ادللؿقم أال قملخّٕ عـ اإلؿوم وؾق
قيقّٕاً  ،وفق ؿو أؽّٓه اؾشقّْ ؿوؿّٓ بـ عنقؿني  ،ػؼّٓ دكؾ
رحؿف اؾؾف تعوؾك  :ؿو حؽؿ ادللؿقم إذا جؾّٗ ؾالدمّٕاحي خؾػ
اإلؿوم فؾ قؽقن ؿىوؾػوً ؾإلؿوم ؟
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ػلجوب  :جؾيي االدمّٕاحي ػل اؾصالة أصّّ اِّؼقال ػقفو أـفو
ؾقيً بيـي ؿطؾؼي وال تّٕؽفو بيـي ؿطؾؼي  ،ؿـ احموج إؾقفو
ؾؽلّٕ أو ؿّٕض ػل رجؾقف أو غقّٕ ذؾؽ ػنـف قهؾّٗ ؾقعطل ـػيف
راحمفو  ،وؿـ ؾقّٗ ؽّٔؾؽ ػؾقـفض بّٓون جؾقس  ،وقّٓل ؾفّٔا أن
ؿوؾؽ بـ احلققّٕث اؾّٔي حّٓقنف فق اؾعؿّٓة ػل االدمّٕاحي ذؽّٕ
( أن اؾّٕدقل  ؽون إذا أراد أن قؼقم بعّٓ فّٔه اجلؾيي اعمؿّٓ
عؾك قّٓقف ) وفّٔا قّٓل عؾك ثؼؾ اؾؼقوم عـّٓه  ،وإال ػال داعل
ؾالعمؿود عؾك اؾقّٓقـ  ،ػلصّّ اِّؼقال ػقفو فّٔا وفق اؾؼقل
اؾقدط  ،وؼول بعض اؾعؾؿوء  :إـفو ؾقيً بيـي ؿطؾؼي ال ؾؾعوجّٖ
وال ؾؾؼقي  ،وؼول بعضفؿ  :إـفو دـي ؿطؾؼي  ،وؾؽـ اؾّٕاجّّ
واؾؼقل اؾقدط وفق اؾّٔي جتمؿع ػقف اِّدؾي  ،أؿو بوؾـيلي
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ؾؾؿلؿقم ػؾقملع اإلؿوم  ،إن جؾّٗ اإلؿوم ػؾقهؾّٗ  ،وإن ؾؿ قهؾّٗ
ػال قهؾّٗ  ،فّٔا فق اِّػضؾ وفق ادلموبعي ؾإلؿوم  ،وؼّٓ ذؽّٕ ذقّْ
اإلدالم رحؿف اؾؾف  :أـف إن ؾؿ قهؾّٗ اإلؿوم ػوِّػضؾ أال جتؾّٗ
 ،وإن ؽـً تّٕى أن اجلؾقس دـي 0

ورد ػل ؿقدقعي اؾػؼف اإلدالؿل  :وادلّٕأة ػل ذؾؽ ؽوؾّٕجؾ 0
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فق أن قنـل رجؾف اؾقيّٕى ػقليطفو وقهؾّٗ بقرؽف عؾقفو ،
وقـصى رجؾف اؾقؿـك  ،وقهعؾ أطّٕاف أصوبع ؼّٓم رجؾف اؾقؿـك
إؾك اؾؼلؾي  ،ؼول اؾشقّْ ابـ عنقؿني  :صػي االػمّٕاش  :أن قهؾّٗ
عؾك رجؾف اؾقيّٕى بعّٓ أن قػّٕذفو  ،أي  :قهعؾ ظفّٕفو ممو قؾل
اِّرض  ،وقهؾّٗ عؾقفو  ،واؾّٕجؾ اؾقؿـك ؿـصقبي عؾك جفي
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ميقـف  ،ؼوئؿي  ،وأطّٕاف أصوبعفو ؿقجفي إؾك اؾؼلؾي  ،وػل
ادلقدقعي اؾشوؿؾي  :االػمّٕاش  :وفق أن قهؾّٗ ادلصؾل عؾك عؼى
