












المؤلفترجمة 
تلامذه()أحد المسد عدالخزيز بقلم; 

عنزةميلة من ، الخيا أبا حسين بآن صالح بن حسين بآن عبداس بآن ))محمد هو 
•ك، المنهونة 

أحضانفي وعاش ه ١٣ ١٨عام بالقصيم بريدة قرى مآن ))المريدمحمية« في ولد 
ؤالكتابةالقراءة أتقن حتى مؤدب إلى والده بعثه عمره مر• العائمة بلغ ولما والديه، 
الدرسفى اّتمراره دون حالت وفترن حروب هناك كانت وفد العلوم. مباديء وبعمآب 

.والتحصيل 

لطلبوحلر بريدة، مدينة إلى فانتقا توفى، قد والده كان الأحوال هدأت ولما 
امحصولعلوم أحذ ثم الملاحي. عيي الشيخ عرن اللغة وأحد القرآن، فحففد العلم، 
حتىّليم( س وعمر سليم ؛و )همدالف المشهورس الشيخيrى على الشريعة وعلوم 

ة.بريد عآ• غابا إذا مكانهما يحلفانه وكانا أجازاه، 
;اله أعم

مدةالقميم قرى إحدى )الجعلة( وفي ضن( خص مدة )نفى في القضاء تولى 
عاما.عشر اثنى قرابة طويلة. 

عنيزة.مدينة في القضاء تولى — ٥١٣٦٣عام وفي 
بريدة.مدينة في القضاء تولى - ٥١٣٦٤عام وفي 
ته.لاج»اا لمسجد اماما حانه أغل قض. •قد 

:الاحتاعة حان 
المثيروالاختلاط الأعمال اعتزل فقد الناس، عند فيما زاهدا ونما عالما كان 

القرانيقرأ الممجد في وفته كل يقضى وكان بريده. في القضاء ترك أن مند بالناس 
عمره.آخر في مرض حتى عام كل يحج وكان ويتعبد، العلم ويكب 
وكانطريقا، إليه الغضب يعرف لا البال واسع الخلق، سمح كان ففد ذلل.؛s ومع 

والمسايتالفقراء •يتعهد وجيرانه، اقاؤيه يتفقد وكان مجالمته. ولا حديثه يمل لا 
استطاعته.حسب 

عامفيهجميع لدى محبوبا وكان لائم• لومه فيه يختي لا الحق في صريحأ وكان 
تجمه•على فتاتي الرؤيا يمر نكاد به وانمش 
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:الكتاب إلف 
__والمؤلف بهم. المحيطة واالآحو|ل الظروف حب المولفض، أهداف تختلف 

التاماعتزل ان بعد به بدا فانه فعقل، تعالى الله لوجه الكتاب هدا الق —— انك \حذ 
والتاليف.العبادة على واقتصر ه لنم؛خلإ 

مت.*على نعليقات بوضع فبدأ —  ٣٥١ ٣، عام في الكتاب هدا فترة بدأت قد 
الزاد.

الاقناءمن ثأنل الزاد من أوصع كتاب وضع فكرة له بدت ذلك أثناء وفى 
الزوائد،على تعليقات ووضع فيهما، امحتمر وقد )الزوائدإ بتأليض قنفذها والمقنع، 

تلأ0تأي \ؤث\م على وتعليقان لازاد ونواتي الزاد م على تعليقات الختتاب محجاء 
الزاد.لمتن بالاصافة كتب 

;الكتاب طع 
وبنظامواضحا حطا يده بخعل ونسخه الختاب هذا جمع مآن المؤلف انتهى 

علىالكتاب هدا طبع كثيرون عليه عرض كان وقد ه، ١٣٨•عام في بديع 
ماله• ٢٠الطبع كاليف يدفع أن على مصمم إنه وقاوت يقبل لم وإكنا' نفقتهم، 
وأمرموته، قبا كلها دفعها وقد طويلة، مدة مجند النفقات هده يجمع وكان الخام، 

وفاتهقبا الكتاب بطبع ء بدك، وفد العلم. طالأب على ء يوز تعالى انك لوحه يكون أن 
بشه>•

;اته وف
واحدعام ذعبان نهر م.ن عشر الثالث الجمعة يوم في — اس رحمه — توفى 

فىعليه وصلى بريدة، مدينة في هه الممعلفى هجرة م وألف وثلألمائة ونمانيءت 
فىوجعل حنته، ب وأمكنه له الذ غفر بريدة، في ولذت اعبثر الجامع الجد 

التواب.ومزيد المغفرة له ويرجو له يدعو القارك<ء تجعل حنة ذكرى هدا كتابه 
التوؤة،المدينة فرى إحدى التخيل في قاضيا يعما الدى عثداس ابنه حلف وقد 

بنان.وأربع 



...!الكاب هذا 
كثيرة.كتب ص الفقه لطلاب غنية الكتاب هذا جاء 

دونمجتمعة بغيته فيه يجل المنتهي والعالم فهمه، يستطع المبتديء فالهنالب 
الكتابهذا في المؤلف جمع ففد المطولة. الكتب في البحث في ه نفيجهد أن 

ثئة.والالكتاب من الأدلة ذكر من أكثر وقد الباحث، إليه يحتاج مجا كل 
مرتثةأفقي حط بعض ■م' بعضها يفصل ب، كتأؤسة ءن ■^-١^ الكتاب وهذا 
:كالآني 

ليحجاريالمستقنع زاد متن _ _ ١
للمؤلفالزاد على تعليقاض، — ٢ 
للمؤلفللزاد زوائد — ٣ 
للمؤلفالزّواُال على تعليقات، — ٤ 

بعض،عن بعضها فمل وفي ب،، الكتهذه ترتيب في المؤلف، فدر0 جاءت، وند 
اتلها.ومجمعانيها احتلاط وعدم 

•فدير نيء كل على إنه مؤلفه، أمل يحقق وأن به، الك ينفع أن لمُّم وإنا 
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;الزواند صاحب، نال 
محكمبدئه س علنا فرم مما لكفه ووشا الأس\لآم، الذي ذ الحمد 

علمبالقلم، علم أن ئأذ،>رد الأنعام، حزيا على ثتعالى بحانه أحمدء الأحكام. 
حكما.حكما وحرامها حالالها ونصا الشِّاوع ء وثم يعلم، لم ما الإنسان 

سيدناأن وأنهي يألاكرام، ١لجالآلv ذو له يك ن لا وحده اذ إلا إله ٦ أن وأشهد 
اكراحنمواء إلى والهادي !الأنام، رحمة ا}بوو>ث ورسوله عده محمدا ونبينا 

الدائمي• وسالما محلاه وصحبه آله ؤملى عليه اذ صلى والحرام، الحلال وإيضاء 
انثلأمءولا نقص يعتريهما 

ومعرفةالثريفح، ٢ الشر علم فخرا، •آعلاها قدرا، العلوم احا فان بعد! أما 
وماله يجِح وما الذ معرفة بعد وذللن، وحرامه، حلاله م على وا'لآءلالآ*ء أحكامه، 

واستغفراف إلا إله لا أنه ءؤفاءالم يحالى; قال هئّ. محمد معرفة مع اديه، يفرُبح 
الاسأهفي به يمغى نورا له وجعلتا فاحيتاه ميتا كان من ؤأو تعالى: وقال لذدالثؤ<، 

يتممهلا محدُث، عل •عارِ، الحديث،. أها م• ١ خ م قه ل أحمد: •ع،* الأية. 
0• رّ V ب -ك /٠١ V ٠ W ر 

وعمدهالبضائع أربح الفقه وبضاعق ام. الفقه فى فهما يكون أن يعجبني وقال: 
أمحامطولأ: ورالاكاع( مختصرا المشعآ رزاد الفءن هذا في وضع ما أنفع ومن العلوم• 

فيهفليم طوله فمه الاقناء وأما إليه، يحتاج ما ب، غالحرى قد احتهاره فمع الزاد 
الفقه،كنحبح ام ك منها احذ التي امحوله كاننح وفد كيفؤ إطنايبح، ولا فضلة 

٢والفرو كالمفنع أحمد، مذهِثؤ في إليهم والمرجع أنمانهم، ،حذان ومولفوها 
ض،نفي م ضِت م تغيرها- والإنماف والمدح، الكبير، كااشمح وحواشيها 

القضاءبق لحف،، فل ارحال صدور في والحففل ، قا قل الاجتهاد وإذا زماني أها 
صذاك إلا يتجاوزئ لا قة والإناع الزاد ص وإذا الزمان. آخر في ض الخور أن 

ياستغنى وربما اجاع، قاصر عليها يجتاز ت-ر"جة بينهما أجمع أن فهممن، ذاك، 
ولمالزمان، أهاي ميدان لأنه )الاقتاع( على اعتمادي فجعلن، الباع. وطويل الخزم قوى 

ومرتالزاد ثرح وحاشية والكبير والشرح كالمقتع عندي حضر مما غيره عر■ أستغرن 
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لأنالزاد في أثبت مما نيئا فيه أدخا ولم الاقناء، س ع-ارة أوصح كان ما المنتهى 
علىوحرصت به. إلا العبانة تملح مالأ إلى التكرار إلا حاجة فادُ للزاد زوائد إنثاءه 

وحشيتهوالاحتمالات، والتخريجات الروايات بعقم فيه ذكرت وقد حدا، اختماري 
اختمارا،؛حدقتها الش■ مء• فائدته تتم ام ما بعغء •م" تممح لصيغة بحاشيه 
ولموالعلماء، الألمة مذاهب من عندي تيم وما والروايات الأدلة ن ٢٠فيه وذكرت 

أوالمقدم على المؤخر مم- ماقدمت ولكء■ ترحم,، ولا اختيار لي يكون أن إلى أصاب 
عندي.الراجح فهو الذهب على 

ويضمنيبرحمته، يعمنى أن اممه • ٢٠أرجو ثأك|■ نقله، لم' لا أنشاه ل|ن والكلام 
ونيم-ضدي ث;خكءب والعفو، بالمغفرة معهم 

عياذاإدين موفق الموفق و»الصناز« الديرت، تقي فهو >>النيخ<< أطلقت وإذا 
;٢•أحمد ي• محمد ■ ٢١عبدالرحمم• الفرج أبو و»الثارح« قيامة، ين أحمد ايءن 

الكبير.الشرح صاحب المقدسي قيامة 

مماشء على عتر ' ٢٠٠ت بالزات■ نفع كما نفعا به اذ زاد الزاد( )زوالي وسميته 
الصفح»وأن يان النمحل ان الأنأن بقلبه فليحضر اليد به زلت أو القلم به طغى 

علىاذ وصلى باذ، إلا نوة ولا حول ولا الأتمإف. نيم مءن الضعاف عثرات عآن 
•الدي' يوم إلى والتابعين ؤاصحابه واله محمد ورمّوله ءبد0 



mwm
فهواف م يفيه يدا لا بال ذي »كل بحديث،وع»ا>ئ العزيز، بالكتاب اقتداء 

داودوش . حسم• والحديث، الملاح; ١^ قال ٠^؛^^، س حبان ١^ احرحه أفطع« 
أءطع(<.فهو بالحمد أو ف بالحمد فيه يدا لا بال ذي أمر »كو 

خاصافعلا كونه مر• كثير واختار سحذونخ، متعلقة اذ بم والباء 
مفلأن خاط كونه وأما للأفعال، العماب في الأمحاب فلأن فعلأ: كونه آما ُتاخرأ، 
متاخراكونه وأما له. مبتلأ لمة الجله ماجعل يضمر امحر في بالبسملة مٍتديء 
بهيبدأ محا أهم ولأن للوجود، وأوفق اكعفليم، في رأدخا ا'لآحتماص، على فلدلألته 

اذ.ذكر 

غيرفيه يتقدم أن ينبغى لا موش أنه منها- فوائد العامل لحدذ القيم ١^ ذكر 
وفولعمل م في بالملة الابتداء صح حذف إذا الفعاب أن وصها: اذ. ذكر 

اه.أعم الحيف فكان وحنكة 

تعينامأولف ايله م بالتقدير فيحيون الأس-تعانة وقيا لمصاحبة الممالة وباء 
المقامفلأن *!جراها( اف م )بوفي ربلث( بم )اقرأ في ظهو;ْ وأما به• متتبركا اذ بدكر 

يخفى.لا وهو ذللث يقتضى 

باللاماللام وأدغموا الهمزة حذفوا الإل، أصله والفراء: الكائى قال )اف( وقول: 
ابنعن لنا روتم، ما *عنى على فانه اس تاويل وأما مفخمة. مشيئة واحدة لاما فصاننا 
والخبوديةالألوهية ذو وعنه: خلق. كل ويعبده ثيء كإ يالهه الذي هو قال: عباس 

أجمعين.خلقه على 

الخلق،بجميع الرحمن يقول: العزم ص جرير ابن نال الرحم( )الرحمن 
'اسنمول قال نال: الخد^؛، معيد أبى عن 'نده ومحماق بالمؤمنين. والرحيم 

ابنقال الآخيرة«. رحيم والرجم J^؛؛L، الأخرق رحمن الرحنن قال هرم بن عسى »إن 
وخضوعاؤتعفليما محبة الخلائق يالهه ممؤدا مالوها كونه على دل اش فاسمه ت الميم 

الصفةعلى دل الرحمن ت أيضا ونال كلامه. آحر إلى والتواب بالحوائج إليه ومفزظ 



باامؤ،ثضتعالى; نال بالمرحوم. تعلمها على دل والرحيم بحانه، به القائمة 
ونعوت،أصماء هي تعالى الرب أمماء إن ونال: بهم، رحمءن نط يجيء ولم رحماه، 

اصمهفالرحمن والوصفية، العالمية ص فيها تنافى فلا كماله صفات على دالة فإنها 
فىومد اصم م حيث ومن اذ، لأم تابعا حرى صفة هو حيث ومن ووصفه، 

اها،سوىه الخرش على رؤالرحس كقوله: العلم الأصم ورد بل نابع، غير اقرآن 
ملخعسا.

اكعفليم،وحه على الاختياري الجميا على إا0كلأم النماء معناه _(. )الحمد 
الحمدمجن أعم فهو والجنان؛١^١^، باللسان يكون والشكر والألب. اللسان ف.وامده 
متعلقاإحص صبيا أعم والحمد النعمة. مقابلة في يكون لأنه ببا، ّوأحص متعلقا 

كلوينفرد مائة في يجتمعان وحموص، عموم فبينهما وغيرها، النعمة مقابلة في لأنه 
مجادة.في الأخر عن واحد 

ذكرهما عبده على الذ صلاة معنى في فيل ما أصح عدم( على  ٠١١١)وصلى 
ابنوفررْ الملائكة. عند عليه ثناؤه عيده على انذ صلاة نال: العالية أبي عن البخاري 

ونعمه.اصيم 

وعلىالأصحاب، أكثر وعليه هنا أحمد عليه نص دينه، على أناعه آله( )وعر 
اه.المومنب■ م> وغيرهم الصحابة يشماب هدا 



المشع(:)زاد ص

الذأوصلى ا. يحمدأ؛ أن يتبم ما أفضا } ينفدأ لا حمدا أ تذ الحمد 
أ.تعبدأ • ٢٠٠ا ٩  ١٠وأصحا؛-ا آاه١ وعلى أط محمدأ المصطب- أفضا على ، وسلمُ 

:الشرح 

يبدألا بال ذي أمر راكل بحديث وعملا العزيز، بالكتاب تاصيا بها ايتدأ الي( انف ريم ( ١) 
فيكما مراسلاته في عليها يقتصِ الني. ,كان ١^ ناص أبمر، فهو اذ م بفيه 

فيالبالغ الحقيقي المعم معناه لأن الرحيم على الرحمن وفدم الروم. عض لهرقاب كتابه 
و٠نيت.١الالرافة ذو والرحيم غيره. على يصدق لا وذللن غايتها الرحمة 

قال.لا، أم نعمه مقابلة في كان .واء نة، الحوالأفعال الجميلة بالممات الفاء رالحمد( )٢، 
أي.كمّا له، المحبة محع المحمود محاَ• على يكون والحد الدم، ضد الحمد الشيخ؛ 

بانالمدح وض بينه وفرق القيم. بن نال وكدا له- اليغذب ُع اوله معلى يكون الذم 
بحبهأر وإرادة، حب ءت مجردا إحبارا يكون أن إما الغم محام■ ■م■ الإخبار 

الحمد.فهو الثاني كان فان وإرادته، 
يفرغ.لا أي لة الهبالدال يممد( )لا )٣( 
أوصفة أو حمدا محن بد.ل أنه على ممّوب، ؤأكل ويوصف. عليه يشي أي يحمد( )أن )٤( 

•فه.حال 

ومنالأّتغفار، اللائكة ومجن الرحمة، الق مءن الصالة معنى الز*ريت نال اس( )وصلى )٠( 
الدعا،.الأدمحن 

والصلاةااد٠ان. أو والرذائل، النائم محن السلامة أو التحية، بمعنى اللام محن )وملم( )٦( 
ذكر.كلما وكل.ا وليلتها الجمعة يؤم نتأكد متحبة عليه 

ولاآدم ولد ميد رأنا واللام الصلاة عليه لقوله شلن بلا محمد( الممهلفين )أفضل )٧( 
لوائه.تحن، والأنبياء وبالثفاعة، كافة، الاس إلى ببعثه وحم نخرا 

عليمحته أعل وأكل محته• رأهل رواية وفي أحمد، عليه ض دينه، على أناعه )آله( )٨( 
الشيخ.قاله بالدعاء وخصهم الكساء عليهم أدار لأنه والحين والحسن وفامحلمة 

ذلك•على ومات به وآس ساعة ولو رآه أو . بالم اجتمع س المحا;ي )وأصحابه( )٩( 
عقلي.امحقاء ولا عرفي اٍلراد غير من شمعا به أمر ما والعبادة وحدء، الذ عبد )تعبد( ١( ). 

الخضوع.كمال مع الحس، كال وقيل: 
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حولولا ٠ أ التطول عن يغم ما حوي حجمه صغر ومع . ٠ ر كثرت قد المراد فذ 
اشُ؛؛.الوكيل ونعم حجتا وهو ؛، باق إلا قوة  ١١٠

مراضئكم((. نشا حتى عنه شر بعده ؤما إلا نمان يأتي #لا بانه المضاء بق ل)كثرت( )١( 
لى[ت1 '

صبمفهوص ولو ونوعيا، يكثر الم المهمات جل على لاشتماله المملويل( عن يخي )ما )٢( 
وملباق، إلا ذلك على قوة ^٠ حال إلى حال محن تحول لا أي باق( إلا ثوة ^٠ حول )لا )٣( 

لألصاف. بمنؤمق إلا اف ط\ء* على قوة ولا اف، بمعونة إلا اس معصية عن تحول لا 
الشيح.تأله ؤأشمل أجمع الدول 

لهم.والحافظ بمصالحهم والقائم حلمه ندمحر إله المفوض جلاله جل )الوةٍل( )٤( 

w —



ماميس
الكناس

الممشع(زاد )ص 
<١^١^١١كتاب 

الطهور ثلاثة'؛*; المياه * الخمن' •_زوال ٠ معناه' في وما الحدث ا;تفاء وهي 
مما ومه ممحوية، أو كانت حسية الأقذار عن والنزاهة الوضاءة اللغة »ي )١( 

إنطهو; باس، لا قال •/ض على دخل إذا الني. عباس،أن ابن عن الصحتح أش 
نجاسةأو حدث من الصلاة من بمنع ُا لغم الشرع- م ئص الذنوب• ص أي اُفر ُئاء 

غمء.أو بتراب حكمه يع أو بالماء، 
نائميدي غل و5دا حدث، عن لا تمدي لأنه الميت بغل صل كالحامعناهآ قي )وما )٢( 

الحدث.يرفع لا نيا إن والمتحاصة اللتل، نوم من 
بماعنه ءّر معنويا الحدث كان ولما نوالأ، فناصب جرمحأ يكون ند الخبنر لأن )الخبم،( )٣( 

الازماع.ياص 
فياستعماله ويجوز به الوضوء يجوز لا ؤناهر وماء يه، الوضوء يجوز طهور ُاء )ثلاثة )٤( 

محناهرالشيخ التلخيص، وصاحب الحرفي طريقة هذه نجس. وماء ونحوه حوب 
الزواثد•م ياض ونجس 

الطهارة>'<كتاب"< الإدا رزوس 
لمولو به حث وزوال مباح، طهور بماء معناه، في وما ٠ الحدث' ١^١۶ وهي 

وحده،بالماء النجاسة ثتزول *. ذللث' حكم ا;ماع أو ُ بنفسه' خبث زوان أو ؛بحُُُ 
لاجتماعبالقلم والكابة الجمع، على المائة ومدار وكتابا، كتابة كتب مصدر )كتاب( )١( مزب 

له.ؤضع محا لجمعه كابا الكتاب رممي والحروف، الكلمات 
__اكهاهّتين بعد — الإسلام أتكان أكد لأن كالشافعي بالْلهارة الفقهاء بدأ )الْلهارة( )٢( 

ثمالمعاملات ثم المادات وبعده المشروط، على مقا.م ؤالئمط سرطها، واإهلهارة الصلاة، 
الحدود.ثم الجنايات ثم النكاح 

ولوافّصلاة نحو س المع به الحاصل الوصف أي )الحاث( )٣( 
يعبخلاف التروك، م نمن إزالتها لأن مغصوب يحو النجاسة فتزول بجح( لم )ولو )٤( 

الحاوث.

تغيرهزال متغر كشر كماء أو حلا، بنمها انقلن، كخمر تيء، غم من أي ه( )بق)٠( 
بنصه.

ار.والاتجكالتيمم الماء مقام يقؤم بما ذإلئ<( )حكم )٦( 
—١٨



مآسبمر تمر فإذ ٠• خلفته* على الباني وهو غيره الطاريء النجس يزيل ولا الحدث يرفع 
إ"تغر وإن كره. بنجءي ض أو ُ ر مائي بملح أو ودس كافور كقطع ممازج 
ميتة،بمجاونة أو نجر، ووؤق غيه ن، نابمءن عنه الماء صون يثق بما أو ، يمكثه 

كتجديدتحبة م طهاي في امسل وإن ي،دره. لم بطاهر أو م بالنممحج• أو 
—الشر وهو قاتنينُ؛ُ بلغ وإن كره. •ثاكة ثانية لة غأو حمعة ا غأو وصوء 

صتحرارة م، علته وجد ما ض -بش بأن حممة إُا عليها اف خلته الم صفته أي )خلقته( ر١( 
'لأيأصل( علتما وبفتما الأرض ُن نع أو الماء ُن نزل ومواء ونحوها، ملوحة أو برودة أو 

رواهمتتها( الحل عاره، الطهرو ءهو الحر في نال أنه النم. عن جابر وروى خلقته. 
ؤإلترمذيداود أم رواه نحوْ هميرة أم وروى العلماء، عامة تول وهذا أحمد. 

وصححه.

الماءمن منعقد به المتغير  cNملحا، فيصير المباح على يرسل الذي ص مائي( )بملح )٢( 
الثلج.وب 'دأنبه 

بالماءالؤصوء أن على العلم أهل س عنه يحفظ من أجمع الخدر؛ ابن تال )بمكثه( )٣( 
أنهالم.١• م، روى لما الجمهور نال وبه جائز، فته حلت نجاصة غم س المتمر 

الحناء.نقاعان مازه كان بئر من توضأ 
القلتانخصن، وإنعا قرية، اسم هجر، قلأل من الكمحرة الجرة هنا بالقلة الراد )قلمحن( )٤( 

الحديث.ألفاظ بعض في لورودها هجر بقلأل 

ماسأوجب ما والحدث '. وجم^*مطهر طاهر والماء ٠ ونحوم*طهور تراب محع أو 
امجرأةبه ن، حلفليل اء بوخض تجل حدث يرتفع ولا غلأُ؛ُ. أو ؛ ثصوءا

يتطهرأن للرحل يجوز أخرى رواية وفى *. خبث* ص به الطهارة ولرجل ٠، مكلفة* 

نكثتوحده. الهاء ف؛ها يكفي فلا كلب، من كانت إن ؤأنتان كمابون )ونحوم( )١( 
ٌمغير طاهر وقال: ونجس، طاهر إلى ينقسم الماء إن وقال: الشخ، طريقة هده )ونجس( )٢( 

نة.الفي ولا المحابء م له أصل لا مهلهر 
با1دصغراويوصف لؤجوبه، صبا الشرع جعله وضوءا( أوجب )ما )٣( 
وحضوبول كوطء، الخارج نمى على الحدث ويطلق بالأكم، يوصم، غلا( )أو )٤( 

•ثنحوها ثنفا'بى 
وجهين.فعلى كافرأ أو مميزأ ولو صي إلا وشاسعا لم غاز )مكلفة( )٥( 
ون،حوه.مدى خرج إذا ؤأشيه ذكره كغل )حبنح( )٦( 
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أجمحل ص انفصل أو يسير، وهو ُ لاقاها؛ أو بمجاسة تغير ما والنجس فطاهر. بها 
الألزال أو ونحوم تراب غير كثير طهور النجس الماء إلى أصيف قان زوالها، نل نجامة 

شكوإل طهر- متغير غير كثير بعدم نبقى منه نزح أو ه بنمالكثير النجس تغير 
مُ'ُ"ذبمجرد بجس القليل الماء م التنجس غمى بأن مورؤدأ الماء كان إن لأتاها( )أو إ ر١ 

قلمالو إذ ءهلهور، التطهير لضرورة التطهير، مجحل على واردأ الماء كان وإن الملاقاة، 
تلمل-بماء تجس تطهير بمكن لم الملاقاة بجرد يتنجس 

سالئئا،فنجس تخمر كسير ه ينفبانقلابه ولو فنجته حناهر محل على النجاسة طمأن 
؛دامغصب مؤصع في بثر وماء ٠ ١ مقبرة ماء ويكره • ؛ تطهيرها؛ يمكن حكمية ونجامحته 

ولاواحد، غير به وصرح المبلخ وني كلامه ظاهر في الكعبة على جرتما ُا يكره j؛^ 
أومغصوب كماء به ١لهلهارة تصح لا فذلاهره ٠ ١انانة١ بئر غير شمول ابار ماء يباح 
٠.وبرهوت؛ ذرؤإل بئر ويكره معه، فيتيمم حرام العين شمنه 

والمتوصضالين المغتأبدان وأوماخ بالعرق يتغير الذي الماء الثاقبة: كلام وس 
عنه.احتراز لا بطاهر تغير لأنه التغير، كثر وإل طهور فهو قلتين بلغ إذا 

غيرطاهرأ صار ُ اسمه' فغير الماء غير طاهر حاطله طهور وكل )ضل(لُْ 
م!*-،طاهر. حيوانا اككة ثسمووأ بنمها الحمرة كانقلأب تهلهيرها( )يمكن )١( 
موشنكها• المقرة بقل الإمام وكره وغيره، أكل م مطلقا مقبرة( )ماء )٢( 
لمود،أبقى الحجر على هه اف لأسول مع ثزلؤأ الناس أن عمر ابن لحديث الناقة( )بئر )٣( 

اباؤءامن امحتقوا ما يهرموا أن اف ؤمول قامر العجين، ؤبمجتؤإ ابابها من فامسفؤا 
عاليه.متفق اJاق^ن، تردها كانت الخي الئر من يتقإ أن وأمرهم العجين، الإل يعلفوا وأن 
الأنمنة.هذه م الحجاج يردها التي الكبيرة الثر وم الشيح• قال 

بثروبرهوت: بالدينة. . المي سحر فيها ألنى التي الثر ذروان: وبرهوت( )ذروان )٤( 
الفجار،أرواح فيها تجتمع التي وهي قعرها، إلى النزول يتْلاع لا بمحهمموت عميقة 
عساكر.ابن ذمْ 

الشتاءبين بمحجز لأنه الربع فمل ومنه شيئين، بين الحجز عن عبارة م )فمل( )٥( 
وأنواعهاّالمار أجاس بين حاجز لأنه كذلل؛، العلم كتب، في وهو والصيف، 

الباقلأءوكماء فيد، بلا الماء امم عليه يصدق فلا أوحلا، صبغا صار حتى اسمه( )تغير )٦( 
بزعفران.نكتغيرْ والزهر، 
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حرمبمجس طهور اتجه وإن الشن؛ا؛ على ض طهايته أو غمْ أو ماء نجاسة في وب 
ةبنجا"وإما فطام، يعلهام؟ إما طروء نل محثا كان الذي القين( على )يني )١( ثثأب 

ينجس.الألد 

حدثؤع في مستعمل بماء يسره حلط إذا الطهورية الطهور الماء لب ويطهر، م ج
فخلطاقلتين فبلغا مستعملين كانا أو * غيرْأ الصفة في خالفه لو ء بثي أو ٠ ونحوم؛ ٌم 

مححلفي طاهر خالطه وإن عدوس، لإبن خلافا الاستعمال على بانيان فهما 
نفعفي استعماله ويلبه كترر؛ُ ولو بتراب خلطه يلبه ولا ُ فطهورُ التطهير 
لمإن الليل نوم بعد ددْ فيه غمس ١٠استعمال ويجب ؛، مطهر١ أخرى وفي ؛ حدث؛ 

غيرهطاهر مانع في ها غميوثر ولا '، رت؛ممر ثم الحدث ;فع فينومح، ُ غيرُْ يجد 
مجاعنده وليس الاعتراف على يل منه الصب، على يقدر لا إناء في الماء كان بملو 

يمكنهلم وإن نما، يديه على ؤبمبه بفيه الماء يأخذ فانه نجستان ؤيداه به يغترف 
ثمثلاثا لهما وبغيده ببعض يغترف أنه فالظاهر الليل نوم من كان وإن ثتنكه، تيمم 

حدث،عن لا تعبدي لأنه الميّت، به غسل كالذي ذللث في المستعمل نحو أي )ونعمه، إ ١ ر ثوّ 
دتهمحفأو مجصلحته يا تفلهر لم غما الفاسد، ودبء بالصالح مربوطة والأحكام 'لناض 

الليل.نؤم من القائم يد به غسل أو غل والدي تحبديأ، يسموه أن على اصهللعما 
أمد.أو أصفر أو أحمر المستعمل يفرض بأن )غيره، )٢( 
ؤتقدم.محلها، م اوجا،ة به تزال الذي الماء كتغير رفهلهور، )٣( 
طهور•لهو التراب من صم5، فإن ءل؛غأ، بمر لم ما ك؛ر( )ولو )٤( 
وصونه*من، جابر ءلى اصب . الم لأن طاعر، لهو أكم أو أصغر حدث( )رفع ره( 

الدائمالماء في أحدكم لن يخنءلأ واللام الصلاة عليه لقوله محْلهر وغير البخاري، رواْ 
عنه.به لم مجعا يفيان أنه ^١ مسلم. رؤاه جب،اا ؤهو 

ال»الاء مرفوعا عاص ابن لحديث، ؤالشيخ، البقاء وأبو عقيل ابن احتارها )معلهر( )٦( 
الترماوي.ؤصححه وغيره احمد رواْ ب،اا يجن

بْلهالآ•القائل من أك؛ر بملهوهته التانل لأن عتره( يجد لم )إن )٧( 
بيقين.الماء عدم بعد التيمم ليقع استعماله، بعد وجوبا يتيمم( )نم )٨( 
رطبثأكل مائع في ها غميكره لكن نجسة، غير لأنها ؤالزبت، والعسل كاللين )عتره( )٩( 

الجدع.في ناله بها 



ااكuببطاهر اشتبه وإن خلطهما. ولا إراقتهما للتيمم يشترط ولم يتحر. ولم استعمالها 
الأول

محاكيقليل ماء في بعضه أو كله يانغمامه ونحوه حب نوى وإن ٠، تيممر بلا يتوصا 
_آماءفته مكذا انفصل، جزء باول ٠ ٠ مستعملا الماء وصار يرتفع لم حدثه ;فع جار أو 

الطهرلؤبمرل نيته عفب حدثه متفع أنه عندي الصحيح المجد; وقال ه. غمبعد 
وإنبعد •ستعمالآ بص؛رورآه الجنابة تعود فلا واحد ^٠٢^ في بثمطه محله حميع إلى 

مجردنؤى وإن الطهاضن، في مستعملا صار الماء في يده بغمس الحدث لئ نوى 
ولاالحين رفع وز لم وإن الطهاقن، في طهوريته على باق فالماء شل الاعتراف 

•الكمىأ؛ُ في لبه بونل الطهاضن، في طهوريته على باق فالماء الاعتراف مجرد 
غيرانفصل وإن '، بالإجماعُ فنجس بها متغيرا فانفصل نجاة به لت غوإن 

أصحفي طاهر فهو متغير غير زوالها بعل انفصل وإن ُ، سأ'بقائها مع متغير 
جماهيروعليه الكثير ينجى لا ؛١^^ البول نجاسته في وعنه ؛، الوجهين' 

تكآلتال يور قال ومن يوصا، تال يور لا غمها إن قال من الشرح: غي قال تيمم( )بلا ر١( 
^'*٠٠معه. وبميمم يتوضأ 

وارتف1عمستعملا يصير إنما لأنه حدته، ويرفع مستعملا يصير الثافص؛ وقال )مستعملا( ( )٢( 
جنبءؤهو الدائم بالماء أحدكم مسالإنر ءلا والسلام الصلاة عليه قوله ولتا فيه، حدثه 

صه.المهي يمضي والهي 
بدنعلى يجري الماء دام مجا العمدة; نرح في الشيخ قال بعد( مستعملا )بص؛رورته )٣( 

انتقلفان ينفصل، حتى بمستعمل فليس الاتصال وجه على المتؤصيء عضو أو المغتسل 
يمحأو بدنه، مجن لمعة على رأصه نعر البمب يعمر أن مثل يه يتصل لا عضو من 

ؤالأحرىالروابمين، إحدى في متعمل فهو غسلها، بعل يد0 بلل من رأسه الحدث 
أصح.وهو بمستعمل ليس 

العسل.بخلاف الوضوء أي الصغرى في تكربه لشقة الكمي( )في )٤( 
بحغلما إلا شء ينجسه لا طهور ءالمام ؤاللأم الصلاة عليه لقوله بالإجماع^ )فص ره( 

أد•بمعكا تالؤأو وشه لونه علمح، 
بالجاصةالقول على هدا عليه، وبئت لو ما أشبه بملهرها لم لجامنن ءلأ3، لأنه )فنجس( )٦( 

بالملاهاة.

ماءامن ذنوب الأعرابي بول ^، يهب أن اأُر الم. لأن الوجهين( أصح )في )٧( 
طاهروهو عليها، يقاس الاض وغير للغجاصة. تكثيرا لكان يطهر أنه عليه، متفق 

اولمح،•وهو مهلهر وجه ومحه بالإجماع، 
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لمولو ٠ الكفار؛ آنية ونباح حاجة. لغير ^١ ١٣٠وكره ؛. لحاجة؛ »ضة من سيرة |صب 
؛ص

لأتيانهبكر أم اختاره تصح لا الثاني; ؤالوجه الخرقي. واحتاره المنذر ؤابن وامحق = مواش 
محرم.وجه على بالعادة 

•أنأس عن الخاري ئرى لما بها، باس فلا الزينة غم غرض بها بملق ؤبموأن )لحاجة( )١( 
المصيبأن ت ؤعلم فضة• س ململة الشعب مكان فاتخذ انكهر جئوّ الم فدح 

مهللقا.حرام بذهب 
يحرملا أنه م الرواية نختلف لا عقل؛ ابن نال نجامنها، تعلم لم مجا الكفار( )آنية )٢( 

بنالذ عبد وإحا.يث لكم^ حل الكتاب أوما الذين ؤردام تعالى لقوله ألأنيهم امتعمال 
شئا،أحدأ»نه أعهلي لا ؤاف ونلت; فالتزعته حير مع نحم من جراب اللي قال هعتل 

نمإية,جرة من عمر ؤتؤضا الم. م•رؤاه تم اُأه يبول فإذا فالتفت 

،٥١
وآنيةُ الأنية مءن أنها ونص الحلقة، يعجبم لا أحمد; فال ٠ مجيلا؛ ولو ؛ والأنش؛ ن■ 

ه'اأحتاص 

ذبيحتهتحل لم ولو الكافر بدن وكذا محناهرة، كثيرا المجامة لابس ؤمن الخمر دمن م م
واإتوُياوالصم والحامل المرصعة ثوب في الصلاة بمتصح وماوه؛؛؛، ؤطعامه 

علمتوإن ٠ الصاغ؛ ج-ب في المصبوغ الثوب غل يجب ولا أولى. لذللئ، 
_(A)بدعةله غالقصاب; مجن يشترى اللحم في الشيخ ونال ٠ بالغل؛ هلهر نجامته 

الأحبارلعموم له ذلك بفعل يأثم وليه أن يمعى ءمْ، أو كان مكلفا والأنثى( الدكر )على ( ١ ) ص
المخصص.وعدم ومب 

وإنماونحوم، والقلم كالقنديل منه الألة اتخاذ حرم مجته الأنية اتخاذ حمم فما مجيلا( رولو )٢( 
للزوج•التزين لأجل إلته لحاجتهن اء للتالتحلي أبجح 

أنهاإلى نملرا كالضبة هي وغءرْ القاصي وعند مهللقا، فتحرم الحكم، في الأنية( )مجن )٣( 
للباب.تابعة 

عليه.متفق مجثركة مجزادة من توصتوا إصحابه الم خ ماح ُلاهر )ئباوْ( )٤( 
البحرين.مجمع في قدمه الإنصاف في قال للعبادة احتياؤلآ الكرامة مجع روالصبي، رْإ 
ياللا فقال؛ بالول اليهود صغ عن لأحمد وقيل كافرأ، أو مسلما الصباغ( جب رفي )٦( 

عهءيبحن، ^١ مذا عن 
أثرء|.بممك |ولأ الملام عليه لقوله بحاله اللون بقى ولو بالغل، )طهر )٧( 
عمر.ابن وقاله ،ا وااتكلف.التعمق عن جئي اف يمول •نهانا عمر عن روي بدعة( )غله )٨( 
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صحالها. جهل إن أبمابةمُم ا ذبا^(١ تحل 
حيوانس ً ياص ر الدبغ بعد استعمال ثيبا■* ودوا'ءأ؛ا، أ ميتةُ جلد يطهر •لا 

،مِامث_مذهب وهانا تجاصتها، تتحقق عالم ونحوهم االآوثان وعبدة المجوس وهم رذبائحهم، )١( 
شنجسة هي القاصي: وتال ضشوئ', مزادة ص توصثؤا ؤإصحابه . الم لأن الشاتم 
ثعلبة.أبى لحدينه 

والمإويلأت.الأزر لس والثافم حنثفة أم وكره )يابهم( )٢( 
جلودطهامة الشافم ومذهب المقرئات، مجن باغ يالد الميتة جالد طهانة عدم )ميتة( )٣( 

أمروى ما ويا الحياة، حال م طهافها يرى لأنه ؤإلخزير الكلب إلا كلها الحيوانات 
مالمقداد وحدين، أحمد، رواه النمور، تكوب عن ظهئ اف نسول انهمح، قال )يحانة 
•٠

وابنهعمر عن وروى ُاللئ،، عن الرثإيض إحدى ر*و المذهب مجن الصحيح هدا )بدبع( )أ( 
جهينة؛إلى كتب ئب النم رأن عكيم بن اف عد روى ل لحصين بن وعمران وعائشة 

الجةمجن تشضوا غلا عدا كتام جاكم نإذا الميتة جلود م لكم رحم، كنت، أني 
رئأيةوفي لكم، رحمتا كنت داود أبى رواية م وليس داود. أم رثاه عصب، ولا باهاب، 

نله.لما ناصح وهو شهرين، أو بشهر وناته نل غج اس رمول كناب، 9أتانا 
ؤمجولممال الميتة مجن ليمونة ُولأة أعهليتها مجيتة شاة وجل- الم لأن يابس( )في )٥( 

غتحؤالما الصحابة ويؤأ لم، مرؤاه به، فانتمعتم آدبضّوه إهابها أحنّوم الو جأس الق 

الفابفولأ به ينتفع فلا الدبغ نل قاما الشيخ; وفال ٠ الدبغ' بعد الميتة جلد غل ويشترط 
النزعفي ولو لحمه يوكل مجالا ذبح يجوز «لأ ٠ دباغ؛ «آرا المصران وجعل واحدا، 
جوزوند ابس، في نجس شعر مجن مجنخل ويباح '■'؛ الماع جلود افتراش ويحرم 

مجواضعلى بيعه لا الميتة، مجن جزء لأنه أكله ثيحرم الدبغ، بمد ٌلهافه على هذا الدغ( )بمد )١( 
الكناس

"ثامطهافه• رثإية 
عرض-يبقى الذي لأن بالغل، 'لهر نجس بدهءن دهن أو بنجس الجلد دبغ وإذا )دباغ( )٢( 
-المأ.ألد ماؤه كان ولو أولى، بل الأدمجي قذا الرع( )في )٣( 

معديبن المقداد لحديث خلقة الهر محن أكبر كان إذا ؤالهلير الهائم محن المباع( )جلود ( )٤ 
جلودلهن عن نهى اف رّول أن تعلم هل اس، أنشدك لمعاوية: قال »أنه كرب 

داود.أم رواه نعم، قال: عليها؟ والتكومحي، باع ال
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مم ص أبض ثُا ولمْ، شم غم نجسة أجزانها نكل ثيها ٠، الحثاْر في طاهر ك
متته^/ك خ

لحديثيجوز، لا الثاب والرواية منة، وذبائحهم وألحنهم روجهم بانتفعوا ارس ف —
عكتم.

وابن١يإj١ءي تال، وبدللئ، بعده، ولا الدبغ نتل ابع بجلود ينتفع فلا الحياة( )في ١( ) ٠^١*؛- 
الثعالب.جلود م الصلاة كراعية وعلي عمر عن ويوى ثور، إبو وامحق المجاه ام 

ونحوهاالأنعام بهيمة س ^ ٠٠وما ٠ل١ر، السماك من نمير فما ونجامات، طهانة )كميتنه، )٢( 
حيةوهي الأنعام بهيمة من نطع ،اما واللام الصلاة عاليه لقوله نجس حياتها بماء مع 

ؤتاتى.لطريدة إلا غريب حسن وقالؤ الترمذمح، رأإْ منة• 

؛.للزرع١١الأرض لعمارة بالمجامة الأنمفاع لعالماء ا م
بيضةوباطن ا بالدكاة١ المأكول غير حلي يطهر ولا ، كلحمه؛ يح التعلوجلد ٌهم 

الأتلفالولعاب كعرنه، حلماهر نوم عند الغم من مال وما طاهرل؛ا نتمها صلب 
؛.طاهرازل وؤاوته والمسلك ءiاهر، الطعام ودود القز ودود ا، طاهرل 

بمجاصة.الأنتهاع وكره عادة، الملاسة معر )للزرع( )١( ج؛■" 
به.بتتفع ^١ جلده يدبغ فلا يوكل لا والدب فيه، الخلانح على )كلحمه( )٢( 'دام 

الأديم)اذكاة الّما لقيل يطهر' ثُاللئ،• حنينة أبو وفال الشافعي، قول )بالدكاة(وءدا )٣( 
جلودافتراش عن النهى تلنا ُاُضى، على الجلد يطهر والدبغ بالدكاة، الدبغر شه دباغه، 

ومرْ•الدك في عام ثم. الباع، 
عليؤكراهة حيا، ححرج إذا الميتة ولد أشبهن، الميتة عن منفمالة لأنها طاهر( )نثم؛اا )٤( 

التنريه•على محمولة عمر وابن 
ولعابهعاتقه على علي بن الحين حامل . المي أرأيت هريرة أبي لحديث، )طار( )٠( 

إذالكلهر التحرز لمشقة أفواههم تغل ولم نقا، سب ولو ظام0 ةلّتجت علته. يسيل 
ماء.من تمبم، نم ة نجا-أكل 

المال،محمة من أنه فالصحيح هو؟ مما المساك فير اختلف طاهران( وفانته لك )وال)٦( 
فيالنووي تال الصحيح. على طاهرة أيما وفاربم أنياب• لها الحر في دابة عو ومحل• 
بدنهفي يستعمله . المي ؤكان الإجماع، طهارته على الدليل ومن مسلم: نرح 

•بيعه وجواز اصتعماله على لون اليزل ؤلم به، وبملي ورامه 
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يالخارج نعد لم إن الأتجمار؛آ؛ ويجزنه ا■' بالماء؛ يستنجى ثم بحجر وينتجسر 
ااعادة١موضع 

وروثعظم غير منقيأ طاهرا يكون أن ونحوها باحجار للاصتجمار آ وريشترط 
يزيلوالماء المجامة من ماغلظ يزيل الحجر لأن أفضل والحجر الماء بين الجمع )بالماء( )١( 

الماءالحجالأ ينعوا أن بأزواجكن امرن اء للنقالت أنها عالشة عن أحد ولوي •ابني، 
الترمذي.وءمححه يفعله، كان الم إن امتحتتهم فإم واليول، الغاتحل. أثر مجن 

المركان فال أنس روى لما العلم، أهل أكثر فول في أحدهما يجزى )الامتجار( )٢( 
عليه.عتفق بالماءا ذتجي ^^٥، مجاء مجن إداوة ؤكلأم أنا فاحمل الخلاء يدخل 

أفضل,.فالماء ا أحد٠٠على الأقمار أؤاد وض 
فاتعوانلهلآ، تثلْلون اليؤم وإنكم بعرأ، تعرون كنتم إنك♦؛ ت علي لقول العادة( رموصع )٣( 

الأحجار.الماء 
وقالوإسحق، ثالش١فعي الثوري تال وبهذا العلم، أهل أكثر فول في وروث( عظم )حمر )٤( 

فيالأجزاء الشيخ واختار الجاسة، يخفغان لأنهما بهما الأّتجمار يجوز ت حنيفة أبو 
ابنعن لم مُاروكا ويا مجتهما. بااعلا،در الاسجاء ماللئ، ؤآباح صه، نهى وبما ذإلئ٠ 

من,إخوانكم زاد فانه بالعفنام ولا بالروث ألأوتتجوا أس اف نمول نال نال: مسعود 
الإنها وفال: عفلم أو بروث نتنجي أن نهى المي. »أن ^٥^٠، ١١١١وروى الجن، 

صحيح.إستاده وفال: يطهران، 

سفانه صه واله -ض. حتى تكمن، لا أحمد فقال تيء خروج ظز. ومجن 
وإنماءبمغصومج الاتجمار ء يجزى ولا ١ الذ ساء إن يدهي، فانه الشيطان، 

خشونةوبماء الا'ء إلا يزيله لا أثر إلا يقي لا حتى العين بإزالة ونحوئ باحجار 
ولوالشيخ: فال ؛٠ الطهارة١ إلى الح-اج متع وس ، ٠٢الانقاء ظن ويكفى الحل، 

مطهرةالذمة أهل دخول في كان إن ون١لت ملكهأ؛، في ولو مبة طائفة على ونمن، 
ما>ويجرها ارعايه: في وقال بالمعاصي. تناط لا والرخص ؛۵٠٠ الامتجمار لأن )بمغم.وبم،( )١( 

أوخشبا أو جدارا أو أرءن.ا كان وإن حلال، منق خثن جامد طاهر بكل ايسنجمار 
ذإل؛،.ونحو لمينا خزفا 

ثمعا٠ومنتف حرج اليقين اعتبار لفا )الانئناء( )٢( 
وألحخِإ.للتعلهير العي.؛ الميضأة أي الهاء بتشديد )الطهامة( )٣( 
صرحالوانف، أن قدر ولو للمحتاج، مذولة والعرفح الشرع بموجّيؤ لأنها ملكه( )في )٤( 

الاصياء.مجم سوغ فإنما بالمنع 
—٣٧ —

الك-ا.
م,٥١

النحاد
ادام





افاّ ثبتاكفم. وتغير واشاهُ؛' ُ محلاه؛ عند عتاكد ٠، اإزوالُ بعد محانم لغير ٠ وثت؛ 
الصعن انمديق بكر أبى عن روى لما وتأكده، اّتمابه م خلافا نعلم لا وك( )كل )١( 

ثج؛■-،كان قالت عانشة وعن أحمد. رواه لأوب^ مرصاة للفم، منهرة ا|المواك تال أنه طئ■ 
اشلم. مرواه بالواك! بدأ يته دّحل إذا .. الم 

وأبيوامحق الشافم نول ومو ذمر المجن المشهور هدا يتح-،، فلا الزوال( )بعد )٢( 
لإزالةلأنه ذللته، بعد يناك ولا 'إضِ ومحن محنه *ا يناك نال؛ أنه ععر عن وروى ثور' 

رواهلث| النيح مجن اف عند أطب اكالم فم |لخلوذ، نال وقد الفم، رانحان 
الزوائد.ني الثانية الرواية وحسنه، الترمذي 

أمتيعلى أشق أن ^١ ١٠اثأه نول قال قال؛ خالد بن نيئ روى لما محلاه( )عند )٣( 
وصححه.الترمذي رواه محلاه! كل عد بالواكّ متهم 

بالسواك.!فاه ينرص الليل من قام إذا . النم »كان قال حذيفة روى يا )واشاه( )٤( 
يغسله.مم عليه، متفق 

ضويصن المسذحد، في السواك يكره ولأ ٠ صلاة كا عند النبي على واجبا وكان 
مويحرم ، اللحية؛ وإعفاء ١ منكبيه؛ إلى وينتهي أذنيه إلى للرحاي ويكون ُ الشعر؛ اتخاذ 

أحمدؤأخد ؛، حلقه نحنح ما أحد ولا القبضة على ناد ما أخد يكره j؛^ حلمها؛؛؛ 
وتقليم؛، نصار أولى وحفه محلرنيه فص أو الشارد_، حف وين وءارضيه. حاجبيه من 

الابطونتف الخميس، يوم وتبل ١لصلإة نبا الجمعة يوم ذللئ، ويكون ٠' الأظفار؛ 
ومونة.كلفة له ولكن اتخذناه، عليه نقوى ولو سنة، حو أحمد قال الشعر( )اتخاذ )١( 
'دىإذا الشعر من الضفيرة وم ذؤابة، وجعله بالزيادة باس ولا كشعره محنكيه، )إلى )٢( 

لهعبيدة أبو أحمدت تال الحاشية، في قاله العقيصة فهي مجلوية كانت فإن مجرصلة، كانت 
عثمان.وكدا عقيصتان 

طولها.يستهجن مالم المازهوبأ م قال شيئا، عنها ياخد لا بان اللحية( )وإعفاء )٣( 
الممكنااحالفوا هب اف رسول قال قال: عمر ابن وعن الشيخ، ذكره حلقها( )ويحرم )٤( 

عليه.متفق اللحى، ؤأعفؤإ ^٩ ١٠٢٠٧١احفؤإ 
البخاؤي.رؤاه اعتمر. أو حج إذا فعله إنما لكن عمر، ابن لفعل حلقه( تحن، )مجا )ْ( 
أحفوهحتى ومنه قصها، قي تبالغ أن الثوانب إحفاء المهاية; قي قال نما( أولى )وحفه )٦( 

هلرفاه.ا ومباليهود، تشبهوا ولا صالاتكم نمجإ أحمد حدين، ومنه بالمئلة، 
الختاي،،حمس; االفْلرة اطه مسول قال ثال،■ مبرة أبؤر لحديس، الأظافر( )ؤبمم )٧( 

عليه.متفق الإبعل، ونتف الأفلفار، ؤتقليم الشاراس،، وقص والاتحداد، 

م'ض
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حتىءضو غل مخر لا آن وهى ء، ؛ والترسب؛ الرحلن وغل الأذنان. أوب 
افيمل لا وضوء »سا وقال الوضوء زب والنص. تعالى. اف ذكر ما على )ؤإلترتتب( ١( )ث 

ؤأُيثور بأيي الشايم •ا.هب ؤمحزا له، يحسب لم ،نكسا تؤضأ غلو ُها إلا الصلاة اش 
مذهبؤهو غيرواجب، أثه أخرى رؤاية أحمد عن الخطاب أبو ؤحكى وإسحاق،، عبيد 

|ممحاه.عوت موابن علي وعن المدر، ابن وامحارْ الرأي ؤأصحاب والثوري مالك 
لمعةقدمه ظهر ض بملي يجلا رأى ؤاللأم الصلاة عليه لأنه ؤاجية يهي )ؤالموالأة( )٢( 

قؤليمو داؤد، أبو رواْ ؤالصلأة الؤضوء يعيل أن فامجره اّء يصبها لم الا.رهم تد.ر 
الخمقول وهو واجمة، غير أنها الثانية رالرواية الشافم، قولي ؤأحد وقتادة الأونإض 
عمروعن الخدر، ابن واختارْ ااو؛وافم الثاني والقول انأي، ؤآصحاب ؤالشي ؤالحن 

فأحسنالآ؛ًع غق١لت ؤس النص غابصرْ تدمه، من ظفر محؤضع قترك مخا ُجلأ ءأن 
لم.مرواه صرا نم فتوضأ فرجع وضوءك 

رالإسلام فقال: نية، إلى يفتقران ولا عبادتان والية الإسلام القاء: لأبي ل ث ص
وأماكافر، من إلا بمدر لا لأنه للض٠رورة أهالها مجن وليس الكافر من ذصدثو0 بعبادة 

يمنعما وإزاله وإّلأم ؤتمييز عقل أيضا الؤصوء ويشترط ل اكلفلقطع الية 
ماءوطهورية نبله امتجمار أو واستجاء نافض و١نقطاع المتمة إلى الماء وصول 

طهارتهانتقمت أمواء ا، أ لفرضه دائم حدثه من على الومتط ودخول ؛ وإباحتهر 
أثادهمتى صح نافلة أو حلؤاف أو لفائتة تؤضا لو أنه منه ؤعلم ا وغتر٥ل حدث بملرؤء 
نيةتعيين إلى دائم حينه من يحتاج ^١ ٠ الحدثر نفع لا الاستباحة بوصوئه فينوى 

حقيقةفيها لوجودهما القبلة واستقبال الترة تضمشنج الصلاة ونية النيل( ١( ) مإمحش 
حقيقته.لا الحدث ١^٠^٤ ؤهو حكمه الصلاة في منه الموجمد فان الؤضوء بخلأفط الثام 

بمغموب،بمح فلا بدا( فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل ءمن لحدينا )وإباحته( )٢( 
التروك.نم من إنالتها لأن الجاسة إنإلة بخلاف 

بالوقتفتقيل.ت وعير ضمو;ْ طهارة طهانته له الؤنن،، ذللث، فرض أي )لفرصه( )٣( 

ونحوه.نعاف أو نيح بوجود فانتقم_٠ ٣؛؟ السلس كان لو كما )أغءرْ( )٤( 
كالمعدومللدا؛م جعلا متفع تلنا وإن محونة، له الخارج لنافاة الحدث( ؤع زلا ره( 

ذلسموو6.
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م1بأو الحدث رفع منوي ٠، كلها* الأحداث لطهارة ُ ئرط١ والية ٠• قبلهُ الذي ينشف 
نوناعتجديدا أو كقراءة ١^٠١^٥ له تسن ما نوى فان ؛ُ.  ٠١٣إلا ساح لا لما الطهاؤة 

محنةلأشتغالخ حف إن يضر ؤي^ غيرْ، ٌن تدؤه  ٩١معتدل برمن ٠^٠، الذي ينشف )حتى ( ١ ) 
مآضنجاسة أو إسإف ماء بمحصيل اشتغاله ويضمه وسخ، أو وسوسة وإنالا واسييخ كتخلل 

لكتابا ر
اشطهارة• لمحر سح وو 

وجؤدهمن يلزم «لأ العدم عدمه من يلزم مجا وصطلاحا العلامت، لغة الثمط '؛مط■( )والنية )٢( 
لداته.عدم ولا وجؤ؛" 

عله،متفق نوى، ما امجريء لكل ا وإنبالنيات الأعمال |إنما لحديث كلها( )الأحداث )٣( 
•بها إلا وضوء يمح فلا 

للوالحدث، ؤع يستلزم ذلك لأن مصحف، وص والهلواف كالصلاة بها( إلا ساح )لا ( ٤ ) 
١^غمعا لا ممنة صلاة نوى وإن يجزئه، لم للنمل أو ءيرْ لعلم أو وأطلق طهارة نوى 

ثاء.ما وصلى 

مُ. المث' لملهالأ نية تشترط ولا منه، التطهر يجز لم لشراب ماء سل ولو ُ الفرخزر 
إبطالولا إبطالها ولا ٠ ضدهُ بخلاف لسانه سق يضر فلا القلب النية ومحل 

أنهعلم ومحن ا، استنافهاُ لنمه أثنائها في النية في شلث وإن فراغهُ؛ُ، بعي. الصلاة 
ابدعأل' العلأاداان، سائر وفي هنا نوى وبما بها والتلمظ المة، وجدت ففد ايتوصا جاء 

المحققينمجآن وجمع أحمد ومنمّؤصن لمتاحرين ١ من كثيرا سرا واستحبه 
.٠٨١حلاقه 

التيمم.بخلاف الحدث تريع طهازه لأخ الفرض( )نية ( ١ ر 
،.؛ضالتروك• محل من لأنها بقعة، أو ثوب أو كان يدن الخيث( )لطهارة )٢( 
أىضالصوم. نويت فةنالت الؤضوء نويت يقول أن أمإد لو كما نمده( )بخلاف )٣( 
نصا.الفرغ بعل- الهله١رة م أو فيها ■نكه يضم؛ ^١ محتها، فراغه( )بعد )٤( 
الشيطان.من لأنه إليه يلتفت فلا كومواس وهما يكون أن إلا امحافها( )لزمه )٠( 
فيوقال أصحابه. ولا . الم يفعله لم مقال: المرية، الفتوى في ذاله )بل-ءة( )٦( 

اصشاحةولا الحدث رتنلحأ نؤبن الؤضوء أولر في يقول، الم بم، لم الهدى• 
ولاصحيح نا بؤاحد حرف ذللث، في عنه دو ؤم أصحابه، من أحف ولا هو لا الصلاة 

ضعيف.

المتأخرين.محن كثير عند أول هو الزنكثي.■ قال اإةل-٠، اللسان ليوافق المتأخرين( )من )٧( 
ورحابه.ؤج- الم سيرة مجن يخفى ولا الصواب، وهو الشيخ؛ تال )حلاقه( )٨( 

•ّ'ض
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افابالأذن إلى الأذن ومن طولأ، والذنن اللحمحن من انحدر ما إلى الرأس شعر منان ِن 
الأول

غلويجزى وخنثي، امرأة ولحية وحاجبان وشارب عنففة وكذا ' محنها' للبنمة الساتر 
صله غيجب والخفيف i الوجه' ماء في يزيد وأن ٠ ' ياطه غل وين ظاهر0. 

صتحت بمير ومخ يضر ولا واحدة ويجزى ثلاثا المرففض إلى يديه يغل، ثم ثُاتحته 
من"كان حيث متع يسير كل به الشيح ؤألحق الماء'؛؛ وصول منع ولو أظفارْ 
فيالمرفقين وإدخال الفرض مجحل في أصلها ويد زائدة إصبع غل ويجب ٠ البدن' 

الغسل'•"'.

فضل"ا همر جديا بما'ء يمحه نفا مابمي إلى الوجه حد من والرأس )فمل( 
ارجلفي أحمد عن الظاهر الموفق: فال ؛ أجزأ' ضّحه ما وكيف ذزعيه'"' عن 
عنمجنها نزل ما غسل يجب لا قؤله؛ أحد في ؤالشافم حنيمة أم وتال المدهب، هذا تع 

تمحيارأس• شعر من رل ما أيه محله عن خارج شعر لأنه طولأ الوجه حد 
ممن أو مها مثبكة ياصايعه تحبا س يضعه ماء س كف بأحد محنها( لاسمْ )الماتر )١( 

رأيتقال: ثم وجهه غل حض لحيته اتوصأوخلل أنه ء؛مان لحديث جانسهأويعركها 
الخاري.وحسنه ؤصححه الترمذي رواه سالت| رأيمض الذي سل عئب اف ;سول 

أوبس خلاف س خروجا اللحية، غير الشعر باطن أي باطنه( غل )وبن )٢(( 
كالثانم.

محرفؤعا،أعامة أب حدين، وم أحمد، هاله وخؤايجه ودؤإخله لأاريرْ الوجه( عاء )م )٣( 
العين•من الدعع مجرى وعما أحمد، رواه الونمث، بمعهد وكان 

غجب.الم، لهه معه الؤصوء بمح لم غلو عادة، ؤنؤبمه يكثر ما لأنه الماء( )وصول )٤( 
أم.الفلعر تحت مجا على ماصأ وا-محارء ونحؤها، وعجين كدم الدن( س كان )حيث )٥( 

١لأعضاء.بععن في الشقؤق ؤكدا 
أمجررصا 1ذا الم. |كان لأل جابر عن الدارمحلي لما الخل( في )المرفقين )٦( 

وءرالآك»اه إاأ، م؛ ؤ0زقك»( كتوله •ع بمعنى الأية في »إرر فتكون ا مشه على الماء 
الرأي.ؤأصحاب وإمححق ؤالشافص ومالك ءْلاء قول 

قالهالخم أهل اكئر عد عليه ؤاثمل ؤالشافم حيفة أبي قول وهر ذراءٍه( عن فضل )عا )٧( 
ايديه فغل بماءغير رأمه ليدنال،ومسح بن اف صد وياماروتم( بجوالْ، ومحل الترمحدي 

مسلم.رواه 
امشعابيممن أته الجمهور كلام و٠ل١٠ر ونحوها، حشبة أو حرقة أو ولوبإصبع )أجزأ( )٨( 

عاللث.مذهب وهو ظاهره 
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تحتمدارة ٠ اءأ نخمر وعلى ٠ ذوابةُ ذات أو محنكة ٠ لرجل؛ وعلى الكتاب 
رجلولا ءس'من ض أنثى نمح فلا ارجال التشبه عن منهية لأنها لمرأة لا )رجل( )١( 

كانتمواء كوران أو — الكاف متح — كور منها يدار التي و*ي محنكة غم ■ئى يررط 
وبهبكر، أم العمامة على مح وسن ُزعءا، ويثق العرب عمامة لأنها لا أو ذؤابة ذات !لأوب 

وقالجماعة، قول وعر الدرداء ؤأيي مالك بن صعد عن وروى أمامة، وأبو وأنى عمر قال 
تعالىاذ لتول عليها بمسح لا ارأي؛ ؤأصحاب ومالك والقاسم والنعم والخم عروة 

علىومح الم. •مصأ قال شمة بن المغيرة روى ما ويا رءوّكمه ؤواسرا 
ارأبنقال أمية عمروبن عن وروكا صحثح• حديث الترمل-ي فال والعمامة، الخفين 

الميفان ذكرنا ما تنم لا ؤإلأية ارخ١ري• رواْ ؤخفيه، عمامته على مح أئ الم 
اف.لكلام فسر م. 

عادتهممن ليص إذ الذمة أعل عمائم تشه لا لأنها المرخي العمامة محرف وم )ذؤابة( )٢( 
باليمالمم.،؟٠٢، لأن أخلهر وم الشرح؛ م قال يجوز، لا الثاني والوجه الذؤابة• 

شء.منها الحك تحت يكون لا أن ؤالامحعاط ت ذال عبيدة أم رواْ الاهتعاط!( عن ولهى 
ألغاسقية،حذْ ما ؤقال• ^كور٠ا فحكه عمامجته بمحنك لس بجلا رأى عم أن وروى 

للرأسملبرس ولأنه المنذر، اين حكاه سلمة أم عن ذلك روى شاء( حمر )وعلى )٣( 
siJJوماو١مزاعي وحماد والنخم نام قول وير يجوز لا والثانية؛ انمامة، أشبه نزعه 

الرأس.كطاقية فهو نزعه يشق لا لأته والثاخم، 

فيلجرح بماء طهارة في تيمم أو ^١؛ على ف؛ها مسح ولو ب، طهارة لى ع س
٠،عليه؛ المح جاز حف نحو لمس ثم نتوصأ دالما حدثه كال أو أعضائه بعمر, النار 

وعاصمقيم ويمح بمسح، لم الأحرى غل نل. حلها أل• ثم واحدة غل ولو 
مسح، وماj3عزيمة، عليه^ا وهو الجبيرة غير الكبرى في يمح ُرلإ وليلة' يوما بسفره 

الراك١تيت الطهااةُ'؛، تقدم يشترط لا أنه الأول: أوجه: حمسة من الخف الحسرة 
نحولمن ثم عمامة أو جسوة نحو على قيه مح كاملا وصوءأ توضأ ؛-أن حائل( )■على )١( 

علىقيها بمسح لم كالم للمتدث رإ؛عة كاملة ءلها;ْ لأنها عليه المح فله حف ثثأس 
حائل.'لخار 

الجعبمالة.في الءلهارة لتقدم عليه( المسح رجاز )٢( 
الرخص.به ستييح فلا كالمقيم كان لأته ؤليلة، )يؤما )٣( 
الذيفي جابر حديث أن وذلك الخلال، إختاره\ الروايتين أصح في الهلهارة( )تقدم )٤( 
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امتانضمدته تمت أو الحدث بعد الفرض محل بعم ظهر ومتى ٠. الميرُْ 
الطهارة.اص 
آما.

الوضوءا'؛نواض باب 

أوغائطا أو ؛ولأ لكن إن البدن بقية س وخارج ، سبيل دن جرح ٌا ينقصل 
الخف،بخلاف كلها عليها المح يشق لا لأنه الحاجة، قدر تتجاوز لم إذا )الجبيرة( )١( *راض 

شيبي.وهو يضبط لا مما هذا لأن ذلك م سهل أنه أحمد عن وروى الثام 
بماالوضوء ١^ في استعمل ثم المرم، حل الأصل في محالنفض ناقض، جمع )نواض( )٢( 

مبطلا.الشارع عثنه 
ثإلودكوالمدى والغائط لكلول مجعتادأ أو نالآ'رأ كيرا أو قليلألكن سبيل( من خرج )ما )٣( 

فاهلمةاعن عرؤة روى لما ادستحاضة، دم ^ذا إجماعا، الؤضوء ينقعس فهذا رلريح 
رآاْؤصلى، فتؤصيء فقالت الم سألت تستحاض، لكنت أنها حبيش أش بنت 

وإنعاليه، المسح جاز الخاء بإصابة الدم اندفاق وخاف فصاد أو جرح بإصبعه مي 
لذلكالمسح يجوز لا أن احتمل بهما القدم فاستتر مخرق فوق مخرقا خفا لمن التام 

والأخرمخرقا أحدهما لكن لو ما أسبه بهما استتر القدم لأنآ المسح جواز واحتمل 
دمانقني أو ا الJيجامةل بعض انتقض أو الجبيرة تحت ما بريء وإن صحيحا، 

^١٠٠٠١٠^١١اصنانف الرعاف أو البول سلس U* من صرر زال أو اامستحاصة 

الوضوءُ؛*نؤإقض باب 

الض محأً* بلل بلا ولو خرج ثم ملأ أو نطا ذبر أو مل م احتمل ولو 
انفراده.على للمم صالح غير ا منهؤاحد ثل ^١ ١( ر مواط 

ءليٌالمسموح زال لأنه بملك، واحاِ كور منها انتقض لو القاصي; ثال العمامة( ربعض )٢( \بإو 
الخف.أشه 

حكمزال ياذا العذر لوجود كان إنما ْلهارته بصحة الحكم لأل وخلع الهلهارة( )امتانف )٣( 
نها.يبللا 

المعانيني واستعماله البناء، في الحقيقة في •الغنض مفّاداته، وعي الوضوء، رنؤاقض )٤( 
ا|لآبملال.ؤعلأفته عرفية حقيقة صار نم الؤضوء، كنقضي مجاز 

علىالحكم( سلهم، نادر بلة بلا وخروجه ونْمآ، المحرئن ُجمع م صححه )نمص( رْ( 
المفلتة.



الكتابذكروم ونائم، ٠ ناعدر من نوم يسم ُإلأ  ٣١وزوال ٠ غيرهماُ نجا كشرا 
اش

ما>لكل نؤميء عرق دم اوأنه لغاية واللام الصلاة عليه و؛ال ويأتي، والترمذي داود م أ =
)لأنالترمذي. رواه صلاهء 

محكتأنا صدق، ثوبازت قال فتوضأ، تام الم ؛أن الدمح؛"اء أم رؤك لما رغترصا( را( 
الترمذي.رواه وضوءْ| له 

ومحرميحرم بقض يزيل مما ونحوه مكر أو إغماء أو بجنؤيا زال إذا الخل( )وزوال )٢( 
أبيعن حكى ما إلا المذمب، من الصحيح وعر نافض فهو بموم كان وإن إجماعأ، 

الروائد•م أوردته الغ ُوّيى 
بالموم،الوصوء بمغض القاثلتن جمكع ءّد دمحره يسمره ينفض المضطجع 'رم ناعي( )_ )٣( 

عالكفول وعذا ينقض، لم يسيرا كان وإن واحدة، رواية نقض كثر إن القاعد ونوم 
قولوهذا حال، بكل نقض الخل النوم حالعل متى قوم: وقال الرأي، ؤآصحاب والثوري 
وابنإنس م،رْ إمحا ■ماص ابن عن ذلك سمحا ورئمح، تميد، وأم وئّحاذط السن 
ركانقال أنس عن روى ما ويا ببغض. الؤم أن على الدالة الأحاديث نموم المنذر 

وعنّهيتوصئون، ولا يصلون ثم يتامود، ؤه ف رمول عهد على ؤه الق لأّرل أصحاب 
الاحرةالعشأتر ينتفلرؤن يأه هممول عهاء على أئي لف لأٌوإ، أصحاب ءكان قال 

وإنلأينقض الثافم: وفال داود، أبو رواه يتوصئون، ^١ يصلون نم رهومهم تخفق حتى 
أنس،لحدين الإض إلى الحدث بمحل مفضيأ متمكنأ القاعد كان إذا كثر 

كثرةبيان في، ولمي أنس حديث ولنا كالمير، يقض فلم الحدث حروج عن متحففل 
منهيخرج بما يحس لا والغلبة الكثرة ومع التبن، لأنه القليل على فحملناه قلة ولا 

الدثير>اليسير فامق وبهذا المير، بخلاف 

صأو فرجها فدخل ماؤه فدب الفرج لثن ويايء وإن ُ بللُ بلا خرج إن ينقض 
عليهاأن فعلم مقعدته ؤلهرت ولو ُ نفضُ خرج ثم أخرى امرأة مم أو امتدخلته 

وفيمهللقا، باقية المخرج فأحكام غيره وانفتح المخرج د انوإن نفض، بللا 
منزاني كعضو والمدوي المفتح الحدث فسبيل حلقة سد يحلون أن إلا ت النهاية 

ثجمبين ليس لأنه الذهب، وهو المنهي نرح م قال حمدان، ابن صححه بلل( )بلا )١( 
اكاضينقض. فلم نجا،•ة تمحه ولم مجنفل. والجوف المثانة 

الغل•عليها يجب ولم الميلين ُن خارج لأنه الوضوء، )نفض( )٢( 



ذكرولمس منكل، محنى ولمسهماس طه''؛، أو بملهركفه أوثل ٠ تخمُ إب 
ؤعطاءالمسيب ين وصعيد عمر ابن ومذهب المذهب ظاهر ؤهو متصل، ذكر )ثبس ( ١ ) 

أنصموان بمن، سمة روت لما مالك، عن ؤالمشهور والشايم، والاوزاعي والزهري وعروة ذي 
تالماجه، ابن رواهما ذلك مثل جابر وعن فليتؤصأء ذكره مس امن تال -هئن ف بصول 

حديثالباب هذا م شء أصح الخاؤي• وقال صحيح• حسن سمة حديث الترمذي 
سعودوابن وعمار علي وعن بمحال، ينفض لا أخرى: رؤإية وفيه أحمل وصححه يمه 

روىلما الرأي، وأصحاب ؤالثوري رمعة تول وهو الدرداء وأبي حصين بن ؤصران وحذيفة 
نصيا محال: بدوي كانه رجل فجاء الص. على رقيما قال أبجه عن طلق بن مس 

نالأو محلث؟ بضعة إلا عو هل طال: يتوضأ؟ ما بعد ذكره الرجل مى م ترى ما اف 
ومتاخر.أصح أنه امزل وؤجه وغترء• داود أم رواه •*٠٠ بضعة 

ينقضلا وإسحاق،: والناقم واللمث مجا11^، وقال والأؤزاءي^، عْتاء ثول وهذا بطته( )أو )٢( 
ؤهالم بحديث أحمد ؤاحتج للص، بالة ليس الفلا٠ر لأن الكف بجاطن إلا ه م

غممن اللمس والإغضاء قلتؤضأ، صترة ينهما لبى فرجه إلى بنده أحدكم أفضى رإذا 
خل

كثيرْ،إلا يفض لم قيح أو ثيء أو دم الملين غير من خرج وإن ٠، اه؛ ثى حمش 
الدكر،مس ويفض القس، ني فحش U والكثير يفض، لا ذلك من الخليل وص 

٠ذكرر غم بفرج الدكر مس وينفض ظفرُُ*، غير حائلُ؛ُ غير من .بد»م مجءللقا؛م 

مراض
المحاب

الخام

ُيحخروج ينمض فلا المعتاد، أحكام للمنفتح يشت ^١ م( ا ختم من زائد )كعضو ١( 
قيه.الامتجمار يجزى ^١ منه، 

أوذكره غترهل، أو بشهوة أنثى، أو ذكرأ الماص كان ومواء كمأ، أو صغيرأ )محطلتا( ٢( 
بمة,لحديث غيره ذكر 

وعنهالكوع، يتجاوز لا باليد المعلق المحكم لأن بدماعيه، ولا بغيرها يتمض فلا )يندم( ٣( 
الأوزاض•، ١١٠دبه بلتم،' 

وراءمن ه مينمض فلا منترا دونه أليس ؤالملأم الصلاة عليه لقوله حائل( غير )من ٤( 
حائل.

المفصل.حكم قي لأنه به المس يممض قلا فلغر( )غير ه( 
مسهمحن أفحش لأنه حا'ل بلا مطلقا ودبر أنثى بقل الدكر ُى فينقض ذكر( )غير ٦( 

أخرى•بتل امرأة فل ولا ذكر مس ينقض ولا باليد، 

—٦٢ —



مدير حلقة وص ٠، بهأ؛ ه نمأو بشهوة امرأة ه وم ٠١مهما؛ لشهوة مله أنثى أو ذكره 
لكابا م

'لأدلشهوة. منه وجد ولو بدنهُ؛، ملموس ي* ٠ حايرر مع ولا أمرد ولا وظفر نعر س لا 
كانوإن ذكره، مجس ممد ;جلا الخقى كان إن لأنه الذهب، ظاهر م مهما( )لشهوة ( ١ ر 

مستهممد ;جلا كان إن لأنه لشهؤة الفرج مت إن المرأة ؤكدا لشهوة، مها أنثى 
صينفض• المرأة زج ص إن تويا مع زجها مت ممد أنثى كان وإن لشهوة، 

١^قل . ابي رأن روى وقق الشافص، مذب محم المذهب، ظار سا بها( تسه )أو )٢( 
فيليلة اس هممؤل وفقدت فالت عائشة ؤعن داؤد، أم روإْ يؤصاء ؤلم عائشة 

ملم.روإْ الحديث فدمه1 بطن على يائي فوقعت فتلمسته الفراش 
;نقا؛ثوبا كان إذا ينقض والاوئ،ت مالك وقال العلم، أعل أكم قول هذا حائل( مع )ولا )٣( 

منينقنمس فلم لمي أنه ؤلنا مجؤجؤدة. الثهؤة لأن ؤذلك لثهؤة، كان إذا ;ييعة قال ؤكذلكي 
وكطثيابها س للو كما بمجردها الؤصوء توجب، لا ؤالثهؤة النكر، كلس حائل وُإء 

لمس.بغم الشهوة وجدت لو 
 )٤( ^/j( ملموس )ؤالثانية:النكر، كلمس به اللامس في بالقض وند إنما الص لأن بدنه

كهذين.قولان وللشافعي يقض، 

ىولو ذُْ وسها رجها رجل وص أخرى، امأْ فرج امرأة ص وينفض، تائن، ص لا 
صومني بول مخرج وم نمريها محن، الذي زجها امرأة ص مقض شهوْرأ؛، تر عس 

ولاينقسم(• واكانية ينفضن، لا روايةت انم'بر المرأة مس وفي شفريها، لا  ٠٢وحيضر
الأنثىمس يفض لا مإط ومتى الهلفل؛م، المرأة ولا الهلفلة ارجل مس يفض 

ولوالمرأة المرأة ولا ارجل الرجل مس ينقضن ٦ '، عليه' نص الوضوء لها امتحب، 
مرةولو وبجاشم؟ يقلبه ُر، والغا٢، له، غكُن-ر متتا يمم مجن وضوء ويتفضل بشهوة، 

الحاجةكون مع ه نفزجه بمي الإنسان ؤضوء. انتقض إذا لأنه شهوة( غم مجن )ولو )١( 
تكقأواتم،• ستة كونه ُع غتره زج بم، بمنقسم، فلأن جائز وم ه مإلمح، تدعو 

صعليه ولقوله ماجه، ابن رواه فلسوصاI رجه مس امن واللام الصلاة عاليه لقوله )وحيض( )٢( 
بنعمرو حديث من أحمد رواه فالتتؤصار رجها من، امرأة اأأبما ؤالملأم الصلاة 

٠ا ثع

للشهوة.محلا لمى لأنه سين، سع درن مجن الهلفل( المرأة )ولا )٣( 
هيلكن ثيئأ، فيها مممت، ما قال: نوجها من، إذا المرأة عن مثل لأنه عليه( )ض )٤( 

تتؤضا.أن يعجبني الرجل شقيقة 
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غلاأوجب محا وكل ؛، الجزورر ص خاصة اللحم وأكل ؛، مت' غل وينقض محاب 
وموأنثى، أو كرأ أو محغرأ المغسول كان مواء الصحاب، أكثر م؛ول مت( )غل )١( بٌو 

وعنبالوضوء الميت غال يأمران كانا حماس وابن حمر ابن لأن وإصحق، الخم قول ا'ش 
وفالإجماعا. الصحابة»كان من مخالفا لهم نعلم  Njالوضوء، فيه مجا قال،أقل مبرة أبى 
إنالصء»■يح وعو ت المسف قال العلم، أيل أكثر قول ويو لانقض، التميمي• حسن أم 

عاليه.المنصوص معي قي م صحيح ض فيه يرد لم لأنه الد ثاء 
قالالمدر، وابن حضة وش إسحق ;ن ومحمد سمرة بن جابر قول وءو الجزور( )من )٢( 

الحاديثاأصحاب,، عامة *يا إلى ذهب • الخطابي 

اتكاّ،
ولاومحطبوحه، اللحم نييء بين المفرذ في فرق ولا الماء. عبم يصب مءن لا احدة، و ض

كانإن أنه حمداس عن رآى يمدا، أو -جاهلا أو بالحديث، ءال.عأ الأكل كون اٌم• 
ببقيةنقض فلا ُ اإوصوءُ فعليه وممع علم فد كان وان ؤصوء، عليه ر فليمّيعلم لا 

ولانجس، أو محرم طئام ينمض ولا الروايتين، أصح في ابنها بشرب ولا أجزائها؛أ' 
من،بما ولا نهمهة، ولا ٠ ونحومحما' محلفر وأخي نعر بانإلة ، ■■مضّولا يحرم، كلام 
منه«ا.الؤصوء يتحب، ولا النار، 

يمح،ولم نفلا ولو الطوا؛وا عليه وحرم العلأةأ؛ُ عليه حرم احديثح ومن رفمل، 
إلاصغيرا الماس كان ثلو يده بغير •لو حائل غير ■ ٢٠وبعضه مصحف ؤ ممِويحرم 

نبحال، عليه وضوء لا الرأي؛ وأصعحابه ؤالشاقعى ثُالل!، الثوري وقال الؤضوء( )فعليه )١( ءيا>_ 
الكاس
عازببن الرا، روى ما ولنا يدخل، مما لا يخرج  ١٠٠،الوضوء مرفوعا حماس ابن وى ر ص

لحوممن أنتوضأ قال؛ نعم. قال: الإبل؟ لحوم مجن أنتوضأ مقل ءه اف )سول ،أن 
الزاد.في الخطابي وقول داود، وأبو أحمد رواء لا، تال: الغم؟ 

وفيهيناوله، لم النص لأن ؤممإنها، ؤكرشها وسامها ثحلحالها ككبدها أجزانها( )بمنيه )٢( 
الؤضوء.فيه وجه 

عمابدل لا أصل مححه أو له غلأن وحماد، مجاهد عن حكى ن حلافا ا( )ونحوه)٣( 
بانء.مسحه اصتحاب، أحمد عن روي لكن تحته، 

طهور،بغير صلاة اف يقبل قال،لا الهي.ب أن عمر ابن روى ن الصلاة( ءليه )حرم )٤( 
ا;نوحكى بموضأ، -حتى أحديث، من صلاة الق شل عليه،لا التفق وفي لم، مرواه 
تيمم.ولا وضوء بغير الجنازة على الصلاة جواز العلماء بعض عن والنووي حزم 



،شّض بالعكس أو الحدث ني وشك الْلهارة تض وس الموت؛اا. إلا وصوءأ أوجب 
يومحا،حتى بمل لم الإسلام عاود فعن الوضوء، بها محعلل الإسلام عن الرئة الموت( )إلا )١( 

جء،بذلك، الوضوء يعلل لا والثافمت ومالك حنيفة أم وتال ور، ؤأم الأونإعي تول وعذا 
الأالبعطلده. لعش ا،منم، ^٦١، تعالى اذ تول وكا 

وفيغلأنه وفي بعلاقة حمله وللمحدث ؛ فران؛ لوحافيه صغير مجس سوى ٠ بطهارْا 
\ذقبحائل وناء عن ه ومجونحوم، بعود أو بكمه تصفحه وله ٠ كمه؛ ؤفي متاعه فيه خرج 

للسلمويجوز فرآن. فيها ورسائل نمير ومجس قرآن، فيها وتحاويد يفي كحمل 
فيهاالتي العالم ب، كتوكذا وتوسده، بيعه ويحرم نسخه؛؛، على الأجرة أخان. وللذمجي 

وعددالسور أصماء وكتابة ، ر وثكله نقهله يكره ولا باس، فلا عليها حاف، فان قران 
عنهمحنهى القبر عند وجعله الشيخت قال ؛• إليه؛ الرجل مد ويكرم والأحزاب، الآيات٠ 

بكلاميفعل هكذا وقال؛ فغمب أحمد عند بكتاب، مجل ونبي هناك، ااامراءْ ولو 
وباحنصا، وفضة بذه_، تحليته ؤتكره الحرب، دار إلى به السفر ؤيحرم الأبرار؟ 
يرهولم  ٠٨٠بملة ابن فعله فيه، الفال ؤامجتفتاح الحرير ؤكسيه كرمجى على وجعله تْلييبه 

مجسماه،في داخل لأنه الأمحص والوفا وحواشيه جلده حتى تيمجما ولو كامجلة مم(  ١٠١٥)إلا ( ١) 
ثثشاللثؤ قول و*و وءلاثس، وعلناء عمر ابن عن وبه ١دءا٠رونه إلا بمه ولا تعالي( ؛ال، 

ٌموأنث، إلا القرآن تمس لا ءأن حرم بن لعمرو الم، كتاب وفي الرأب،، إصحاب 
الأترم•لداء 'نارا 

الكتابة.مجن الخالي للمحل للمشمة قران( فيه )لوحا )٢( 
بلاتقدم مجما حرم ومجا للترأن، تعظسأ ؤالشافعي ؤماللت، مجغه ومجنع كمه( )ض )٣( 

الانح،•بمشخ، همل، بلا حرم وصوء 
الدمجيوبمنع القربة، أهل مجن يخون أن فاعله يختص لا عل لأنه نخه( على )الأجرة )٤( 

والتصحيف.اللحن مجن صيانة نقعله تب، العلماء قال ل رنقطه )ْ( 
دلاوضع بلا الأض إلى ولبيه وتخطه استدباره مجعناه وم جهته، إر إليه( الرجل )مجد )٦( 

حاجة.

إلىبالقرآن سافر أن نهى . اف رمجول »أن الصحيحين لحديث، الحرب( دار )إلى )٧( 
العدو!.ابص 

الكراهة.الشافم مله_، رءلاءر بملة، بن اس عيد عيد أو هو بملة( ابن )فعله )٨( 
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علىويحرم ٠• نلهمار حاله بضد فهو المابق وجهل نشهما فان ُ الشنُ على أشّ 
ومحنيالثلث يلض محدث نهو الطهارة ض وشلث الحدث ض إذا أما الشن( على )بتي )١( 

بميلا أو أحدث يل وثلث توضأ أته نتفن نإن حلانآ، ذلك ض نحلم لا الشن على نكي 
مضىالصلاة ض وحو ثالث إن الحسن: ونال العلم. أهل عامة نال وبهيا متطهر، أص على اض 

المإر اشكى قال ليد بن اف عد روى ما ولنا توضأ.  ١٠٠٠الدخول قل كان وإن فيها، 
أوصحتا سع حى بمهمف لا ننال: الثيء. يجد أنه الصلاة ض إليه يخل الرجل أ. 
عليه.متفق ريحاأ يجد 

الأننهو محدثا كان وإن محدث، الأن نهو متهلهرأ كان فان نلهما( حاله )بضد )٢( 
أيهمايعلم ^٠ أحرى ومحدئآ مرة متطهرأ الظهر ؤث ض كان أنه يتقن أن مثاله متْلهر 

لأنهمحدث الأن فهو متطهرا كان فإن الزوال، نل حاله ض بمفلر فانه الأحر قز كان 
كانوإن أحرى، بْلهارة الحدث ذللث زوال يتيقن ثلم بحدث الaله١رة تللث زوال تيقن 

متنجس،بعضو ه ومحنجس، ء بثي اف ذكر أو القرآن يكب أن ويحرم وغيره، الشيخ الكاب 
عليهيجلس الذ ذكر نيه ثوب ئإء أحمد نكره لومه، ويحرم ؛. التورأ فى وكتابته 'ص 

ويداس•

حرنتهالصحابة أن الخاري وفي ا. دفن؛ اذدرس أو المصحف بلى ولو )فهزا 
وايارالماء لؤ الكتب،، تحرق أن بأّما يرى يكن لم أنه طاؤن ورومحا ٠ جمعوْل لما 

وفالعينيه، على جعله م الؤفمح، جماعة ونفل تميله، ومحاح اس. حلق من حلمح، 
كتابةويباح أحقأ؛ُ. اف لكتاب فقيامهم لبعض بعضهم نيام الناس اعتاد إذا الشيخ: 

مقصودتضاهي لمقاصد القرآن تضمين عقل: ابن وفال ُُ*. الكفار إلى فاقل آيتين 
يدس.لم فيما النكر من غيره كنابة تكره ولا بدلة، مقلته هو ثفيما التنور( ض روكتابمه )١آ 
ٌجا'اهض له فحفر ، ٥٥٠٠٥٠له بلى الجوناء أبا أن أحمد ذكر عليه، نص )دفنا( )٢( 

فدفنه.

القبربين المصاحف عثمان دفن وقد ثصياتته، لتعفليمه الجولبجا: ابن قال )جممّه( )٣( 

كانلما ثم الأمر، أول ض كان القيام ترك إن الجوزي• ابن، وفال ثنحظيمأ. إجلألأ )أحؤ،( )٤( 
القيام.له يصلح لن امسحب، بالثخص إهانة الأنيام ترك 

فيهكاب الذمة أهل إر يكب أن يجوز الأ;م: قل اكليغ، لحاجة الكفار( )فأقللر )>،( 
ايثيمن•ار . الم كتب فد قرآن• 

مراض
اماب

اداض
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فرجفي أصلية حشفة ؤتغييب . يعدْر لم بعده حرج فإن ٠ لهُ اغتل يخرج الكت\ب 
عقيلابن اختاؤه يرجم، الماء يكون أن ؤأنكر أحمد، عن الدهور وهو له، |ل ؤاغت( ١ ) ض م؛ 

ءااكظّ، 

وقول،الخرقي قول، ظاعر ؤم عليه، غل لا الثانية والرؤإية خلاقا. فيه يدكر ولم والنامي اش 
الماء.ؤرية على الغسل علق الم ، ٠٠٠١شاء إن انمحتح وم الغنهاء، أكثر 

بسيبحرج مي لأنه الغل لزمه بالأنتنال، الغل يجب لا قلنا إذا إلا بمده( )لم )٢( 
فاغتسل!.الماء فضخت، |إذا واللام الملأء عليه لقوله الغل، أوجب الشهوة 

أوبرد من مُه مدم ب بلا سما كونه جهل بللا ووجد ' بلوغهُ يمكن من أو بالغ ماب 
غلتظالرجل وماء غل. يعجب لم ب تقدمه وإن الغل، وجب ملاعة أو نظر 

٠٠وجبر خرج ثم انته فإن بلل، بلا بحلم يجب ولا ُ أمحقر' رفق المرأة وماء أبيض 
وهوالصلاة مجن التيقن وإعادة الغل فعليه غيره فيه يام لا ثوب محن سما وجد وإن 

الوجهين.أصح م أعيد غلها يعد ميتة وإن فيه 
بموجباتهووضوء غل فيلزم بالغ، غير المجامع كان ولو بالجماع ويجب، رفمل( 

نلله بغحدثه ويرتفع له، غنل شهيد أو غل'؛ُ على يتوقف ما أياد إذا 
جنيبي امرأة؛ نالت ولو إنزال،• بلا محاق، ^١ ُ بحائل' بايلاج يجب ولا البلوغ، 

بغل أملم كانا ذم ولا ارجل، قكدا الخل، فعليها كالرجل يجامعني 
الحائضعلى كان وإن الأسلأم، غل يكفيه ل كفره حال، في منه وجل حديث، 
نمرنفي للجابة اغتلت، فان حيضها، يقتلع حتى تغتل أن عليها فليس جنابة 

أوعلمة بالفاء ولا دم، عن عرينه ؛ولأدة يجب ود الجنابة، حكم ويزول صح الحيض 
ونحوه.نوم مجن نع وبتن، منين عثر كابن بلوغه( )يمكن )١( 
فقالذلك؟ يكون وعل !فقالت،: رواياتهابعض م ة ل•أم حديث، في لأن أصغر( )مهينر )٢( 

الشبه؟!.يكون أين ؤمجن نعم . اف نبي 
حينه.من انتقل قل كان أنه نيتنا لأنا )وجب،( )٣( 

أهلهوْل5،، حك، ؛خل، فلماحتلم امن ما-ريه ابن، م، نقل الهدكا: في قال )_( 
ه!.نفإلا يلؤمن فلا مجختلأ أو مججنؤنا غولين، 

ينعضامحغر الحدته فان وءلوامح،، كملأة وؤصوء الغرآن كقرامة فقط غل( )علمر )٤( 
الصلاة.لمحة ل مجكلهمؤ غير لأنه بتيمه ياثم ولا كالكبير، الصغير حؤ، في الؤصوء 

إرال•بلا كيم، في، أدخله أو حرقة ذكره ■خم، لف أن مثل بحاتلر( )بإيلاج )ْ( 

j؛-y
الكاس

الخام
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أة.ابوموتر"أا، لك»رُأ؛ وإسلام بث، أو بهيمة س ولو يبرأ أو لكل ملأ ُ أصاي١ 
الطءمن ، ٧١٠قولون كانوا الم القيا إن قال: كعب بن أض روى لما أصلي( )فرج )١( 

المحابرواه بعلما. بالأنمال أم ثم الإسلام؛ أول في فيها رخص غه الق محمول كان رخصة 
جلسأإذا نال .  ٠٥١رمول أن هر؛ره أبو وروى وصححه والترمذي داود وأم أحد 

•ينزل« لم اوإن ملم وزاد عليه، ض الغسل، وجب فقد الاليع شمها محن 
بكرتأم ثتال النذر. وابن ور وأبي مالك قول وهو ُرتدأ• أو كان أصليا لكفر( )وإملأم )٢( 

يجبلا حنيفة: أبو وقال كفرء• نص جناية منه وجد يكون أن إلا يجب ولا يصتحب 
بالغلأسلم ص كل أم فلو أملوا، الغفير والجم الكثير العدد لأن بحال الغسل عليه 
أنالمي. فاِْ أ،ام أنه عاصم بن فيس محوي ما ولنا 'ظاعرأ. أو متواترأ قلا لقل 

داود.ؤابو احمد ؤواه ودر، بما، يضل 

فيوكفنوه وسدر، بماء لوْ •اغمحاحلتنه ؤتصته الذ.ي، في قال ؤس الم لأن )ثٌر!ت( )٣( 
ابمتهنغل ونحن اف محمول علينا ادخل قالت عملية أم وعن عليه. متفق ثومحه، 
فيواجعلن ومدر، اء بذللث رأين إن ذللي م، أكر أو حسا' أو ثلاثا' اغسلنها فقال: 

إياهءأشعرنها فقال: حقوه علينا فالقي آذناه، فرغنا فلما كافور، ص نيئا أو كافوا الأخيرة 
عليه.منفق 

٠.لة؛ غيجب الدم و*ع طاهر ■والولد غل، مضغة 

امابالشيخ واختار نماعدأرأ'، آية وفراءة الاعتكاف عليه حرم الغل لرمه ومن )فمل( 
الوقراءة اسُ؛' وذكر تهجنه وله ؛، نسيانه؛ خافت إن مرأه أن للحامن يباح أنه 

الاسترجاعوكآية ٠ يقصده؛ ولم قرآنا وافق ما فول وله لإمإرها، الصلاة في تجزى 
للمشقة.لا وجه وفيه المتنجة، كساتر غله( )يجب )١( 
بسندهوالنام داود رأُ أحمد وروى وعلي، عمر ءن ذللث كراهة رويت فصاعدأ( )آية )٢( 

ماِيميء،، القرآن عن — يحجزه لا قال ومحبما — يحجمه لا غئا الهي فال،لكن علي عن 
>، الجنابة،• ليس 

مالكعن وحكي واجب، يه إلا الواجب يتم لا ما لأن يجب، بل نماته( خاننا )إن )٣( 
الجنب.دون للحاثض القراعة جواز 

كلعلى اذ يدكر . المي »كان قالن، عاننة عن لم ممحئى لما الذ( )وذكر )٤( 
احيانه)(,

عاتثة.لحديث الدكر وسائر العالمين محب  ٠١٠الحمد وقول لة لكييقصده( )ولم )٠( 
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قراءةعليه >رم الغل لنمه ومن دمأ"''ُ. عن عاؤية ألأدْ لا ُ ونفاسُ ُ، وحيص 'نجاب 
__'لارل 

النملها فقال تتحاض، كانتا حبيس يتت، فاحلمة ءأن عائشة رو؛نا لما )ؤحيض( )١( 
كانقاذا الصلاة، عن يامكي كذلك كان فإذا يمفح، أموي الحيض دم إن ثك؛ان 

عنورؤإية حبان، ؤابن الحاكم وصححه ائي ؤالنداود أم رؤاه ا( وصلي فتوصيء الآ-؛م 
اغتسليء.ائم حمئة حدث ؤفي صلاة، لكل تؤصيء ثم لي اغتءنم عائشة عن عرؤة 

علىبمدهم ومن اف. رسول، أصحاب من العلم أمحل أجمع الترمذي: تال )ونفاس( )٢( 
وأيؤتصلي، فتغنمل ذلك قيل الطهر ترى أن إلا يومأ، أييمن الصلاة تيع النقاء أن 

طاهر■فهي الملم رأت ومت 
وفيهبالغل، يرد ولم النرع من الوجوب لأن الخرم، نول ءلاهر ويو دم( عن )ءا;ية )٣( 

يجبا.وجه 

الأرل

اماب
دخولمن الصغير منع »وس إملامحه رجي ولو آية قراءة س كافر ويمنع لتكوبُاُ، وا ٦

ليثادمها انقطع ونماء وحائض جن_ا على ويحرم طريقا، اتخاذه ويكره * لمجد؛ ا ص
منجاز إليه واحتيج تعدر فلو ٠، ؛توصاُ أن إلا ؛ا مجد؛ لأنه عيد مملى ولو ا فيه؛ 
أمنمع فيه عبوؤه البول سلس به ؤمن ؤالمتحاصة أؤلى وبه ٠ تيمم غير 

غلقويباح له، غقبل وطفره شعره من ء مي إزالة ونحوه لجنب يكره ولا ٠، تلويثه؛ 
 ( ١ ) )vإناونول لمنقلبون، رُنا إلى وإنا مغرين، له كنا وما هذا لنا مخر الذي صبحان رواازكوب

المح،•ختر وأنت ُباركأ ؛؟ ٢٠أنزلي رب النزول• آية وكل-ا راجعون، إلته إنا وف 
كانإذا أعلم ؤاذ والمراد ااعبارة، أهللقوا الكرى: الآداد_، في تال المجد( زدحؤل )٢، 

فانية.^١ مصلحة لغير يميز لا صغيرا 
ؤاللأم»لأأحلالصلاة عليه ولقول صلواه حق سيل عابري ^إلأ تعالى لقوله فيه( )لث )٣( 

داود.أم رواه ٠ جشما ولا لحائض المسجد 
المالي،.الحيض ،اولبمتزلن واللام الصلاة عليه لقوله مجن-( )لأنه )٤( 
أصحابيجالأمجن ارأينح قال يار عْناءبن عن والأثرم معيد لماروى يتوصا( )إلاأن )ْ( 

وجوزالصلاة، ؤصوء توصأوا إذا مجنبؤن وهم الجد في ؤن يجالظؤؤب الق رمول 
غيره.ينام حيث النؤم له الشيخ 

مفأنزلهم النم. ض ندمإ اإتيمِا ء؛د وفد بان واحتج ءل؛ه' نم، تيمم( غم )م، )٦( 
الصصجد.

وهيمعه اعتكفن، النص أزؤإج من امرأة ،أن عائشة لحديثه تلويثه( أمن )مع )٧( 
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الكتابأو ٠ ٠ ميتا غل ومن '• وصوءُ بغير فيه ينا ^١ ُ لحاجة؛ المجد ويمر ' القرآزر 
ثمينوى أن الكامل( وزالغل الغل. له محن حالم بلا إغماء أو جنون من أفاق 

بدنهويعم ترويه ثلاثا رأمحمه على ويحم ويتؤمحأ لؤثه ومحا ثلاثا يديه ويغسل مي ي
ؤالشافصؤالزري والخص والحس وعلي عمر عن الكرامة رويت الترآن( )ثراءة )١( 

،راضتال أو — يحجيه لم الم رأن علي وعن وادْ• قرأ عاص ابن وتال الرأي، وأصحاب 
؛صالحيض بمرأ الأ قال الم. عن جابر وعن الجنابة، لص تيء القرآن عن — يحجزه 

الدار^طي.رواه القران، من ثجا والماء 
ابنانمور: في ورخص المجد، في تنكه أو ثيء أخد من للحاجة( الممجد )ويمر )٢( 

عابريرإلأ تعالى لقوله ؤالشافعي ومجاللمثد ؤإلحض الميب بن وصعيد هماس ثابن عود م
حاتض،إني نالت المسجد، من الحمرة اناولمي نال خه المي أن عاثشة وروت 

ملم.رواْ يدك1 في ليت حيضتلش إن قال 
إسحاق،فول ؤمحو أصحابنا عند المسجد م اللمث غله الجنب توصا فان ؤضوء، )بعير )٣( 

غيرعلى المسجد في يحدثون الّص أصحاب الكن قال أسلم بن نيد نوى لما 
إلىإثارة وسا فيتحدث، المسجد يدخل ثم فيتؤصا جنبا يكؤن الرجل جان ؤصوء، 

الجنب.حكم حيضها انقطع إذا الحاثص وحكم جميعهم، 
فليخسل،متا همل رمحن فال ؤه اف رمول أن مريرة أبو ؤوى لما مسا( همل )ومجن )٤( 

والشاتموالخم والمن وعائشة عمر وابن ماس ابن عن ذللث روكا ماجب، وليس 
الرأي.إصحاب الخدر وابن وإمححاق 

آماّ
صفيه بمنعة التكسب ويحرم عليه، نص إليه دخوله يكره مجن يدخله لئلا المسجد باب 
اكازبالييع مه ويحرم للعلم، تحصيل لأنها الكتابة بعضهم واستقى لن-للئ،، ين لم لأنه 

وغيرْالمؤغق فاختار للتكب لا خياء1ة نحو لنمه عمل وإن يصحان، ولا واإئراء 
يجوز.لا الماء ابن ونال الجواز، 

فيوعيد ٠ الجمعة؛ لصلاة الغسل منها عشر: محنة المستجة والأغسال )نمل( 
تصاي,أوص نحتها الطنت لها وضعنا ا وميوالصفرة، الحمرة ثرى فكاث تحاصة، م =

جضال؛خاري• رواُ
صمحتلم، كل على ؤاجب الجمعة رهمل ُرمعا سعيد أبي لحدث الجمعة( )لصلاة )١( 

الامحتماب.متأكد أي عليه، متفق 
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اش

مراض
اا.كطله

أوبأقل أضخ ؛•إن ا• رصاّءُ ويغتسل بمد ويتوضأ مرة■ * بالُسلأ ئدته ويعم ويسمي 
جارأو إكد ماء يي يعص أن مثل شعر ؤتحت الأنف المم عع بالغسل( بدنه )ويعم ( ١ ) 

الغسل.حصل وتد تغتسالوا! احتى لقوله المهلر صوب تحت يقف أو مجيزاب أو غامر 
منالماء من الصاع يغسله عئب اف ؤصول •كان قال صمينة روى لما بماع( )ويغتل )٢( 

بالمديتوصا خئ اف رسول •كان قال أنس وءن مسلم، رواه المد• ويوصيه الجنابة 
عليه.مجتمق أمجداد• حمسة إلى با١۵^٤ ويغتسل 

ولابالأساغ، الظن ويمكن ُ، الشعرُ أصول الؤاجب اي غفي ويتفقد )فمل( 
تكنلم إن مسكا وأحدها ٠ مدر' ونفاس حيض غل في وين الموالاة، تجب 
إلافطيبا تجد لم فان ٠ الرائحة٠ يقطع غلها بعد فرجها في فتجعله محرمة 

اف،سبعض ونال ونفاس'ُُ. حيض لغل شعرها نفض عع فطينا تجد لم فان الحرمة، 
إنأقلق حشفة محي بالغل بدنه ويعم '، بواجب' وليس بح تح م نقضه أصحابنا: 

علىكان فان حاجتها، لقضاء نعودها عند فرجها عءن يظهر وما تشميرها، أمكن 
نلالحدث انتفع الشمم إلى الماء وصول تمنع لا نجاسة الحدث محل من ّنيء 

الؤضوءفي والامحباغ عندها، طهر غلة آخر عع إلا الحدث يرتفع ولا زوالها، 
إليه،وص وحاله منه وعمق وإبمليه، حلقه ؤتحت أذنيه، ؤغضانيف الشم، رأصول )١( 

صومده ماءك حذي حانضأ كن، أإذا لها ق١ل الص أن عألثة لحديث )در( )٢( 
واعتشهليأ.

ثمممسكة فرصة تاحد ٠ الحيض غل عن صالته لما /لصماء لقوله الرائحة( )يقع؛ني )٣( 
ئيء.كل >ن القهلخة والفرصة: لم، مرواه بهاء مملهر 

مضمور،غير شعر في إلا المشعل يكون ه )أوا.ثشطيا( عاتشة حديث في لما )ونفاس( )٤( 
را،تشعليأ.شعرك »انفذي وللخاري 

الصحيحوهو وغيرما: والشرح المغني م تال الققهاء، أكثر تول وهو بواجب( )وليس ره( 
أشداماة ءإتي لليي نالت أنها سلمة أم حد<يث ألماظ بعضر في لأخ افه، شاء إن 

إنمالا ثال: والجنابة، للحيض رؤاية: وفي لأأ فال: الجنابة؟ لغل أفانقضه رأّم، صفر 
لئام*؛ط،ريز،ر الماء عليلث نقيضين نم حثيات، ثلاث رأسنث على تحثي أن يكفيلث 
مسلم.
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ومعاويةونوم لأكل والومحوء فرجه، غل لجنب وبمن أجزأ■ الحدثض له بغنوى اياب 
_____اص 

الأمرانويكره ُ محا؛ يكون ٠^٠ عليه يجري بحث بالماء العضو تعميم الغل و ض
عنهماأجزأ الحدين من الطهاقن ينوي اغتل وإذا ٠ جار' نهر على ولو الماء ي ف ص

؛٠.الغسل؛ بعد إعادته له كره له غنا تؤصا ومءث ٠ والوالأة؛ الترتيب، وسقط 

بمنيالذي أحمد: قال مكروه، به وكواجافه وثماوه وبيعه الحمام بناء )فمل( 
دخولهوللمرأْ ٠ محرم؛ ونوع أمن إذا ؛•حوله ' بعدل' ليس للنساء حماما 
عليهاوثق الحمام اعتادت إذا المرأه أن ؤالثيخ: الجوزي ابءت مذكر • عدر لوجود 

قدميهيغل أن الحمام في والذولى لحوله، لها يجوز لا أنه لعير إلا لحوله ترك 
ويغسلالحاجة، بقدر إلا المقام يطيل ٠^٠ حاليا موضعا ويقصد بماء وإبهليه 

أهلؤأكثر الشافم هب مل وهدا أحمل عليه نص الغل هو هذا لق محا، يكؤن )^٠ )١( 
الخددون الوصوء في ولا الماع دون الغل م يجزي لا حنيفة أم عن وحكى العلم، 'زم 

افأن ولنا صاع« الجنابة ومن مجد الؤضوء من ايجزي اف رسول نال نال جابرأ لأن 
إناءمن والمي. هي تغتسل كانت أنها عائشة عن روى وتد به، أتى وثد بالغل أمر 

ذلك.س ثريا او امحداد ثلاثة يسع واحد 
الحديث.يتوضأI وهو يسعد مر ؤه الض رأن ءمأّ ابن لحديث جار( نهر )على )٢( 
الرأس.مسح يسقّهل وءلاهرْ الغسل، م الوضوء لدخول )والموالاة( )٣( 
أنإلا الغسل، بعد يتوضأ لا أئن افر ؤمول ركان قالت عالثة لحدين، الغل( )بمد )٤( 

عتره-أو نرج بمس وصلا بمقم، 
القاصي'وحرمه للنساء، بناه من شهادة تجوز لا الحكم: رؤاية في وقال بميل( )لمن )د( 

الّاردة.اللي غير على الشيخ وحمله 
ابنأن روي الما عوزُه إز ونفنعم الناس عويأت إر التقلد من لم يبان محرم( )وقوع )٦( 

وابنالحسن ؤكان واللام، انملأة عليه عه وروي الجحفة، في كان حماما لحل هماس 
الخلال.رواء الحمام. يدخلان سيرين 

القرمول أن عمر ابن عن داود أبو يوى لما مرض أو ونفاس حض من عدر( )لوجود )٧( 
فلا''لحم.ا.اغ،، لها يقال بيؤتأ فيها ومتجدون العجم، أض لكم متفتح أإنها قال غس 

أنيمكنها لا والتي اه— نفساء• أو مريضة إلا اء الم•مها ؤإمجتعؤإ بأزر، إلا الرجال يدخلها 
والشارح.والموفق القاصي ناله مرض، خون، لنحو محتها في تغتسل 
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صاّ
ُإشإخاف أو ، مايزيلها عدم أو إزالتها صك؟ بدنه على نجاسة أو ا أحداثا بتيمم4 

اشويجب يعدأ؛ا. ولم صلى والتراب الماء عدم أو نتيمم مصر في حبس أو ؛ ٣١١٠٩/
ثواصرالعلم أهل أكم قول م غسلا أو علمناه خلاف بعير ؤصؤءا تحجب مجتنؤكة )أحداتاآ ( ١ ) 

افاكوري قول وم وعمار، الأثعري *وس تأم الخاص بن وعمرو ماس ؤابن علي ضهم 
•اروىللجنب افم إباحة على والدليل انأي• ؤأصحاب وإمححاق ؤالشافم ومالك 
غلانيا ت فقال القؤم مع يمل لم سزلأ تجلا رأى أه اف تسول حمين،أن بن عمران 

فإنهبالمعد علك قتال; ماء. -بمابة أصايتم فقال; اهمر؟ *ع تملي أن متعك ما 
وعمرو.ذر أبي وحديث عليه مجطق يكمكأ 

لقولهالحسن عن ذلك نحو وروى الجنب، بمنزلة مو أحمد; قال يزيلها، ما عدم )أو )٢( 
مجدأالإض لي ،جعاك وقوله الحديث. العلب، ٠ااإم٠مد واللام الصلاة عليه 

ؤنالالحدث. على نامحسأ التيمم لها فجاز للملأة تراد الدن في ءلها;ة ؤدأنها وًل4وُأ، 
الزرا'د.في الفقهاء أكثر 

أكثرقلل م وصلى تنعم ض ص ياس وجه على امتعمال يمكنه ولم بردأ( خاف >أو )٣( 
عله.إعادة لا ؤالصحح الحلم، أعل 

وحكىالشافم. قول ومو الذهب، من الصحيح في حاله ح-_، على صلى بمد( )ولم )٤( 
ثمحنيفة تأبي والأوناعي الثوري تول وهو أحدهما على يقدر حتى يصلي لا أحمد عن 

•بميد نم يملي أنه قوليهم أحل في مالك أصحاب عن وحكى تقض، لأنهاعادة يقضي 

ضإثم فلا عه وبعده الماء مقارنة بعد انمقمرب تم ترصا أو الوصوء يمكنه لم وإن يعاورآ، 
صيخرج لم ولو إعادتها، تجب لم صلاته بعد وجده ثم الماء لعدم تيمم وإن عاليه، 

فقطبدنه على غيره أو جرح على ولنجامة ،، الأحداث؛ لجمع ويتيمم الوقت؛'؛ 
الصلاةعليه ومِخ لأنها يعيد الثاني: والوجه صحح. بتيمم صلاة لأنها يعد( )ولم )١( 

الواجب•ءءا-ة قي محقى ه، نفعلى ;؟ ١٥١١فوضا ثبمو مضوء، 
مففصلى المدينة بيوتا يرى وهو تيمم عم ابن بان أحمد واحتج الوقنؤ( يخرج لم )ولو )٢( 

'ضيعد. ولم •متممة والشمس المدينة لحل ثم العصر 
وفيهالجماع، ة واللأماكا،ه لامستم ور تعالى فلقوله الأكبر أما الأحداث( )لجمح )٣( 

الجنب،يعنى حزبه ويقرأ يتيمم أحمد: قال عليه، المتفق حصين بن عمران حدين، 
وأماالراى، ؤأصحاب ؤألثوري رإلش١فص ؛٠١^٠ ؤإلزهري ومكحول ععياء قال وبدللث، 
•الخالده س منكم أحد جاء أو ؤ تعالى; ؤلقؤله فبالإجماع، اش،نر 
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إلىُ ويا*يهُ وجهه مسح وزفروصه( ٠. غبارأ له محترق غير 'طهور بتراب التيمم اماب 
ء\ئشة،أصالتها قلادة لطلب ناصا بمث ؤس الغم ،أن صححه في لم مروى محا لنا و =

المم،1ية نزك له ذلك فدكروا . النم فاتوا وضوء، بغر ضلوا الصلاة شمنوت ثيي 
واجبة.■jj أنها على فدل بالاعادة، أرهم ولا ذلك . الغم ينكر ولم ئ" 

رأييكم،وجوهكم محوا١٠ءلٍ؛ا صعيدأ ؤهيسوا قال: تعالى اف لأن باليد يعلق غيار( )له ر١( 
يتيمملا له غار لا وما الطاهر. والخليب الحرُث،، تراب المعيد عباس؛ ابن وعن ء؛هه 
كانما بكل يجوز حنيفة؛ إبو مجالك ثقال يوهم. إبو وإسحاق الشافعي قال وبه ُنه، 

حادوفال الصعيد. ُن الرمحل الإذص■' وقال والحجارة. والزرمحخ كالنو;؟ الأض جنس مجن 
انيسلي أج»أالتح والسلام الصلاة عليه لقوله بالرخام يتيمم أن باس لا صليمان: بن 

يارمجرلفقال: النم. أتى رجلا رأن ميرة أبي وعن المجاري. رواْ وطهورار مسجدا 
حمسةأو أنهر أنيمه الماء نجد ولا والقاص ؤإلحيض الجنابة فتمسنا بالرمجل نكون إنا اف 

بالصعبدأر اذ أن ويا امض. جنس مجن ^١،< بالأرضأ عليكم النم فقال أنه،.' 
وجهعلى تصاعد طاهر بكل التراب عدم عند يتيمم مجومجى: أبي ابن وقال، الراب. ومو 

يعلقلا ندى ؤتراب عليها غار لا بصخرة اليمم حنيفة: وأبي مجالك عن روى - وق امحرآس. 
غيار.منه باليد 

إلاالماء، عاليه يأتي ما فيمسح بالمسح، راإك؛سن الوجه اصتماب ويجب )ويديه( )٢( 
تعالىلقوله اكافعي مذهب وهّذا الخفيف، الفر تحت، وما والاستنشاق المضمضة 
وايديكم4•بوجوعكم ؤف١محو١ 

لنجاطيتيمم لا عميل وابن حامل- ابن واختار إعادة. ولا ٠ الماءُ أويضمْ إزالتها م؟ مه 
ولوُ لأبفعةُ و ثوب ة لجا،يتيمم لا أنه منه وعلم ٠، العاماءُ كجمهور أصلا 'م 

مجحأمكن وإن القعلع، مجوصع مجح وجمب منه من لا الكوّع م، يدْ نطعن 
ثورتوأم داكدري الأدنام ينال ذر' أم حديث لسوم به، يزيلها الذي الماء( بممآ )أو ( ١١,ثير 
ويملي.بالراب محها ي م

وللمعناه. ليس الجاصة وغل للحديث،، بالهم ورد إنما الشرع لأخ العلماء( )كجمبور )٢( 
الهملها فجاز للصلاة تراد البدن في طهارة ^؛^١ الملم! طهور الطيب •المعيد قوله 

٠الحدث على هياسا 

النجسلأجل المم فيه فدخل الحدث لأجل الهم في مدخل له اليدن لأن بقعة( )ولا )٣( 
والمكان.الثوب في مجعدوم J؟_، 
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لم٠ أطاقُ أو نفلا نوى وإن الأخر. عن يجزئه لم أحدها نوى فإذ غيره، أو حدث القاس 
بمّليأن له حيفة: أبو وقال الثافص، قول وم نفلا إلا يصل لم للصلاة الية أطلق( )أو ١( ) إ

اُ-.. ١١.او؛ء-اا أاا;-ا ؛.ا، .ا-ا اّ ا ،١  ١٠.
ءمواصن 

باوٍات«.الاصال ا أإتتولي ولط ثاء U يها المحان 

يمكنهلم أو والتراب الماء عدم وس ُ، المجاِ' تراب جواز فهناهره مجد، 
عنعجز مويض وكدا ، إعادة ولا وجوبا حاله حب على صلى لمانع استعمالها أ؛ياس 

منالصلاة يى يجزى ما على ها يزيد ولا أحدهما، م يهلهره ءمأن أو والتراب الماء 
أوبماء متطهرأ يؤء ولا يتنقل، ولا جنا، 'كان إن الصلاة خارج يقرأ ولا وغيرها، قراءة 

نبنهويجوز بعدها. له بغيتمم ولم ا يغلم إذا ميت على صلاة وعاد تراب، 
منهتيمم بما باس ^١ ٠ ٠ متعما كماء به ومايتمم نفخه، أمن مع لأحدهما 
تيمموبقى الحدث تيمم بطل أحدث ثم والحاوث للجنابة تيمم وإن جماعة، 

محليرهابعد تيممت وإن اإغلر؛ُ، موجب يوجد أو الماء يجد حتى بحاله الجنابة 
للحدثتيمم لو وكدا ٠، وطوهاُ يحرم لم ن، أجنبنم الحيض لحدث حيضها مجن 

الترابكان وإن ث،، الخبتيمم وبقى للحدث تيممه بعلل أحدث نم ببدنه والخبح، 
بالمسحوالكفين الوجه استيعاب ويجب، ُ. جازر وصعا عليه يديه نوضع ناعما 

ُ،الخفي،فر الشعر تحن، ومحا ؤالامتنئاق المضمضة إلا الماء، عليه ياتي ٌا فيمسح 

نهي.ز؛ه ينقل لم لأنه وغيره، للشافم وفاتا المجد( )تراب )١( ما> 
الزاد.في الحدث فضلتها. قلادة امماء من اأ.تعارُت، أنها عاتثة رؤت، لما إعادة( )ولا ٢( ) ص

والوجهمسحهما. بعد عليهما بقي ما أو ؤاليدين الوجه ص يتناثر ما وهو ستعمل( )كماء )٣( 
وجهانوللشافعي حنيفة، أبي قول ؤعدا الحين، يرقع لم لأنه به التيمم يجوز الثاني. 

كهذين•
حلهورالطيّجج انميعل■ قال ؤه اف وّول ءأن ذر أئي لحدت الغل( )ُوجبج )٤( 

خيراذلاوثأ فإن بثمنه فليمه الماء وجد فإذا سنين، عشر الماء يجد لم وإن الملم 
الغسل.موجبا يوجد أو الوقت يخرج حتى الإقناع: في وفال 

حدثيوجب، إنما لأنه بالوطء، يطل ولا باق، الحيض تيمم حكم دد لإلوها( يحرم )لم )٠( 
الجناية.

كالوضو،.جاز حمل ا فكيفالفرض، محل إلى التراب إبمنال المقصود لأن )جاز( )٦( 
مجؤبمكمؤ،اماما تعالى لقوله الشافعي و؛ددا الخفيف، الشعر تحت رؤما )٧( 

وأيديكم(•عأأدلكظّم
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مامحِ
المحاس

ضبخروج الشمم( و)بمطل ٠■ ونوارُ زوصا وقته كل صلى نواه وإن فرصا به يصل 
الأنوالتيمم بعده\ُإا، لا الصلاة في ولو الماء وبوحود ، الوضوء وبمبهللأت الوقت 

الصلاةنل ويتطوع عله، كان إن قواك ويقضي الصلامن، بجن ويجمع ونوافل( )زوصا < )١ 
ولنامضين• به بملي لا ثالثافم: مالك وتال ثور. أبي تول هذا وف. آتم إلى وبمن-عا 

الماء.كهلهامة قرصين أباحت صحيحة طهانة أنها 
يمليأن يجوز فلا المذهب، ظاهر في للتتمم مبطل الوف خروج الوف( )بخروج )٢( 

والخصاكم قول وم ماس، رابن علي م ذلك روى وض، ض صلامحن بالمحمم 
لكليتيمم أن يعجمي ت فال أنه أحمد عن اليموني وروى وإسحاق. والغاغم ومالك 
ذرأبي لحديث يحدث، أو الماء يجد حتى ؛،؛^ ٥١١بمنزلة أنه القياس ولكن صلاة. 

ؤالحسنالصسب ين مذهب ؤهذا الحديث. المالم، طهور الطسب ءالصعيد 
بجيحطهارة لأنه جعفر، وأبي عاص ابن عن ويوى ارأي،، وأصحاب والثوري والزهري 
صلاة،لكل التيمم قاوت أنه عمر ؤإبن علي عن ;وى أنه ولنا الماء ^ ١٠'^!الصلاة 

ضرونة.ليت، الماء وطهالأ المستحاصة، كهلهارة بالوف فتقيدت صرومة طه١رة 
البدلبملل اشل بملل فإذا عنه، بدل لأنه الأصانر الحدث عن الوضوء، روبمبحللأت )٣( 

الزوائد•م والحيض الأكثر الحدث وذكر الأولى بطريث، 
وجدهوإن حلافآ، فيه نعلم لا إجماعا الصلاة خارج للمحمم مبلل الماء بمدها(وجود )لا ( ٤ ) 

تيممهأبطل الصلاة في الماء اّتعال على قرر إذا التيمم أن الديِح ف٠ل١٠ر فيها 
تبلللا ثور: وأبو ؤالشافم >اإلأ، وتال حنيفة، إبو الثوري تال وبه صلاته، وبمللت، 

هفامالماء وجدت تاذا توله وليا بالصيام. التلمس بعد الرقبة وجل لو كما الصلاة، 
داود.أبو رؤاه جاادكأ 

إلاموجودا الماء كان وإذا كره، دونه بما الأكفاء مع ضربتين مرن باكئر مح وإن 
اثأ؛اّأو حاضا كان مواء التيمم له يبح لم الؤنن، فات واستعماله بتحصيله اشتغل إذا أنه 

لهي؛اح والاحمكإ الروايمح،، إحدى في فكذلك الجنازة فوت خاف وإن '، مسافرا* 
تمللا النوبة أن علم أو الؤلت ضاق ؤقد افر جمؤمحل وإذا ، عليه ويملى التيمم 

الرأي.وأصحاب المنير وابن ثور وأبى كالشافعي العلم أهل أكثر قول في افرأ( م)أو )١( 
صتوإن يشتغل ماللمث، عن وروي مسلم، بن الوليد محهما رواه التيمم له والثوري الأوزاعي وعن 

***_للماء. رجي وهدا ذر أبي وحدت ه ١٠تجدوا ؤ،لم تحالى لقوله الشمس طلعن، 
وإسحاق،والاوزاض والثوري -؛، ٥٧١١ئإلحم، والثبمري الخم تال وبه ءل٠ٍا( )ويملي )٢( 

العائم.فاشبه بالؤصوء تدراكها ل>ؤيمكن لا لأنه الرأي، وأصحاب 
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وخنزيركلب نجاسة يى بتراب إحداها ٠ صبم غيرها وعلى ٠، الجاسة؛ بعين اناب 
تت".ول 

يذهببحيث بالماء تغمر أن طهويما ؤنحؤهما، ؤإلخمر كالبؤل الماتحة اكجامة، ربعين ( ١ ر 
والدليلالمجامة، بماء دليل بتايما اه تطهر، لم يذما لم فان و;هحها، الجاصة لون الك؛اث 

فهاممالماس، فزجره المسجد، ءل١ممة في فال أعرابي •جاء فال أنس روك، ما ذللتؤ على ُل 
فينعلم ولا عليه، طق ءل؛هأ فايرق ماء من بذنوب أمر بوله قضى فلما المص 
خلافا.ذلك 

فليغسلهأحدكم إنا، في الكلب ولغ »إذا قال المم أن *ريرة أبو روى لما )مم( ( ٢) 
لم.مرواه ؛اكرابء أرلإهن سعا 

 )٣( )x^( عنذلك روى منهما، تولد وما والخنزير الكلِا نجامة في الدمج، يختلف لا
دالأوزاض؛مالك و؛ال، السور- م ححفة أبو قال، وبه عيد وأيي الشافعي ؛ول، وهو عروة 

ّئل. الني »أن معتد أبو وروى أكله، بمحرم لم ٍلعام في ولغ وإن طاير، مومهما 
بهاالطهامة وعن والحمر والكلاب الماع تردها ؤالمدينة مكة بجن المي الحياض عن 

عريرهأبو ؤوى ما ولما ماجه. ابن رثاه طهورا غم ما ولما بطونها، في حملته مجا لها فمال: 
لمولعليه• مجتفق سعاأ فليغسله أحدكم إناء في الكلب ولغ •إذا نال هج الثي أن 

ينقلم فان ا عدد فيه يجمجسي لا داود أبي رؤإية في نص لكن ّكمره، سبعا لأسنجاء ا ء
ُ.عينها؛ زوال نل ولو لة غأول من إزالتها في العدد ويحب يتقى، حتى زاد ها ب م

،المجامة عيرن تزول يحب المكاثرة فيها يجزى بل العدد يجب لا الثانية: والرواية 
ويحرمُ، عجزاُ ؤيجها أو المجامة لون بقاء يضر ولا ثلاثا؛؛؛، عسالها يجب والثالثة 

فيالمم. عن يمح لم أنه على اعتمادا المخي في واختاره عدد( فيه يجب، )لا )١( 
فعله.في ولا فوله في لا ثيء ذلك 

المعتم.والعدد الإنماء لحصول أجزأ الأخيرة الغلة في إلا تزل لم فلو عينها( زوال )مل )٢( 
الدمإحداكن أصاب ءإذا واللام الصلاة عليه لمؤله الشافعي، قول وهذا المجامة( )عين )٣( 

بعدد،فيه يامر ولم البخاري رواْ فيهأا كمل ثم بماء لمنمحه ثم قلتقوص الحيض مجن 
الأعرابي.بول ولا بعدد، الحمو من الدم لت، غالمي يأمجر ولم 

حتىالإناء في يده يقس فلا نومه من أحدكم قام •إذا ؤاللأم الصلاة عليه لأنوله )ثلاثا( )٤( 
مسالم. ٥١٠٧يدهأ ياتت أين يدمي فلا ثلاتآ، يغسلها 

ثوبإلا لى ليس اف: (مول يا قاك: يسار بتت، حؤلة •أن مّضة أبي إحا-ين، )عجزا( )ْ( 
ياقالمننح: فيه؟ صلي نم الدم مجوصع فاغلى طهرئن، فإذا تال: فيه- أحض وأنا واحل 
داود.وأبو أحمل رواه أئرْأ يممك ولا الماء يكميلث قال: الدم؟ يخرج لم إن اف محبمول 

مجراض
الكاب

الناس
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يطهرولا تراب. بلا سبه, غيرهما نجاسة وفى ٠ ونحوم أشنان التراب عن ويجريء 
،■خاباوا نإن الحمرة*٠٠أ غير ا استحالة* ولا دلك، ولا ا، ؤج* ولا بشمس، متنجس 

الترابغير إلى الماوول يجوز إنما حاميت ابن وتال والنخالة، كالصابون إ ونحوه راشنان 
تك؛اثعدمه. عند 

J.V أمونال مل، أحد م والثافم المدر ؤابن ثور أم ذلك صه روى ومس هح( )ولا )٢( 
امضجفاف قلأبة; أم وقال النجاسة, أثر ذهب إذا تطهر الحسن" ابن ؤبحمد حنيفة 

يكونوافلم المجد م ؤتدم بمل نرل لكث الكلاب أان روى عمر ابن لأن طهورعا، 
الماء•.من ذنوبا عليه •صبوا مله ولتا داود. أبو رواه ذللث• من تجا يرنون 

يطهرلم ملحا ضار ملاحة م لكب أووثع نمادأ ضار ءم-تجا حرق غلو اسحالة( )ولا )٣( 
لأكلهاوأuنها الجلالة عن نهى ه النم ولأن صديدأ، أو محأ اّتحال إذا لكلدم 

تستحل.لأنها الجامة أكلها مثر لم بالامتحالة تهلهر لكنت غلو المحامة، 
نجاصهالأن خلانا، ذلك م نعلم لا تطهر فإنها خلا بنفسها انقلسنا إذا الحمرة( )غير )٤( 

تطهرأن توجب حلفتها نجاصة غير من ذلك زال وقد لها، الحادثة المسكرة لشدتها 
بنفسه,تغيره نال إذا بالتغير تنجس الدي كانء 

ءأنروى ّ مالك، قول وهو عمر عن روى الخدهب، ظاهر في يطهر لم حللن،( )فإن )ه( 
أخللها؟أفلا قال: اهرتها، ممال: تصرأ، وضا أيام عن ه اف رسول مال ًللحة أبا 

الترمذي.ورواه المسند. من لأر قال: 

يحتاجالتي الهائم ذبح عآن ينهى كما الجاصة، إنالة ني وشإب طعام استعمال 
وغيرهابها الأيدي وغل التدللث في الخالصة الخالة باّتعمال باس ولا إلهاُم، 

ويعتبربقى، ما بعدد الغلان ببعض يتنجس ما ويغسل لحاجة، الجلاء نوة له ا م
وإل'. ندقهاُ عممه يمكن لم وإل نجاسة، نحرب فيما إمكانه مع مرة كل العصر 

لمماء في عممْ لو وكدا واحدة، فضالة الماء عليه وصب إناء في الثوب وصع 
تتربلم وما الإمكان قدر على ثوب كل وعصر فواحدة. منه رفعه فإذا يطهر، 

ممحه.يكفي ولا عنه وانفصاله عليه الماء بمرور يطهر كالأنية الجاّة 
٠،الحُ بعد صقل حم على كثير أثرْ ءن ض يسيرْ عن عفي ثما )نمل( 

تمحقبممّث اكي ؤالقر عليها يحج الم والإبل عليها يجاعد الم لكلختل إليها( )يحتاج )١( 
معليها. 

عها.الماء يفصل  ١٠٠وملمها يوصها أر )ندتها( )٢( 
غره.كسر عه يعفى محله كتر وإن يمر، المح بعد اياقي ِه المح( )بعد )٣( 
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•٠٢٠^١٧يجزم حتى غل ذجاسة مصع خفى وإن '• يطهر' لم مائع دس تنجس |شّ مت-
*ريرة•أش لحديث ءْءل، ؤابن القاصي اختاره الذب، ظاير ض يطهر( )لم )١( ي.و 
بمم؟،يدنى ما كل غل ؛* الصلاة وأراد عله الذي ثوبه أو بدنه م رآمحا )بزواله( )٢( |نيّ 

كانوإن ناء، حيث، صلى واصع فضاء م كانت وإن ومحاللث،، افخم ت1ل وبذلك 
tكل غله صغيرا 

المحا،
اى

تزللم إن والقرص المحت، إزالتها في وجب الطاهر في ة النجاّلمقت وان 
طاهر،فال-افي أثره عليه الا-ي التراب فقلع وطب وهو ونحوه الول باد،ر ولو ٠ بيومهماُ 'م 

تطهرولا ٠، بالغل؛ يطهر لم والروث جف إذا والدم كالرمتم واختلملت تفرقت وان 
إذاالمحمرة على قياسا بالأستحالأ كلها تطهر أن ويتحرج ٠، باستحالة؛ نجاسة 
٠.؛طهانتها؛ الحمرة دن ويطهر حبمستح، إذا ؤالجلألة دبغتن إذا الميتة وجلود انقلت 

بنيما ذلك في ويدخل كثير، ماء بإضافة أو ممكن ماؤْ طهر الأرض مجن والمحتفر 
حلالغير على ويحرم ٠. عنه؛ انفصاله بدون ماؤه طهر إناء لا ُ أ الصهاريج من 
حلافصار ائ1 ثأمحالف، فان الحال، في يرامح، بل ه، ينفليتخلل حمر اك إم

٠غليانه؛ نل حل العم،ير أو جؤ العنعلى بح يمسأن المباح والخل وحل. طهر ه بنم
٠نجة؛ المكره والحشيشة يلياليهن. أيام ثلاثة عليه تمضي أن ونل يغلي لا حتى 

معوالأظفار امحابع باطرانح الولك والقرص; عود، أو حجر بملرف الحلئ، ربد،ونه.اا )١( آج'" 
يغمء.لم إن الماء صح ادام 

لزالتها,يتيقن بحيث المكان أجراء بانالة تْلهر ل تنقلب لا النجاسة عين لأن آ ربالغل )٢( 
لمبالأستحالة ظهرمت، ولو الجلالة، أكل عن نهى واللام الصلاة عليه لأنه )باستحالة( )٣( 

عته.ينه 

غليانه.في الخمر أصابه مما فؤته عما الخل لأ3، لم ما ؤلو )بملهاييها( )؛( 
المعلهر.بالماء ،دامته بيطهر ذللت، لأن )اك-هاريح( )ْ( 
العدد.اشترط إن عليها يض غلة ح—ت، انفصل فإذا عنه( )انفصاله )٦( 
ئيءانمجؤ في أو/لآ يوضع أن الخل عمل الخاء وصق وتد ت الشيح تال غليانه( )نل )٧( 

منعهحل أو اترج انم—، على عمر إذا نكدا اه-• خمرا أJلإ بمتحيل لا حتى يحممنه 
المنقول.ام يفلهر. فيما جا؛-أ الحامض اللن، وكدا الغليان. من 

امحصحاب،.من كير كلام ظاهر وهو الرعاية في قدمه طاهرة، ونل )نجه( )٨( 
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اصص ومطم*؛ ٠. غم في ويعفى ٠• بضحهر الطعام ياكل لم غلام بول ويطهر 
محصنبت نس أم ؤوت لما محه، بمزل لم وان بالماه يغمره أن المح معنى )يمحه( ( ١) 

نكثنال حجره م ه غآجلاس.، رمول إلى ألْلعام ياكل لم صغر لها بابن أتت »أنها 
اكاننالت الحانث بت يابة وعن عليه، متفق يغسلها ولم بماءقمحه فدعا ثوبه، على 

إزاركثإعطم آخر ثوبا الس فمك؛ علته فبال اذ. رمول سم م علي بن الحسن 
فعلىداود. أم رواه الدكرا مو من وينضح الأنتى بول محن يغل إنما تال؛ له، أغحتى 
بالتمرحنك والنم الغسل، يوجب طعاما يعد لا للتداوي يلعقه أو الصم يسماه ما هذا 

ويشتهيه.يريده وهو لغداثه يهنمه ما بل 

العفوفي الدم حكم حكمه ومحار تنجس يسير مانع في دم ٌن فْلرة وقت غلو )ُاع( )٢( 
بتره•عن 

لهغياتى محا محنها بالغل بملهر الخهل١بت أبو ونال ُ. بغسله' دهن يهلهر ولا 
اذىّسمكين ولا i نجاصة؛ تحرب إناء ولا تنجس لحم ولا عجين ولا حب ولا ا كزت' 
فخرجوقع إذا دبره ينضم مما ونحوهما أو سور ويع وإن '، نجا' ماء صفيت 

إذااكح: وفال ُ. طاهر' وبانه حولها وما ألفت جامد في مات وإن فهناهر، حيا 
وإذاوبماعُ ويوكل منها نرب وما ألفيت بها ينغم ولم كدهن مائع في فارة وفت 

رالذي من الباماقه ؤؤب الّص طر أجنانه جمتع إلى الماء ؤمحرل يحقق لأنه )بغسله( ( ١ ) 
الخالأ.فيه ونمت 

أجنانهجميع بم—ب حى ويحرك كير ماء في يجعل أن تْلهيره ؤكفية ونحوه، )كزن( )٢( 
وجعلفيه وحنكه ماء عليه وصب جرة م ركه وإن فيحد، الماء على يعلو حتى ترك يم 
جاز.الماء عنه يخرج لا بزا له 

أوالحال في يوكل لثيء يطعم ^؛٠ النواضح العجين يطعم أحمدت قال نجامة( )تشوب )٣( 
يحل_ا.

فيفغمت أخرجت حميت فإذا النار في تؤصع أن السقي ^يمية نجسا( ماء رسمنا )٤( 
علي-بن وسلمان فترون ابن ذكره نجس ماء 

حرم•لأضط لم وإن داود، إبو أحد  ٥١٤;المن في هريرة أبي لحدينا ٠ل١٠ر( )وباقيه )٥( 
بوقوعالكبره الاتعا'نا ينجس لن هده ساعتي إلى أعلم فلم وبالجملة فال؛ ( ٤١٦٥))٦( 

تحريمفإن تعالى، اس وبض بينه فيما عليها يعتمد حجة يغتر، لم إذا فيها النجاسة 
الأية.ألمكم ثمان لما ملؤأ ^ولأ مالي؛ اس تال ؤتد الحرام، 'ممحليل الحلال 

—٨٩ —





محاب٠، طاهرأ الخلقة م دونها وما الهرة ومزر ؛، المراة؛ فرج ورطوبة ؛، الآدهمُ ومني 
مو_الناقم •ذهب وم عاص، وابن عمر وابن وقاص آبي بن سعد تول وهو ْلاءر )الألم( )١( 

اصض دعن يابمه• زك ويجزى نجس م الرأي•■ أصحاب ونال المنير، وابن ور وأم 
ابنوتال عله. متفق ب، نمالئ حكا اف ممول ثوب عن المنى أزك ،كنت قاك 

لكلزاق.عو محاس. 
منكان وإذا يا، ن طار المى لأن إحدى م طار ادمأْ( زج روُطوبة )٢( 

المراة.فرج ;طوبة يصيب ان فلابد جملع 
المذهبم خلانا ب نعلم لا الأئض حثإت من ذللث ونحو وإلمارْ عرس كابن )ٍنام( )٣( 

ومنوالتابمين اكحاباز من الملم أهل أكم القول هذا يكره، ولا به والؤصوء ممبه يجوز أنه 
منص إنها بمجس، لمست أأنها قال الذ بول إن نالت أنها عائشة وعن بعدمحم، 

داود,أبو رواه بفضلهاأ بمؤضا اف بول رأيت ؤتد عليكم. انملوافتن 

ءبولو طاهر لحمه حلال في وها بالذبح يخرج بعدما ماكول عرق ودم بأكثر، لا ثوب 
م٠ فوح المهو المحرم الدم مجن المجس أن هذا فعلى ويوكل، آ نما حمّرته ظهرت 

والقيءوالذي؛؛' ؛. غل؛ إلى تحتاج لا بها يذبح الي والسكض ٠، فقط؛ لا أو 
والزبالءلام والمنبر وغأرآه والمساك '، منه؛المحفظ بعد بول الس معن ويعفى نجس، 
تاكللم وإن يغل الجارية وبول ءلهارتهُم، الفروع م كلامه ومقتضى نجس، 

تمحآثم بقى  ١٠قاما الهراق،، المموب المفوح الدم حرم ا إنالشيحت كلام 3*0 )نمأ( )١( 
'ماليهود• يفعل كما العروق يمعوا أن عليهم ولكن اف، يحرمه فلم انحووق 

هذه.ؤالمحالة الذبح غل يثترط ولا ؤفقط، )٢( 
اللحميضعون كانوا أنهم ب وتد بدعة، بها ين.بح التي غل فان غل( إلى نحتاج )لا )٣( 

عهالخغو ض خلافآ الخلماء ين نه أعلم لا وهذا خلوطا، س، ض الدم منى لقدر اض 
أوآخر ماح أو النير مرق م يكون أن بين زق فاي وحينثذ ياماتهم، ينجى لا وأنه 

• ٠١وغيرها المكين على 
الناقص•ذهب وهو ماس، ثابن عمر عن يروى ويتوصا• ذكره ايغل لقول )والمذي( )٤( 

الملم.أهل من ؤهٍر وإمحق 
يداويه^ان الول، سلس به ثابت بن ند كان إAويةت بن إسحق قال إ عنه اكحغظ ربعد )٠( 

ثوبه.أصاب ما يالي ^١ صلى غليه فإذا اّتطاع ما 
أكموم خلاف، فيه بري؟ منور عرق أو بحري، منور لن الزبال وهل نال،ت اته( ١٠)٠ل)٦( 

• ٠١الأهلي لهر اس 
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صالحةضر١ا باب 

؛يوم وأئه حموآ؛؛• مع ولا بعد ولا ٠ ض' تع ناي لاحيض 
الأيل

المساءاس طع دم وهو معتادة، أؤتات م المرأة بلت إذا ارحم يرحب دم هو )الحيض( ( ١ز 
الإثويقصر، المرأة شهر ويطول، ويقل، ويزيد معة، أو أيام ط شهر كل م علته ؤملهن 

ُ*المعض ص ^وسألونك تعالى الذ فول ب واخل الطباع• في اف نكه ُا صط عاى 
علىيدور الحيض سالىت الذ )جمه أحمد ونال المعره، م الماء ؤ\ءلمورل\ أذى هو فل 

مكانملة أم >الوئ، رواية ؤفي وحنة. حميبة ؤأم خامحلمة حديث ت أحاديث، تلاثة 
تعالى.اس ثاء إن موضعها م الأحاديث هده ؤمندكر حيية، أم حديث 

بم،لم لأنه حيضا يكن لم المن ذلك بلوغ نل دما رأين، فتى هلالية، سنين( )تع )٢( 
سة.ؤمحشرين إحدتما لها ة جل• رأيت، ١كافصت تال نحيض، صلح إن وبعا.ها لوجود ام 

لهايعني اُرأةاا فهي سنتن نع البمامية بلغنذ ،؛إدا نالت، أنها عاسة عن روك، ولأنه 
المرأة.أحكام 

الحيض((حد من خرت سة الخمسين المرأة يلغت، #إذا عائشة لقول سنة )حسين( )٣( 
وروىالخمسين، بعد واا-ا بهلعها في المرأة ترى #لن قالت أنها ءنه١ وروى أحمل■ ذكره 
•زوائد ستين• إلى يمينا الحيض مجن يض لا أنها منها 

بن،عيد نول م وهدا ماد، دم فهو ال.م من تراه وما ■ما، ٧١هذ.ا حمل( )مع )٤( 
ثور'وأيي المدر ثام، حنيفة ثأم والأوزاعي ؤالثورتما ثالمعم وادءسر، وعطاء المتب 

#لا.ب الم تول ولما أمكن• إن حيض الدم من تراه ما ؤإللمث،؛ والشافعي مالك وقال 
علىعلما الحيض وجود فجعل بمحيضة، تسرأ حتى حائل تضع، حتى حامل نوطا 
معه.يجتمع لا أنه على غل.ل ارحم، براءه 

م،وروكا ثور' وأش رُاح م، عطاء نول وءو المذهب، ُز، هدا'،'حيح ولتلة( يوم )ثأفك )٥( 
كر•الماجنون اء نإن بلغم المندرت ابن ؤتال عثر. ميعة ؤأكثره يؤم أقله أن أحمد 

فيومد الحيض أن ويا ؤأكنره، أقله قي نحوه الشافعي ؤمدهسخ عتمة، سع يحضن 
والعادة.العرنإ إلى ضع اللغة في له حد ولا i تحديد غير مجن محعللقا الخرع 

لخنلم إذا الدجاج سور ويكرم طاهر، الجومحا محن الخارج لاروالخار ؛ وبهيمة١ طفل 
ثىالمستجمِر بعرق، باس لا ؤعنه والبغل، الحمار طهاؤة أحمد وعن • نصا مضوطة 

ساضلها، معلهرأ اري3ا فيمن تميم؛ ابن نال يسير، ماء من، سيب ثم نجاسة أكل إذا )وبهيمة( )١( 
عليه•نص رجلها أو بيا-ها نجاسة عن لايعفي أنه كلامه ودل 
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 ""j.، ثلاثةالحيضض ين الطهر وأقل '• بُةُ أو محتة وغالبه يوما، عشر خمسة وأكثره
أوأيام محتة — الذ علم م — رتحمي لعنة والسلام الصلاة عله لقوله سبعة( )أو ( ١ ) مإب 

الماءتحيض كما يوما وعشرين نلاثة أو يومأ وعثرين أرسة وصلي اعتلي نم بُة. ءي 
صحيح.حسن حديث وْلهرهن« حيضهن لمميات يطهرن وكما 

صيعفى أنه عرتها وكدا والحمار الغل وريق والقيء ٠ الذيُ فى وعنه سراويله، _ مح,
كالدم.أنه الحرم والجيد ٠ الخماشُ وبول وعرتها والطتر ال؛هائم وباع ، صيره ي م

دلكهر؛٠أجزأ والحداء الخف أمغل تنجس وإذا 
والمماسوالاممحائ الحيضأْ؛ باب 

يعتادالرحم، قعر م>ن ألأدْ ب غير مرن الصحة مع يخرج ' ءسعةُ دم الءيهJ؛ 
أوءاته؛اُ*غير في الدم ميلان والامتحاصة ٠. معاإومحةأ أوقات ثى يلغت إذا المرأة 

١٠ اجماعا الصلاة قعا الحيض ويمنع ١لولأدة. يصبب الخارج الدم والغامر 
يثقولأل يرأ، ييكون أن إلا منه المبم، أصاب ما يغل قال؛ أنه روي ذي( ال)في )١( جن. 
جمع.وناله كالدم يسيره عنه فعفي عنه لتحرز ا ص

فيالحكم وكدا ينتمها؟ ممن *يا من يسلم ومن نالا أحمد، عن الظاهر وهو )يصيره( )٢( 
ارواثها.

يقرلم بمسيره عن يعف لم فلو كثير المجد في فانه منه التحرز يشق لأنه )الخفاش( )٣( 
المهسجل.في 

فْلهوربممابخفيه. الأذى ورء ،إذا قال، أئّ الذ ;؟ول أن هريرة أبي لحديث )دلكه( )٤( 
الأنها والظاعر نعالهم في يملون كانوا رأصحابه ولأن* داود، وأبو أحمد رواه التراب، 

امرأة.ذيل ومموا الصلاة، بها فصحت تصبها نجامة من لم ت
المرأةحاضت يقال صال، إذا اليائي حاض قولهم من مجاخوذة الميلان، لغة )الحيض( )ْ( 

الصلاة.عن حيضها أيام فعدت إذا ؤتحيضت لمحها، جرمح، إذا 
•ومجيه وحلقة وجبلة طيعة( )دم )٦( 
بإذنذلك انممف حماك »فاذا ؤتربجته الولد غداء لحكمة الق حلقه معلومة( أوقات )في )٧( 

ولذلكبه، يتغاوى لما الق تلبه ؤنعت فإذا الحامل، تحيض لا وليلك ^١^ إلى الذ 
الغالب.في حرج منها حلت فإذا المرصع، تحيض تلما 

العاذل.يمي الرحم أدنى في ه فعرق من وماد مرض محن أوقاته( غير )في )٨( 
انمضةأتلت إذا • حير أبي بتت، فاطة حديث، في ه الني لقول )؛جماعا( )٩( 



لُّها بمحال ولا '• اكالآْر لا ٠ ٠ الصوم الحاص وتقضي لأكثره. ولاحد ُ، عشر* 
إذاشهر في تنقضي أن يصح الدة أن يختلف لا تالت أحمد لأن يومأ، عشر( )ئلاثة ( ١ر 

اهانالّم مل عشر خسة أتله ثالشافم• حنيفة وأبو ؤألثوري مالك وقال الثنة■ به نامت 
امرأةأن علي عمن أحمد روى ما ولنا ملي®. لا عمرها شطر إحداك»ن )اتمكح، 

كلعند طهرت حيمن ثلاث شهر في حاضت أنها فزعمت زوجها طلقها وتد جاءته 
بطانةمن ستة جاءت إن نريحت فقال خنها قل لشريح• علي فقال وصلت، مرة واحدة 
يعنيقالون علي- فقال كاذبة. فهي وإلا بذلك فشهدت ؤامانمه ت.ينه يرصى من أهلها 
توقيفا.إلا ذلك مثل يقول ولا بالرومية. جيد 

تقضي^١ الصؤم تقضي الحائض بال ما ءاتشةت وسالت قالت معاذة روت لما )الصؤم( )٢( 
نحيضكنا ت فقالت أمحال، ولكني بحروهة، لت فقلت! أنت؟ أحرورية قالت'. الصلاة؟ 

وإنماعليه، متفق الصلاة® بقضاء نومجر ولا الصوم بقضاء فنؤبر الله رسول عهد على 
الصلاة®.قضاء الحالض على يرون الخؤارج لأن ذلك عاثشة قالت! 

فدعيالحيضة أقبلت ءإذا فاطمة حديث في والسلام الصلاة عليه لقوله الصلاة( )لا )٣( 
عليه.متفق الصلاة® 

سشق به لمن إلا ارج في والوطء إجماعا، نقضيه وجوبه لا الصيام وفعل ووجوبها، 
ى."«مم ١لقان، •ذاءة ، بع*ص طلاقا له نسأ ل محا ا الطلاق ؟محمنة ،. بثمطه١ 

م>w ر  JJب و ' ١ ر ر •

و١نمل١به الاعتداد يوجمجج ر بالأشهر، والاعتداد المسجد في واللبح، الخصحفج 
يوجبلا وكونه به، الاعتداد أشياءت ثلاثة في إلا محتله والمقاس الرحم ببراءة والحكم 

حائضإنها وقالت١ وطئها أؤاد فلو الأيلأء مدة في عاليه به يحتسب لا وكونه ■ءأ؛ا الملو 
ممولا اكوم بقضاء قوم اف. ر-خمل عهد على انحض عائشة ولقرل الصلاة• دعي ي =

معليه• متفق الصلاة® بقضاء نؤبر 
تنمقويخاف اكرج، م الوطء دون شهويه تندفع لا أن وهو بثمطه( شق به )لس )١( 

أمة.نمن ولا حرم مهر على بمدر لا بان حائض غير يجل ولا يطأ لم إن أشيه 
للنمعمر ذلك فيكر حائض، وهي امرأته طلق أنه عمر ابن لحديث، الهللاق( )وسه )٢( 

عليه.متفق حاملا، أو طاهرأ ليطاقها ثم فليراجعيا رمره فمال .ي 
فتهانحيفين كنت، التي الأيام فدر الملأ٠ رادءي واللام الصلاة عليه لقوله روااغسلا )٣( 

مائهما.من سعمد الولد لأن بالحمل، لحصوله )اللوع( )٤( 
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صّ
اكاّ

كفارة'نصفه أو دبمار فعله ض فان ٠. اإفرجُ فى وحلوها ويحرم يحرمان. ب 'ق 
الصيامغير يصح لم ا نعتولم الدم انفهلع وإذا '■ دونه' بما منها تمتع وي

قولم حرام فهو الغسل قل الوطء ل افءءض4 م الماء ؤزاءًزمإ لقوله الفرج( )م )١( جي 

قالحائض وص ١^ د الذي في . الغم ص عباس ابن روى لما )كفارْ( )٢( 
محولوهو عليه ^^١^٠ لا ت وعنه داؤد، ؤأبو أحمد رواه دينارا نصف أو بدينار اقتصدق 

به.استدلوا ما الخاؤى ؤصّعن. العلم، أهل ؤأكئر حنيفة ثأم مالك 
أبوؤتال وإسحاق، والثوؤى والشعم وعهناء عممه فول وهو المن-هب، وهذ.ا دونه( )بما )٣( 

أكانقالت عائنة لأن وادتمة رة البض منها الاستمتاع ياح لا والناقم: ^١^٠ >نيفة 
تعالىقوله ؤلنا بمعناْ، الخاؤي رثاه حالضأا ؤأنا مانرني فأتزر يأمرني الذ رسول 

الكاح!(غير نثي، كل راصنعوا الم. قال نرك فلما ض اكاء ؤi^ءملوا 
مسلم.رؤاه 

أنأحمد عن وروى الائعات، مجن نيء فى يدها وضع يكره ولا ٠ وجوبام نل وأمكن 
عشر''؛.سبعة وأكثره يوم الحض أقل 

ولاله، حد لا الشيخ: رفال سنة، خمون المرأة له تحيض صن وأكثر رفمل( 
إلىيفينا الحض س نيام لا أنها عائشة عن وروي وغيرص• الرب اء نمحن فرق 

الصومولا الصلاة تترك لا فيه مشكوك حيض الخمسجن،المتين ين ره وما ستين، 
رواههكدا احتياهلأ، المروض الصوم ؤقضي بالثلث يسمعل فلا سمض وجوبهما لأن 

العادةعلى يآن الخمبعد الدم رأت وإن العدد: باب في المغنى في وتال الخرقى. 
بحض•فلس التين بعد رأته وإن الصحيح، في حض فهو فيها راه كانت التي 
حيضهافانقعلع سنة حمين المرأة بلغت متى أنه الذ ساء إن والصحيح أيضا وقال 
خلوصالحيض ^ن حلهر واقل ة. آيصارت فمد ميب لغير مران عادتها عن 

ونقلعنها، بالعجز حاض وحل؛ كمارة ؤسمقط ينمعلع، زم فكما عاد فإذا ٠ القاءُ 
محلهرت.ند وقولها حاض، أنا الرأة قول نول على اتفقوا حزم: ابن قال )وجويا( )١( مواض 

منالماء من رأت عْلاء: وقال المدر، ابن عن الزاد في ذكرنا لما عثر( )صعة )٢( 
تزللم أنها عها لي بن، امرأة رأين، الناقص: وقال عثر. حمسة ؤتحض يومأ تحض 
إلته•الرجوع يجب وقولهن علتها، ريي لا ما يوما تحض 

القاصقيه فار3، محل ؤهذا يته، ؤحلؤها يكره ولا بها، احشثت قهلة نتغير لا بال )التاء( )٣( 
•المج، 

٩٦ —



اه(سدون نما لأكثره انقطع نإن ٠، أتصليُ تغتل ثم أناه تجلس والمبتدأة والطلاق. 
مسمِأرناها ا وإنحتم، أنه الظام لأن الحيض لأش المجاور زس وحلوها وبمرم )ومر( )١( 

تتيّاحياطا. بالمادة 
يجاوزمالم الدم من تراه ما تجلس إحداهن روايات؛ ثلاث المبتدأه في أحمد -م• 

يا تائهاأ عادة الثالتة; ٠. سبعاك أو نا تجلى القانٍة; ٠. الحيض' أكثر 
إسنفاسا'؛؛، ^١ حما يكون أن يصاح لا دما ترى التي هي والستحاصة )فمل( 

سهي والمتحيرة ، تكرار إلى يحتاج لا العادة ونقمي الطاهرات، حكم وحكمها 
شهرهااتسع إن اا.حيهس غالب تجلى بمالم ليس ولكه لها أ، لها تمييز لا 

فيهلها يجتمع الذي هو المرأة وشه ؛ الطهر' أنل بعد الفاصل ءخ حالوإلا ا له' 
الدميرنبزيادة التمييز دلالة تبطل ولا الهلإاي، الئهر وغالبه ' صحيحان' وطهر حيض 

ودمجبلة دم الحيض دم خ والناقص ؤماللث أضر مذهب ؤهذا الحيض( )أكثر ( ١ ) 
ى,؛)١للأمة. المحة وامح>زئ ءارض دم الاشتحاضة 

اء.النه تجليا أم لأنه حمنة حديث علؤر صالح عنه نقالها بُآ( أو رسا )٢( 
الغالبلأن والأوزاعي، و؛لمري •يناء ؛ول، وهذا وحالتها، وعمتها وأحنها كأمها )نسائها( )٣( 

ذلك.ر سبههن أنها 
تمامنلر تإه وما املأدة لأقرب الحاملر تراه وما والليلة اليوم مر ممى غما نفاصا( رولأ )٤( 

ايتحاضة.أحكام له تبت لا فاد دم منين تع 
الأحرالشهر فمر اسحيضت نم بعة ،مأت عشمه عادتها كانت كان تكرار( )إلى )٥( 

ثمانيةالثالث ضر بة الثاني ور عثمة شهر ض الأموي رأت وإن بعة، الحلت 
التكرار.عدم صور من، هذا شهر، كل من كله الأموي فنجلس 

عثر.حمسة -بم'وز او وليلة يوم مر نقمى ;ان بمالح( )لمي، )٦( 
قالهكرة، امرأة وص حنة، لحدت فأكثر وما .:عشرين كان بان له( شهرها انع )أن )٧( 

الصيامهنعتتي ئد _ _قالت أن إلى ^ شديدة كبيرة محيضة أستحاكس كنت أحمد. 
ثمسبعة او ايام ستة فتحيضي ١لشيطان٠ عن عضة هي ءإنما التبي فقال ؤالصلأة، 
يجريك،ذلك فان وصرم ؤأتامها ليلة وششرين ثلاثا أو وعذرين أئعا فصلي اغتسلي 
مجختمإ.ؤصححه والترمذي داود أم رواه غايعلي• وكذلك 

ثلاثةالحيضتين ص الطهرين فاش يوما، عشر ثمانية شهرها يكون كأن الطهر( أش )بمد )٨( 
تجلها.ة حفيبقي، عثر، 

للعلهر.عشر وثلاثة الحيض، يوم يوما؛ عثمة أئعة ذللث إو )صحيحان( )٩( 
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عبروإن نه، وجب ما ؤمضى نحيض ثلاثا تكرر فان ٠، ازقطاءهُ عد اغتك ا'قب 
٢١ ^__

مهاناوي فان والثاك، الثاني الشهر فى ذلأث تفعل ثم ثانيا، غسلا انقطاعه( )عند ١( ) مأج 
 ٦٢ ١٦٢ ■ ١^١^٠

قالالخرم، اختيار وسا فيه، الفرض س صامت ما قضاء عليها ووجب عادة صار اش 
بيضذمتها في واجبة انمادة لأن وذلك ؤاحدة، رؤاية هذا في عندي المذهب ١لةاصيت 

مرة.أول فيه مشكوك باعر سقط فلا 

امنه١ وطهرها حيضها ووقت شهرها تعرف حتى معتادة تكون ولا * هلالي١ شهر على افاص 
تجلمهما على ومازال _L^؛، كحيض فيه مشكوك حيض من ا ناصيةر حلمته وما 
عادتهاذكرت وإن ٠، يضُ' حيض لها وليس ٠ •ِتيسا كطهر الحيض أكثر إلى 

وإنغيرها، م حالوسها ونمن المنسة انم١دة نمن الواجب وقضت إليها ؤجعت 
الخمل،ؤعليه جمع احتاره ا تكرار غير من إليه انتقلت غيرها أو بزيادة العادة تغيرت 

ؤتزيدؤتتاخر تتقدم الحيضة أن النساء عرف لأل ، بغيرهُ العمل الناس يسع j؛^ 
فيإلا بيانها ولا العادة ذكر ه الم عن ولا ص بمقل ولم وتنقص 

١^٠٢٠أه تلاثٍن والأخر أيام عثمة مثلا اشد كان بان يومأ ثلاس أو هلالي( )شهر )١( ماّش 
~امأس 
لأَةثره.رلأ-ءد الطهر، نزلة مب ص

أنولعأحد عدا باق، م ؤتطهر ابتدائه عن حعة •نه تحيض أنها تعرف بان )ُنه( )٢( 
المتحيرة.

ا.أؤلهؤضع، الأو للعدد، رنا،يةا )٣( 
فيهالشكوك النفاس بخلاف ذلك، ونحو الصلاة قضاء ؤعدم ويمنعه يوجمه ا *ي)يتينأ( )٤( 

تكراؤه.لمشقة 
يحلفيما كالنقص فيهما الشك مع ؤالطهر ثالحيض ارعاية: في قال، •تيقن( )كطهر رد( 

فيهمشكوك طهر م الوطء يكره وصه: ويسقط، وياح ويستحب ويجب، ويكره ويحرم 
كالأّتحاصة.

الأكثر.قول على فيه مشكوك حيضها بل )بيقين( )٦( 
الزيادةتعل لم يلو ليساء، عائشة حدين، م وكما الشايم، قال وبه تكرار( غير )من )٧( 

الزاد.في لما حلاف ومدا القصة، تر لم ولو العادة انقضاء عتد الغل لزمها حيضا 
مقال الصحيح. ومو عييدان: ابن قال الصواب، ومو الإنصاف: يي نال )بغره( )٨( 

الث؛يخ.المختار. ؤمو الفائق: 
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اقابولم أكتره يعم ولم أسود وبعضه أحمر دمها بعض كان ناد '، غمتحافُ أّكثرْ 
وإن. امحتحاحنة والأحمر الثاني، الشهر في ه تجلحيضها فهو اتله عن يّقُمرا 

و)التءاصةإئهرُإُ، كل مرت الحيض غالب جلست متميزا دمها يكآن لم 
ثبم•،العاذل المث، من ؤفه غير م يلأنه لحيضا يكون أل بملح لا دمجها لأن رساءاص؛نا إ ١ ر 

أنكرإذا واللام الصلاة عليه لقوله الشافم قول وهذا ُكرار، غير من )تجالسه( )٢( 
البمعيث>.الصلاة(( »اترةي الحيضان 

اذرمول إلى حسش أبى بنت فاؤلمة 1حاءت نالت عائشة روت لما زا.تحاصةإ )٣( 
ذلكإنما الض فقال الصلاة؟ أفآدع أؤلهر، فلا أتحاض إني اف ممول يا فقالت; 

عنكلي فاغأدبرت فإذا الصلاة، فاتركي الحيضة أنك فإذا يالحيضة، وليس ءرذ< 
عله.متفق وصلي، الدم 

فيكانت وإن شهِ، كل أول فمن وإلا علمته إن ابتدائها ونت أول مرن شهر( كل )مجن ر٤( 
ارله.م حلمتها الثاني المفر 

عرفتإنما الوداع حجة في عمرتها ز عائشة حاضت حيرن ولذللئر ٠ المتحاصة' 
شوالكدرة الصفرة فيها بالدرجة إليها يعثن اء الموكان ٠ غيرر لا الدم برؤية الحيض 

'مفامجكن عنبا  As\]aA\>بعل الدم رجع وإن البيضاء، القصة تريرن حتى تعجلن لا فتقول; 
الطهرر؛؛أنل الدمن بين يكون أو واحدة، حيضة ويجعل فيلفقان ٠ حيضا' جعله 

امتحاصة،فهدا الحيض أَكثر لبورْ حيضا جعله يمكن لم وإن حيضتءن، فيكونان 
الخمسةدما حمسة مها فرأت مثلا أيام عثرة العادة كاث لو ذلك مثال 

ولو؛، واحدة' حيضة التالثة والخمسة الألي ة فالخمدمأ حمسة رأت ثم البانية 
مأسِكان لما ولذلك ظاهرأ، لفل العادة اعتار الماء ر عرفكان فلو المحاصة( في زالا ( ١ر 

،(.^١١الم لها فقال الخميلة، محن فانكر الدم فجابما الخم.يلة في معه أزواجه بعض 
العادة.وافق >ل يسألها ولم تتزر، أن فامرها نعم، فاك; نر؟ أنمماللئر 

رأته،حض وبكت امتنكته، لأنها العادة في يأت لم أنه والظاهر غير( لا الدم )روية )٢( 
الشارح.محيل وإليه الشيخ ثاحت١ر٠ الإنصاف في وصوبه جمع واختاره 

وآحرماالدس أول بين يكون لا الأول الدم إلى بضمه يكون بأن حيهنا( جعله رفامكن )٣( 
يومحاؤعشر حمسة الحيض أكثر محن أكثر 

بممِدْ.حيضا يكون أن بملح اللص من ؤكل يومأ، عشر ح الطهر( )أقل )٤( 
يوما.عشر ة حميجاوزان لا بيتهما ما مع لأنهما بالتلغيق، ؤاحدة( )حيتنمة )٥( 
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رفإن ا، المالح١ بالتمييز عملت س،،يتها وان ٠ عادتها تجاسرر مميزة ؤلو المعتادة أجي 
عدد0علمت، وإن لعدده، الناسية بم4صعه كالعالمة الحيئض فغالب تميير لها يكن رل 

وبهذاصلاة، لكل ذلك بعد وتتوصأ ؤتصلى بعدها تضل ثم مميزة كانت وإن )عادتها( ١( ز م1ش 
عهدعلى الدماء تهراق كانت، امرأة ءأن سلمة أم روت لما والشافص، حنيفة أم تال ٣ \لإو' 

أنمل الشهر س تحيضهر•، لكث الخي والأيام ءا.ة كظر محال: ه اف رسول 
ثمضشل ذلك حلمت ناذا الشهر، من ذلك قدر الصلاة فكرك أصابها الذي بمسها 

قدرالصلاة ودعي فاحلمة حدث ؤفي ؤالنائي، داود أم رواه ٠ لتصلي ثم بضب لتتثفر 
ماقدر اُك-ي حديث وم عليه. متفق وصلي؛( لي اعتثم فيها ثحتضض التي امحام 

حيضتاك(.تحيلك كانت 

ثخيناأمول بعضه فيكون بعض عن دعها بعض يتميز أن التمتين معنى الصالح( )بالتميز )٢( 
ولاالحيض أكثر على يزيد لا الأحد ويكون له، لأئحة ^١١٠ ؤأصفر ^^١ ر أحم وبعضه منتنا 

تحاصة.حمفهي انقطع فإذا نتن، الالثخين اخ.ود نمن حيضتها فها.ه أقله، عن ينقص 

عثروامني دما يوم.يرإ ران، ؤلو حضأ، ان يم.كن لم سبعة او ّه اك.اني رامت ُس 
وافقما منهما الحيض فيكون ٢ واحدة؛ جعلهما يمكن لا نهاهنا دما يوهض ثم طيأ اٌم 

العادة.

يقوممحا أو بقطن ؤتحتنى فرجها فنغل ١^٠١^ الس.تحاصة أرادت، وإذا )ضل( 
فان،٠ الامحان؛ حسب الا.م يمتع طامر بثيء عصبته الدم ذللئ، يمنع لم فان، مقامه، 

صلاةلكل وغسله شده إعادة إذن يلزمها ولا طهانها، تبطل لم ذللثح بعد وقطر غلب 
تعينوالصلاة للوصوء يتسع زمنا ب١نقملاءه عادة لها كان وإن الشد في تفرط لم إن 

؛يسير؛ بانفطا-ء عادة لها يكون أن إلا الأكرازإ يوحي، الانقطاع ؤمجرد فيه، فعلهما 

جعلهماولا الحيض• أكثر على الطهر من محنهما ما مم الدمن ازيادْ ؤاحدة( )حيضة )١( مذر 
ذ ٧٥١
بيتهما.صحيح طهر لانتفاء حيضتين اص 

الصلاةعليه لقوله ومهلها في شدته قل أحر 'يء في طرفيها ، jyyامحكان( زحم، )٢( 
—القهلن يعتير — الكرممح، للت، ^^، ١٠الدم كثرة إليه شكت، حين لحمنة ؤاللأم 

تلحمي،.قال: ذللث من أكثر إنه قالت، المكان. به تحنثين 
حملهاإةiاهر ه، الصلاة، من, الأنقعلاع بمجرد الأن۵مإذ، يلزمها فلا يسر( زبانقعلاع )٣( 

له.أثر لا وهو لها العتاد على 



محزامخ
انكاب

.؛^V 11•لها ءادة لا كمن ٠ أوله' س حلتها نصفه ثى ولو الشهر من موضعه ونت 
نقصوما ٠ حيض؛ ثلاثا تكرر فما تاخرت أو تقدمت أو عادتها زادت ومجن تمييز. 

حيمالعادة نمم• ني ب والكد ٠ والمفم ٠. تهُ جلفيها عاد وما طهر العادة ء|ث 
تةم رتحيضي لحمة نال الم. لأن به الحيض الذي.بأت,؛ها الحيض أول أوله( )من )١( 

ليلةوعشرين ثلاثا أو ليلة وعثرين أريعا ثصلي اغسلي ثم الق علم في سعة أو أيام 
أمرهاثم الطهر على حيضها فقدم وصومي« — باجتهادها جعله وإنما — وأيامها 

الشهر.بقية والصوم بالصلاة 
يسعولا الشافعي، قال وبه تمار، غير س إليه تصير أنها وعندي الموض؛ فال )حيض( )٢( 

غم-اداس 
اكامععاد ثم يومين انقطع ثم متا الدم فرأت عشرا عاداها كان لو كما )جلته( )٣( 

رأتما أما عباس، ابن لقول ؤتصوم و'ملى نغتسل طاهر فهي الطه. رأت وُتى واتحانر 
الدملأن بطهر، ليس أوه فاإف1اهر ساعة محن أنل القاء كان إن فأما فلتغتل، ماعة الطهر 
اليضاءا.القمة ترين حتى تعجلن ءلأ عانثة قالت وقد أحرى، وينقطع تارة يجري 

تعجلن،لا فتقول: والكدرق الصفرة فيها بالدرجة عاتشة إلى يعتن كن, الساء لأن )حيض( )٤( 
غسيض

فيالمجل وفال أيضا. الوت بخروج طهارتها وتطل ُ الءا-ثر بقع نية يكفيها ولا 
اياموطؤها وئام ُ الوقت؛ بدخول تطل المتحاصة طها;؟ أن أحمد كلام ظاهر 'مجه؛ 
به• ٢٠المتحاصة ومثل ؛، أحمدر عن رواية وهو العلم، أهل أكثر فول في مطلقا 
يمكنلا الحديث، مجحل كان وإن ا، يحشى؛ أن عليه لكن ونحوه البول ملن 
حاللا — القيام حال حبسه على فدر ولو حالهرًُ، حسي، على صلى عصبه 

علىالحدث ترفع لا لأنها قلت، ترفعه، إنها قلغا ولو الأساحة، نية بل الحدث( ;فع )نية ( ١ ) 
ءثإط-ام. لا لكه المقارن الحين ترف لا لأنها الإطلأي، 

'داضمنهما. ؤاحل. بكل تبطل المعالي؛ أبو وقال خروجه، دون الوقت( ؛ا"خول )ُطل )٢( 
متحاصة،كان ،أنها حمة عن عكرمة عن داود أبو روى لما أحد( عن رواية )وهو )٣( 

وقديغشاها، زوجها ؤكان تتحاض كان حبيبة أم إن ونال: يجامعها• زوجها وكان 
الزاد.قي ؤالئانية عوفط. ين الرحمن عبل• تحت، حبيبة إم طلحة تحنن، حمنة ظنلإتإ 

مجليغله فإذا يداويه، وكان مض به ند كان ;اهويه: بن إّحهم، تال يحتمي( أن )عليه )٤( 
أنإلا صلاة لكل يتؤضا أن البول ملس به لمن مالل؛، ثاّتح-، ثوبه. أصاب،  ١٠بجالي ولا 

صيق.عليه يكون لا أن فا;جو الم؟ يؤذيه 
احمد.رثاه دما، يثختح ؤجرحه وصلى حيث، عمر لفعل حاله( متإ )ح )٠( 

اص



أكثرا؛«بعم مالم ٠ طهرأ والماء حيض فالدم نقاء ويوما دما يوما رأت »ثمن 
تملىصلأةأاُ كل لونت ؤبموصا ٠ أتعصه١ فرجها تغل ونمها ورالمتحاصة( 

صلاذألكل غسلها تحسؤ ويخوف مع إلا نوطا ؤا ُ. فروضا 
حيضها.أناء م طهرها زس وؤلؤهأ يكره ولا القاء، الحض زس والطهر )طهر( ١( )ض 
إنعاده إلى ترد متحاضت نهي عشر ثانية طهرأ ويوما دما يوما ترى أن غل )أكتره( )٢( اتياّ 

كانت.