رجؾف اؾقيّٕى بوقٌ قؾل ظفّٕفو اِّرض وقـصى رجؾف اؾقؿـك
وقضع أطّٕاف أصوبعف ؿـفو عؾك اِّرض وققجف أصوبعفو ـوق
اؾؼلؾي وؽّٔا ػل دوئّٕ اجلؾقس ( عّٓا اجلؾقس ؾؾمشفّٓ اِّخقّٕ
ػنـف قطؾى ػقف اؾمقرك ) ؽهؾقس ادلصؾل ؼوعّٓا ؾؾؼّٕاءة
وجؾقدف ؾالدمّٕاحي واجلؾقس ؾؾمشفّٓ اِّول وجؾقس ادليلقق
ػل حول تقرك إؿوؿف  ،واؾّٓؾقؾ عؾك االػمّٕاش حّٓقٌ أبل
حؿقّٓ اؾيوعّٓي رضل اؾؾف عـف ػل وصػ صالتف  ( ػنذا
جؾّٗ ػل اؾّٕؽعمني جؾّٗ عؾك رجؾف اؾقيّٕى وـصى اؾقؿـك )
اؾلىوري 0
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حؽؿ االػمّٕاش دـي ثوبمي عـ ردقل اؾؾف  ؾألحودقٌ ادلمػؼ
عؾك صومفو  ،وؿـ تّٕؽفو ػال ذلء عؾقف  ،روى اِّثّٕم بندـوده
عـ علّٓ اؾّٕحؿـ بـ زقّٓ ؼول ( ؽـو ـُعؾؿ إذا جؾيـو ػل اؾصالة
أن قػمّٕش اؾّٕجؾ ؿـو ؼّٓؿف اؾقيّٕى وقـصى ؼّٓؿف اؾقؿـك عؾك
صّٓر ؼّٓؿف  ،ػنن ؽوـً إبفوم أحّٓـو ؾمـنـل ػقّٓخؾ قّٓه حمك
قُعّٓؾفو )  ،ػػل ؿقؼع اإلدالم دمال وجقاب  :إذا ؾؿ قيمطع
ادلصؾل أن قهؾّٗ ؿػمّٕذوً  ،ؾؽقـف ضىؿ اجليؿ  ،أو ذعّٕ بوِّؾؿ
ػل ؼّٓؿف  ،أو ؾغقّٕ ذؾؽ ؿـ اِّدلوب ػال حّٕج عؾقف أن قهؾّٗ
ؽؿو قمقيّٕ ؾف  ،ؾؼقل اؾؾف تعوؾك ( ػَوتَّؼُقا اؾؾَّفَ ؿَو ادْمَطَعْمُؿْ ) ،
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وؾؼقل اؾـلل  ( إِذَا أَؿَّْٕتُؽُؿْ بِلَؿٍّْٕ ػَلْتُقا ؿِـْفُ ؿَو ادْمَطَعْمُؿْ) ؿمػؼ
عؾقف  ،وؼول ػل أدـك ادلطوؾى  :وؽقػ جؾّٗ ػل جؾيوت اؾصالة
أجّٖأه  ،ؾؽـ اِّػضؾ أن قمقرك ػل جؾقدف اِّخقّٕ وقػمّٕش ػل
دوئّٕ اجلؾيوت 0

ػل ذّٕح ؿـمفك اإلرادات  :وال قمقرك ػل ثـوئقي  ،بؾ قػمّٕش ،
ػىص اؾمشفّٓ اِّول بوالػمّٕاش واؾنوـل بوؾمقرك ; خقف اؾيفق
 ،وِّن اِّول خػقػ  ،وادلصؾل بعّٓه قلودر ؾؾؼقوم  ،بىالف اؾنوـل
 ،ػؾقّٗ بعّٓه عؿؾ  ،بؾ قيـ ؾف إطوؾمف بـوق تيلقّّ  ،ودعوء ،
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وؼّٓ اخمؾػ اؾعؾؿوء ػل ؿقاضع االػمّٕاش ػؿـفؿ ؿـ قّٕى أن
االػمّٕاش قؽقن :
 --1اجلؾيي بني اؾيهّٓتني 0