النهؤصول عع ■^^^ ١١٠عاثشة امحكان، حسب الخارج بمنع عصبا )٣( 
رواْتمليا( وص نحتها والطست ؤإلممرة الدم ترى فكانت أنواجه، من امرأة 

ذكره.رأس عصب الول ملس ُه ومن الخاري، 
الوثال الرأي، وأصحاب الثانم قول وهو ثيء منه يخرج أن إلا صلاة( )كل )٤( 

»أنعائشة عن روى لما ورج، عكرمة عن ذلك وؤوى المستحاضة، على الوضوء يجب 
ماويا يالوضوء! يأمرها ولم ومحلي لي اعت-صش: أبي بتت لفاطمة نال . النم 
كلعد ؤبموضا وضوم ؤتملي تكل •ثم المتحاضة قي جده عن ايه عن عدي يوى 

وهذهومحلي، صلاة لكل •ؤتوضيء فاطمة حديث و؛ي والترمذي، داود أبو رواه صلاة، 
نولها.يجب نقادة 

لأنالوقت، خروج إلى والتنغل الفوامتح وقضاء الملأتض بجن الجمع ولها ونواقل( )فروصا )٥( 
حديثألفاظ بعض ؤفي واحد، بغل الصلاتين بين بالجمع حمنة أمر عه الّص 

صلاة،,كل لوقت •توضيء فاطمة 
والنعي،سترين ابن ومذهب المذهب مقرئات من وص الروايمحن إحدى هده )العنت( )٦( 

الزوائد.في ؤالئانية زوجها! يغشاها لا •المتحاضة قالت، أنها عتبا يروى عائشة لأن 
قوليأحد وهو وجوبه، الزير وابن عاص وابن عمر ثابن علي عن وروى صلاه( )لكل )٧( 

أنفامجرها الم فاك نين ّمع نؤ اصتحيعنحبيبة أم لأ، المتحيرة في الشافعي 
الظهرمحري أن قويت، •فان لحمنة ؤقي الم وقال، عليه، ٌتفمح، صلاة. لكل تكل 

العشاءوسبملن المغرب توحرين نم الملاين، ين ويجمعض نخلتن ثم العصر وسجلي 
وهوذك، على قويت، إن وصوم فاضلي للصبح وتضلن اكلأّبن ين وجمعتن 

إلن•امحرين أعجب 

المعالي:أبو وتال '. يوميءأ ولا نصا ويسجد يرجع أئن لزمه — والسجود انكوع مآ 
عليهامتتعن، إن قاعدأ ويصلي كلامه، آخر إلى ير؛ىء المعالي؛ أبو وقال يوكء( )j؛^ )١( ثئت- 

القيام.عن بدل القعود لأن السلس، لحقه او قائما القراءة صس 



وطؤهاويكره وصلت. تطهرت نله طهرن ومتى ٠، ممأُ أر;امن )النفاس( مدة وأكثر 
ومضىونملى نموم ٠ ذهُ نذكوك الدم عاودها فان التطهير، بعد الأرصُم مل 

وإنؤالبلوغ. العدة غير ويسقط، ويجب ويحرم يحل فيما كالحيض وهو الواجب. 
أولهما؛؛'.س وآخره النفاس قاول توأص ولدت 

 )١( W( )صثأم بن لحان ماس ئابن وض همم عن ردى الطم' ض أكثر قول هذا يوط
'شثالشافم• مالك ونال، الرأي ثأصحاب وإسمحق الثوؤي قال وبه محلمن، وأم رأس العاص 
يؤما.أبيعون وغالبه ت الشافعي تال متون، ؤأكثره 

العاصأبي بن عثمان حديث على زوجها يأتيها أن سبمص  ١٠أحمدت تال الأيمن( )مل )٢( 
تجبوليلك الطائرات حكم في لأنها يحرم  Vjتقرين. لا فقال: الأؤيعن نل أته أنها 

العبادات.عليها 

الصومله تدع نفاس مو ؤالثانية: أنبر. وم الرواين، إحدكا في فيه( ئكوك )ف)٣( 
اتصل.لو أشبه المماس مدة م دم لأنه والشمي، عطاء تول وهو والصلاة، 

حينمن المماس عدة انقضت متى هذا ضلى حيفة، وأئى مالك تول وهذا أولهما( )مجن ( ٤ ) 
الئام•ص وآخرْ الأيل س أوله أن رالئ١'م^• نفاسا، بمده ُا يكن لم الأول وصع 

صضه وُثله المم،، لقطع ماح بثإء ّمبم ليجوز له' لابدل الشرط فوات لأل يومجيء، 
•' الحملُ يقطع ما يجوزِ ٦ كافورا، 

فنفاص،باُارة قافل أيام بثلاثة الولد بعض خروج نبل الدم رأت فان ُ رفمل(ر 
حكمويشت أكثره، يعبر لم ما فحيض حيضها عادة وصادف اميعين جاوز وإن 

يتبينمحا ثأنل نما، ان الأنخلق فيه بمين ما بوصع نمها على بتعديها ولو المقام 
نهإغةُ؛ٌ.لالقاء دواء حرب ويجوز ٠، أئهرُ ثلاثة وغالبها يوما رثم-انون أحد فيه 

أولمحا•بل نطفة كإلقاء جوازم بق ما وظاهر اذت نصر ابن نال الحمل( يقطع )ما )١( 
ب*>، لغة ثأصله لأجله، الحمل مدة في احتس الذي الدم سن وهو النفاس، في )فمل( )٢( 

•التنفس 
وبعدهاتالتفت،، لم قبلها طالق على دمأ رأت فمتى نرحهت في المجد قال أنهر( )ثلاثة )٣( 

رجعتاافلاهر حلاف الوصع بعد ١^٠^ انكشف إن ثم والصؤم، الصلاة عن نمك 
خهيا١فيه يبمين لم إذ الفناهر حكم اٍتمر ينكمح لم وإن فامتديمّثا، 

ؤوصتلا ثم السبع، ااتارات بعد المومدة ا إنالفنون; عن الفروع ض نهلفة( رلالقاء )٤( 
تحلهلم ما خ الروح، حلته لما وهدا قال؛ آجره خلمآ أنيأناه ثم — إلى — الإنمان ٢^١ 

وجه.ؤله إمّقاطه يحرم لا يوخدمجنه فقل يبعث، لا الروح 

اكاض

عواض
الكاس



انقا'ّ
اش

الصلاهءا،كتاب 

أوبنوم عمله زال من ويقمى ٠. اءُ بممحانقا إلا مكلف مسلم كل على تجب 
خملمصلى فان كاخررإ،, ولا مجنؤن مجن تصح ولا ا. نحووأ أو مكر أو إغماء 

كا0غاز فليجب، أحدكم دعي ،أذا واللام الصلاة ■،).* قال الدياء، اللغة قي )الصلاة( ١( ) ج\سم 
ؤدٌاتعالى لقوله نة ؤإلالكتاب قيها وامحل فاوصل1ا. صائعا كان وإن فليطعم مفهلرأ 
شهادةخمس: على الإسلام »ض وقوله. الأية، الديزه له هخلمض اذ وا نمد إلا روا 

الحديث.الق(ا رِّول محمدأ إن اف إلا إله لا أن 
حيضتلثأتاك ،فاذا لقوله يقضيانها، ولا عليهما "جب فلا اء، ونقحائضا )إلا )٢( 

الصلاة،.بقضاء نؤمر ولا المؤم بقضاء اأزؤمر ءاJثة وعن الصلاة، فدعي 
رواهذكرها، إذا فايصاها نسيها أو صلاة عن نام ارمن لقوله دؤاء، كثم؛-ب نحوه( )أو )٣( 

أنولنا وقتها. من جزء قي يفيق أن إلا الصلاة محاء يلزمه لا والثافم: مالك وقال لم م
الثلاث.تلك ونمى ؤتؤصا افاق، ثم ثلاثا عليه غثي اؤا ع

مضاء،منهم أحد يوم فلم وبعده الم. عمر في كشر حلق لم أ-لأنه كافر( )ي" )٤( 
التكليف.أهل محن ليس رالمجون 

الخام
تابك ج

مخموصة؛ؤأفعال أقوال وهي ؛، الثهادتينُ بعد ١لألأم ءروحس 1كد ؤهي 
حمصبنحو الهجرة قل الإماء لتلة فرحني بالتسليم. مختتمه بالتكبير مفتتحة 

مجنعرقان ؤهما الصالؤين مجن مستقة الدعاء، على لإشتمالها صلاه سميت )الصلاة( )١( ما.ش 
ؤالجؤد.التكوع م ينحسان عقلمان وقتل• ألذب، با جانالخام 

تركالكفر ومحن الرجل »محن . اف رسؤا,، نال جابر لحديث الشهادتتن( )بعد )٢( 
مسلم.روإْ الصلاة('، 

صلاتنامثل امحم من نلنا س على كان هل ت صقل لما الشيخ أجاب شمعا• )مخصؤصة( )٣( 
الأوقاتفي لص-لأدنا مماثلة لمست لكن انيات، هذْ م صلؤات لهم كانت ءالت 

ؤالهخات.

خسستنيه أممي لمله الص-لؤات جئن ادم ء*لي ))فرصت تال أنس لح-ريث )الاممإء( )٤( 
ؤانلدى، المؤل بجيل لا انه محمد يا ثم حسا، جعلت حتى نقصت ثم صلاة، 

الترمذي.صححه حمسين<< بهده للشر 



ماس

اش'بأو أئنانها م بلغ فإن ٠، لعشر عليها وبمميب ؛، لعُ صغر بها حكاُ'أوممر 
ولمشتغل٠ الجمعُ لماوي إلا وقتها عن تأخثرها ويحرم أعاد وقتها في بعدها 

U نلع مكا واصتمز، صلأتا صلى »من واللام الصلاة عليه لقوله حكما( نم )مإ )١   Uثثش
الأرلعلمار.  ١٠وعليه 

وابنعمر ابن وتال للخم، المنذر وابن واسحاق والأوزاعي مكحول تول وعذا )لع( )٢( 
وقالداود، أبو رواه حديث ذللث في روى لأنه شماله، ُن يمينه عرف إذا ت محيرين 

إذاعليها ؤتأديه سعا بلغ إذا بها رأءرْ والصلاة تعليمه المص ولي على القاصي؛ 
بذللث.أُر المي لأن سين، عشر بلغ 

عاليهاؤاصميؤهم سع، ابناء ؤهم بالصلاة أبناءكم امجرؤإ ؤإلملأم الصلاة عليه لقوله رتحثر( )٣( 
وغيره.أحمد رواه المضاجع، قي بنهم وقرقوا لعشر، 

وفليفةألتم، لأنه الموضعين، في يلزمه لا الشافعي; وقال حنيفة، أبي قول ؤبمذا )أعاد( )٤( 
الونت.

قعله.ادي لأن لهما وثا يصير الثانية رثت لأن الجمع( )لناوي )٥( 
ولمالشرع بجلغه لم ولو مكلفا، لم مكل ءاتم، ٠ عض؛ قرصن والخمس 'نين• 
■كاضبمعنى الكافر على ونجب القاصي■'؛، ذكره لا ونيل فيقضيها، بالصلاة يسمع 

ولامدته، نل فاته ما ويقضي منه، تمح ألا •، U^Jنمن ^٠ ٢٠على يجبا  ٠٤٠،، العقاب' 
وحجهماله ركاة بإحراج بإسلامه يحكم ولا بها، ولته نل فعلها ازتي عباداته تبطل 

والثواب،. 'ّنءنر سع بلغ من وهو مميز، من »أتصح ا رمضالَُ قاصدا بصومه ولا 
ولحديثه*ومج كابا الزمنٍن على كانت، الصلاة ^ان آع١اءا لقوله بالكتاب عتن( )غرض )١( 

مثالزكاْ ئلبماء الملام »ولقام قال ثم الشهادمحن، فيقر َ« علمحف ابملأم »بم عم ابن 
'ضعله• متفق ميلأ« إله إسطاع من البيت أحج ممضان وص؛؟ 

الشيخوأجرتم، العلم، بعد إلا تلزم لا الشإع أن على ياء الشيخ واختاره القاضي( )ذكره )٢( 
ونحوما.وزكاة تيمم من الثرع بلوغ ونل واجبا زك من كل قي ذللث 

واؤاةالصلاة محن الإملأم بفروع محاطون مرتدين ولو الكفار لأخ العقاب( ريمعى )٣( 
ناممفر؟ م ملككم ؤ«ا ت تعالي، لقؤله إجماعا كالؤحيد الصحيح على والحج ؤإلموم 

الأية.لمنكسالمدن4 
الشنكؤنؤإ؛ما نزل حتى 'الإصلأم أول في يحجون كانؤا الخشنكين لأن )رمضان( )٤( 

باصلأءهم.يحكم ولم ن٠صهالأية، 
يختلفابل بمن يضبمل ولا الخطاب، يفهم الدؤا الطلع: في وقال متين( مبع )بلغ )>،( 

الافهام.باختلاف 



ودعاهتهاوأ تانكها زكيا كمرُأ؛، وجوبها جحد ومن قريا. يحصله الذي بمثمءلهاُاا ص
نيهمارإلثلاثا يستتاب حتى يقتل ُألأ ر عنها الثانية ونت وضاق قاصر ناسه أو إمام 'إ' 

•(٦)والإقاْةلآءالأذازرم باب 

قدرإذا بدونه مم لا الصلاة لأن تحصيله، مدة فى ;التاخم يانم قلا بثمءلهاا رلشتغل ١( ) ٠^١>، 
ِاس 

والغل.بالوضوء كالمشتغل عليه الأ.ل 
وإجماعوبوله ف مكذب لأنه سلها، وإن يجهله لا ممن كان إن )كفر( )٢( 
ونالكفرا، غفل عها العمر وقت يضايق حتى نيابى مثلا الفلهر وقت دعي بان )منها( )٣( 

يكفرأنه الصلاة كفر يرون الذين الأئمة مجن وغترْ أحمد كلام طاهر ؤجب؛ ابن 
إليها.يدعى أن ^١ يتتاب أن مروا ولم علته، الوقت بخروج 

وإسحاق،وامحوز١ءي والنخم الحسن قال، وبه كفرأ، ويقتل أيام ثلاثة عليه بميث، )فيهما( )٤( 
مسلم.رواه الصلاة! ترلت. الكفر وين العد رين قال النم لأن الم،' م، ومحمد 

مجاالناس يطم لو ٠ قال، اذ يمول أن هريرة أبو روى لما عظيم، فضل ثغيه )الأذان )٠( 
وقولهعليه، متفق لأّّتهموا! عليه يتهموا أن إلا يجل.وا لم ثم اأؤل والصف الند"اء في 

محتسباصنين مع أذن امن وقوله لم، مرواه القيامة! يوم أعاقا الناس أملول ٠ال٠وذنون 
منيسّمعه من ويصاوقه صؤته، بمد له يغفر ءالموذن وقوله التارا مجن براءة له اف كتب 
داود.أبو رواه معه(( صلى من أجر مثل وله ويابس، رطب 

عنوأزالهم القاعدين أقام كانه نالاقامة مخصوص، بدكر بالقيام إعلام هي )والإقامة( )٦( 
قعودهم.

نمىالإسلام ;إجع ومن عليه يكتب ولا له يكب فهو ُ ٠ كلها البر أعمال، وكدا أصّ 
مدةيفض لم الأعلام ؤإجع متى أنه ،ظاهره المبدءت في ونال. امتناعه. مجده لاته ص م

عليهمجمعا ثمطا أو نكأ ترك لو وكدا '، كفرُ الجمعة وجوب جحد ومجن امتناعه، 
أظهر.وهو نيه بمختللنؤ يقتل لا نايعه ثُان الموفق وعند وجوبه، يعتقد فيه مختلفا أو 

يقتلولا حوا، فيهن ويقتل ، الصلاة' غير تهاونا العبادات من تيء بترك يكفر ولا 
نعم،قال: حج؟ األهذا ولحديث، كالصلاة، له ثوابها كان ايالغ غير عملها إذا )كلها( )١( نكآل 
أجر«.^٠ ؛ ص

بابملأم.عهد قريب كان إذا إلا حكمها، وًلهور عليها للاجماع )كفر( )٢( 
أصحابيكن الم نقيق بن اف عد لحديث، بخلا ركاة بترك يقتل فلا الصلاة( )غير )٣( 

الصلاة،.غير كفر تنكه الأعمال من ئيقا يرون اف رمول 



الكا|يقاتل المكتوبة، الخمس للمالؤأت ٠ المقيمين١ الرجال على ُ كفايةُ فرصا وهما 
الأزل

عليه.طق أّكنكم| ولومكم أحدكم، نوذن الصلاة حفمت |إذا لحديث 'كناية( )نصا )١( 
هالماص م ءلما ثال أنص روى -ا مشروب م والأصل رجل، ض لا )الشص( )٢( 

الأيلضق الاثامة، ومتر الأذان يشفع أن ، ١٠٨١نأم شء، م اكلأُة لونت يعلموا أن ذكروا 
عله.

ي؛. فاتة' صلاة بمرك 

صوالأس الأذان اب 
إليهابالقيام الأءلأ"م والاقامة فم، *وقربه ُ الصلاة ونت بدخول الإعلام وهو 

وسبجنه الجمع والإمامنر'*وله الإقامة من أفضل ؛وهو فيهماُ مخصوص بدكر 
د'،فريضة* لقضاء وينان صوت، مفع بلا ولو ؤالجائز اء للنويكرهان الامامة، 
وإذا*، ُ بدونهما فصح للصلاة بثمط وليسا ، ر ونحوم وبيأ افر ومجوحده ولمصل 

يكره.لم فيه صلى مجد م بدونهما صلى أو الإقامة على نغرد ؤالالمسافر اقتصر 

فونأ.وجوبها في للأ*حتلأف ندر، ولا ولأكفا;ة )فامحة( ( ١) 
بدخولالإعلام ومبما ورمرده،  ٥١من ؤواذاد سالم، فال الإعلام لغه ثبمو الصلاة( )وقت )٢( 

ولها.

اشتقول ناتم، ؤهو به حناف، الذي اثال ؤيه عبد بن بيد بن اش عيد يؤكا لما نفيهما( )٣( 
اإملأ*ةعليه فقال بممامه، فيكره افأ إلا إله لا أن أشهد محر، اذ أكٍر، اذ أكٍر 

داود.أبو أخرجه الذ، ثاء إن حق لويا •أنها واللام 
الداء؛في مجا اياس يعلم لو مرفؤعا، هريرة أبي لحدين، الشافعي مده_، هذا زوالأمامة( )٤( 

أفضل.حقهم في وهي لأذنت،٠ الخلافة 1لولأ عمر وتال راد في 
فقالالشمس طلعت، حتى أ.سفارْ بعض في الصبح عن المم لوم فريضة( )لقضاء )٠( 

بلالأمر نم الفجر، نكعتي ؤصلى توضأ ثم فاذن بلألأ أمجر ثم المكان. هذا عن •تنحرا 
داود.ابو ؤواه الصبحI صلاة بهم فصلى الصلاة فافام 

بالصلاةوذن للجل الشفلمة رأس في غنم ر1ءى من رُلث، •يعجب، لقوله )ونحره( )٦( 
وبمرم

أحمد.به احتج إقامة، ولا أذان بلا ؤالأسود ب|،القمة صلى مسامد ابن خ )بيونها( )٧( 

ما>.
احاّ

الناي

 —U ؛•—



رمنطوح* لعدم المال بثت س رزق لا ؛ أجريهما ويحرم آ ت|كوهماُ بلد أهل ك
ثمفيه، أفضلهما قدم اثنان فيه تشام فان بالؤفت، 'ءالا أمينا صيتا المؤذن ويكون ؤّ 

مزر
الكناس.

غالبابه الأعلام ر يحمإِمن بهءا تام وإذا الظاعرة، الأسلأم نعاثر >ن لأنهما )ركوهما( ( ' 

»وسالخاص: أبي بن كان قال ه الم لأن الرؤإيتض، أظهر في أ-متهما( )ويحرم )٢( 
فتهورخص ءل؛ه، الأم أخذ يجوز أنه أحمد عن وروى أجرار أذانه على ياخذ لا محوذنأ 

ُالك.

والناقم،الأوزاعي، قول وحو عليه، الرزق أخذ جواز م خلافا تحلم لا حطوع( )لعدم )٣( 
الفيء.من ويض حاجة، إلته بالمسلمين لأن 

واحدمرذن ويكفى في وإقامة يولد، حين اليمنى •ّولود أذن في أذان ويسن محا
بمدرنيد ماحي الأعلام يحصل لم فان العلم، لأهله يحصل بحيث الصر في ،م 

خافتوإن نخير، لحاضر أو لمسه يؤذن •الم رك?■ به الموت وليع الحاجة. 
ونحوها،منانة في إلا وجمع; والمجد القاصي قال قدميه. يزيل  ٦٠باس، فلا _بواضه 

يقولما مثل بانيه في بميجيبه ٠، باق؛ إلا قوة ولا حول لا الحيعلة في وإجابته 
الإمامإلى الإقامة ووقت وأدامها"*، اذ أقامها اإصلأة«; قامت »قد الؤذناأ*وءند 

الداءالأذان بعد ويكره بإذنه، إلا الراب ءير يؤذن أن ويًحرم المؤذن، إلى وأذان 
اكرءاوي،رواه فاقة، ولدته حين الحسن أذان في أذن واللام الصلاة عاليه لأه )الميم،( )١( ما"ن 
عنديلننه كما الدنيا، إلى خروجه حين يقرع«مم.معه تيء أول التوحيد ليكون صححه و م

منها.خروجه 

المسعود: ابن وقال باق. إلا ذلك عالي قوة ولا •حال إلى حال م تحول لا أي باق( )إلا )٢( 
افّبمعونة إلا اف طاعة عالي مة ولا اف، إلا اف معصية عن حول 

المؤذنصمعتم ءإذا قال ؤس افه يمول أن -عيي. أبو روى لما المؤذن، يقول مجا )مثل )٣( 
الثوب:في يقول أن باس ولا عمر، وحديث عليه، متفؤر الموذزر يقول ما مثل فقولوا 

وبررُن،ّصدقتا 

|أن،ه اف ;محول أصحاب بعض عن يامناله داود أبو روى لما ؤأدامجها( الذ )أقاءها )٤( 
افأقامها ى: الم قال الصلاة، قامت قد — قال أن إلى — الإدامة في أخد بلألأ 

وأدامهار.



محزاض
المحاب

عشرحمس وهو نرعة ثم الجيران، س ثم ا، وعقلهآ دينه يي أفضلهما 
غيرا أذنيهُ م إصعيه أجاعلا أ القبلة مستقبل ؛ '٤ متطهراعلو على يرتلها ا جملةُ 

ماترعليه وقسنا منه، صؤتا أندى لكونه الك عبد على يلألأ تدم الني ( ١ ) 
امالخصال. 

صتهمؤاء.لا عده يستهموا أن إلا يجدوا لم !انم ؤانلأم الصلاة عليه لقوله ترعة( )ثم )٢( 
٠الكوقال الرأي، ؤاصحاب الثومي قال ؤبمهذا فته، ترجع لا جملة( عثمة )خمس )٣( 

الشهادةيدكر أن همحدوأة ابن أذان ألسنون الحجاز؛ أهل س تبعهما ومن والشاخمي 
متين.أؤله في التكبير قال؛ عالكا إلا صؤته، يهما ؤافعا يعيدهما ثم بدلك يخفض عمتين 

رواهُمصىء إلا يؤذن الأ قال ه النم أف ريرة أم روى لما الحدص، من )متطهرأ( )٤( 
حاز.محدئا اذن وإن الترمذي، 

المنةمن أن على العلم أعل أجمع المذرت ابن تال خلافا، ب نعلم لا الملة( )متقبل إ زه 
وصح.كره يه اخل فان بالأذان، القجلة يتقبل أن 

بلالاأن جممفة أم روى لما الترمذي، نال كذللث، العلم، أعل عند العمل وعليه )أذذه( )٦( 
والترمدي.أحمد رواه أذنيه. في إصبعيه وضع 

اض.ِ.من البعيد أو الإمام يكن لم فإن ت الشيم ونال زغيرهار الأسواق ،ي بالصلاة 
يارمول»اإصلأْ عمر وقال تسيهه•، يكره أن بمvى فلا الأول الداء سمم ند الجيران 

بهومن افر ملغير وبمْ نلهّما، يالنحنحة بأس ولا والص.ساذ،« المساء نني قد اذ، 
مرتفععلى ارجي غير في يؤذن أن باس ولا وراكا''أُ، ومجاثيا ُ قاعدا؛ الأذان عدر 

الهارأن كما طلو٩ها، خرم وا الخمر غرؤب أؤله يكون أل ينبغى هنا وانليل ٠ قريب 
وفيهاالمغرب قبل تكعتان ؤباح غروبها• وأحرم الخمس ًللوع أوله نصفه المعتبر 

مراضأذن ؤند مجحذوؤة أم أتاه مكة عمر قدم لما مجاهدت روى لما وغيرها، الأؤامح، )في )١( 
التاضأمحا مجنون، يا ويحك يقال: اافلأحّ على حي الصلاة -على حي الومض أمير يا فقال: 
تاتنا؟.حتى نأت؛اك ما تءوآن١ الاJي دعاوك في كان 

أنالمة من أن على العلم أهل محن عيه نحففل. من كل أجمع المدر: ابن قال )ناعيا( )٢( 
باس.فلا لعير قاعدأ أذن فان نيامأ، يؤذنون اف رمول موذم وكان نائما، يؤذن 

وجلؤكانت قاعدا، يؤذن إؤق اس ؤمول صاحي، نمد أبا رأيت، العبدي: الحسن قال 
الأثإم.رواه افّ ميل ني أصسن، 

وصححه.الترمذي رواه ؤاحلته، على المفر في أذن واللام الصلاة عليه لأزه )وراكا( )٣( 



)رالصلأةالصبح أذان في بعدهما نائلا وشمالأ يمينا الحيعلة ني متلفتا ٠ مستدير ي
إنمكانه م أذن محن وشم 'يحيرها. ر عتره إحدى وهي مرس للوم« مجن خير الأيل 

مميز،مجن ويجزيء ، ٤٠مجلحونا أو مجلحنا ولو عدل مجن مجتواليا مجربا إلا يمح ولا مهل• 
إذاارأ وياكلأة| على •حى قال إذا بمط يلضت، أن للمؤدن يستحب مستدير( )عتر )١( صث 

حجوأبى والأوزاعي واكوري التخم تول وم قدب، يزيل ولا الملاح•، على احي قال الآ'ل 
طقالغلأح| على حي الصلاة على احي م اكت، بلالا لأن والنافض، وصاحسه 

عله.

والثوريثبمالك عمر ابن قال وبه خاصة، الصبح صلاة في ستحب موهن-ا )مجرتين( )٢( 
صه.الصحيح في والناقم، 

مولكلمات، عثر ^،؛ ١٠وفال بلال، إقامجة أحمد عند المختار كلمة، عثمة( رلسكا )٣( 
قدالصلاة، قامحّت، |قد يقول أنه عمر ابن مجاروى ولنا واحدة. مجرة الصلاة! نامجت، •فد 

١الصلاة! قامت 

ويكرهان.المعي، يحيل لا ملحونا( أو )ملحنا )٤( 

بلاالأذان بعد المسجاو من خروج ويحرم الصحيح، للخبر فعلهما لأن وعنه ثواب، \إم 
يكرم،لم الوقت نل للفجر التاذين كان إن الشيخ; ونال ' رجو.عُ نية أو عير "م 

أقيمتوإذا قليلا؛'؛، يصبر بل الأذان في ؤذن J١أخذ إذا يقوم لا أن ويستحب 
'،المجير تحية صلى يكن لم وإن يجلى، أن له امتحب، قائم وهو الصلاة 

ر'؛،أصبح إذا يؤذن اخر مجوذن مجعه يكون أن إلا الفجر قبل يؤذن لا أن تحب وي
ثمالجد في الأذان أدتكه أمجن .عس اف نمول تال عثمان: لتول رجوع( نية )أو )١( 

•ماجه ابن رعإْ هنافث،• فهو الرجعة يريد لا وهو خرج 
تثبهاالمداء «اع عد التحرك في لأ3 الفرع، ينا)مج أو يمرغ أن إلى قليلا( )يصم )٢( 

الخم.م كما عه  ١٠•عد يفر حين، بااشيْلان 
حرجأحمد بن عيداس أبا رأين، منصور: ابن تال االأمحنياراتأ في قاله المجد( )تحية )٣( 

لمااهّ، فجلس الإقامة في المؤذن أحد الصفح مجؤصع إلى انتهى فحض المغربح، عند 
فمعداالإقامة في جاءوبلال الني. »أن ليلى أض ض عبئالرحمن عن الخلال يدي 
الصلاهء.قامت |ءد تؤله عند يقؤم أن ، ٠٣^الداخل يريد ۶^١٥^؛ شيخنا قال 

وقنإفي أذانه يجعل أن الوقت، نل يؤذن لمن ثبمغي مكتوم، أم واض كبلال أصبح( )إذا )٤( 
عليهعته روتج، لما باذانه، يخروا فلا عادته مجن ذالث، الناس ليعرفا كلها الليالي في واحد 

اكاض
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ماسنمق بءُق الفجر إلا الوقت قل يجزيء ولا يحرم• وبم كتم، نمل وبمللهما 
'شأذن م|س نحى أو جمعُ'أ؛ ومن ُ. يسيراُ المغرب أذان بعد حلومه وين ؛ الللُ 

؛،الحيعلة في وحوقلته ، ٠ رأ م متابعته لمامعه وس ر؛'، فريضة لكل أقام ثم للأولى 
أكيحبة ثأم اكدري وقال وإسحاق، والأوناعي مالك تول وم اللل( نمق )بعد )١( 

ا'محالم فاٌرْ المجر، طلوع قل أذن بلالا أن عم ابن  iSjjلما يجوز، لا ومحمد؛ 
فكلوابليل، يؤذن بلألأ ءأن الم قلل ويا فرجع■ نام' المد إن ألا فينادي؛ يرجع أن 

•ئيه.متفق مكوم« أم ابن مذن حتى واشرُوا 
موالإقامة الأذان محن المؤذن اجلوس تال أنه النم. عن *ريرة أبو روى لما )بميرأ( )٢( 

منالأكل يمرغ ما قدر وإفامتك أذانك بجن راجعل كعب حديث وم منة، الغرب 
•٠٠١٢قمح، حاجته التوصم،ء ويممي، ُهل في طعامه 

المغرب،وين بمرفة، والعصر الفلهر ين جمع المي. ءأن جابر روى لما )جمع( )٣( 
الذبول اجمع قال عمر ابن عن ؤلمسلم مسلم، رواه وإتامتينء باذان بمزدلفة والعشاء 

ؤاحدة.باتامة تنمن والثاء ثلاثا المغرب صلى بجمع، ؤالعشاء الغرب بجن 
.الم، نوم ءن اإزوايد• في المعري أمجية بن صرو بحديث ذكر وقد فريضة( )لكل )٤( 

ثألمعيد أبو روى لما يؤذن، ^١ يمم مالك؛؛ ؤفال فاذن. بلألأ أمر ؤأنه اكبح صلاة عن 
فدعاثال; الليل محن بهوى الغرب بعد كان- حتى الصلاة، عن الخندق يوم احسنا 

ولأننملاعا، العصر قاثام أمره ثم نحلاها، الظهر ناثام ذذو» لألأ هب اف رمول 
قات.وند بالوقت للاعلأم الأذان 

افالمزذن تال أإذا تال . اف وصول أن الخطاب بن عمر روى لما مأ( )٠تابءت٠ ره( 
قالاف، إلا إله لا أن أشهد قال: ثم أكٍر، اذ أكم اذ أحدكم ئال أكم، ه أكم 

بولمحمدا أن أشهد قال اف، بول محمدا أن أشهد تال ثم اف،، إلا إله لا أن أشهد 
الئل الفلاح، حي تال نم باق، إلا قوة ولا حول لا قال، الصلاة على حي قال نم انذ، 

إلاإله لا قال اف إلا إله لا قال نم أكم، اف قال أكم اذ قال ثم _، إلا قوة ولا حول 
صعيدأيي حديث من أحص وهذا الغني؛ في قال ملم. رواه ااجتة| لحل قله من الذ 

ينهجا.يجمع أو عليه فيقدم 
ءتندكرهت؛إد؛ئ 

ماب، يصليهاُ ثم المسجد تحية قبل أجابه فيه ثرع ند ؤالموذن المسجد لحل وإذا 
.ويرجع نالكم لمه بلل يؤذن فانه بلال أذان ّحوركم مجن يمنعكم •لا واللام لصلاة ا =

منأعم صماعها لأن الخطة، أذان غم الراد ولعل الغروع: في •ال يمليها( )نم )١(  ممن  ٣٠١ساعيا لأن الخخمة، اذان محر 



الوسلةمحمدا ات القائمة ؤالصلأة التامة الدعوذ هذه ي، »اللهم نراغه بعد ونوله أج 
وعدته؛١؛<<.الذي محمودا مقاما وابعثه والفضيلة، 'ش 

الصلاةبابهموط؛؟< 

من.^ ١١فوقت والنجس'"'' الحدث من والطهارة الوين، محنها ملها: شروطها 
الأثرم.رواه باسأ إلا نوة ^١ حول لا نال: الصلاة على حي ماض 

 j^■' )قالمن ٠ يقول اف. رسول سمعت تال وناص أش بن سعا ورومح، وعدته( )اليتم، )١
عدهمحمدا وأن له لا.نريك وحده اذ إلا إله لا أن أنها- وأنا النداءت بممع حين 

أمؤعن محسلمم،  ٥١٠٧ذنبهء له غفر دينا، وبالإسلام رسولأ وبمحمد ؤيا يالذ رءنّيت وؤصوله، 
وإدبا'رليلك إدال عدا اللهم المرب: أذان عد أقول أن النم »ءلمي قالت ية 

داؤد.أم رواه ليرا فاغفر دءانالئا، ؤأصوات صلاتك وحضور نها;ك؛ 
وحوله.عد يؤجد أن يلزم ولا عدمه، عع المشروط يؤبمد لا ما الشرط )نروط( )٢( 
أحدثإذا أحدكم صلاة اذ يمل |لأ واللام الصلاة عله لقوله واض( الحدث )_ )٣( 

^٠طهور بغر أحدكم صلاة الك يقل »لأ عمر ابن حا-يث، و»ي عليه، متفق يوصا، حتى 
مسام.رواه غلول، من صد؛ه 

القراءةنطع يقرأ وهو الأذان سمع وإن فراغهما، بعاء والمتحلي ' المملى' ويجيب 
ؤيدعوالم على يصاي أن تحب ويتفوت لا القراءة لمدن مثله، ليقول 

اكلأة''؛شروط باب 
ما؛وهي وجوده؛ عند يوجد أن يلزم عدمه، مجع >ط المثم يوحد مالأ نالشمحل 

الكاس

يحل.إذا س فيصلي لإجابة، ا ع
.حطاب.لأنها شل المعلة في بملك المصلي أجاب فان المصلي، رويجيب )يا ٌهم 

رواْرالإق١مجةا الأذان بين الدعاء يرد ألأ . ١!؛؛، رمول ئل ثال: أنس روى ٧ )ويدعو( )٢( 
فقؤلواالمؤذن سمعتم !إذا يقبل ؤسك اُّم سع أنه ءمءّو بن  ٠١٠١ء؛د وعن ثغم,ه• أحمد 

ثمP^[، بها عليه اف صلى ؤاحدة صلاة عاز صلى من فانه علن صلبإ ثم يقول ما مثل 
أكونأن اف، عاد مجن لع;د إلا تبض لا الجنة في منزلة فانها الوسيلة لي الق سلوا 

لم.مرإتاْ اإشفاعة| لي ت، حالالؤسيلة لي افه سال فمن هو، أنا 
الرجم.مع كالإحصاد، الحكم انتفاء انتفاثه مع يلزم محا التمط الصلاة، رثروط )٣، 
وتمعيطالق، قانت اال.ار لحك كان ولغوي كالحياة، عتلي وهو ثجوده( )عل. )٤، 

)لصلاة.كالطهامة 
-١١٢ —





وفتويليه ٠• تعجيلهار وص غروبهارآ؛، إلى والضرورة اإزوال'ا*، فيء بعد مجثيليه الفيء ءب 
والأوزاعي.حننة أم قال وبه لها، بالخروج الأسهل فللب والريح ثثض 

الصلاةتاخم يجور الذي عو والامحيار واختيار فضيلة والؤفت الزوال( شء )بمد ١( ) أش 
صلاةتللث، j؛^J; ؤج الق لآ-ول اّمت تال أنس رؤى لما عذر، غير س آخرء إلى 

قرنيبين فكانت الشص اصفرت إذا حتى أحدهم يجلى المنافق، صلاة تللث، الخافق، 
ملم.رواه قليلا! إلا فيها اف يدكر لا أرسا فتقر قام — )، lla'؛-؛قض على أو — شيطان 

أداءلها مدرك فهو فيه فعلها وُنى أثم، عذر لخير أحرها فان لعذر كان إن غروبها( )إلى )٢( 
مننكعة أئنك ،اومن واللام الصلاة عاليه لقوله عذر، لغير أو لعذر كان سواء ؤثها في 

الصلوات.سائر وكذا عاليه، متغق العص.ر! أدمك فقد الشمس تغيب أن فيل العصر 
جاركالوابن وأنس وعاتشة عود مئابن عم ابن عن روى حال، بكل تعجيلها( )وين )٣( 

العمر،مخران كانا أنهما معود وابن هريرة أبى عن وروى وإسحق، ؤالشافم والأوزاعي 
رحلةإلى أحدنا يرجع نم العصر يملي اف رسول •كان فقال يرزْ أم ;وى ما ولنا 
مرفوعاالترمذي وروى الأحايين؛، من وغيره عليه متفق حية! ؤالشس ال؛نة أقصى في 

الله!.عفو الأخر والوقت اف، مضوان الؤل •الؤننح 

بقدمهؤثلئان أقدام متة الأسان؛ وطول ؛، الفاللئ؛؛ وسط تحن، بلد كل في جدا الظل افاب 
الأوناتبعمى في التاخير يكون وند الوقت؛، أول في الصلاة تعجيل والأفضل تقريا. 

بمدجلوسه وين الونن،. دخل إذا لها يناهب، بان التعجيل فضيلة فحصل أفضل، 
ذللن؛تحب، ي»لأ طالؤكها، إلى الفجر وبمد الثمى، غروب إلى مصلاه في العمر 

ونتيوافقها لم إل محرمجا نصلها لمن جمع ليلة تاخير ويس، الصلوات؛. بقية في 
إلابمل.ها يتذ والحل يؤسله من له كان ولو العثّاء صلاة نل التؤم ويكره ،١ الغرؤب؛ 

الالمة أيام أطول وهو ؤاحد يؤم في وصنعاء مكة مثل إن قيل: الفللته( ومط )تحن، )١( هً 
المنؤ،نحو س مء لكخم، يفلهر بأن هناك الزوال بمرق الزوال، لونت فيء ولا ل؛ ظ ص

إلايكون لا والفيء وآخرْ النهار أول يكون الفلل أن وذكر عغربة• أخذت قد بإنها للعلم 
رجع.مجن فاء لأنه بعده 

له.عذر لا لأنه وقته في يصليها بل وخري لم وفته في بها حصل إن الغروت( )وقت )٢( 
يؤخرأن يتحب؛ •كان ؤالملأم الصّلاة عليه أنه الاصلمي رنة أبي لحديح؛ )بمدها )٣( 

عليه.متفقأ بماوها! ين؛ والحد تلها، التؤم يكره وكان العتمة، مونها ئالم العشاء 

—١١٤ —



ابئاشدها لمن جمع للة إلا تعجيلها وبمن ، الحمرة٠ مغيب إلى الغرب 
إلىواخيرها ، المعترض'' الياض وم الثاني الفجر إلى العناء وفت ويليه محرمأرم. 

بضمالك وتال الرآي، وأصحاب ئور وأبي وامحق الثوري تول وعو الحمرة( مغب )إلى )١( 
اشلونت الومض م صلاعا جميل لأن واحد، وك لها توله أحد م والثاتص والأوناعي 

غابحض الثاني التؤم في المغرب صلى الم أن دلتا الصلاة مجوانت سان م واحد 
عندكان حى الثاني النوم في الغرب أحر . الم |أن موّى أبو وروى النفق، 
لممجا الغرب وفت ٠ قال الم أن همم ام، دعن، مجلم، روايا الشفق® ّقوط 

مسلم.رواه الشفق، يغب 
بنمحافع وعن ؤجت، إذا الغرب يصلي المي. »أن جابر روتما لما مجيلها( )وين )٢( 

متفقسله| موانع لتمر ؤأنه أحدنا فصمف جئ الم ٌع ملي اكتا قال خديج 
ا.عليه

علىمسد والإجماع ذلك، تعل جئ الم لأل الأحرة. العشاء مع ليمليها )مححرمجأ( )٣( 
ذلك.

ماعلى العصر وقت »ي المرونة حكم فيه والحكم بعده ظلمة ولا الممض( )الياض )٤( 
يفللم.ثم شعاع له أزؤ، متهليل ثامل بجا، 

المحاسأقفل كسوف لمصلى الكل ،تاحير •محيض أهل مع أو شغل أو السالمين أمجر في 
بتعجيلياثم ولا نصا، أخرها به ليملى خيرها بتاُ والده أمره ولو ٠ ١ فؤتهأ أم|ن إن 

علىعانمجا أخره إذا تعجيله بمتمحب ما بتاخير ولا خيرها تا تحبح يالتي الصلاة 
لتعلمالتاخير ويجب ا ١ جميعها العادة فعل عن يضق أو الونن، يخرج لم ما فعله 

الدنياأمر في الفجر صلاة بعد الحدث ويكره الصلاة، في يجب وذكر الفاتحن 
صلاةفيه فيصلى كنة يوم محلوال أيام ثلاثة الدجال أيام ومجن ، ر الشمس تطلع حتى 
ما.شلثاني ذلك يزيل حتى وحاف كحافن ولمعذور الصلاتين، فضيلة لتحصل فوقها( أس )إن )١( 

>الأحؤال. أكمل على بالصلاة 
جبريللقول أتم، لجميعها يتح ما الوقت س يق لم بحين، أخرها قان )جميعها( )٢( 

•ستنا محن ما رالوقنإ 
تابعانالنومحن لأن طال الشتاء كان فإذا الليل، بمع الفجر ووقتا الشمس( ممللع )حتى )٣( 

الضوءنمن فملول مغنيها طال الشتاء كان فإذا محها. يتاخر ؤعدا يممدمجها عدا للشمس 
الشيخ•قال لها• التابع الور زص فملول ظءو;بما زس طال الصيغ، كان وإذا لها، التابع 



وتعجيلها؛، الشمس؛ طلوع إلى الفجر وك ويليه *. سهإط؛ إن أفضل الليل نلت ء
بدخولظه غلبة مل يصلي ولا ل وقتها'؛ في الإحرام بكيره الصلاة وتدرك ع أفضل' 'ذ 

وإلافشورم، قبله فان باحتهات أحرم فان ُ، ٠تض١٦ثقة حبر أو_ ٠ باجتهاد؛ إما وقتها 

ج
نصفإلى العشاء اذ ;محول وأحر نال أنس روى لما الليل نصف أو محهل( )إن ١( ) ج,؛ 

عليه.متفق انممزتموها1( ما صلاة في إنكم أما ؤتامجؤا، الناس ررصلى قال ثم اللتلء 
لمما الفجر »ونت نال .ن الغم أن عمر بن اذ عبد روى لما الشمس( محللوع )إلى ( ٢) 

سالم.رواْ ٠ الشمس تطاع 
نالوبه الزبجر، وابن مَى ؤأبى عود موابن وعم بكد أي عن يروى أفضل( )ومجتلها )٣( 

فإنالمأمومض، بحال الأعمار أن أحمد وعن المنير، وابن وإصءحق والشافم مالك 
نيذلك معل أنه واللام الصلاة ءلٍه صه رزى جابرأ لأن الإمحمار فالأفضل أ،فروا 
بماليهاالض كان ؛اوالصح ماروى ولتا المجر• في كيلك يكون أن فيبغي العشاء 
عليه.مض بغلس، 

كحاصلعير أحرما سواء أداء، كج\ كانت غروبها قبل للإحرام كم فإذا وقها( )في )٤( 
إلايدنكها لا مح١للغ ثمن-،ءب الحدين،، نكعة، أدرك »_ ؤاللأم الصلاة عليه لقوله مملهر 
الخبر.لذل١هر !ويق 

وقتإلى مقدر تيء بعمل عادته وجرئتا صنعة له أو الأدلة في ونظر باجتهاد( )إم١ )٠( 
٠ونحؤه الصلاة 

قولزه فقبل ديتي حم لأنه عاتبا، الشفق أو طالعا الفجر رأيت، يقول كأن متيقن( )ثقة )٦( 

ؤأبىصر ، ابّص وروى ثالشافمي، ارأى وأصحاب والأورام انهري إل وبه )فنفل( )٧( 
الوقت،.قبل صلن لأنهما الفجر أعادا )ب مومحى 

؛٠كجمعة؛ ويوم كنهر ويوم محنة حمظ 
ولاا للصلاة؛ جماعة أو ;فقة كانتفلمار صحيح لغرض الفائتة تأخير ويمح )فمل(  'لنام

بيناغالهلآ غلهل. فقد ؤالصيف الشتاء في الفجر حصة بقدر ألعثاء وقته أن نعم ومن ت= ثرل 
الاس.باتفاق 'م 

•الحج.ؤالتكاة المؤم وكدا بالتقدير، جمعة صلاة فه فصلي كج٠■عة( )ومم ( ١١
عنتحولوا الصبح صلاة فاتتهم لما بأصحابه ؤاللأم الصلاة عده لفعله )للصلاة( )٢( 

عليه.متفق بهم صلى ثم 



مح.ِثم حاضت أو تكليفه زال ثم التحريمة ندر ونها من مكلف أدرك وإل ففرض. 
يجمعوما لزمته وذها خروج نل لوجوبها أهلا صار ومءن ٠. فضوها٠ ومحلهرت كلف 

وبخثيةيانه بنالترتيب ويسقط ؛ ٠ مربا الفوات فماء فونا ويجب ؛ قبلهاُ إليها 

؛صء"صلاة أنها ثبا فته، فعلها زس بمضي إلا يتم لا وإبحق اوشافم وقال )تضوما( ( ١ ) 
'قأداؤها. أمكن كالم فاتت إذا نضاوءا فوجب عله وجن 

الثمنْللوع قل حائض طهرت أو مجنون أفاق أو كان ؤأملم صم بلغ بأن )قبلها( )٢( 
كانوإن وانمر الفلهر لنمهم الشمس >وب قل كان وإن المح ض تكيرة بقدر 
وروىخلاقا. قيه نعلم ولا الشافعي طءب وهدا والعشاء المغرب لزمهم الفجر طلوع قز 
ثإلشافص،ثمالك واإز*ري وطاوس همام وابن عوف بن الرحمن نمد -كن الحاص م هذا 

الثوريقول وهو وحدها، وقتها في طهرن التي، الصلاة إلا تج-ب لا انحسن وقال 
العير.ونت في حرج الأولى ونت لأن الرأي وأصحاب 

عنونحوم الترتيب وجوب على يدل ما عمر عن روى مؤإصع، في عليه نم، )مبما( )٣( 
لفريضةتضاء لأنه يجب لا الثايعي وقال وإصحث،، حنيفة ؤأبى ؤمالك والنخمر الزهري 

|صاواوتال، واكرمذي، أحمد رؤاه منيات ققضاهن صلوت أرع فاته هب أنه ولنا قانتة، 
عامه التم #إن ى'ل صحبة وله ساع بن جمعة أبي وعن أصلي، رأيتموني كما 

يالا نالوا العصر؟ صيت أني منكم أحد علم هل قال، فرغ فلما الغرب. صلى الأحزاب 
ورواهالغرب، أعاد ثم |'لهم، فصلى الصلاة فانام المؤذن فأمر صلتها، ما الذ رسول 

فييجب لا حنيفة ؤأبر ماال؛ا ئقال كثرت. وإن اإت.ايب فإنه هدا ثن إذا أحمد. 
بشق•زاد فيما ١^٠١^ لأن وليله يؤم ُز، سمثر 

صفالاوكح ك'رت وإن سها مننها ض الفواث نلت وإن إذلُا' طلق م يمح 
بدأالشمس ۶ طلو ني وشلئ، اسيفظ وإذا الؤتر• في ويخير الفجر، منة إلا ٠ ركهاُ 

ثمجاهلا الفجر ثم الظهر صلى فلو بموبه، -و، بجهإِايرب يضل ولا الفريضة، في 
بلاالظهر صلى أنه تبين ثم صادها كمن عممْ صحنن وفتها غي العمر محلى 

إكنجماعة أحت.اره قهل يوعنه الجماعة، فوان، بخشية الترتي.ّثح يمهل ولا ؤصوء، 
حاصمةفي فائتة ذكر وإن القوط بعدم قلنا إن ظهرأ يقضيها ثم الجمعة فعل عليه 
تكً;مضان. عليه ممن نفل كصوم للفائتة الونن، كين )إذن( )١( 
ٌضصلى أنه ينقل لم الخندق يوم الفائتة الصلؤات ض لما . المي لأن تنكها( )فالأولي، )٢( 

أولى.بالغرض الاشتغال ؤ/ه السنة، بينها 
—١١٧-



الحاصرةُُاختيار وفت خروج ؤّ 
المرُْممتر ومنها 

إلىالمْ من بعضها ومعتق ولد وأم وأمة رجل وعورة بثمنها• يصف لا بما فيجب 
ميكن لم أو صق والوتت غانة فيكر حافمْ محلاه ض بشرع أن مثل )الحامحمة( )١( جي 

ألأحد ؤعن الحافمة. يندم فانه لها يتسع ما الحامحمة الوتت من يق لم ولكن محلاه ُز 
منواكحح واللسثؤ ومجالك والزعري عمناء مذهب ثم حال، يكل واجب الترتب 

الرأي.ثأصحاب وإسحق والثوري ثالحن المسيب بن سمد قول وم الأول الميم؛، 
عاليأجمعوا المنير ابن قال العلم أمحل أكثر قول في الصلاة لصحة تمهل ااعورْ( )متر ( ٢) 

الشاقمفول وم عريانا وصلى به الاستتار عر نادر وص ثوبه ترك من صلاه ماد 

فلاالجمعة جمع واستثنى ُ نصار سعته محع إمام ويقطعها ٠ نفلار إُام غر أتمها افاس 
الفرض.بمية حما صلى عنها يجهل يوم من صلاة نى وإن الإمام، قطعهن' ي ص

السائسالفؤط وهو العورة، متر باب 
حتىالنظر عن الصلاة م وسترها منه، يستحيى ما وكل ؛ ازر الأنسوآة ؤالعونة 

وصففان وبياضهار سوادها المت.رة لون يصف لا باتر واجّت، ُ ر ثخلوة ه نفعن 

معوم إلا يدكرئ قلم صلاة نى |ءن تال اذ. رّول أن عم ابن )ئى لما)ملأ( ١( )ع 
الوّلييعلى أبو رثاه الأمام• مع صلامحا التي الصلاة فليعد صلاته مجن فرغ فإذا الإمجام 'ٌم 

الشرح.في قاله حسن بإسناد 
صحةعلى بناء المامثم محلاه مححتح ذكره بعد صلاته في الامجام ءُنيى فإن )ما( ( ٢) 

بالتنقل.المفترض امحمام 
صرآوه*ابّلهما ؤدرت< نعالي قال، ودبرٌ، ؛؛له الإنسان( )مثأه )٣( 
قالجا-ْ عن أبيه عن حكيم بن بهزِ احدين، الماس بين كان لو يجب كما )وحلوه( )٤( 

مجاأو لوجلث مجن إلا عويمث إحغط قال ت ندر؟ وما محنها مجانأر عومأتتا اف ;بمول يا اقلت 
يرامحالا أن استعلم، فإن قال: بعض؟ في بعضهم الألوم كان فإذا قلن،: يم؛تلئ،. ُلكت، 

رواهءنه« يستحي أن »أحق تعار الذ قال: حاليا، أحدنا كان فإذا قلت: يرينها. فلا أحد 
داود.أبو 

له.اتر بليس بياضه أو الجلد ٍإد ثصف مجا وبياضها( لمحا  ١۶٠))٠( 







مابسترها' ءرزده كفاية وجد وس ٠• نجمور محل في حس مجن لا أعاد نجس أو عليه 
'ُلالعاري ويص-اى مولها• لرمه سترة أمر وإن فالدبر، يكفهما لم فان نالفرجين، وإلا 

وحدْ،نوع كل ويصلى ،. وسطهم؛ إمامهم ويكون ءيهما، امتحبابا بالايماء قاعدأ 
اص؛ّر ليجلس بك ُا مبمُ ومحاء يابسة كاث إن ويسجل- ويتكع نجس( محل )م )١( 

اشقدب. 

وحا.ْحلاته على تفضل الجاعة في الرجل اصلأة ءه لقوله ومهلهم( إمحامهم )ويكون )٢( 
يملونالرأي ؤأصحاب والأوز١عي مالك وفال قتادة، قول وءن-ا '-^٠٠ وعثرين بجع 

•بعض من بعضهم ويءل فرادى 

المحاّ تالشيخ نال باس' فلا الكمين في يديه ؛؛■خل أن غير من الكفين على القباء 
مس والزنفاء الصفراء العمامة صاؤت ولما 'فال.■ إ-جماعا محه *ضهي بالكفار التشه 

ويكره، القباء' على حبل أو يمثرر الوسط بثل■ "رؤ يا ولا اه. لهبا حمم شعاؤهم 
مترءع بالاحتباء باس ولا الزنار؛'' بشبه ما بغير ولو الملأة في ومحملها شد ادمرأة 
عمامةألو ثيابه ُرن تيء إسبال — كبيرة وهو — ويحرم ٠ عدمه؛ مجع ويحرم العورة 
لمما ُ أبيح؛ -محالا؛ م س نبيح محاق كتر لحاجة ثوبه أمحبل وإن ، ر حيلأء 

الفقهاء.باتفاق ؛د.لك باس( )فلا ( ١ ) 
ما>داود وأم أحمل- روه منهمء فهو بقوم تثبه امن مرفوعا عمر ابن لحديث )إجماعا( )٢( 

ان.'آضني ظاعره كان وان التشبه، تحريم يمتعني أن احواد أقل الشيخ; قال صحيح، بإسناد 
فهم.المتده كمر 

الفسمحفوق بالمندل الأتنأر أحمد ؤأجاز الملمين، عادة من لأته المباءآ على )حبل )٣( 
عمر-ابن ءن وقله 

شدلها يكره لا أنه ومفهومه بدنها، رتماءليع عجمنتها حجم يض ذللث، لأن )الزنار( )٤( 
أمهاجر أن صح كما ونله، النم؛ئ• نبمن في معهود لأنه الملأة خارج ومهلها 

نءلاقان.بكر أبى ت لأماء وكان •سهلقا، اتخدت إمحماعيل 
أنإل ْلهره وياء من وبه ويدير صدره نحو إلى نكبته صامأ يجلى أن وعو عدمه( )مع )ْ( 

عليه.كالمعتمد فيكون ويشده رتمت؛ه يلغ 
عليه.متفق اليه، اف ينفلر لم خيلاء ثوبه جر امن ؤاللأم الصلاة عليه لقوله )خيلاء( )٦( 
 )V( )الخيلاءيرد لم إن الصلاة في الرداء وإمحبال الإنإر جر حنبل: رواية في أحمد قال )أبجح

باس-فلا 



!اخ
اى

أثناءفي نرية مترة وحد فإن عكسوا، ثم اء التوامتديرهم الرجال صلى شق فان 'رؤاب 
بلاكمه وتحن، ِانه نمفؤ فوف الرجل ثوب يكون أن ويكرم اء• التعلى يدلس ُت 

نساءس ولو ذإع إلى ذيله على ذيلها نيادة للمرأة ويجوز ذلك، ص بل اجة ح م
وتوسعهأ؛ بمأُ أكثر أو أصابعه رءوس إر الرجل كم تطويل ويحءن ُ ر المدن 

مالس ويكره إماط، عتر من وتوسعه أصابعها، رءوس دون إلى المرأة ؛وكم قصدأر 
يكرهولا له، تحل صبي أو زوج غم رأها إن محتها في ولو والمرأة للرجا الهمم يصف 
الينيصف ما ر اء للمويكره مالكها، أو زوجها إلا يرائ لا كان إذا لمرأة 

،شهرةُ فيه ما لهس ويكره الكياررُ' العصاب لهس علتهن ويحرم ٠ والحجمأُ والخشونة 
به.ومزر بلده زى خلاف ويكره مقلوبا وبا لهى كمن المعتاد خلاف فيه خل ويل- 

ض
ذيولهن؟في الماء نصع كيف اذ رمأول يا قالت ٠ ملة أم لحديث المدزآ اء نرمن ( ١ ) ١^ الكط

أحمدرواه يزدن، لا ذؤاعأ فيرخينه قال أقدامهن، تنكشف إذن فقلت فبرأ. يرخينه قال: 
وحسنه.واإترمذي ؤالمامي 

رواهالرمأغا إلى ؤه اف نمول كم يد ءكانى قاك يزيد بتت أسماء لحديث زيسيرأإ )٢( 

ميالتي الهلوال اإوا«عة الأكّام هده ؤأما القيم: ابن قال افراط، غير من )قصدأ( )٣( 
أصحابه،من أحد ولا هو واللام الصلاة عليه يلهها قلم كالأبراج وعاثم كالأخراج 

الخيلاء.جني مجن فإنها نفلر، جواها وفي لمتنه، مخالفة وهي 
كانتكثيفة قبعلية غئو اف نسول قال،كساني نيد بن أسامة عن روى لما )والحجم( )٤( 

تلبسلا س ه: اف رمول فقال امرأتي فكوُها الكلي دحية له أهدى مما 
تصفأن أخاف فإني غلالة نحتها فلتجعل مرها قال; امرأتي، كؤتها قلمت، القبهلية؟ 

أحمد.رواه عفنامها، حجم 
لمالنار أهل من ،صنفان قال اف مسول أن هريرة أبى لحديث، الكار( رالعصالمح زه، 

الالبخنح أصنمة أمثال رءوٌهن على مميلات ماثلات عابئان كاسيات اء نبعد: أجما 
رأإْالاما'ا بها بممبون البقر كآذنابإ أسوامحل معهم ورجال )حها، يجدن ^١ الجنة يرين 

ملج.

رسوليا فقيل: المهرتين، عن نهى اذ. رّول ران هريرة أبي عن لأي لما )شهرة( )٦( 
صدادولكن وفهمها، ؤ؛لولها وخشونتها، ؤلينها ؤغلفلها، الثياب بتة تال: اكهبتان؟ وما الله 

وامحمادء.ذللي بين 

—١٢٢ —



افّ
الثاض

|ذىبؤممهلية ع المماءل ؤإشتمال ؛ الدلُ الصلاة في ويكره ابتدأ، وإلا وبني متر الصلاة 
ومالآ؛ءرمح،، الكتف على الأخر طرفه يرد j؛^ وبأ 'نحميه على يطرح أن ثم )الميل( ( ١ ) 

لإتيديه يدخل أن عتر س الكتض على الماء طرح له هل الش؛حت ومثل عود، مابن نول 
ولمسنال: ذلك، جواز ذكرثا وقد الفقهاء باممامح، بدلك باس لا فاجاب: أكمامه؟ في 
المكروه.الميل من هدا 

الرداءومط يجعل أيا واالآصهراع غيره، عليه ليس بثوب يضهيع ^ادا الصماء( )ؤاشتمال )٢( 
أبوروى لما يكره، لم ثؤب تحته كال، فإن اضر، عاتقه على و؛طرفته اضن عاتقه تح-نا 
لمسبثوب الرجل يحض ثأن الصماء، اشتمال لمتين: عن »نهى الم أن هريرة، 

الخ1ري.أخرجه ءثىء« الماء وين بجنه 

الملائكةتدخل ولا كراهة، بلا مخدة وجعله افتراشه ؤله ؛ كبيرةُ والتصوير رفمل( 
رغمةولاتصحب ا، جرس ولا يتؤصا، إلاأن جنب ولا ٢؛  ١٠^ولا٥۶به كلفيه بيتا 

رأسلها يكن لم أو كالرأس معه الحياة تض مالأ الصورة من أزيل وإن جرس، غيها 
علىويحرم الحيوان غير صورة وياح ، الثوبُ في التعليب ويكره به، باس فلا 

إلماسويحرم ؛ الخزُ يحرم ولا للكمة، يكره ولا ه، كلبالحريررم افتراش الرجال 
الكتابيوم يعذبون الصور هده أصحاب ران ؤاللأم الصلاة عليه لقؤله عليه للؤعيد زكبيرة( آ ١ ر 

حالقتمأ.ما أحيوا لهم: ويمال القيامة، 
قلتاه؟ عنها منهي صورة أو صورة كل على يحمل هل الاداب في فال صور}( )ولا )٢( 

الثاني.الأفلهر 
هميرْأم وعن داود، أبو رواه جرس، فيه محتا الملائكة تدخل »لأ لحديث إلح( جرص )ولا )٣( 

ولمبهم اتفق فان مسلم، رؤاه جرسء أو كلب فيها رفقة الملائكة تصحب ولا مرفوعا 
احتمالأن.ففيه مفارةتهم يمكن 

تصليبفيه شيقا بيته في لأترك ؤقن اس بصؤل ءأن عائشة لقؤل الثؤب( في )اكصليب ( ٤ ) 
داود.أبو رؤاه ا تضمه إلا 

فيه-روح لا ما وكل كثجر الخوان( )غير )٥( 
والفضةالدم آنية في نميب أن الّص رنهانا قال حديقة روى لما الخرير( )افتراش )٦( 

اJخاري.را،اْ عاليهء ونجلي والديباج الخرير نلس إن فيها ناكل إن 
ماسابن لقول ونحوم صوف أو وبر إلخم الخرير وهو بابربمم ماسيي وهو )الخز( )٧( 

رواهباصا، به نرى فلا ؤالعلم الداء اما الخرير، محن المصمت الثوب عن نهى رإنما 
أحمد.



ؤتحرم، كزنار؛ وسطه وشد ؤكه، ؛ ٢١كمه ؤكذذ ؤأنفه، غمه على ؤاللثام خ وجهه' ا؟اب 
أمرراْ غاء« الرجل سلي أن نهى الص. رأن ميرة أم روى لما وجهه( )وسلي•؛؛ ١( )ص 
عم•ابن عن لبى الفم، على ا قاّأمه تغطين وبكرم داود• |شب 

ولاأءفلم، سعة على أجد أن ،أمرت الم مل، المِجؤد، عند كمه، )وكف )٢( 
عليه.عتفق ثوبا أو شمأ أَكف 

ولامحال بهم ^؛٠٠٠ النم.عن نهى وتد الكتاب، باهل اديه من نه  LJ)كزنار( )٣( 
المءا نحوه أو حل أو يمثرر الو؛<مط ئد فأما داؤد، أبو  ٠١٠٧الهؤد٠ اشتمال تشتملؤا 

ولاقال: أنه النص.، عن روى فد ألمس به، باس لا أ-محمآ.: قال يكره، فلا الزنار يشبه 
أوساطهم.انمامي وٌ تشد خيط والزنار محرم(( وهو إلا أحدكم بمني 

المعلم المثي، ويكره الكلف باإولي التحريم ويتعلق رجورا، على يحرم ما م صظ 
والاحتفاء.نها، الطاهر في والصلاة العاورأ، اذكئار وص سرأ، ولو الواحد ٌم 

والخفالإزار لس ويكرم الأتفاه، كثرة ويكره الطآيؤ،، في ١^١^٠ ؤتخصيص ا أ-حيانال 
والطاقةالبيض، الثياب ولص اماسرع، في الواضع وين الانتعال لا نائما ثإلمكاويل 

المباح،في والإمحمإف ا ؤثوبه١ بدنه في الوسخ ترك ويكره ومجلسه، وبدنه ثوبه في 
منويكره ، •;،،١ باس لا أنه فالصحيح العصفر، غير الأحمر فأما ، الراويزل ويرن 

أبورواْ الجراري« على ونرقه الغلمان عن نغزيه وكا قال جابر روى لما رجل( )على )١( مس 
الكاّ

يزاللا أحدكم فان العال من »اّتكئروا .رفوعأ لم ملحديث الخ( العال )اّتكئار )٢( 
بمليالنص أكان أنسا ))•اك قال معد بن يزيد المة •أبي وعن  ١١انتعل ما راكأ 

اجد.المأبواب عار ويتعاهدها ءؤ.ه. مض نعم(( قال نعله؟ في 
أ-مانأ،نحتمي أن يأمرنا أه الُبي ركان تال محا• بن فضالة لحديث أحيانأ( )ؤالاحتماء )٣( 

داود.أبو روا0 
;جالهالاعّازا( من )ااابنّاذة مرفوعا أعامة أني عن أحمءر لحديث اللباس( في زاكواضع )٤( 

لن.للثّالملف لكراهة شهرة لس يحرم الميخ: قال اكؤاصع. هو أحمد: فال ثمان، 
بهيغل ما هدا يجد كان وأما لخبر غله ؤين ؤثوبه( بدنه في الوصخ ترك )ويكرْ )٥( 

ثوبه((.

الكتابأهل إن اف رمول يا رقكا قال أمامة أم عن أحمد روى لما المإويل( )وين )٦( 
الكابء.أهل وحالفوا وايزرؤ؛ تسرولوا نال؛ يأتزرون' ولا بمرولون 

منه،أحن ظ شئا أر لم حمراء حلة في الُم، ®رأيت البراء مل به( بأس )لا )٧( 
— ١٢٤— علته• منمق 



مموْأو عنسوج استعمال ويحرم واستعمالهر والتصوير ٠، وغيره' ثوب في الخيلاء 
إذالا الدكور، على طهو;؛ تثر ا هو وما حرير'؛* ياب اسحالته، نل * بنهب' 
فماأصابع أريع ■*^-١ كان أو حشوا جرب ل مرض أو حكة أو واضرورة استويا، 

للرجال'،المزعفر العصفر وبكره فراء وسجف جيب لمة أو رقاعا أو ' دوذر 
ص صعليه مله حرام فهر خيلاء فعله فإل الإنإر، برفع أمر . الم لأن وغيره( ثوب )في ( ١) 

نال:عود مابن وعن عليه، متفق اليم، الذ ينفلر لم خيلاء ثوبه جر أعن واللام الصلاة 
ذكرهجل اف من فليس خيلاء صلاته في إنامه أسل رمن يقول اف رسول صمعت 

داود.أبو ر,اْ حرام، ولا حل في 
الملائكةتدخل واللام،الأ الصلاة علي، سمله ااخْلاب أبو اختارْ واّتعمااها روالممرير )٢( 

عليهسماه عميل ابن قاله يحرم لا الثاني والوجه عليه• ءت،زا صررةأ أو كلب فيه بنتا 
عليه.متفق ثوب(( في نغما ءإلأ الخر آخر م واللام الصلاة 

والذهبالحرير لباس •حرم نال الذ ُبول مومىأن أبو ؤوى لما ( ٠٠٢٠بدمموه )أو )٣( 
وصححه.والترمذي داود أبو أخرجه لإنائهم« إحل أمتي ذكور على 

الحريرتلجوا •لا ائف ؤصول نال قال؛ الخقناب بن؛ عمر روى لما حرير( )قاب )٤( 
فييأتي حذيفة وحدبث عليه. متفق الآخرةأ في ه يلبلم الدنيا ني ه لبعن نان 

الزوائد.
.الذ رمول إلي شكوا والزير عوف بن الرحمن عبد »أن روى أنا لأن )ولضرورة( )٠( 

متفقعليهما! •فرأي;ه قال ذكره لما رواية وم الحرير! قميص في لها فرخص الممل 
عليه.

موضعإل الحرير عن هل- الذي لأسول •نهى قال الخْلماب بن عمر روى لما دون( )فما )٦( 
سالم.رواْ أؤمة، أو ئلاثة أو أصبعين 

بلبسهبأس ولا عليه، متفق التزعفر! عن الرجال لهى . المي ءان روى لما )للرجال( )٧( 
للماء.

بمدهم،ومن الم. أصحاب مجن العالم أهل عند عليه ؤإلعمل قال: الترمذي صححه 
الخبوءة!واسمثْ الحصير على يصلي غه الق رّول أكان قال شعبة بن الان؛رة وعن 

ؤغيرها.ة وكْلف
—١٢٥ —

ض إوبطاهر، حيؤإن من ؤإمبار اهواق على بالصلاة باس ولا نجاسته، تظن ما ال؛ياب 
٧رس سم، ويسن حشيح، نعل وءيرها؛'*ويباح ثالحصر المعلن محن يعمل ما وعلى 

الكانعليه! فصلى لنا بساطا •ونضح قال مفوعا أنس لحديئ، ال0لا،راُت،، محن )ؤغيرها( )١( 
الخام



ص
الجامحاتاجمماب ومحها 

وإل٠. صلاته؛ تصح لم بدنه أو ئوبه لأناها أو عنها، بعمى لا نجاسة حل قس اش 
متصلممل بطرف كاث وإل ُ. وصى؛ كره طاهرأ فرشها أو نجسة أنصا طض 

فيهاكونها وجهل صلاته بعل نجامة عليه رأى ومن ٠. بمشيه؛ ينجر لم إل صحن، 

وعالكومحادة المسب بن ومعد مماس كابن العلم أيل أكنر م)، في )صلاته( )١( تكا'ن 
باuءالخل م -يرين ابن قال للهوه تعالى لقوله الرأي وأصحاب ؤالثافم الأُل 

فييكون الحض دم عن الله. رمول ا-ئل فالت الصديق بكر أ؛ي بمن أساء وعن 
فيه!(.صلي ثم أقرصيه فال؛ الثوب' 

إنمحم،؛ أم ابن لقال وإّحق، والشام تألأوزاص ُالك قول تم وصحت( )كرم )٢( 
صن.وإلا تمح لم بطة عليها الهؤط ة النجاعكانت 

نجاسةم مشيود حل قدمه تحت كال أو نجس ٍلرفه منديل على صلى متى )بمشيه( )٣( 
بأضمممالة طاهرة أض على صلى إذا ما أشه صحيحة فصلاته طائر عليه يصلي ثٌا 

الأ.ل

نجه.

قوة.^؛٠ مني حول غير من ورزننثه هدا انى كالذي ذ الحمد يمول أل جديدا س اذقار
'الصلاة؛ ومواضع النجاسة اجعات بات 

١الثمط وهو  لصحةممط ٠ ١ صلاته ومؤصع ؤثيابه المملى بدل ءلهارْ بع.  ١١
تمحلم نجامحمة غيها قارورة حمل أو أوحملها ثوبه أو بيديه لاقاها فمتى ا ر الصلاة 
مجنرجليه بين كانت أو إليه تند يلم نجا حائطا أو ثوبا ثوبه من إل لا صلاته، 

زالتأو فازالها علبه مقعلت أو متجمرأ آدميا أو طاهرأ حيوانا حما أو ملاقاة غير 
عينهاجهل لكنه غيها كانت أنها وعلم صلاته بعد نجا—ة عليه وجد ثبتى ٤ ريعا 

ثباالأحوال بعض فيها تصح وما مْللقا فتها إلا الملأة تمح لا الم الصلاة( )ومواضع )١( تكآدُ 
الغرض.دول النمل فيه يصح ٌم 

عنها.معفو غير نجامة محن ؤثيابه بدنه محل صلاته( )ثبوصع )٢( 
القبرعداب عامة فإن البول من ،اتنزهؤأ ؤاللأم الصلاة عاليه لموله الصلاة( لصحة )بل )٣( 

ضه1.

نعليهحلع إذ ياصحابه يصلي الغم 'بينما قال —عتا أبو روى لما )ريعا( )٤( 
داود.أبو رواه ^^٠ فيهما أن أخرم -مريل أن فنكر بم-ارآ عن فوضعهما 
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معظمه جم ومن أعادُاُ جهلها أو نسيها لكن مها كانت أنها علم وإن يعد، لم 
،راض)زوالي(• يمد لا والثانية الروايتض، إحدى هده )أعاد( )١( 

المحابشمص===^==========ت============^ص^:=ع== 

بعدعلم ثم الصلاة عن مانعة أنها وجهل وعلمها ة التجاّأصابته بأن حكمها أو 
مابوس الشيخ؛ قال ٠ اإمتاخرسُ أكثر عند الصحيح وم ٠ يعدر لم نسيها أو سلامه 
مالعلماءم. من طائفة ونالته عليه إuدة نلأ ناسيا أو جاهلا بالنجاسة صلى 

كانتإذا فيها ؤالصلأة فيها صور لا التي والكنائس البح لحول ثبماح )فمل( 
إنماالأناع؛ في وقال مرين، أو مرا ولو *قبرة يسمى مما الصلاة تصح ولا نظيفة، 
المقبرةفي والمجد القبور مجن واحد عند المع والصحيح فصاعدا، ثلاثة المقبرة 

تصح^١ ، ٤١إليها فكملاة نبلته أو حوله بعدم حدثت وإل كهي، بعدها حدث إل 
القاصيقال نهر، سهلح على ولا للفرار، تابع الهواء لأن طريق على ساباط- في الصلاة 
حدثولو . ؤغيره العالي أبو قاله فينة كالالصحة والمختار سفينة، فيه تجري 
فيه.صحت بنائه بعد مجد تحن النهي مواضع من غيره أو طريق 

ؤكلريقبمقبرة الجماعات له تكثر مما ونحوها وجنازة ؤكيد جمعة ؤتصح إ رفصل 
أحمدقال الشرح; في قال بدللئ،، إلحاقه فيبعد والحس الحمام فأما صرونة، ونحوم 
حرممكانه في وصلى غيره لحم وإن ٠ الغصب' موضع في الجمعة يصلي 

ِاضوالثجى ومجاهد وسالم المسج بن وصعيد وعطا، عمر ابن قول وهذا يعد( )لم )١( 
ام،س٧  .

اكاضأينما تال سعيد ابو روى لما المدر، ؤابن وإسحق الأنصاري ويحم والزعري والنخم 
نعالهم،الناس قخاع اب؟، يعن مضعهما نعليه حلمع إذ بأصحابه يملي ؤغ الق مسول 

فالقانعليك ألمت، رأطك قاما: نعلكم؟ إلقاء على حملكم ما تال: صلاته نمى فلما 
ومالك:ئيعة وقال داود، أبو ررا0 فدرأأ فيهما أن فاخيرني أتاني جريل إن نال؛ نعالنا، 

بعده.يعيا ولا الؤنن، في دام مجا يعيد 
لحديثعمر ابن منهم جماعة به وقال الوجم، في به وجزم الموفق اختاره )المتأخرين( )٢( 

•النبي لأسأنغها بمللت ؤلو سعيد، أبي 
يهلللا ناسيأ أو مجخْلثأ العبد فعله إذا الحفلور اجناب مقصوده كان ما لأن رالعلماءا )٣( 

الثمح.كلام اه المائة. 
يكفيفلا الصلاة كسترة وليس تحل، كوخرْ ولو حائل بلا فتكره إليها( )فكملا٠ )٤( 

المجد.متهم جماعة به جزم المجد؛ حائط 
الالجمعة لأخ فيه الصلاة صحن، مغصوبا يعضه أو الجامع كان إذا النم،( )موصع )٥( 
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ولافطام. من أو عضو من >نه محقط وما أ. الضرر' مع قلعه يجب لم بنجس حمر 
ؤتمحبمأسطحها، ا ومغصوب' ا إل' ؤأعطان وحمام وحش مقبرة في الصلاة صح ت ه

الفمر.عدم مع تالعة ويلزمه اللحم، غطاء إن له بمتمم ولا الضرر( )مع )١( جض 
أ'ننهى . الق رّول رأن عمر ابن عن والترمذي ماجه ابن ;وخا لما إل( )وأطال ٢( ) ض

الإلومعاٍلن والخام الهلرض ونارعأ والممرة المزبلة محاطن؛ ّح ض بملي 
وهونجسة تكن لم ما صحيحة هذء م الصلاة أن أحد رعن الذ، قلهر وفوق 

متفقمسجدا فانه نمل الصلاة أدنيك افحيثعا لحديث حيمة ؤأض الثافم مذهب 
١!^^والمذهب عليه، 

حنغةأبي مذهب و*و يصح والثاممة الشافم، قولي ؤأحد الروايتض أظهر في )ومغموب( )٣( 
صحتها.يع فلم الصلاة إلى بمود لا ادهي لأن الناسي، قولي إحد ومالك 

آداءعلى تقوى ولو امحتده، ولو غصب؛ أبنيتها بقعة م صلاته وصح وصحت اوك؛اب 
علىحجه يصم لم ذاكرا عالما يغصب حج لو لكن صحت حرام ياكل عبادة 

الصلاةن صح. اسمها يزل بما الغضّب غير الهي أماكن غيرت وإن 
وقطن»شيس وعلى وعليها وارم المدبغة وفي الماخ أض في وتصح  ٢٢فيها'

سيرهافي الاز نزول مواضع في بالصلاة باس ولا ٠ حجمه' وجد إذا منتفش 
أعدما وهو ى>زوق في نصح ولا الماء، ودها ث؟ لعلمها فيها تناخ الم والمواضع 

كثرما وهو الطريق قارعة في ولا ءلاهرء، كانت ولو الزبالة مر*ى وهي مزبلة ولا للذبح، 
صعلا وبما القليلة، الأبيات بطريق باس ولا لا، أو مالك فيه كان مواء ملمنكه 
نصا.ثحدْ للسلهلان تحمى مقصولأ في الصلاة وكرْ نصا مة وييمنة الخلريق جادة 

فيهالصلاة مجن الغاص فامنع المغصوب الموصع »ي الإمام صلاها فإذا بشة تختص = مزض 
لدعايالعلريق، في وصت ثالآتدعة الخوارج حلف صحت ؤلدلك، الهعه، فاتتهم أئس 

إليه.\ذح\ج*■ 
نعاللاقامته مزاحمته عليه الحرم ؤإنما الجلة، في ماح الجد ه إ وصحت، نحرم إ ١ ر 

صحارج فهو نروءله١ \و ^ انمادة ك ٧ >إتذ( )٢( 
طامهم.وحول المقرة س الموتى ص أو جدأ م أو دارا( الخام كجر )فيها )٣( 
الخهةاصمرار لحدم تصح لم حجه يوجد لم وإن السجود، أعضاء لاستمرار رحجمه( )٤( 

عليه.
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يشاخص باصتقبال  iliUقمح؛، فؤئهاُ ولا الكعة في الفريضة تصح  Nj} إليها؛ 

اكلةاط\ل ومحها 
الصلاةانتاح ويلزمه ؛، مقرر في مائر راكب ومتنقل لعاجز إلا يدونه تصح نلأ 

مدحائل ومحتها ينه يكن لم إذا حاُد ابن مل ثم ؤإلحش الغم، إلا إل؛ها( )قمح )١( 
آرتح"ن^؛٠• متفق  ٠٠١٠^وا تجل^١ القبور إلى محلوا الأ واللام الصلاة عليه 

ُ'نولوا كنتم اوحتئعا قوله ولنا مجد، لأنه نمح حنيفة ؤأبو الناقص وقال نوتها( )•؛١ )٢( 
فماعاالمانلة قاما لجهتها متمل غير صملحها على أو نيها والمصاي ثعلزه! وجوعكم 

والمسامحة.التخفيف عنى 
محاحلا مالك ونال رأي،، إصحاب ثالشافص الأوزاعي نال وبه قمبر أو ؤلويل مفر م )٣( 

صكاث إن وجوبا بالأرض وبمجد منه الموج يمكنه لا نجن موصع م وبملي 
ضماء في هو مر• وكذا قدميه، على وجالس يمكنه ما غاية أوما وإلا ٠ يابةُ النجاسة 

السن،من جميعه ليس الشيخ: وقال ء\ئشة، لخبر الكعبة محن والحجر ٠ يؤضءر وطين 
لمذللمنر عر مازال استقبل ممن وميرء أذرع ستة البيت حدود ز الداخل وإنما 
هوائها.إر صحت بنيانها امنة م•م■ يخرج جبل على صر ولو ٠ ر صلاته نمح 

امتقالباب 

ثمبالمدينة عش ستة ٠ ْ بمحته ■ مني. عذ المقيض  si'.*.-إر عأي^م النبي صل 
يخلاف،سقوهله، عدم عر ومجمع ه نفر مقصود لأنه جود، اللركن تقديا ه( )يابم( ١ ) 

انكتامالجاّة. خقا٠ 

اسطعتم!،.محا منه فاتوا بأمر أمرتكم #إدا لحدين، )يوصء( )٢( 
جميعهعنه الخروج س فلأيي وإلا الطواقح، لغير ية بالنومدا صلاته( محح )لم )٣( 

احتياطا.

المالحالة ة كالجلعلها، غيره الثيء يقال الم الحالة اللغة ر القبلة وأصل )القبلة( ( ٠ ) 
لانبالنبلة وسميتج المصر، يتقبلها الم للجهة كالعلم صارُن، لأنها عليها، يجلى 
تقابله.ؤص يقابلها المصر وط عاليها، اواس 

أرأو المقدس بيت إر بالصلاة استقل هل الخلافح غيه بمكة مقامه ور )بمكة( )٥( 
ا.إليهأو الكمة 
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الملةمن زب من وفرض ، رإليها والمجرد والركوع الافتتاح ويلزمه ٠ وماص ٠، إليهاُ س م
إسلأمةمحاريب وجد أو يض ثقة أخبرْ فإن جهتها؛؛؛ بعد ومن عينها، إصابة 'لأل 

اجتهدوإن ومنازلهما. والقمر والشمس بالقطب غر ال*ي عليها ويستدل بها، عمل 
ومم•ءناوْ. أؤثقهما المقلد ويتبع الأخر أحدهما يتبمم لم جهة فى فاختلفا مجتهدان 

القبلةبادلة العارف ويجتهد يقلده. من وجد إن نمى تقليد ^١ اجتهاد بغير صلى 

كانؤه اس ر؛مول •أن ععر ابن وعن المصير، لا بالهلؤيل فاختص محقر )خمن نه أل^ 
ؤدءامغٍه

رإلأوللخاري عليه متفق برأِه يوميء وجهه كان حث ;أحك ظهر على بح ي'اتيّ 
الفراض!.

أنفأؤاد محاز إذا كان ه اذ رمحول أن أنس روى نا لعاجز إليها الصلاة افتاح )١( 
داود،إم أحمد رواه رئابه. وجه كان حبن، صلى ثم فكم القبلة بناته امحتتبل يتهلوع 
حارعلى يمر اف ر؛سول رأيت نال صر ابن لحديث يلزمه لا الثانية والرواية 

والمار.داود أم راؤه خيم إلى متوجه ومو 
مذهبوعو يجوز لا الثانية والرثإية والشانم، عْلاء نول وهذا القاصي واختارْ )ثُاش( ( ٢) 

•حنثغة أم 
عليه.فيامحا كالراكج، ؤالجؤد ياليموع ممىء الامجدي وقال إليها( )ؤإلجود )٣( 
حنيفةأم قول وهذا الومحط، ويتحري نلة والمغرب المثمق بين ما أحمد قال زجهتها( )٤( 

الترمذي.صححه نلهء والطرب المثمق بين ءما واللام الصلاة عليه لقوله 

إلابا.ونه تهيح فلا اا,صالآة لمحة الثامم• الشمحل وهو الحعبة، إلى بالتوجه أمر أر؛ىب 
فانوإكاف، محرج نحو محله طهارة المسافر نفل فى ويعتم نادرا، ولو ؛ لمعدور؛ 'م 

فالاة نجاّدابته وءك« وإن صحت طاهر حاثا فوقه الم" نجم اإ٠تكوب كان 
لافتتاحالقلة رّتقا ،اّش. صلاته، دت فعمدا اّش. •طقما ءان ، ام  ط•٧ ب" ر ي و رر، 'م 

مراض

_،i"

الصبحصلاة في بمباء الناص بينما I عمر ابن تال القبلة، امحتتبال عن عاجز )لمعذور( )١( 
القبلةستقبل أن أمر وتد قرأن، عليه أنزل قد اف. رمحول إن فقال: آت جاءهم إذ 

عليه.متفق الكمةأ( إلى فاستداروا الشام إلى وجوههم وكانت، فاستقبلوها. 
ثالنجاصا>تج،الزبال على ؤتمرغها لتقلبها الجامحة مجن غالبا لم تلا الدؤأب لأ، رصحؤتح( رم 

صحوقد ركوبهما، إلى ماسة والحاجة ذهبؤ، الؤناهر في نجسان منها والحمار والبغل 
الجؤاز.دليل وذللث المملوع حمارْ على يصلي كان أنه الض عن 
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•٠ بالأووُ صلى ما يفضى ولا بالثاني، ويملى محالة، لكل 
اكةر0ومحها 

والفلوالقضاء والأداء الفرض في يشترط ولا معينة، صلاة عين ينوتم، أن فيجب 
ماف. رسول مع قال،كا أيه عن ريعة بن عامر بن اذ عبد روى ا ي)بالأول( )١( 

ذكرناأصبحا قلما حياك، منا رجل كل محلى الملة، أين ندر فلم مفللمة ليلة ض صغر 
وحسنه.الترمذي، رواء افره رجع هيم ثولوا ؤأيبما نزك ؤه للغم ذللي 

صلأت4.د تفلم نواه مجا غير إلى لسانه سبق وإن خلافا، فيه نعلم لا واجبة ومر )ال؛ت( )٢( 

الثانيةوالرواية ' بالأصررر وسجد ثم ماش وهو ويقرأ محيره، جهة إلى ينحرف ثم الصلاة 
نيويدور صواء، الراحلة على الوافا مرن وغيره والوتر ٠، المامحى الصلاة تجوز لا 

غيروالمراد ، التفا في يلزمه ولا الفرض صلاة في القبلة إلى والمحفة الفينة 
غيرعلى بمدشّها الفلاة ركوب وهو تعاسيف، لراكب الاستقبال قط يولا الملاح 
صوب

ازمعالشرط وم  ٠٠٧١باب 
الصلاةتصح فلا ٠ تعااىُ اذ إلى تقربا العبادة فعل على القلب عزم شنعا وهي 

عنانقطاعه غير من ممكن ثإلمجود اؤوع لأل ؤالشافص، عطاء قول وهذا )بالأصرا( )١( 
محيره.جهة 

حنتفة•أيي ومذهب الخرم كلام ٠لا٠ر وهو )للمام( )٢( 
الضة.لتسيير لحاجته الفرض في ييور أن يلزمه فلا الملاح( )عتر )٣( 
إلىهو عدل أو عتها لعجزه محيره جهة عن دابته عدك فلو راات١ثه، الهائم ومحته )صوب( )٤( 

بمللت.ؤطال محيره جهة أنها لقلته أو جهلا أو نؤمأ أو غفلة القبلة غير 
بهّكدك أي، بخير الق نواك يقال القصد لنة )التية( )ْ( 
اكتسابأو لمخلو3، تصنع من آخر محيء دون الق بعماله يقصد بأن تعالى( الق إلى )تقربا )٦( 

الفعلتصفية هو بعضهم ؤتال الامحلاص، ؤعدا متهم مدح محبة أو الناس عند محمية 
أحبتهمجن تلب امحتودعته مع،، من ٌر الخبر،الإخلاص وفي المخلوق،. ملاحفلة عن 
إذر»امحتثالأ وحده ف العبد يعمل أن وم عليا ت ثلاث الإمحلاص ودمجات عبادي،، من 

للإكراميعمل أن وهي ودنا الأخر؛، لماب يعمل أن وهي وومحعلى عمليته، بحمح، وتاما 
أفراده.تفاؤتت وإن الرياء فمن الئلاث عدا وما آفاتها. مجن ؤاللأمة الدنيا في 
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نانالوقت، في بمسير بزمن عليها تفديمها وله التحربميجة مع وينوي نيتهن. والإعادة م
منردقلب وإن امتامها، نيها فك وإن بطات؛اُ، تردد أو الصلاة أياء في قطعها الأل 

نمصحيحة نية بها تلبس نان التردد، مع ذلك يحمل ولا جازم، عزم النية لأن )بملك( ( ١ ) ماض 
بذلك.تجلل لا حنيفة; آبو ونال الشافم، قول وهذا بمللت، منها والخروج نهلعها نوكا اش 

بعدالصحة يمنع لا و١لماد ٠ المالآةُ نعلتم فصد معها يمر ولا ٠ بحال' دونها ب ض
تركأنه ذكر ثم فعلاهما وفائتة حاصر ظهران عليه كان ولو المعتبرة، بالية إتيانه 'لتاض 

شكوإن ٠ عليه؛ ما بها ينوي واحدة فلهرا صلى عينها يعلم لا إحداهما في شرطا 
أتمها،الصلاة أعمال عءت عملا يحدث أن فبل فيها ذكر ثم عمر أو بظهر أحرم هل 
نفلاأنمهافرصاأر نوى ها شك وإن فرصه، عملابط أحدث بعدأن ذكره وإن 

لمالإمامة نوى ثم منفردأ أحرم وإن صح، مأموم حضور ظانا الإمامة نوى وإن نفلا، 
وهوالمفا في الإمامة صحة والمنصوص نفلا، أو الصلاة كانت فرصا تصح 

ُرحُ لعذر منفردا صار ثم إماما أحرم وإن ٠. ر الفرص في تصح وعنه الصحيح'؛' 
الديزهله مخلمين اف يمدوا إلا أروا ووما تعالى لقوله بمحال( بدونها تصح )فلا )١( ثثش 

ولقولهوحده، لذي أنه بعمله ينمي بان ؤذلك الية، محض وهو القلب، عمل والإخلاص الثاض 
عليه.متفهم، نوى،  ١٠امريء لكل، وإنما بالنيات الأعمال #إنما 

منحلاصه أو وغيره النبر على صلاته في ؤاللأم الصلاة عليه لفعله الصلاة( )تعليم )٢( 
خصم.

اللأنه الفاتة ني والقضاء الحاضة في الأداء نية تشترط لا لأنه عليه( ما بها )ينوي )٣( 
ؤتقعصحيحة صلاته أن خرج ند وتها قيان أداء يتؤيها صلاها لو أنه المذهب يختلق، 
الشرح.م قاله أداء، وقمت، ونتها في فعلها فبان قضاء نواها لو وكدا قضاء، 

ميمونة،حالتي عند ابن قال عامه ابن، لحدت تعه ومن، الموقف، عند )وهوانمحيح( )٤( 
متفقيمينه، م، قاداض يدمح، قاخد ارء، بم، فقمت الليل، من، بملمح، الم. فقام 

ولأنهالعلم، أهل أكثر قول وهو للثلاثة وفاقا والشيح الؤقهم، اختابها الفرض( في )تضح )ْ( 
داود،وأبو لم مرواه يهما. نملي وجبار جابر فجاء وحده أحرم واللام الصلاة عليه 

الامحمام.بخلاف إليه داعية ؤالحاجة 
تعللرمحه غيره، أو لعذر صلاته ؤمدت الحدث المأمؤم مبق أن مثل صح( )لعذر )٦( 

.٠٣٠٧١قياس انمني في ذكره 
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الكاب

م'ض
اباب

|مو

م1بويجب بطلا• فرض إلى فرض س بنية انتقل وإن  ٠١جار المتسع وثته في نفلا >صه 
منتتمة صلى مس أحمد ونمى حماعت، م الصلاة مرد بمحرم،نفردأ أن ،ثل )جاز( )١( 

اص'بمنه مخرج معهم، ؤيدخل صلاته قطع الصلاة ؤأممت ا|لآع-ام حضر ثم منفردا فريضة 
املى.بطريق الجماعة بحضور اكافلة فهلع 

ضرفرادى أو بغرم جماعة ؛تمونها فعليها إمامه، صلاة ببطلان مأموم صلاة نبطا لا وعنه 
'ٌمُ صء7ُ الحدث ّمبقه إذا له الإمام لأسخالآف الإمامة نوى ولو ٠ جماعة' اختا.ِه 

ك،الذ الخليفة ويبنى عليه بما قياني يقؤم ثم بهم يلم مء" لمبوق ١ تخللف وي
الصلاةفي معه دخل يكن لم الذتم، والخليفة ؛ ا'لأول؛ فعل على الصلاة في معه كان 

وانبقى، بما يجهر ثم منها ابمام قرأْ كان ما بمر لك>■ ٠ ُ الفاتحة يبتدفء 
المأموموانتظره لنفسه قرأ بعده فيما أو اؤوع في معه دخل يكءب لم 1ُن امتخلن 

بتلماكاعتدائه وليس منه ولجي غثرْ ٌّراد وم حامد ابم' قاله المأموم ولحق ركع ثم 
لوكما به ص بما ياتي ثم الإمام ترتيب على بنائه في محذور لا إذ صروريا ازكعت 

الباقونوصلى بعضهم استخلف أو ؤجلأ طائفة كل اصتخلف وإن يستحلفه، لم 
فضاءفي بصاحبه أحدهما قاتم الصلاة ببعض فاكثر إثنان مبق وإن ٠ صح' فرادى 

ثيأنجماعة لعير إمامه صلاة ببطلان المامؤم صلاة يهللان بعدم القول اختار جماعق( راختائه ( ١) 
مللثافص. وفاقا الأصحاب من 

لماعمر أن ال^خارتمi روك، لما للعير، البعللأن عدم رواية علك، صح( الحدث ٌبقه ر1ذا ( ٢ر 
كالاجماع،فكان ينكر ؤم الصلاة بهم قاتم فقدمه عؤف بن الرحمن عبا بيد أخد طعن 

معيد.رواه علي ولفعل 
انتفلرواأو منفردين وسلموا بهم يسلم من المسرقإ يتخلخ، لم فان بهم( يسلم )من )٣( 

تءءتثءهممتيقس,طهه,,, 
له.قراءة الإمام قراءة 

مايوجا ولم القراءة بفرض يأت لم لأنه الإمام قراءة ءلىٍ بجني ولا الفاتحة( )يبتديء ره( 
بحال.مامؤما يمر لم لأنه عنه يمهله 

الأعدادأماد إذا البغدادي عالي بن حامد بن العن الذ ءٍلم أبي فول من منه( )ولابد )٦( 
بالركعة•

الزاد.في ذكرها ؤالاخرى الثانية، الرواية على كله هذا صح( )زادي )٧( 
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وإن٠، ءرصاُ إماعته كتية تصح لم الاثتمام المفرد نوى وإن والأتمأم. الامامة نية جرب 
يراجعه.العلماء ؤاختيار الرؤائد يى ذمها ؤيد إمامته، تصم ؤعنه )فرصأ( )١( مانثس 
اباب

يصحلم المبق عدر ؤبلأ صح مسمافر سلم إذا بمثله مقيم ائتم أو فاتهما ما 
اص

اكلاهءمإلى المني اداب اب ب ص
وفيه من خرج إذا يقول وأل وخشوع'؛٠ بخوف متطهرا إلها الخروج بمن 

ولاحول ولا انك، على نح تيملباش، اعتصمننه ياذ، امنن اد)م، م بث الصلاة لغير 
أظلم،أو أظلم أو أزل، أو أزل أو أضل، أو أضل أن بك أعوذ إني اللهم باق. إلا موة 
٠خهلاهُ ص ويقارب ٠ ووقار'" سكينة إليها بمثى وأل علي'ُ'، يجهل أو أجهل أو 

وفي٠ ٠ كراهة أشد المسجد في وهو يخرج، حين من أصابعه ص يشمك أن ويكره 
انتقاللأنه صح بمقيم بمي بما قاتم أميع فرضه مقيم ومعه مساير ملم إذا صح( )مسافر )١( ماِي 

الصحابةلأن الم. وميم ناخر حض بكر أم كقضية فجاز جماعة إلى جماعة ض |لإب 
منالانتقال فحصل ؤاللأم الصلاة عليه به مجوتهين فصاؤوا بكر بام مؤتمين كانؤإ 

أخرى.جماعة إلى جماعة 
مننمره إماما الأُوم صار أو به قاتم أخر إمام إلى إمامه عن انتقل إذا بمي يصح( )لم )٢( 

لقضيةالعد.ر محل في جوان؟ ثت ا وإنمح؛مه، الدليل مقتفى خ يصح، لم عذر غير 
الأصل.على عداه فيما فيبقى عمر 

الأحكام.من به يتعلق وما لها والخروج إليها الوجه الصلاة( إلى )المثي )٣( 
ثموضوءه فاحن احدكم توصا رإذا قال مرفوعا عجرة بن كب لحديث )وخثرع( )٤( 

داؤد.أو رؤاه صلاهء م فإنه أصابعه بين يشبك خلا المسجد إلى عامدا خرج 
به.هو ما خلاف على الثيء إدؤاك الجهل: على( يجهل )أو )٥( 
اكانيالكسة إن فرقا، ينهما أن الظاهر الووي؛ وقال كية، البمعنى هو فتل )ووقار( )٦( 

ؤعدمالصوت وخفض الطرف كغض الهيثة قي والوقار انمث، ؤاجتناب الحنكان في 
وعليكمفامشوا الاقامة سبمعتم ءإذا الصحيحين حديث، ذلك في واشل الالتفات، 
,فافصحإ، خانكم ؤما فصالؤإ اديمتم نما المكينة، 

فخرجالصلاة، )]أفيستج قال ثابت بن هل لحديث حنانه، لتكثر خطاه، بين زويقارٌسا )٧( 
لتكثرهدا؟ فعلت، ّ تدؤي الخعلا م فةوارمسا معه ؤأنا يمني الله رتّمول 

الصلاة®.حللم، في خطاي 
مأحدكم كان ٠^١ قال ؤالملأم الصلاة عليه أنه صعيد أبي لحديث كراهة، )أشد )٨، 
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القاب

بلاإمامه صلاة ببطلان مأموم صلاة ويبطل بطلت؛أ؛ عذر بلا مويم ١^ 
'ياّصح متماً النائب وعاد ناسه بهم أحرم ص الحي إمام أحرم وإن ، استخلاف 

حاجتهونوت نعاس غلة وحشية المرض مثل لأجلها يخرج الم لألاتحذر عذر( )بلا )١( 
صىنملى رجل غأحر الغرة، مورة فقرأ بغرمه معاذ اصلى قال جابر روى لما إمجامه، لتْلويل 
ُ'لالم فأتى فأحرْ، اف لآسول لأض ولكن نافقت،  ١٠نادت نافقت، له فقل وحده 
الرجليأمر ولم عليه، متفق محرض، معاذ؟ يا أنت أفتان نقال: ذللث له يكر ف. 

بالإعادة.
أنوالصحيح واحدة، رواية صلاتهم مهلل بكر أبو فقال امتخلف فان امتخلأف( )بلا )٢( 

عمر.كفعل ذللث له 
فحانكمحنهم، لماح عوف بم إلى الذ بول ذهب فقال مهل روى لما )صح( )٣( 

فيونف حتى فخلص الصلاة في والاس اف بول فجاء بكر، أبو نملى الصلاة 
ثمبهم نملى عس الٌم ثبمدم انمف في امتوى حتى بكر أبو فامتأحر الصف، 
عليه.متفق انمحمف( 

عليكالساش بمحق أمأللث إني اللهم مامدم: مع يقول أن وين ا. أشدر الصلاة 
اتقاءحرجت سمعة، ولا رياء ولا بطرأ ولا أشرا أحرج لم فاني هذا، مجمشاي وبحق 

الإنه ذُوني، لي تغفر وأن النار، من تنقذني أن أسألك مرصاتلد، وابتغاء صخهللد 
ضُ نور اُي لوفي نورا ثبي في إجعل اللهم يفووت وأن '• أنتُ إلا الذنوب يغفر 

وذيذورا زرا ^، ٩٠زرا أ!مام زرا ش٠اإي وءن  byص وءن زرا .>مري 
by  زرابشري وفي زرا شعري وفتمب زرا دم وم زرا لحمي وفي زرا عصي وفي
كانمجا صلاة في يزال لا أحدكم وإن الشيطان من اكشبيلث فان يشبكن فلا لجد ا =

اىسالصلاة، ينتظر كان إذا العلماء بعض قال أحمد رواه •نه| يخرج حتى المسجد قي 
ينمبلث إسامها نل يسلم التي الصلاة من انتقل لما أنه ومد فانه الأمحار، بين جمعأ 

أصابعه.
صلاةتللث مشبلث وهو يصلي ءالدي قال عمر ابن لمحديث أشدآ الصلاة )ؤبي )١( 

عاوهم|.المغضوب 
ماجه.وابن أحمد رؤاه ملك. ألف سبعون له ؤاصتغفر بوجهه، اف أقبل أث( )إلا )٢( 
والهدى.للعلم اّتعارة نلقي، نوا( لصاني )وفي )٣( 
تلبهعن ايور بتجاوز وإيذانأ الجهات، جميع من بالنور محفوفأ لأكون نورا( )ؤتحم )٤( 

جهاته.ماثر إلى ؤممعه 
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اكلأة>ا،صمه بآب 

أكر«أ؛؛»اف •يفرل المزأم، ثتسوية إقامتها، س »ند«ُم عند القيام 
حذويديه جعل كم إذا ؛إس اف رّمول ارأيت ذال الساعدي حمد أبي عن )الصلاة( ( ١ ) م'؛-. 
يعود•حتى امتوى رأسه رفع فإذا ظهره، عصر ثم نكتته س يديه أمكن تكغ وإذا كثه، م ذ

باطارز«ؤامتقبل تابضهمأ، ولا ش مفت غير يديه ؤصع سجد فإذا مكانه، فقار كل 
اليمنى،ونصب المتم، رجله على جلس النتجن في جلس وإذا الملة، رجليه أصابع 

رواهممعلته|( على ؤثعد الأخرى ونصب مى اليرجاله ندم الأخيرة التكحة في جلس وإذا 
البخاري.

المؤذنفرغ إذا يقوم الشام؛ ونال، الحرص، ض هذا على الر؛ بمد ابن فال ند( )عند )٢( 
أولم ينرهون والزهرمحا الم ومكب بن ومحمد العزيز مل بن عمر وكان لإنامة اس 

بيوم.

افرسول علينا فاقبل الصلاة |أةيمت تال مالك بن أنس روى لما الصف( )ؤتصوة )٣( 
البخاري.رواه ظهري، ويإء من أياكم فاني صفوفكم صووا فقال: بوجيه 

وحديثانديما العلم أهل عوام وعليه مالك نول ؤعو نطقا، بها إلا تنعقد فلا أكم( )الله )٤( 

'•زرار وزدنتم، زرا أعطم اللهم زرا، واجعلمني زرا لي وآعظم زرا نفي ثقي >ص 
بالكليةالجمعة أو الجماعة فوات حثي وان يسع، لم الأنامة سمع وإن رفمل، 

وأناليمنى ؤجلمه يقدم أن استحب المجد دخا فإذا الامحراء، بمحرء أن ببغءِ فلا 
الشطانمن القديم وملطانه الكريم وبوحهه العظيم باذ أعوذ انك، م »بيفزل 

أبوابلي وافتح ذزبي لي اغفر اللهم محمد، علي صاب اللهم ف، الحمد الرجيم. 
الذ،م بوفال؛ الخروج في السمي رجله فدم خرج وإذا لم. مرواه << رحمتك 

لحلفإذا "فضااّثا. أبواب لي وافتح ذزبي لي اغفر اللهم محمد، على صلى الهم 
لأنهالقبلة مت.ةبل ويجلى المجد، تحية نكعتض يصلى حتى يجلر لم المجد 

فييخؤص^ أن ويكره يكن،• أو بالطاعة ويثتغا أصابعه، يفرير ولا المجار، خير 
أويؤذ مالم له تستغفر والملأكة صلاة، فى فهم َىزلاث تءام فما الدنيا. حديت 

لحد■•

بمعناهفيكره يقول، وهو الصلاة إلى خرج . النبي »أن عباس ابن عن نورأ( )وزدني )١( ال 
لم.مرواه 
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 iU^ الكتأب*ن الإمام ويمع كالسجود، ُ عنكسهر حذو ممدودة ا/دصابع مضموم يديه
لألا ٠

قوله(٧ أكم. اف الشافم: وقال التسليم. وجه عر لذ امم بكل تسد حغة: أم تال و =
قاسداود. أم رواه التكسر! اتحربمها 

انتعإذا اثذ. رّول ٠^، نال عمر ابن روى أذنيه، نوع إلى أو )مكييه( )١( 
منرأمه يرفع وبعدما ينكر أن أياد وإذا متكييه بها يحاذي حتى يديه ؤع الصلاة 

الجدتين،.بين يرفع ولا التكوع، 

اذئاس
الخام

فيهامايكره وبيان الصلاة صفة باب 
دال.ااثصلق وما ومتنها وواجباتها وأنكانها 

دونوالأّكعسج المناكب بمحاذاة وت.*..ويتها الصلاة، تمام مجن الصفوف تسويه 
ا١٩يؤم■ صفوفكم، وسووا اعتدلوا قائلات يمينه عن فيلتفت االآصا;ع، أطراف 
أنيمّتاوإذا ُ، الإمامُ يدخل أن نل الصلاة تقام أن سم أحمد: قال ُ كذكُ 
محيالإمام يحرم ولا رآه. إذا وإلا المسجد، في الإمام كان إن الأُوم نام الصلاة 

الصنفتكميل ويسر' نحا نون جمدعاء والتكبير الإقامجه ' بير وليس الاقامجة Y نفر 
للرجالصف كل ويمنة الصفوف، حلل ومد المامومجين، ؤراص فالأول*؛*. امحؤل 
وكلماأقرب، كان ولو الجار على مم■ أفضا اليميآ' ■م■ الأبع،- أن وظاهره ، أفضا 
فيطمع فان منه، الصّغر وفرب * * الأفضا قرب وكدا أفضا فهو الإمام ■ ٢٠فرب 

حلفليكون الإحرام تكبيرة نبل للصلاة موقفه يدرك أن وهو — ا'ادولى التكبيرة إدؤإك 
عجلةتكن مالم الأولى النكعة ولإدراك يرع، أن باس فلا — ١لأفتتاح كبر إذا الإمام 

اخانمالك بن أنى جنب إلى )أصليت قال لم مبن محمد روى لما كيلك( يارْ )وعن ( ١ ) 
دائن.أم رواه فدكرْ العود! صنع لم تدوي هل فقال؛ يؤما 

اذلرّول تقام الصلاة |كا'ت قال هريرة أبي ث لحل. موقفه، أى ا/ثمامآ يدخل أن رنل )٢( 
داود.أم رواْ مقامه، . الم يقوم أن قبل مجصافهم الناس يأخذ ف. 

الأئمةجل وعليه وإسحاق، ؤالخافم يوخم( إم الحسن تول وهو الإقامة( تفرغ )حتى )٣( 
فراغه.بعد يكم كان إنم١ ه ١^٠، لأن الأُمار في 

كانتوان النم مسجد حى وءلاهرْ الخ، الغاص بعلم 1لو لحديث فاذول( )الدول )٤( 
عئمان.نهاية محراب، في الصلاة 

والهي،.الأحلام أولو ضكم ٠ليلني الحديث الأفضل( )قرب )٥( 
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سماه'٢؛كوع قبض نم شنه، وغيرئ الظهرين؛، ءٍر أولتى في كقراءنه ؛ خلفهُ 
اسمك،وتبارك ويحميك، اللهم >>سبحانك يقول ثم مسجده وينظر ؛ منه تحت 

تالجابر  lSX)لما لتسمعهم، الماموص بعض جهر إساعهم يمكنه لم فان خلفه( )من )١( 
بكرأم كم اس ا1~ول كم فإذا خلفه بكر إم اف نرل بنا صلى ١١

عليه.متفق لسهامحااا 

والكسوفوالعد والجمعة والصبح والعشاء المغرب أثلم فير مجير الفلهرين( )غتر )٢( 
لض.العن الخلفؤ بنقل ذلك ثت ؤتد والؤبر، والتراويح والاتقاء 

الرأيوأصحاب والشافعي والتخص والثوري هريرة ؤأبي علي عن ./وى سإه( )كوع )٣( 
الزيرابن عن ذللث رومح، اليدين إرصال أصحابه عليه والذي ماللد، عن المنذر ابن وحكاه 

شمالهخذ فيا يومنا نله ؤمول وكان قال أبجه عن نمة روى ما ؤلنا ؤأئحن، 
الّمأصحاب مجن العلم أهل عند العمل جليه وحسنه، التترمذي رواه بجميتهء 

•بعدهم ومجن ؤالتابمن 
وضعالسنة »ءن علي قال وامحق، والثوري هريرة وأبي علي عن ذللث روكا سمته( )تحت )٤( 

علىيضعهما أنه أحمد ؤعن داود، ؤأبو أحمد رؤاه الممهء تحت الشمال على اليمين 

وشرهاأولها الرجال صفوف وخير مكانه. الأفضل ليملي صبي ناخر ويحءب قبح. نء 
ورإءْامجن ؤثواب ثوابه الدول وللصف أولها. وسم؛تا آخرها النساء صفوف وخير آخرها، اُثام 

قائماالإحرام بتكبيرة ويأتي تملى. امرأة يديه ين رجل صلاة ذكرْ تاخيرهن، وبن 
فىناعيا كله به أتى أو راكعا أو قائما فانمه يقؤم أن قبل به ابتدأ فان الق،درة، مع 

ولا٠ تنعقد؛ لم اكبار أو »أكبر« أو »اس« همزة مجد فان صحت؛ا؛، الفرض غير 
ي.>رهلأنه أولى وحيفها إشباع لأنها والهاء اللام بجن الألف على المد نيادة تمر 

واجبذكر كل وحكم بهللت، فعل فان تحب مذكر عن يترجم ولا نمطيعله، 
إلامأموم، جهر ويكرم '، لسانه١٤يحرك ولا بقلمه يحرم ثالأخرس '، الإحرام؛ ككبيرة 

الوقت.اسم إن نفلا مم الفرض ؤفى التافلة، في ركنا ليس القيام لأن )صحت( )١( ماض 
ءاا  ٢Sr ااكاءس  استحضارعياض القاصي قال كما اللفظ يهدا الصلاة افتاح في ؤالحكمة تنعقد( )لم ( ١٢)ص 

فيخشع.يديه بين للوقوف نهيا من عظمة الملي 
الفاتحة.كقراية تعلمه بالعربية يحسنه لم إن يعني الإحرام( )كأتكسرة )٣( 
يردولم عك ولأنه إليه، النهؤض، عته مقط القيام عنه مقط كمن لسانه( يحرك )ولا )٤( 

الجؤارح.باتر كالبث، به الشرع 
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نمالفاتحت؛ من ولست ما ممل ثم تعذ، يثم ٢ ءمك<<أ إله ^١ حدك، 
تثديدةمنها ترك أو ؤطال مشرؤكض غير مكون أو بدكر نمنمها فان ُ. الفاتحةُ مرأ 
ارأيتقال حجر ين و1ئل لماروى ؤالشافص، جسر بن معيد قول وم مم الفوف، دمه ص= 

الإثالأخرك،م على إحداما صدرْ على يديه فوصع بملي اف ;بمرل 
الأُلكم بل تراْ لا س ذكان الطم، أ> أكر نول م الصلاة ين ص الأمشاح )غيرك( )١( 

وبلذ بالحمد الصلاة يفتتحؤن ؤعمر بكر ؤأم عئ اف ؤمول أكان أنى روكا لما ؤمحمأ 
حديثومحمول الصحابة، به ؤكمل يستفتح جهّ النم أن ولنا عليه. متفق انمالميزأ 

ايهم.ذلك إلا مع بلم أنه أض 
واللامالصلاة عليه لقؤله ومالك حنيفة أبى قول ؤبمو الناتجة( من )لمست )٢( 

لم.مرؤاه ّألأ ما ولعيي نصفين عيدي وبين بيم الصلاة قسمت الذ ايقول 
والثوريمالك قول وم به إلا تصح لا الصلاة أركان من نكن وعو الفاتحة( يقرأ )ثم )٣( 

بمراءةإلا صلاة لا قالوا أنهم الخاص أبي بن وماز عمر عن وروى وإمحق، واكاقم 
حنيفةأبى قول وهو القرآن مجن آية ويجزكا ثمن، لا أنها أحمد عن وروى الكتاب، فاتحة 

الميعن عادة روى ما ون القرآن، من معك تبر  ١٠اقرأ أتم صلاته في للمسيء لقول 
عليه.الكتاب،>مفق بفاتحة يقإ لم لن صلاة الأ قال أنه غه 

رقعلى نيامه حال يديه يضع أنه أحمد وعن ، فسءن لحاجة وملام ؤتحميد بتكبير 
اٌض ٠٠ُ صدره 

وبيننالها مشروعة القرآن من آية بل كغيرها الفاتحة من ليت والمملة )فمل( 
حتىالتعوذ أو عمدا، ولو تعوذ حتى الامتفتاح ترك وان براءة، موى صورتين كل 

مسورةأعغلم وهي بالفاتحة يأتي نم ٠ ّنطر القراءة في ء شر حتى المملة أو مل، ي
محاقأو يقدر لم فان تعلمها الجاهل ويلزم الكرّىُ؛؛ آية فيه آية وأعظم القرآن في 

ثثشفكان حالا مرصه في المي ومحل قيامأ ثإياس هو صلى ا يبكر أبا لأن )فين( )١( 
ثاّصتكسرْ. الناسي يمع بكر ام 

روىلما والشافعي، جسر ن معيد نول وهو الراد، في لما خلافا منه فوق صدمه( )على )٢( 
علىإحداهما صدره على يديه فوضع يصلي الق.ل■، يمول ارأيت قال حجر ن والل 

الأحرى،.
محلها.فات سة لأنه )صقعل( )٣( 
يكونقد القرآن بعض أن يوحل. ومنه ه^ي، عه ومسلم أحمد رواه كما الكرمي( )أية )٤( 
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يقرأثم الجهريةُأ؛ في آمض الكل ويجهر إعادتها• ماموم غم ارم محا أو حرفا أو ش
وفينماره من المغرب وفي الفصل طوال من الصبح في تكون ٢ بمدها أش 

الثوريقول ومحو الزير وابن عمر عن ذلك بوى والمأموم. للأمام منة ويو )الجيرية( )١( جش 
الذرمحول نال قال؛ ميرة أبو روى لما الرأي ؤأصحاب وإسحق والشافص وعْلاء 'ش 

حديثوض عليه، منمق له| غمر اللائكة تامض تاب ؤافق من فان فامنوا الإمام أمن ،إذا 
اللهمومياها داود. أبو رواء صوتبم| بها يرفع ؤاللأم الصلاة عله |أته حجر بن وائل 

الميم.يشيد ^١ الحسن، قاله اسجب 
أبيحديث في المي. عن صح لأي صلاة، كل من التتجن م منة وص >سمرة( )٢( 

(١٠وصحابالشعس |أقرأ قتال مجماذا به إمر الفجر صلاة في ذلك وانتهر رء؛رْ قادة 
عله.مممق الحديث 

آيةإلا يحن لم فان رم القرآن من غيرها من نيرها قراءة ولزمجه سقط عه الوقت صر 
يكرمهالم أية بعض إلا يمن لم فان بقدمها، كرمها غيرها من أو محنها واحدة ام 

أخرىبلغة -كنه يترجم أل حرم القرآن محن شيئا يحسن لم فان غيره، إلى وعدل 
إذاترحمته للحاجة ؤّمن ا ُ نا فرا مى نلا غيرها أو بالفامسية ؤترجمته ٠ كعاإمُ 
كترجمةاللغة تللث يبن ياإقرiن الأناوار وحمل ٠، بالترجمة؛ إياه تفهيمه إلى احتاج 

ولاحول ^١ أكبر واذ اذ إلا إله ^١ ذ ؤالحمد اطه صبحان يقول; أن ولزمه الشهادة، 

كونذلك من نع يولا ذلك، وغير أاللأغة العاني من متعلقه باعتبار بعض من أفضل = مخش 
وغيرهوللترمازي باليات، لا المتعلق باعتبار التفضيل امث ذكرنا لما تعالى ف صفة ١^٠^ أم 

سومةأعظم (هي الفاتحة في ؤاللأم الصلاة عليه ؤتال المران، اي ميدة الك0بي اية أن 
١القرآن( في 

القرآنية.في لها لمثاتكته ؤالايات الحري، عدد في القرآن( من )قدرعا )١( 
النزلالعربي اللفظ هو القرآن لأن قرآن، لا ير نفعنه الترجمة لأن الرئة، )كعالم( )٢( 

عربي.بلسان عريآه مآنا أنزياء ^؛،١ تعالى فال محمد محيينا على 
القرآنأحمد: قال يقرأه، لا حالف محن بممحن، ولا ب، الجنعلى بمحرم فلا قرآنا( يعي )لا )٣( 

مالأعجاز أن فدل فيها إعجاز لا فانه أحرى بلغة ترجمته أي؛خلاف، ه يتقمعجز 
وغترْ•القاصي، ذكره إعجاز آية بعم، وفي والمعنى اللفظ 

ولاقرآنا لا اللنة، بتلك له ؤتفيرأ القرآن محنى عن ^١١٠ الترجمة تللثؤ ؤكون )بالمّجمة( )٤( 
معجزا؟





٠ظهر٠١ منويا الخصابع ممرجتي نكته على ويضمهما ا أ يديه راسا * مكمأر ينكع اشب 
 _y، ( )يقوم،حين يكر الصلاة إر قام إذا ؤإجّ ف رمول ،كان ثال، هريرة أم روى لما )اكمأ( ١
يقولنم الركوع، من، صلبه يرفع حض حمده لم، اف سع يتول نم يتكع، حضا بكم ثم ؛١١,)،^' 

حننيكم ثم رامه، يرفع حنن يكم ثم ساجدا، يهوي حنن يكم ثم المحمي، وللد ريا 
اكمحنم، يقوم حنن، ويكم "كلها، الصلاة م ذلك يسل ثم يرفع، حم، يكم ثم يسجد، 

عاليه.مممق الجلوس، بمد 

عمرابن قول وهو انتهائه، مع وانتهاوه التكسر ايداء مع الرفع ابمداء ويكون يديه( )افمأ )٢( 
والناقم،وءلاوس وعطاء المن قال وبه وأنس، الزير وابن هريرة إى وجابر هماس وابن 

عليه.متفق عمر ابن لحدبما 
بموبهولم رأمه يرقع لم تكع إذا غس اف مسول ،كان عائشة وقالت ءلهُْ( )متويا )٣( 

عاليه.متفق ذلك، ين لكن 

باسولا الفاتحة. على يقتم أن، ويكره الهمائض، فى به باس لا نال حزبه، نتهي ي م
،، اماس 

إمامهسلام بمد فاته محا لقضاء ونائم منفرد ويختر اجتم، يسمعها لم إذا اُراة بجهر 'م 
مر،كملأة  ٠١حماعةرولو نهارا جهر صلاة قضاء »ي وير وإخفابم،، جهر بين 

داعيوليلا نهار؟أُ م في جهرْ ويكره فقط، جماعة في ليلا بالجهرية ويجهر 
ينتفعممن كان وإن أسر، بجمّْ يتاذى من منه قريا أو بحضمته كان فان المملحة 

الفجر،طلوع محن لا الثمن طلوع من بالنهار هنا المراد أن والأظهر جهر، بجهرْ 
سرفي جهر أو جهر في اّر وان اس؛؟'، نمر امح، ناله طلوعها إلك، غروبها ُز، ثاللتل 

ترتيبالثيح: فال الملأةر؛ُ به ضعلل الكلمات تنكير وبمحرم قراءته. على بني 
فجوزبالنص لا بالاجتهاد السور ،ترتيب إجماعا، بالنهى ترسها لأن واجب الايات 

اتفقوالما لكن كتابتها، في الصحابة محصاحلف تنوعن، ؤلهدا هده نل هده قراءة 
الصبح،صلاة عن نامحوا حين واللام الصلاة عليه قضائه عن لنحت قلت جماعة( )ولو )١( ماض 
أعلم.واف لتل• فيها بر ض اكا;ي 

عجماء،.الهار ،صلاة لحديث )نهارا( )٢( 
مالمهار صلاة من الصبح أن ذكرؤا وقد الأذان، م معناه ؤبمدم اف( نصر )ابن )٣( 

الواقيتق.

وسهوه.عمده الصلاة يعلل أجسنا كلاما نفلمه بإحلال يصير لأنه الصلاة( به )قءلل )٤( 
البيبأن أحمد واحتج والشافعية. المالكية محنهم العلماء جمهور قول في هن-ه( )قل )٠( 

ءمانّآل قل الاء رأ قه 
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الكتامح»
أقلمن الق »سمع ومنفرد إمام قائلا ويديه رأسه يرقع ثم ؛« العظيم؛ ئي >>سبحان وبقوله 

'ششئت ما وملء امض، وملء الماء ملء الحمد، ولك »رُنا قيامهما وبعد ٠ حمدْ«؛ 
ثثشمح نزك رالما عامر بن عفّة روى لما انأي، وأصحاب الناقص قال وبه رالعظٍما )١( 

الأيلالم. أن عود مابن وعن ركوعكم، في اجعلوها الم تال الفلم ك ُلم ب
رؤاهالكمال، أدنى وذلك مرات ثلاث الفلم، ئي بحان قلقل أحدكم نكع تال،إذا 

داود.أبو 
ؤكماالذهب، م حلافا نٍه نعلم لا ؤالمفرد الإمام حق في مشروع هدا حمده( )لن )٢( 

هريرة•أبى حا--ث في تقدم 
صابّة لهم أن على الراشدون الخلفاء سنه مما هدا صار عقمان نمن المصحف على 

'ميكرء وعنه تواتره، لعدم عثمان ممحش عن حرج ما قراءة ويحرم اتباعها يجب 
العثمةمن يكن لم وإن المصحف وافق بما ؤتصح ؛، سنده؛ صح إذا صلاته ؤتصح 
قراءةواختار عمرو لأبي الكر ثإلإدغام والكائي؛ حمزه قراءة أحمد وكره ، نمار 

عيار-بن بكر ر رواية من عاصم قراءة م نافع 
أنقبل ه نفإليه يرجع حتى ومكن، قائما ثبت قراءته من ۶ فر وإذا نفصل( 

مقابلةقاعد من وقدنه بيديه ركتته مس يمكنه بحبث انعحناؤْ الأجزاء وقدر ؛. يركعُ 
بيحنفي والواجب الكمال. ؤتتمتها مقابلة أدنى انيس محن نكتيه محاقدام وجهه 

القراءةؤتكره عشر. إمام حق في ؤأعلاه ثلاث الكمال ؤأدنى ؤاحدة، ؤالمجود التكوع 
يعدلم نكوعه في بح يلم أنه فدكر النكوع س رامه رفع وإذا والمجود، النكوع في 

ثثشالخلفاء ومنة نتي برافعليكم جملته الذي ّا بن العرباض لحدين، اساعها، زيج_، ، ١ ر 
اكاضالحديث،١ باJواجن١٠ عليها عضوا المهدين الراسيين 

ؤالملأمالصلاة عليه عحمْ في بقراءتهم يصلؤن كانؤا الصحابة ليد منيه، صح )إذا )٢( 
ئلث،.بغير صحيحة صلاتهم وكانت، وبعده، 

عبدبن ونافع القعقاع، بن نيا جعفر أبو المشهورون: الإسلام قراء هم والخثمة )نصا( )٣( 
بنويعقوب الخلاء، بن وعمرو عامر، بن الله وعبد كشر، بن اف وعد نعيم، بن الرحمن 
حمزةبن وعلي النيام،، حسجإ بن وحمزة النجود، أم بن وعاصم الحضممي، إسحاق، 

هشام.بن وحلمه الكِائي، 
لغه.الثأكرها المد وزياد.ة والتكلف ثالإدمام الكر محن فيهما لما ؤالكائي( )حمزة )٤( 
داؤد.أبو رؤاه سمرة لحديثه أحمد تال التكوع، بتكير قراءته يصل ولا يرغ( أن )قبل )٠( 

—٤٣



ماجدامكبرا يخر ثم ٠. ر فقط الحمد« وللث »روا رفعه في ومآموم * بعد«ُميء من ١؛^ 
معطيأعط؛ت لما مانع لا عبد لك ؤكلنا العبد ثال ما أحق والمجد التاء أ*ل )يعد( )١( ؛v،؛•- 

بعدأوفى أبي بن اذ عبد وروى داود، أبو ؤواه الجد منلث الجد. ذا يفع منعت لما الأتي 
الذنوبمن طهرني اللهم البارئ، والماء والبرد بالثلج طهرني راللهم بعد شء مجن فول 

ملم.ؤواه الدس! من الايض المبا يقي كما ^لخطايا 
ماصه الأثرم وتقل العلم، أهل أكثر قول وهر مجمل لكل مشروع الحمد وللث ويا )فقط( )٢( 

الإمامحلف يقعد لمن تال أنه وهو للمأموم مسنؤن بءادْ ؤما الماء ملء أن على يدل 

الركوعس فبامه من سقط وإن تبطل، لم جاهلا أو ناميا عاد فان ٠ التكوع' إلى 
يجزئهلم انقل، ثم جنبه على منه مقط وإن هيئتها، على لأنه نية بغير أجرأه ماجدا الخاض 

فانيعاد يطمئن ولم نكوع أو قيام من الأرض إلى مقط ولو ٠، ينويه* حتى مجوده 
ركعفان يجد، ثم فالما فانممب عاد سقط ثم واطمأن تكع وإن ' فيه* بالطمأنينة 

مجدمحبصع علا وإن عه، لعجزه الر،غ عه ممهل سجد حتى اتل ثم واطمأن 
*لاكثيره و؟ره بأّر فلا حاجة بلا الأسافل نستعمل فلم قدميه محصع على رأسه 

السبعةالأعضاء هده على بالمصلى جود وال, جود الصفة عن خرج إن يجزى 
أمكنه*؛،مجا ويوميء الأعضاء باقي لزوم سقط بالجبهة عجز وإن القدؤة، مجع نكن 

بعضهاكان إن لا ونحوها وندم كف، ظهر على ولو منها عضو كل بعض ويجزتم، 
الصلاةؤتكره يجب كفيه بباطن المصلى محباسمة ويستحس، ٠، بعض* فو3، 

إلىيعود فلا مقصود نكن إلى انتقل لأنه اعداله، بعد ذكره إذا التكوع( إلى يعد )لم )١( ج- 
وهيمحها.الصلاة من عن حرج لأنه بمويه( )حتى )٢( 

ذللث،لأن انتصاُب، عن يتدئه أن يلزمه ولا فرضه، يسقعل بما يأيت، لم لأنه فيه( رب١لaلأنينات  ٢٣)
o.صبى قد 

الأصلذ فإذا لها، تبع وغيرها الجود في الأصل هي الجبهة لأن أمكنه( ما )ويوميء )٤( 
الوجه،يجد كما يجدان المدين إن تال، الم أن عمر ابن وروى البع. ّقط 

داود.ؤأم أحمل ^،؛٠ خاوراسم*ّاا رضه وإذا يديه، فليضع وجهه ؤصع خإذا 
يديه•على جبهته أو لنمه لحت يديه كوصع بعض( فوق )بعضها )٥( 
ّطتريوم م اس ويثب والخفم،، الطم، م ولصلاته أنس، لحديث يجب( )^١ )٦( 

مجد.إذا يديه يؤن عليه بكساء 
-١٤٤-



شحائلُ؛ُ مع ولو ا  ٧١مع ججهته ثم ؛ ثم نكشه ثم رجله م: أعضاء سعة على 
مشروعذكر لأته الثانص ؤمدهب الخرقي اختيار وهو حمده لمن الق سمع غير نه ع =

تيرالم• مائر انيه 
اشوقال مو4، أحد م والشانم وإسحق طاوس ثول م واجب وهذا أعضاء( سعة )على )١( 

ابناروى ويا الممهة، غم على الجود يجب لا الأخر: ض والناقم حنيفة ؤأم مالك 
والتكضنالا-ين أعظم؛ سعة على أمجد أن »أرت عه اف رمول قال قال: عباس 

عله.متفق والج-هةا والتيمن 
روىلعا والناقم، واكورمه حنيفة أم قول وهو عمو، عن روى ذهب، الهذا يده( )ثم )٢( 

نهضوإذا يده. نل ؤكته وضع مجد إذا . الق رمول ارأيت نال حجر بان ئائل 
أنهأخرى ;واية أحمد وعن غريب، حن ونال والترمذي داود أبو رواه تكيه مل يديه ليع 

اف.رّرل قال قال: هريرة أبو ؤوى يا مالك، مذهب وهو نتمشه نل يديه يضع 
داودأبو رواه ركتيه، نل يديه وليضع البعتر، يمك كما يرك فلا أحدكم مجا •إذا 

أعظم:سعة عر أمجد أن أأمرت قال هأ ١^١ أن عباس ١تن روى لما أمه( )مع )٣( 
والحسنءْلاء قول وهو يجب، لا اكانية ؤالرؤإية عليه- ُتفز، أنفه إلى بيده وأثار الجبهة، 

الشعرI(قصاص على حبهته باعر مجد ؤئ ايك، ءرأيت قال جامأ خ والناقص، 
يدكره.ولم أءذلمأا سعة على أمجد أن ،أمرت حدين، م وكذلك 

الثوب،طرف أحدنا نضع الم. مع نملي •كنا قال أض روى لما حائل( مع )ولو )٤( 
عليه.متفق الجود8 مكان الحر مدة مجن 

الكت،سثيءّْ ٠ لعير؛ جود البمهلويل باس ولا غتره، إمكان مع الرد أو الحر شديد بمكان 
*ماستحبابها بعل.م والقول الاستراحة، ة جلتحب، تولا محام، إذا رجلٍه إحدى يقل-م أن 
وإلمه'محدميه على الاستراحة ة جليجلى وعنه ُ المذهماُ هو 

(C١  )عوامشصلاته تمحى فلما صلاته، من صجدة أطل ؤالملأم الصلاة عله أأنه رؤى لما )لط*ر
|كامأعجله أن فكرهت ١رت٠حل٠م٠ — الحسين أو الحسن أي — ابم إن فقال* ذللث عن سالوْ 
ؤالماثي.أحمد رؤاه مخصا حاجته! محي حنني 

كانالنص •أن ميرة أبو ؤهى لما امذصحاب، عند النصوءص المدهجج، )هو )٢( 
العلم.أهل عند العمل ؤعاليه ^ ١٠الترمذي رواْ فدعيه، صدور على يّهءض 

رأسهؤع إذا يجلس كان الم. •أن يوى لما الخلال، احتانها الرواية هذه )وإلميه( )٣( 
بينجمعا كره ■ممد عمره آخر في بانه ؤأجيب عليه، متفق، ينهض، أن نل الجود من 

.الاخا،
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امابوعلى محمد على ص'ل اللهم ثم اؤل, التشهاس هذا ، ورصموله<كر عبده محمدا 
وعلىمحمد على وباؤك مجيد، حميد إنك إبراهيم ل ا على صليت كما محمد ل ا 
عيابمن ويسميد ا<ك مجيدأ حميد إنك إبراهيم ل ا على بارك٠ت كما محمد ل ا 

المحا'بكمه ص كفي التشهد ؤس اف وسول اعلمي قال معود ابن عن روى لما )ويموله( )١( 
ثفلتقل أحدكم صالي لفظ،قاذا ض فيكره. سأ التحيات ام1ن: من السومة !علمني كما

وقيهوانين(( الماء »ي صالح عبد كل عالي محلمتم فقد ذلك فعلتم فإذا ف، التحيات 
وقالالعالم، أهل أكثر وعله الترمذي: قال عاليه، متفق ثاءأ ما السألة من فليتخير 

هماص.ابن عن ماروى أفضله الشا٠٠يت ونال عمر، تشهد التشهد أفضل م١لالث،: 
علىمليت كما تال: شاء ؤإن عجزة، بن كعب >دينا من عليه متفق مجيد( )حميد )٢( 

الأكل.لورود إبراهيم، وآل إبراهيم على بانكت ؤكما إبراهيم وآل إبراهيم 

أئض
ادهاأو يمينا فمده جهة المامؤمين على الإمام وينحرمحا ، رالحففلة ؤعلى الحاصرين 

ولا؛ القبلة متقبلا اللام بعد الجلوس بمليل لا أن للأمام ويستحب شمالا، 
أللهن استحب اء ونيجال كان فان الجلوس، يطيل أن إلا نله المأمؤم ينممف، 

ا.منهن' انممف محن يدنكون لا بعحيث، ثليلأ الرجال وشن، ملامه، بعاء يقمن 

أستغفرفيقول ورد١ فيما الصلاة عقب ؤالأستغفار والدعام افد ذكر يسن )ضل( 
انكإلا إله لا والاكرام، الجلال ياذا سانكن، الملام ومنلث، الملام أنت اللهم ئ' اف 

قوة^١ حول لا فدير، ميء كل على وهو المحمل وله المللئ، له له، نريلئ، لا وحده 
إلاإو لا الحسن الشاء وله الفضل وله العمة له إياه إلا نمد ولا اس إلا إله لا باق إلا 
له،نريك لا وحده اس إلا إله لا اإكافرونر؛ا كره ؤلو الدين له مخلصين اس 

تكآّعلى ُرد أن الق لبمول ااأ*رنا تال جندب بن سمرة روى لما عليه، نمن رالحففلة( )١( 
ادامداؤد. أبو رؤإه بمضء على بعضنا يسلم ؤأن الإمام 

يقولما مقدار إلا يقعد لم سلم إذا كان جئن رّود ءأن عاثشة لقؤل القبلة( رمستقجلأ )٢( 
مسلم.رؤاه والأّكراما الجلال ذا يا تباركت الملام ومنك الملام أنت اللهم 

يقصيحين النساء قام إذا اف ;سول وكان قرلت سلمة أم لحدينا رمنهن، )٣( 
والبخالي*أحمد رؤاه يقؤمء أن نل يسيرا مكانه يمكث ؤم ايمه، ت

ريصلأْاا كل دم بهن يهلل اف. رمول اوكأن الزمحر ابن نال الكانون( كره )ولو )٤( 

—١٤٩-



اخاب
،وؤد بما ويدعو الدجال، المسيح وفتنة والممات المحيا وفتنة القبر وعذاب جهنم 

فيكان وإن ا. كدلكر بماؤه وعن الذه وؤحمة عليكم »اللأم يمينه عن يسلم نم 
بالحمدكالتانية بقى ما وصلى الأول التشهد بعد مكبرا نهض ;باعيه أو ثلاثية 

ؤسدلنمسها تضم لكن مثله ؤالمراة ^^١ ٠٨الأخير يشهده في يجرى ثم فقط 
أنتإلا الدنؤب يغمر ولا *كثيرأ ظلما نفسي ظلمت إني واللهم ومنه ومحل( بما )ؤيدعو ١( ر عراش 

بكر.أبي عن عليه محقق ارحم، الخمور أث إنك ؤارحني عدك من مغفرة ز فاغفر ا'تي 
مذهبوهو مسعود، وأبن وعمار وعلي وعمر بكر أبي عن روى كذلك( يساره )وعن )٢( 

انذيمول ورأيت قال ممد ابن روى لما اري، وأصحاب المنذر ١^٠^،وإمحقوابن 
لم.م٧^١٠ وبمارْ، يمينه عن حع.ْ بياض يرى حتى لم ي

مالكقول وهو وعائشة، هريرة وأبي الدرداءوجابر وأبي عود ماس عن روى ققط( )بالحمد )٣( 
الاخترمحنارتجى ض ثادة• أبى حديث في لما الشافم، فولي وأحد ارأي، وأصحاب 

وضوسورة الكتاب بام الأولض اربمن غي اقرأ أن سريح إلى عمر وكب الكتاب، بأم 
الكتاب.بأم الأخريين 

علىإلتمحه ويجعل بمتنه، عن ا ويخرجهاليمنى وينعب الممكا رجله يفرش )ُتوركا( )٤( 
إذاوحتى حميد أبي حديث لأن ؤالثافعي مالك قال وبه منة التشهد قي ^١؛>^؛• الأض. 

المسمى((.شمه على متوتكا وجلس اليممكا نجله أحر صلاته يمعنيفيها التي كانتإالإكعة 

معطيولا أعهلت لما مانع لا اللهم ندبر. ثيء كل على وهو الحمد وله الملك ل أجإب 
ثلاثاواحدة كل ويكبر ويحمد بح ويالجد، ضلن، الجد ذا ينفع ولا ضعت لما 'ُثام 

شريكلا وحده انك إلا إله لا المائة ؤتمام ر أ معا منهن يفرغ أن والأفضل ٠ ئدلأثضُ 
وبعدبيده والاستغفار ويعقده فدير. ثيء كل على وهو الحمد وله الملك له له، 

ويحمدونجحون اتمرفوعا هريرة أيي عن المحي>من في لما لاثتن( يو)ثلاثا )١( ،ءاض 
لأثا'وتلاثينء.ن ص

قالهولو قاعد، وهو ذلك يقول أن مرادهم أن ؤالظاهر الشرح: م الق نصر ابن قال )معا( )٢( 
عنشغل ولو ذإلث٠، قي تحجير لا إذ أيضا السنة بمب أن فاإذل١٠ر ذهابه ؤقي قيامه بعد 

بعداصتدتكه ثم عمدا لوتيمه أمجا الخذر، له الحاصل أجره حصول فالفناهر ذكره ثم ذللتؤ 
له.المهللق أجره وبقاء الحاصل أجره فوالنا فالفناهر محلويل نمن 

ابنؤعن فمان، غير من اريادة بخلاف محه ينقص لا أن الخلد من ؤالمقصود )بيده( )٣( 
سمعته(.إذا بذللث، انممفوا إذا أعلم اكنت، قال عاس 
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عينيهوتغميض ؛ الماء إر بمم؟ ويفع اكاته؛ا؛ الصلاة في ويكره )كل( ج
ُوتشسكهار أصابعه وفرسة أُروحه وعسه محاجدأ ذماعيه وافتراش ٠ وافعاوه' 

الالتفاتعن ؤؤب اف ممول !صالت قالت عاتثة روت لما حاجة نمر التفاته( )ويكره )١( 
يكرهولا الخاري، رواه انمي، صلاه من الشيطان يختله اختلاس يقال: الصلاة ض آرك؛اث 
بمر.ئيءوم إلى إلتغاته حاجة ل ج

إلىأبم-ابعم يرسون أتوام بال رما اف رمول تال تال؛ أنس روى لما الماء( )إلى )٢( 
لتخطفاو ذلك عن لمتهن قال: حتى ذللث ر توله ناقتي صلاتهم؟ م المعا، 

الخاري,رؤاه أبصارهم| 
عدأبو تال سة، وعنه عميه، على ويجلس قدمه يفرش أن وعو الجلوس، م )وإياوه( )٣( 

فخذيهناما إليه على الرجل جلوص فهو الرب عند غأما الحديث، أمل قول هذا الذ 
الصفة،هذه علي الأساء باسماب قال أحدأ اعلم ولا الموفق قال الكلب، إقعاء مثل 
الرأي.ؤأصحاب والثاتص وماللث مريرة ثأبو على فكرهه الزل قاما 

أننهى النم "أن هممّْ أم روى لما خاصمته، على يده يضع أن وهو )وتخمرْ( )٤( 
عليه.متفق متخمرأأ( الرجل بملي 

أصابعهٍثبلث قد رجلأ رأى الذ رئّول رأل عجرة بن كعب روى لما )ؤتشيكها( )٥( 
الترمذي.رواه أصابعه({ بين عجن اظه رّ.ول ففرج لملأة، ام 

ولافيه، الماء إلى بهمْ وفم يكره ولا لُا؛ يجب فلم دعوت ند فقول يعجل ■ي 
-ا ، الحاس 
ويستحب٠ خانهم وإلا فيعم عليه يؤمن كان فان بالدعاء ه نفيخص أن أص ب م

.لحاجةُ إلا وغيرها صلاة فى به الصوت ؤفع ويكره يخففهر؛ُ أن 
الحديث.يعجل! لم مجا مححدكم استجاب مرفوعا الصحيح للحديث لي( ي-ءتجب )فلم إ ١ 

وحديثملمة أم وحديث بكرة أبى حدت م لما عليه، نص بالدعاء( ه نف)يخص ٢( 
الكريمة.ه نفيخص ذللث1 وأصاللد بلث أعوذ إني راللهم أولها إذ وقاص أبي ابن 

فعلفان دونهم بالدعا، ه نففيخص قوما رجل يثم الأ وفيه ثوبان لحدت خانهم( )وإلا ٣( 
انمون.ؤكدعاء حانهم، فمد 

والأفراؤلالدعاء، في الأفراحذ عن نهى واللام الصلاة عليه لأنه الدعاء، أي يخففه( )أن ٤( 
الأّثلة.كثرة يشمل 

وحده،المان ذكر من أفضل وحده القلب وذكر الامحلاص، الدعاء وثمط لحاجة( )إلا ٠( 
قيوم،يا حي ريا قال الدعاء في اجته.ل إذا . المي وكان عكه، بعضهم كلام وفناعر 

الترمجن،يبرواه 

الكاد

اكر
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^رجل سبح شء نابه وإذا وأوساطها'انم السور أواخر قراءة وبجاح سهوأ. ور بطل 
لوفى اره بص الصلاة في ويثصق ١لأخرى١٢ر ض على كمها بمطن ارأة وصفقت 

وتال:اس، يرحمك عطس: لرجل قال وأنه الحكم بن معاوية لحديث إلح( ف )الحمد )٢( 
كلاممن ثيء مها بملح لا الصلاة مذه إن له: نال المي صلى فلما أماه. ؤإثكل 
صحتها.على قيل بإعادة يامرْ ؤلم الناص، 

المبيع.في قاله للأخبار، وصحث الصلاة، إبطال قي للاختلاف كره )وصحن،( )٣( 
أبورواه منها، ولدن محترة إلى فليصل أحدكم صلى رإذا يرفعه معيد أبي لحدبث )ُارأ( )٤( 

يديهبض لص فضاء م صلى . الني »إن عاص اض لحديث بواجب ولمل داود 
داود.وام احمد رواه شءء 

أحمدرؤاه أذرعء ثلاثة س نحؤأ الجدار يديه وبين الكعة في وصلى لأنه آ قدعيه رمن )٥( 
ؤالخاري.

^؛٥١داؤد، أبو رواه تيسرا( ومجا الكتاب فاتحة نقإ أن \ jj*hقال صعيد أبو روى لما )رأو>ّاءلها، )١( 
عمرانآل  ijyآخر الصبح صلاة من الاخرة في يقرأ كان عود مابن أن الخلال وروى 

ؤالفرقان.

الرجالفليسبح صلاته في ثيء نابه رامن ثاللأم الصلاة عليه لقول الأحرى( فلهر )على )٢( 
عليه،متفق اء، المؤليممق 

اذقاببه تبطل ولا بلفظه الحمل. لعاطس ويكره تبطل، لم عليه اللام يريد إنسانا صافح 
المقلس زوجته إخراج ويجوز به وتبطل فئط، نفل في والديه ويجيب ٠ ه؛ نفويحمد 

ولافقط نفل في عليه صلى أه ذكره فيها آية قرأ فان ذن حكم وكدا الزوج، لحق 
ونحوهغريق وإنقاذ كسلم، ونحوه بئر عن معصوم كافر رد ويجب به، الفرض يبطل 

طلبه«فى الخروج بعيره نل أو متاعه مؤ، أو غريمه فر إن وله بذللش، الصلاة فيقطع 
إنافقال يغمه ما سمع أو اذ، م بفقال فيء لسعه أو ؛  ١٠٥الحمد فقال عطس ولو 

ونحوهدكانلئ، احترف، قيل أو الك بحان فقال يعجبه ما رأى أو ؤاجعون، إليه وإنا لله 
ولومتره إلى مأموم غير صلاه وبن ٠ وصحنُ كره باس إلا قوه »لأ حول لا فقال 

غرزتعذر فان ٠ ظُيهر عن أذرع ثلاثة ندر منها فربه ويتحب، مجارأر؛ُ يخش لم 

اكاض

عوابصؤته يعجبني لا صالح ونقل لمانه، يحرك ولا ه نففي بمحمد داود؛ أبو نقل ه( نف)في 
ااكاس

 •،f!صالنام

—١٥٥ ِ



الكتاب
يجدلم فان الرحل، كمؤخرة ثائمة مترة إلى صلاته ثتسن '• ئوبه؛ في المجد دن 
آيةعند التعود وله فقهل*؛/ ٠ أموي كلب بمرور تيهلل ؛. حهلُ فإلى اخصا ش ض

فرض.فى ولو رحمة آية عند ثالموال وعيد، 
والسجودعنه والامحدال والنكوع والفاتحة والتحربمة ، ٦٣١أنلكنهاأْ،: )فصل( 

فاقبلالمسجل، قبلة في نخاعة رأى اطه ;بمول وأيآ هميرة أبو روى لما ثوبه( )م ( ١ ) مأّش 
أنأحدكم أيحب أمامه؟ سخ ئه مستقل يقؤم أحدكم بال ما فقال; الناس على الإل 

لمفان قدمه، تحت أو يسارْ عن فكخع أحدكم تنخع فإذا ؤجهه؟ في فتتنخع تمل ي
مسلم.رؤاه بعض، على بعضه مح ثم ثوبه في فتفل القاصم وؤصف هكذا، قلقل يجد 

ثأبوؤاللث مالك ؤأنكره والأوزاعي، جمر ين سعيد نال وبه إليه، وصلى حط( )فإلى )٢( 
وجههطقاء فليجعل أحدكم صلى إذا نال . النم أن هريرة أبو مارومح، ؤلنا جمة. 

منيْمه لا ثم حهنا، فليخط عما معه يكن لم فإن عما، فليغمب يجد لم فإن شيقا' 
كانفإن أجزأ،، حمله ما وكف الهلال، مثل الخط وصفة داود. أبو رواه أءامحها< محن مر 

الأثرم.نقله عرضا، يديه بين ألقاها نمبها يمكه لا عما معه 
لونفيه ليس اادي< ؤالثهيم عائثة، فول وهن.ا المذهب، في حلاف بغير بهيم( )أمد )٣( 

ايقطعالف وسول قال لمارؤمحاأبوذرقالُ بياضي، عينيه بيني أو ؤعنه الملد، موى 
ؤالكالبوالحمار المرأة — الرحل آخرة مثل يديه بين يكني لم إذا — لم الالرجلي صلاة 

لم.مأحرجه شيهيازا( الاسمي ررالكلب ؤفيه الحديث، الأّود(( 
فيفصلي بائية، في ونحن . اف رسول قال،اأت١ن١ الماس بن الفضل رومح، لما فقط )٤( 

أبوروإْ ذلك؛ بالي فما يديه بثن يمثان وكلب لنا وحمار سترة، يديه بين لس صحراء 
صلاته.مهلع فلم يديه يئن بجب عرت وقد داود، 

به،إلا يفهمه لا ١^۶؛( الست، بنقن له تشبيها نكتا وبعضهم فرصا ميه يوبعضهم رأنكاتها( )ْإ 
لفثلى.والخالق به، إلا تتم لا الملأة لأن 

لمما وحده قاثما، عمران،اصل حديث، في وقوله فاشنره ف >ؤومموا تعاليي لقوله )القيام( )٦( 
راَكعا.يصر 

ه،نجسترة ؤتجزى ٠ الهلول١ من أحمل إلى أءجِ، عرصا ووصعها ونحوها العصا ماب 
الإمامسترة /فن معه وراءْ من صلاة قطع وسمته الإُام بين، الصلاة يقطع ُا مر وإل م ' 

رواههم، بولو الصلاة فى راستتروا قال الهي أن ّمة روى لما الطول( )من )١( ''، ١٢
م.' م
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٠الكلُ فى و|لطمأونة السجدض بض ؤإلجلوس عنه والاعتدال السبعة الأعضاء على 
الارو

جضصلت، محا له: نقال مجوده ولا بمم؛كوعه لا رجلا رأى رأنه حذيفة لحديث، الكل( )م )١( 
الأيلالمخاري. رواه .•« محمدأ عليها اذ فهلر التي الفطرة غير على من، مح، ولو 

شفي ١^٤٠ دله ذرُْم م إل بمكة يملى أن باس ولا حلفهأاُ لمن سترة 
٥^،يحملان هل دعاء فيه بما القراءة عن أصحابنا سض حافظا، ولو الصحف 

/ا!حمولُ يتوجه له؟ 

سهواولا عمدا يمقهل ولا فيها كان ما وهي عشر اربعة الصلاة أنكان ؤءصلاُ؛، 
وقراءةالإحرام تكبيرة بقدر الانتصاب، منه والتكن لقادر، الفرض في القيام جهلا: ^١ 

القعودوهو القيام مقام تام وما التحريمة. فبقدر الركوء في الإٌام أئنك وإن الفاتحة، 
ابمط' ثيت تكن الإحرام ومحرم حفه، في تكن فهو ولمتنفل للعاجز ونحوم 

مراضوعترهم، ثالشافم وُاللث والغخم المعن الممهاء قول ومو عر، ابن عن روى )حلفه( )١( 
بنعمرو ؤعن أحرى، متره بمب أصحابه يأمر ولم متره إلى صلى ءإس النم لأن 

بهي»ةفجاءت حلفه، ونحن ثبلته الجدار اتخذ الهى ُ'أن جيم عن أبيه عن نعتب 
أنعلى فدل وراله، ص فمرت بالجدار بطه نمق حتى يدلوها زال فما يديه بتن تر 

لهم.ستره صمته 
ولمصلى أنه الهي. ءن روي أحمد وقال ومجاهد، وعطاء اربير ابن عن روى )سترة( )٢( 

يمليجاء الزبير ابن رأبت، عامر أبي بن عمار وقال سترة، الهلواف ومحن ينه ليس 
في-مهته يضع نم تمر حتى فيتتثلرها يديه بين الهأة تمر القبلة وبتن ينه والهلوانإ 

هماسابن قول بدليل هذا في مكة حكم كله المحرم وحكم حنل، رواه قدمها، موضع 
متفقجدار« غير إلى بمنى بالناس يصلي والهي أتان حمار على لأيأ ارأملت، 

عليه.

أءءلامحهم١بايتين المرة ّورة حتم اذ إن قال؛ الهي ءأن ذر أبي لغر )المحمول( )٣( 
وفرآنصلاة فاتهما )١>^■^( اءكم توعلموهن فتعلموهن الخرش، تحت، الذي كنزه من 

البخاري.تمحل على ونال: الحاكم رواه ودعاءء 
السنن.عمدأ ولو يتتكه تبهلل لا وما وواجبات، أنكان، إلى الصلاة أقوال م تق)فمل( )٤( 
لقولهالملأة من هي ل للحنفية، حلافا الصلاة حارج من تكون حتى بثنل( )ؤليت، )٥( 

لم.مرواه ٠ القرآن وتراءة والتكبير التسبيح هي ءانعا واللام الصلاة عليه 

اثاب
'لخاص
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والنمLليمأ٣/واكريبُآآ ذهُم . المي على والصلاة وجلته الأخير والتشهد إمحاب 
قداف رصول يا فقلنات علينا خرج غقّ النم •أن تال عجرة بن كعب لحديث )يته( )١( ماض 

وعلىمعد على مل اللهم قولوا قال: عيك؟ نملي فكتف عليك، لم نكتف علمنا الابن 
آلوعلى محي على وباه مجمد، حميد إك إبراهيم آل على صليت كما محمد آل 

أالالهمت والنكن علته. متفق مجمدا حميد إنك إبرامم أل على بانكت كما محمد 
محمدا.على صل 

وعلمهاأص-ليا( رأيتوني كما وقال،صلوا مرنة صلاها واللام الصلاة عليه لأنه )والترنب( )٢( 
منمعك نير U اقرأ ثم فكم الصلاة إلى نمت أإذا قتال مرنة صلاته في للميء 

افعلتم — قوله إلى — نافعا تطمئن حتى ابفع تم باكعا تيئن حتى ازكع نم الغران 
عليه.ضق كلهاء صلألكك في ذللث 

اااوتحاأLلهاواللام الصلاة عليه لقوله الشافم قال وبه يمن التملمتان رواكسليمإ )٣( 
وبهواحاJ•ة، تسليمه يسلم ؤعاتشة ؤأنس عمر ابن تال صنه، الثانية أن رؤاية ؤخي اكسايمأ 

الأكدعبن سلمة روى لما والأوزاض، وُاللث اتحنيز مد بن وعم مرين وابن السن قال 
محاجه.ابن رواه واحدة! سليمة ملم صلى النم ارأيت قال 

تكنالم على والصلاة الأول، التشهد في يجزى ما الأختر التشهد من ؤإلركن محاب 
تلاوةومجود ح؛ازُْم صلاة في إلا القرصي ني تكن والتليمتان ؛، وا-بمب،ُ رواية في و^ 

المغنىفي نال الجد، منهم جمع اختارْ ما على ؤاحدة فتجزي ونافلة وشكر 
واحدة.رواية القاصى نال واحدة، ليمّة يتالمقل من يخرج أنه حلاف ولا والشرح; 
جودالويجمره به بطل ولا وجهلا مهوأ أتسقط عمدأ يتكها نهلل المي وواجاتها 

لمانتهائه بعد كمله أو انتقاله قبل فيه مرع فلو محله، في الكبير منها لمانية; 
1دفيذلك عن بممى أن ويحتمل ٠ مجحاوهُ لأنه وانتهاثه الانتقال ابتداء بين فبما يجزئه 

ذلكعدا وما مشقة، له جؤد والبه الأبطال ففي يكثر عنه والهو يعر عنه المحرز 

مجالكوقول العلم أهل أكثر قول وهو -نة رؤاية وفي وإسحق، الناقم قول وهو )واجب( )١( اصت 
الرأي.إمحاب والثوبي اٌم 

النبيأصحاب لأخ واحدة بتسليمه منها يخرج أنه حلاف لا جنانة( صلاة قي )إلا )٢( 
واحدة,تسليمه إلا الجنازة صلاة في يسلموا لم 

•منة والمانة نكن الأولى فإن ;اكعأ امامه أدرك ما'ُوم ونكوع إحرام تك؛ترم غم )ضحك( )٣( 
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جئالعوع ؤتمسحتا ؤإكحميد ؤإلتصسمع التحريمه غير التكبهر ورواجاماآ؛ 
ُلعدا وما أ. وجالسته١ الأول والشهد ثلاثا. وص مرة، مرة المغفرة وسؤال والمجود 
النيةغير — عدر لغير 'تمؤلأ ترك فن سنه. المدكولأ والواجبات و١لأركان الثماظ 

الباني،بخلاف صلاته، بطلت •اجب أو ركن ترك تعمد أو _ _بحال تسقط لا فإنها 
باس.فلا سجد وإن محيمه، المجود يشرع ولا •أفعال. أقوال ّلجن دلك وماعدا 

مإضوروى مالك، نول وهو عليه نص بواو ؤالمفرد والمأموم للأمام الحمد ولك يبما )ؤإكحميد( ( ١ ) 
t لكتاسا

أشالواو لأن الحمد! لك أرط قول المة الثانم: وتال الحمد! لك أاللهم احمد عن 
عنهصح ؤند ^٥^ ثالجي الاهتداء المنة أن ؤلنا عليه، يعطف ّّىء ههنا ؤلمن للعطف 

حمدناكالتقديرت إذ ومجفلهرأ مقدرا الحمد ويتضمن حروذأ أكثر الواو إثيات ^ ذلك، 
سبحانك.بحمدك أى وبحمدك! اللهم اسبحاثك كقولك الحمد، ولك 

أنمل مجدتض سجد الأول اكشهد تيك الثانة إلى قام نا ه الم لأن ته( )وجل)٢( 
مجدلما واجب أنه ؛؛* pjإله، لرجع بالسهر صمط أنه ولؤلأ* بحينه، ابن حديث في لم ي

عله•شس الؤإج؛ام، س وءمْ لجمْ، 

اقوالبسملة والامحتعادة الاستفتاح عشر مسعة الأقوال نن فوهئارن،ت ؤأفعال أقوال سن 
ٌموالجهر كله واكطوع والعيدين الفجر ومحلاه الأوليين في السورة وفراءة والتأمين 

سحمن المرة على زاد وما التحميد، بعد النوات« »ملء وقول ٠ والأحفاتُ 
والدعاءالأحير التشهد في والتعوذ الجدتين ين لى« اغفر و»ربم والجود التكوع 

الأولالتشهد في المجزى على زاد وما فيه المي. أل على فيه والصلاة 
يقوممعك، والخشوع وألبعون، خمس الهيثات مع الأفعال وسنن الوتر. في ؤاكؤبم، 
صلاتهأكثر على الوسواس ءاو_، إذا الشيخ وقال الأءأرافأم مكون يظهر.نه بالنفس 

يعلموهو  ٠٣١على؛؛^،وأداها نيئا يجفي لم أو عكه أو سه الفرض أن اعتقد وإن 
صحيحة.فملأته التكن من الثمط يعرف لم أو الصلاة، مجن كله ذلك أن 

يورضسنن من عدهما ولدللئ، قول لا للقول هيئه بانها التأحرين بعض فيه وناقش روالإحفاأن،إ ز١إ 
>. اس. 

هداتلي، حشع ألو يلحيته العات في واللام الصلاة عليه لقؤله ااد٠لراف، رمكؤن )٢( 
بالنلمه.والخضوع يالجؤارح الخشوع ينال ؤلدللته جرارحهأ لخثعت، 

ؤاياجيات.ؤالإكان اكروط عر ،( ^Ujiرعلى )٣، 



المهوأ^*مجؤد باب ص
فعلازاد فتى والمانلة، الفرض في عمد فم لا وثلي؟ ونقمم؛ لزيادة ثرع ي ُ

يسجدوسهوا بطلت، عمدا ّجودا او يمؤعا آو ق|ودا او قياما الصلاة جنس عن 

وؤضىلاشطان ؤغمأ السهو سجود وحكمة النسيان، الصلاة في السهو )السهو( )١( عراش 
محس•'اشب 

مجد،اض من ملم أشياء: خمسة الم. عن يحففل أحمد: الإمام نال )ونقص( )٢( 
قالبمشهد، ولم انمن من ونام والضان، الزيادة وض مجد، ثلاُن، من وملم 

إمعود مابن حديثا ة: الخالأحاديث العالم،ذه أعل عند عليه المعتمل الخطابي: 
•ميرْ وابى بمب وابن معتد 

ثلاثاصلى يدركم فلم صلاته ني أحدكم ثلث، ءإذا الخلرى معيد أبو روى لما )وسلت،( )٣( 
فانلم، يأذ نل مجدتين يجد ثم امتتقن ما على ولمن الثلث نليطرح أريعا أم 

I للشيaلاترغما كانتا تماما صلى كان وإن صلاته، شفعن حمسا صلى   j لم.مرواه
يجدُم عليه، فليتم الصؤاب فليتحر أحدكم ثلث اوإذا عول جمابن حديث ؤني 

عليه.متفق سجدتيأتء 

ادهوُاامجود باب أماب 
الخام

ميءإلى ونظر م وحدث ومكر تلاوة وّجود ، جنازْر صلاة في يشرع لا 
ذكرهكله ذللث في يجد وعه ٠ سجدت؛هر ز ومهو منه التحرز لمشقة طال وإن 
ترتيبإلى عاد صلاته في زاد من ذكر ومتى امتح؛اا، حمدان ابن وتال تميم، ابن 

بالزائدةيعتد أ التكعتانُ؛ُ ففرصه مّهوأ قاتم القصر نوى ولو تكبير، بغير الصلاة 
امن ٠٠

الكاب

فلممحه زال حتى عه تله وغفل ذهل مهوأ الثيء عن مها الحاشية: في نال )الهو( '( 
وقالاه، الماهي بخلاف تذكر ذكرته إذا ازم أن ثالأ-م ص بين وزقوا يذكره، |'وب 

ام.العلم مع تنكه الثيء عن ؤالهو علم، غير من تنكه اا.نيء في الهو الهاية: في 
فاعله.المذموم عنها والمهر منه.ا ادر انم الصلاة في الهو بين دقيق فرق وهذا 

يلزمكلأ شكر م ولا أولى، -مرهما ففي صليها في مجود لا لأنه جنازة( صلاة )في )٢( 
الأصل.على الجم نيادة 

أواللام بعد سجوده مواء سلامه قبل بعدها أو إمحق، حكاه إجماعا مجدتيه، )في )٣( 
قبله.