 --2اؾمشفّٓ اِّول 0
 --3اؾمشفّٓ اؾنوـل 0
 --4اؾمشفّٓ ػل اؾصالة اؾنـوئقي 0
 --5جؿقع جؾيوت اؾصالة 0
ؽؿو اخمؾػ اؾػؼفوء ػل اؾصالة اؾنـوئقي فؾ قػمّٕش أم قمقرك
عؾك ؼقؾني :
اؾؼقل اِّول  :اؾمقرك  ،وفق ؼقل اؾشوػعل 0
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اؾؼقل اؾنوـل  :االػمّٕاش  ،وفق ؼقل أحؿّٓ 0
ؼوؾً اؾؾهـي اؾّٓائؿي ؾؾلوقث اؾعؾؿقي واإلػموء  :اؾمقرك ػل
تشفّٓ اؾصالة اؾنـوئقي ػّٕقضي ؽوـً أم ـوػؾي أو اػمّٕاش اؾقيّٕى
واجلؾقس عؾقفو ػقف  ،ؿـ ادليوئؾ االجمفودقي اؾمل اخمؾػ ػقفو
اؾػؼفوء  ،ػؿـفؿ ؿـ ؼول  :قػمّٕش اؾقيّٕى وقهؾّٗ عؾقفو
وقـصى اؾقؿـك  0000ػّٓل ذؾؽ عؾك اؾمقرك ػل اجلؾقس
ؾؾمشفّٓ ػل اؾّٕابعي  ،وػل حؽؿفو اؾنوؾني ؿـ ادلغّٕب  ،وؿو دقى
ذؾؽ ؿـ اجلؾقس ػفق عؾك ؿو ؼضً بف اؾـصقص ؿـ اػمّٕاش
اؾقيّٕى واجلؾقس عؾقفو وـصى اؾقؿـك  ،دقاء ػل ذؾؽ اجلؾقس
ػل اؾنوـقي ؾؾمشفّٓ ػل اؾنـوئقي  ،وػل اؾمشفّٓ اؾقدط ؿـ
اؾنالثقي واؾّٕبوعقي وبني اؾيهّٓتني  ،وؼول اؾشوػعل وجؿوعي:
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قمقرك ػل جؾقس اؾمشفّٓ ػل اؾصالة اؾنـوئقي  ،دقاء ؽوـً
ػّٕقضي ؽوؾصلّّ أم ـوػؾي  ،ؾؽقـف ػل اؾّٕؽعي اِّخقّٕة ؿـ صالتف
 ،ػقشؿؾف عؿقم ؼقل أبل حؿقّٓ اؾيوعّٓي رحؿف اؾؾف  ( حمك
إذا ؽوـً اؾّٕؽعي اؾمل تـؼضل ػقفو اؾصالة أخّٕ رجؾف اؾقيّٕى
دؾؿ )  ،وحؿؾقا أحودقٌ اػمّٕاش

وؼعّٓ عؾك ذؼف ؿمقرؽوً ثؿ
اؾقيّٕى وـصى اؾقؿـك عؾك اجلؾقس ػل اؾمشفّٓ اِّول ؿـ
اؾصالة اؾّٕبوعقي واؾنالثقي وعؾك اجلؾقس بني اؾيهّٓتني جؿعوً
اِّحودقٌ ،وؼّٓ

بني اِّدؾي  ،ؾؽـ اؾّٕاجّّ اِّول دلطوبؼمف ؾظوفّٕ
رجّّ اؾشقّْ اِّؾلوـل رحؿف ؼقل االؿوم أحؿّٓ وفق االػمّٕاش 0
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مت بوؿّٓ اؾؾف وتقػقؼف  ،ػوؾصقاب ػضؾ ؿـ اؾؾف
وؿـي  ،واؾـؼص ؿـل وفل طلقعي اؾلشّٕ  ،وصؾ
اؾؾف عؾك ـلقـو ؿوؿّٓ وعؾك آؾف وصولف ودؾؿ 0
ؿوؿّٓ ػـىقر اؾعلّٓؾل
ذو اؾؼعّٓة 1441فـ
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