يعللها.لا عده لؤا استحبابا للمهو ويسجد )الركعتان( )٤( 
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مأش
الكاب

الأُل

صالحال في جلس مها علم وإن يرم، ئها زغ ص يخ( فلم تتحة ناد وإن ^١١٢ 
ُليجزم ولم قاصر ، متان؛ به سبح وإن ،، وسلم؛ وسجد تشهد يكن لم إن فتشهد 

منولا ناسيا او ، جاهلا؛ لا عالما تبعه من ؤصلأة صلاته بطلت نفسه بصواب 
يشرعؤ/ئ وسهوه، عمده يطلها الصلاة جنس غير من عادة مستكثر ؤعمل ، غارةه 

•٠ عمدا؛ شمب بجير مل ولا ل مهوا؛ أوحوب أكل سر معلل ^١ سجود، لءسءرْ 
وزاءةمام في وتشهد وسود سجود في كقراءة مجوص غير في مشروع بقول أتى وإن 

اتمامهامل سلم وإن يشرع بل سجود له يجب ولم تطل لم الأخيرتين م سورة 
اوك1بله صجد صهوا كان وإن الشرح، في قاله إجماعا بطلت عدا فعله إن أما له( ؤؤيسجد ( ١ ) 

لم.مرواه مجدين، فالمجد نقص أو ناد ا|لذا لقوله كيرا أو كان قليلا 
صليتتالؤات انفتل فلما خسا، صلى جئّ الم 'أن مهود ابن يتكا يا )ٍجد( )٢( 

لم.مرواه ّام| تم سجدتين صجد تم فانغتل ا، حم
وصحتوسلم وسهد ذكره عنب سجد الصلاة من فرغ حتى يدكر لم bن )وملم( )٣( 

وإصحق.ؤالنافم ومالك ؤالخم والتعري وءْلاء الخن قال وبهيا صلاته، 
النمأن ؤلتا بقولها، يعل لم خهلؤعما فلنه على غلب إن الشاقص• رتال )ثقتان( )٤( 

اليدين.ذي حديث في وعمر بكر أبي إلى رجع 
فلممسعود ابن حديث م ة اسءفي تابعوه هجن الم أصحاب خ جاعلا( )لا )٥( 

اليدين-ذي حديث في اللام في ؤابموه صلاتهم، تجل 
الخ>ث.منه إذا لءاُه فامق من أثبه لعذر فابقوْ لألهم فاُهه( من )؛١ )٦( 
عنلأمتي اعفي واللام الصلاة عليه لقوله ءْلاءوالناقص، وعوقول سهوا( بب )اد )٧( 

والسيانأ.الخنا 

مستحبةوإطالته المملوع مد رلأن المملوع، في شي، الزبير ابن أن يوكا لما )عمدا( )٨( 
كالخوس.فيه فؤمح العطش لدفع مجاء جرعه إلى معه فيحتاج 

ماب

صنكعة، فكترك اللام بعد علم اوإن زائدة' أنها علم من فيها ُعه يدخل ولا بوق 
هنفصواب يتيقن لم محا الرجوع لرمه فاكثر متان فتجهه منفردا أو إمجامجا كان وإن 

لمفإن كلامهم، ظاهر في كالرجل الممهة والمرأْ ؤاحد، نبهه إن لا بيقينه فيعمل 
مييوعو صلاته، تعقد أنه زاثدة أنها يجهل ^، ٢٠فيها معه دخل لو أته منه وعلم )زانية( )١( 

'مبها. يعتد لم نائلة أنها علم ؤبتى المدمسح، من الصحيح 



ص
٥١^

أوالفصل طال فان ؛، ومجدر أتمها قريا ذكر ثم مهوأ كان وإن بطك. عمدا اوب 
ؤاجبالجلوس هدا ص لمهض، يجلس أن ضليه تام حتى يدكر لم فان ومجد( )أتمها )١( 

مانملي سم نتجن س سلم أنه مهرة أبى حدث م لأن لها به يأت ولم الصلاة في الكاب 
تكعاتثلاث س اسلم أنه عمران حديث وم للهو، صجد ثم صام ثم صلاته س ترك 
;موليا الصلاة أقهم0 فقال اليدين بسيط ;جل فقام الحجرة فيحل قام ثم العصر من 

ملم،ثم المهو صجدتي مجد ثم ملم ثم ترك الي النكعة فصلى مغميا فخرج الق؟ 

وإلا؛ لم نقص لمران ؤكان عمدا كان فان اكقتين فول إلى الإمام يرجع 
ولو* مأُ اثنين قول إلى طائف ويرجع ؤإحدا، ^؛١ الماموم وصلاة صلاته يطك 

يجد^١ ٠ أييعأ؛ إتمامها فالأفضل سهوا ثالثة إلى فقام لها;إ نفلا نتجن نوى 
بفجرُثالثة إلى فكقيامه ليلا نفلا نتجن نؤى وإن ويسجل.. يرجع أن وله للهو، 

بقايامن أسنانه محن أو فيه م بقى ما محلع يأس ولا أكثر، صلاتها في ينوي أن وله 
ونحوهٌكر من فيه فى ذاب محا وبلع يسير، ؤهو ;يقه به يجري مما مضغ بلا الطيام 

بالسلامولأبأص ا الروانيزُ إحدى في تطل لم جاهلا صلها في تكلم وإن كأكل، 
انفعليه مصلاه من نام حتى يدكر فلم ملم وإن ؛ ٦١بالاثانة وبرئه المملى على 

داودأبو روى لما يرجع فلم ونبه الأول اكثهد بمشهد أن نل قام بأن صلاته نطل( )لم ( ١ ) مأض 
خبث'س بح فالتبيا في *نهض أنه تجة بن المغيرة عن وصححه وحسنه والترمذي ص' 

أواف ;بول رأيت قال؛ انممف فلما السهو، مجلّتي مجد ؤسلم صلاته أتم فلما 
صعت|ا.كما يصع 

العادةفي معه يكؤنا لم وإن الثقتٍن تنبيه إلى الرجوع وجؤب امححاب أخد ؤمته )نصا، )٢، 
فيه.ُثاتكة لا اماف لأن 

نليصلي اكان مرفوعا أيوب أبي لحديث ؛،I;[ 1لُع التطوع لإباحة '( ١٠؟;؛)اتمامها )٣( 
ماجه.ؤإبن داود أبو رواه بتسليم« محنهما لابمل أرلعأ الفلهر 

قولوم ؤالهار، الليل م للهر ويسجد ألُحأ يممها مالك وقال عليه، ص )بفجر( )٤( 
إلىايهار في قام لو نكذا ثى« ثى اللل »صلأة ه المي قول ويا بالعراق الشافعي 

ة.خام

ومل؟م،الحكم بن معاوية حديث يدل وعليه الئافص مدم وهو الروايتين( إحدى )في )ْ( 
ذيحديث في نكلّم الّم ف والشافم ماللث مذهب ؤمو النامي، كلام نكدا 

اليدين-
السلام.بعد ممععؤد ابن على السلام عليه لرده استحبابأ بعدها ؤيرده بالإشالأآ )ؤيرده )٦( 
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أجاببُا إلا مامؤم على صجود ولا نيادة. ،أو ر واجب ترك في لشكه يجد ^٠ فكتتكه، 
قلرأفضليته مجؤد بترك ؤتبهلي ٠ ؤاجب^ عمده يبطل لما الهو وسجود ٠ لامحامه 

رلإشيجب فلا وجوبه عدم الأصل لأن >امد: ابن ناله الوجهين، أحد في ثاجب( ترك )م )١( 
؛صالمجود. يالزعه ثالثاني بالثاث، 

فإنّءو، الإمام خلف من على ريس قال  ١٩٨٠عمر ابن عن روى لما حامه( )تما )٢( 
اللار؛طني.روأه حلفهء من وعلى يعليه إم؛هم* سها 

للؤجؤب.امدلر مح؛أ( مجدسنء ليسجد أثم وألسلام الصلاة عاليه لقؤله ؤواجبآ )٣( 
كتابفاته ما لقضاء المسبوق قام فلو قبله، أو معه أدؤك فيما إمامه سهو كان سإء مجِبؤقا 

ُممعه، فسجد قائما ستتم لم إن وجوبا تجع السلام بعد إمامه مجد إمجامه سلام بعد 
وإن' يرجعُ لم القراءة في شرع وإل جاز، رجع وإن ؤجوعه، كره نائما استتم وإن 

الأخيرةالهو مجدني إحدى في أدركه وإن الصلاة، آخر مجد ععه يجد لم 
المهوسجود بعد أدنكه وإن نما، صلاته نصي ثم بالثانية أتى ملم فإذا ععه، مجا 
وفيماععه ولهوه سهوا إمامه مع للامه مسبوق ؤيجد يجد، لم الملام ؤنل 
لكنرملامه، بعل المامجؤم مجا ا عمداُ أو سجوا الإمام يجد لم وإن به، انفرد 

ملمإذا اسمحامها قل الملام في إلا الملام نل ندبا ومحله فرغ، إذا المسبوق يسجد 
ندبامعده به قلنا إن ظه غالب على الإمام بني إذا وفيما فا"كثر''آ؛ نكعة نقص عن 

ءلنِهُْ*غالب، على يني والإمام اليض على محنى الخمري أن المدهبح هر ومحلل أيضار؛؛ 
مجشإلى الواجب، عن نام لأنه الأول التشهد عن نهض لو كما الرجوع حرم أتم، يرجع( )لم )١( 

مالمرح. م كلامه معنى هدا الأول، التشهد عن القيام أشه تكن 
ؤالماقمر،مالك مدهج، وهو الروابمض إحدى هذا وجوبه، عدم لاعتقاده عمدا( )أو )٢، 

حنيفة.أبي مدهب ؤهو لا ؤإلثانية 
التدين.وذي حمين بن عمرايإ لحدينا فأكتر( )تكمة )٣( 
هكحرصلاته »يإ أحدكم شك راذا مرنوعا مسعؤد ؤابن علي لحيين، أيضا( )ندبا )٤( 

الملام٠.اأبعاو البخاري وفي عليه، متفق مجا.تين، لمجد ثم عليه فلتتم المؤامحبح 
بمليتام إذا أحدكم >اإن نال ته الله لبمول أن هريرة أبو ؤوى لما حلته( غالب )على )ْ( 

غالجنوأحدكم ذللئ، وجل فإذا صلى، كم يدري لا حتى عليه فلمي الخيطان جاءه 
وحدبن،المقرئ سمد أبي حدين، يحمل هذا فعلى عليه. ُتفهم، جالسء ثبمو مجدتين 

ال؛قيز،،ض يض اكامحة والرواية محبها، وُوفتما الأخيار بين، جمعا الإمام ض عود مابن 



كفاه^١^ سها ومن ، نبنه؛ نرب ان مجد وملم نسيه وإن ٢. سهور اللام ص
٠اللكاب 

مجدتادرم.اش 

التاض

ص
ادمحاب

'لثام

اكطوغ'صلاة اب 

ياثملكن اللام، مد أيضك محل ؤاجب J؛؟ مجود بمرك تعلل فلا سط( اللام )نل )١( لإش 
يور.فلم  ١٣خارج لأنه إتمامها مل سلم إذا ما وءو الأيل 

ثور،إم والناقم ثإلأونأم ماللث قال وبه تكلم، وإن النمل، يطل ولم هه( فرب )إن )٢( 
معودابن روى  ١٠ولتا يسجد، ولم محن لم الملة عن وجهه صمف إذا ت مرين ابن وفال 
•أنهأيضا مسعود ابن حديث ض مسالم، ^١٠ ؤالكلأم! السلام بعل مجد الم 'أن 

القبالة|.عن انصإفه يعد حما صلى ؤإللأم الصلاة عليه 
الرأي،ؤأصحاب والناقم ؤباللث، الثوري منهم الُلم أهل أكثر فول ثبمو مجدتان( )كفاء )٣( 

محجدت؛ن|.فاسجد أحدكم مها |لذا ؤاللأم الصلاة عليه لتوله 
ماجه،ابن ؤواه الصلاة! أعمالكم حير أن |واعالموا ؤاللأم الصلاة عاليه لقؤله رالمملوع( )٤( 

تْلوعها.فكدا الفروض أكد فرصها ولأن 

السلامبعد سجد ومتى سلم إذا نضاْ صلاة في وشرع الهو سجود نى وإن اهاب 
وجوبافتشهد جلى ثم سجدتين سجد ثم كبر 

الطوعصلاة باب 
وهوأتمها'آآ؛ المصلي يكن لم إن الفرض صلاة فيه تكمل التطوع الشيح: فال 

قولوم عمرو وابن عباس وابن عمر ابن عن وروي بكر، أبو اختارها منفردأ أو كان اُامأ 
الشكافلْلرح صعيد أبي لحديث وامحق ؤالثافم والاوزاعي والثوري ومالك رمحعة 

الزاد..في مسعود ابن وحدت اسنن! ما على وليين 
يأتيفلا الصلاة تكميل لأنه يجد لم محنأل ،وإن الفصل يهلل لم إن ملم( إذا )فصام ( ١) 

القمل.طول بعد 
عمرانلحل-ت عود مابن منهم جماعة قول ومحو ملم، ثم الأخير التنهل. أي )وجوبا( )٢( 

أبورواه ملم! نم تشهد ثم مجدتين فجل مها والسلام الصلاة عليه #إنه حمين ابن 
وحّنه.والترمذي داود 

وبقيةالزكاة وكدا المني، في أحمد رواه مجرفو٢ حديث بمفيه أتمها( المّصلي يكن لم زان )٣( 
ل،.١٠الأء
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ويقول٠ التكوع؛ بعد فتها ويقنت بالاخلأب، الثاكة وفي بالكافرون الثانية وفي بح ب

والمعوذتينأحد اف مو قل الئاكة في يقرأ الشافص: ؤئال أحد، ■اذ هو ثل )الإخلاص( )١( 
الكابمتر عئ الُم ُكان قال كعب حدث ثلتا عائشة، لحديث اليتر، في عالك قول ؤهو 

عاجه.وابن داود أم رياه أحير اس هو وقل الكافرون أيها يا وقل الأعلى نك اسم جح ب
أبو( Jjj ١٠ويا اؤوع. نل حنيفة: إبو عالك وقال الشافص، قال وبه اؤوع( )بمد )٢( 

صعق.له ؤالمخالف لم جمرواْ التكوع، بمد ك النص ءأن إض هريرة 

اذتمابعمل أن يتوجه نقد ؤالصؤم، الصلاة على المكر فضسلة أحمد; وعن ؛؟ ٠نه١ نوع ؤأنه 
استحبا^وسنتها ؛ العشاءأ صلاة من الؤتر ووقت ٠ الجوارحُ عمل من أفضل القاوّ_، 

،بواجبُ وليس العشاء نل يصح ^١ ، الفجرر محلاه إلى وعته المجر، طلوع إلى 
٢يرثدأ أل نل أؤتر وإلا بنفسه. ؤئق لمن الليل آخر فعله والأفضل ؤاجب، وعنه 
هواضس أعظم ولا كالجهاد، فهو الأدلة ؤأقام المعاند على الحجج أقام إن محته( نوع )وإنه )١( 

صالعلوم. أجل له يجب وعا .عرفته إلى المودي العلم فيكون الياري 
اف((في و\رغض اف في الحب اس إلى الأعمال ءأحب لحديث الجؤإرح، عل )_ )٢( 

الدر.في تيغض لف تحب أن الإعلام عرى ،أش وحدت 
أمجدكمالقد ^١١^ بن حاؤجه حديد في للأم ؤ الصلاة عليه لقؤله العشاء( صلاة )مجن )٣( 

الغجر®طلوع إلى العشاء ين فيما الؤتر هي النعم، حمر مجن لكم خير هي بصلاة الق 
لم.جمرواه تهبحؤا٠ أن قبل ٠أJتررا ؤنوله مجعاذ، وحدت ضعف، ؤنيه وءيرْ أحمد رواْ 

المغني.في وصححه قضاء، يكون الفجر بمللع حتى أخره إذا هدا فعلى 
وابنعول جمابن عن ذلك يروى الصلاة بفعل النهي يعلق الرؤاية هذه الفجر( صلاة )إلى )٤( 

ؤالثوؤيمجالك قال وبه ؤكاتشة الصامت، بن ؤعبادة ١^^١، ؤأبي ؤحديفة عباس ؤابن عمر 
عنوروي الفجر، لبد ورنا أكنر إن الطويل: وحميد الخياني أيوب وتال والأوزاعي، 

صلاةإلى العشاء بجن مجا نملؤها صلاة نالكم الق ءإن نغمة أبي ؤعن نحوْ، علي 
لهيعة•ابن لثأية *>، أحد رالإْ الصيح( 

حينللاعرايي لقؤله ؤالثافعي، مجاللثؤ قال وبه ، المد٠٢مجن الصحيح ؤهو جب،( سما )فليس )٥( 
إلالا نال: غيرها؟ علئ هل نال صلوات: »اخمس قال الصلاة مجن عليه فرض عما سأله 

وجوبه.حنيفة أبي ومجدهب عليه محتفق تطوعأ أن 
ومجنأوله، فليزر الليل آخر يقوم لا أن خاف امن قال مرفوعا جار لحدت محقي( أن )قل )٦( 

رواْافضلء ؤذللثؤ مجشهؤدة الليل اخر صلاة فان الليل، اخر فليؤتر اخرم يفؤم آن طمع 
•'م مس.ام
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ليوبارك تولت، ممن وملم عامت، ممن وعاني هد.ت، ممن اهدني »اللهم وب 
'لأدل

أنوتب ، عذر؛ بلا ثلو مقرئة يكره ي* نكعة، ؤأتله ، فات١ إذا شفعه عع ويقضيه آص
بلاءبرغع دعا وإن صدرْ، إلى القنؤت دعاء في يديه ويرفع ٠ والؤترا الشفع بين يتكلم 

كانإن قضى ركمة منها الأمام •ع أده ؤمن ماء، النحو ظهوره٠ا جعل تة فال
الضمير.المنفرد ويفرد ثاء، بما نؤته في يدعو أن باس ولا ثلاث، من ملم الأمام 

سفرفي إلا فعلها فتأكد عثر، الفرائض مع تفعل التي الرواتب السنن )فمل( 
منةفي الفاتحة بع.،- ؤيقرأ فيه، فيفعلأن ؤالؤتر الفجر منة إلا ؤتنكها فعلها بين فيخير 

ملؤااملى في أو الفجر، صنة ؤكذا أحد، الق هو ؤثل الكافرؤن أيها يا قل المغرب 
فعلهماويجوز ،، عمران ال اية تعالوا. الكتاب أهل يا نل الثانية وفي الأية، أمنا. 
جنهعلى بعدها اواصهلجاع ١ Jخفيفه١ وبن ، أففل١٦البت في 'وفعلهما ' ;اكبا 

فعلهمجن بعدم ومجا فعله إلى وقته دخول س الفرض قبل .نها راتبة كل ووقت الأيمن، 
وسنتهالأرض محن القمل وبن المجد، تحية عن السنة ويجزمحا وقه، احر إلى 

نيهأو الض عن نام امن . الذ ;سول، تال، قال،ت ممد أم لحديث فات( )إذا )١( ،راض 
داود.أو رؤ، ذكره، أو أصبح إذا فليصل 1ّنيب 

فليفعل!.بنكعة ؤر أن أحب |س أوب أبي لحديث ءنبر( بلا )ولو )٢( 
ضيار حك، نتجن س لم بعمر ابن لكان محنها، لفصل والور( الشفع )ين )٣( 

حاجته.

.•النم م، ماك( ان عن لم ومأحمد رواْ عمران( آل، )آية )٤( 
؛إلاثللخامحي المكتوبة! عليها بملي لا أنه اغير ؛ال، عمر ابن لحديث )ْ( 

الفراص!.

يته،ض العشاء بعد وتبمن يته، في الغرب بعد اورتجن عمر ابن لحايث، )أفضل( )٦( 
أنهحنمة حدثني فيها . الني على أيحل لا ّاعه ؤكات اكبح، قل وتنمى 

واللامالخلاء عليه وقال عليه، مض تنمتض! صلى المجر وٍلالع الوذن أذن إذا كان 
جاعلاف فان صلاته من نمييا لمته فليجعل المجد في الخلاء أحدكم فض ،وإذا 

ملم.رؤاء ختوأر صلاته من بنته في 
اللتينالتكعتين يخفف، ءس الني اكان عائشة لمول المجر تكمي أي تخمينها( )وين )٧( 

عليه.متفق الكتاب! بأم قرأ هل لأقول إني حتى اثمجح صلاة قبل 
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البينهما اكفل ويكرم مىُةرأُ، شفعه إمامه تع فان بعدم المتهجد اويؤتر ١ ؤممحان سر 
بعدئوزنمان مل نكعتان الراشة( )المنن ثم ؟ ٣١جماعة في اس اش 

أنغير من رمض١ن مام م يرغب اف. رمول اكان تال عريرة أبو روى لما ر؛مان( )م )١( ثؤش 
.ذنه، محن تقدم ما له غفر ؤاحتسابا ليمانا ممضان تام ُن قفول شه يأُرءم 'لأدل 

لقولهمعه ويوتر الإمجام مع بملي أن بمبمم يقول: أحمد سمعت داود أبو تال )بنكعه( )٢( 
وكانليالته! بقية له كسر ينصمف حتى امحام *ع تام إذا ءالرجل ؤإلملأم الصلاة عليه 

معهم.وض الناس ُع يقوم أحمد 
بهيرى لا وكان يحذرونهI نر أو يرجونه لخم إلا يرجمن •محا أنى لتول جماعه( )ني )٣( 

تلبيته م يصلي عس اطه رمول 1أن عاثشة يون لما أئعا، الناقص وقال الفلهر( )تل )٤( 
حديثثني لم، مرةإْ تنمن، مصلي يدخل ثم بالناس، محملي يخرج نم أرما الفلمر 

الترمذي.ؤواه اوار| على اذ حرمه بعليا ر^لإع القلهر نل أئع على حائل •_ حمية أم 

الطريقم تكرم ولا حالُم كل في بالقراءة باس ولا آخره، قراءته من أفضل لفجر اء 
وامتدامجتها\ذقذو6 المواضع في ؤتكره ؤثوب، بدن نجاسة ومع أصغر حاث مجع ولا 'دام 

وكرهالقراءة، في الممعة أحمد وكره الصحف، في وتتب الريح' خروج حال، 
حسمنةأنها العلماء أكثر عن الميخ وحكى ٠ أ غيره يقرأ ثم ثاتيء قراءة أصحابنا 
وكرهُ بدءةُ هي وتال الألحان قراءة أحمد وكره واحد. بصوت مجتمعين كالقراءة 

الموتنير ؛ويكره ُ والبح بالداء فيها أهلها يصيح الأّؤإق في القراءة عقيل ابن 
حجريم بمكيء ة. الم ركان تال—، عاتثة لحديث ؤاشيا إكا' حال( كل )في )١( ماض 
علىممهلجعة ؤأنا القرآن لأقرأ |إتي قالت ؤعنها عليه، متفق القرآن! يفإ ثم حائض ؤأنا !_ 

الفرياني.رياْ مريرم،| 
كانجمل ص الكراهة ينبغي فلا قرأالدول مجا أعاد لو ؤامجا قرايه، بمد بما غمْ( يقرأ )ثم )٢( 

;مضان.في القرآن الني يداص 
أحدهميقدمجون مزامجير القرآن يتخذ أن الاعة أثراط قي ذكر جهّ الم ط )بدئ( )٣( 

ليغنيهم•إلا بافملهم ^١ باقرتهم لتس 
مخرجيخرج ؤإلأفعال الأقوال مجن كير حنبل: قال الفنون في قال والبيع( )بالنداء )٤( 

أهلقيها بميح اماق في القراءة مثلى اء: العنعند مجاثم ؤبمي العامة عند الهياعات 
امتهان.وذلك الاظع يمكهم لا الأ،لإواق، ؤأهل وايح، بالغداء الأسواق 
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أجولأ للرجال، حش ولا امرأة؛ُأ؛ خلف ولا ككانر، ، ناّزر خلف تمح ولا صدهم. 
إمامإلا نام، أو سوئ؛؛، أو سجود أو تكوع عن عاجز ولا أخرس ولا ٠، لمالغ؛ صم 
اعتلثم قانعا بهم ابتدأ فال ؛ ندبا؛ جلوما وؤإءه وبملول علته، زا<ال المرجو الحي 

الآُلب

ماضلا ت يمول منمْ على الق مبمول اسمعت تال جار روى يا فامهم،( خلف تمح )ولا ( ١) 
اشابن رداْ  ٠٠٠٢٠أو سؤطه يخاف أو بسلطانه يمهره أن إلا مؤمنا تاجر ولا ُجلأ ارأة يؤبن 

ماجه.

يحفظونه،لا يي أبجل وإن القرآن، أحفظ إني اف رمول يا رثلت ورنة أم وعن امرأة( )ولا )٢( 
ينهجمعا الغل على مدا فحمل ورإئهم» من، وصلم، وقوم أمامك الرجال تدم فمال: 

عطاءقال وبه عاص، وابن عود مابن، قول وعو عله، نم، >لالغ( المرض في صم( )ولإ )٣( 
المدر.وابن وإسحمح، والناقم الحسن، ؤأجازه حنتفة، إبو ؤالأوزاص والثوري ومالك 

ؤمالك.حنيفة أبر تال وبه يكن، لم أو الهم، إمام كان مواء فموي( )أو )٤( 
أجمعون|.جلوصا فصلؤأ جالما صلى اخإذا لتؤله )ندبا( )٥( 

صالمفصول تقدم فان صلاته، فقه العالم ا أقرؤهمُ القوم يوم أن المنة )فمحل( 
الكناس

'ٌسوإمجام المن وصاحب كراهة، بلا أباه الرجل يوم أل باس ^١ وكرْ، جاز الفاصل 
وبيته،مجده بامامة أحقر __ ُ بالأحرارُ امامته ولأJكره — عبدا ولو المسجد 

مجدهإمامة في منه أولى، عبده ين في، وسيد الأفضل، يقدما أل لهما ويستحب 
كامامةإذل إمامته تكره ولم بوق كمالقيم قضى افر مإٌام قصر فإن وبيته، 

فاسقإمامة تمح ولا ت، صح. القيم تابعه فال كرهت أتم وإل للمافر القيم 
إذافيعيل لا أو ابتداء قه ف"علم بمثله ولو اعتقاد أو ونحوه خمر ؤثاؤيب كزال بفعل 

م'ض
الكاب
اس

فليؤمهمثلاثة كانوا إذا ٠ ؤج اف ;مول فال نال: الخد;ي معيد أم لحديث )أنوهم( )١( 
الكثالم. جمرإ،اْ أ»ووم« بالامامة إحقهم أحدهم، 

أبيمولى، معيد خلف صلوا ذر وأبا وحن.يفة عود مابن، محا بالأحرار( إمامته تكره )^١ )٢( 
مسائله.م صالح رواْ عبد، ومحو اصيد 

بالمغلاسرض اثداء فيلزم نفل ص على زاد U أن إلى نظرأ كرهت( أتم )وإن )٣( 
أبورواه صمر، نانا أنيعا صلوا اللي: لأهل ويمول الفتح يوم بهم بملير الم، اوكان 
داود.
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تصحولا بمثاله، البول اس به من حلف ثتصح ٢. وجوبا؛ قياما حلمه أتمإ فجلس 
صحِتاانفضت حتى والمأموم هو جهل فإن ذلك بملم عتنجس ولا محدث الف ح ُ

مالأفيها يدغم أو الفاتحة، يحسن لا مجن وهو — الأمي إمامجة ^١ ٢. وحدْل لماموم 
جالمأبهم ناتم . الض جاء ثم قانما الصلاة بهم ابتدأ حين بكر أبا لأن )وجوبا( )١( ،جش 

يجلوا.ولم ماما  ١٣١اش 
ؤالشايصومالك الحسن تال وبه عمر، ؤابن وعلي وعثمان عمر عن ؤوي وحدء( )لماهوم )٢( 

احتلاماثوبه ض فوجد الجرف إلى حرج نم المبح بالناس صلى عمر لأن والأوزاعي 
ذلك.نحو عمر وابن عثمان وعن الاس، بمد ولم قاعاي 

صلىاذى حاف وإن غيرء، حلف تاُدرت إن إعادة بلا والمد الجمعة ثتمح ، ٢٠١̂ ص
والفامقيعد. ولم صح أفعالها في ووافقه الإنفراد مأموم نوى وإن نصا، وأعاد حلفه اكاض 

والحسنالحجاج محع يصلى عمر ابن تكان صغيرة، على داوم أو كبيرة أتى من 
ونلعقبة بن الوليد وياء وصلوا مروان مع يصلون الصحابة مجن وغيرهما والحين 

بصلاةباس نلأ ا/دصل في اعتقادهم صح ؤمن إجماعا. هدا فصار الخمر مثميب 
فانحلمه يصل لم باجرة صلى ومجن في اختلفوا ولو بعضن حلف بعضهم 

عندهتمؤلآ أو واجبا أو ركنا الأمام ترك وإن نصا، باس فلا ّمثل بغير ثيء إليه دفع 
اعادةفلا وحده المأموم عند كان وإن أعادا، عالما المامجؤم ؤعنله عنده أو وحده 

وحربولي بلا كنكاح فيه احتلفء« مما الصلاة غير في تحربمه بمتقد محا فعل ومجن 
الموفقفقال عليه يداوم لم وإن حلفه، يصل ولم فسق عليه داوم فان ونحوه نبيي 

ائلمفي إنكار ولا ُ حلفه؛ بالصلاة باس ولا الصغائر من صغيرة هو والشارح؛ 
نالهإجماعا أو سة يخالغا لم إن مجتهدا قلد أو فيها اجتهد س على الاجتهاد 
اللحنكثير إمجامجة ثتصح وتكرْ اء، بالنؤتصح ؛٢ برجال؛ امرأة إمجامحة تصح ولا الشيخ. 

مامع بمص خلف بمضهم الصحابة لصلاة امبمة كالمذاهب الفروع( م اختلفوا )ولو )١( م\,و 
بمتجلي•صلى كجنفي الفروع في الاختلاف ص نهم حم ً

خلفه.فجانت ه لنفصلاته تصح الأ-ام لأل المامؤم على ولا الأمام على إعادة( )فلا )٢( 
فهللو الشيخ; قال عنكم نكفر عم تنهون ما 'تجانر نجموا^إن تعالى تال )حلفه( )٣( 

وهوخلفه صلاته صحت الاجتهاد فيه يسوغ مما دونه المامؤم عنا محرم هو ما الأمام 
أحمد.عن الشهور 

رجلأا(.امرأة توس رالأ مرفوعا جابر روى لما برجال( امرأة )إمامة )٤( 
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ا١ امآة يكون أن إلا ا الصف خلف أو خالفه القد ^١ فقط، سارْ عن ولا ٠ ' نداعه الكثاب 
ينعلا ذللي لأن بمم، احاقت وإ«مالك و؛لال حيفة أيى ثول وعو )لأقدامه( )١( يس  طط ٠  ٦٢اماب 
لامحداء.ا ش

ؤإصحاق(المخم قول رسا صلاته، مح لم كاملت تكعة صالي فإن الصف( خالف )أو )٢( 
•المنذر وابن 

عنأقاقامني خالته أو بامه صالي اف. رمول أن أض رومح،  LJامرأة( يكون أن )إلا )٣( 
ملم.رؤاء خاشاأ الماة ؤأتام يمينه 

يؤنجهته غير في هو مبمن أبعد عنها ؤا/هام الكمة حولي الصف اصتدار إذا ؤتصح 
فانالقدم بمؤخر ؤالاعتيار ا تصح١ ؤعنه فيها، عليه تقدم أن نمح فلا ابمام جهة 

ؤفرب٢ خالفه١ ؤثفت اماة أم وإن الالية، وهو القعؤد بمحل فالاعتبار قاعدا صلى 
تومهلهوكدا يعص، من بعضها الصفوف قرب وكدا أفضل، الإمام من اكف 
ومجنمجته، الصف بعد أن ؤكدا ■خلو*^ن أو يمينه عن الصن، بقطع باس ولا ؛ اإصنىُ 

صلىفان صحيحة، فصلاتهما ٠ كا/درىر يومه أن يصح لا من أو متنقل معه وقف 
نمح،لم يمينه خلو مع جماعة ؤلو ارْ يعن ؛أو ُ امرأة خلف امرأة ولو ركعة فدا 

نحمؤلو الصف. خلف أو خالفه القد نكدا ، يمينهر خلو مع انه يعن تصح ؤعنه 
الإنصاف،م ؤصوبه الفروع م وامتفلهرء محمد أبو اختام؟ لكلاثة ؤفانا تصح( )وعنه )١( ثش 

علمت.كما والذهب التاض 
خاإفاأ.المرأة وأقام يمنه عن اافاق1مني أنس لحديث خالفه( )وف )٢( 
ومدؤالإمام اومعلوا اف )برل قال تال؛ مبرة أبي لحديث الصف( )توسعله )٣( 

داود.أبو رواه اوخالأ 
بملكمجال ثلاثة مقام بعد كان إن حامد ابن فقال يسارْ عن تطع إن خالفه( )أو )٤( 

المنقهلعين.أي صلاته 
صحةلها يشترهل لا لأنه صح، والفامحز الطهانة وناقص والعاجز والأمحرس )كالأي( )٠( 

الإمامة.
الصف(خلف لقرئ صلاة ألأ قال جه الض أن شيبان بن علي رؤك، لما امرأة( )خلف )٦( 

ماجه.وابن أحمد رواه 
قيقال أظهر، وهي الفروعت م قال والموفق، التمتمي محي أبو اختاره يمينه( خلو )مع )٧( 

أنأحد يمينه عن ؤليس الإمام ار بعن وقف إذا المصلي أن على إجمعوا الإفصاحت 
ّوالشافعي وا/لرزاءي ومجالك الحسن إجاز اه تجلل تال؛ أحمد إلا صحيحة صلاته 
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عالإمام خلف ؤتصح ٠ المأموص' أو الإمام رأى إن خاؤجه وكذا ،، التكبترل سمع جرب 
الأنصاريمعد أو روى لما ؤأكلهم، أكملهم الإمام يلي أن المنة اككسر( سمع )إذ ( ١) 

ثميلونهم، الذين نم والهي، الأحلام أولو منكم ليلي يمولت إه اف يول ءكان نال !ش 
فاتموامدمؤا فقال: تاخرأ أصحابه ني رأى ؤجب الني صعيد،إن أو قال يلونهم! الذين 

أما رثاهوجل• م اف يؤخرهم حتى يتأخرون يزال؛وم ولا بمدكم، من بكم ولٍاتم يي، 
داود.

الحديثالليلء مجن بملي الق رمّول ءكان نالت عائشة رؤت لما المامجؤبين( زأو ( ٢ز 

أوالإمام ير ولم المجد خارج وحلم المأموم أو ثإلمأموم الإمام كان إذا )فمل( أج 
؛اكلأةُ بعض في الروية ؤثكفى ُ التكسرر سمع ولو به اثتداوه يصح لم لمأموم ا م

يومالمسجد خارج بملي ;جل في أحمد وقال وغيرها، الجمعة ذللث ني وسؤإء 
الإقتداءيمكنه أنه وذللش بأس، به يكون لا أن أؤجو مغلقةت المسجل إبواب الجمعة 

إذاالصفوف اتصال يشترمحل ولا كالأعمى، مشاهدة غير من الكبير بسماع بالإمام 
نهربينهما كان وإن ذئ ثلاثمائة جاوز ولو الاقتداء ثأمحكن المعتبرة انيية حصلت، 

اتصلتأو ٠ فيه صحت إن عرفا ، الصفو؛—فيه تتصل ولم يلريق أو الممن فيه تجري 
ذللدأن وغيره المؤنق واختار تمح، لم مهللقا فيه انقعلعت أو فيه تصح لا ؤقلنا فيه 
•الآمومأً* من أعلى الإمام يكون أن ويكره ؤالإجماع؛٤، الص لعدم الاقتداء يمنع لا 
ولا؛ ونحوهاُ منبر كدر-جة بيسير بأس ^١ فأكثر، ذئ ؤهو وحده بالعلو انفرد إذا 

الإمامبصلاة تصلين لا حجرتها: ني بملين كن فاء عائنة لقول اكاكبير( سمع )ولو )١( يس 
طاماب 

حجاب.ني دونه فانكن اكاض 
النير'كان نالت، عالشت لحديث، التكوع، أو الهيام كحال الصلاة، بعض )في )٢، 

أناسفقام غ^ّ، اطه رسول شخص الناس فرأى قصيرة، الحجرة وجدار الليل من بملي 
الحديث.٠ بصلاته يصالؤن 

•كرورْ ؤالجنانة والكسوف والامتماء ؤالمد الجمعة كملاة فيه، صحن، )إن )٣، 
وغيره.الموفق اختامها رواية وهي ؤالثافعي، مالك محن.هي، وهال.ا )ثإلإجملع( )٤( 
القومالرجل أم »إذا تال المي. أن حن.فة عن داود أو ؤوى لما المأموم، ص )أعلى )ء،ا 

مكانهم((.من أمفع مكان في يقوم فلا 
المهمرينزل ثم المم على صلى ررأنه حرقه ني ّهل روى ن ونحوها، مضر )كدمجة )٦، 

عليه.متفق صلاتي٠ ولتعلموا يي لتاتموا (؛ Juئم فسجد 
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موضعثتطوعه الطاق في فأكماا،كإ»اعته ذر|ع1 العاو لكن إذا ويكره عنهم 
ثملكن فإن القبالة. متقبل الصلاة بعد قعوده وإطالة حاجة، من إلا ؛ المكتوبةُ 

الصفوف.تهلعن إذا المراري بين ونوقهم ويكرم ؛ ل؛نممينر نليلأ لث اء ن
بحممةومن الاحسين أحد ومدافع ،ا مريض؛ وحماعة جمعة بترك ويعير )ضل( 

علىأو فريه موت أو فيه صرر أو فواته أو ماله صيلخ من وحائف إليه محتاج طعام 
غلةمن أو ;قفة فوات من أو معه ثيء ولا غريم ملأنمة أو ّملعلمان أو صرر مجن ه نف

ماضيكره لا أنه على يدل ما وممه الرأي، ؤآصحاب ؤالأونزعى مجالك قول وط! فأكثر( )ذرإءا )١( 
.الكام ٦٢

الأزلالشاقعي. راحتاره 
الأماميصلي ولا اس وّوإل تال قال شعة بن المعرة ;ؤي لما المكتوبة( رمؤصع )٢( 

بملوعأن باس قلا المأموم فأما داود. أبو ;؛;١٠ بمحول، حتى فيه صلى الذي الموضع قي 
عمر.ابن قعله مكانه، 

يتفن المكتوبة من سلمن إذا كن الماء وإن قالت، ملمة أم رؤت لما )لينممفن( )٣( 
الرجال،تام اس ;محول قام فإذا اف، شاء ما الرجال مجن معه ومجن جئن اف ;عول 

المحاني.رواْ 
إمحانهمن ينعه فلم الداء سع امن قال أنه . المي عن محاص ابن روى لما )مريض( ( )٤ 

التيالملأة منه تقبل لم — مض أو نمق قال اس^ رمحّول يا Jر ١العاؤما قالؤا __ عدر 
داود.أبو ;؛؛اه صلاها، 

امابفرصه يملي لا بالمجد مكانا الإمام غير انخاذ ويكره كشما، ولو مأموم بعلو بأس 
صوالمأموم بماره عن نعله الإمام وصع الأدب وس ٠ الفل؛ في به دأس ولا * ر فيه إلا 

غيره.يؤذى لئلا يديه 

بهأحد تبرع أو يصولا أو رالكاً باتيانه يتضرر لا المريض لكن وإذا ركل( 
كاظرصاعه يخاف شء على تحففنأ ملكن ومtن الجماعة، دون الجمعة لزمته 

*لأيالبخاري: وقال البعير، لكيaلان المكان ايهنان عن هن لهيه فيه( إلا فرصه بملي رلأ )١( 
ه

اّمطر. حديثه إمناد يي 
المصحفعند التي الامهلوانة عند الصلاة يتحرى سالمة وكان الفلا في به باس رؤلأ* )٢( 

عليه.ُتفق ( lUxpالصلاة يتحرى . الم وكأن وقال 
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مابعن ويخفضه وماجدأ راكعا ء ويوعى ا، صح؛ الملة إلى ورجله متلقيا صلى يإن 
ُلوإن الأحر، إلى انتقل أثنائها م عجز أو قدر فان ٠، بع؛نهر أومأ عجز فان التكوع، 

رلمريضناعدأ ومجود نائما يتكوع أومأ ومجود نكوع دون ولود قيام على ندر 
ثثشأفلهر، وهو يمح لا الثام ؤالوجه الكراهة، محع جب على الصلاة على الندرة مع )صح( ( ١ر 

'شدكور. الللحديث خالف مخ 
كلام٠لا٠ر_ أنه الئامحم وذكر عنه، نقط الصلاة أن حنيفة أض عن وحكى بمينه، )أؤبمأ )٢( 

يزيد.بن محمد ؤواء أحمد، 

ماىفأتم عجز طرأ ولو يكره، ونيل ٠ جازُ عليها ليجد ونحوها وسادة المرض وضع 
القيامعلى ندر ولو ١رJ٠اعه، في فأتمها بريء من لا أجزأ، انحطاطه في الفاتحة 

أنهأحمد ونمن ُخءر، أنه التنقيح في وندم ؛ القيام؛ لزمه جالسأ جماعة وفي منفردأ 
الظنغلة الْلييب مجن ويكفي العلة، يمكن مما الصؤم لأن واحد طبيب بقول يفعلر 

أوالرفقة عن الانقطاع حشية الراحلة في الفرض صلاة تصح ١لأحتي١رات; في قال 
وصلىونحوه نكن كل من بالمأمور أتى ومن الحفرة، تبرز أو بالمثي صرر حصول 

صحت.عير بلا عليها 

والجهادالحج كفر متحبأ أو واجبأ ممرا ابتدأ من / القصرل في رضل( 
زانأو كأمحير مكروهأ أو ؛ تاجمأ؛ أو فرجة أو نزهة ولو مباحأ أو ؤالعمرة، والهجرة 

أوبرأ قاصدين يومين سفره محلغ ' متمي؛ طريف، قاطع أو مغربة مجع مجحرمجأ ولو مغرب 
ثثشثءم٠ما• عباس ابن عن وروكا ملمة، أم بفعل احتج بالأرض موصوعة )جاز( )١( 
التاموالأ>ماءة قادر وهدا عليه \سو» مع به إلا الصلاة تصح لا نكن القيام لأن النيام( )لنمه )٢( 

دونها٠الصلاة تصح واجبة 
مجاالخطاب: ين لعمر أمية بن يعلى أثتال الأية وسده بالإجماع جائز وهو القصر( )ض )٣( 

عليكمبها اس تصدق صدتة فقال: اس نمؤل صالت، فقال: أمنا؟ ؤتد نقصر لما 
علىالغر في يزيد لا فكان عه الّم اصحبمت عمر• ابن وقال، لم' مروإْ فاقألوهاأ 

عليه.متفق كذللث1 ؤكئمان ؤعمر بكر ؤإبو ركعتين 
حلمن والجاني المكاسب في الأتساع إن اتففإ حزم: ابن تال مكاثرأ، ولو تاجرأ( )أو )٤( 

كالم•عير وُن كا;ْ فمن اختلفؤا ثم مباح، مله اف حفوق جميع أدى إذا 
المعصية.بمبب كان وإن بمعصية ليس ممرهما خ الغرب. ^ذا رمثمد، )٥( 





|صالتاذى خشية الراحلة على الفرض ويصح القيام، على قادر وهو السمنة م قاعدا 
لوحلملأللرض>ُ

ثثشتمأ، أن ومجون عنك داويت متلقيا إلا تمل لم أيام سعة على صبرت إن سال; 
الأيلمت إن له قال فكل أه اف ممول أصحاب من ؤغيرهما هريرة ؤأبي عالشة إلى فايسل 

واللامالصلاة عليه أنه ولما عنه، معالجة فترك بالصلاة تصنع الذي ما اخام هذه في 
شقه.جحش لما جالآ صلى 

تلوثس وخاف الوحل لأجل الأرض على بالجود محرر محي لوحل( التأذي )خشنة )١( 
وتدؤاحلته، على ؤإلصلأة ؤاجلأ كان إن بالسجود له جاز والبلل بالطين ؤئيابه بدنه 
العملالترمذي: تال يد، بن جابر وفعله وطن، ماء في دابمه على صلى أنه أض عن روي 
منماء وال— صلى رأنه المي. عن أمية بن يعلى روى لما العلم، أهل عد عله 

إيماء،.يوُؤن دؤابهم فلهور على ؤأصحإبه ماحلته على مثهم أمقل من ؤاللة فوقهم 
الترمذي.رؤاه 

بهاحتج مجرماه يزل كان عمر ابن لأن الأَةئر، اختاره الرؤايتين إحدى في للمرض( )لا )٢( 
الذهبفناهر ؤهو بالمْلر النزول مشقة من أكثر النزول مشمة لأن يجوز رإاثان؛ة أحمد، 

شدياوةّمئقة فيه كان إذا 

يقولال؛ه مبمول ممعن عثمان لحديث فيه تزوج الذي اللي يفاغ، حتى )أتم( )٢( 
ذلكإح.اث قبل فارتها لو مجا بخلاف أحمد، رواه القيم، صلاة فله بلد في ناهل امن 

الخلؤتي.نقله الفر 

التام
اش.ِ.س فر الينشئون اجتماعهم بعن. ثم الاجتماع لقصد لمكان برزؤا ؤلو أتم، الإتمام 

مالمعالي. لابن حلافا ٠ كلامهم؛ ءل١هر في *ف\وف قبل المصر فلهم المكان ذلك، 
طلبفي خرج كمن سفره قدر بملم لم وم، حقيقتها، وجود لا المسافة نية ؤالمعتبر 

أوبوطته مر ولو المسافة، يجاوز حتى يقصر لم وجده أين يعود أن ناؤيا صالة أو ابق 
ومزدلفةعرفة إلى ذهبؤا إذا حولهم ومن مكة وأهل ،٠ أتم؛ فيه تزوج أو امرأة فيه له بلد 

كانوإن الشرح: في قال كغيرهم، المسافة في فهم جمع ولا نمر لهم ليس ومنى 
فيمنأحمد نال لم، بمرقه، يقمر لم لجع إذا الإقامة نية في عرفة إلى حر، الذي 
فهدابها يقيم فلا مكة إلى يرجع أن يريد وهو الحج إلى خرج نم بمكة مقيما كان 
ماضفريتهم• وفاُفوا مر الابمدءوا لأنهم كلامهم( فناهر )في )١( 

الكاب
ام



عامنارق إذا ئاهمة ضر له سن برئ أربعة ماحا سفرا سام س )كل( أوب 
نالوبه ءأاس وابن علي عن روي العلم، أهل أكر ثول وهذا نكعتتن( وي )ضر ١( ) ٠

إلايترك لا الواجب ^٠ جهاد أو بمحج إلا ممصر لا ت عود مابن ثعن والشافص، الدوزاعي الناب 
الصلاة|إن ءالشة نالت انملأة• محن نخمروا أن جناح عليكم افلتس قوله ولنا لواجب، 

عليه.محممق الخضر٠ صلاة ؤأنمت الفر صلاة فاقرت يمعتين، فرصت ما أول 
انموإن ' ،،؛ Jpنص الإتمام محن أنحل وهو ؛ ^١١والقمر بعرنهءار ينمن لي مبظ 
وفال؛ بة؛ أكل ولا فطر ولا بقصر معصية سفر في يترخص ولا يكرُْ؛ا ولم جاز ٌم 

٠.فدور أكثر المباح مجن وقصر ذك له و١لضJيت الاوزاعي 
وإنأتممت أتم إن قال فلو ؛. ٧١٢١٠٣٩١عد بها والعلم القصر نية نشترط )ضل( 

للامحام٠وبمن نيةُ إلى والقصر الجمع يحتاج لا الشيخ: وفال بمر، لم نهمت نحر 
ملقدم ثم  ١١٠٠١^وقت في الصلاتين نمر ولو ؛ ممر١٩فانا أتموا ___ يقول أن 

بلده-إلى الغر أنشأ مكة من خرج حنن لأنه ومتى، وُزدلفة )بمرفة( ( ١١ّتأض 
٠٠ ، الماس 

رواهصحابيا عشر اثتى بمحضر رخصة القصر أن بين سالمان /لتا رخصقا رؤإلقصر )أآ اكام 
بهاء.الق ، _uj3ءأصدتة حديثا ويؤيده الييهقي 

واللامالصلاة عليه لأنه ثوليه، حد في الناقم إلا العلماء، أكثر قول وهو عليه( )نص )٣( 
تؤتىأن يحّيج الذ عمر؛ارن عن أحمد وروى بعده، من الراشدون الخلفاء وكدا عليه داوم 

معصّتهااا.تؤتى أن يكره كما رخصه، 
والناقص،الأوزاعي قال وبه وعالثة، ان وعنعول جموابن علي عن رومح، يكره( ولم )جاز )٤( 

الثوريوقال وصححه، الل١رقهلي روا0 وقصر، الم رأتم عائشة قالت بملم، لحديث 
الشيخ.ؤكرهه الإتمام له ليس حنيفان؛ وأبو 

الإذاعيوقال الشافمر، قول وهو بالمعاصي لاثاط والرخص رخصة، لأنها ميتة( أكل )ولا )ْ( 
ذلالئ٠.له والثوري: 

إليه.تجر الذي البلد مجن الخمر حرب معها يقصد الدي كالتاجر قصده( )أكثر )٦( 
غيربخلاف اليسير، بالزمن تغدمجت إذا خيما بالية العلم معناه قيل الإحرام( )عئد )٧( 

حكما.الية استصحاب يكفي فانه المقصورْ 
فيخير محن لأن ام، وغيره العزيز عبد بن بكر أبو واختاره الاختيارات، في قاله نية( )إلى )٨( 

بعده.فيها خير قيها الدخول قل العبادة 
فاقامالفتح، اش ؤمرل مع اشهدت قال حصين بن عمران لحديث، صفرا غانا )٩( 

رواءمفر فإنا أؤيعا صالوا العالي أهل يا ويقولت نكعتين إلا يصلي لا ليلة ععثمة نمام بمكة 
اليمعات.عدد الجهال على يلجس ولئلا داودو أبو 
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حضرصلاة ذكر أو أقام ثم سفر في أو سافر نم أحرم وإن ممهُار خيام أو قريته 
إتمامهايلزمه بصلاة أحرم أو فيه يشك بمن أو بمقيم ائتم أو عكسها أو مغر في 

محاببن وسليمان عطاء عن وحكي وإّحق، والأوزاعي الشافم قول وسا نومه( محام )أو )١( 
الظهر|ءدت، قال أش روى ما ولنا السمر، نوى إن البلد م المصر أباحا أنهما مومحى 

عليه.متفق ركءض| الحليفة بذي والعصر أئعا بالدية جه الم ُع 

يعزم وإن ٠ التكعتان؛ ففرضه مهوأ أتم ثم القمر نوى ولو أجزأه، الثانية وفت يحول 
يجمعلا قرية إلى قرية س فيه ينتقل طويلة الإقليم أطراف من ناحية في إقامة على 
الأو أهله معه الذي والملاح  ٢٢فصراالسفر حكم تبطل مدة منها بواحدة إقامة على 
؛ترخص معه لسوا أهل له كان فان ترحص، لا ببلد الإقامة نية له وليس له أهل 

مجنصفر لهم كان فان تماما يصلون رعوْ المرعى وجدوا حيث الذين البدو ؤعرب 
قالالسفر، هدا مجدة في يقصرون الصيف إلى المشتى ومجن المشتى إلى الصيف 

ثلاثا.والمح والفهلر، ؤالجمع، القصر، أردءةت بالمقر المعلقة الأحكام الأصحاب،; 
اومزدافةُ عرفة جمع غير أفضل، تنكه بل بمتحب، وليس الجمع في )كل( 

المفرفي يجوز مليه؛ أحد في والشافس ماللث، ونال بقمر. لمسافر الجمع يجوز 
كثرةلمشقة ؤلمرصع قصير، سفر وهو ؤمزدلفة بعرفة يجمعون مكة أهل لأن القصير 

لكلالتيمم أو اإهلهارة عن ولعاحز  ١٢إل٠رصعر يجوز لا أحمد ؤعن المجاسة. 
والجماعة.الجمعة ترلتؤ يبيح عذر أو شغل له ولن ونحوها ولمحاصة صلاة، 

معالجمع بل بيؤتهم، في يملوا أن من أولى جماعة الجد في الجمع وفعل 
فيالخمس الصلوات تصلى أن المة أن للمة، مخالفة بدعة اJيوت^ في الصلاة 

الدينالأنمة باتفاق مفرقة البيوت في الصلاة من أولى وذلك جماعة الساجد 

أوكئيالصلاة. يهلل لا •ءما-عا لأن ندبا لها يجد سهو رالز!ادة او«تان( )ففرصه )١( 
صكلها. ؛لأنام -طك في يقمر وض، وعرفة ومجي، بمكة عشرأ ، ١٠١ه النم لأن )قمر( )٢( 
وصاع.وبريد اJلهلان رسول وهو وقيح وئ مكار ؤمثله )ترخص( )٣( 
ؤاللأم.الصلاة عليه لفعله عليهما للأتفاق بثمؤله فئتان ؤمجزدلفة( عوفق جمع )غير )٤( 
إذاالجمع للمرصع يجوز الاخشارات في الشيخ وتال للثلاثة، وفاقا للمرصعا يجوز )لا )٠( 

عليه.نص صلاة كل وفت في الثوب غل عليها يثق كان 
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أمإقامة نوى أو نيته ني أوشك إحرامها عند القصر ينو لم أو ؤأعادها ممسيين ماب 
طريقانله كان وإن يم أن لرمه ببلد الاقامة ينوي لا أهله معه ملاحا أو أيام أرسة مجن 

أنامأو إقامة ينو يم حبس وإن قصر، اخر في سفر صلاة ذكر أو أبعدهما، فسلملثا 
أبدأ.قصر إقامة نية بلا حاجة لقضاء 

سفرني إحداهما ونت في العنائض محن الظهرين ين الجمع يجوز )ضل( 

وإذا*، اهُ للمطر والعصر الظهر ين الجمع جواز الشيخ واختار ٠ اإجمعُ يجوزون اكام م1ب
وهلالفوائت، في كالترتب ؤالترتيب أفضلل'أا فالتاخير والتأخير التقديم. استوي 
يشترط^؛٠ مطلقا، الترتيب له ويشترط انمتهى: م فال ؟ ا كالفواثت يالميان يسقط 

فلوومرض، كفر غمْ بخلاف ونحوه، مطر جمع في الثامحة فرع إلى العذر دوام 
؛•فرصاُ ؤتصح ويتمها والقصر الجمع بملل ونحوها إقامة بنية امر في السفر انقفر 

نما،بينها بالتهلوع باس فلا التاخير جمع في الموالاة يشترط ^١ كمافر. ومريض 
البمن يجمع من أو يجمع لا من حلفا ؤصح مجامجومُآ، ولا إمام اتحاد يشترط ولا 

كانوإذا الثانية، ببطلان الأولى تبطل ولا أعادها، نكأ الأولى من نم ومتى يجمع، 
والجماعة.الجمعة ترك في عدر فهو زرءه عن الدبا يدول 

الشيخ.ناله وأحد، والشافعي كاللث. الجمع( يجوزون )الذين )١( س الكاّ
وأمالقاصي واختار الوجهين، أصح في بالعشاءين يختم المْلر جمع لأن )للمْلر( ٢( ) ص

الشافم.مذمخ وم جوازْ الخطاب 
كلها.بالأحاديث وعمل الخلاف من خروج وفيه احوحل، لأنه أفضل( )فالتاخير )٣( 
الدكريشترط لكن هنا، يعتبر التريب ويعه *شرحإٌ في المجد تال ركالفوائتإ )٤( 

جماهيروعليه بالمسان يسقط لا أته الخدهب من والصحيح اى الفواتت كتمتيب 
الأنصاف.في قاله اشحاب 

وثها-يدخل حتى الثانية ويوخر ولها، م لوقؤما فرصا( )وتمح )ْ( 
إماممع إحداهما صلى او مجاموما او إماما والثانية وحده ١^٠؛ صلى فلو مجاموم( زولا )٦( 

مجامومالثانية في معه وصلى الصلاتين إحدى في مجاموم معه صلى أو آخر إمام •ع والثانية 
منفردةوهي نمّها، حكم صلاة لكل أن ولنا بمح، لا عفيل؛ ابن وتال صح، آخر 
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ايابووحل؛؛؛ ٠ الثياب؛ يل لمملر العثائين وبين ؛، مشقة؛ بتركه يلحقه ولمريض * نصرر 
والأفضلساباط. تحت طريقه مجد في أو بيته في صلى ولو ٢ باردْر شديدة ث;بح 
تكضبه حد إذا »كان أنه عمر ابن عن روى لما والناقم: مالك قال وبه نمر( مفر )م )١( 

'شجمع الم به جل إذا كان اس ;صول إن ويقول؛ والمشاء الغرب بين جمع المتر 
ا،.بنته

ومالك،عطاء نال وبه للمريض، الجمع جواز على أحد نص مشقة( بتركه )يلحقه )٢( 
بيناف رسول ،اجمع قال عاس ابن روى ما ولنا • محيون والناقم الرأتم، أصحاب ونال 

واخوف غير امن رواية وم مطر، ولا خوف غم من ثألمناء والمغرب وانمر الْلهر 
مرحتى.نوع وم ^اإجمع المستحاصة ؤالملأم الصلاة عليه امر ؤثد سلم، رواهما سفرا 

قولوهو المدينة، أهل في عثمان بن أبان وفعله عمر، ابن عن .روى الثياب( يل )نملر )٣( 
"٢٠٠قال الرحمن عيد بن سلمه أبو روى لما وإسحق، والشافعي ومجاللتؤ الجعة الفقهاء 

الأثرم.رواء والعثاءا الغرب بين يجمع أن مطير يوم كان إذا المنة 
فيبدللث، تلحق المشقة لأن الجمع، يبيح عذر هو أصحابنا قال القاصي: قال )ووحل( )٤( 

يباح.لا الناقص وقال عالك. قول وهو والنعال الثياب 
الجمعةرك في عير ذلك لأن العزيز، عبد بن عمر عن روى باردة( شديدة )ومحح )ْ( 

الطيرةالليلة في مناديه ينادي افه رّول ءكان قال عمر ابن روى لما والجماعق، 
مشقتهلأن يبيحه لا والثانية ماجه، ابن رواه رحالكم| في صلوا الريح: ذات والليلة 

المهلر.مشقة دون 

فيلا وصفاسما الصلاة هيئات تغير في وتاثيره ؛. الخوف؛ صلاة في )فهز( 
صلاةصحت، احمد: الإمام فال مباحا، القتال يكون أن ويشترط ركعاتها. عل-د تغيير 

كانإذا ذلك فمن ٠ حائزة؛ كلها ّتة أو أوجه خمسة من  ٥٤الم م، الخوف 
ومحاالأية، الصلاة^ لهم فانمت، فيهم كن، ؤرإذ١ تعالى: بقوله ثابتة وص الخوف( )صلاة )١( 

'؛'مأنه وصح ثن وقد اختصاصه، على دليل يقم عالم أمحته حق في ثبت، حقه في ثبن، 
وحذيفة.الأشعري موءّى ؤأم ^^٠، ؤبملاها فعلها على الصحابة ؤأجمع صلاها 

مهلحديث وأما فحس، كلها إليها ذهب من أفول أنا الذت عبد أم قال جاثرة( )كلها ( ٢ر 
وجاهوحلائفة معه صمت طامة إن الخوف; صلاة الرقاع ذات صلاة وهي أخناؤْ فانا 

ؤجاهوصفوا انممفوا ثم لأنفسهم وألموا نائما ثبنا ثم ؤكعة معه بالتي فصلى العدو، 
جالساثستا ثم صلاته من بقيت التي أريه بهم فصلى الأخرى الهنامة وجاءت العدو، 
بهم.سلم ثم لأنفهم وأتوا 
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عندالجمع نية ائترط الأور وقت م جمع غ1ن تأخير من به الأرفق فعل 
إنبينهما برابة ويطل خفيف، وؤصوء إقامة بمتدار إلا بينهما يفرقا ولا إحرامها 

فكاننمك، غزوة ض اف. رَول *ع رحرجغا قال معاذ روتم، لما ومليم( تاخم )من )١( تكق 
وإذاجمعا، مصليهما العصر زلي يجعلها حتى الفلهر أخر الشمس تيغ نل ازُحل إذا 'لأول 

فيذلك يفعل وكان مار، ثم جميعا والعصر الظهر صلى الشص ثيغ بعد ازيحل 
مممقمعناه، أض وعن غريب. حن وت١لت والترمدتما داود أم رواه والعشاءا الغرب 

علمه.

خلفه*يصفهم عسفانت صلاة بهم صلى هجومه وخيفا القبلة جهة *ي العدو أجاب 
الصفمعه فيسجد يجد أن إلى جميعا بهم وصلى صفرأ أو حضا فاكثر صفين م ' 

ثمويلحقه الحار،ى فيسجد الثانية إلى الإمام يقوم حتى الأخر ويحرص يليه الذي، 
الصفمعه مجد الثانية في سجد فإذا المؤخر الصف ويتقدم المقدم الصف يتأخر 
ويلحقهفيجد للتشهد يجلس حتى الأخر وحرس أولأ حرس اليتم، وهو يليه الدي، 

علىبعضهم يخفى ولا كمينا يخافوا لا أن ويئترحل ؛ بهم؛ لم ويفيتثهد 
إذاالةانيت باس. فلا ناخر تقدم غير من مكانه صف كل حرس وإن الملمين، 

طائفتينمهم فيقالرقاع؛ ذات صلاة بهم صلى القبلة جهة غير في العدو كان 
اصتتمإذا مجفارiته تتوخ، نكعة بها يصلي أءل١ئفة تحرس طائفة العدو، طائفة كل تكفي 
حتىنائما ن، ؤثبتحرس، ومضتح وسلمت تشهدت ثم أخرتم، لأنفها إتمت نائما 

لكثهلحلس فإذا لتكوعها، إدراكها ويكفي الثانية، معه فتصلى الأخرتم، تحضر 
صلىمغربأ الصلاة كان وإن بهم سلم تثهل.ت فإذا أخرتم،، لأنفسها أتمت 
صلىمقصورة غير ئاعية كانت وإن معه، تشهد ؛^١ ١ بركعة وبالثانية تكعتين باملى، 

ويمفلرالأول، التشهد فريغ عند والرباعية الغرب في اش، ويقارنه نكعتين طائفة بكل 
صلاةالق نمول مع ،شهدت نال جابر ؤواها الصفة هده جميعا. بهم( لم )وي)١( آمثث 
أحمدورؤإها بمضاّ، البخاري وروى مسلم، رواه الحديث صفين! خلفه نمقتا الخوف ُم 

مرةمرتض المي. انصلاها تال الزرني عياش أبى ابن حديث مجن الصفة هده على 
صليمء.بي بارءس ومء بعنان 

يتجبرالثانية نات وما به أحق فالأولى التفضيل من بد يكن لم إذا لأنه ركعة( روبالثانتة )٢( 
علي.عن روك، نما، عكها ويمح الإمام، مع اللام بإدرإَكها 
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|لإت1باشترط الثانية ونت في جمع وإن املى، وملام افتتاحهما عند موجؤدا العير يكون 
وفتدخول إلى العذر واستمرار فعلها عن يضق لم إن الأولى وفت في الجمع سة 

الثانية.

ويستحبجائزة، كلها بمغان هئ■ الم ص صحت الخوف وصلأة )ضل( 
كساليئقاه ولا ه نفعن به يدفع ما السلاح من صلاتها في معه يحمل أن 

ولحوم)١(

ماُش الكتابؤهو الأية، وا«ء<اءكمؤ< اسالحتكم ص تغفالإن لو كفروا الذين ٠^^ ؛"الثما لقوله ونحوم كسيف ( ١ز 
أظهر،وم ذلك يجب أن ويحتمل الشافعي، قولي وأحل العلم أمل وأكثر حنيفة أم فول 
الشافعي.فولي ؤأحد داود قول ومو 

جابللشهد جلس فإذا ثام، أتت فإذا الأولء^؛ التشهد يكرر جالسا اكانية الطائفة الإمام 
فإذاصلاتها، ؤأتمت قامت ثم بوق كالم الؤل التشهد معه شهدت الأحير 

ءل١ئفةبكل بملي أن اكالثؤ; الصلاة. بهم يخفف أن ويستحب بهم. ملم تشهدت 
الأخرىتاتي ثم صلاتها فتتم تاتي ثم وحده، ويسلم العدو إلى تمض نم ؤكعة 
بمليأن ١لخ١•س: بها. ويسلم صلاة ٠ل١ئفة بكل بملي أن الراح: صلاتهارآ؛. فتتم 

ؤلهمتامة له فتكون قضاء بلا تكحتين محنامة كل معه ؤتصلى تامة القمولأ الوباعية 
بعدنكعة ٠لائ٠ة بكل فيملى حضمأ الخونا ز الجمعة وتصلى ا. ُقصورةأ 
كلؤتفضي لها، يخطب حتى تصح لم تحضر لم بالتي أحرم فان الخهيه، حضو_رها 

اخكانببعض يخل ومجا الحالة هده في نجس حمل ويجوز جه;.، بلا نكعة طائفة 
إعادة.ولا للحاجة 

ابكتابا،ُام' على أخغج الجلوس ثه الثالثة التكعة جميع معه الول( التشهد )يكرر )١( 
صاكااثةّ إلى يقوم حين يفارقونه الثاني والوجه 

الطائفتينباحد.ى الخوف صلاة هب الضي أصاى نال عمر ام رومح، لما صلاتها( )فتتم ( ٢) 
وهدْعليه، متفق الحديث انممغإ، ثم العدو، مواجهة الأخرى والْلاثفة ومحجدتين تكعة 

محختارة.ليت المفة 

الريعبذات كنا إذا حتى ؤه الم ُع ٠أمدا تال• جابر لحديث منمورة( )ؤلهم )٣( 
عليه.متفق الحدين؛ بالصلاة! فتؤدي 
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الجمعةراُصلاة بان ^
ص

بينهليس تفرق ؤلو حد ؤ اسمه ببناء متؤحلن لم ممكلف حر ذكر كل تلزم 
والإثجملع*ؤألنة الكتاب فرصها في و\يزذ سيده، ابن حكاه الميم بتثليث )الجمعة( ( ١ ) ثكتاب 

ذكرإر فامحعوا الجمعة يرم س للملأة ودي إذا آ،مؤإ الذين أيها  ١٠تعالى فقوله الكتاب أما الآُل 
أوالجمعان ودعهم عن أقوام »لتءين . الم فقول المنة وأما ١^^، وذروا اف 

أنالقمري الجد أم وعن عله، مض الغافلين! من ليكونن تم قلوبهم على اف لتختمن 
وأجمعداود، أبو رواء نله! على الذ طع تهاونا جمع ثلاث ترك امن تال، الله رسول، 

الجمعة.وجوب على المسلمون 

علىثياما رحالأ صلوا ذللئ، من أشد الخون، كان، فان، عمر: ابن تال )فمل( ماس 
ؤتجبالطاقة، ندر على يومثؤنف متماليهارا، وغير القبلة متقبلي ونكابنا قدامهم أ ص

هرباعدو مجن هرب من وكدا الأمام، ناخر بمر ولا المتابعة أمجكنتؤ إن، الجماعة 
الصلاةني أمن ومجن عرفة ونوف، غوت خاف أو نؤته يخاف عدؤأ محلله أو مباحا 

اوبمس>"ئ أب ئلُ 
الزؤال،تبل ولجوانها عليه، تجب لا ممن الطهر بنية انعقادها لعدم مستقلة وهي 

وقالالأنصاف. ني ناله نزلخ بلا الفلهر من ؤأفضل الجمع، يبيح محل في تجمع ولا 
أن،قلدها لمن وليس ؛ اه؛ بالدينة ؤفرصن، الجؤاز صفة على بمكة فعلت، الشيح: 

جميعيقلد أل، إلا فيها يوم أن، الصلوات، قلد لن ولا الخمس، الصلوات قي يزم 
فيهتقام الذي اللي في كان فان عيزأن فرض وهي عمومها. في فتدخل الصلوات 

عنإلا ذاك تال عمر ابن أرى لا نافع: أقال البخاري زاد عله، مض مستقبليها( )غير ١( )ع 
مء,.

غيروقيل للصلاة اواس اجتماع مجن ؤاثتقاقها الضم، ثالاصل الميم، بثليث )الجمعة( )٢( 
ذللئ،.

علىبمكة ؤه ؤإلم، فعلت المإد ؤلعل مدينة، الجمعة لؤ،ّورة بالمدينة( )ؤقرصن، )٣( 
الوجوب.غير 

أبووقال الحا-يث،، هممن،أ رلقد مرفوعا مسعود ابن وعن بالإجماع، عين( فرض )ومي )٤( 
علىاف ليختمن أو الجمعاينه ودعهم عن أمإم لينتهين ه الم عن عمر وابن هريرة 

عليه.ُض، الغاقلينء من ليكونن نم قلوبهم 
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أماب، وامرأْرعبمد ولا نمر سفر افر معلى تجب ولا ا غرسخُ من أكثر المسجد ومحن 
عهسقطت ومن ، ذهاُ ق أن يمح ولم به معقد ولم أ-مأوهرا"؛ منهم حممها ومن 

الكتابمن على ؛'الجممة ُرمءأ عمر ابن روى لما مالك، فول وهو الصر غير في )فرمخ( ( ١) 
الشرح.م فاله عمر ابن كلام من أنه ؤالأنجه داود، أم رواه الدا،| سمع 

فيلم مكل على واجب حق أالجمعة مرفوعا شهاب بن ^3، روى لما )واُرأة( )٢( 
داود.أم رواه مرض!( أو صبى أو امرأة أو مملوك عد أ;ُعتت إلا جماعه 

أجزأنهم،حضروها فإذا لهم، تخضفا محهم الجمعة إّقاؤل لأن الظهر م )أجزأته( )٣( 
الجمعة.حضور للمسافر والأفضل 

فيها،إمامحأ والمسافر العد يكون أن يجوز والناقم؛ حنمة أم وقال فيها( يوم )أل )٤( 
السافر.في زلك وافقهما 

انابني كان وإن الداء، بسمع لم ولو نرامح، مؤصعها وبين بينه كان ولو لزمته الجمعة 
مقيماكان أو الجمعة في يشترط مجا •ءل٠دهم يلغ لا قرية في هو كمن البلد جارج 

منوعنه — المارة من موصعها ومحن وبينه نمر مسافة دون افرا جمأو خيام في 
يكنلم إن ١ بغيره لزمته وإلا عليه نج—، لم تقريا فرمح من أكثر __ البلل أطراف 
لزمجتهاّت؛هلانا ينو ولم علم أو لشغل القمر يمنع ما المسافر أقام فلو عير، 

لمومن نما، وعرفة بمنى جمعة ولا } بغيرلأ لزت< من فيها ئ ولا بغيره الجمعة 
فرضوهي الظهر، عن بدلأ وليت الظهرر؛* من حفه في أنحل فهي عليه تجب 
وجوبهاأهل، من يكن لم أو الجمعة فاتته لمن يكره ٦ ؛ حنيفة* لأبي خلافا الونن، 
الخطتينندر الوفن، من بقى وإن فتنة'؛"' يجف لم محا جماعات الفلهر صلاة 

اJكLزممع محن على ءالجمهة لقوله اكراء يسمع الجمعة أهل من لأنه بغيره( لزُته )وإلا ( ١) 
صداود. أم رواه النداء! 

أيام.^ ٠٥١فوق متاعه لمع أقام كناجر )كغل( )٢( 
متبوعا.التاع مير ولئلا الاستيطان لعدم بغيره( )لنمته )٣( 
انمد.على تجب العلماء من كثتر ومحي علهم، وجوبها م للاختلاف الظهر( )_ )٤( 
نمرغير تمام ركعتان الجمعة ٠^^٥ قالت عمر عن أحمد وروى حنيفة( لأبى )خلافا )٥( 

ؤه®•محمد نمان على 
اسفص،قول وهو وغيره، مسعود ابن ؤفعله الجماعق، فضل لحديث كة( يخفف )مجالم )٦( 

عود.مابن بفعل احمد واحتج مالك، وكرهه 
—٢١١ —



الكاب
نلالجمعة حضور عليه ممن الظهر صلى وس به• ؤا؛عفدت عليه وجمت عذر ل ض

الإمام،يملى حتى والأكل عليه، تج_ا لا ممن ؤتمح ا، تصح؛ لم الإمام صلاة الأول 
اا>والُآا•بمد يومها فنج، الفر تلزمه لم، يجوز ولا 

يصليثم صلى ند الإمام أن يتيقن حتى انتظر وإلا سعى يدتكها أنه ظن فإن تصح( )لم ١( ) الكاب 
فيوالناقص حيفة أم وآ'ل الجديد، في واكافم والثوري مالك فول وهدا الغلهر، 
ماصلى أنه ون ساتر بدليل الؤثت فرض لأنه ايمام صلاة فبل ظهرْ يصح القديم• 

يه.يخاطب، لم 
عنالأوزاعي وّثل يجوز، ت حنيفة أبو وقال وإسحق، انشافم قال وبه الزوال( )بمد )٢( 

عمرابن ماروى ولنا سفره. في يمضى تالت دابته، أمرج ؤفد الجمعة أذان سمع مسافر 
ولاسفره في يصحب، لا أن الملائكة عليه دعت الجمعة يؤم إتامجة من سافر امن ُرفوعا 

الأفراد.في الدارةطتي رواه حاجه• على بمان 
دونالنة بعض أهلها يسكها بلد م تمح ^؛٠ تججا ^١ سلها. لزمجهم كحريمة واه 
ولا؛ متفار>ضُ مكاس س عدد يتمم ^؛٠ به، العادة تجر لم بما متفرقة بلد أو بعض 'م 

العددتتمة مع والأولى للم، الموحي، القرمح، مع ناقص م كامل تجميع بمح 
للجمعةيشترمحل ولا باس، فلا واحد مكان »ي جمعوا وإن ثرية، كل تجمح نهما 

أنيجز لم ذلك عن نقموا الآمومين م عدد اشتراط \لأيم رأى ولو 
منهما.واحدأ يلزم لم الإمام دون المأموم رآْ ولو أحدهم، ا،تحلأزإ ولزمجه يومهم، 

نحمثم ايمام مع أحرم وإن ، ءشرُ باثتى وكنه الشيح، بثلاثة تنعقد ؤعنه 
ولو' متاءهُ أو رجله أو إنسان ظهر على الجود لزمحه ذكر ثم نسيه أو الجؤد عن 

للأذى،رجله أو إنسان ظهر على وضعهما يجز لم نكته أو يديه موضع إلى احتاج 
الا لأنهالجمعة،نهما نتم »لأ عشرون نية كل م كقريتتن طض{ مكانين )من )١( تجش 

ؤاحد.اسم يشمالهما الثاض 
ولماالجمعة، يصلوا أن عرينه قرى إلى كّ_ا أنه روى لما حنيفة لأبى خلافا رالمصر، )٢( 

جيد.إسناده أحمد قال كنتم، حيث جمعوا أن إليه كب عمر أن هريرة أيى عن ؤوى 
قولوبثلاثة اه.. مسلم رواه ؤجلأ، عثر اثنا إلا يق الم ؤمه جابر لحدين، عثر( )ياثتى )٣( 

ثدر•ط الأوزاض 
الطياليداود أبو رواه أحيهأا فلهر على قلمهجد الزحام اشد ألذا عمر لتول متاعه( )أو )٤( 

مخالف.له يثلهر ولم ؤغيرهم المحالة من بمحضر رعن.ا ومعيل، 
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احابأول وأوله الوقت، أحدها الإمام: إذن منها ليس شروط لصحها يشترط )ضل( 
التحريمةقل وثها خرج فان الظهر، صلاة ونت آخر وآخره ٢ العيدر صلاة ونت 
لإيقوله عند أنها على ؤإلدلل المد، كملاة أنها إلى أحد وذهب انمد( صلاة ونت )أول )١( 

ُلعيدان، هدا يومكم م لكم اجتمع أااند والجمعة انمد اجتمع حين ؤاللأم انملأة عليه 
الأكوعبن ّلمة لقول سملها يستحب أنه إلا الظهر، ونت وقها العلم: أعل أكثر وتال 
علىها *. Jpُتغق النىءأ شع نرجع ثم الشمس 3إك إذا المي. مع نجمع ركنا 
علىالجمعة بعد إلا تتغدى كا أما قال سعد بن مهل روى ما الزوال نل تعلها جواز 
الزوال،بعد قاناة ولا غداء مي يلا تنيبه، ابن تأل عليه، مض .I اس رصول عهد 
تلوخطته صلاته فكانت بكر أبي عع الخلجة اشهدن ثال صعد بن أس عبد وعن 

النهار،انتصف أقول أن إلى وخلجته صلاته فكانت، عمر •ع وشهدتها الهار، ضف 
أحدأرأيت، فما الهار، نال أقول أن إلى وخلجته صلاته فكانت، عثمان »ع وشهدتها 

أحمد.نواه أنكره، ولا ذللئح عابح 

مأب*ي إمامه تابع الثانية نواين، ظنه على غلب فإن الزحام، زال إذا مجد يمكنه لم فان 
'مصلاته ، zJJa؛ذلالث، بتحريم عالما يتابعه لم فان جمعة، ؤأتمها أولأْ وصارت ثانيته 
صلامهبعد أخرى بنكعة أتى التشهد في الإمام ألئك ثم ومجد تحريمه جهل وإن 

الثانيةتكوع من إمامه رفع وقد الأولى نكوع أدرك مجن عدر زال ولو جمعته، وصحت 
الجمعة.بها يدرك إمامه نكعتي من ملففة تكعة له فتتم الجود في تابعه 

م،لا ليتم، بدل وهما الصلاة، يدي بين ' خطتنُ تقدم من ولابد )كل( 
تحص،ويصحيفة. مجن ا بقراءتهباس ولا الصلاة. وبين ا بينهوموالاة ٠، الفلهرُ 
ولا. ٥٤النم على بالصلاة نم متحِا، وهو ٠ بالثناءر ثم ف بالحمد اليداءة 

رقمتوعالشة عمر وعن الخلجة، والدكر اذه ذكر إر ؤi١م٠و١ تعالى: لموله )خلجتثض( )١( 
ركعتين.بدل فهما الخطبة، أجل من الملأة 

الظهرم، بدلا ليت الجمعة لأن الظهر من تكعتتن بدل إنهما بمال ولا الظهر( ُز، )لا )٢( 
فاتت.إذا عها بدل الظهر بل 

الميمابن كلام ممتْنى عل يكون أن قاما له، مغايرة ذ الحمد على عطفه وفي )بالثناء( )٣( 
تنهدفيها ليس خلجة ركل لحديث، التشهد به يراد أو الحمد لمغل بغير الثناء يراد أو 

البتكة.قليلة أى الجدنء، كاليد فهي 
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يكونواأن الثالث وجوبها. أهل من أوُعض حضور الثاني ٠• غجمعةُ وإلا ظهرأ صلوا ماب 
إتمامهاقل نقصوا فان ا، المحرالأ من الميان نار؛ب نما ؤتصح متومحلنين، بقرية 

منأتل أدرك وإن ا حمعةُ أتمها ركعة محنها الإمام مجع ألئك ومن ُ، ظهراُ امتانفوا 
شرطومن ؛. خطتن؛'تقدم ويشترط الظهرأً؛. نوى كان إذا ظهرأ أتمها ذلك 

بتقوىوالؤصيه اية، وقراءة ،إس، محمد ؤمؤله *على ؤإلملأة الق، حمد صحتهما 
سأدرك س ٠ ه ودا ئ ءلها ص يمها لا الشاغم: وءال )وإلا ١( )ئ 

الصلاة.أدرك فقد ركعة الجمعة اش 
لأهليجوز موضع لأنه يجوز لا الناقم: ونال حنيفة، أبو تال وبهيا الصحراء( )من )٢( 

منأول زرإرة بن أصعد نال،أن أنه ماك بن كعب روى ما ولنا فيه. الصلاة قمر الممر 
داود.أبو رواه الخصمان! نقيع له يقال بياضة بتي حرة من البيت، هزم م بنا جمع 

جمعة،أنموها ركعة بعل نقصوا أنهم ويحتل الشافعي، قولي أحد وهدا طهرأ( راصتانفوا )٣( 
محاك.قال وبه 

)اُنقال . النم عن هريرة أبو روى لما العلم، أهل أكثر قول وها-ا جمعة( )أتمها )٤( 
الأثرم.رواه الصلاة! أدمك فقل ركعة الجمعة من أدمك 

يبنيثم إمامه نية يخالف لئلا جمعة ينوي شاقلأ بن إسحق أبو وقال الظهر( نوى )إذا )٥( 
الشافعي.قول ظاهر وهو طهرأ، عليها 

نيرالوابن وإمحق والأوزاعي ماللئ، وقال الشافعي، مدهبح وهدا حطبتين( )تقدم )٦( 
يخطب،كال الّما 'أن عمر ابن روى ما ولنا واحدة، حطبة يجزيه الرأيت وأصحاب 
رأيتمونيكما ،صلوا وقال عليه. متفق بجلوس! بينهما يفصل قاتم، وهو حْكن 
أصلي!.

مام
العدديسمع بحين، انموينح ويفع بالموعظة نم الصلاة، مع عليه اللام يجب التاض

يسيرا،ولو محرم بكلام ثبْلل ٠ القلرةر هع العربية بغير الخطبة تصح ولا المعتبر. 
اصتمحباباويتقبلهم ' يهُ الاس يعظ بما متعفلآ ويكون طاقته، بعب، صؤته ويرفع 

بخلافونحوه الق وحد الوعظ بها المقصود ليد عنها العجز مع ؤتمح ااقدرةإ )مع )١( ثيآش 
مآنءا م

)اعرضقال أنه والسلام الصلاة عليه عته وروى بوعظه، الانتفاع ليحمل به( الاس )يعظ )٢( 
الما يقولون أمتلئ، خطباء هزلأء لي فقيل نار من شفاههم تقرض قوم على 
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الكابمن ؛تولأهما أن ولا لهما يشترط ^١ المشترط العدد وحضور وجل، عز اس 
٠. ١٥٠٨٥١١يتولى 

إذاالمأمومين على لم ويعال موضع أو ' محنبرر على يخطب أن سهما ومن 
٠نالمار ويخف الخطتين، ص ويجلس الأذان مإغ إلى يجري ثم عيهم أمل 
ثثريشترط الأخرى والرواية والشانم، الأوزاعي قول ومحو ذهب، الهدا الصلاة( يولى )من )١( 

اشبمد. كان ه آلم لأن 
يجلسأعواد له يعمل أن . الم أر وند الملة، أيمن على يكون وأن مم( )على )٢( 

عليه.ممق اواس كلم إذا عاليها 
مذهبوهو واجب، الخطة في القيام أن علي يدل ما أحمد عن روى نائما( )ويخطب، )٣( 

قانمأ.يخش« وكان الناقم، 

افابتحب م له والدعام السلطان حم لعين بالدعاي باس ولا نيها، ويتربعون، فيتملوه، 
يثيرأن بأس ولا ا الخطبة في الدعاء حال يديه ؤع للإمام ويكرم ٠ ر لخطة ام 

الليمن ُوصع من أكثر في إقامتها ؤنجوز ' وبالقرنماءر بالحبوة ياص ولا ' بأصعهُ 
وكدا٢ ر واللاحقة السابقة نمح نتة وخوف أهله عن البلد مجد كضيق لحاجة 

ونعوإذا حاجة. لغير ويحرم مازال، ؤكذا الثالثة تجز لم باثنين الغنى حمل فان عيد. 

الكتانم ؤدد عادل، لإمام بها لل.عوزا نجابة مدعوة لما لوكان ت وغيره أحمد قال الخلجة( )م ( ١) 
1أرنعالزار وروى لعمر، حلجته م يد.ءو كان مومى أبا ولأل الملمين، صلاح صلاحه 

والتوفيق.بالمديد له أدعو أزال لا أحمد: نال عائل، إمام القيام يوم درجة اواس 
وغيرهم.والشافعية للمالكية وفاقا بدعة هو المجد: قال الخلجة( في الدعاء )حال )٢( 
فييديه لقع مروان بن بشر رأمحا رومحة بن عمامة أن ومسلم أحل. روى ّ باصبعه( )يشير )٣( 

هكن.ا،يقول أن يزين. ما ؤه اف ممول رأبنؤ لقد اليدين، هاتين الق ئح فقال الخلجة 
المسبحة.بأصبعه، ؤأثار 

إلىقا-ء؛ه باحمص مفضيا صدر0 إلى تكتيه ;افعا إليتيه على الجلوس وص )وبالقرفصاء( )٤( 
ة.الجلهذه يقصد أحمد وكان امنن 

قالإجاعا، فكان نكير غير س مواضع في العظيمة الأمار في تفعل لأنها )واللاحقة( )ْ( 
اواسبضعفة بملي س اسخلف عليا أن رالحجة مذهبنا، ص الصحيح و*و الْلحاوي: 

الجل..في 
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ويدعوالخطبأرآ، ويقصر وجهه تلقاء ويقصد عمالا؛ أو قوس أو سف على ويعتمد محاب 
سين.الأيل 

الثانتةض بالجمعة الأولى ني جهرأ يقرأ أن بمن ،، نكعتادرؤإلجمعة )فمل( 
فعلوافان ا، لحاجة١ إلا اJلد من موضع من أكثر في إقامتها ؤتحرم بالمافض• 
باطلة،فالثانية عدمه أو إذن في امتويا فان فيها، أذن أو الإمام باتمعا ما فالصحيحة 

معهفشهدنا أه اف رمول إلى •وفدت قال حزن بن الحكم روك، لما عصا(، )أو )١( محي 
قوس،.أو عما على متكأ فقام الخطة، 'لأُل 

صلاةمحلول إن ء يقول أ؛س الق ؤمول ّضهت تال؛ عمار روتم، لما الخلجة( )ؤيقصر )٢( 
لم.مرؤاه الخلجة!( وأتمروا الصلاة قالجلوا ينهه، من متنة حلجته وقمر الرجل 

نبيكملمان على قصر غير تمام يمعتان الجمعة |صلأة قال أنه عمر ؤعن )يمعتان( )٣( 
ماجه.وابن أحمد رواْ اق؛ركا1 من -حاب وقد 

وقالعطاء، قول وهذا ونحوه، كنداي أهاله على ويتعذر كسرأ البلد كان إذا لحاجة( )إلا )٤( 
أحمدوعن واحد موضع من أكثر قي واحد بلد قي تجوز لا والشافعي: ومالك حنفة أبو 

بعا.ْ،الخلفاء وكذلك واى.، مجد »ي إلا يجمع يكن لم غإس النبي لأن ذلك مثل 
أباالناس صعماء على ويستخلف الممر إلى العيد يوم يخرج كان عليا أن ثبت وتد 

بهم*فيمر اليدلي مسعؤد 

إلاالعيد حضر عمن بالجمعة وصضلته جاز والظهر المد نمالوا جمعة يؤم عيد انمحاب 
العيدويسقط ظهرا، صلوا وإلا أقامها المعشر العدد معه اجتهع فان فلا، الإمام ُم 

انمرُااإلى ثيء فعل يلزمهم لا هذا فعلى بعده، أو الزوال نل فعلت إن بالجمعة 
إكمالهما،والمنة ا أتى؛ هل الثانية وفي المجدة، بألم يومها فجر في يقرأ أن ويمن 

منوالأفضل ا ت،محبأ ملأنه بالأول لا الخهلبة يدي بين الثاني بالنداء عي الويجب 
تحيةغير إذن نافلة ابتداء وبحرم الأمام خروج إلك، بالصلاة ؤيشتغل واحد، مؤذن 

ابنعهد على فهلر ويوم حمعة يوم !اجتمع قال مهناء وعن داود، أبر رواه العصر( )إلى )١( اناو 
حتىعليهما يزد فلم تكعتين وصلى فجمعهم واحد يوم قي اجتمعا عيدان نقال: الزير 'م 

داود.أبو رواه المنة أصاب عباس ابن وقال العصرا صلى 
تحرك،ؤيكره عليه، متفق بهما يقرأ كان واللام الصلاة عليه لأنه عليه، نعس أتى( )هل )٢( 

غيرهما.سجدة 

كفاية.غرض والثاني الأتمت، ُه وعملت صنه ضان لأن متحب( )لأنه )٣( 





ئملحقه لعارض موضعه س قام ومن ، ٠١١٤٠٨٥١١تحضر لم ما مفروش مملى رفع ^
نكصبملي حتى يجلس لم خطب والإمام لحل ومن به، أحق فهو قريا إليه عاد ُل 

ملويجوز ا لمن أو له إلا يخطب والإمام الكلام يجوز ولا *، فيهما١ يوجز 
وبعدها.الخطبة 

والوجهخصومة. إلى أنفى وريما صاحبه، على إغئاتا مه لأن ( ٥٠٨٥١١تحضر لم )ما )١( ثثض 
الذيوهو بالأيدان بق اللأن له، حرمة لا لأنه موضعه والجلوس نغعه يجوز الثاني أش 

با/دوطة.لا به يحصل 
ونالالنذر، وابن والثوري وإسحق والناقم عتينة وابن الحض قال وبه مهما( )يوجز )٢( 

الغملأن يركع أل له يكرم حنيفة: وأبو والليث ومالك والثوري والخم سرين وابن نريح 
جابرروتم، ما ولما وآذيت، أنين كر ءاجلس الماص مناب بمخْلى جاء للذي نال 

رنمبمنأنمل قم قال لا، قال فلأن يا صليت قال يخطب والمم يجل روجاء قال 
عليه.متفق 

رجلنام الجمعة يوم يخطب . المص •بينما قال أس رويؤ لما يكلمه( لن )أو )٣( 
عليه.متفق الحدين، وذكر يشنا، أن اف فايخ والثاء، الكراع هللته اف رسول يا فقال: 
لهاحبلن،قلت وإذا قال الله رسول أف أخثرْ صرم أبا أن الميب بن سعيد ؤعن 

عليه.متفق لغوت(( ففد يخطب والأمام أتمت الجمعة يوم 

التيالمقصولأ ني الصلاة ؤبكره أ المسجدا من مكانا لتحجره المسجد في الفرش !نقاب 
ا^١ الجلوس نمد دخله من لكل فاكثر نكعتان المجد تحية ونس نما. تحمى م ' 

ويجب،ا باصعهُ باشاؤة بل بكلام تكلم من نكيت، له وليس وفريضة، ;ابمة ؤتجزمحا 
محنلم يولا الوءاءل؛ا في شرع إذا وبجاح ونحوه، بئر من غافل أو صرير لتحدير 
عنبعد لمن ويجور نصا عطس إذا خفية وحمده الدعاء على تامينه ؤيجوز دخل، 

وفعلهحفية الم علتم، والصلاة والنكر بالقراءة الاشتغال يسمعه ولم الخطيب 

لهولم/، العلماء نولي أظهر م رنعه له الشيخ: نال المسجد( ص مكانا )لمحجرْ )١( ثكني 
انماف،.اه فرشه اٌم 

وداخلهدخوله، لتكرار وقيمه لها، دخل خعليب غير الأخبار، لعموم لا( أو الجلوس )يصد )٢( 
الطواف.تحيته لأن الحرام المسجد وداخل عيد، لصلاة 

أولى.الخطبة ففي للحاجة الصلاة في تجوز الإشاف لأن يخهلب، والإمام )باصبعه( )٣( 
له.الاتصات يجب لا والدعاء الخهلبة، أتكان من فرغ قد يكون قد لأنه الدعاء( )في )٤( 
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مانمدإنرا< صلاة باب 
الضحى.كملأة وونتها الإمام• قاتلهم بلد أهل تنكها إذا كفايةُأ؛ زض ومي 

افابداومون ؤالخلفاء غإس الغم وثان والحره لربك >ؤسل تعالى لموله المدين( )صلاة )١( 
فكلهموعمر بكر وأم ه اف رمول مع الفعلر صلاة اثهدت هماس ا؛ن وتال علها، 

عاليه.عتمق الخطةI نل يمطليها 
تالوبه الباتثن، عن ثل يكفي س بها نام وإذا الم؛-ءب، ظاعر ض كفاية( )فرض )٢( 

الناقم،أصحاب وأكثر مالك فول وهو مؤكدة صنة ونل الناقم أصحاب بعض 
الأعيان.على تجب فلا أذان لها يشرع لا ولأنها 

آص
التاز

بعدكتاب فريء وإن ، ١ الصلاة نل حلقة في يجلس أن له وليس ما، أكل 
يتصدقولا له، يتمع أن فالملآولى أموتهم من ء مي أو لمين الفترح فيه الصلاة 

والثمبالخلجة حال انمث ويكره ، يجووؤ مالأ ف*ل لأنه الخطة وقت مائل على 
بانتقالهأحدا يتخمل لم إن مكانه من انتقاله صن نعس ومجن 

انمدينأٌ؛صلاة باب 

التوسعةوين ٠ العودأ في بالتكوب باس ولا ويتتكها، ينصمف أن حضر لمن ويكره 
الرحال،ويعترلن للنساء، بحضور٠ا باس ولا الفقراء، على ؤالصدفة الأهل على فيه 

آميءض الم. لأن الصلاة نل الجمعة يوم التحلق ويكره الشرح في قال الصلاة( )نل )١( 
ّصوالسام. داود ؤأم أحمد رواه  ٠٥٠٨٠٥١١نل الجمعة يوم التحلق عن 

وانأحمد؛ نال يجوز، لا ما على يمينه فلا الخلجة حال الكلام وهو يجوز( لا ما )فعل )٢( 
يوميخ3لب وايمام صال لسانل ذلك فعل عمر ابن لأ، إلى، أعجب كان الماثل حصب 
الجمعة؛

لهم|فقد المحمى ص •من واللام الصلاة عليه لقوله ث\ذشمبا الخلجة حال )الجث، )٣( 
الأثرم.رواه 

غيرهااإلى فلتحول ه مجالم أحدكم نعس •إذا واللأ'م الصلاة عليه لقوله )بانتقاله( )٤( 
الترمذي.صححه 

يعودلأنه وقل محوقاته، ويتكرر يعود لأنه مدأ المعروف اليوم محمى العيدين( )صلاة )ه( 
ذلك•غم وقتل تألمرود، بالفرح 

ؤكالجممة.رجمستح، إذا مكب نم علي؛ لمول العؤب( في )بالتكوب )٦( 
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؛،٢v١صحرفي وسن ٠• الغدر من صلوا بعده إلا بالمد يعلم لم فإن الزوال، وآخرْ محاب 
إنالصحي م وعكسه ٤' نالها؛ ؤأكله الفطر وعكه ' اأمححىُ صلاة ؤفديم 
ؤاخرالصبح بعد ماشيا إليها مأموم بكير وبمن عدر. بلا الجامع في وكره صحى 

ومناعكافه. ثياب ففي المعتكف إلا هئة، أحسن وعلى ٢ الصالآةُ ونت إلى إمام 
اخرطريق من يرجع أن وبن الإمام. إذن لا الجمعة، وءل.د استيطان ممهلها 

التعوذونل والامتفتاح الإحرام بعد الأولى في يكم الخطية نل ركعتيءن ويمليها 
أركبر»اس ويقول تكبيرة كل مجع يديه يرفع خمأ القراءة نبل الثانية وفي متآ والقراءة 

النبيمحمد على الق ؤمحلى ؤأمحيلا، بكرة ايأه ؤبحان كثيرا، لف والحمد كبيرا، 
بعدالأولى في جهرأ يقرأ ثم ذك عير قال أحب وإن كث؛رأ« تسليما وملم وآله 

الجمعةكخهلبتي خطبتين خطب ملم فإذا الثانية، م وبالغاشية يبح الفاتحة 

عنأنس بن عمم أبو روى ما يا شني، لا أنها حنيفة أبي عن وحكى الغل( من )صلوا )١( ثثش 
رأواأنهم فنهل.وا ئآ المي إلى حا،وا نكبأ |أن ئب انذ رمول أصحاب من له عمومة 'لأدل 

داود.أبو رواه مصلأعّما إلى يغاووا أن أصبحوا قاذا يفهلروا، أن غأمرهم بامحمس، الهلال 
أولى.فيه فالصلاة وامعا البالل. مسجل. كان إن الشافم عن وحكى صحراءإ في رؤتن )٢( 

الخلفاء،اوكدلك جدء م ويدع المملى إلى يخرج 8كان واللام الصلاة عليه أنه ؤبا 
هريرةأم نوى لما المسجد، م صلى نحؤآ أو مطر من عذر كان فان بعدم، الراشدون 

داود.أبو رواء الجا-1 في انذ ممول بنا فصلى عيد يوم في ُْلر ااأصابن١ تال 
بنعمرو إلى كتب، . النبي »أن روى لما الثافم، مذهب، وعدا الأضحى( روتقديم )٣( 

الناقم.رواء مرمل الحديث اواس| وذكر الأضحى وعجل الفطر أحر أن حزم 
ردىلما والشافص، مجالك نول و*و عباس، وابن علي عن لوي آخره( إلى نبلها )وأكله )٤( 

لففلرفي نمرامح،! يأكل حتى الفهلر يوم يغدر لا اف لأسول ركان قال أنس 
رواءا بملي حتى الأضحى يوم يطعم اولأ حديث وفي الخارمح،، رواء وترار اوياكلهن 

احمد.

الفْلريوم يخرج هئب اف ;بمول اكان تال معيد أبو روى لما الصلاة( وك )إلى )٥( 
ملم.رواء الصلاة، به يبدأ ئيء فأول المصلى إلى والأضحى 

يصلىمجن يستخلف أن للأمام ؤيستحب معن يبحيث، المصلى الحيض ؤيعتزل 
نبليصلى لا أن ويتحبؤ ثاعوا، إن بهم ويخطم، ٠، المسجد؛ في الناس بضعفة 

اض\ب
اكاض

ماض
صعيد.وراْ اليدري، مجمد آبا امتخلف حيحا على لفعل عليه نص الجل( )فى )١( 

اكاض
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٠' ٠٠١۶٠٠٥١صلاة باصؤ م
الأول

الكام-ه

ض

وكذاوصمها، الكاف بمنح الشمس كسفت  ijLiLاحدسأ، صوء بعض أي يعضه( )أو )١( الكاب 
اكاض

بعدجهرأ الأولى في يقرأ ركمحض النيرين أحد كسف ورادى؛أأإذ جماعة تسن 
افآيات من آيتان والقمر الشص واللام»إن الصلاة عليه لقوله الكسوف( )صلاة )١( أوكظث 

فارعليه. متفق ضلوا، ذلك رأيتم ناذا لحياته ولا أحد لموت يخسفان لا تعالى ُل 
ؤاحدا.أمرا لها بالصلاة 

نملؤهاالإمام صلاها إن ثال: أته الثوري عن وحكي والثافم، مالك قال وبه )وفرادى( )٢( 
»نمالوااا.قوله ولما غلا وإلا 

٠١۶٠٥١صلاة المف ي 
حتىومقرا حضإ ' مؤكدة' منة وهى ،، يعضه' أو النيرين أحد ضوء ذهاب وهو 

والدعاءاطه ذكر وبمن ، ٠٤التجلي'حين إلى الكسوف حيث مجن وؤثها ؛ اء' للت
حطةولا امتهuع، بما تعالى الق إلى والتقرب ؤالعتق ؤالصدقة والتكسر ؤالامتغفار 

ويستغفرونهالق يدكرون بل ينجل، ولم صليت إن تعاد ولا ، تفض' لم فاتت وإن لها، 
يقدمما على فتقدم ٠ قدمت' جنازة كسوف مع اجتمع وإن ينجلي، حتى ويدعونه 

ولمفوتها أمن إن جمعة على ؤبمدم فقط، وعمر فجر على ولصه مكتوبة ولو عليه 
يمكنولا ٢، الفوات' أمن إن ومكتوبة عيد على كسوف ويقدم حلجتها، في يشرع 

٠

إجماعا,واكوؤي هيرة ابن حكاه موكد-ة، )منة )٢( 
وللصبيان١^^١^،• رواه ٠ الني ٌع صلتا ؤأسماء عائشة  cWللنساء( )حتى )٣( 

حضورها.
حتىالصلاة إلى فاغزعؤإ ذللث، رأيتم ٠لفاذا واللام الصلاة عليه لقوله التجلي( حين )إلى )٤( 

ينجليء.
بها.أم ولا التجاي بعد فعلها أ;ه صه يشل ولم حتى وفصلوا لقوله مض( )لم )٥( 
والأنمف1ار,يتغير  Lw)ولأنه للميت، إكراما الكسوف على )هدمت،( )٦( 
العيدبخلاف الكسوف 'صلاة فتفوت التجلي حصل أنه ووجهه الفوات( أمن )إن )٧( 

الفوز.أُن مع ؤالمكتوبة 
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جربوسورة الفاتحة يفرأ ثم ويحمد ويسمع يرفع ثم طويلا يركع نم طويلة سورة الفاتحة 
سجدضيجد ثم يرفع ثم الأول دون وهو فيطيل يتكع ثم الأثلى، دون طويلة 

تجلىفان ويسلم يتشهد نم يفعل ما 'كل في دونها م َكالأولى الثانية يصلي ثم 
أوحامض والقمر طالعت أو كاسفة الشمس غابت وإن خفيفة أتمها فيها الكسوف 

أوأرح أو نكوعات بثلاث تكعة كل في أتى وإن يصل، لم  ٠١٠١غير آية كانت 
جاز•خمس 

ثثشبملي لا والناقم: مالك وقال سعد، رواه بالمرة. الزلزلة عاص ابن وصلى الزلزلة( )غير )١( 
ض'الكرف. ّوى الايات من لئيء 

>الابدار في إلا الق٠ر خوف ولا ، الشهر١١آخر الأترار في إلأ  ٠١كسوف 
السادسليلة خف القمر أن في الشافعي شامة أبو وذكر ؛ ر تقابلا إذا وهو 

غدهفي الثمس فت ؤخومتماية وخمسين أؤع سمنة الأخره. حمالي، من عشر 
ونتفي ونع وإن ؛ به؛ العمل ولا المنجمين بقول عره ولا ٠ فديرا نيء كل على ثاف 
الصلاةتجوز الثانية والرواية ُ الدهبر ظاهر في صلاة بلا اف وذكر دعا نهى 

ثقيوانمشرين• والتامع ؤالمشرين الثاس غي بمضهم قال المران، اجمع إذا الشهر( )آخر )١( 
صالأّترار، ونت إلا تكسف لا الشمس أن العادة اف أجرى الشخ: تال تقابلا( )إذا )٢( 

متخف الثمس إن الفتهاء مجن نال ص وتال: الابدار، وقت إلا ينخف لا والقمر 
نقله.م ااراقاي وخطا به له ليس ما وقال غلتل غقل. الأسمار غير 

أهلوا'سعل-ْ والعيد، الكسوف اجتماع من الشاتم جوزْ  ١٠بدلك واتضح قال )قدير( )٣( 
غيرقاله ئتع نهر عاثر إبراهيم موت يوم الثمى فت وككلامه؟ هكن.ا الجامة، 

نقلهذك، م القل يختلف لا الفصول: م قال اتفاقا، أصحابنا بعض وذكره واحد، 
ؤالزمحري.الواقدي 

المصاناخار محن تيء م تصديقهم يجوز تلا بالغيب الرجم من لأنه به( العمل )ولا )٤( 
الحديث.فصدقهI عرافا أتى امن لحديث 

قالثادة روى ما ه وويل. الهي، أحاديث، لعموم الرأي أصحاب، قول وهو )المذهب( )٠( 
عطاءذلك س فسألتؤ قياما، دعون فقامحإ بمكة، ونحن العصر بعد التمس راكفتح 

كالإجماع.فيكون الشهرة مفلتة هذا فيكون الأثرم، رواه يصنعون! كانؤا فقال: 
•إذاوقال فصلوا! رأيتموها رفإذا . النم لتول الناقص، قول وهو الصلاة( )تجوز )٦( 
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الناسه كفاية• زض ودفنه والصلاة ومحه الميت غل )كل( 
ؤإنئيأرح1مبم، ذوو ثم عماته من فالأزب الاثرب ثم جده ثم أبوه ثم وصيه بغله 

سدنكذا صاحبه، غل الزوجين س ولكل نسائها. س فالمرمح، القرش ثم وصيتها 
صرجل مات وإن ، ءقط١٢٢سن بع دون له س غل وامأة ولرجل -رينه، مع 

بليادنه أو كانا ملم يغل أن ويحرم مشكل. كخنثي يمت عكه أو نسوه 
العيون،عن ومتره وجرده عومته متر غله ض أخن. وإذا ، يواريهُ من لعدم يوارمحا 
بطهويعصر جلوسه نرب إلى رأسه يرمع ثم حمولأ. غسله في معين لغير ويكرم 

الخنمات حض حسينا شهدت حازم: أم ثال الأمر، الوصي وبمد عليه( )والصلاة )١( لإث 
المدية,أمر وصمد تدطث، مجا المنة  ١٢تقدم، ويقول: العاص بن محبي قفا في يدفع ُل 

ابناختارها يجوز لا والثانية الرثايين، إحدك، م عثر إلى ميع ومن فقط( سن )مع )٢( 
حامد.

مجان،ند الضال الميح عك إن للنم ؛اقلت قال علي، روى لما لعدم( )يوامحى )٣( 
ا'ني.واوداود أم رؤاه فوارْأ( اذهب الم فقال 

دعائهفي ويقول يرقيه عليه يده بوضع باس ولا الهدكا، في ذكره عنه النهي الموت اماب 
يغادرلا شفاء شفاؤك، إلا شفاء لا الشام، أن واشف الماص، رب الماس ر>أذهب 'م 

سعويعاذلئ،<< يشفيك أن العظيم، العرش ئب العفليم، اف ر>أمال ويقول: ّضا« 
القبلةإلى رتوحيهه عير، بلا للمحتضر الونثة تلقين يكرم المعالي؛ أبو ونال مرات 

ا-محارْنفاه على •متلقيا ؤمحه وبعد٠ر١؛ الاحتضار عند أفضلُا؛ الأيمن جنبه على 
أنوللرجل مؤنه ميل ثيابه تهلهير والشارح المؤغى ؤاصتحمح، العمل، وعليه الأكثر 
استحب،الحال في دينه إيفاء تعدر فان محرمها. ذات ؤعمض مبمحرمجه ذات، يغمض 

ماأحسن الته ناغتثامت أنها اف رمحول بت ناحلمة عن روى لما أفضل( )الأمن )١( كب' 
يمينها.مجتؤصدة امتلقستا ثم مقبؤصة. الأدا إني و؛التت جددا ثيابا ؤلبت تغتسل، الثام 

وجهونيا•حديقة؛ ولقول 
رواهؤأمواتاء أحياء ءتبككم المن، عن لام والالصلاة عاليه لقوله وبعده، الاحتضار )عتل. )٢( 

داود.أم 
يمولسمعن، وقال: ها فلبحدد بثيابح دعا الموت حضمه لما سّعيل. أبا لأن مؤنه( رنيل )٣( 

داود.أم رواه ءيهاأ( يموت الم ثيابه في ايعّث، يقول الله 
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آمابس عورة مس بمحل ولا ذنج؛ه، خرقة يدْ على يلف ثم حنثذ الماء صب ويكر برفق 
يدخلولا ندبا يوصيه ثم بخرقة، إلا اثرْ بمس لا أن ويستحب سنين، سع له 

أسنانهنيمح شفتيه بين بالماء مبلولتين إصبعيه ويدخل أنفه م  Njنيه في الماء 
مغوْويغسل ويمي غسله ينوتم، ثم بالماء ا يدخله^١ ا فبظفه•نخريه وفي 

فيبمر ثلاثا كله ثم الأيسر ثم الأبمن شقه يغل ثم ٠ غقهلر ؤلحيته رأسه الدر 
اركقا'باذ رسول أن ءْوة أم روت لما ثلاثا، ذلك يفعل بالثقل بدنه ويغسل فقط، ولحيته )رأصه )١( 

'لألاء بذلك س م أو حما أو  iujأو ثلاثا' |اغدها قال ابنته نونت ين حه 
عليه.منمق كافورا، الامحيرة الغسالة في واجعلن وسدر، 

ص

التامبه يعلم أن باس ولا بمؤته، النداء وهو النص ويكرم ٠ عنه؛ به يتكفل أن غءرْ أو لؤاميه 
بيتفي ه تنكيكرم عشية؛ مات فيمن الأجري قال ا نداءأ غير من وإخؤإنه أفايه 
وعرض٠ تكفينهر بعل ولو إليه ؤالفلر بتقبيله باس ولا ٠ أهله١ معه يبيت بل ثحدْ 

٠.أحيل كل عن مجمميا ولا أحد لكل عاما' ليس الموت عد العبد عالي الأديان 
تغيره،أو نفخه يخف لم إن نيس غله أمكن من الغل فبل دفن ولو )ضل( 

ابنوقال عليه، الصلاة قبل أو القبلة غير إلى موجها أو ا تكفه١٦قبل دفن من ومثله 
صتوفاته. قل برأ فلا وإلا ذمته، براءة أساب م الأخذ من فيه لما صه( به )يكفل )١( 
س٠ فته، مات الذي التؤم في بالنجامي أصحابه ؤإللأم الصلاة عليه لاعلامه نداء، غير رٌن )٢، 

عليه.متفق 

يهيلاعب يهولون وحده، بيت في بميمونه لا كانوا او1خعي تال أهله( معه رئيت )٣( 
الشيطان.

مقلعونبن عثمان يقز ،^^٥ اس بول ءرأيت نالت عاتشه لحديث تكفينه( يعد رؤلو )٤( 
عنالثوب أكشف جعلت أبى ثر ءلما جابر ؤفال سل، الدموع رأين، حتى ميت ؤهو 

صحيحان.والحديثان الشرح: م نال ينهام، لا والنم. وأبكي وجهه 
وذاكعليه، تعرض لا من ومهم الأديان، عليه تعرض من اواس من بل أحد( كل )عن )ه( 

فيذكره الموت، ونت ادم بني إغواء على أحرمحى ؤالثيهنان المحيا، فتنة من كله 
الامحيابات.

روىلما عريانا عليه بالصلاة القرصي ّقوحل لعدم عليه صلى ند كان ؤلو تكفينه، نقبل )٦( 
لهيجدوا ولم لوه يغلم لهم محامحا' نروا محجالأ أن الحضممي: عيد ابن نريح عن معيد 
وحنطوم، غل ثم تمْ ص يخرجوه أن فاُرهم غآخروه، جبل بن معاذ لقوا نم كفنا، 
عليه.ومحلي 

مراض
الكاب

اكأس
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فيويجعل المع جاوز ولو ض حتى زيد بثلاث ض م بطنه على يدْ مْ كل وب 
إليه،احتيج إذا يمل والخلال ؤالأشان الحار واس ي؛ الأخيرة لة الغاش 

ثلاثةشعرها ويضمر ُ. بثوبُ يننف ثم شعره بمرح ^١ أظانره ويئلم ، ثاردهُ ويقص 
يتمكلم فان بقعلن حتى مع بعد ثيء منه خرج وإن وياءها. ويعدل قرون 

ومحرمالغسل. يعد لم تكفه بعد خرم وإن ويوصا. المحل يغل ثم حر، مطتن 
يغهلىؤلأ* عخيه؛ا ذكر يلص ولا محليبا يقرب ولا ورّدر بماء يغل كم مت 

فلممنه تيء قطع لأنه شء الميت س مخي لا ومالك حنيفة أم ونال شاريه( )ويتئم,، )١( ثثث، 
كالختان.يستحب اش 

ذكرْبثوبء ااغجففوْ نال . النم غل في عباس ابن حديث وني بثوب( )يتف )٢( 
الثانم.مدهب وط؛ القاض 

سئيء على الأجرة أخذ ويكره اكرُأ؛ على ويصلي بمش، لا والقاصي: هاب شظ 
كتحضصحيح لغرض سه ويجوز لمته، عدم بحريرفالأولى ولوكمن إلئ،ُأ؛ ذص 

أمن*ع ممه؛'؛ دنن عمن مر في زكافراده صالح، ومجاورة بقعة، في ودنه كمنهءآ؛ 
إلىونقله بتحويله باس ولا *، مكروْر حاجة لغير بلده غير إلى الميت وحمل التغير، 
فيدفه لأخ إليه رد نقل لو حتى الشهيد، ؛إلا رصحيح لغرض بعيد آخر مكان 

عليه./لمكانها الثلاثة الأئمة مجدهب وهو القبر( على )ويصلي )١( كض 
تعيرفإن ال، انيٍت مجن فيملى محاجا يكون أن إلا أحمد كره الجدع ني قال )ذلك( ٢( )ص 

عمله.بقلار أعهلى 
دم،بمدها أمح، ابن، اس همد . المي »اأنى قال: جابر لحديث كفنه( )كتحين )٣( 

الشيخان.رواه نميمهأ ه وألبريقه ص فيه نفئؤ فأخرجه 
فيفجعلته أخرجته حتى نفي تهلب فلم رجل أبى مجع ادفن جابر لقول مجعه( ض )عمن )٤( 

رواهحدهء على نر 
إلتم،فحمل، بالمنة، بكر أبى بن الرحمن همد توفى مليكه: بن اذ همد قال )هكروْ( )ْ( 

حيثإلا دفنت ما حضمتلث لو وانك قالت؛ ثم قمء أتن، عائشة قدمت فلما فدفن، مكة 
صحيحا/غرضا تر لم ولعلها الترمذي رواه زمناك« ما ش-هدتالثأ ولو مت، 

أضبن معد أن يقول: واحد غير سمع أته لمالك \دوط\ في روى لما صحيح( )لغرض )٦( 
تعيينة بن سميان وقال بها. ودفنا المدينة إلى فحملا بالعقيق مجانا نهد بن وسعيد وناص 
بسرف.يدفن ؤأن هاهنا يكفن أن ؤأؤصى هاهنا عمر ابن مات 
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بد*هويدفن يكون أن إلا ظلمأ ومقتول شهيد يغل ^٠ أنثي وجه ولا رأ'ّهراآ 
•م| والشافم واكوري عطاء نال وبه ■ماس، وابن وعلي عثمان عن روي رأسه( يغطى )ولا )١( 

المحابيصنع ما به ويمنع بعونه إحرامه يطل ت حنيفة إبو والاوزاعي مالك ؤتال صحق، ول 
يعرهونمه رجلا »أن ماس ابن ُاروى ولنا وطاوس، عمر وابن عائشة عن روي بالجلال، 

وْذمولا ثومحن، في وكمنوه وصدر، اء باغسلوه النم فقال ه^-، النم مع ونحن 
عليه.متغق مليا! القيامة يؤم يعثه الذ فان رأمه تخمرؤا ولا يا 

ماهب: الم سال أحد، يوم ثتل الراهب، بن حفللة ءأن ؤوى لما جنبا( يكون أن )إلا )٢( 
نمفيه كثر ؤما ٢ الواحدة١ المقبرة في المؤتى الأناربم جمع ؤيصحب ا سنة١ مممعه 

'مبغل غسلهما صقط مجانا إذا ؤالجب والحائض الشريفة*؛؛  ٤٣١ؤفي أ المالحوزأ 
وحائضا.جنبا ولو الغسل حكام يا ع١رiا امجينا ثقة الخامل يكون أن ؤبمستحب الوت<، 

امأْورأس رجل، لحية حضب تحب ويجاز، الكمم، ناصع فيم، في غله ولو 
باسولا حار، بماء بأس ولا أفضل ١^١^ يالماع وغله ثايبض، غير ؤلو ، بمحناء 

محرمويكفن عانته، حالق ويحرم ؛ ايذأ يرحملئ، انقالجح نحوت غله حال بمخاطبته 
رامهلا بدنه وصائر ورجلاه وجهه ويغطتم، حلال كفن، كبقية الزيادة ؤتجوز ا ؛ثوبيه؛ 

ا.به* يطان، ولا قبله مالت، إن، بعرفة يومحج ولا أنثى، وجه ولا 
ريساررؤإح® تقبض حيث الاجعساد الخن والسلام الصلاة عليه لقوله آ منة مصمعه في ردفته )١( 

صالصحراء. في دفنهم غيرهم في المنة لأن الشهداء، على محمول فإنه 
ُنألته •ادفن، مظعون ابن قم م، نوله ويعضده لزيازهم، أّهز، لأن الواحدة( المقبرْ )في )٢( 

اهاJها.مجن مجام، 

وسألصحابيه، عد الدفن عمر التمس ثلدللته مكنهم• لتناله الصالحون( فيه كثر )وما )٣( 
له.أذنت، حتى عايثة 

أن)يه سال الموُت، حضرْ لما موّوا ءأن مرفوعا مّضْ أبى، لحديث الغريقة(  ٤٣١)م، )٤( 
حجرا.ممية المماوصة انيس مجن يدنيه 

بعراسكم!.تصنعون ما بمواتكم !اصنعوا أس لقول )بحتاء( )ْ( 
تيم،قلعت، فقل- أرحني، ، ^١٠٥٢هب التم، مجحتضن، و*و الفضل، لقول اف( )يرجعك )٦( 

علي••ينزل تجا اجد إني 
وسدر،بماء •اغلؤْ مجامت، محرم في قال أبمب النم، أن الصحيحين، في لما )بثؤييه( )٧( 

ملبيا،.القيامة يؤم يعنا فإنه تحنءلوْ ولا ثوبيه، في وكفنؤم 
جن.لو كما يحسن لا ولأنه ؤه، الهي ٌع مانح الدي المحرم بدليلر به( يْلاف )^١ )٨( 
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|شبغله تعذر ومن ؛ عليه؛ وصلى غل أشهر أرُعة بلغ إذا قط وال* ^،٥' وصلى 
حسنايكن لم إن راه عا ستر الغاسل ثبملى يمم. 

نعلىمال له يكن لم فان وغيرْر؛ا دين على مقدما مجاله ني تكفيته يجب )ضل( 
صتشهيدا• وكان عله وصلى معاذ بن معد غل . الم لأن عليه( وصلى )غل )١( 
الأيلبملي قال ؤإلملأم الصلاة عليه أنه ثعبة بن المغيرة روى لما عليه( )ؤصلى )٢( 

وصححه.علتهء بملي ووالطمل اكرمذي رواية وفي والترمذي؛ داود أم رواه عاوهأء 
علهما يفش لم نم با غل ااُن تال أنه الم عن روي يا حنا( يكن لم )إن )٣( 

ماجه.ابن رواه أمهء ولدته كتوم ذنوبه من خرج 
ثوبإلا مهما واحد لكل يوجد لم وممعا حمزة لأن ماله، رأس من ثغمْ( دين )على )٤( 

ذ<.فكفن 

اركابُؤأفضل رؤقاُ أو حشيشا بانيه على ؤجعل يليه ومحا رأسه ثم العوؤة ستر جميعه 
الحي،كعادة للناس لظهر أعلاها أحنها ويكون القطنُأ'ا ؤأفضله الياض الأَكفان 

العادةفوق أخرج ومن عميل: ابن وقال ثلاثة، في ويجوز ثوب، في صغر ويكفن 
قميصفي اللوغ إلى المغيرة وتكفن • فمتبرع الواجم-خ بمدر لا والحوائج لكليب 

بعضبقول يلة جممقرة في ويدفن ينقل لم ما ليمسكه بصر طليه ويكره ولفافتين، 
ماتوإن إليهم، لانتقاله فيه ؤدفنه الميت ملك إلى بعضهم مباد;ة بخلامح، الونثة، 

وإنالرجوع، نوى إن تنكته مجن رياحنّْ فمنه تعا-ر فان ماله، محن نقيقه كفته افر م
التلف،حثي إن به أحق فالحي ونحوه لبرد إليه ممطر حي يم كفن للميتإ كان 
كفنهممق وإن عريانا، عليه ؤيصلى بكفنه أحق فالميت فيه الصلاة لحاجة كان وإن 

كفنهجهل بان صية، أو دين في ممف لم محا مت نولو ؤثالثا ثانيا تنكته مجن، كفنه 
به.تصدق تعذر فان آخر كفن ففي جهل وإن علم، إن فلربه فضل فما 
^١٠إذا فكان نمرة. إلا فيه يكفن ثيء له يوجد فلم أحد، يوم نتل مصعبأ #أن رؤى ملما ومنا )أو )١( 

ازمأن البي قامر رأمه، حرج وجيه على وصعن< وإذا ؤجلاه بدت رأسه على ؤصعن، 
البخاري.رواْ الأذخراا ربمليه على يجعل إن رأمه يغْلي 

صحوليةبيض أثواب ثلاثة في الم اكفن فالت عائشة لحدين، القطن( )إفضله )٢( 
عليه.•تفق إدراجا« فتها أدرج عمامة ي قميص فيها ليس يمانية جدد 

كانفان المروءة، ٍلريق على العادة على نيادة ؤإلحفارين الحمالين أعهلى أو )فمشرع( )٣( 
نصييه.فمن التركة من 
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ثلاثم رجمل تكفين مصب امأته كفن يلزمه لا الزوج إلا مقته تلزمه ص ^
ثمينها فما الخوط ويجعل بعض فوق بعضها نط ثم تجمر محض ٠ لفاثقا؛ لأق 

قالالزوائد، م تجد0 ؤج الض كفن م عاتشة لحديث، آخره( إلى لفاثق )ئلأيث، ( ١ ) ثواض 
غيرما.من آعلم لأنها عائشة حديث، خظ الّم ،٢٠، م الأحاديث أصح أحمدت اش 

أوامرأة أو كان رجلا بواحد رصها ويغط الس1هُ'أ على الصلاة في ضل( ) ظ
ؤثعفلماله احتراما الم على إلا النساء، ولو الجماعة لها وسن كغله، نش ح م

تقصيرولا تقصد فهي عليها ليصلؤإ الأماكن أهل على بالجنازة يطاق، ولا لمدرهُأ؛ 
أنويتمه صح، ولي إذن بغر وصلى أحنبى بدر فان غره، يقدم أن للوصي ولمس 

ينموتما فقط )حال احتمع وإن كغيرْ، هنا والقد صفوزؤر'، ثلاثة عن ينقص لا 
عليهمالصلاة في الوني وحمع أفضلهم، نوع كل من الأمام إلى ويقدم رءوسهم، 

دعائهفي ولمتنه وأنوثيته ذكوُيته معرفة ؤإلأولى منفردين، عليهم الصلاة من ، أفضلرر
تومحنه بالماثور وبن الدعام، في توقيته ولا ، ليلار ولو مإ ويقرأ ذللث،، يعتبر ولا 

اللهمخرا. إلا علم ولا به، منزول حير ؤأنتؤ بلث، نزل عدك، ابن عبدك إنه »اللهم 
تحرمجنالا اللهم عه. فتجاوز يئا جمكان وإن انه، حيا فجاوزْ محا كان إن 

محبععلى الزياد.ة لجوز ولا ترفع، حتى مكانه وقوفه ويمن بعده،(. تفتنا ولا أجره، 
بهاالشارع لأمر فللمأ، ومقتول ملكة غم عر كناة، فرض وص المت( على )الصلاة آ )١ ثثش 
النجاثيأحاكم ران وقوله أناٍلكم، فإنهم أطفالكم على اصلوا كقوله حديث، غير ي ف ص

للوجوب.والأر الق، إلا إله لا قال محن على أصلوا وقوله ءامه| فصلوا فقوموا ماين، ند 
حتىعليه يصلون أرمالأ الض. على اواس ادخل عباص ابن قال لقدره( )وتسليما )٢( 

اذ.رمول على الاس يزم ولم الصبيان، أدخل فرغن إذا حتى النماء أدخل فرغوا إذا 
محاجة.ابن رواه احد، 

للفاعل.ؤالثانية للمفعول الأولى نقمي( ^١ )تهمي. )٣( 
ثلاثةعليه فيملى يمومذ مين، رما مرفوعا هبيره بن مالك لخبر صفوف،( ثلاثة )على )٤( 

الترمدي.وحنمه له، غفر إلا صفوف 
والتخفيف.الإّرإع على مححافثلة أحرم( إلى )أفضل )٥( 
أنالجازة على الصلاة في ءالة قال مبل بن أمحامحة أبى عن الزمتم، ووى لما ليلا( )ولو )٦( 

واللام،.w يكر نم مخافتة القرأن بام الأولى التكبيرة في يقرأ 
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إكوأنثانا، وذكرنا وكيرنا وصغيرا وعائنا وشاهدنا وميتا لمنا اغفر »اللهم فيقول 
علىفآحيه منا أحييته من اللهم قدير ثيء كل على ؤأنت وُمازا •نقلنا تعلم 

عنهواض وعافه وارحمه له اغفر اللهم عليهما، نوقه عنا نومته ومجن والسنة الإسلام 
كماوااخهلايا الذنوب من ونفه والبرد والثلج بالماء واغسله مدخله ؤأوسع نزله ؤأكرم 
؛^١١ص خيا وزوجا داره من خيرا دارا وأبدله الدنس من الأبيض الثوب ينقي 
اش'بقال اذ، نمر ابن كلام س بمهم كا له زوجة لا لمن بمال لا أن ضض زوجه( من )خنا )١( 

ُكلامهم. -ظاعر م زوجها س حيا زوجا أبدلها يقول ولا الإناع: في 

صالمسلمين عظام نقل يجوز ولا بالعكس، ولا الكفار مقرة في الملم يدفن أن 
ؤلهوجوبا عليه صلين اء التغير يحضر0 لم وإن لاحترامها. اجر بمؤصع لتيقن 
أنبثمؤل آخر قيراط دفنها بتمام وله اس، عند معلوم امحر وهو قيراط، الجنازة بملأة 

•٠ تدفىُ حتى الصلاة من معها يكون 
بمكةتستر أن امرأة كان إن ويستحب الكفاية، فروض من ودنه حمله )فمل( 

بالدينباس ولا يديه، على طفل بحمل باس ولا ٠ ثوب^ نونها المة مثل رير الفومح، 
إلابمار تتبع أن ويكره ٠ سمرألأ ويكره وأهله، للميت، حق وهو منة، واتياعها ا ليلا؛ 

الشيخواختار لها نيامجه كره به مرت أو جالس وهو جاءت وإن ضوء، لحاجة 
بدعة.له اّتنفروا الجازة مجع القائل وقول كافرة، كانت وإن لها القيام امتحباب 

قيراط،غله علتها يملى حتى الجنازة شهد راُن واللام الصلاة عليه لقوله تا.فىآ زحني آ ١ ) 
'مالخالين مثل نال; اإقيراءلال وما نيل نيراءإاj؟ فله ذل.فن حتى شهدها ومجن 
منويفرغ تدم، حتى معها ٠وك١ن آخر حديث وفي أحد" ُثل »اأصغرهن لم ول

دفتهار.

الر؛همد ابن قال الؤمنيءن، أم رب ذلك له اتخذ من أول سمهم: قال ثوب( )فوقها )٢( 
جحش.ين هب ثم الإسلام »ي نعشها ءْلى ِت أول الذ رسول ت، بنفاطمة 

ءانهماص ابن وعن أحمد، قاله ليلا فاطمة دفن وعلي ليلا دفن يكر أبو ليلا( )بالدفن )٣( 
كنتإن افٌ، ؤحملّش وقال: الشالة قبل مرن فاحد سراج له فارج نرأ يحل الّم 
حسن.حدين، اكرمذي قال للقرآنI تلأءأ /لواها 

يحتملم أي علينا، يعزم ولم الهاثز اتباع عن انهينا قالت عهلية أم لحديث لارأة( )ويكره )٤( 
علما.
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؛شإبومن ، صمتهُ على محاه التكسر من ثيء فاته ؤمن واللام. للمت عوه ؤب 
لإيالقضاء، وجوب عدم م صريح عانشة وحديث الأداء، يحكي القضاء لأل صغته، )على 
الألبمب. لكن 

ش
الخاض ا/دولالإزار عن اشال يسال، عدوس: ابن وهال، ٢ الشيخ؛ صححه الزول، والعرجح 

ؤعظسم،تشريف مؤال( نن، إن واللام الصلاة عليهم الأنبياء وسؤال، ا  ١٠٥٧١حين 
أنحضر من لكل وبمن الأول، إزارهم وعن الدنيا في معتمدهم عن ألون يؤإلكار 

عليهويرش ٠ التراُج،ر عليه يهال نم باليد ثلاثا غيره أو رأسه نل مجن فيه التراب يحئو 
أوبحجر ؤمليمه يتطيبه بأس ولا ا ^١^١ يحففل صغار حصى غليه ؤيؤضع الماء، 
علىالتي القباب، هدم يجب، اللهفان: إغاثة »ي القيم ابن ،وقال رنعحوها أو خشبة 
أبو'وتال، ر عام وقف م الماء مجنع وعنه اه الرمولؤ محعصية على أسن، لأنها المور 

الزيادةوتكرْ ِبهرم غاص-هو الشيح ونال الصؤاب وهو تهدم بل الحجرة تحرم حفص 

ثثضعلى صلى مجرزعا»أنه وروي يريرة، أبى عن وعتره مجاللث رواه ا بواحتج الشيخ( )صححه )١( 
ولاالفروع »ي نال، القبر، ونتنة الشر عداب نه اللهم غقال،: نط خهلئة يعمل لم ؤلفل 
إنماالمزال لأن ا،و، مه الونوفه يرمح، هريرة أم فيكون اكعالي_ح بنفي للجزم فيه حجة 
الهلفلقاعا لا؟ أم وأءلاءه بالرسول آمن هل ل أ قيوالمرسل الرسول ؛عقل لمن، يكون 
عقلهإليه رد ولو فيكم، بعن، الذي الرجل ض؛ في تقول كنن،  ١٠له؛ فيقال يميز لا الذي 

الموال.هدا م فائدة فلا به والعمل معرفته س يمكن لا عما بمال لا فانه المم في 
قالالأية، ذئتهمؤ< ظهودعم مجن آدم بك، مجن دك أخذ ^٥١ مالمح،؛ نله بمنك، )الدرية( )٢( 

تكريم•-وال ؛عضهم؛ 
مرأتى نم جنازة على محلى . النم ،إذ مريرة أبى لحدت التراب( عليه )يهال )٣( 

ماجة.ابن رواه ا( ثلاثا رأسه قبل من عاليه فحثا الميت 
إبراممابنه قم ءل5، رش . النم ءأن أبيه عن مجسد _، جعفر روى لما رابه( )يحففل )٤( 

الخافعي.رواْ حمى، عليه ووصع ماء 
ببهلحاءمجهلوحت صاحبيه وقبر نرْ القاسم بن محمد وصم، وند نحوهما( )أو )ْ( 

الحمراء.العرصة 

محنى•مجا بهدم يامجروذ بمكة الألمة رأت وقال وغيره للثافم وفاقا عام( وتف )في )٦( 
علىتضيبق في ت المعالي أبو وقال وغيرهم، اأدإي*ة الأئمة مذهب ؤهدا غاصّسبمآ رهو )٧( 

عنه.منهي وكل مال وإضاعة إسراف مجلكه ؤفي المسلمين 
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المحابالمجد. ثى عليه بالصلاة باس ولا *. هُ نفقاتل على ولا الغال على 
الارل__ 

١على اصلوا لقوله الماص ماثر علمه ويصلى ه( نف)قاتل )١(  ماض. ٠٠٤^٠٥ اهاب١ ى ٧  ١١٢

موقال عنهم، اذ يصم عدالعزيز بن وعمر وعائشة عثمان ذلك فعل فيه بدفنه ويوصي 
'داضإلزام وللمالك غيره، ملك في ويحرم إليه، الحاجة نل مسبلة في حفره ويحرم أحمد: 

غصببثوب كفن وإن واخدرا؛ نبش عرفا قيمة له ها القبر في ونع وإن بنقله دافنه 
عليهوتطو بطنهارأ؛ شق حرم حياته يرجى بمن حامل ماتت وإن تنكته، من غرم 

بقىومجا ضه حرج ما غسل باقية خروج ويعير بعضه خرج وإن فخرجنه، القوافل 
ظهرهاوجعل وحدها لم جمدفنها بملم حامل ذمية ماتت وإن الباطن، حكم ففي 
بعضهاأو ثوابها وجعل فعلها قربة وكل عليه• يصلي ولا الأيسر جنبها على القبلة إلى 

يستحب^١ له، الثواب لحصول ونفعه حاز ميتا أو حي لمسلم ونحوم كانمف 
أنيفتقر ولا ا بهُ المقهلوع الصواب هو هدا بدعة هو بل لأني الثواب إها"اء 

احمد:قال قبله، أو الفعل حال نواه إذا بعضهم واعتبر عليه، نص الفعل حال ينويه 
فييجتمعؤن المسلمين وإ)وأ الوانية، للنصؤصى الخير من ميء كل إليه يصل الميت 

الالأكثرون وقال إجماعا، فكان نكير غير من لموتاهم ويهدون ويقرئون ممر كل 
اللهمفيقول: ذلك إهداء ويستحب لفاعله، ذلك إن القراءة ثواب الميت إلى يصل 

الكابؤأم الغصن. ذاست٠خرما الناس غابمدر٠ أصبتموه، عنه نبشتم رأيتم إن ذهب س صنا غ= 
م٠ في قاله الهلريق في فمات مكة إلى توجهرا حيث للحيشة دليلا وكان قبره، يرجم رغال 

الصحاح.
خاتمي،وتال . الشي قم في خاتمة وضع نمة بن انمرة أن روى لما وأخذ( )نبش ( ١ ) 

الحافرنمجى إذا أحمدت ؤتال ءئن. اس برسول عهدا أتربكم أنا بمولُ وكان إخذه فدخل 
اه.ينمس أن جاز القبر في مسمحاته 

بماداود أ؛ى ؤواية في ذللث على أحمد واحتج ذمية، أو كانت لمة مبطها( سق )حرم )٢( 
أبورؤاه المحيء عظم ككر المست، عظم اكر قال جئن افه رسود أن عاثشة روت 
داود.

أحدالموفق بن علي ذلك فل أنه بلغنا من وأندم الماس• أبو تال به( )المقعلوع )٣( 
ابنتال اه. بعده ؤعاش ؤطقثه أحمد ؤأدمك أحمد من أندم كان المشهومين الشيوخ 

يهده.لم أو أهداه تيعه من أجر مثل فله يده على أمته نالته فإنما وعلم هدى وكل القيم• 
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نكدن■٩ ابمإع وص انمودين محن ومحاح ذا* *ي اكرمحع بمن )_ احاب
ثمعود مابن لقول سة ؤمو الإيع، رير البقؤائم الأخذ معناه حمله( م )التربيع )١( ميش 
ءادنحاب 

ليذر.او بعل ليتطوع اش 
كانتوإن إليه، مدمونها فخير صالحة تكن فإن بالجنازة، ءاأء«مإءوإ لقوله بها( )الأسملع )٢( 

عليه.متفق يابكم(( عن تضعونه فشر ذلك غم 

•؛ اشر؛ عند بالقراءة باس ولا ت المغنى في وتال ا ١ لفلان كدا ثواب جعل اه 
امرأةاجتانب وإن ٢ والماء؛ للرجال حسه محا ونرى الم ;(١^ )فمل( 

منهويقرب القبر أمام الزائر ويقف ءلخس، له ودعتا عليه لمتا غؤلريقها في بقم 
نحوأو الدعاء لأجل تمده أو عنده والصلاة به المسح ؤأما بالتي، بله باس ولا 

مجنص التي الميحة المدع من أحدث مما هو بل الإسلام، دين مجن هدا فليس ذللئط 
يستلملا أنه على ؤالأئمة السالف امق الاختاؤات: في تال الشيخ، قاله الثمك شعب 

ويجبالمحيح، على يقبل ولا يستلم اليماني والتكن الأسود، الحجر إلا يقبل ولا 
وإن٢ سنة؛ وابمداوْ ؛ الحي؛ على ،لامه في ويخير المؤتى على اللام في المعريف 

لهثإلمهدى المهدكط من كل قاب العلماءت بعض و؛ذال الإهداء، ثواب وللمهدي )لفلان( ( ١ ) عواض 
واّع.اذ وفضل ٍب 

ألمذهبوهو الزاد في به وجزم ؤجماعة ؤالقانحي بكر أبو اختارها القبر( عند ربالقراءة )٢( 
عليهنمر تميمت ابن قال يستحب، و؛يل الحنفية مشايح عند العمل ؤكليه للشافعي ؤفاتا 

جمهورفول وهو ومالك حنيفة لأيي وقافا دفنه وقت يكرء وعنه ؤالدعاء، والدكر كالملأم 
ولايمينه يكفر أبيه تبر عند يقرأ أن ندر فيمن المرؤذي ونقل أصحابه. ندماء عليه السالف 

ُحدثاأنه فعلم أصحابه وفعلر والمعلأم الصلاة عليه فعله من ليس لأنه بدعة وعنه يقرأ، 
للاجملع،مخالف باطل فقوله القاريء بعد إذا مجا دون بسماعها ينتفع أنه تال ومجن قال 
فروع.اه قال كدا 

 )T( )والسلام.الصلاة عاليه نيانته طاب في الأدلة لعموم )والماء
وسلاممجنكر التحية ملام البناءت ابن قال صحت النصوص لأن الحي( )على )٤( 

روف•سص 
وأفشوالحديث جميعهم من الملام والأفضل كفاية، سنه جماعة ومن منة( )ؤابمداوه )٠( 

.ؤغيرْ بينكم(( الملام 
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شبرمدر الأُض عن القبر ويرفع الملة، متقبل الأيمن شقه على لحده ز ويضعه ه
نيهوبمحرم إليه• ؤالأتكاء عليه أالوطء ؤالجلؤص والكتابة ؤالناء تجميمه ويكره نما م

المولجخير أسالك إني اللهم قلقل: محته ولج وإذا المالحين، اف عاد وعلى لينا عه 
علىلم يثم تؤكلنا، ريما اف وعلى خرج؛ا، الله م وبولجنا اذ يمم المخرج، وحير اٌم 

الرجلالرجل مصافحة ؤن لهم، تائيا الحبيان على به باس ولا للخير، اهله 
علىشابة سلمت وإن ؛ الشابةُ الأجنسة المرأة مصافحة تجوز ولا ؛ المرأةُ والمرأة 

والماشوالقليل المغير لم يأن وبمن ترده، لم سلم وإن عليها يرد لم رجل 
أنويستحب تحمله. إن يلينه وجب اللام معه بعث، وإن ا ر هم صل على والراكب 

الملاقيينمن ؤاحد لكل تحب ؤيلام، الؤعليه عليلئه فيقؤل الرمول على يلم 
فعلىمعا صاحبه عنهما واحد كل وبدأ المميا فإن ؛الملام، الابتداء على يحرص أن 

سلامه،كرد والأشارة اللفقل بين جمع أصم على سلم ولو الإجابة، منهما واحد كل 
علىالمساء وسلام »ومكاته« وؤدا ابتداء الملام وأحر بالإشارة، ثردْ الأخرس وسلام 

يتزعها،حتى صافحه من يد من يده يمزع ^٠ الرجال،، على الرجال، كلام اء الم
تالمعالي أبو ونال، ونحؤهم والدين العلم لأهل واليد الرأس رمبيل بالعانفة باس ولا 

قيامفي بملمع أن ويكرم قال، مستحبة، نة ّبالقيام القوم وأشراف العلهاء إ'كرام 
الذيرل، أصحاب في المصافحة أكانت، لأنس; انا!ت، قادة لحديتح المرأة( رؤالمآة ر١إ أشب 
فتمافحاالمسلمان التقى ءاذا واللام الصلاة عليه وتال البخاري، رواه نعم، فال 'م 

)اتحاتن،((.وروتم، الشجرا( وؤ، يتناثر كما حطاياهما تناثرمت، 
فتلقال، رحم ذا كانت فان بجل له نال أحمد، فٍه وندد الفلر، ص نر لأنها رالمابة( )٢( 

وغترْ•المحرم ين، التفصيل ويتوجه الشخ. اختيار مهللقا والتحريم بأس، فلا ايمته 
القاعدعلى واّر الكبم على المغير )الملم واللام الصلاة عليه لقوله صدهم( )على )٣( 

البخاري.رواه اّثيأ( على الراكح رربملم أخر حديثط وفي الكثير(( على والقليل 
ينيفي الق ورسول المديمة حانة ين نيد )اندم نالتط عائشة ين، لحل )ونحوهم( )٤( 

حدين،وفي الترمذي. حسنه وناله( فاعتقه اف رمول إليه فقام الباب فقرع فأتاه 
تقبيلفتباح داود، أبو رواه يدْ« فقبلنا هب البي ص (فينونا فيها نال قصة في عمر ابن 
قالهالهي يحمل وعليه الدنيا م إتاحته عدم وظاهره واحتراما، وإكراما تدينا والرأس اليد 

المصنف.
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ءبتكره ولا ، ٢٢١'/من حاجز اثنين كو محن ويجعل إلا فاكئر اثنين لغن 
كضيوم الجراحات ؤه اف وّدذ إلى اثض قال عامر بن هشام روى لما لضرو;ة( )إلا )١( 

!شأّكثر،وم وندموا واحد، نر في والثلاثت الاثض وادفنوا وأحسنوا، ؤأوصعوا احفروا فقاوت أحد 
وحسنه.اكرعاوي رواه قرأنا! 

حصين،غر حائل الكفن ؤه محفرد، تم في لكنه واحد كل لمير تراب( س )حام )٢( 
ينهماوجهل الأحر رجل عند أجيما رأس وجعل النهر شه لهم حفر ولو أحمد: قال 

باس•به يكن لم زاب ُن حاجثأ 
انابغلبه فان اسطاع، عا كظم تثاءب وإذا وجاؤية، زوجة عتر فم تقبيل ويكرم ٢ در الناص 
ولايمينا يلتفت، ولا صؤته وغض وجهه حمر عطس وإذا ا غءرُْ أث. بكمه غمه غُلى 

يرحماثت فيقؤل كفاية فرحس ممته ؤتجليه. يعمع ا يحيجهرا ؤحمداس ممالا 
ولابالكم. ويملح اف يهديكم ت فيقول العاطس عليه ؤيرد الذ، يرحمكم أو اف 

٠ؤتشمتاذر وجبرك فيك بونك عطس إذا للصبي ويقال عطس'؛؛ إذا الذم يشمت 
ويثمّنتشمته، ولا الشابة يئمت ولا البررة، والعجوز الرجل أإرّجل المإْ المرأة 

تبلها،شمته يكن لم إذا إلا للرابعة يشمن، ولا بالعافية له يدعو ثم ثلايث، إلى العاطس 
لهأذن فان  ٠٦٠وأجاوسجأقاري_، من عليه انمخول أراد مجن كل على الامتثدان ثيج_، 

تيأيالنهي ئنع له يقام والذمح، والفجور، العاصي لأهل ويكره تجم: ابن نال له( الغاص )قتام )١( 
اشبدلك. لمرور اص 

معيدخل الشيطان فإن همه على يلْ والسلأمراهليضع الصلاة عليه لقوله كيده غيرْآ رأو ^٢( 
٣^٠٠٠.

وجودةبدنه صحت على بذلك اصتدل الإنسان عطس إذا هيرةت ابن هال افدآ روحمد )٣( 
وفياذ، يحمد أن جئا اذ نمول أمجره وليلك اف، يحمد أن له فيجغى مه امتنامجة 
التئاوب،.ويكره انملاس بمب الق رأن ١^١^، 

أبىحديث ص صحيحة يامحانيل وغيريا والترمذي داود أم أحرج لما ءْلس( )إذا )٤( 
اذ،يرحمكم لهم يمول أن يرجون الم عند يتعاطون اليهود كان قال ُوٌى 
انذ.حمدن إذا ولكن ذلك لهم يمال أنه دليل فيه بالكم! ويملح الذ يهديكم فيمول 

نرحفي ذكره مغعه صح إن ُرفوع حدينا وفيه القادر، عبد الشيخ ناله الق( )وجبرك )ْ( 
الإناع.

ُوحمأبى عن معتل- وروى الامتياز، آية في الجوزي ابن كلام ُعنى وهو )ثأجانبخ( )٦( 
مجثله.عباس وابن عود مابن وعن فليتأذن! والديه على أحدكم لحل •إذا تال 
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وسذلك• نفعه حي آو لم ملمت ثؤابها وجعل فعلها قربة إي الفر، على القراءة رص 
للناس.فعله لهم ويكره ،، إايهمر به سعث طعام المتن لأهل بملح أن اش 

القرّول نال جعفر نعى جاء >الا نال جعفر بن اذ عد روى لما إليهم( سعث )يام ١( ) ثثش 
داؤد.أم رواه يشغلهم، ما جاءهم كل طعامأ جعفر لأل اصنعؤا الأول 

سماعه.عدم يظن أن إلا ;لاثءآ، على الامتثدان ني يزيد ولا رجع وإلا صرب 
للميت،ؤالدعاع الأجر، معد الصر على ثالحث، التسلية، التعزية ومعنى )فمل( 
تلم ياللم التعزية في نال شاء فان المعزي يقول فيما تعيين ولا والمماب، 

دعاءلثّالك استجاب، المعزي; ويقول ليتك، وغفر عزاك ؤأحصن أجرك الله أعظم 
مميمز أجرني اللهم ؤإجعون، إليه وإنا لك إنا يقول: أن وبمن وإياك. ورحمنا 
٠ُحرم؛ س يمنعه ُا الصم م، ويجب >،، ،٠٠٢ويملي متهارم خترأ لير ثأخلفا 
فيالخمنفح قال آ والبكاء بالياحة الست، بمعديِِج الصححة الأخبار وجاءُتخ 

ؤفهمللبيان المستعدة الماهلمة القس هي الروح أن المنة أهل مدهّب، الحاشية; 
ملماؤمذهجؤ نال؛ ُ ادر عرض لا جؤبمر فالها الجسد بفناء تفنى ولا الخهلار_،، 

وإلاللن، أذن فان تلأُث،، ءالاسئذان واللام الصلاة عليه لقوله مرات _( )عال )١( قش 
عله.عتفق ارجع« غ ص

لنيقال اللام، وكر الهمزة بقطع ؤأخلغ، ممدودة. وقيل مقصورة آجرني منها( )خترأ )٢( 
القحلف مثله يتو؛غ لا ما ُنه ذما ااوُن مثله عليلن، الق أخلف، مثله ي؛ونع ما منه ذم، 
•نه.خليفة للث اف كان أى عليك 

الرضاويحرم -ب ل عفتل لأم، خلافا وعامة وفقر يمرمط الرضا يلزم ولا محرم( )من )٣( 
لذلكالرب احداث إلى نفلر إذا أنه الشيح وذكر إجماعا، عقيل ابن ذكره المعصية بفعل 

فمخلوقا عفعو/لآ ويحبه فيرصاه لسه الذ }صيه بما رض ويرضاها بمصها التي الحكمة 
منحلقه فمن نقول كما وهذا اس، خر المخالف للذنب ضلا ويكره ومحغضه تعالى 

حايتالذي اخر هذا حقيقة له انكشف المؤضع هذا قهم فمن قال الصيثة، الأجسام 
العقول.فيه 

أحدايعذب لا الق أن القيم ابن ءوذكر به أؤصى من على حامد ابن فحمله عليه( )والبكاء )٤( 
عقوبةيكن لم وإن غيره بسبب للميت يحصل الذي الألم المراد بل عمله، ذنب بلا 

عمله.

نيقاله عكس، لا الأدنى إلى الأعلى نتنزل الموتى أرواح وجتمع عرض( لا )جوهر )٠( 
الأختيارايته.
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اناب■عليكم ))السلام بها مر أو إذا يقول ؤأن لنساء إلا القبور نياؤة سن )فصل( 
مجنكمالمستقدمن الق يرحم للاحقؤن، بكم الله شاء إن وإنا مؤمنين، قؤم دار 

بعدهم،تفتنا " Vjأجرهم، تحرمنا لا اللهم العاقة ولكم لنا اذ سال والمسناحرين، 
ويحرم،، المتلعلى البكاء ويجوز بالميت، المصاب تعرية ؤسن ولهم« لنا ؤإعفر 

ونحوه.الخد ؤلطم الثوب وشق ؤالنياحة الندب 

الزلكْ>'<كاب 
ماض

رش'والني الق وّول بت راشهدنا ؛ ١١٥أنس روى لما الميت( طى رالبكاء )١( 
متتوهو مثلمن بن عثمان الي وقل تدمعان• عتب فرأيت القبر، على جالس 
بكيءثم الق وسول وجه عن فكشف بكر أبو دخل ت عائشة ؤباك تهراقان. ؤعيناه 
صحاح,أحاديث وكلها 

وهيالمال، في يجب حق إلى تتممف الفقهاء إحللاق وعند والماء، الؤكاء من )اواْ( )٢( 
والة.الكتاب م واجمة 

مابممالفة بعد الروح ثأن وبدنه، الميت لروح يحصل النعيم أو العياب أن ؤألمتها امحة 
'مأو النعيم معها له فيحمل أحيانا بالميل تتصل ؤأيضا معيبة. أو المدن«نعمة 

قالاه. الروح دون اابا-ن يكون ؤالعذاب النعيم أن آخر نول المنة ولأهل العياب، 
ذللثإن الدنيا في إصحابه أهله باحوال الميّت بمعرفة الاثار ؤاّتفاصت ت الشيح 
كانبما وير عنده فعل بما يدوي وبأنه أيضا يرى بأنه الاثار وجاءت عليه، يعرض 

٠.اكسر محللوع قل الجمعة يوم زائره ويعرف ُ قبيحاُ كان بما ويتألم نا ح
الزكاهءمكاب 

وبيتالهجرة قبل فرصت ؤقيل ، بالمدإنةُ رفرصّتا الامحملأم، أتكان أحد ؤهي 
الكاباذ عبد عنل• به أخرى عملا أعمل أن بلث أعوذ إني اللهم ت يقول الدؤداء أبو وكان )نيحا( إ ١ ر 

*مكان إنما ت ؤتقول عنه تتر تكانت عائشة عند عمر دفن ولما عمه. ابن ؤكان رواحة ابن 
فأجض•عم فأما وزوجي، أبي 

وينتفعأكد، الوقت وهذا ونت كل يعرفه الغنية وم أحمد، ناله الشص، طلوع )نل )٢( 
وقراءة.ذكر من عنه يخفض  ١٠فعل لرائرْ وّس عناه، بالمكر وينادى بالخير 

الأفات.ويقيه الخرج في يزيد لأنه ركاة الخرج المال ؤمى )الركام( )٣( 
والشيخ.والمحرر المغي صاحب ذكره )بالمدينة( )٤( 
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صمن حق أو دين له لكن ومن كما فمن وإلا نصابآ'آ؛، لكن أصلهماإن حول 
اماب

الأيلمال في ركاة ^؛١ ؛. ُهنىر لما نمه إذا نكاته أدى غيره أو مليء على وغيره صداق 
ثثسولقول مالك، رؤإه •نهمء تاًحذها ولا خلة بالعليهم )راعني عمر لقول نصابا( كان )إن )١( 

اشوالكبار)(. الصغار عليهم ررعد علي 
تبلغحين من فحولها فشيثا شينا ننتجت شاة ؤثلاثين حما مجلك خلو كماله، خمن )وإلا )٢( 

موهه•حول على الوارث بض دلا الأثمان، وكذا أربمن 
ثورثأبو الثوري قال وبه علي عن يروى يمضه، حتى إخراجها يلزمه لا أنه إلا محمى( )لما )٣( 

إخراجارعليه وإسحق، وااثافم^ وجابر عمر وابن عفان بن عثمان ؤنال الرأي، إصحابا 
عنوروي الودجة، أشبه فيه والتممف أخده على نادر لأنه يقبضه لم وإن الحال في اؤاة 

ممدعن وروى تام، ضِ لأنه عكرمة قول وهو زكاْ، الدين خي ليي عمر: وابن عائشة 
قبضهعلى يقدر ملكه أنه ولنا ؤاحدة. لسنة نبضه إذا ينكيه الزناد وأبى وعهناء المسيب ابن 

أمواله.كسائر مضى لما نكاته فلزمته به ؤالأنتفاع 
ص الهابوإن فيه، ؤصى فيما المال آصل مع فربحه فربح مممفه نبل ؤصى به اتجر فان يوقما، 

منهارا؛لا عنها ويخرج معيزرا على موقوفة سائمة في وتجِإ النقص. صمن خسر 
كلنصيب وبلغ جماعة لكنوا فان ٠ ممزأ على موقوفة وشجر أُض غلة في وتجب 
ؤلومة القنيل مضارمِه حصة في ركاة ولا ؛ فلاروإلا وحسن، نمابا غلته من واحد 

منحب، منه أداها فان لكمحل، محنه حصته المال رب_، وينكي بالظهور، ملكت 
المالوب تلزم زكاة إحراج لعامل وليس ، المال' رأس عشر رع فينقص ؤالربح المال 

دينفي تجب، ولا ااثصل، ماللث، زكاها صائمة نماب، بنفع ولوصي باذنه، إلا 
مأض

ايابؤاللأم الصلاة عليه لقؤله عليه، نص هبط المن. ^^.١ وعيمرو، كزيد ُمن( على )ُرقوفة )١( 
لأنفيها ركاة لا الثاني والوجه النصوص، مجن غيره ولعموم شاهء شاة أر؛عتن كل ،افي 

تمام.غير فهر يملكه تلنا وإن فيها شنج لا الملك 
زلكة،لا أنه الأشه التلخيص: في وئل الوقوف، في الللئ، نقل يجوز لا لأنه منها( )لا )٢( 

لشمه.الكافي في وقدمه 
•بجعه بدليل وقفأ ليس والمر الزرع لأن علته، ض نصابا الغلة بلغت إن ممن( )على )٣( 
للخلهلة.الماشية غير في أثر لا لأنه عليهم زكاْ لا أي فلا( )وإلا )٤( 
ؤيتقصوصيعين ؤخمة نعمائه المال رأس فيصير ؤممشرون ة حمؤمو المال( )رأس )٥( 

أك،.المال رأس أن على بمثله الربح محن 
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حصرمتمنه 

يحتاجه.وأثاث كعقار أغالسآ لو )يباع )٦( 
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ه
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باعهأو الحول بعض في النصاب نقص وإن '، مالكهر حين حوله انعمي صغاؤا نصابا 
السعاةيعث الم كان وقل والئافص، والأوزاعي^ مالك تول وهر الطام لمال ا= 

بعده.الخلفاء كذلك أرداب٠ا من الصادقات ذأحان 
صحنيغة أم تول وهو النكاة م عثله يجزى ط يلغ حتى يعفد لا ومنه ملكه( )حض )١( 

ؤالأولزكاة؛( الخال في #ليس قال أنه المي. عن يروى لأنه الثمي عن وحكى 
محز

؛^؛■_يكون أن عندي الأنبه العاست أبو نال أبيه على له الذي الابن و؛-ين ٢ واحد؛ لعام 
لكانالكتابة كدين ركاة يلزمه لا نيل ولو الروايتين، على فيخرج الضال بمنزلة 
الباطةالأموال في النماب ينقمى دين عليه مجن مال في ركاة ولا أعالم. واف متجها 

الرؤايتينإحدى في ؤإلثمار والجوب كالموامي الظاهرة وفي ٠ واحدة١ رواية 
مايزكي نم له، عالك غير كانه الدين بقدر المال مجن فيسقط ندرْ في وجوبها فيمنع 

بعدموما ، ١٠٧على التعريف فحول كلقعلة، ضائع في ؤجب نصابا. بلغ إن بقى 
غيرمسعا بائع فيزكي القض، قل ولو حثار فيه كان ولو بيع في وجب ملتقط على 

إحراجهاللمودع وليس عودع، مجال في وتجب غيرلأْ؛ يزكي ومشتر ءتم؛زر؛ا ولا عتعين 
محنعليه بما يفي لمنه وكان ' أفلس لو يباع قنية عرض له ومن مالكها، إذن بغير منه 
*راضليء. العلى الدين أشبه تيه التعمق يجوز عال لأنه المذهب، مجن الصحيح هو و= 
صحال على الأحوال جمثع م المال هذا أن ولنا وااثوزاءم^، الليث قال وبه واحد( رلعام )١( 

الأرال.كسائر سقوؤلها أو الزكاة وحرب في بمساوي أن فوجب واحد، 
عطاءقال وبه والمعدن العروض وقيم كالأشمان موحلا أو كان حالأ واح1وة، )رواية )٢( 

كانفمن ركاكتم، شهر رهذا ان عشلقول ومجالك والليث ؤالخم والعن 
ولمالصحابة من بمحضر فاله عييا وأبو معيد رواه بقى، مجا وليزك فليقضه دين عليه 

لأنهيمنع لا وحماد: الجديد في والشافعي رليعة وقال عليه، اتفاقهم على فال ينكروه 
■حولأ نصابا مجلك مسلم 

والشافعي.لمالك وفاقا الزكاة فيه والثانة الروايتين( إحدى )في )٣( 
•الذمة في موصوفة شاة كأئحين الذمة في كالمؤصوف متميز( )^٠ )٤( 
أومجعين ماتمة بمصاب المعتن قندس ابن ومجثل تيزأ، أو معينا ميعا أتم، غيره( )ينكى )٠( 

كلولتس متعينة متميزة فكل قال شاة. الأربعين كها-ْ ؤإلخميز معين، قف من موصوف، 



علىض بجنسه أدله وإن الحول. انقطع ؛ ١١٥١٠١من ^١^ لا ه جنبغير أبدله أو الأول ص
وعداالحول آخر ض منه وتزخذ نقط فلا وجوبها قرب عند ورلأ الزكاة( من زارأ )لا )١( ثثش 

ملنقص لأنه التكاة صه تسقط والشافم حيفة أم وثال وغيرهما، والأوزاعي مالك قول 'ش 
كما،الإغابمتاعم تعالى قوله ولنا لحاجته، أتلفه لو كا ركاة فيه تجب فلم حوله تمام 

الصدقة.من افرا;عم بدللتؤ الق فعامهم فأصبحت — نوله إلى — البمة أصحاب 

أخرى;ياية وعنه ٢ ينكه؛ فلا معه ما مقابلة في الدين جعل زكوي مجال ومعه لدين اظ 
دين،وحكم ١١بجدهما ويزكي الدين من عليه مجا مقابلة في النكوي غير العرض جعل ي ص

ولاعليه، ص موروثه حول على وارث ض ولا آدص، كدين ونحوها كفارة من اف 
لمنصاب على فاكثر حؤبم، مضى وإذا بنتاج، تام والنصاب '-!، ١١۶٠^بموت ينقطع 

الذيالصاب جنس غير مجن كثيرأ مالأ بملك كان ولو ؛ ر واحدة فنكاة ركاته يود 
كانمجا إلا ه نفحكم حول فلكل نصاب من أكثر كان وإن ٠ ١ اؤاة فيه وجبت 

كلهالمصاب باع ولو الأحوالأ، بتكرار الدُةرً،وُتكرر ففي الإبل من انمم زكاته 
فله،  ١٠٠جناأنش كتعلق بالمماب التكاة ؤتعلق المتع، وصح ذمته في اواْ تعلمت، 

فيه.زكاة لا أنه في كلوس المنة عرض لأن حنيفة، لأم وفانا يزكيه( )فلا )١( تمحي 
حفلمه ا باءساا المعالي أم ونهمْ الذهب، قياس هدا ١لماءنيت نال بيده( ما )ويرقى ٢( ) ص

الحقين.ين جمعا لمالك وخانا للمساكين 
ءؤخيماوالسلام الصلاة عليه لقوله المال، عين في بوجوبها القول على واحدة( )فزكاة )٣( 

صارالتكاة مقدار /دل باليماة، نقصه بقدر النصاب من ففمٍر انمشر! السماء سقت 
حول'لكل ركي الذمة في تجب تلنا وإن كالممروم، فهو للفقراء مستحقا 

تكميلم آخر إلى حنس يضم لا أنه في حلاف لأنه الركاْ( فيه وجبت )الذي )٤( 
والألمانالتمر ؤكدا غيره، إلى جتس يضم لا أجناس ثلاثة فالمانية الصاب، 

الماشية.إلى 

بمكنفلا المتكتم، المال جنم، غم س يجب الم.ض لأن اكجارة، كروض الذمة( )م )ْ( 
بعينه,تعلقه 

ثممخاض .ت حول الأول أحوال: ثلاثة بعيرأ وعشرين خمسة فغي الأحوال( )بمكرار )٦( 
شياه.ألاع حول لكل شناه لمان عليه 

يصيرفلا شنكة تعلق ولا لفلس، عليه محجور بمال ولا برعن دين كتعلمح، لا جناية( )أرش )٧( 
نمانه.في •؛١ فيه المصاب رب شتكاء الفقراء 
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هابإمكان وجوبها ني يمر ولا بالدمن. تطق ولها ، ٢٧١٠١١عين في التكاة ثتجب ،• حوله؛ 
مال>كةرْا. في كالدين وإل3كاْ الماوخ. بقاء ولا الأداءم 

ئجشوبهذا الأول حول على الثاني حول ض بالذهب والذهب بالإبل كالإبل حوله( على )ض )١( 
اشالثاغص، مدهب وهدا الماء حن من ويتانم الحول يقطع أن ويخرج مالك، قال 

محؤاها.معا اكافم ووافق الأثمان في حنيفة أبو ^^٠١ 
اكلاهمهو وهدا الشافص، قولي وأحد أحمد عن الرواجين إحدى في المال( عض )في )٢( 

سقتوقوله)امما شاة، شاة أريعين افي ؤاللأم الصلاة عليه لقوله الدصحاب، أكثر عند 
الذمةفي تجب الثانية ؤالرؤاية افي،• بمحرذ الؤامدة الألفاظ محن ذلك وعتر العتر، الماء 

فحالنصاب له كان إذا مما الخلاف ؤفائدة الخرقي، واخمحار اك١فعي القاني القول وهو 
نكاتهما،يود لم حولانا عليه 

وهوضؤل هو الأخر; في وقال الناقص، قولي ثأحد حنيفة أبو قال وبهذا الأداء( )إمكان )٣( 
عاله.زكاة فلا الأداء إمكان قل الحول بعد الماشية أتلف لو حتى مالك، قول 

أنهء؛ه الميموني وحكى يفرط، لم أو فرط ّحإء أحمد عن المشهور هذا المال( بقاء زولا )٤( 
وحكاهنفط، لم بعده تلف وإن التكاة صقهلت الأداء محن التمكن قل النصاب تلف إن 

وابنثور وأي وإجق صالح بن والخن الشافم نول وهو لأحمد مذها النذر ابن 
فانالمصدق، يجيء حتى فيها ثيء لا قال؛ فانه الماشية في إلا مجالك قال وبه المنير 
حالكل على النصاب يلف التكاة قط نحنيفة: أبو وقال فيها. ميء فلا مله هلكت 

لمنعه.طالبه الإمام يكون أن إلا 
المنذروان أإلث-افم ومالك والزهري واض عطاء نول هذا الركة( في )كالدين )ْ( 

الثلث.يجاوز ^١ الوصايا على مقدما الثلث من توحذ والميت: الأورام وقال وغيرهم، 
الادص.كدين بالموت تمهل فلم به الوصية تصح واجب حق أنه ولنا 

^١٥١٠م محع لزوم بعد بائع برجع ولا وءءرْ، محع ب المالك ويتممف ءيرُْا؛ من إخراجها 
'زيصدقه إن ا قدرها١ في فخ تط-ر فإن ءيرْ، من إَاجها على قدر حث قل-رها 
حتىالLلل عن الغاب النصاب ركاة إخراج يلزمه ولا ٠ الخيار ولمشتر ؛ مئترُ 

م'خمالتع- ولزم فداؤه لنمه الجاني عده المجد بلع لو كما ايائع، أى غيره( من )إحراجها )١( 
الكتامج"  ، صوجوبها. بق لالزكاة اي فيرق( )في )٢( 

ذلكثب او غيره َت إحراجها عن وعجزه المع فز الزكاة وجوب على مشتر( صدنه )إن )٣( 
بسنة.

حقه.في الصفقة لتفريق النكاة قدر في المآغ تجع إذا الخيار( )ولمشتر )٤( 
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,شُكل م ثم ذم أرمتن وفي سمة، أو سع القر من ثلاثض في ويجب )ضل( 
يمتمكان لبون وابن سا الدكر ويجزيء نة، مأرمتن كل وفي سع، ثلاثين 

ذكوؤا.كله انماب كان وإذا مخاض، 

ض شمنة، ليبن كل من آخذ أن والسلام الصلاة عليه ^ ٠١٠معاذ حديث م لما نة( )م
الأيلسعا*.بمرة ثلاثين كل ومجن 

سابأخرح وإن ا يجوزر اوعنه كالمهلوة؛ لا أو مصلحة أو حاجة كان سؤاء القيمة إخراج 
أجزأ؛جشمه من الفرض من أعلى سنا 

منأكثر أو ان نفاختلط الزكاةر؛افاذا في تأثير لها المراثي في ؤالخلعلة )كل( 
يعضهفي الانفراد حكم لهما يتت لم حولا الماشية من نصاب في ٢ ١ النكاة أهل 

ثجشتمر، مجن صاعا المهلر صدقه اف ممول افرض نال عمر ابن رومح، لما )كالفهلرة( ( ١) 
التاضالمفرؤض. ترك قشي ذلك عن عدل فإذا الحديث. 

قالوبه النكوات، من ئيء قي القيمة إخراج يجوز لا أنه الذهب فناهر يجوز( )ومنه )٢( 
العزيزعبد بن عمر ءن ذلك روى يجوز، حنيفة: وأبو الثورتم، وقال ؤالثاض مالك 

ؤجلعن أحمد مثل داود؛ أم قال الفملر، ركاة عدا غيما مثله أحمل عن ونقل ؤالحن، 
تمراأخرج شاء إن قال لمنه؟ أو نمرا يخرج قتل باعه، الدي، على عتمه نخله ثمرة باع 
قال؛ياناده معيد روتم، لما اليمن لأهل معاذ قول ذالئ، ووجه الثمن• أخرج شاء وإن 
فانهوالثعير مكان منكم آخذه ثياب بمرض اثترني قال التمرن إلى معاذ قدم ألا 
ؤافيقؤله؛ ؤلنا الفقراء. حاجة لغ القمحي ؤذل بالمدينة للمهاجرين وخير عليكم أهحن 

دزهمم*•خمسة دمهم 'ّائم، وم شاة شاة أرمتن 
مملياخذ رمول أتاني اف نى يا فقال: قدم رجلا رأن كب بن أبي لحديي )أجرأ( )٣( 

عليهفقال صميتة. فتية ناقة عليه فعرصّت مخاض بتت على  ١٠أن فزعم مالي صدقة 
منك.وقبلناه فيه الق آجرك بخير تطوى فان عليك، وجب الذي، ذاك ؤاللأم؛ الصلاة 

رواْبالبتكة، ماله في له ودعا يقبضها فأمر قال اس. ر<ّول يا بها جمحك قد هذه فها قال: 
داود.ؤأم أحماو 

روتم،لما الزكاة، وجبت ؤلأثون تسعة ؤللاخر شاة لأحدهما كان فلو اإركاْ( في تآثءِ )لها )٤( 
إلىالصدقة خشية مجمع بين يفرق ولا متفرق بين بجمع أض،^١ حديث في الخاري، 

ماله.في زكاة لا لأنه لها أثر فلا ذميأ أو .لكاتبأ  l٠أحدهك١ن وفنو اiزك١ة( أهل )_ )>،( 
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ضشاتان وعشرين وإحدى مائة وفي شاة، الخم من ألُمن في وبمم، )فمل( 
المالينتصير ؤالخلطة ،، شالأ مانة كل فى ثم شياه، ثلاث وواحدة مائتين اتياب 

كالؤاحدام.'لأُل 

ثاةأئعن من ناقمة الرجل ماثمة كانت افاذا تال أنه الصديق حديث في لما )شاة( آ ١ ) |جش 
نها((.يشاء أن إلا صدقة فيها فلتس واحدة الآُل 

توثرإنما مالك: وتال وإمحق، والشافم ؤالليث وامزإءي ■صناء قول وهدا )كالؤاحد( )٢( 
أنىحديث ولنا المنذر، ابن واحتارْ نماب، الشتكاء من واحد لكل كان إذا الخانملة 

قولناعلى إلا التراجع يجيء ^١ بالسوية، ينهما يتراجعان قانهما خليْلض من كان* اااوِا 
الأوص١ف.حلطة قي 

مشاعامالأ يملكا بان أعيان خلطة كانت، ٌواء الؤاحد حكم النكاة في فحكمهما اماب 
الواجبؤيوزع متميزا، منهما كل مال يكون بان أؤصاف حالطة أو ونحوه بالأرثا 

الحؤمىعلى اجتماعهما ا^ؤصاذا حلطة في ويشترط الوقصر١، مجع المال قدر على 
والكاتبكادكاز التكاة أهل من لمن من لخلطة أر ولا والفحل 

شاةثمانون حلهلة نهاب بينهما كان ومجن بمعصوب. إغاص_، حلهلة ولا ؤالمدين، 
يزلؤلم حؤلهما ^ ٥٥٠لم؛الخلطة ؤاستداما صاحه بغنم غنمه منهما واحد كل قاع 

الانفرادحكم للباع بت مشاعا أحدهما ثم؛؛٤ شهرا نصابين ُيلئا ولو خلهلهما• 
*يشاة *>، ٥١يمللث، ان مثل القرصي به يتغير لا اجر مللث، ثم شهرا نصابا مجللث، وإذا 

الثاني،في عليه ذي،ء ولا حوله يمام عند الأول زكاة فعليه صفر في أأ;يعيز، المحرم 
ملل؛قر ُز، ثلامحن، يملك أن مثل نمابا يبلغ ولا القرصي به يتغير الثاني كان وإن 

كانولو نة، مربع حلطة ركاة حولها تم إذا العشر في فعليه صفر في وعشا الحرم 
علىنصفها شاة الجميع فعلى لأخر بعثرين مخلطة عشرين كل شاة متون لرجل 

ماض
المحاب

التسعة;ب ؤيلزم شاة وحمى شاة الستة وب يلزم تسعة مع مختلعلة أبعرة تة فزالوقص، ، ١ ر 
بالسويةا.يراجعان انانهما لقوله شاة أحماس وأريعة شاة 

.النص اسمعت، قال وقاص أبى بن معد وحديث أحمد نصوص على )ثإلداعي( )٢( 
والدارiهلص.الخلال رثاْ رإلراءي^ والفحل الحؤض على اجتمعا  ١٠الخاو3لان يقول: 

•حليط نكاة حكله تم إذا المشتري، وكلى الإنفراد( )حكم )٣( 
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صاب^١٢ ١٠٤١٧الحيؤيجا زكاة باب 

كتمرويد-م يكال ثمر كل وم متا، تكن لم ولو كلها الحبوب م تجب 
تمحقأمبما ومما كجم ما طيات من أهقوا آمتؤأ الذين أيها ؤ،ا تعالى ثوله مها والأصل )والثمار( 

ُعمر ابن وعن عاله، منمق صدقة، أومق حمة دون مما ءليس وقوله الأدره *ن لكم 
نصفيالنضح مقى ؤقتما العشر، عثريا ن ١^١ ماء السقت |مما قال الثم عن 

داود.إبو الخاري أخرجه العشر• 
ماس

التام كانتوإذا ا شاه؛ سدس ؤاحد كل على خلهلاته على ؤتصمها التين صاحج، 
وإنكالمجتمعه، فهي الصلاة بجنهما تقصر لا فاكئر بلدين في منفرته الرجل ماشية 

أبيوعد لر-بمليزأم كانا لو كما نمه حكم مجال فلكل نصر مسافة يتهما كان 
شاءإن الصحيح ؤهو الشرح• في قال العلماء، ّاثر ّّقول ثبمو كالمجتمعة الخهياب 

أنوعه السالمة؛؛؛ غير في الخالهلة ^١ او\شية غير في البلدين تفرقة توثر ؤر اف؛"'؛ 
فعليهمفيه يشتركؤن نصاب بينهما كان وإذا اّشية، غير في تؤثر الأعيان شيمة 

وعدمها،الحاجة مع ثاء الخليطين أى مجال مجن الفرض أخن• وللماعي ا النكاة؛ 
١١ )(iJrv _ ،ثيآهم•مجختكلة عشر كل كانت نلو حكمها، يشت لم النهاب يؤن كان قان شاة

اا؛امحكناثه. على تيء ولا ثاة فعلته لأخر بمثر 
محنيفرق ولا متفرق ين بمجمع الأ واللام الصلاة عليه بقوله أحمد احتج )لرجلمن( )٢( 

.المدنة( حشية مجتمع 
مجاأشبه واحد مجالاك ولأنه شاة، شاة أئعين ام واللام الصلاة عليه لقؤله الصحيح، رؤبمو )٣( 

الفرضيخرج *ذا فعلى أحمد، عن رواية وهو المسالمة، كغير ءتق١رية بلدان في كان لو 

العلم،أمل أكثر قول في والثمار والزرع ثاكضة كالل-*ب علمه ص السائمة( )في'غتر )٤( 
تقلاؤاة لأ، الماشية في يكون إنما الصدقة، حشية مجتفرق بين يجمع |لأ قؤله لأ، 

أثرفلا يحابه المصاب على زاد فيما تجب، ائر وسأخرى، وتك؛ر تاُ؟ بجمعها 
لجمعها.

اJاشية،حانملة على ماسا والممر المحب في وادوزاعي إسحق قال وبه التكاة( )فعليهم )٥( 
اّدوزامت أحي■ قال آخره• إلى الحوض في اشتتكا مجا |اإخليهلان لحديث، الملول ن-عبج وال

ولاالخم على قياسا التكاة فيه أوصى خمسة لهم يخرج ئتكاء كانؤا إذا الإرع قي يقول 
الاوزاعي-رل يّجمحم( 
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العامثمرة ؤمم ُ. عرافيُ ;طل وستمائة ألف ندرْ نماب بلوغ وبمتبر ولبتب، اجاب 

ابنمنهم العلم أعل أكثر قول وهذا أوص، خمسة دون فما الزلكة تجب لا "/را )رطل ( ١ ) ثثش 
ومجالكثالخص وعُناء محإلص العزيز عند بن وعمد هل - بن أماُة ثأم وجابر عم الأدوب 

تجبقامإ تابعهم ومن حنيفة إيا مجاهدا إلا فيه خالف أحدا نعلم ؤلأ* وجمع، والشافم 
دونفيما ؛اليس قوله ولما العشرء الساء مقت وفيما لقوله ؤمميره ذلك فليل في الزكاة 

صاعا.متؤن والويجز صدفة(( اوسق حمسة 

قيمةفي اختلف وإن اخذت، يؤم حصته بقيمة خاليهله على منه الماخؤذ يرّح ث ب
وقالاليتة. ؤعدمتا صدنه احتمل إذا يمينه عع عليه المجوع قفول المأخوذ 
الفرضس أكثر اإساعيا أحذ وإذا كالأمين، المعطي قول القول أن يتوجه الشيح* 

بقولأخذه وإن يرجمر، أنه الأظهر الشثخ وذكر ا حليطهر على بالزيادْ يرجم، لم ظلما 
عدممنه الماخؤذ اعتقد ؤلو القيمة الساعي أخذ ويجرى عليه، رمح العلماء بعُفى 

يابذكاْصسمفُ
والدرةوالشعر كالحطة نوت من مدخر؛؛؛ مكيل كل في النكاة آج_، 

ممؤالوالحلبة والأرز ؤإلدخن والعدس واللوبيا والحمص لكJاقلأء ؛ والقطياتُ 
وعنهوزيتون، عناب م لا ويدخر يكال ثمر كل م ولجب كلهاُ؛"؛ القول قتمزر 

حليْلهعلى ويرجع وقاتأ، ظالمه غ؛ر على رجو-كه يجوز فلا ظلم لأنه خلْله( )على ١( ) *رض 
الكاب

.فقط شاة نصف الثام 

الخلاف.فيرير كحكمه وفعله الإمام تاب الساعي خ الإجراء( )عدم )٢( 
النحل،كمل ذلك حكم م هو ومجا والتكأز والثمار الزرع مجن الأرض( مجن )الخارج )٣( 

المدر•ابن ناله والنسب والشعر الم في وجوبها على ياجمعوا 
أنعلى فدل صدقة! أوسق خمسة يؤن فيما اليس ؤالملأم الصلاة عليه لقؤله رمدخر، ، )٤ 

•مادا.ليس التوسيق يدخاله لا ما 
قولهمومنه قته، تمكث لأنها المت قي قطن من قطمة ذلك سمي آخره( إلى )القطيات )٠( 

كذا.بمكان قاطن فلأن 
السوداءوالحة الحمقاء القلة وبزر الرشاد وحب والكمون والمل كالكرنس ركلها( )٦( 

بأنؤاعه.الطخ ؤكزر 
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§"أد ٍُ-ض آم"<. إل ص لا محل م ض سا؛ر الواحد 
عواضثم جدت الثمرة أن فلو اختلف. أو وإدؤاكها احللاعها ؤنت اتفق ، ١٢النصاب^ رتكميل ( ١ ) 

\لإويضم الواحد العام زرع وكيلك الأخرى، إلى إحداهما ضت وجدت أخرى أطلعت 
اختلف.أو وإدراَكه اتفق ء ١٢التماب تكميل في سض إلى بعضه 

يضملا أنه ؤالأتمان الحوب غم في العلم أهل بجن خلاف لا آخر( إلى جض )لا )٢( 
الوالغنم والمر الإل أجناس ثلاثة فالمانية الماب، تكميل »ي آخر جض إلى جض 
الثمار،عن ء؛رْ إلى ^١ الزبج_، إلى التمر يضم فلا الثمار وكيلك غ؛رْ، إلى جض يضم 

والثمار.الخوب إلى ولا السالمة إر الأثمان تضم ولا 

أج؛ كاكينر الفواكه وسائر وكتان قش في ولا ا أوسر خمسة بلغ إذا الزيتون في تجب 
ا؛امفي ولا والتوت. والمشس والتين العناب في وجوبها والأءلهّ والتوت، والمشمش 

وصوفهاالماشية ولبن التين في ولا والخوص السعف في ولا والخضرآ'آا الكر قصسح 
ؤالتمروالشعير الخطة في إلا زكاة لا أحمد وعن القزرأ؛ ودودة الحرير في ^١ 

والمقتانوالزبجب بالتمر الزكاة وجوب يخص والشافعي مالك وعند ' والريب؛ 
الزعفران.في تجب ولا اه، الحبوب من والمدخر 

فيالتصفية بعد ندرْ نصابا تلغ أن أحدهما نرهلان؛ لوجوبها ويعتر )فمل( 
هنابالعام المراد ليس الّثدعت في قال ؛ أوسق؛ خمسة الثمار في والجفاف الحبوب 

مإضواحد الرأي ؤأصحاب والثويى ؤإلليث ومالك وابوزا'ءى الزّم،تم< ثل وهلءا أوس( )خمسة ( ١ ) 
'ز' ' ١^• قش 

كالتمر.يدخر لأنه التين في وجوبها الشيخ واخ؛ااّ )كالمن( )٢( 
هوما والرمان الفريق من فيها الكروم في إليه كتب عمر عامل أل روى وقد )والخضر( )٣( 

رواهالعقاهّ م,ن هي مثر، فيها لير عمر: إليه فكب أضعافا، الكروم من غلة أكثر 
اض•

علىفيبقى عليه الممومر معض في ولا عليه ممومحا لير كله ذلك لأن القز( )ودودة )٤( 
الأصل.

الهذا عدا ما لأن وزاد: إبراهيم ووافقهم والئعم والحءن عمر ابن قول وهو )والزيب( )٥( 
اجملع.ولا فيه نصي 

ولاتمر ُن أوسق خمسة دون فيما ولمس والسلام الصلاة عليه لقوله أوسق، رحمسة )٦( 
الوجوب.عند الماء لتكامل الحول يعتبر  ١٢٠وملم، أحمد رواه صدتة{( حب 
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ماس
اش

يأخذهأو اللقاط به يكتمما تجب يلأ اؤاة وجؤب هت له مملنكا النصاب يكؤن 
أمصه.قي نبت ؤلو قهلونا وبزر والزعل كالبهلم المباح س يجتنيه *يما ولا بحصاده، 

،،بهمال أؤيامه ؤثلاثة ، معهال ونصفه مونة، بلا مني مما عثر يجب )فمل( 

البخاري.رواه الثر« نمق بالمحح سقى )اوما والسلام الصلاة عليه لقوله ُعها( )ونصفه )١( هأي '؛
خلافا.نه نعلم  Vjالرأي وأصحاب ؤالشافم مالك قول وهذا )بهما( )٢( ُل 

بقدرأشهر ستة أأكثرْ عرفا العام من المغل استغلال ونت بل شهرأ عشر إثنى 
والومقبالعرافي، ؤثك حمة والصاع صاعا ستون والومق ، اه فصلين 'م 

الونن•في يختلف والمكيل ؤتنقل. لتحفظ ^ ١١إلى نقلت مكاييل ؤالمد والصاع 
ذللثفي فالاعتبار > ؤذؤة كثعير ؤحفيي وءدءس كبر ؤمتوّط ؤأرز، كتمر ميل فمنه 

عثمةلحففلهبما عادة قشريهما في يدحران ؤأرر عدس ونصاب نصا، بالمتوسط 
كزرعالأخر إلى أحدهما صم حملين السنة في يحمل نخل كان وإن أوسق 
تكميلفي الحطة إلى والعلس اكض إلى يضم والمين، وكالدؤة الواحد، العام 

عروضإلى إلا منها ثيء إلى الأثمان تضم ولا اخر، إلى حض يضم }لا النماب، 
تضمؤكنه النصاب تكميل في بعض إلى بعضها يضم الحبوب أن •عنه اإتجارة، 
مملوكاالنصاب يكون أن الثاني ، ؛ بعص إلى بعضها والقطغيات الشعير، إلى الحنطة 

حبله سقط كمن الادمي زؤعه مما بشسه نبت فيما فتجب الزكاة، وجوب وفت له 
ثمرأو زرع، من يملك فبما ولا له يؤهب فيما تجب * Vjمباحة، أرءس أو أؤصه في 

ؤتنقيتهاوالسوإءي الأنهار حفر يؤُر ي* غيرهما، أو إري-ا أو بشإء صلاحه بدو بعد 
آخر•إلى زرعه أو عام ثمرة تضم لا أنه منه وعلم فصلين( )مدر ١( )ع 

لأنهالمف مصفى منه يخرج أنه وعرفوا أهله خيره ند بملي كان إذا أوسق( )عتمة )٢( الثام 
والثقل.الخفة في يختلف 

ابنوحكاه عكرمة قول ؤهو بكر أبو واختارها القاصي صححها النص1بآ تكميل رقيي )٣( 
فممهومهأوصق(( خمسة يلغ حتى ثمر ولا حب في ركاة لا  ١١لحدينا حلاوس عن المنير 
أومحمق,حمسة بلغ إذا الزكاة وحؤب 

زادأنه إلا واللسنر مالك مدهب وهو الصحيح وهدا ١لقاصيت قال إلى )بعضها )٤( 
بعضهفضم مقتات كله هدا ه واحد صنف والشعير والقمح واادرز والدخن والدؤة فقال 

اذ.شاء إن اصح والأول الحملة، كانوغ بعض إلى 
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افاب
الأيل ملكهمن أخذ وإذا ٠. مالكهاُ دون الاض متأجر على العشر ويجب سقطت. منه 

*رامشإجماعا. المنذر ابن وحكاه أحمد عليه نمن الجذاذ مل ك1ن إذا ليه ع= 
لكابا ،

الأيلعلى م ١م■حج: وتال المنير، وابن ؤإلشافم والثوري مالك تال وبهذا مالكها( )دون )١( 
ضزرءه كعشر مالكه -على فكان الزرع م واجب أنه ولغا مونها، س لأنه الأرءس ماك 

ملكه.

م،بدبه من أخذها أو مة أو وصيه ؛أو ^١^—■١ إليه رجعت وإن الفرق، يقتضي التعليل 
'م/اهة. بلا له طابت 

ولومتهم غير خ؛يرأ أمينا يكون أن ويعتم ُ خارءاُ الإمام بعث أن وبمن )ضل( 
ربعلى ٠وأجرته واحدر خارءس ويكفي إذنه، بلا ماع حضور عند ثهلعه ويحرم عبد. 

نمرولا ُ الح٠وبر تخرص ولا الماوا؛، بيت على أجرته المدع وني والكرم، النخل 
أنبعد وزنا والكرم الخل رءوس ني التمر مقدار حزر والحرص والكرم. الخل غير 

شاءعما يتحمف أن بين ويخير التكاة، قار المالك يعرف ثم تمرا يقيئ؟ ثم به بملوف 
زكىالجفاف وفت إلى حففلها وإن الجفاف، وف إلى حففلها وبين نيرها ويضمن 
أخرجهالواجب من شيئا الساعي ترك وإن الخاص نول وافق فقيل الموجود 
ثمالمممف، أياد إن الساعي يفعله ما المال وب فعلى ساعيا يبعن لم فان المالك، 

كانوإن ' الجفاف؛وف الأنولع لاختلاف نوع-وحده كل خرص لرم أنواعا كان إن 
0الميراث عليلته وؤدها أجرك ،اوجم—S والسلام الصلاة عليه لقوله ( wl^Lإليه رجعت )وإن )١( 

لكتااسا ر

اداموالنائي. ميرة أثى حديث محن البخاري إلا الجماعة رواه 
 )٢(<•(L^l ) إلىرواحة بن اف عبد يبعث والسلام الصلاة عليه •كان ت قالت عائشة

علىايعث محاب حديث وفي عليه. ،تفق يوكل، أن نل المخل عليهم يخرص المهود 
ماجه-واس المرهمذي رواه ويمارهم، كرومهم عليهم يخرص ص الماص 

وحاكم.كفاثق اجتهاده إليه يودي مجا يتقد لأنه عائشة، لحديث واحدا )حاؤصن )٣( 
متجها.لكان العال -هم من قيل ولو نلت: ال( الممحت )على )٤( 
يردلمم المشرع لأن وماللث، والزهري عطاء نال وبهذا بله، في الحبوب( تخرص )ولا )٠( 

فيخرصرطا توكل والكرم الخل ثمرة لأن عليه، المنصوص معنى ني هو ولا بالحرص 
عليهم.عة للتومحاهله على 

ُبمه•على تمرْ يزيد ما ومنها تمره، على بطه يزيد ما نمنها الجاف( )وقت )٦( 
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دفنس وجد ما )والتكاز( أ. عثمْ؛ ففيه عرانا وطلا' وستين مائة العسل من موات أو 
•ائعلأنه فيه زكاة لا النذر: وابن ؤالشايس •الك وقال المذهب، وهذا عنمه( )ففيه ١( )ص 

جدهعن أيه عن شمب بن يرو ماروى الوجوب ووجه اللن، أشه حثواذ من خارج 
أوسطها،محن تربه عشر كل مجن العسل زب من نيانه م ياخذ كان اذ.• رسول ^ ١٠

=يا تاوت المتعى 'سارة أبا ءان مجومى بن سليمان ؤكن عاجه، وابن والأثرم عيد أبو رثاه 
ادعىوإن واحدة دفعة الجمح حرص ؤله وحدها، شجرة كل حرص فله ؤاحدا نوعا المحاب 

يقل،لم فحس وإن يمين، بغير قوله نل محتملا غلهلآ الخ١رص غلط المال رب 
بحباإساءي( فيجتهد الربع أو الثلث المال لرب المص في يترك أن ويجب 

به،كمل ياكله لم وإن أكله، إن النصاب المترِوك القدر بهذا يكمل ولا  ٠١١اإمصاحة
هوالأكل المال فلب شيئا يترك لم وإن بالقط، مواء ما ركاة بمتوخد 
^١العادة، به ماجرت حبوب من وياكل عليه، يحسب ولا ذلك بقدر وعياله 

بإذنإلا شيئا مشترك ؤثمر زرع من ياكل ولا ؛ يهدي؛ ^٠ عليه، به يحتسب 
الأسماعلكئر شق ولإ بحصته حدته على رع كل من العشر وياحد شريكه، 

عنجنس إخراج يجوز ولا الومهدر؛؛ من ومخي يجمع أنه وجه وفيه ثاخلافهارم 
على،والماج ١ عنوة فتحت أرض كل في والخراج العشر ويجتمع آخررص جنس 

مصتمرإذا تال ؤه اف ممول أن حتمة أبي بن مهل لحديث المصلحة( )؛حب )١( الكأب 
ماجه-ابن إلا الخمسة الربع، تدعإ الثلث تدعوا لم فان الئاك، ودعوا فخذوا 'م 

يتركفيما المممف فله الثمار بخلاف شبا زكاتها إخراج نل الموب من يهدكا( )ولا )٢( 
ثاء.كيف 

بخلافالعلم، أمل أكثر قول وهدا الشنكاء، بمنزلة الفقراء لأن ثاختلافها( الأنؤاع )لكثرة )٣( 
اكاسقي3س.من فيه لما السائمة 

نوعكل، إخراج علته ٣، إذا الخطاب إبو ثالثافم عالك نال وبه ايط( من )ويوخد )٤( 
حدته.على 

ثالخمالمر من والمر الإبل، من والإبل الحب من الحب راخذ لقوله: آخر( جنس، )مل )٥( 
ثادزناعم،مح، أمح( ؤابن، ؤالثافعي، عطاء تال وبه ماجه، وابن داود أبو رواه الغنم،  ٧٢٠

وهطوم، خراج علته وسمب لمين العلى ووثق عوة فتح  ١٠بها الراد عوه( )فحت )٦( 
وجمع-رإلقا٠م يالثورمحا ومالك رالأوزاءما والهري العزيز عًد من عمر قال 
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•_وكثيرْر قليله فى ُ ااخمسُ نفيه الجاهلية، 
اجاب

ثإبنهميد أم رواه فحماه! -ملها، إذا فاحم تال الثر. أد تال: نخلا، لي إن اف سول ر= 
حص

ُدالخمس، التكاز ااو»ي قال واللام الصلاة عليه أنه هريرة أم رومحه لما الخمس( )ففيه )١( 
^^٠واجده من عمر أحده وتد عليه، متفق 

القديم.م والشاتم الرأي ؤأصحاب وإسحق •^١^ تول وهدا ؤكثيره( قليله )في )٢( 

ىمال له يكن لم إذا الخراج قدر م ركاة )لا ٠ ؤالمتاجرأ المتحير دون انيى ماللث 
صكالخضر فيه ركاة ومالا ركاة قيه ما نيها الأرءس غلة موى له يكن لم وإذا يقابله، 
استقرزؤعه امض غاصب حمد لإنى للفقراء، أحوط لأنه •قابلته في الخراج جعل 
^^٠١،في الخراج يكؤن اوالخراجية لٍلأأ والجذاذ الحصاد أحمد وكره وركاته ملكه 

عنهاجلا وما م تقؤلم هموة فتحت ما وهي لمسلم، كاث إن غلتها في والعشر 
الالعشرية وامض بالخراج. معهم ونقرها لنا، أنها على صولحوا ومجا منا، خوفا أهلها 
عليهاأهلها أملم التي أصنب: خمسة وهي المملؤكة، امض وهي عليها خراج 

الراصدونالخلفاء أتهلعها ومجا كالصؤ، واحتهلوه المسلون أحياه وما كالميينة، 
لهمأنها على أهلها صولح وما خيبر، كنصف ونم عنوة فتح وما ا إثهياع 

ؤيجوزالملحة وجه على الخراج إسقاط ؤللامام كاليمن. عليها يممص بخراج 
لكنؤغيرها، كالمالمة ، عليهم١٠عثر ولا ملم من عشرية أرءض مإء الدمجة لأهل 

سقهلتأسلم وإذا الجزية، مممن، بممفان ز5اتان ينكى فيما فعليه تغلبيا كان إن 
الؤعنه عليه، نص وإجارتها ذُي ُن ألصه بيع للمسلم يكره لكن إحداهما، عنه 
ماٍشأخرجنا اوما قوله ولما حراجية، أنهى في عثر لا ايأي■ أصحاب وقال )والمستأجر( )١( 

التامالأمار، عمومات من ؤغيره العشر! الماء سقت وفيما النبي وفول امض! من لكم 
كالجزاءا اعهاجتفجاز تزرع لم وإن ووجوبه النفع من التمكين الخراج ب ؤخ 

جدا.ضعيف وحديثهم الملوك، الصيد في والقيمة 
وعنبالليل اساذ عن النبي انهي ين الحلحديث ليلا( والجداذ )الحصاد )٢( 

البيهقي.رواْ الحمال! 
أحمد.قاله وخباب عود موابن لمعد المواد في عثمان كاقطاع تمليك( )اقطاع )٣( 
النكاة.أهل س لموا لأنهم الحشرية الأرض اشتروا إذا عليهم( عثر )ولا )٤( 
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زكاةباب نقاب 
يغقونهاولا والهمة الذعب يكنزرن تحار قوله وجوبها ض والأصل ين( القد )زكاة )١( إجس 
منأما . اذ رمرل قال ثال: ريرة أم روى وما مذب فشرعم اذ سل م ا'اذلب 

صمائحله صفصث< القيامة يوم كان إذا إلا حقها منها يودي لا غضة ولا ذهب صاحب 
مله أعدت برئت كلما وظهره جنبه بها مكوي جهم نار م عليها فتحمى ار نس 
لم.مأخرجه البادا ين ينفي حتى سه ألف حمين مةدارْ كان ُم 

نزلعبلا صح واشتروا خالفوا لو المنع على قاما ذللث، يكره فلا لتخلص إلا يجوزُآا ؛ج 
غرسأو وزرع تخلص ملكها وإن خراجتة العشرية به نمير ولا عند ٌم 

فيماذمجي عر زكاة ولا تقدم، كما عليه نص عشران عليه كان يزكي ما وحمل فيها 
مواتا.أحيا أو مزرءة أو بتانا دارْ جعل إذا فيما ولا خراحية، أرص س اشتراه 

اللأنه غيرْ ملك أو ملكه س أو موات من أخده ومؤاء ؛ العثرء العمل وفي )ضل( 
عليهنص أفراةّ، عثمة ونصابه بملكه، يعشش والهناتر كالصيد الأص بملك يملك 

فيء مي ولا ١ إلتجارة تكن لم مجا حولأ عنده بقيت ؤلو مجصثمات ركاة تتكرر ولا 
وعللهبالحل مجملوم بقدر والخراج العشر أموال وتضمين الماء مجن ينزل ونحوه المن 

فيعليه الانتصار يقتصي معلؤم بقدر ضمانها بان ؤنحيرها اللهنانية الأحكام في 
امحانة.وحكم العمالة لؤضوع مجضاف وهن.ا نقص، محا وغرم ناد مجا تملك 

فمننباتا، ليس جنها غير مجن الأبص في مجتولد كل وهو المعدن. في )ضل( 
عبابن وعمر الخن عن وحكى محاللد، ثول ومو الخلال: اختارما يجوز( لا )وعنه )١( مآض 

شماوه.يصح لا المع على أن بمر الشيخ وكلام الميز، 
الشيخ.اختار٠ مجن الصحيح على عشمان ؤعليهم االآح-حاب( )عند )٢( 
زكاة؟الخل في أن إر تدهب أتت اذ: عبد أم طل الأرم قال الخر( الخل )في )٣( 

عنوروى الركاة. منهم عمر أخد قد العشر، ركاة الخز م أن إر أذهب تحم، قال 
المعي.ّيارة أبى لخديث وامحق، والأوزاعي ؤألزهري ومكحول همدالعزيز بن عمر 

إنفقالوا سألو0 ناما أن عمرت عن الجوزجاتي روى لما الراء، بفتح فرق عليه( )نص )٤( 
فقالبممقونها، ناما نجد وإنا نحل من خلايا فيه باليمن واديا لنا أقفر اذ رمّوو، 
عمرمن تقدير وهدا لكم. حميناها فرتا أفراق عتمة كل مجن صدمحها أديم إن عمر: 
إليه.المصير يجب 

كالألمان.اء ليمرصده حيئاز لأنها حول، كل عند فتقؤم للتجارة( تكن لم )ما )ْ( 

الكا.

الثام

٢٧٠ —



صربع درهم *ائتي بلغت إذا القمة ض *تمالأ، عث/تن بلغ إذا الذهب م تجب 
'ص

يصماءيصمو أنه الاطياء بعض ونعم بخراسان، يوجد برية مشرب اخضر حجر )ومحروز( )٢( 
٠يتكدرْ ؤيتكدر الجو 

أنخواصه ومن والمعدن، المات ين حلقه م منوط حجرتج، نيات حو )والمرجان( )٣( 
Jالقالب.ؤيفرح الصدر يشرح إليه فلر ١

موالناقم الرأي إصحاب المنذر وابن محي وأبي إسحق تول ومو ذلك( وغٍر )ثالأنة )٤( 
ونالأثمان. م إلا يجب لا الأخر في الناقم ونال عالك، عن الروايمحن bحدى تول 

الخصب فوجب الكفار من عله مغلهور مال J؟؛* الخص• التكأز اوفي نوله عوم 
أنواعه.اختلاف على 

رجلاأن الشمي: عن بامناله عيد أبو وروى والمزني، حتتفة أبو نال وبه الفيء( )مهمنإ )٠( 
ماتىالخص منها فاخذ الخْتاب بن عمر بها فأتى المدينة من خا;جأ دينار ألف وجد 
المسلمينمن حذمْ من بجن المايض يمم عمر وجعل بقيتها، الرجل إلى ودفع دينار 

اف-
التاض

إنلغيره مملوكة أو مباحة أو له مملوكة أض في معدن من الزكاة أهل من امنخرج 
غيرهمن أحدهما قيمة يثلغ ما أو فضة أو ذهب نماب داؤه مجءن ولو جاؤيا كان 
كيانوتمنطق غير أو وحديد ونمحاص كمفر كان منطبقا ونمفته بكه بعد 

منالعشر ربع المحال في النكاة شه معدنا سمى مما وغيره ولبرجد وعميق ' وءترثزّر 
ومحابه، حق ا فهو موات أو ملكه في يجده وما ألمانا، كانت إن عينها من أو قيمتها 
فمباحالمجاري وأما جامدا، كان إن المكان لمالك فهو مالكه يعرف ملك في يجده 

يخرجه.فيما زَكاه ولا بدارنا، ولو معدن اصنخراج من الذمي يمنع ولا حال• كل على 
؛ترلئؤلم دفعان أو دفعة في استخرجه مواء باحرازه، واستقرارها بفلهوره وجوبها ووقت 
بهجرن ومحا آلة لإصلاح لتركه أثر ولا أيام، ثلاثة وحده إهمال، ترك بينها العمل 
إذازكاته ولأتتكرر ؤنمفية، مجك بعد إلا ألمانا كانت إذا إ•؛م١جها يجوز ولا العادة. 

اللؤلؤمجن البحر مجن يخرج فيما ركاه ولا نفدا، يكون أن إلا ااتجارة به يقم،- لم 
إلاإخراجه على يقدر ولم حرب بدار المعدن كان وإن وعتره• والعبر ؛ والمرجانُ 

العشر.ئع بعد يخمس فغنيمة منعة لهم بقؤم 

اختلافعلى المال من كان نوع أي الحال *ي المحمى الركاز وم )فمل( 
،الفيءأ ممرف بممف ذكأ؛ا وغير والأنية والحل-يا- والفضة الن-هب، من أنواعه 

الكتانالجامد. بخلاف انيى بملك يملك لا لأنه _^، لا مائة له جاريا( كان )إن )١( 
اكاس
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الروضنة وضم  ٢٢١النصاب تكميل في الفضة إلى الذهب ويضم العشر،نهمارا،. |شب 
عشرينلكن إذا الذهب أن على العلم أعل أجمع المنذرت ابن ثال ا( منهالعشر );يع ( ١ ) ب,ؤو 
عامةوقال الحسن. عن حكى ما إلا مها تجب النكاة أن دمعم مئتا بتها مثقالأ إشأب 

عمرعن ماجه ابن وروى بتها، اعسار غم من مئقالأ عشرؤن الذهب ماب الفقهاء: 
ؤمندينار، نصف فصاعدا ديتاؤا عشرين كل مجن ياخاو لكن اف ممول أأن ؤعائشة 
أؤاقخص دون ما أليس فال أنه واللام الصلاة عب ؤصه دتارأ! ديارأ الأرمن 
دؤاهمحمسة ففيها درهم ماثم بلخت فإذا دهما، أ;دمن وانية عليه، ُتفق صدقة، 

الثر.بيع ذلك، في الخلماء بجن لأحلاف 
والأوراموالولي ومالك الحسن تول، وهو الروايتين، إحدى هدا النصاب( تكميل )في )٢( 

لهؤتركه نضه بعد لواجده بعضه أو التكاز حمى  ijللإمام ويجوز كلها، إاممالح آماب 
فانا ١ أهالها من كان إن مجته أخذت من عالي التكوات ود وله كالخراج، مضه نل 'م 

١٢ لواجده وباقيه عليه نمى ه بنمنفرته لؤاجده ويجوز يرأ، لم قض غير من له رثها 
فهوفوجده ميء هدم أو بثر لحفر امتوجر ولو مكاتبا، أو مجتأ،.نا أو ذميا كان ولو 

لواجده،فهو حرية أو مالكها يعلم لا أض أو موات في وجاه وإن لمؤجره، لا له 
ملكا.صرض المالك يدعه لم ان أيضا له فهو إليه ممملة كانت أو مالكها علم وإن 
المتاجرحكم وكل.ا المالك، صاحب من أحق فواجدها لفعلة فيها وجد وإن 

لقهلة.فهو علامة عليه تكن لم أو الملمين علامة عليه كان وإن والمعير، 
١^١،،وحكم والفضة^، الذهب زكاة باب 

فيهما قدر يبلغ حتى مجغشوشهما في زكاه ولا ٠ بالأج٠اعر فيهما الزكاة تجب 
لك.*ي خذها عمون فقال فقام، الدنانير؟ صاحب أن فقال: فضلة منها فضل أن إلى ^ الكاب 

واجده.على يرده ولم الزكاة أهل به لخص زلكة لكن ولو 
دين.عن ومضها لكيها متجدد بمب أخذ لأنه أهلها( من لكن )إن )١( 
فكانعليه مفلهور لكفر مال لواجده، التكاز باقي دفعا وعلي عمر لفعل )تراجدْ( )٢( 

لكلخيمة.الخمن يعد لواجده 

ؤائجة.ولو الفالوس فيها تدخل فلا ان، الأثوهما والفضة( )الذهب )٣( 
اء.والتللرجال *غيرهما والفضة هب يالن. ا التحلي روحكم )٤( 
rهريرة أش وحديث الأية والمهناه الن،مب، يكرون >ؤوالذين تعالى؛ نوله وسده )بالإجماع( )ْ( 

ادام
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انجابالمعد >ايهما في رلكة ولا ا كثر ؤبو يه عادتهن ماجرت ؤالفضة الذهب 
ب.والشرع لأن أصح والأول اؤاة، وفه حرم مممال ألف بلغ وإن ابن وتال كثر( )ولو )١( 

سلكاّا 7
الأووشيد. غير من مهللقا التحلي اباح 

مابللممة الفلوس كانت وإن المجدت قال جم؛عبم، فيقوم يكون أن إلا حلى في 
"مه لوأمكن حلى انكسر وإن ؛ بوزذهُ الكل نصاب في والاعتبار فيها ركاة فلا 

إرإصلأحه في يحتج لم فان ه لبيكن لم وإن كالصحيح، فهو ونحوم كانشقاقة 
صنعةتجديد إلى احتاج وإن ا فيه؛ ركاة فلا إصلاحه ونوى صنعة ؤتجديد سباك 
الإحراجفي فالاعتبار ركاتهُ؛ وجت الصناعة ماح كان أو إاكجارة كان ،وإن ركاة١ 

ويباحجار، المنعة ;يائه جودته يقابل مما وزنا مثله أو مشاعا أحرج فإن ا ١ بقيمته 
جعلوله ٠ كفهُ يلي مما فصه ويجعل أفضل  ijLiخصر في ه ولبالخاتمُُ'، للدكر 
يسيرمحاج بكر؛ أبو وقال يسيرأ• كان إن ذهب من ولو غيرْاما من أو منه نمه 

ثامأةرجل ويكرم ٠ بالميق١ التختم ومحاج وومطى، سبابة في ويكره  ٢١١الذهب 
صدقهء.أواق حس دون فيما ءليس لعموم بوزنه( )الكل )١( 
!ًنتة يذكر للم نرحه م المجد به وجزم القاض قول مذأ كالمحيح، فيه( زكاة )فلا )٢( 

الموفق-به وجزم إصلاحه نوى ولو ينكيه عميل ابن وعد غمما. ولا الإصلاح 
حليا.جعلها يريد الي كالسكة صنعته يجدد أن إلى )زكاة( )٣( 
الشبة.به نبته أو اعامة لعدم أو اّتعمال لعدم )زكاته( )٤( 
وهوالغقراء على شمعا المقومة المنعة لماتت وزنا عتمه مع إخراج ُويى لو لأنه )بمتمته( )ْ( 

ِمت؛ع.

عليه.متفق وؤق من حاتما مخذ ؤاللأم الصلاة عليه لأنه )الخاتم( )٦( 
كفهظهر يلي سا يجعله وغترْ عاص ابن نكان ذلك، يفعل كان النم. لأن )كفه( )٧( 

الفروع.في قاله 
فصهكان لم ولمنه، نمه كان أنس حدين، محن البخاق، في ه غيره( مجن )أو )٨( 

منأنفا فاتخذ الكلاب يوم أنفه قطع أنه أمعد بن عرنجه روى نا الدم،( يسير )ياح )٩( 
•داود أبو رواء الذم، محن أنفا فاتخذ البي فامره عليه فانتن ومق 

(١ السنةما أحمد مثل ؤتد يتحبح، لا المححاب كلام ظاهر ينجب ابن تال )بااعقءوا( ( ٠
نحة.س إلا القوم خؤاتيم تكن لم ثال الختم في 
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الزكاة.ففيه محرما كان أو الغنة أو للأكراء أعد وإن العارية، أو للاستعمال إج1ب 
*اتحروض؛ زلكة باب 

حلإذا العلم أعل أكثر قول وهو \رس اختلاف على الأثمان غتر هو الروض( )زكاة ١( > ثثض 
والحسنالسبعة الفقهاء تال وبه عباس، وابن وابنه عمر عن روي اكجارة، بنية الحول عليها الأيل 

زكاةلا وداولت مالك عن وحكي ، ^٠٣الرأي وأصحاب والأوزاعي والثوري والنخم 
داودأم روى ما ولنا واربق• الغل صدنن عن لكم •عفوت تال . النم لأن مها، 

ورواهللبح® نمد مما الركاة نخرج أن يارنا الذ رسول ءكان قال سمرة عن باساده 
الإلفي يقول؛ اذه^ رسول ''سمعت نال ذر أم عن الدايبملم وروى أحمد، 

أنالعلم أهل بض خلاف أولا بالزاي ناله صدقتهار الم وم صدنتها الخم وني صدقتها 
ركاتها،أد ثم قومها عمر؛ لقول قيمتها في تجب أنها ين عينها، في تجب لا الركاة 
الالعين ركاة به المراد وحبرهم إجماعا، فتكون تنكر ولم ٌثلها يشتهر قضية ؤهده 

القيمة.

ولوبنقد، ومحراب مجد حلية ويحرم ورصاص، ونحاس وصفر حديد س خاتم ■_ 
بمنزلةالموفق. وفال ويحرم، يصح لم قمة أو ذم، من نديل مجد على نفط وم 

أويذهّب وحائط سقف تمويه ويحرم وعمانته، المجد مملحة في فيعمنا الصدقة 
زكاةولا اسدامجته فله المار على بالمرض قيء ت يجتمع فلم اصتهللث وإن فضة، 

فيه.ركاة ^١ والياقوت واللؤلؤ بالجوهر التحلي والمرأة للرجل ؤبماح ا الةُ اللخدم فيه 
؛١^^١٢عروض زلكة باب 

كالبيعمحضة بمعاوصة إما غالبا المفدين رُح غير لأجل وسإء لح يعد ما وهي 
وغير٠ للثؤاب؛ المفضية ؤالهبة بالشفعة بمال المال عن ؤالملح والإجا;؟ 
المهللمةكالهبة معاوصة بغير أو الممد، دم عن والصالح ؤالخلع كالمكاح محضة 

ممادمشق ممجد في  ١٠جمع أماد الخلاقة المزين عبد بن عمر ولي ولما المالية( )لخدم )١( ثثش 
فركه.قيء ضه يجتمع لا إنه ل فقيل الدهج، من به موه ٌم 

الحيوانمن الألمان عدا محا وهو الراء بإسكان عرض جمع المروض ١لتجارة( )عروض )٢( 
وفيلويفتى، يزول م بمرض لأنه عرضا وسمى ثالمتاع، المال كثرة وبمتحها والباب 
ويشترىلبماع بمرض 

معلوم-عوض فيها الشروط )لامإب( )٣( 
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بالأحظالحول عند ؤتقوم ؛. لهاُ تمر لم نواها ثم التجامة نية بغير بفعله أو لأوث 'جاب 
عنبنهاب عرضا اشترى ؤأن به. اشتريت ما يعتبر ولا ؛، ورؤ،أ أو عين من للفقراء 
.٢٤ص لم بسائمة اشتراه وإن أ، حوله' على بم عروض أو أثمان 

نوىلو كما يعمل، حتى ئبتا فلا ءارءس الفتية، امحل إؤا لها( ممر )لم ( ١ ) م'ُش 
الكتامح<

فعل.بدون حكم له يثت لم الغر اش 
بالذهبضابا تبلغ ولا نمابا بالفضة نمتها نكاث الحول حال إذا وه،( أو عتن )من )٢( 

بالذهب،قومها بالفضة تبلغ ولا تبلغ.نمابا بالذهب، نمتها كانت، وإن بالفضة، قومها 
مناشتراها بما تقوم الشافعي; وفال حبفة، أبو قال وبهذا عروض، أو بذهب، اشتراها مواء 

فضة.أو ذهب، 
والأثمان،الأتان، وعي بالتيمة نتعلق المؤصعين في اؤاة لأن وفاتا، حوله( على )ض )٣( 

بعض.على بعضها حول محنى 
•والواجب الصاب في ا لاختلافهمحن( )لم )٤( 

العشرالزرع فواجّيج التجاؤة أؤحض في الفنية بلآر بدر ؤلو العشر، عليه وحّثه التجاؤة أقر 
زكاةارع زكى المنية أرض م التجارة بذر زرع وإن القيمة، زكاة الأرض وواجب 'ٌم 

المرنه أو الأكثر كلام فظاهر التكاة عن \ j\jعقار ماء عن أركم وإن القيمة، 
عقارعن للكراء أعد فيما زكاة ولا زكاة عليه جماعة واختار فيه، زكاة 

أنإلا ونحوْ انمنار أ؛لوارير التجار ؤأمتعة الصتلع آلأن، في ركاة ولا وغيرهما، وحيوان 
زكاتهإخراج م لماجه الثريكين محن واحد كل أذن وإذا مها بما بجعها يريد 

أنويحتمل ٠ صاحبه؛ نصيب، محنهما واحد كل صمن السابق جهل أو مجعا فأحرجاها 
الأن ويحتمل بموته، أو المنكل بعذل العلم مل ينعزل لا النكيل إن تلنا إذا يممن لا 

ويرجعيعلم، ولم محنكله أداء بعد دينا أدى إن يضمن ولا ؛ ينعزل؛ إنه قلنا وإن يضمن 
زكاته؛؛؛.إحراج تبل تطوعا الميتة وله النيل، مجن مض بما القابض على المنكل 

معاملةاكواب، وهو الفروع: ممحيح في تال والفائق، الرعاتن في قدمه القيمة( )زكاة )١( أَي  ء١لكظمء٠  ءٍره.آو ييع اواْ من كالنار مقصوده بضد له التام 
تهلؤعا.الفقير إلى الدم يقع ؤحيقذ حكما عزل لأنه صاحبه( )نميج، )٢( 
وهذاالموفق: قال بإخراجه، يعلم ولم به وأمره الإخراج على بمليهله غره لأنه ي-عز.ل( )إنه )٣( 

تعالى.الد شاء إن احسن 
بغريمه.يضر لم إن دينه قضاء نل كالخدقة زكانه( إخراج )نل )٤( 
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الفطررا،زكاة س
م1س

'شعياله ونؤت مه عءن صاع ولياكه العيد يوم له فضل لم مكل على تجب 
'ر يمرنه لم موعن ه نفعن فيخرج بطله• إلا ١لنيان يضعها ولا الأصل؛ة وحوائجه 

فولدهنابيه قاعه فرنيقه فامرأته بشسهأأ' بدأ إ اوعمِعن عجز فان رمضان. شهر ولو 
تجبولا الجنض ءن وستحب صاعا؛ُ. علهم شنكاء بجن والبد ميراث م نانرب 

ُثِبامحق■ ثال فرض، الفعلر صدنة أن على اسم أهل أجمع المنذر- ان نال المطر( )زكاة ( ١) 
الخاس

اشمن الغعلر زكاة فرض اف. رمول »أن عمر ان روى لما الخم أعل 'ءت الإجاع كم 
أنثىأو ذكر وعد حي كل على شمر س صاعا أو تمر ض صاعا الناس على رمضان 

رمولرأن وعنه الخجث|ا المان والكسر اوانمغير وللخاري عله، متفق السامءنا من 
تالمد أيي وعن الصلاة، إلى الناس خروج قل تولى أن المطر بثكاة أم ءإس اف 

صاعاأو تمر من صاعا أو شمر من صاعا أر ٍلعام من صاعا الفملر زكاة نخرج ،اكنا 
عليهما.ُتمق زبجب، من صاعا أو أقط من 

كلعلى المطر صدقة فرض . اذ رٌول ،أن عمر ابن لحدبث يمونه( ملم )وعن )٢( 
تمونونء.ممن وعبد حر وكم صغر 

تعول٠٠بمن ثم بنملغ ءابدأ ؤالسلأم الصلاة عليه لقوله بنفسه( )بدأ )٣( 
بنومحمد والشافم الطاك وعبد سالمة بن ومحمد مالك ت1ل وبه صاع( )عليهم )٤( 

واحدعلى فطرة لا يومف: وأبو حنيفة وأبو والثوري الحسن وتال ثور، وأبو الحسن 
تامة.منهم لأحد ليس لأنه منهم، 

ئابزكاةاكطر'-< 
ومهمفها٠ والرفت١ اللغو مجن للمانم طهرة ؤمضان مءن بالفطر تجب صدنة وهي 
وكعنها عجز من الاختيارات: في فال ٠، فرصا؛ مي ولواحبة وهي ال3كاة، مممف 

ماضيراد ثسْ سه، إلى الثيء إضافة فهو وجوبها ب لأنه المهلر إلى أصيف المطر( )زكاة )١( 
صوالنفس• البدن عن الصدقة بها 

للمانمطهارة الفعلر زكاة اف رّول ءفرض قان عاس ابن روى لما والرفث( )اللغو )٢( 
أداهاومجن مقبولة، زكاة فهي الصلاة قبل أداها ف٠٢ن للمساكين، طعمة والرث اللغو من 
ماجة.وابن داود أبر رواه الصدقات، من صدقة فهي الصلاة يعد 

فهيالواجب بمعنى كان إن فالمرض وأيضا الصحابة، جمهور لقول فرصا( )ولمي )٣( 
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بغروبوتجب أجزأت. إذنه بغير ه نفعن فأخرج فطرته غيره لزمت ومن لنانز• ش
نطرته،تلزمه لم له ولد أم تزوج أو عدأ مللث أو بعده أملم فمن الفطر، ليلة الشمس أش 

؛أفضل' الصلاة نل العيد ويوم ضلُآ؛ بيومين العيد نل إخراجها ويجوز تلزم. ومله 
آثما.يومه بعد وقضمها بانيه، في وتكرْ 

بعضونال يوص، أو يوم الفطر نل سلونها كانوا عمر: ابن نال محط( بيومين العيد )نل )١( ماض 
منوالدغ المجر أذان تعجيل يجوز كما الشهر ضف بعل تعجيلها يجوز أصحابنا رش 

زكاةلأنها الحول أول من تعجيلها يجوز حنيفة: أبو وقال الليل نصف بعد مجردلفة 
الصومالصدقة ستب لأن ؤمضان شهر أول س يجوز الشافم: وقال المال. ركاة أشبهت 

هذام الطواف عن ءأغئزهم قوله ؤلنا تعجيلها. جاز السين أحد وجد فإذا عنه والفهلر 
إلىإشارة وعدا يؤمن، أو بيوم اكلر نل يعملونها عمر،وكانوا ان حديث آخر وفي اليوم، 

إجماعا.مكون جميعهم 
إلىالناس خروج قل تؤدتم، أن أمجر واللام الصلاة عليه لأنه أفضل( الصلاة )نل )٢( 

الزواثف•م ماس ابن وحديث عمر ان حديث في الصلاة 

إخراجهولزمه صخ بعض إلا يفضل لم وإن أحسن. فقد فأداها أسر ثم عليه وجوبها "؛أب 
فطرتهاعن، المرأة زوج عجز وإن الأجتر عن تلزم ولا ١، قدر إن عنه المخرج ويكمله 
يلزمهولا فهلرته، فعليه محبوس أو مغصوب أو صال أو آبق عبد له ومجن ٢ لزمتها١ 

نوتاالمخرج يكن لم ولو أجناس من صاع إخراج ويجوز عليه، يعود حتى إخراجها 
بالبرصاعا بلغ فإذا البر سوى يخرجه مما وغيره تمر بونن عبرة ولا ٢ للمخاّجُ 

ليسقطصاعا بلع فد أنه يعلم شبما الونن على فيزيد الثقيل في ويحناط أجزأل'، 
عنوحكاه الهلعام، تنمية أحمد ؤأحب ، بررمجن صاع ضف يجزي ولا بيقين الفيض 

عه.عجز نا أهله من وليس متحمل ثالممّج الأصيل لأنه قير( )إن )١( ميش 
ايءاب

لأنهاأبر إذا الزوج على ترجع ولا أمحه، كاث إن ّيدها وعلى حرة كان إن )لزٌتها( ٢( ) ص

ض.ما لعموم إخراجه ويجزي غالآ،  ١٠قوتأ؛ليي فإنه بمصر كاكمر )قوزلمخرج( )٣( 
عاليهالواص لأنه صاعا غيره من به ثآخرج الر جيد محن صاعا يع ما انخل• بان )اجزا( )٤( 

"كالشعير.لخفته ٤١٥١١وزن يبلغ لم وإن 
ففيهعاص ان عن وغيره أحمد رناه ما وأما سعيد، أبى لحديث بر( من صاع )نصف )٠( 

مقال.
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صأو نمرأولبمب أو ّويقهمالمحقهماأو شعيرأو أو رلآُ من صاع ويجب )محل( 
أوبأن ويجوز خبز• ولا معيب لا يقتات، وير حب كل أجزأ الخمسة عدم فان أقط، 

ؤعكهالواحد مايلزم الجماعة مهلى 

الزكاةإخراج باب 
كفرلوجوبها جحدا منعها فال ، كروؤة إلا إمكانه عع الفور على ويجب 

ثثشأنه زمعاوة الزير اس ص وروى وإسحق، والناقم مالك تال وبه آتحرْ( إلى بر من )صاع )١( 
؛شوعمر وْلاورا وعطاء يب المبن مد مذهب وهو خاصة، البر من صاع نصف يجزى 

رواهاثنين، كل على تمح أو بر محن اصاع حدث ومحه الرأي، وأصحاب العزيز همد ابن 
ؤصّولفينا ك1ن إذ الفطر ركاة نخرج ءكنا تال الخيري صعيد أم روى ما ولنا داود، أم 
إنيفقال المدينة مجعاوية قدم حتى تخرجه نزل ءقلم الحديث طعام! من صاعا اف 

فلاصعيد أم قال بدللث. الناس فاحد تمر، من صاعا تعدل الشام سمراء عن مدين أؤى 
الفطرصدقة فرض المم ارأن عمر ابن عن وروى أحرجه٠ كنت كما أخرجه انال 

عليه.متفق ير1( صاع نصفح إلى الماص فعدل نعير، عن صاعا أو تمر من صاعا 
قالوبه المدهب، ظاهر هدا الجماعة يلزم ما الواحد إعهلاء آ وعكسه الواحد يلزم )مجا )٢( 

الصدقةمريق وافقه ومجن الناقم ؤأوجب المدر، وابن الرأي وأصحاب ثور وأم ماك 
مثله.أحمد عن روي وقد ثلاثة، صف كل من أصناف ستة على 

أبووقال الناقم، قال وبه ذلك، نحو آو الماعى تجوع يخثى أن مجثل كرومة( )إلا )٣( 
الفور.يقتفم المللق الأمر أن مطلقا. باداتها الأم لأن ي،طالب لم ما الماخم له حنيفة: 

أقابعن، وزكاة فطرة إحراج ولفقم للففرام أنفع نم ٠ اكمرُ ُخرج ثأنمل سيرين• ابن 
الفطرصدنة أبويه عن يعطى عطاء وكال حيلة تكن لم ما ' محنهُأحدتا م■ إلى ه نف

أحمد.استحسنه -ء J- •هّ مجالت حتّ 

الزكاة'"إحراج ياب، 
وكدارجوعه، خوف صد الإمام أو المستحق أو اّل لغتبة الركاْ تاحير ويجوز 

المحانأصحابي •إذ نال؛ أغفل الم ومحل البخاري، رواه همر اس لفعل التمر( مخرج )وأقفل )١( 
*م"به. ؤإحتح أحمد رؤإه أسلكها( أن أحب فانا طريقا سلكوا 

بميراث.إليه عاد لو ما أسبه متجدد بمسب مد لأنه منه، أحدتا )من )٢( 
ونحرم.والتعجيل النقل حكم س به تعلق وما الزكاة( )إحراج )٣( 
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أشأببمرقها أن والأفضل ;سةُاُ. إلا إخراجها يجوز وليهما-ولأ فتخرجها ُ ومجنوذر 
ءلإ*شنال ولأ •محهم، اس رصي وجابر والخن وعائشة عمر وابن وعلي عم عن روي )ومجنون( )١( 

امحرزتجب لا ت حنيفة إم والخم المسيب محن وسعيد الحس وقال والثافص، ومالك عهناء 
عنالقلم ٠^ لقوله الفعلور وصدنة انمشر إلا حنفة: أم »نال أموالهما م النكاة 
ولاله فليتجر مال له ضما ولى امن قال أنه الّم م، ردى ٌا ثبا الحديث•  ٠٧٦٧

عمر.على مؤنوفا ورثى اللارةْلم، رواه الميتة! تاكله حتى بميمه 
عبادة،ولأنها عمل، وأداوعا بالنيات! الأعمال 1إنما والملأم الصلاة عليه لقوله ضه( )إلا )٢( 

كالصلاة.نية إلى فانقرت ونفل زض ضها 

احابم وصعها إن والباطن الظاهر المال محن اليماة وطالب واإكفارة النذر طلب وللإمام 
ميضع لم إذا ذلك على يقاتل أن له ولمن طلها، إذا إله الدفع يجب ولا أهلها، 

المالوب نية دون الإُام نية كفت لامتناعه نهرآ الإمام أخذها وإن يالكالية، إخراجها 
لما،مثقة الجيل كون وبمتبر إخراجها، في بالتنكيل باس ولا باطنا لا ظاهرأ وأجزأته 

فاخرجهاالزكاة ينو ولم به تصدق ونال، مالأ إليه ودفع زكاته إخراج في وكله ولو 
دفعفي السين تنكيل ويصح لم زكاة ونواه إليه دفعه الدمح، العال ءن الجل 
نولأن تاٌب، ووه، يرأجانها ولو يجزئه لم غصب مال من ركاته أخرج ومجن الركاة• 

توفيقهعالي اف ويحمد مغرما. تجعلها ولا مغنما اجعلها اللهم دفعهات عنل• المخرج 
لكوجعله أيمت فيما للغ وباه• أعملت فيما اس آجرلث• الأخذ؛ يقول وأن لأدائها. 
إعلامهكره لأخذها أهل الأخذ أن علم وإن متب، إخراجها وإظهار طهورأُ 

ويعلم— ظنه والمراد — أهلا ه علوإن ويسكت، يعطيه يكبته لم أحمدI قال ركاة. بالها 
مهللفةوؤبجية ونذر كف\و0' نقل وله يجزئه. لم يعلمه ولم فاعطاْ خذها يا لا أنه عادته من 
كاجرةالمال وب على فاجرته الزكاة نقل جاز وحيث ركاة، بخلاف قمر مسافة ولو 

أفخادهافي وإرقر الإبل ئّم له استحب مجانية الأمام عند حمل وإذا ٠ وولزر كيل 
ضالفروع: تمحيح في تال الوجهين، أحل وهدا النقل ينتمي بما خمه لأنه يجزنه( )لم )١( 

ويابمحدقة. اليماة لأن تجزيه الثاني والوجه الصواب وهو 
أبيبن اذ عبد قال لهم، ادع أي عليهم! !ومحل لقوله بالدعاء الأمر طهورأ( للي )وجعله ( ٢١

أبيفأتاه فلأن. أل على محل اللهم قال: يصدقنهم قوم أتاه إذا الم. أوش!كان 
عليه.متفق أوفى! أبى أل على صل اللهم ققال: بصدقته 

المبح.كتسليم مجؤنته عليه فكان لأهلها سليمها عليه لأن وولين( )^٠١ )٣( 
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ابأهلالزلك؛محابم'■ى

ادةاّ
ص

الماكينوالثاني الكفاية، ر بعمٍيجدون أو شيئا يجدون لا م• وهم الفقراء امل 
الرابعوحفاظها. جباتها وهم عليها العاملون والثالث نصفها. أو أّكثرها يجدون 

غمإلى الزكأة هدْ دفع يجرز لا أنه م العلم أهل ص حلافا نعلم لا ناقة( اا>كاة )أهل )١( :قش 
والخلرقالجور م أعف U لألا: ا أنهوالسن أنس عن ض إلا اشاف، س اش 

للحصروإنما المد٠١^^^ ؤإن*ا قال تعالى اف ي3 والصحيح قاصية. صدقة فهو 
أعتقء,لمن ؛( ١٢١وءإنما واحد( إله الله راتما لقؤله عداه ما ؤتنفي الخدكور دثسنا 

الزكاةأهل ذكر باب 
وماأخده يجوز ت فقال فيها يشتغل كتبا به مايشتري معه ليس عمن الشيخ ومثل 

لجائعيعرض وما ٠ منهار ودنياه ديته لمصلحة لأبد التي العلم كتب من إليه يحتاج 
الزكاةصومحا حق المال م ليس أنه مع سه وجود عند فيجب ونعحوه •أمحير وعار 
حمينولو نقدا مجالك ومن للعبادة، لا أعش التكسب على قادر للعلم تفرغ وإذا 

بكفايتهيقوم لا قيمته كثرت ولو غيره أو الدم، من قيمتها أو أكثر أو  ٠٣١درهما
يستغلهاعقار أو صيعة له كان إذا أحمد: قال نة. كفايته تمام فياحد بغم فليس 
كراءأو للبس حلى لها من ^١ الزكاة س ياحد تكفيه لا أكثر أو آلاف عشي 

الزكاةعليه حرمجت، معحتاجا يكن لم فإذا الكفاية به يحمل مجا هنا والغنى إليه• تحتاج 
أبيحومن فاكئرُ''ُ نصابا مللتح ولو له حلتح محتاجا كان وإن شيئا، يملك لم وإن 

سممه،ّلهاومعنىفلم محه غكت، بابل انجحهاإني فقال: المصدق عنهاكوماءمثل ^ *راض 
,, المحاس 

■لجوط او ينلها نها بنويشتري ينعها ان الرجعة الخاض 
منذك N، الأصغ١ذح، عن خارج غثر ذك ولعل فلتح منها( ودنتاه دينه )لمصلحة )١( 

كنفقته.فهو العلم هلال_، يحتاجه ما جمالة 
منبقى ما ليطيب إلا يفرض؛لزكاة لم اذ مرفوعأ»إن عباس ان وعن وفاتا. الزكاة( )وى )٢( 

أموالكم.
المجدوحمله الخبر، بضعف، عنه فاجيب عول جمان حديت وأما دمهما( ين حمزولو )٣( 

دمهمأو.حمين فيه الغالبة الكفاية كان ونت على 
٠، من،؛-•.ّا-ادأ أو عيش من ثواما بمب رحتى نبمة حدت م لقوله فاكتر( )نصابا )٤( 

وكن.ا.كن.ا الإل عليهم راحت، ولو أعطوهم عمرت وقول لم. مرواه 
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؛؛بوهم اذ ميل م السابع - الفقر مع لنفسه أد غنى- مع ولو الءنُاا ذات لإصلاح 
•راضأو نفس بها يتلف وصغاس عداوة اهمض أءل أو المحن محن يفع أن وم الن( )ذات )١( 

1لأووبويتثصل محنهم إصلاح م إنان ص ذلك يتحل س على صلحهم ويتوقف مال 
فاتيتحمالة اتحملت قال مخاؤق ين قيمة عن بإسناده ملم فروى الدماء 
بهاء.للث فآمر الصدقة تاتخا حتى مصة ا أنم يمال: مها وماك الم 

ظعليهما ما مفط ولو حتى — ومكاتب غارم مع كل وإن اليزرآ، ذات لإصلاح 
ممع نحل وإن ردْ، لنمهم حاجتهم مد قيء سل وابن وغاز — غيرها أو يراءة 

أخذايأخذون من ١Jوامنه. يسترجع لم تهلوع صدقة من حاجته عن تيء المكاتب 
ويكفىمحينة، إلا شل لم بالغنى عرف من الفقر ادعي ولو شنئا• يردون فلا تفرأ م

ادعىوإن ، رج١ل٠ ثلاثة بالغنى عرف *يمن والينة الض، ذات لإصلاح الغرم اشتهار 
أعطاْله كب لا أنه وذكر مال له يعرف ولم جلدأ وكان بالغنى يعرف لم من الفقر 

^٠^٠؛١١٥مكتب، لقوي ولا لغم فتها لاحظ أنه وجوبا يخرم أن بمد يمين غير من 
امحناففي صؤها ويستحب ؛ معترر بغنى ليس بالضع المال اكتساب على 

صفعلى اقتصر فلو صنف، كل من التعداد ولا الاستيعاب يجب ولا الثمانية، 
العاملنصيب أخذ مرقتها في لؤكيله ^١ المال لرب ؛وليس أجزأه١ منه واحد أو منها 

ليقضىه غريوإلى مكانه إلى ركاته دفع اليد ويجزمحا ، رالعامل وخليفة فعل لكونه 

مواضأو الق، محل م لغاز إلا لغم، الصدقة تحل رالأ ممءا معيد أبى لحديث الين( )ذات )١( 
صداود. أم رواه لغارم، أو عليهأ لعامل 

إلاالسظة تحل ألأ واللام الصلاة عاليه قوله عن نيصة حدين! م لما يجال( )ثلاثة )٢( 
أصابتلقد قومجه عن الحجى ذوي من ثلاثة له يشهد حتى خانة أصابته رجل ثلاثة؛ لأحد 
رواهعيش({ من سدادا أو عيش من قواما بمعيب حتى المثالة له فحالت فاقة فلأنا 

فييرغب ممن كاثت إذا التكاة أحد من الفقيرة المرأة تمنع فلا معتبر( بغنى لمن )٣( 
المال.يقصد لا لأنه يالكاح المهر تحصيل على ؤقدر نكاحها 

حتىالميتة ناتجا حتى عندنا ءاقم قييصة ولحديث الزاد، في تتمته عليه، ص )أجراه( )٤( 
واحد.إر صمغها يجز لم الاستيعاب وحب ولو بها• لك نامر 

عاملا.يمي ولأنه عوضا، مقابلته في ياحد فلا عليه واجب أداءه لأن العامل( )وظيفة )٥( 
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دونبه المقطع المام السبيل ابن الثامن ٢. لهم؛ ديؤإن لا الذين الخهلؤعة الغزاة اش ص

هبمفالفرس ش/إء الركاْ مخرج يولى j؛^ الفرس ثمن بمطي أحمد: قال لهم( يمان )لا )١( افاب 
فرا'.إلا أعطى فا اشتراط فان الزك1ة إيتاء الواجب لأن  ٠٣١

القاصىوتال يجز. لم ماله إحياء أنإد إن ونال: عله. نص حيلة يكن مالم دينه ها ب م
تمليكاممؤلها من خ ليه عن عليه يردها أن بثمط يعهليه أن الحيلة معنى وغيره• أدام 

جازمؤاؤناة ولا 'نبط غير من دينه عن أ؛؛اء مانبضه ه نفمجن الغريم مد وإن صحيحأ. 
فريهبها يحابي ^١ البعيد، ويمنع القريب بمطي فلا أحوج الأجض كان وإن أخذه 

أولىؤإلجار ماله، بها يقي ولا غبره ولا قريبا بسببها يستخدم مذمة بها يدفع ولا 
صدهم.على العائلة وذو الدين وأهل العالم ويقدم منه، أولى والقرب غيره، من 

وجوبحال في مقل وإن الولد ولا علوا وإن الؤالدين إلى ينعها يجوز ولا )فمل( 
المذهب،على فكدللث نفقتهم تجب لا حال في كانؤإ وإن إجماعا، عليه نفقتهم 

وغالباؤغانيأ مؤلفا عاملا لكونه وياحذ الشيخ واحتارْ هده ؤالحالة تجوز وقيل 
يرثلم إذا غيرهم عصبة وكل الشيخ، اختيار في ه نفولغرم البين ذات لإصلاح 
وصاياومن ، اكطوع١١محدقة س الأخذ — النبي. إلا — هاشم ولبني بمطي، 
كانفلو يرثه، ممن أناره من مزنته تلزمه من سائر إلى دفعها يجزى الفقراء 

دونالأخر يرث الابن فذو ثذءحوْ ابن لأحدهما كاخوين مثه لا ثإلأخر يرث أحدهما 
يجوزالوامث وغير الموروث، إلى زكاته يينع فلا مونته تلزمه منهما ف١لوارث عكسه 

عياله"لفحهاإلى صمه غيره أو يتيم أو قريب بنفقة نترع وإن الؤانث، إلى دفعها له 
أؤالصغيرأهلها' من أخذها ممن هدية قبولها فاله الزكاة عليه حرمت مجن ؤكل إليه، 

منهلابد وما ؤته وكرصاص أجرة في ذلك يممف كالكبير الملعام ياكل لم ولو 
قبضيصح الغنى وفي وليه، وهو ماله هبة ومن مميزا ولو منها له ويقبض ويقبل 

التهلوعوصدتة الماس، أوصاخ لكونها النكاة من مكوا إنما لأنهم المطوع( صدقة )من )١( تمحي 
كيلك.ت ل م

رجلأو لعامل لخمة: إلا لغي الميتة تحل رلأ ؤالملأم الصلاة علمه لقوله أهلها( )من )٢( 
لغاؤمءأو لغني منها فاهدى عليه تصدق مكين أو الق مسيل في غاز أو بماله اشتراها 

إنهاوقال: عطية أم على به تمدق مما #أكل الم ثبمأ ماجه، وابن داود أم روإْ 
عليه.متفق محلها، بلغت 
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جتربمحا أخد عيال ذا كان ومن بلده' إلى مصله ما غعهلى بلده من للسفر المنثيء 
ُلتلزمه لا الذين أقارُه إلى وين واحدر'ُ. صف إلى صمفها ويجوز يكفيهم، 

 .،)٣(
م٣م

نكيوس الثايم: وقال الرأي، ثأصحاب مالك تول ونحوه ثادة، قول هذا بلده( إلى )يوصله )١( 
اشاللازم السل وابن الهنريق عو السل أن ولنا إله، مدفع أيضا بلد إلى المر إنشاء يريد 

نها.الكائن للخلرس 
والحسنجمر بن سمد تال وبه عباس، وابن وحذبمه عمر قول وٌذا واحد( ض )إل )٢( 

عكرمةوقال فامحولى، الأولى ويقدم منهم الحاجة موضع يتحرى مالك•" ونال وءْلاء، 
امحنافُن الموجودين على ماله ُان صنف كل ركاة م ينأذ يجب والشاتم• 

محرفهو السرا، وتؤوى تخفوى وإن _، نما الميتات ندوا ^إن تعالى اش قول ودا اك، 
صدقةعلهم أن اليمن»أعلمهم إلى بعثه حين لمعاذ واللام الصلاة عليه وقوله 

صنفاإلا والخم الأية م يذكر قلم علمه متفق فقرانهم« على نرد اغتيائهم س تذخذ 
إلىقمة يا وقال صخر بن صلمة إلى صدفتهم بدفع زهق بم الم،. وأمر ، واحد 

الدفعيجوز الذين باقارُه محدأ أن امتحب زكاته ضي، الرجل تولى إذا مونتهم( تلزمه )لا )٣( 
الترمذي.رواه  tiLfjصدقة الرحم ذي عر •مجدقتلث، لقوله إليهم، 

محابصدقة لتع ولو وغيرها'١، أم من يليه من له يفض الولي عام ومحي اه. المميز 
صونت كل مستحبة المملوع وصدتة ، ^؛١٢لم يعلم لا وهو غنى إلى التطوع 
الوصلة صدقة الرحم ذي على نص نفس، وبطتب أفضل الر ؤفي ٠ إجماعاُ 

بكبهيكفيهم أو كفاية ولهم عائالة له كان ومجن الجار، على ثم العداوة مع ميما 
ذلالئاغله ارسثالة عن والصبر التنكل حسن ه نفمجن ويعلم كله بماله الميتة ؤأؤاد 

ليسفتلت أولياؤهم: يسلي الصغار في الحمال ٠اردف نقل عليه، ض وعترها( أم )ُز، )١( 

ونحوه.لكافر دفعها إذا اليماه بخلاف يفن،، ؤلم الثواب، المغمود بئا مجم(( )لم )٢( 
بمرضالذي ذا ^من تعالى: قال عليها وحث فيها ومغب بها أمر تعالى اف لأن )إجماعا( )٣( 

غم،لتطغيء الصدقة رإن مرفوعا أس وعن الزاد، م هريرة أبي ين، وحد الأية اده 
وحسنه.الترمذي يواه الموءء ميتة ؤتدفع الرم، 
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ؤوىوإن صو«هلأا، يجب المذهب فظاهر ثر أو غيم دونه حال وإن مقمرين، ماب 
الأيل

إذاممر ابن ؤكان له! ءا؛ا-روإ عليكم غم رفان مله الخرم اخت1رءا ، ٢٠٩٢)يجب )١( جش 
أصبحء؛رها أو م أو محاب •مظرء دون فحال يوما وعشرون تع نعان مجن مضى 'لآُل 

زوائد.بمعناه ؤأعلم الخم ؤاوي ؤهو صائما 

المحا.
اى

صومهيجب ولا هلاله، مويه صومه ؤيجب ، شهر١١يامقاط رمضان يكره ي* ؤمضان، 
الهلالير لم إذا ثعبان مجن الثلاثين ليلة غيرهما أو ثر أو غيم منفلرْ يؤن حال إن 'ٌم 

؛صومه؛ يجب الذهب وظاهر ا جمع^ واختام؟ يوما ثلاثين شمان يكمل حتى 
ثعبانمجن أنه يحقق مجالم ا تواب*'ا'ر بقية ئبم مجته بان إن ويجزثه يقيتا لا احتياؤلآ 

عدلين،قول إلا الشهور بقية مئة يقبل اولأ صامجؤاُ صام فان للأمام تٍع الاس وعنه 
هلالغم ولو نما، فقط يوما فضوا ملأل رأؤا ثم يومجا وعثرين انية ثصامجؤا وإن 

*وواهممْ أش لخم يجوز لا النخب وم عر، ابن حديث لطاهر نهر( )باناط ( ١ ) ثثش 
صعق.وتد اس| أّماء من اصم ممضان تان ممضان ضتجا الا 'لثاض 

مذهبهدا الشيح؛ نال الفائق، في ذكر عميل وابن الخطاب أبو مجهم جمع( )واحتال؟ )٢( 
مجنأحد كلام في ولا أحمد كلام ني للوجوب أصل ولا محه، المريح المنصوص أ-ص.،- 

هريرةأبو ؤوى \ والعلم أعل من وشر ؤإلشافص ومجالك حنيفة أبى قول وهو المحابة، 
عدةتاكملوا عليكم غم قان لويته، ؤإنْلروا لويته رصومجوا اف رسول نال قال؛ 

ثأسلديه •صومجؤإ قال: الني. أن عمر ابن وعن البخاري، رواه يومأ! ثلاثين شمان 
لم.جمرواه الثلاثين، له فاقدروا عليكم غم فان لويته، 

داسهريرة ؤامح، الهام، س وعرو وابنه عمر مذهب وهو الخرم، اختارها )صومه( )٣( 
مرفوعا!عمر ابن روى لما ومججاعد، ءلاوس قال وبه بكر، أبي بمي وأسماء وعائشة ومحعاوية 

عليه.متفق له، فاقا-رثا عليكم غم فان فافهليإ، رأيتموه وإذا فمومجرا، رأيتموه ءإذا قال; 
\فىعمر ابن وكان يومجا، وشنرين تسعا ثمان يجعل أن وهو صيفوا، له افدروا ومعنى 
اراد-م اخرم- 

ونحوه.فيه بوط، اإكفارْ وجوب من تراسه( )بقية رإ، 
.النص لقول سيرين، وابن السن قول وهو أفطروا، أفطر وإن صاُوا( محام )فان )٥( 

الصوممجماه قيل يضحونI ؤامحى.يؤم يمهنرون، يوم ؤالفْلر يمومجون، يوم رالصؤم 
غريّح.حن اكرء،وي قال الناس ومجعفلم الجماعة مجع والفطر 
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شبرؤية ويمام ا. ١ الصوم كلهم الناس لزم بلد أهل رآْ وإذا المماةُآ؛، لللة نهو 
ُغم لأجل صاموا أو ؛ الهلال؛ بر فلم يومأ ثلاثض واحد بشهادة صاُوا فان أنثى، ولو 

صتحبة ئأبي ثأللتث و*األث ثالأوزاعي رأس عود مئإبن عمر ثول وهذا الشلة( )لليلة )١( 
'لأيدبعده كان وإن للماصة يهو الزوال نل ؤوي إن أنه أحد عن وحكى وإسحق، ؤالشانم 

قال:وائل أم ماروكا ولنا مسف. وأُ الثوري نال وبه عمر، عن وروي المقبلة، لليلة نهو 
انهمارجلان يشهد او نموا حى ممهلروا نلأ نهارا الهلال رابمم إذا عمر كاب جاء 
عشية.بامس راياه 

كالإن !عضهم وقال الشانص، أصحاب وبعض اللث قول هذا الصوم( كلهم الناس )لزم )٢( 
برويهالصوم أهلها لزم والهمة كغداد لأجلها الطالع نختلف لا ثريان مساقة اللدين بتن 

;ويتهم،بلد فلكل والشام والعراق كالحجاز بعيد ا بينهكان وإن أحدها، في الهلال 
وإسحق.وسالم الشافعي مذهب وهو ;؛!تهم، بلل- لكل قال: أنه عكرمة وعن 

وصمحه، الصحيح في والشافعي المبارك وابن عمر ثإبن وعلي عمر قول وهو عدل( )موية )٣( 
قولوهو اض نهاية إلا يقبل لا عثمان ص وروي إل، أءجِ، اثنين قال أنه أحمد 
النيإلى أعرابي ٠اجا، قال عاس ابن رومح، ما ولنا وإسحق، و١محؤز١ءي والليث مالك 
قال؛نعم قال؛ اف، رسول محمدأ إن اف إلا إله لا أن تشهد قال؛ الهلال، رأيت، فقال 

ؤاتراءىقال عمر ابن وعن واإترمذ.ي، داود أم رواه غداء قليمومجوا الناس في أذن بلال يا 
أمرواه بصيامه، الماس وأمر غمام رأيته أني اذ مسول ناحرت الهلال، الماص 
داود.

واللاماإص.لأه عليه لقوله غ-هب الوهو الوجهين أحد في يمهلروا لم الهلال( ير )فلم )٤( 
أبيص وحكي الشافعي مموص وهو يمعلرون والماني إفهلرثإ• فصوموا انتان شهد اوإن 

حشمه.

جربنمضان هلال غم إن وكدا ؛ ر ناقمين وشعبان رج-ب يقدر أن وج_، ورممان شعبان 
شعبانمجن الثلاثين يوم صوم نوى وإن ناقمين. وكانا وؤمضان شعبان ؤأكمانا وشوال 

لووكدا يجزنه لم محنه فبان صحو مع أو ونحوه ونجوم كحاب ممعي مستند بلا 
ثلاثينوأكثر وثلاثة شهران يتوالى نل- الشيخ؛ نال يجزئه، لم الشهر فوافق ملوعا صام 

صللمووتمؤ لم مشرح وفي يوما. وعشرين تسعة وأكثر ثلاثة يتوالى وقد ثلاثض 
اناباثنين يصوموا أو الهلال يروا حتى يمطروا ولا للصوم، احتياظ ناقمين( وشعان )رجب )١( 

يوما•وثلاثين 
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مابثم يوم صوم حاصر نوى وإن يقصررآر از ولمبمم؛• لرض وسن •كنارار 
محتاهأنفسهما على خوفا مرصع أو حامل أفطرت وإن ا. الفطرر فله أناته في ماض 
افابتال وبه ■مهم، اف رخي وأنس مرْ وأيي ماس وابن علي تول يدا سكبا( يوم )لكل )١( 

ثيءعب يجب لا 'الك: وقال والأوناعي، والثوري حنيفة ثأبو وءلاوس -بمير بن سمد 
وللشايمالموت. يه اتصل لرض تنكه لو كما قوية، تجب فلم لمجزه الصوم ترك لأنه 

الكسر.للشيخ رخصة نزلت نفيرها: في عاص ابن نال الأية. ولنا كالمذمض. ثولأن 
بنوسعد هماس وابن صر ابن ومذب أفضل، الغر في الفطر يقصر( )ولمساز )٢( 

قوىلمن أفضل الصوم والناقم: وماس حنيفة أبو ونال وامحؤزاءي، والثعم المسيب 
الخاص-أبي بن ان وعنأنس عن ذللي روي عليه، 

وابنوداود وإسحق الشمي قول وم المقرئات، محن وهو المذهب هذا الفطر( رفله )٣( 
لأنهالرأي وأصحاب محالك فول وهو اليؤم ذللث فْلر له ياح لا والثانية المنذر، 

كالصلاة.الحضر اغلّ_، 

٠١القاص قاله عذر هناك كان وإن رمحضان في أكل محن على وينكر الإنناع، 
مجايعدهأو الشهر وافق فإن ؤصام، تحرى ونحؤه أمير على الأشهر اشتبهنا وإذا 

أنهالمسافر علم وإن ٠ القاءني١ عد عليه ولأنحاء أتم صالما الصبي بلغ وإن أجزأه 
تكاليفه.لعدم غدا يبلغ أنه يعلم الحبي بخلاف نما الصوم لزمحه غدا يقدم 

بلغيره عنه يصوم أن يجز لم بروم يرجى لا محرض أو لكم أفطر ومحن )ضل( 
القضاءعلى ندر ثم أطعم وإن نماء، ولا ٠ فدية؛ فلا مرض أو از وإن عته، يطعم 

بالصومان إنتبرع لو النيخ: ونال عوقي، ثم حج في عنه نوب ٠ فكمعضوبأ 
نومحاوإن المال، مجن الماثلة إلى أضب لأنه جواك، توجه ونحوه لكم يطيقه لا عمن 

مثليفطر لأحل: نل بالصوم، يتضرر محرض يفطر ولا الفطر، فله مفره في الصوم 
نكثلئلا ^١ الفُلر ص وحاض ورض اغر حممتع يجب عقياب لأس نتل الئاضي( )ناله ( ١ر 

'مالقاصي. اكلأم كالشيد وهذا إظهارْ، ِ• منع حفية لأعذار كان إن قال يهبم'آ 
الصومأول يكون أن نع يولا كالبالغ، فاحزأْ الليل الصوم نوى لأنه القاصي( )همد )٢( 

خرصا.وبانيه نفلا 

•ويعايابها عنه، لعجزه نقاء •لا معتاد، بعير أقمر لأنه عليه فدية( )فلا )٣( 
الوجوب.ونت اء~ارأ فديته ؤأحرج أفهلره محا نقاء يلزمحه فلا )فكمعضوب( )٤( 
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شإن نوى ولو ٠ وبمدُْ الزوال نل النهار من بنية النقل ويصح القرصية. لأنية ،، واجب١١
ُلأءطر؛مأ؛. الإفطار نوى ومن يجزئه. لم فرصي فهو رمضان من غدا كان 

الكفاؤةويوجب اكو،أأأ، يمد ما باب 
أدخلأو *، حلمه؛ إلى يصل بما اكتحل أو احتقن أو امتعط أو وحوب آكل مجن 

ثثشمتمن وكل رمضان صيام يجزي حنيفة: أم وقال والناقم، مالك مجدم هذا )ؤاجب( )١( 
اشس الصيام ييت لم أس  JUل الم. عن حفصة عن ُاروى ولما المهار، م ضة 

والترمذي.داود أم رواْ اهأ صيام غلا الليل 
والناقم،حيفة أم تول وهذا النهار، من بنية التطوع صوم يصح ومده( الزوال )نل )٢( 

وسعدالمجب، بن وصعيد وحذيفة عود مؤاين ءلالحة إم الدمداء أم عن ذللئ، وروي 
واللامالصلاة عليم لموله الليل من يتية إلا يجوز لا وداود؛ ماللئ، ؤتال والخص، جبير بن 
الم.علن نالت،يحل عاثثة مارون ويا الليل• محن الصيام يئن، لم لن صيام ألأ 

إلاالجماعة رواْ محاب إذا نام قال: لا. قيا قيء؟ عدكم هل محال: جم ذات 
اليخاؤي.

ثور.وأم الناقص وقول المذه—، فناهر هذا صؤمه، وفد الفرض صؤم قي )أفْلر( )٣( 
قولهعليه دل وقد به، يغذي بما والمب بالأكل الافهنار على العلم أهل أجمع )الصوم( )٤( 

الصيامألوا ئم الفجر س الأموي الفعل س الأيض الغعل لكم بجن حى داموا ٠ؤوةاو١ مال5ا 
٠ش

منبالمجر اكتحل وإن أفطر، محنمه يجد بما اكتحل إن ءو-ى: أبو قال حلقه( )إلى )ْ( 
عليه.نمر يفعلر لم المعليب غٍر ١لإثمي 

محا-الكفارة ومجب ، ؛؛'۶٠۵١١بمد فا باب 
،0،؛ يفطر لا والنافعي: حنيفة أم ؤنال بالأكتحال' ؤيفهلر ٢ مجهللقا' بردة ؤيفطر 

مإّ~*س•نحوهما. *ثرب أّكا من ينافيه ما كل ؤمحو الصّوم^ يمسد رما ( ١)  امابر ر W  ب

الثامم الردة حصلت عبادة زكا عطالده لتحض أشيمت تعالى لقوله مطلقا( )بردة )٢( 
تمدها.فإنها أثنائها 

)اليتقهوت1ل الوم عند المروح بالإنمد أمر والملأم الصلاة عليه لأنه بالاكحال( رويفْلر )٣( 
مجالك.أصحاب تال وبه تاؤخم، في والبخاري داود أبو رواه الصائم٠ 

ااعِبولأن صانم، وهر رمضان م اكتحل أنه الم. عن روى لما به( يفطر )لا )٤( 
الشيخ.اختيار وهدا منها، بالداخل يفعلر فلم مجنفدا ليت 
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باشرأو اسمنى أو ٠ اسقاءُ أو احليله، غير كان موضع أي من شيئا جوفه إلى ى
عامدادم وظهر امحجم؛؛؛ أو حجم أو ٠ فانزل؛ الطر كرر أو * أمدى؛ أو فامنى الأُل 

فكرأو غبار، أو ذباب حلقه إلى طار أو مكرها. أو ناسيا لا ؛ د؛ فلصرمه ذاكرا 
أوامتنثر أو تمضمض أو اغتل أو فلمذلهر٦؛. طعام فيه فى أصبح أو احتلم أو فانزل 

نالفلقض، عمدأ استقاء )اس نال . التي أن هريرة أبو روى لما امتقاء( )أو )١( ؛ج؛- 
داود.أبو ورواه حن، الترمذي ُل 

عنذلك روى يمْلر، لا والناقم حنيفة أبو وقال مالك، قول وهو مفْلر أمذى( )أو )٢( 
تخللهجارج أنه ولنا النول، أنبه الغل يوجِا لا خارج لأنه وابوز١ءي والشعم الحسن 
البول.فارق وبهذا المنى أنبه بالباممة خرج الشهوة 

الت المناور وابن والناقم حيفة إبو اإثورى وقال ومالك، والحسن ءْلاء نال وبه )فأنزل( )٣( 
,مباثمة غير عن لأنه د يف

الصحابةمن جماعة وكان وجمع، وءهلاء النذر وابن إسحق قال وبه احتجم( )أو )٤( 
حنيفةوأبو والئوركا مالك ونال هماس، وابن عمر ابن *نهم الصوم، م لتلا يحتجمون 
التي#أن عباس ابن عن البخاري روى لما يفتلرا( ولا يحتجم أن للصائم يجوز والناقص؛ 

ا.نفعثر أحد عنه رواه والحجوم(ا الحاجم #أفعلر قوله ؤلنا ا( صائم وهو احتجم ٤^^ 
أنإلا المعوط ض يفعلر لا م: وقال الكحل. في إلا الناقص، قال كله وبهذا )ند( )٥( 

•حلقه إلى ينزل 
اللأنه به، يفعلر لا فانه فيزدرده لفغله يمكنه لا سترأ يكون أن إلا فلففله( طعام فته )في )ا( 

العلم.أهل ذلك على وأجمع النذر: ابن قال الريق. أشبه منه التحرز يمكنه 

٠يقصدر ولا ا جوفه؛ إلى يمل فلم بإذنه غيره جرحه إن ^١ ه نفبجرحه يفهلر ولا الكتاؤ
وجبحائض من غل عليه لمن وستحب، للتبرد، ولو الاغتسال للصائم يكره ولا ٌم 

أنهقفلن ناميا أكل ولو ؛ صومه؛ صح أخره وإن الثاني، الفجر محللوع تبل يغتل أن 
قفى.عمدا ونحؤه فاكل أفطر قد 

وبحمنة.وع1موعة جائعة بمداواة الأخطار عدم التجم واختار الجرم، الة ك جوفه( )إلى ( ١ر  ر؛ ١ يا ا لأ ، الكاب 
به.يفطر الثاني والوج١٠ الصحيح، وهو يمضه لا والقياس فيه ض لا لأنه ربمصد( )٢( الثاض 

غيرمن جنبا ليصبح الله وسود كان ان سلمة وأم عائشة لحديث صومه، نصح )٣( 
يصوم.ثم احتلام 



م1ّ م1بطلوع في شاكأ أكل وس درا؛ يقلم حلقه الماء فدخل بالغ أو الثلاث على ناد 
اشفان ليل أنه سفدأ أو ، ١^١٣غروب قي شالك أكل إن إلا صومه؛"/ صح الفجر 

نهاُأرء،•
وإنا والكفارةُ القضاء قعليه دبر أو مل في نصمان نهار قي جامع ومن )ضل( 

لإبتكون أن إلا الأستنثار، في راوبالغ للقيط واللام الملأة عليه له لقوله ويكره يفد، رلم )١( 
'لأُل

إلىالثاني الضم ؤللوع س المفطإت عن اك الإموعو الشروع الصوم صومه( )صح )٢( 
الأبيضالخط تض حين الأن تال: الفجر صلى نا أنه علي عن وروي الثمن غروب 

عباسابن قول وم عليه، نص الفجر ؤللوع يمحقن حتى الأكل وله الأموي، الخيط من 
القضاء.يجب مالك: ؤنال انأي، إصحاب ؤالثافص وءْلاء 

إجماع.ؤهذا النهار، ناء الأصل لأن القضاء فعليه الشص( غروب )في )٣( 
والحسنومجاهد عروة عن وحكى العلم، أهل أكتر تال وبه الدم، هل.ا ؛،I;[( )ماز )٤( 

الشيخ.أحمد عن رواية ؤهي عليه، لأقضاء وإمعحق 
جاءهإذا الم عند جلوس ثحن وبينما قال هريرة أبو رؤى لما وإلكمارة( رالقضاء )٠( 

فقالصائم، وأنا امرأتي على وقعت قال: مالك تال: هلكت، اف رصول يا فقال: ;جل، 
فهرينتصوم أن تطع فهل نال: لا. تال تعتقها؟ ية تجد هل ه اف رمول 

الغمرعند فمكن، لا تال مكينا؟ متينر إٍلعام تجد فهل، قال لا. تال: مجتتابعينر؟ 
الهائل؟أين فةال الكتل، وااعرق، تمر، فيه بعرف، المر. أتى ذللئ، على نحن منما 
مافواذ اذ؟ رسول يا مى أفقر على الرجل. فقال به، فممدق، هدا خد فقال: أنا. فقال 

حتىالمحي. فضحك محمر أعلر م، أفقر بين، أملر — الحرتين، يريد لابنيها— بين 
مكانه((.يوما )اؤصسم داود أبي رؤاية هم، ؛_؛،<(( )امتفق، أهللت، أمحلعمه قال. ثم أنيابه بدُن، 

أشد.الشيخ ؤاتحتار ؛ كف١رة٠ ولا عليه محاء لا حفمنر: أبو ؤتال ٢ جماعأ ؤالنزع )نمل( 
'مرلأَكفارةا عليه نماء لا أنه الحال في نزع الفجر عاليه طلع إذا المجامع أن 

ذهابإلى، ذللتج أفموٍ، ؤلو فالاسهل بالأّّهل دفعته عليه نوجته أي، ؤلو انمامحا. 
فضاءعليه فليسر المحّائم عليه ب، غلأمر كل وعنه المملى، يدي بين لكلمار ه نف

جضبالإلأجلأ يكد كا بالزعة يكد لأنه جماع( )والرع )١( 
الثانيبالجماع. يتعلق محلا للجماع ترك لأنه والشافعي حيفة أبى محول وهو كما;؛إ )٢( 



سمرهفي الصوم نوى من جامع أو معدورة، المرأة كانت أو فانزل، الفرج دون جامع ^
فيواحدة فكفارة يكفر ولم يوم في كررْ أو يومين في جامع وإن كفارة. ولا أفطر لأل 

وكذلكثانية. ذكو\و1 يومه في جامع ثم كمر ثم جامع وإن ٠ انمازر الأولى وغي الثانية 
لمام ّأو ص أو مض م •عافى وم جامع ثس جامع• إذا الامسالث• زمه لس 

لمفان لفئة، عتق ؤهي ٠ رم،ذان صيام في الجم.اع بغير الكماؤة نجم-، ؤذه قط. ن
يجدلم فان محكنا، متين فإطعام يستطع لم فان متتابعين، فهرين فصيام يجل 

ّفطتُاُ.

وهوواحدة كفارة الثاني والوجه نير. الواب■ والثافم والليث محالك تول وهو راثتتازا )١( أكئّّ 
لأنهالرأي وأمححاب والأوزاعي الزهري ذهب وإنه بكر أبي واختيار الخرم كلام طامر أش"" 

كالحد.ميبها تداخل 
علىنياما' الردة إلا للصوم هتكا' كان U كل ني الكفارة تجب مالك: وقال )رمضان( )٢( 

بالجماع.الاضنار 
أحمالأعرابي أن بدليل التكفير، من لابد الزهري: وقال الأوزاعي، قول وهدا )سقطت،( )٣( 

واللامالصلاة عاليه إليه دفع لما الأعرابي أن ولنا عنه. يسقطها ولم اره باعالميي 
أخرى.^،؛1^ يأُره ولم أهلك أطعمه قال بحاجته فأخبرْ التمر 

الكفارةوفي أفطر، المرج في بهيمة وطيء أو فازل المرج دون جامع وإن كفارة، لا وظ 
القضاءفعليه شهادته ^^، ليلته في الهلال رأى يوم في جامع وإن جهان'أُ و ص

ماطك لو ؤكدا لها أهلا كان إن أركلها فله بإذنه ءيرْ عؤه كفر وإن ؛ ٢٠والكفارة 
يكفرب،،ُم.

وهده، ^١١٧وعطاء المن قال ربه تجب إحداهما روايتان الشرح. في وقال )وجهان( )١( ثثش 
بغيرأفْلر لأنه والشافعي حيفة أبى مذهب، وهو عليه كفارة لا والثانية اف، ثاء إن أصح 'لناس 

الملة.أصبه جاع 
بفعلتجب، فلم عقوبة لأنها تجب، لا حنيفة أبو وقال الشافعي، قول وهو )والكفارة( )٢( 

لوكما الكفارة عليه فوجبت، بج٠اع ممضان من يوما أفهلر أنه ولنا كالحد فيه مختلف 
شهادته.قيلّتج 

بهاأفتصدق هذه احد قال: هريرة أبي لخير أكله له جاز به( يكفر ها ملك )لو )٣( 
الزاد.في عليه متفق الحدبمثح 
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شاصاء وحكم ويستحب، يكره U باب 
ا»مهأ إلى وصقلت إن فقط بها ويمطر الخامة ,يع ويحرم متلعه، جمع يكرم 

أفطر،حلقه في ا طعمهوجد وإن قوى. علك ومضغ حاجة، بلا طعام ذوق، ويكره 

لإفإذا نماء علك لمن المروذي؛ رواية م نال فإنه بمطر' لا أخرى رواية وض فه( )إلك، )١( 
الأيلالريق. أشبه الفم ني ساد لأنه صائم وأنت اكنائ ايملن 

اهابالهضاء وحكم يستحب، وما الصؤم في يكره  ١٠باب 
أوشفتيه ين إلى أحرجه وان العادة، جارى على ردقه الصائم بابتلاع بأس لا 

فيءبخروج ولو فه تنجس وإن أفطر، غتره ^، ابتلع أو ابتلعه ثم فه عن انفصل 
تعجيلوبمن صومه. يخرفا عملا يعمل ولا نل. وإن عليه، ض أفطر ملعه ونحوه 

ويكرهأفضلر٢، الصلاة مل وفطره الظن، بغلة الفطر وله ، الغروب؛ تحقق، إذا الإفطار 
حورالفضيلة ؤتحصل والشي،، الأكل لا الفجر طلوع في الشلئ، مجع ١^٠؛؛؛ 

الأعلىالتمس حاجي، غاب وإذا بالأكل؛^، الفضيلة وسام فل، وإن وشرب بأكل 
مثلفله صائمآ فهلر ومن الوصال، على يثاب فلا يطعم لم وإن حكمأ الصائم أفطر 

نمضانفي ويستحب إشباعه. المراد الشيخ: وفال كان. فيء أي وطائره أجره. 
؟٤١والصدفة واللكر القرآن قراءة من الإكثار 

ويجوزأياعه، عدد قض وغيره لعير ناقمأ أو تامأ كله ؤمضان فاته ومن )فصل( 
النذر عاليه كان وإن شتاء، يوم عن صيف ويوم صيفج، يوم عن شتاء يوم يفضي أن 

إلىوهو وفته يمن، لم ما قضائه تأخير ويجوز وجوبأ نبضان بقضاء بدأ فؤته يخاف 

مابخير الاس )الايزال قال المي. أن معد بن سهل لحديث الغروب( تحقق )إذا )١( 
،،.JiPمتفق الفتلرا عجلوا 

أنم-م- الم عاّ ءاد- عائشة حلءيث ■ ٢٠من  ٥١٠١ءاللأء الصلاة عليه لفعله ( )أخضا )٢( 
'  ِ ١ W " ٧ي 'و و'ب

ملم.رواه الحور؛٠ ومحنهم محننا يرفعه' العاص بن عمرو لحديث )بالأكل( )٣( 
فيالحديث اصحاب جرك مالك وكان I المبدع غي قال احناين،. ١ لتضاعف )والصدقة( )٤( 

إبراهيمونال حتمة، ب يقرأ الشافعي وكان القرآن، لأئة على وبما رمضان شهر 
٠سوا٠ ا فينبيجه الف، ِ' حر ان أٍمءنفي بيحة ت

ماض
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اجتنابويجب شهؤتهءا، تحرك لمن الملة وكرم وم بلع إن التحلل العلك ويكره 
وتعجيلسحور ؤاختر صائم« »إني قوله نتم لم وصن وغبمة كذب 

حنيفةأبي مذهب وهو له تكره فلا شهوته تحرك لا لكث وإذا ثهؤته( تحرك )لمن )١( !لإف 
لأريه.الكا لكن ٧ صائم وهو شل لكن ه المي لأن والشافم، الألد 

وثالأحدأ، نخاب ولا صيامنا نحفظ فقالوا اجد المفي فعدوا صاموا إذا لكنؤا )^t؛^ ر٢( 
هلعامهيدع أن في حاجة ف فلس به والسل الزور فول يدع لم •من م انذ رمول 

والبخاري.احمد رواه ٠ وشرابه 

انعإن بلى بمحُآ؛وعنه ولا مله بالصوم المملوع ويحرم ، ٠١آخر؛ ممضان يهل أن اهاب 
قدمتهبعد مات لو إكن به، أوصى ولو ميت عن كفارة عن صوم يجزى ولا الومت، 

لكلاكين مثلاثة عنه أكلعم — الذهب ؤهو _ _الوجئب بحاله الاعتنبار و؛للنا عليه 
متعة،صوم وكدا أيضا عنه أطعم كف\و6 من شهر صوم وعليه مات وإن ٠ مكينار يوم 

أجزأعته ففعل إمكانه مع شيئا منه يمم ثلم الذمة في منذور صوم وعليه مات وإن 
وإنذمته، لتفرغ عته فعله له ين لكن ثيء الولي يلزم مكة يخلف لم فإن عنه 

مجنيدفع أن وجب يفعل لم فان امتح؛اا، ه ينفالولي فيفعله وجب مكة خلف 
بإذنهعه الولي غير فل ويجزى مكمج، شام يوم م، عن، عه يصوم من إلؤ، تريه 

١٠ ففعل صومه أمكنه ما عنه نمى نذ;ْ مجا بعض صوم أمكنه وند مجان وإن ٠ وبدونه؛ 
حجوعليه مجان وإن الأيام، من عدتهم عن واحد يوم م عنه جماعة صوم ويجزى 

اذيمول لكان شعبان في إلا أقضيه أن أصتهليع ارفما عائشة لقول آخر( رؤمضان ١( 
عيه.مممق 

دعلثهتًلوع ا'س قال؛ . اذ رٌول أن هريرة أبى ص بإسناده حنبل وروتم، يصح( )ولا ٢( 
ضعيف.وهو لهعة ابن يرويه والحديث منه، يقيا ل فانه يقضه لم ثيء نبضان م■ 

رمضان.قضاء على قياسا اليمج■ كفارة في مكنا( يوم )لكل ٣( 
محاثأمي أن فماك .ؤه النم إلى جاءت امرأة رأن الححبحين في لما عنه( )أجزأ ٤( 

.٠٠٠؛*نال •صها'آ أفأصوم ندر صوم وعليها 
الأجنبي.رب قضاؤه يمح ي■ وال باليي■ شبهه النم لأن )وباّونه( ٠( 
الباقيدون مض ما محه فيمام يومأ ثلأمن محمي نبا ومات شهر صوم نذر كم• )فقط( ٦( 

رمضان.قفا، بدابا القضاء على ن'در وهو زِن محمى إذأ 

م'ض
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هالفضاء تحب ويورد. ما ونول فماء، عدم فان فمر، عدم فان نمحلب، على فهلرراُ 
إطعامالفضاء ح فعليه فعل فان عذر، غير من ٠ آخرا رمجضان إلى يجوز ولا »تتاوءا، 
أوحج أو صوم وعليه مات وإن آخر، ;مجضان بعل ولو مات وإن ٠ يومُ لكل مكين 
٠' قضاؤه لوليه امحتحب ندر صلاة أو اعتكاف 

اكطوعُْ؛صوم باب 

صإلى نا فثم . اذ رّواو مع ُذحرنا نال ثان ر زيل رومح، لما فطر( )ومجثل )١( 
ممهل وحدت عليه. مض اية« حمين نا.ر نال: ذللن؟ قدر كان كم قالت الصلاة 
الزواند.

،كانقالت عانثة روت لما آخر، ;ممان يدخل مالم تأخيره له آخر( ;بضان )إلى )٢( 
عليه.متفق شمان( يأتي حتى أقضيه قلا ;بمان نهر مجن الصوم على يكون 

وبهب■ وأش عم وابن •ماس ابن ءث مومح، عذر، لغم كان إذا يوم( لكل )مكض )٣( 
الت حنيفة وأم والخص الحسن وقال وإسحاق، ؤالشانم ^^^٠١ والثوري مالك تال 

خلافهم.غيرهم عن مرق •لم الصحابة من سمستا من تول ولما علته• فدية 
عطية؛وابن والأوزاعي مالك وقال ثور، وأبي محي وأم هماس ابن قول وهدا قضاؤه( )لوليه )٤( 

)اثالتتال عباس ابن عن البخاري روى ما ؤلنا رمضان. صوم في ذكريا لما عنه يطعم 
علىكان لو أرأيت تال عنها؟ أخاقضسمح نذر صوم وعليها مجاتت أم إن الق لأسول يا امرأة 
الذرمول ومة أمليا ص ضرض نال: نعم. قالت عنها؟ يؤدتم، أكان فقضيته دين أمجلد 
تول•كل عن غنى وفيها بالأتباع حف أى 

ُماوأخْلر ممجا ®صم له قاد الم أن عمرو بن الله عبد روى لما التعلوع( )صؤم )٥( 
الصلاةعليه فقال ذللي، محن أنمل أطق إني فقلت: الصيام، أنحل وعو داود صيام فداك. 

عليه.مجممق ذللي، مجن أنحل لا واللام، 

آمحابرمضانُم؟ كفضاء عنه معل فلا الفرض صلاة ؤأمجا ^١٠ فعل منذور 
صالقدر ليلة وذكر ْغه، يكؤْ وما الطوع صؤم باب 

محنيفطر لا أن وهو . للنم إلا الوصال ويكره يوم، وإفطار يوم صوم أفضله 
الك؛اثأص أن فقالت: الغم.1 إلى جاءت امرأة »أن عثاص ا;ن روتم، لما عليه ض عنه( )فعل )١( 

؛ي' الخاري. رواه نعمء قال عنها؟ فأحج مجاتك حتى تحج أن ند;ت 
يحملذللد وعلى قائتة، عنه بمالي لا أنه إحماعا عياض القاصي ذكر رمجضان( )كقضاء )٢، 

أحد.عن أحد يصوم لا أنه عمر ابن عن بلغه أنه مجاللته روكا مجا 
،"*ا؛— 



ونهر؛"؛،، Jipمن وست ٠، ؤالخميس؛ والاثنين ُ، اليضُ أيام صام يس 
كلمن أيام ثلاثة صيام بثلاث: خليلي قال،أوصاني ءريرْ أم روى لما البيض( )أيام )١( ثبميِ 

وأرُعءثمْ ثلاث والمتحب عليه• عتمق أناما أن نبل أؤتر وأن الضحى ورك*م شهر الأن 
اكرمذي.وحسنع عي وحم عتمة 

الاشنيصوم اكان واللام الصلاة عله أنه ند بن أمامه روى لما والخميس( )ؤإلاثنين )٢( 
وفيداود' أم رواْ ٠ تألميص الاثض جم الناس أصال إن فمال؛ فغل والتحص، 

صائمأا.وأنا عالي بمرض أن لفظ،وأحس، 
والنعمالأُحبار كعب عن روي العلم، أمل من عندكثير تحب مشوال( س )وت )٣( 

أحدعن سلخي ولم يصومها الفقه أهل من أحدأ رأين، ما وقال؛ ماللث، وكرهه والشافعي، 
متاؤأتيعه ممضان صام ،محن اذ )٢^ تال نال أييب أم روى ما ولنا اللم،. من 
وحسنه.والترمذي داود أم رواه الديرI صام فكأنما شوال مءن 

إفرادويكره المهلر، تعجيل وم سنة ترك ولكن الحر إلى الوصال يكره ولا يومض، \ش 
وعمرةحح غ؛ر تْلوع في دخل ثس ١؛ للكفار عيدان وهما ومهرجان نيروز يوم 

قضاءفلا أمده وإن عذر، بلا نهلُه يكره ولكن ٠ يجبُ ولم إتمامه له امتحب 
صلاهفي شرع ولو ٢ بالشروعُ الدكر ولا القراءة ولا الصدفة تلزمه لا نكدا عليه، 

فيكالص،لإة الخلواف أن وجماعة القاصي وذكر فاثما. إلمامها يلزمه لم قانما تطوع 
الموديالجزء انعقد فهل ونحوم الصوم قطع وإذا الدليل، خصه فيما إلا الأحكام 
فعله.على يثاب وفد الشيخ: كلام وفي يطلأنه ج٠اءة ظع لا؟ أم نربة به وحصل 

القدرليلة ؤمميت، فيها• الدعاء إجابة ترجى مجعفلمة شريفة القدر وليلة )ضل( 
بالعشرمختصة وهي ترفع، لم باقية وهي ٢ المنةُ تللتؤ في مجايكؤن فيها يقدر لأنه 

اكاّعوالمهرجان رمع شهر مجن الرابع المرور الزمخشرى؛ نال للكفار( عيدان )وهما )١( ج؛'، 
الكرامة.عدم المجلّ واختار الخريف،، من عشر اكاض 

،الصّائمونوله الحديث، حيس، لنا أهدى اطه رصرل ،يا عانشة لمول يجب( )ولم )٢( 
أحمد؛رواه أفطرا شاء وإل صام ثاء إن، ه نفأمير المهلوع 

مالهص يخرج الرجل شل التطوع صوم اشل ام التلحديث وفانا فيها )بالثروع( )٣( 
حسهاء.ثاء وإن أمضاها شاء خان الصدقة 

افيقضى عاست ابن وعن ءم4 أم كل يمرق ُؤبها ت تعالى لقوله المنة( تلك )م )٤( 
القدر.ليلة أرJاJه٠١ وييها ثعبان من الصف ليلة الأقضية 



حاجلغر عرق ويوم الحجةُأُ، ذي ونع — اكامع؛ا؛ ثم العاشر وآكله المحرم 
ُلوالشك. والت ُ وال1جمعةر رجب إفراد ويكره يوم، وفطر يوم صوم وأفضله بها. 

وفرانء؛؛،وُتعة دم ص إلا التشريق أيام وصيام فرض، عن ولو المدين يوم صوم ويحرم 
إلافامده فضاء ولا اكللْ،، في يلزم ولا نهلعه. حرم مومع رض في دخل ومن 

اجاببمنة يستحب ^؛١٠ ستت?ناا كما٠٠ عرفة ثيوم سنة، كما٠٠ عاشورا، صيام التاسع( نم رالعانر ، ١ ر 
ُّقتادة• أم عن التكمتر م مرفوعا لم مأخرجه 

المالحانمل يضاعف ممضلة غريمة كلها الحجة ذي عثر أيام الحجة( ذي )وتع )٢( 
اذرسول نال نال: صاس ابن روى لما بالعادة، فيها والاحتهاد صيامها ويمحي، نيها 

صحيح.حن الحديث، العفر، اذيام هذه س الق إلى أحي، صالح عما من اما 
عليه،متفق بعده، يوما أو ناله ;وما يصوم أن رإلأ واللام الصلاة عاليه لقوله )والجمعة( )٢( 

الترمذي.حنه عليكم، افترض؛ فيما إلا تصوموا  ٦٠٠جن، اليوم صوم في وقال 
لملم، إلا التشريق أيام في يرخم رالم قالا أنهما وعائشة عمر عن روي لما وقران( )متعة ( ٤ ) 

صحيح.حديث، يصوم، أن الهدي يجد 
صائماأصغ، فلقد أرنيه فقال: حير،  LJأهدى اف رسول عانثة،يا لمول النمل( )في )ْ( 

^٠.لم مرواه منه((. فاكل 

بآم( تحح ويا اإجمعةُ ليلة حتى الليالي أفضل وهي ، فيهء فتطلِح رمضان من الأواخر 
العشرفي ؤتنتقل دعائه في حاجته وينكر نصا 'ثيؤء إلى تندأ م مترثعا فيها ينام أن 

ليلةفي محنالق أنن، لزوجته قال فيمآن وغيرهم الأريعة الأئمة عن ذللت، وحكي الأخير. 
كانوإن الأخيرة، الليلة في الطلاق، وقع العشر أول ليلة مضي نل كان إن القدر، 
عنكعب، بن أبي وعن المقبل، العام مجن الأخيرة الليلة في الطلاق، وقع ليلة منه مض 
شهرالشهور ؤأفضل لها شعاع لا بيضاء صيحتها تطلع الشمن إن النبي 

اثابهمتفق رممان« م ا'ذواخر العم في القدر ليلة والسلام،تحروا الصلاة عليه لقوله )فيه( )١( 
عانشة.حدث م• عله 

هولما تايعة ولأنها تتكرر، لأنها أفضل الجمعة ليلة أن رواية عميل ابء■ وذكر )الجمعة( ( ٢) 
جماعة.واختاره أفتنا 

ليلةأمارة ،أن عنه وروى ااطت،ا، محتا ،بيضاء الأحاديث، .صض وفي لها( سعاء )لا )٣( 
ولاحر ولا فيها برد لا ماحية اكّة ساطعا نمرأ فيها كان بلجة صافية ليلة أُها القدر 

الخاض
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سعآكد.وليلة وأوتاره رمضان. مجن الأواخر انمشر في القدر ليلة وترجي الحج• 
وردرأ؛•بما فها ويدعو أبلغ، وعشرين 

للأصك\فمباب 

ءنى«.فاعف الخفو تمح، عفو إنلد ءاللهم عاننة الم. ه علمجا ومجنه ورد( )بما )١( صي 
وعنهغيره أآ كان برأ عليه القس وحس الثيء لزوم اللغة ض )الاعتكاف( )٢( 'لأيد 

الآية.

أيامأمحل المحر ويوم وتال: الأسوع. أيام أضل الجمعة يوم الشيح؛ وقال عضان، رم 
منأنحل الحجة ذي وعثر أنمل، عرفة يوم أن حكيم أبو ذكره ما ؤظاهر نمام، ا ص

كلهاءا؛.الشهور أعشار ومجن رمجضان مجن الأختر الخشر 
الماجدالأصكافموأحكام باب 

عاقلمسالم من مخصوصة صفة على تعالى اف مسجد لزوم ذرع1 وهو 
أجنأته،ؤأطلق اعتكافا نذر خلو صاعة ؤأقله غسلا، يوجب مما طاهرا مميزا ؤلو 

خلوةل؛اقاليسمى أن يحل اولأ جوارأ؛ ويسمى وليلة يوم عن ينقص لا أن ويستحب 
وآكدهإجاعا نمضان وآكده برمجان يختمى ولا أولى• الكراهة ونمل لفروع؛ ام 

كمنالجميع لزمجه ومجصاليا صائما يعتكف أن نذر ومجن ؤمضان، من الأخير الخشر 
يعتكفأن نذر وإن الزمان جمح يملي أن يلزمه لا لكن مجعينة، بمر;؟ صلاة نذر 

تخرجصيحتها الشمس أن وأن تصبح، حتى مها به يرمى أن اكوكج، يحل = ثثش 
حيقذا.معها يخرج أن لاشعنان لايحل الدر ليلة القمر مثل شعاع ييها ض مستوية ام 

منالد عند اضل ايام من اما تال مرفوعا جابر عن حبان اس صحيح م \ و)كلها( )١( 
الحجة!(.ذي عثر أيام 

بضميعكف يقال لهم!، أصنام على ءيعكفون قوله: ومنه الثيء، لزوم لغة )الاعتكافج( )٢( 
قترئ.الكاف 

عليه.متفق المجدI م مجاور أوءو عنه عاسة لقول جوارا( )وبممى )٣( 
:بعضهم نول إلى نظر ؤكانه هذا، على يزد ولم )خلوة( )٤( 

حبدفعلي ُل، ولكن خالوُت، ثمل قلا يومجا الدهر حالوُت،  ١٠إذا 
مطلقا,الصلاة ندر لو محا على ينا، نكعتان أو نكعة الزمان( )حمٍع ره( 
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محتهامسجد سوى مجد كل ففي المرأة إلا فيه يجمم مجد فى إلا يمم 
ت'ه 

متىمنها والخروج إتمامها فله مها وفرع مدة »ي الاعتكاف نوى وإن محتها( )مسجد )١( أكي 
قضاؤه.فعله قطعه فان فه، الدخول مع بالية يلزمه مالك؛ ونال الثافم، نال وبه ثاء 'لأدل 

لنمهالنهار بعض في فقدم فلأن يقدم يوم اعتكاف ندر وإن ؤالثلاثين، الحادي ءب 
ُ.فات٠ ما نماء يلزمه ولم منه الباقي اعتكاف ٌم 

أنوله منه، لأبد لما إلا الخروج اه يجز لم اعتكاف تتابع لزمحه ومن )ضل( 
البه يليق مكانا يجد لم إن لحاجته بيته نصد وله صرر بلا المجد في يتوضأ 

ولهيلزمه. لم حاجته لقماء المريب منزله غيره أو صديقه له بدل وإن فيه، عليه صرر 
تعينإن وكذا الجمعة، بعد الرجوع ممعة له ويستحب الجمعة، إلى للخروج التبكير 
تمنلشهادة أو إليه احتيج أن متعن لنفير أو غريق انقاذ أو حريق لاطناء خروجه 

لوجودالمرأة ؤتخرح الكل، في العير زال إذا ويبنى اعذكافه بملل ولا أداؤها عليه 
إذاطريقه م ثإلشإء يإل؛يع المريض عن السثال ?^ ٢٢١محتها إلى فترجع ونفاس حيض 

أقربكان إن فيه اعتكافه يتم مجد إلى الدخول أوله ١ لمقلته يقف أو يعرج لم 
حيرتهلؤعآ كان فان ؤتطاؤل العتاد لغير خرج وإن ٢ امل؛ من حاجته مكان إلى 
يخلولا ثم معتكفه. إلى الرجوع عليه وجب وا-ما كان وإن وعدمه الرجوع بض 
بقىما يتم أن فيلزمه معينة ^١ متتابعة غير أيام اعتكاف نذر أحدها ت أحوال ثلاثة من 

أياماندر الثاني عليه،  '٩٣ؤد أوله من فيه حرج الذي اليوم يبتدى لكنه عليه 
يمين '٥٣وممر نمى م>ض أو حس ض يمنعه عذر لياذر كال فإن فات( محا )تضاء )١( جض 
الخاب

فقط..اليوم بقية ويقضى المحل فوات ل ص
إذاالمعتكفات رركن قالت عانثة لحاّيث الجد إلى ؤجعت طهرت فإذا محتها( )إلى )٢( 

حتىالجد رحبة في الاخبية يضرن إن الجد من بإحراجهن اذ رسول أمر حضن 
بامحناده.حفص أبر رواه يهلهرن، 

 I( )كنت،إن قالت عائشة عن وروى ذلك، يفعل كان الّم، ط لمثلته( يثق )أو ٣
عليه.متفق ُارْ(( وأنا إلا عنه أطل فما فيه والمريض البيت لأدخل 

بشروعينعن لا أن فالأول النير، بصريح يتمن لم الأول المجد لأن الأول( )من )٤( 
بلطان.منه أخرجه أو انهدم لو مجا أشبه فيه، الاعتكاف 

—٣١٠ —



محاب ريوري|لمدينة؛ 
مابوعليه الأيام من بقى ما يقضي بان ممى ما على الماء بض مخر ٠ ر معينة غير متتابعة 
منالأخير كالعشر معيتة أيامأ نذر الثالث كف\وق بلا الاصشاف وبين يمين كْا;ة 

منهالخروج يمكنه بحق مكرها خرج وإن يمين، وكفارة ترك ما قضاء فعليه وكاى 
شهرفي اعتكافا نذر لو الكن بعضه٠ خرج إن لا اعتكافه بملل يفعل ولم 
مجنالصمت وليس الو■جهينر أحد في الأيام تللث مثل في فضاؤه لنمه أفده ثم 

٠يف لم نذنْ وإن تحريمه، الأحبار ءلاهر والمجدت الموفق فال الاصلأم، شريعة  ٠٠١
ينوىأن المجد فصد لمن ويتيغى الكلام عن بدلأ القران يجعل أن يجوز ولا 

المعتكف.يتمحيثح أن ويكره أق، فيه لبثه مده الاعتكاف 
والحالوالقرى ا/خمار في احي المبناء يجب الماجد. أحكام في رضرآ 

الذإلى البلاد وأبغض ماحيها الله إلى البلاد وأحب  ٠٧١الحاجة حب 
'لاح-خرج ثم بعضها قاعتكم •تتامة، أيام عتمة أمحكم أن على لذ نال: بأن معينة( )غير )١( 

 Uاسقدم. ت
رأصهإلى يدنى إذا اذ ؤصول كان عائشة، لقول عليه نمى يعضه، خرج إن )لا )٢( 

عليه.عتفق غارجالهء 

نيلأن مّيى أبى ابن اختبار وهو لزومه، أحمل كلام وظاهر اس^( أحد )في )٣( 
هذاوعلى غيره، في القضاء يجزي فلا غيره في توجد لا فضيلة الزمان هذا في الاعتكاف 

لزمهأقسيم ثم الأواخر العثر أوو في اعتكافها في فشرع أيام عتمة اعتكاف نذر فلو 
لزمحهده أففإذا ندنه عن بالشروع لزمه انمشر اعتكاف لأن نال، مجن الخثر في نماؤه 
القواعد.في رجما ابن ذكره أفسده، ما صفة على نماؤه 

يومات ص،لا نال؛ أنه اطه رمول عن حفغلت قارن علي لحدت به( يف زلم )٤( 
داود.أبو رواه اإليلأ إلى 

مّمح،هيا قيئ على ؤوج؛ت غتقول، وقه في جاء فد رجلا ترى كأن الكلام( عن )بدلأ )ْ( 
ونحوه.اذه إلى رحزتى ض أشكر ؤإ؛ما أهمه عندما فوله بخلاف 

الاعتكافينوي أن غيرهما أو لصلاة المجد قصد لمن العباص أبو ير ولم فيه( لثه )مده )٦، 
اختيامات.فيه. لبثه مدة 

منهاللناس بد لا أشياء ثلاثة يقول،ت اف عبد أبا معت، ّالمروذي; تال الحاجة( )حسب )٧( 
بولءأمحر تاإسا ءانث.ة رؤت لما اه، اجد ؤالمالمصاغ ذكر ؤابإه والقناطر الجسور 

أحمد.رؤاه تطيمح، إن اكور في الساجد ببناء ؤه اطه 
-٣١١-



؛سكهل وعكسه دونه. نيما يجز لم الأفضل عين وإن ٠• ف؛هُ يلزمه لم — فالأتمحى ءب 
المجالاجد، مثلاثة إلى إلا الرحال تند #لا ؤالملأم الصلاة علمه لقوله مه( يلزمه )لم ١( ) ماض 
،الأتماب 

عاليه.متغق طا« ومجدي الأنمى والمسجد الحرام اش 
فقالالمقدس ت م بملي أن تخر لمن واللام الصلاة عليه لقوله بعكه( )وعكس )٢( 

وأبوأحمد رواه إذن« شانك يقال: ماله هها، صل نقال ماله الحرم، في ههغا ءصل 
داود.

كليمان أن وبمن ؛ ٢١الجة م بجتا ل اف بمي ف مجدأ بمي ومجن ، سؤاقهارأي 
رأسوحالق حرب ونص أظفار ؤتقليم ؤمخاط ونذر ونداة ومخ كل عن مسجد 

اإ-محراحدر قوى كريهة ؤائحة له من دخله وإن كريهة، رارحة وعن إبط ونف 
الماقبدمه وإن دفنها. وكفارتها خطيئة فيه وهو ا هوائه في ؤلو بصاق، مجن ويمان 
ويكرهإنالته، ؤتجيا قمة أو بدم نحرفته ونحوم يعمه، وحكه ثوبه في أخذه 

وفيالضمان. ووجب حرم الوقف مال من كان وإن وكتابة، وصغ بمقش زحرفته 
تعليق؛ويكره الدبجا؛ نينة من هو ونال. أحمد يره ولم اه. بمجميمه باس لا الغنية. 

٠٧١والإجارْثالئرإء البيع فيه ويحرم امض، في يوضع أن دون نلته فير وغيره مصحف 
مرفوعاّهريرة أبي عن مجلم رواه )أسواقها( )١( اش'ب 
قال_ _مجدا بمي مجن يقول، اف يصول سمعت تال عثمان لحديث الجنة( رفي )٢( 'م 

عليه.متفق الجنة!( في بجتا له بمي — الك وجه به يتم نال أنه حت بكير 
صيخرجها القيام حتى أمتي أجور علل راعرضت مرفوعا أنص لحدبث إبهل( )ونتف )٣( 

لهاذ بتي المسجد من أذى أخرج ااُن مرفوعا سمد أبي وعن داويا أبو رواه المسجدار 
لدلك.تبن لم الساجد لأن الجة(( م ط 

اسرواه اواس« منه ياذى مم1 تاذى المادتكة وإن والسلام الصلاة عليه لقوله )إخراجه( )٤( 
ماجه.

المجدنبلة في نخاعة رأى والملأم الصلاة عليه وأنه أس لحديث هوائه، في )ولو )٠( 
الحديث.وجهها( احمر حتى فغضب 

إلامحط محوم عمل ماء راما الله رسول قال• قال عمر عن وروى الدنيا( زينة )_ )٦( 
رواهالمساجدء يمثييد أمرت ما مرفوعا عباس ١^ وعبن ماجه، ابن رواه مساجدهم(( تخرقوا 

داود.أم 
)أنهىجده ص أبجه عن شعيب س عمرو لحديث كثر أو المع قل وفناهره )والإجارة( )٧( 
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مابيخرم ولا آخره. بعد وخرم الاور ليكه تل *ِعتكفه دخل معنا زمنا ندر ومجن 
الأيل

اأئز'فيه التكسب يجوز ولا ،. iJijjنجااف أؤج لا يقال؛ أن ؤبمّن ، ذاءلل١ فعل فان 
المناعوقعود للمعايش مكانا المسجد يخذ أن يجوز فلا ؤغيرها كخياطة بالصنعة 

،وإنريشتريها من ينتظرون فيه الضائع وضع بمنزلة يكريهم من ينتظرون فيه ؤالفعلة 
هنفيلزم أن إلا المجد دخل لرجل أيبجا لا أحمدت قال باس، فلا أبؤابه خارج ؤقمؤا 

خرجذلك من فرغ فإذا ؤللصلأة، لدلك يميت إنما اجد المفان بيح، ؤالتالدكر 
للتكبويحرم نعاله، وحمض ثوبه كرقع التكب لغير اليسير يكره ولا معاشه، إلى 
لأنالحاش: قال فيه، النعش ؤصع في يسهل ولم فيها يهل أحمد فان امحابة إلا 

الصبيانتعليم ذلك على ويخرج الدرإّة، معنى في فهي للعلم تحصيل نوع الكتابة 
صوتونير لاغ حايث، وكثرة وخصومة لغط عن بيصان بالأجر، فيه الكتابة 
أوبقول وغيرهم المصلين وإيذاء اء ؤالنالرجال اختلاط من فيه ،ويمنع ربمكروه 
الكاحعقد فيه ويباح الفقه، مسائل في بالمافلرة باس لا عقيل: ابن تال لإ 

المجلفي يكؤن أن ؤللمريض المباح، الشعر وإنشاد ؤالحكم واللعانُ ؤالقضاء 
كبيتةلأيتدام ما ؤكدا فيه النؤم ؤغيره للمعتكف ؤبماح خيمة. في يكؤن ؤأن 

داودوأم أحمد رواه اجد(( المفي الأشعار تناشد ؤكن والابتياع الع عن انف ;؛سول 
سوحسنه. ؤالترمذي ائي والم

الكراهة.مع والشافم عالك وأجانْ المعر، حنيفة أم وجوز ماطل( فعل )فإذ )١( 
الحرمات.كسائر ذلك ص ُنعهم الأم ولي وعلى يشتريها( س )؛ننفلرون )٢( 
حنيفةأبى طه_، وهدا مستحبا، أو مباحا' كان إذا يكره لا أنه هدا )يمكروْ( )٣( 

العلمفي المجلّ في الموت نفع في ثل فانه ذلك، كراهة مالك ومدهج، ؤالثافم، 
ذلك•في ختر لا فقال؛ وءمْ 

ّا( ربه مناج كلكم >األا وحديث ا( الملي ١لقاركاء أنمق ما )١ لحديث فعل( أو بقول ) )٤( 
عليه.متفق شاهدا( وأنا ألمسجد في راتلاعنا وفيه معد ين سهل لحديث رواللعان، )٥( 
هذهإن فقال: بطه على المسجد في مضطجعا رجلا )ررأى النيئ لاق فيه( )لنوم )٦( 

نوم■،ينكر ولم ألضجعة فانكر صحيح، حديث داود أبو رواه الله يبغضها صجعة 
المسجد.في سامون الصفة أهإ وكان هو، حنث س بالمسجد 
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امابيعضه. عالا واجتاب بالقرب، اشتغاله ويستحب ا. اءتكا٠ه١١فسد زج في ؤطيء وإن 
الألو

الكابكف\دف ^١ حنيفة، ؤأيو مالك تال وبه المنذر ابن حكاه العالم أهل  ٤٠١٠٠٠٥٠٠^اعتكافه^ رمد ( ١) 
الأيلدره. كرك إلا عليه 

اوكتابالملائكة أن نسح كنا عثمان ين جرير قال صدؤه، إلى يتقدم فلا الممحر ؤقت 
غيرعلى لا فيه عليه ؤإلتصدق المؤإل ؤيكره اؤل، الصف م الصبح تبل تكؤن 

الخميسيوم ه كنوبس المجد. في ؤصعهما نعليه ني يصل لم وإذا السائل، 
فيهالقنادل شعل ويستحب الجمع، في ؤتجميره ؤتهليسه ونفليفه كنامته وإخراج 

الدينمعد ١لقاصبي فال مجته، ويمنع الحاجة، على نيادة إيقادها ويكره ليلة، كل 
علىيزاد لا بالمعرؤف يستعمل المساجد في الامنصاح على المؤمف ت ١إحارني 
لكهالماذن، إيقاد ذلك عن وزب الإناع: شرح في هال، صمن. زاد فان المعتاد، 

المسجدمجن شيئا أحد إذا وينبغي اللتل، بقاء على علامة العادة بحسب ؤعفبمان في 
بهاؤمجى ثم يده في أخده لو ونحوها حصباء بخلاف فيه يلقيه لا أن عنه يصان عما 
أنوين  ٠١والقراء الفقهاء اّتهلراف، مجن ؤالجوامجع المساجد في الناس ويمنع فيه. 

أصابعهيثبك ولا القبلة، مستقبل والدكر والقراءة الصلاة في المج،- في يشتغل 
أنللأمام ت الشيخ قال باإغص,_،. ويضمن إجماعا الأتلامح، في المسجد ؤيضمن فيه، 

مطلقا،المع ؤكته بالماس، يضر لم ما ؤعليه ؤإمع ^^، في مسجد بناء في ياذن 
ويكرهونحوه، الأول كضيق لحاجة إلا مسجد ب، جنإلى مسجد يبنى أن ويحرم 
ويجوزأظهر، الكل في والتحريم قلت: نجس، بجص ويجصيصه بنجس وبناؤه تطينه 

بالأخر،ؤانتفع صح مسجدا علؤه أو بيته ممل جعل وإن ٢ صجد.أل الميعة تتخذ أن 
حريمالقاؤني; وقال عليه. نص لمصلحة بناؤه ويجيد المسجد يهدم أن يجوز ؤقيل 

إذنفيه يعتبر ^١ مجنه متعوا بأهلها مجممأ بها امحرتفاق، كان إن اجد ؤالمالجوامجع 
.أالر ثلاثة• م إلا حمى رالأ قال، أنه . الني عن روى وند لحرمتها. صيانة )والقراء( ( ١) 

اسبعليه مادار فهو الفرس 'لول وأما حريمها، منتهى نهو الر قاما القوم، وحلقة والفرس 
والحديثللتشاور، الجلوس في >تدارتها مفهو القؤم حلقة وأما ُرمًلا، كان إذا برصه 

جيد.إصاده 

وصوامجعالكنية ومثلهأ أسلموا أو أحد القرية غي الذمة أهل من يق لم إذا )مسجدا( ( ٢ر 
الرمان.
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انماسكتاب ماب 

يافقال؛ اس )صول |حطبنا تال هريرة أم عن بامحناده ملم روى لما عمره، )م ١( ) التممأز 
نكتعام؟ أكل اس رّول يا رجل• فقال فحجوا. الحج عليكم فرض نل- الناس، أيها 

ولمالوجت نعم نلت ا|لو أئ اف رمحول فقال ثلاثا، نالها حتى اذ رمحول 
علىواختلافهم صوالهم بكثرة قبلكم كان مجن هللث فانما ركنكم، مجا ذروني امتطعتم، 

ندعوْ،.مجيء عن نهتتكم وإذا امجتهلعتم، مجا منه فاتوا بامجر أمجرتكم إذا أنبيائهم، 

والاثارالمجد في المواك كره العالخاء من أحدا علمت محا الشيح; قال الملطان، الكاب 
فلموجمعه فيه شعره سرح وإذا المجد، في تاكون يكانوا الملف أن على تدل 
بذلك.باس فلا يزكه 

٧١ْغامك كاب 
فرضوهو الإمحلأم، أركان ؤأحد مجخموص نمن في للمك مكة ضد نمعا وهو 

هجرته.بعد المم يحج ولم الأكثرين، صد نع منة وفرض عام. كل كفاية 
وجهعلى البيت ^١^٠ ممعا والعمرة بها. نارنا الوداع حجة واحدة حجة سوى 

مويجاز آ المكيل على تجب لا ونصه كغيره المكي على ولجب ا ٠خصوص١٢
القعدةذي في ؤاحدة عمرت أمحع النم واعتمر الفور، على أإحدْ ُرة العمر 
أنؤعنه ا حنين؛ غنيمة نئم حض الجعرانة وعمرة حجته وعمرة الحديبية ؤعمرة 

تعفلمه.من إلى الثمي لنة رالحح( )١( مراض 
الُهلإسول لأيا عانثة ولحايّث، رانمرهؤ< الحج >ؤوأتموا تعالى؛ لقوله آخره( إلى )ُخصوص )٢( التأس 

أحمدرواه وانممرة(( الحج فيه ثال لا جهاد عليهن نعم قال جهاد؟ ص الماء على هل 
شيخأم إن فقال؛ . الهي أم أنه رزتنالس؛لي أك وعن ثقات، ورواته ماجة وان 
الخمسةرواه واعتمر، ايلث عن حح نال الظعن، •لا والعمرة الخح يستطع لا كر 

الترمذي.وصححه 

ليسمكة أهل يا ويقول: واجبة العمرة يرى عباس اس كان أحمد: نال المكي( )على )٣( 
المكيوهو مسلم بن إسماعيل رواية عن وهو بالبيت، الطواف عمرتكم إنما عمرة عليكم 

صعيف.وهو 

عليه.متفق ذكره نم عمرا( أريع واعتمر واحدة حجة الم. أس»حح قال )حنين( )٤( 

على٠ مرة؛ عمره في القادر الكلف الحر الملم على واجبان والعمرة الحج 







بأجئ وإن امدصليه• ؤالحوائج القمعية ؤالنفقات الواجبات تفاء بعد لمثله صالحين وؤإحلة 

ناساالبالغ يء المم ووط، ؛ ١^١١صام صوم كفارْ ني وجب وإن ونسيان. 
*ض 'rالبلو بعد القضاء أؤاد إذا الكن ١ نصا البلوغ بعد القضاء ويلزعه ٠ فامحي في بمضي 

بالطلاقفحلف بواجب أحرمت ولو ؛ المقصيةُ على الإملأم حجة يقدم أن لزمه 
المحصر،بمنزلة هي منصور ابن ونقل ، أن يجز لم العام تحج لا أنها الثلاث 

هيهلاك الطلاق عطاء: قال فقال: المئلة ءده عن مثل أنه أحمد عن مهنا ونقل 
منه،تحليله ولا والذر الفرض حجة س ولدهما منع للوالدين ٠وليس المحصرر بمنرلة 

مستحبمفر ومن التهلوع حج من منعه ولهما فيه، طاعتهما للولد يجوز ولا 
قاصفين،كانا ولو معصية غير في طا-محهما ويلزم تحليله لهما ليس أولكن أ كالجهاد 

منسفيه منع لولي وليس ؤاتبة، منة مءن ولده منع له يجوز ولا فيها. طاعتهما وتحرم 
يكثرأن وينبغي ٠ الأّتطاءةُ الخامس ٢ مدين؛ يحلل ^٠ منه تحليله ولا فرض حج 
؛نفقه،بما ه نفتطب وأن و;فيقا محتاجا ليؤثر إمكانه عند والنفقة الزاد من 

طعامعلى يوم كل الرفاق واجتمع ؛ ١١وأمثاله الزاد في غيره يشارك لا أن ويستحب 
يراض
كتاب

ام

٠٢

'رإىالصم بب بالولي على الكفارة آؤمنا حنث والإنصاف؛ الفروع في وفال الولي( )صام )١( 
عنبالنيابة لا ه نفعء■ الولي فيصوم اه—، ابتداء عليه لوجوبها عنه صام الصوم ويخليا 
ؤمضان.كقضاء اليابة ندحله لا ء بالنهر الواجب الصوم إذ المم 

حتىذمته م فيبقى لازم لإحرام إفساد لأنه عليه نص بلوغه نبل نماؤه يمح ولا )نما( )٢( 
عنه.أثلم مات فان يبلغ 

الإملأم.حج إلى ينصرف لغرم فبل يحرم كالبالغ فهو وفعل خالف فلو المفضية( )على )٣( 
فيه.الوقوع س حوفأ اذ فرائض ترك لها فليس ُباح الطلاق لأن تحل( أن يجر )لم )٤( 
الطلاقصرر لأن هذا إلى ذهب أعلم واذ فا;إْ ءْلاء، بقول واحتج المحمر( )بمنزله )ْ( 

هلاكاعطاء سماه ولهدا وولدها زوجها ومفّارنة بتتها من خروجها من فيه لما عقلتم 
حصرأذلك كان مالها إليه تدفع أن إلا الحج من عدو منعها ولو مؤّى، أبى ابن ثاحتا;ْ 

المتحب•وعلى الكفاية فرض على مقدم وهو عض فرض الوالدين بر لأل )كالجهاد( )٦( 
بالشروع.إتمامه لوجوب أحرم إذا مدينه الغريم يحلل لا أي مدين( يحلل )ولا )٧( 
سيلاه.إله امطاع اؤس لقوله )الأسهلاءة( )٨( 
به.يرضى لا وتد رفيقه س أكثر أكل أو النزلع إلى أفضى ا يرلأنه )وأمثاله( )٩( 
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حيثأمن ويصرمنه؛ يحج س شم أن لنمه مدْ لايرجى أومرض كم أعجزْ اجإب 
يستقأن إلا عله حم لا مالك: وغال والثانع، حيفة أم ثال وبهذا عته( )ويعتمر ر١( مإض 
٠الك؛اب  ٠

ولنامتطع، غير وعر ١^،^ امتهناع ؤس قال تعالى اش لأل ذلك له ارمحا ولا ه بنم'ض 

يلزمهلا من الحج يكالف فان المشايمة، من بالورع أليق المناوئة على أحدهم اضاب 
يجب،،ؤلم الًحأله اّتحب الناس يسال، ولا يلحقه صرر غير س ذللئ، ؤأمجكنه 

أحبلا ؤاحلن؛ ولا ناد بلا البائية يدخل فيمن أحمد قال المسثلة، حرفته لمن ويكرم 
احتاجومجن نصا انمت، خوف مع النكاح ويقدم الناس أزوال على يتوكل ذلك، له 

الرجلعن الماة نيابة ؤتجوز متكوبا، أو مالأ له غيره ببدل متطبعا يصير / إليه* 
الامنا طريقأ ووجد المسير ؤنتا في كان إذا لنمه إليه العي أمكنه ومجن وعكه، 

ولاالمخفر عن الدفع في إليها الحاجة عند الخفارة تجوز الشيخ: وقال فيه، حفارة 
أوأنأ يسيرة تإ كانوإن ١لخفارة مع الحج يلزمه لا ت الجمهور وقال عدمها■ مع تجوز 
الؤجومائمائط فمن ^٨، ٠١١ؤأمن الؤفت معة ؤاما المعتاد، على واسق الماء يوجد 

يعزملم إن يأثم هدا فعلى ٢ الأكثرر احتارْ الأداء لزوم ئماثهل مجن أنهما وعنه أيضار؛،، 
فانر الإثم عدم في الأداء مقام يقؤم العجز مع انمادامحن، في فالعزم الفعل، على 
الإحجاجويكون ٢٨١صهلن؛نوبا مجاله من أخرج ؛ الثمطيزلهدين وجود نل مات 

بالإعادة.منهم واحد يزمر ولم لهم تيء ولا حجرا الصحابة ص حلقا لأن الحج( ) )١( أثش 
العن—ايخاف لا كان وإن الممءِات في تال بل لغيره، هذه أر ولم إليه( احتاج )وص ٢( ) ص

واحدا.فولأ الحاجة بهده اعتبار تلا 
المدع.في ناله المادة، في بدلها يلزم فلم رشوة لأنها يسيرة( كانت )وإن )٣( 
ومجدهبتا.والشافم حنيفة أبى مذهب وهذا أيضا( الوجوب شراثهل )فمن )٤( 
عنهحج المين *ذين وجود مل مات نم الخمسة الشروط كملت فلو الأكثر( )اختاره )ه( 

الزادقال: الحج؟ مجب< ما -قل أوا الم خ الحرفي كلام فناهر وهو مجونه بعد 
زاللو ما بل-ليل العبادة وجوب في ■؛؟؟U ليس الأداء إمكان وخ حسن، حديث والراحلة! 

فيه.الأداء يمكن لا مجا الصلاة ونت مءن يبق ولم المانع 
اصتهلعتم!.مجا منه فأتوا بامجر أممتكم ءإذا واللام الصلاة عليه لقوله الائم( عدم )في ر٦( 
والراحلة.الزاد وجود مع الخلريق وأس الوقت مة النرض( )ْذتن )٧( 
عليهوجوبه لعا-م الأول القول دون علبه وجوبه بعد لموته الثاني، القول على عته( )ينوب )٨( 

.المذهب وهو 
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وبيجود المرأة على لوجوبه ويشترط بمد عوقي وان عنه' ويجزيء وجبا 
جىامرأة »أن عاص ابن ويوى ويممر، أبجه عن يحج أن . الم أره حث ;تين دت ح= 

اششيخا أبى أليمن الحج في عمائم على الق فريضة إن الق يبمؤل ايا ت نالت خثعم من 
متفقالوديع حجة في ؤذللث نعم، نال عنه. أفاحج الراحلة على يثت أن يطيع لا كسرا 
صه.يجهز قال ا/يطاعق يجد شيخ عن علي ومقل عليه، 

الأظمو*و يجوز لا واكاتي الأصح، م مله أو الناب نيغ بمد عدم سواء )الإحرام( )١( 
المؤفق.عند 

صربمات حث من صه حج الطريق في ناثمه أو م مات ولو عليه، وجب حيث، من عنه 
ميرجى ومن  ٢٢٠إذن بلا ولو عنه أجنم بحج ،ويسقط ونعلا١ ونولأ مسافة بقى ما 
٢،يرأل لم وإن يجزنه لم سل فان يستتب أن له فليس ءءرْ أو رض مجن ءذرْ نيإل 

وإن■، ١ إجماعا الؤاجب الحج في يستنيب أن يجوز لا ه بنمالحج على والقادر 
وصنتهمجحل محن بالحج ثلثه يف لم وإن الميقات، مجن جاز نفل بحج وصى 
عليه.نمى الحج في به يعان أو بلغ حيمثا مجن به حج 

محرملا لأنه محرم إلى يفتقرن ^١ معها يسافرون المرأة وإماء اإشٍخت نال )فمل( 
الشيح،قاله مجا على مثاله الإماء مجن عتاممها في ويتوجه اه الخالة الخالة في لهن 

المحرماعتار كلامهم وظاير الْروِع؛ في قال، المعية• لانقطاِع عكسه وبمحتمل 
ولا ٢٠١وبمتها المومحلوة لأم محرما زنا أو بشبهة الواطيء وليس الأ-محار، لخموم للكل 

الكقابوطته. من عنه يحج أن يلزم فلا عليه وجب ما بعض مؤنه تبل لفعله )وفعلا( )١( 
حىعن حج من بخلاف بالدين، ثسهه ؤإلسلأم الصلاة عليه لأنه الميت ولى إذن( )بلا )٢( 

إذنه.بلا 

قدرخان مراعى، ويكون الأستناة له حنيفة: أم وتال الشافعي، تال وبهيا بجرأ( لم )وإن )٣( 
لهيكن فلم بنفسه القد;ة يرجى أنه ولنا ذلك• أجزأه وإلا لزمه بنفسه الحج على 

الحجمنه يرجى لا الذي الكبير الشيح ءأن الحج في وؤد إنما النص ؤخ الاستتابة، 
محنفه.

نادروهو الإسلام حجة عليه مجن أن على الخلم أيل أجمع المغير: ابن قال )إجماعا( )٤( 
•عنه غثره يحج أن عنه يجرى لا الحج على 

أكثرقول وذكر الشبهة احطء المحرمية نوت الشيح واحتار السب، إباحة لعدم )وبنتها( )ْ( 
العلماء.
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ماتوإن ماح. ب أو بمب التائي على عليه تحرم من أو زوجها وم محرمها ص
الأيل

الفريلزم لم القمة بذلت ؤلو لحرمتها، لا ؤتغل؛ظ عقوبة عليه تحريمها فان الملاعنة أجرب 
الفلرجاز ؤلو ٢ نصار لمدته مجحرمجا العد ولص لها محرم لا كس وكانتا معها 'م 

كانبعدخروجهافان محرمهامجان وإن حرممحرم بغتر ولوحجمتا إلتها، 
ام1حهمةل تصر ولم بجلد إقامتها إمكان مجع ؤلو مضتا بعيدأ كان وإن ؤجمتح، قريا 
الميتالحرم كان وإن أبلى، فهو يلد الإقامة تْلوعا حجها كان إن لكن 

فواتفخثستج مجان ثم به فاحرمتر الحج م لها أذن اوإن العديل في فيأتي زوجها 
فيبه الإتيان لزمجها تيء عدتها من ض قد رجت ومتى مفرها، في مضت الحج 

العدةلتقضي أتامتج العود يمكها قربجة أو بلدها في وهي تخش لم وإن زوجها، بيت 
وإنبعمرة، تحلال.تج الفر أمكنها إن المغنى; وفي بعمرة. لفواته وتحلل مضتا وإلا 

أنيجز لم قضاء أو الإسلام حجة عليه ؤمن المحمر. تحلل تحللتا يمكنها لم 
ذللث.في كالحج والعمرة ا الإسلام١ حجة إلى انممف فعل فان ا غيره؛ عن يحج 

واحادأبن، عن أو عنه استتاُجج ٠ؤلو ونفله١ نذده فعل فله أحدهما بواجب، أتى ومجن 

غمولأته ضعن! عدئ مع الرأة أمفر نال الض. عن عمر ان لحدب )نما( ١( >ع 
•علتها مأمون 

وقالالعمرة. وكا.ا وغره، دين من يلزمه حقا ورلئ. حج ،كمن وفاتا، الحج وأجزأ( )حرم )٢( 
شمطذالمحرم ليس والشافعي; مجالك 

كالمريض.بها ما زوال بالتحلل تتمي ولا الرجوع إلى تحتاج لأنها محممة( تمر )ولم )٣( 
 Cإنأنامن، تخش لم وان سفرها، في متث الحج فوان، حشيت إن أنها العل.د( )في )؛

العود.أمكنها 
قال:شرمان، عن ليك يقول: رجلا ااّمع إنه مرفوعا عباس ابن لحدين، غيره( )عن )ْ( 

أحمد.به احتج شسممة(، عن حج نفك، عن حج نال: لا، فال: نفك؟ عن حججن، 
المهني.وصححه حيد وإصّاده صالح رواية في 

شبرمةااعن وحج عك راهازه ضعيف باساده ١لد١رنهلي روى لما الإسلام( حجة )إلى )٦( 
التلية.أامحاكا( بقوله وأراد حج. إلى حج فخ القاصي يجز ولم 

 UC^ نان.رايحج أن خله ايملأم حجة حج فمن الأجر، بجا يواجه أش من أثم، ونفله( )نديث
انمرة.وىل-ا يعتمر، أن بجل ونفلا 
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ش^١؛. من أخرجا لزمام مجن 

ثثشأم وتال والشانص، وطاوس المحن قال وبه يفرط، لم أو قرط ماله جميع من تنكته( )_ )١( 
الأيل#أن عباس ابن ؤوى ما ولتا الئلنه، من فهي بها أثبمى فإن بالموت، يمط وُالاكت حنيفة 

=امرأة ءأن وعنه أبتكا٠ عن حجي تال يحج ولم مات أبيها عن التي سالت امرأة 
صابوبمح ، ١^١١نل الإملأم بحجة ويحرم جاز، ط ني ندرْ في وآخر رصه في 
"مفي يؤب ؤأن ذمته، قي العمرة بقاء مع ه نفعن أمقهله مجن الحج في يتوب أن 

ؤغيرهلقادر الاستتابة ؤتصح ٠ ذمته؛ في الحج بقاء مجع ه نفعن أسقطها مجن العمرة 
٠غ؛رْأ عين أبى فإن اكمحن، إله جعل وصى بمعتتن ايائب وهمن الطوام؛ حج في 

ليحجالمال إليه سلم عمن لى نسبه أو اسمه جهل وإن ، نصا لففلآ ميته نؤبمبر 
أحقلأنها أمجه ويقدم عاجزين، أو ميتين كانا إن أبويه عن يحج أن ويستحي، عته. به 

الهلريقصل أو مرض أحمرْ أو النائب، ُاُتإ ؤلو ٠ نعلها؛ على أبيه أا-بمب، ويقدم بالبر 
فيمرصن وإن ب،• التنيعلى الاحصار ؤدم نصا. انفق لما الضمان يلزمه لم 

القولعلى الممتتيبا عذر زؤإل النامسا يعلم لم وإذا وجوعه، نفقة غله نعال الهلريق 
نصرابن رجح السي_ا؟ عن او المامب، عن يقع هل الذهب، على علمه نز بعزله 

عنوالعمرة لشخص الحج قامن يجعل أن ويصح نفقته، وعليه المتنيبا عن اذ 
فيؤفدم لهما، أحذ ما وند للتاسبج ؤالعمرة الحج ؤنع ياذنا لم فان ، باذنهما؛ احر 

لنفسهفتمتع بحج أمر وإذا نصفها. كل نفقة من ويرد عنهما يقع ؤالشرح. الغنى 
,طيأنها يوه لم ولو ندرْ عن الأحرى ثم الإسلام حجة ض أولأ أحرم ؤأيهما الأحرى( )ثل )١( 

ص.نم منهم' لانعقاده الحج م اضن اعتار لعدم النذر عن 
آحرهاأ.إلى أحدهما ما-محب أتى )ارب نوله: ني نندم كما ذمته( )في )٢( 
حجةلأنها حنيفة، أبى قول وهو المذهب وهي الرواص إحدى هذا الملوع( حج )في )٣( 

وهويجوز لا والثانية بعضها، وفي كالمعضوب فيها تب يأن فجاز ه بنفتلزمه لا 
الشافعي.مذهب 

بابانه.حقه لمقوط غيره ص بحج إليه موصى أبى لو ؤكذا وحاكم، كوارث غيره( )عين )٤( 
يقلوالديه وعن عنه الرحل حج )1إذا مرفوعا أرقم V زيد وص ذمته. لإبراء فعلها( )على )٠( 

إسنادهِبى ١ادارثطم رواه برا، اثئه عند وكتنمبح الماء في أرواحهما لأسبشرت وعنهما عنه 
ضعيفان.

•مشروع -لئ، زالقران ^٠٠ بنلثه، واحد كل استنابة إذ ربادنهما، )٦( 

الثام
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المواقيتباب ^
الأُل

اليمنؤأهل الجحفة والمغرب ومصر الشام ؤأهل الحلمة ذو المدينة أهل وميقات 

علىكان لو أرأيت ت فقال ذلك عن ماله الض أحوها فأتى فماتت تحج أن نذرت = آمآَ" 
ائي.النرواهما ;القض-اء؛( أحق فهو اف فاقضوا نال نعم. تال ئاصيه؟ أكن دين أختك اش 

علبهمحاء ولا جانّ بالحج منه فاحرم الميقات إلى خرج خان حج ثم الميقات ث ٢٠ء
منترك ما بقدر النفقة من ؤيرد ميقاته كرك دم فعليه مكة من بالحج أحرم وإن نما، ض ' 

أمرهوإن ثيئا، يضمن لم فقرن بإفراد أُر وإن ومكة، الميقات ين فيما الحج إحرام 
تمتعأو فأفرد بالقران أمره وإن الفقة. من شيئا يرد ولا الأمر عن وقع فقرن باكمتع 

الأمر.عن ووقع صح 

فيويجتهد ١لذلاام١م س الخروج في وليجتهد فلمادر، الحج أياد ومن )فمل( 
يدعونكعتين ويصلى بغرزة، تمك فليعالما يكون أن ر نيوإن صالح، يفيق 

يقولثم ركعتين منزله في وبمالي الفعل، على العزم نل الأتخالآ يدعاء بعدهما 
فرالفي الصاحب أنت اللهم عندك، وديعة وولدي ومالي تأهلي ديتي هذا ءاللهم 

يومويخرج أفضل، اللام نبل يدعو الشيخ; وتال وااولد« والمال الأهل في والخليفة 
أو^٢٢ نزل إذا ويقول ويكر الاثنين، يوم أو وغيره: الزاغونى ابن قال، الخميس، 

٠.وؤدأ ما بالا.أ دخل 
المؤأقتباب 

فمنمكة مجن العمرة أؤاد ومن مخصوصة. لعبادة مجعنة ثأنمتة محواصع شنعا وهي 

الس تبمتهل والديون، والمأري الودائع وكذلك لأرُابها /لها ١لمفلالم( من )الخروج )١( ثجر 
•عهدته من الخروج ستطع ي ص

خلق.ما شر من التامات اف بكلمات أعوذ مرلأ( نزل )إذا )٢( 
أقللن،وما جع الانيين ورب أمحلللن، وما السبع المرات وب ءاللهم ومنه ورد( )ما )٣( 

أهلهاوحير اميه هنْ حير أسألك ذ;ين، وما الرياح ولب أصللن، وما النياخمن ؤوب 
فيها•ما وفر أهلها وشر قمعا من بلغ وأعرذ غيها، ما وحير 
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الأول'
وذوشوال الحج ؤأنهر الحلُاا، من وعمرته فمنها، ك أهل من حج وس ■مرهم، 

صيروي الهقات، س إحرام عرق ذات س اق = ،واض 
الم.عل. ؤابن المنذر ؤابن الئايم واّتمحه الشق من بمحرم لكن أنه أنس 1لإلب 

أنبكر أم ن الرحمن عد الم. أم ولذلك نحلأئ، هذا م نعلم لا الحل( )من )١( 
يومثد.بمكة وكات اكيم من عائشة يعمر 

مباحلقتال إلا عليهم دم ُوصعهمأا،ولا من أحرمؤإ لرمهم ثم مكلف غير أو كافر أو محاّ 
ونحوواحثاز ولصيد مج؛رة وناتل ٢ ونيجُ كحطاب متكررة حاجة أو خوف أو 'م 

وحثمجؤضعه مجن أحرم المسك له بدا إن ثم بالحل قريته إلى يتردد ومكي ، ذلاكر 
للنموأمحح وحل، وحلق ومعي طافا لنسلك مكة لدتمل الهمان مجن الإحرام لزم 
 .J صلاةإلى الثمس محللوع من وهي نهار من ساعة محلين مكة لحول أصح١به

أوالحج فوات يخف مجالم منه فحرم يرجع أن لنمه النسك يريد جاون؟ ومن ٢ العصرز 
غيرهأو مجوصعه من دونه أحرم وإن عليه، دم فلا منه فاحرم يجع فان غيره يخلف 
وإنُرجوعه، الدم يسقهل لم الهقات إلى محرما لاجع وإن دم؛ فعليه غيره أو لعذر 
ملوبالحج ، الهمان؛ نل يحرم أن ويكره المجاوزة. دم يشل لم هذا كه نأفد 

بمحرمأن له فكان ماح وجه على حمل لأنه لكف أو أسلم أو عتق إذا موضعهم( )من ( ١ ) ر أظ
الموضع.ذلك كأهل منه اكام 

السلطان.رسول هو بالمجيم؛ )فثح( )٢( 
إلامحرما إلا مكة ان إنيحل لا ءآاسن ان ءن حرب روى لما ذلك( )ونحو )٣( 

أحمد.به احتج متافعتا. وأصحاب والحطاين الحمالين: 
أنالأحر واليوم بالذ يوَن لأمىء بحل ْلأ نال واللام الصلاة عليه لأنه العمر( رإلى )٤( 

إنفقولوات هس اذ رسول بقتال ، ترحص.أحد فان ئجرة، بها يعضد ولا دمأ بها فك ي
نهار،.مءت ساعات لي أحالت وإنما لكم، يأذن ولم لرسوله أذن اذ 

■لواجب• كمكه دم فعليه كأ نترك »َب ِفوءاُ عاك ابءن لحديث دم( )فعليه )٠( 
ملغمصر0 من أحرم حصين بن عمران »أن الحءب روى لما المكاني، الهقات( )نل )٦( 

أحرماذ رسول أصحاب مءن رجلا أن الماس امع يلم وقال؛ فغضب عثمان ذلك 
فيمالأمه عثمان على قدم فلما خراسان، من أحرم عام اس اذ عبد )!إن وقال: همْا( ُص 

قال؛أيوب أبى عن باساده اسمصلى يعلى أبو وروى والأثرم، سعيد رواهما وكره، صنع 
فيله يعرض مجا يدري لا فانه استطاع، مجا بحله أحدكم تمتع ي ١١الله بول قال 
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اماى

يبمهنتجن عفب وإحرام أبيضين• ورداء إزار في ويحرم مخيط س وجرد وتف؛أ؛ >ل'
وعائشة،وقاص أبي بن وسعد الزبتر وابن هماس ابن قول وهذا خاصة بدنه م )وطب،( )١( ثثس 

يطوفأن مل ولحل يحرم أن مل لإحراُه . اف رمول أطنب >اكت نالت وعنها اش 

بحناءحضاب للمرأه وسب الكريهة، الرائحة وقطع الأظفار ؤتلقيم الإبط ونتف 
ؤالطيبله له فليس نزعه فان ينزعه لم ما استدامته فاله طيبه فان ثوبه، تطييبه ويكرم 'م 

إلىفسال ;I؛*;؛، أو بالشص ذاب فان ُ فدى،أ ؛، ١١الطيب ؤأثر فعل فان فيه، 
فيالمحيط لبس فلها المرأة وأما ٠. نعلضُ ويبس ا عليه' ميء فلا آخر موصع 
جاز،به اتزر او مخثط بثوب اتشح او موصولا ^١;؛ لبس ولو القفازين. إلا الإحرام 

أنإحرامه عقيه عنلء اشترط وإذا لففله ما لبن نواه بما انعقال نواْ ما بغير نْلق ولو 
ونحوهالطريثخ أحطا أو نفقة ذهاب أو مرض أو عدو فعانه حبستنى حث محلى 
■،^١٢ئيء فلا بذلك قاحل 

فيبالعمرة يحرم أن التمتع وصفة ؛ ٧١ؤالقران ؤالإفراد التمتع ين مخير وهو )_ 
فىيديها المرأة تدلك أن السنة رام• عمر لحديث )١( 

-الحتاب 

بها.فعلق بجده ه متعمد او احر موضع إر بدنه موضع س نقله إن وكيلك رفدي، ٢( ر اص 
جباهنافنضمد الك يسول مع نخرج ءكنا ءالتت عائشة لحديث عاليهآ ثيء )فلا )٣( 

يهاها؛(فلا . الي فيراها وجهها على مال إحدانا عرفت فإذا الإحرام، عد بالمك 

عمراس قال ونعلين؛( إزار في أحدكم االحرم مرفوعا عمر ابن عن أحمد لماروتم، )نعل•:،( )٤( 
ذلك.ثت 

انعقدالحج إلى لسانه فسق العمرة نوى فلو القلب، محلها المة لأن مالفيظه( ردون )ه( 
عمرة.

عليهرالقوله وعمار مسعود وابن وعلى عمر قول في سنة الاشتراط وهدا عليه( في، رفلا )٦( 
وأناالحج أميي إني اف ؤسول يا له؛ قالت حين الزبر بنت لبضاعة واللام اإصلأ*ة 
للغ#فان ولملم عليه. متفق -مستنياا حيث محلى أن واثترطي حجي فقال: شاكية، 

انتجع((.محا ربك على 
أهلمحن فنا . انذ رسول مع #حرجا ع\وشة لقول إجماعا جماعة ذكره )والقران( )٧( 

والقرآنالتمتع فدكرت عله، متفق بمحج(( أهل س ومنا وعمرة بحج أهل من ومنا بعمرة 
والإفراد.
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فىيالعمرة يحرم ان ؤصفته غ التمتع اك الأنؤافضل ، تنى حبح حيفمحلي اتياب 
'ص

حنثمحلي أن وانترض احجي لماعأ واللام الصلاة عليه لقوله بني( )حنث )١( لإ'" 
ا.شترما رطغ على لك افإن لم ولعليه، مممق •بنم« 'لأي 

ماقحض زن المم. لأن أصل، غالمران الهيثم، ّاف، إن أحمد: عن روي )المتع( )٢( 
أنسءلحديث الهدي 

دونمكة نفس من لا الحرم من كان ومجن الحرم وأهل مكة أهل وهم الحرام لمجد اش 
نوقهاؤالاخر القمر مسافة دون أحدهما يهما مناهل مجرلأن له فمن القمر، مسافة 

بهاالاقامة ناويا متمتعا لحلها فان فحاصر أفقي مكة امتوحلن وإن دم،، يلزمه لم 
الذييالشهر والاعتبار الحج. أشهر في يعتمر أن الثاني• دم• لزمحه كه نملخ بعد 

ينيساز لا أن الرابع: عامه. محن يحج أن الثاك: ٠. فيه؛ حل بالذي لا فيه أحرم 
يحلأن الخامس: } عامهُ دم فلا فاحرم فعل فان فأكثر نهر مسافة والعمرة الحج 

أنالسادس: تاؤا. صار منّها حله نل به أحرم فان بالحج إحرامه نل الهمرة مجن 
الموفقثاحتارْ ونمه ا مكة؛ من فاكئر نمر مسافة مجن أو المقاين، مجن بالعمرة يحرم 
يسار.لم ؤلو متمتعا المكي مى نلأنا الصحيح وهو بثمط، ليس هن«ا أن ؤغيره 

عنالتسكين وقوع يعتبر ولا ا ألتاثهار في أو العمرة ابتداء في التمتم ينوي أن المائع: 
فعلأو ه نفعن وحج غيره عن اعتمر أو غيره عن وحج ه لفاعتمر فلو واحد، 

فانمتمتعا كونه في الثروط- هذه تعتر ولا المعة، دم عليه كان الين عن ذللث، 

عنروكا ما ولنا جابر، ص وكدا عليه، متفق الحج، أزد ألم ُأن ءائّة رنت لعا ًً ثيس 
أنباب، ًلاما نا أصحابه أم ه الم ءأن وعائشة مّى وأبى وجابر عباس 'م 

الأفضل.إلى إلا ينقلهم ولا التمتع، إلى والقران الإزاد من فنقلهم عءرْ، ويجعلوها يحلوا 
منمر أو وحلق وسعى ٍناف بان منها حل ثم رمضان في بالعمرة أحرم غلو مه( )حاب )١( 

متمتعا.يكن لم ثرال، 
وتقدم.آحره، إلى اعتمر )رإذا قال: عمر عن روى لها عليه( دم )فلا )٢( 
فيعليه يكون وإنا دم، عليه يكن لم مكة نمر مسافة دون من أحرم فلو مكة( )من )٣( 

•الوجوب، أهل محن كان إن إحرام بغير الميقات مجاوزة 
بخلافه.الموفق وجزم الأية، ر إفل١٠الأكثرون وتعه القاضي ذكره أثنالها( )أوفى )٤( 
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اماَ أشحاصت وإن ؛• دم' الأفقي وعلى عامه- في بالحج يحرم ئم منها ويفرغ الحج آثهر 
افابندم فلما الحج، إر بانمرة الض. مع الناس ،انمع صر ابن نال دم( الأفقي )وعلى )١( 

الأيل

مابولا النحر، يوم غجر بطلوع وقران تمتع دم ويلزم ، كمرْأالمكي من تصح المتعة 
'نيا دمازأ لنمه القامن قضى وإذا مواته، ولا لسكهما اد يفوقران تمتع دم ينط 

فرغفإذا الأول، لقرانه دم يلزمه بأنه واحد عتر وجزم ٠ ئيءر يلزمه لم مقرئا فضى وإن 
أحرمالعمرة من تحلل فإذا متمتعا قضى وإن دم، لزمه وإلا ، الأبعدر مجآن بالعمرة أحرم 

بالحجنيتهما فسخ مقرئا أو قارjا كان لمن وين ، اإ٠وضعينر أبعد مجن بالحج 
يكونالم محا عتمعين ليصيرا بالحج أحرما وحلا منها فرغا فإذا مقرئة، عمرة وينويان 

لمهديا الممتع ساق ولو فالغو، الحالين في فخا فلو بعرفةر٧، وقفا أو ياءه هل ساقا 
ذبحهفإذا بالحلي تحلله نل لعمرته وسعى طاف إن بحج فيحرم يحل، أن له يكن 

فيمحتها فرغ إذا حال بكل يحل الممتع غر والمعتمر ؛ منهما١ حل النحر يوم 
المروة،عند نحره هدي معه كان فان ، ر هدى معه كان ولو وغيرها الحج أشهر 

منحر.كله لأنه جاز الحرم مجن نحرم وحيث 
صتأي ذا مكة أهل على المروري رواية وأما الكي، على دم لا أنه ُع )كمْ( )١( 

صدم• ليهم عم 
الثاني.افرامه ودء الأول لمحرانه دم يمان( )لرمه )٢( 
نسكه.من أصل ينك أتى لأنه الأول لقرانه ثيء( يلزمه )لم )٣( 
بالحج•الأخر ض بالقران أحدهما في أحرم اللذين الميقاين ابعل أي الأبعد( )من )٤( 
أغدو.الذي ١^٧ منه أحرم الذي والموضع الأصلي الميقات ١لخوضع۶تإ أبعد )٠٢ت )٠( 
يجعلوهاأن ومنوا المحبمآ أملوا الذي■ أصحابه أمر الّي وأن صح لأنه هديا( )صاتا )٦، 

عشّثمانية عندي الحح شّءي أحمدت قال عليه،| متفق هدى® معه كال ُ|ن إلا عممة 
وجابرعمر V عمؤة الحج فسخ روى وتد الحج، فسخ في كلها صحاحا جيادا حديثا 

عليها.متفق وأحاديثهم وعائشة 
غيره.بخلاف نوته مرت وأس الحج بمعظم أتى بعرفة وقف مءن فإن يفسخان، فلا )بمنة( )٧( 
كانك فال: الحج إلى بالعمرة الم. مع الاس رتمع صر ان لقول ا( منه)حاب )٨( 

•حجه' يقضى حتى عليه حرم مء ص يحل لا فانه هدي معه 
معالتي عممته سوى عمر ثلاث اعتمر الم لأن هدي( معه كان )ولو )٩( 

يحل.غكان المعدة ذي في يض 
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ؤاحلتهعلى استوي وإذا ا• ؤصاؤت به أحرمت الحج فؤإت يحشمت الماة أنجاب 
والمروةويالمغا بالمن فلطف هدى معه يكن لم من للناس: قال جه اف رمول = |جي 

وسعةالحج في أيام ثلاثة فلمم يجل لم فن ويهدي، بالحج لهل ثم ولحلو ولتنمر اش 
علمه.متفق اعالهأ إلى رجع إذا 

 )١((Cjjuj  )جابرروى لما العلم، أهل مجن وكير والأوزاعي والشافعي مجالك قول هذا قارنة
ؤإساف يسول يحل ثم عنكن، يرق كانت، إذا حتى بعمرة عائشة وأقبلت قال 

أحلؤلم الناس حل وقد حضت، قد أني شأني قالت: شانك؟ مجا ققال: نكي فوجدها 
بناتعلى الذ كتبه أمجر هذا فقال: الأن. الحج إلى يذهبون والناص بالمت، أطف ولم 

بالكعبةٍناقت طهرت إذا حتى المواقف، ووقفت بالحج. أهلي نم لي قاغتآدم، 
أجدإُى الق رمجول يا قالت وعمتك، حجتك من حللت قد قال: نم والمروة، وبالصفا 

مجنقاعمرها الرحمن عبد يا اذهبا قال: حججتا، حتى بالمن، أطف، لم أني نقم قي 
•لم مروأْ التنعيم! 

واصتوىراحك على نكب لما . اس رصول أأن عم وابن أنس روى لما ;احك( )على )٢( 
الخاؤي.رؤاه اهلء به 

صمغهوله صح نستكا يمن ولم الإحرام نفس نوى بان مطلقا أحرم ومن )ضل( صاب 
ٌا؛٠؛)، أحرم وإن السرة، إر صمغه والأولى النية، نل انمل يجزتم، ولا شاء، ما لى إ س

لئ،بنأحرم فين امل، إحرام جهل ،وإن ١ بمثله إحرامه انعقد ؤعلمه يلان به أحرم 
انعقدعمرتض أو بحجتين أحرم وإن بطوافه، ينعقد لم صمنه ثبل طاف وإن ونمه. 
وامتحباباعمرة جعله الطواف نل وكان ونسميه بنك أحرم وإن باحداهما، إحرامه 

كانوإن عليه، د.م ولا شل حجا صح أقرئ ،أو ثرانار جعله فان غيرها، إلى محمفه وله 
عنهويسقهل ويتمه ؤنته بقاء مع بالحج يحرم ،ثم ر العمرة إلى محمفه الهلواف بعد شكه 
أوانهنبل نبه حلق ففد قرانا أو حجا المنى كان إن لأنه حال بكل دم ويلزمه فرصه 

فقال:أهللن،؟ ا مب: النبيله فقال المن، من قدم عليا ااأj جابر لحدين، )بمثله( )١( أوكئش 
عليهما.متفق نحوه مجوس أبى وعن حماما١( وامكث فاهد نال: المي به أهل بما 'دام 

فصحةعليه العمرة الحال يصح فلا مقرئا حجا المى يكون أن قبحتما قرانا( )جعله )٢( 
فيها.مشكوك العمرة 

العمرةعلى الحج إدخال يجوز لا لأنه عمرة المنحى يكون أن لاحتمال العمرة( إلى )صمغه )٣( 
معه.هدى لا رن الخلواف بعد 
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الاحراممحظورات باب م1ب 
ومندم، فعليه ثلاثة قلم أو حلق فمن الأظافر، وتقليم * الئعرل حلق تسعة: وهي 

وردىالهديذه م(هلغ دءوّكم ^ولأتحم تحار مله عدر س إلا الشم( )حلق ١( )ث 
نعمقال رأملث؟ هوام يوذيلث ،لعللث تال أنه اذ )مول عن عجرة بن كعب 'لأول 

مساكينمتة أحلعم أو أيام ثلاثة ؤصم رأمك أحلق افه ؤمول فقال افد، ياؤصول 
عليه,متفق شاة(( انسك أو 

منىكمسجد الحرم اجد موآّّا'ار ؤإلبجت مك^ في ؤتستحهب المن راى أةتا 
الخلال.يلي أن باس ولا الخرم، قاع وساثر عرفات وص 

الإ؛مامأأامحظررأت باب 
ازالةفي ؤالبدن الرأس وحكم ذم وهي فعله، المحرم على يحوم ما وهي 

فيهمالمس أو تهلسب، أو ؤبدنه رأسه شعر حلق فان واحد، واللمس والهلب، الشعر 
دم؛فعليه بالعكس أو شعرة يدنه ؤمن شرين رأسه من حلق وإن واحدة ففدية 

إنامححاُث، من جماعة ؤذكر ٢ مجفردر حكم واحد لكل ؤالبدن الرأس في ؤكنه 
فيخرج وإن ا ١ ؤاحدة فدية أحمد ونص فالرؤإبمان، وبدنه رأسه في لمس أو تهلمبج 

إنوكذا ؛ عليه؛ ميء فلا فاناله عينيه قنعلي حاجبيه شعر نزل أو فهلعه شعر عينيه 
أومحاكا لقي إذا يلص حجته ض الهي. راكاذ نال جابر روتم، لما الهت( رأى )أو )١( ثثش 

اوكتوبة«.الصلوات البار وفي واديا هبعل أو أكة علا ال؛اض 
الإحرام•بب لهبما الإحرام غي سلهن الممنوع الإحرام( )محفلوبإت )٢( 
وغترْ-الزاد غي المنكورة تسعة( )وهي )٣( 
واحد.مؤضع س كانت لو كا اكين حمعتمة إٍلعام أو أيام ثلاثة صيام أو دم( )فعليه )٤( 
فقطالرأس ^، الغك لتعلق، كجنض لأنهما عميل وابن القاصي اختارء ممرد( )حكم )٥( 

ولهى-كحلق فهو 
اكد،فهو إتلاف الخلق خ الخهياب، إبو عقيل وابن القاصي به وجنم واحدة( )فدية )٦( 

بالرامي.يختمه لث والّ
 )V( نتيء فلا )المسائل،الصبي كقتل فدية غير س إزالته له فكان آذاه الشعر لأن عليه

غيرمجن الأذى لأن الفدية فتجب، حر ثلوة أو صداع أو لقمل شمه حلق إذا ما بخلاف 
٠الشعر 
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'نجابأو ثوبه أو بدنه طب وإن ،، غدىُ مخيطأ ذكر لبس وإن فدى. بملاصق رأسه غطى 
الارل"  ١٢

الحدثالبرانس٠ ولا السإويلأت ولا العمائم ^١ القميص يلبس لا اذ رمول سال 
عاليه.ثس 

الكتابالثياب؟ عن المحرم يلبس عا اف ;محول محأل رجلا ررأن عمر ابن روى لما )فدى( ١( 
الآُل

ّ ٥٠*زال فصد آو شعر عليه جلدا قلع آو بفلفرها إصبعا قطع أو فقصه ظفره انكسر 
عليهشء فلا ميت شعر ذسقط رأسه أو مشملها أو لحيته حلل وإن فهدر، الشعر 
ؤلهبرفق، ورأسه بدنه حلث وله فدى، التخليل أو بالمثعل بان أنه تيقن وإن نصا، 
مرضأظفاره في وقع وإن ، ونحوها وخهلمى در بله وغريح تبلا ١، ل غسله 
عليه.تيء فلا المرض ذلك من فانالها 

أكثرإن ؤعنّه الفل.ية، ؤغيه ا أ ونحوه الحمل في الامحتفللأل ويحرم رفمرا 
نازلأ،أو ;اكبا ونحوه بثوب امحتفلل إن نكدا فلا؛'، وإلا الفدية وجبت الامحتفللأل 

اثعتال يصبيه أو دبيب أو لجار يدخله لئلا ونحوه ؤصمغ بعل رأسه تلبيد ؤيجوز 
بتأو صجره أو يخيمة اّتفلل أو ثوبا حياله نمب أو سيقا رأمحه على حمل وإن 

علىثوبا طرح لو ؤكذا وجهه، غهلى لو وكدا ٠ عليه؛ شء فلا عليه يده ؤضع أو 
به.يتفلل مجرة 

,ثثثوجابر- علمي فته ورخص,، وابمه عمر ذلك فعل وبدنه، له( غ)وله )١( 
'داضبماء لوه غ)١١ راحلته وقصته الذي الحرم فى واللام الصلاة عليه لقوله رونحوهاا )٢( 

يشبهه.ما المدر على ونيس إحرام، بقاء مع ومدرا( 
احتاأه١^٥ والثانية الاممحاب، أكثر وعليه المدهج، وهو ونحوه( المحمل )فى )٣( 

عنه.الظاهر هي وقالا والشارح الممنم، 
ثبمدموالزركُئي القاتيط اختاره الجماعة رواية في أحمد ءأت الممومحى وهو فلا( )وإلا )٤( 

الأكثر.قول 
عليه.متفق ملبدا(( يهل الذ رمحول )ارأين، عمر ابن لحدت ممن،( يصيبه )أو )٥( 
الولءاعحجة الجي مع )احججن، قاك الحمين أم روت لما عليه( ثيء )فلا رآ■، 

حتىالحر مأن يستره ثوبه رافع والأخر ناقته بخطام أحد واحدهما وأسامة بلالا فرأيت، 
يرادلا بأنه — ولجره القاصي اعتمد وعليه — احمد وأجاب لم، مرواه العقبة(( جمره وك 

للاصتدامة.
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بريا ١٧ماصدا قتل وإن ا، فدى؛ ونحوه بعؤد بم أو لجا أوشم بملجب ادهن ^• ١٥؛
رواهيطيب! نمو ءلأ ويمحأثهراحاكه الذي المحرم م واللام الصلاة عليه لقؤله رغدى( راآ تثش 

ولاالرأي، وأصحاب والشافم ومالك عمر ابن تال وبه أولى، ذلك س الم وٌنع لم• مالأيل 
الزعفرانه مشٍئا الشاب من يلبس |ولأ واللام الصلاة عليه لقوله خلافا فيه ؛علم 

عليه.متفق والورس• 

اتزروإن خلعه، إزارا وجد ومتى \ز\ولإ لبس إزارا المحرم يجد لم خان )ضل( اماب 
ويحرمفدية بلا ونحوهما خفين لس نعلض عدم وإن بأس، فلا بقميص 

لكثولو النعل ومحاح ا  ١٣وجوزه الكمض س أممل يكونا حتى يقعلعيما وعنه 
فيأطرافه يغرز ^١ ا غيرهار ولا ;داء ؟؛١ منطقة مجن ٠ شيثار عليه يعفد  Vj؛ وقيدأ بعقب 

شدويجوز وفدكام أثم فعل فإن وعروة، )ر\)\ له يجعل ولا بشهمكة يخله ولا إزارْ 
علىعمامته رم محرم في أحمد تال يعقده، لم إذا ا ونحوهوحبل بمنديل وسطه 
وهميانهالعورة متر لحاجة ل;اره إلا ، في بعضها ؤيدخل يعقدها لا ت ومهله 

ظهرلوجع المطقة لبس وإن بالعمدرا، إلا يئت لم إذا نفقته فيهما الاا-تن ومجتعلقته 

المإويلبمول، بمغان يخطب الق يبول »سمعت عباس ابن لقول راويل( ال)لبس ( ١ ) ي 
اوح\ب

عليه.متفق للمخرم، النعلين يجد لم لمن والخنان الإزار، يجد لا لعءن 'ُثام 
وليسمثله مغوعآ جابر عن لم ولالسابق، محاص ابن لحديت قطعهما( )ويحرم )٢( 

فساد،الخفض ءيلع علي ولقول الخفين، قطع الحديثين هدين في يدكر ولم تعرفان، 
المال.إضاعة من فيه ولما فتق، غير من السراويل لبس وانبه 

منوخروجا الصحيح بالحديث علا قطعهما والأولى وغيره: انوفق قال جمع( )وجوزْ )٣( 
لبينه.واجبا كان طو بالدية الحديث وهدا الشارح: قال الخلاف، 

•للعمومات الزمام على الممض السير وهو وفند( )بعقب )٤( 
مالكوكمه الشافعي، رواه شيئا، عليه يعقد ولا عمر: ابن لقول وغيمها، منهلقة محن )شيثا( )٥( 

والشافعي.كماهة المهلقة 
اللباس.أشبه بدلك يرفه لأنه غبرها( )ولا )٦( 
كمخيتل(.لأنه حاجة غير ص كان إذا وفدى( )أثم )٧( 
عمر.ابن فعاله طاوس قال بدلك، الحاجة لاندفاع في )بعضها )٨( 
بلمجاه، عمر وابن عباس ابن عن وروى نفقتك، عليك ءأوتق عانثة لقول بالعقد( )إلا )٩( 

بعضهم.رفعه 
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اماب؛ ١^٠٠١ حيوان يحرم ولا جزاوْ *علته يده *ى تلف أو غيره ومن منه تولد ولو أصلا 
الأيل__ ___ 

لإباف إلى تقربا الحرم فى إ-مامه فى الدن يذبح . الص لكن وتد إني( )حتوان )١( 
٠٣٠ئ

محابولا موصول وبرداء به ويرتدي بقميص يلتحض أن وله فدى، لا أو عتره حاجة أو 
'مإلا عاليه »دية لا الخرش؛ وفال ٢ ُ مطلقا كتفه على ونحوه ناء بهلرح ويفدى ؛عقده 

بردمن وخاف أحدا عليه بمللع أن يحب لا ثيء به ومجن ، كمتهر في يديه يدخل أن 
لغيربمكة السلاح حمل لغيرهاُأآألأ يجوز ٠^١ للحاجة' بسيف ويتقلد وندى، لس 

نصصدرْ في يدخلها ^٠ فدية، ولا عتقه ني الماء وقربة جراب حمل ،وله حاجة' 
عليه.

رُحهأو محلممه يفلهر طب فيه  ١٠أكل وإن يمهليب، الأكتحال ويرحم )ضل( 
محنكلها الفواكه ثم وله باكله، باس فلا فمهل اللون بقى فان مجعلوخا، ولو فدى 

المما ونحوه خر وإذ ونصوم وخزامى كثيح الصحراء نبات ؤكدا ؤالتفاح الأترنج 
ينبتهما شم وله عليه، فدية فلا بيده بعلق مالأ العليب مجن مس وإن محليبا، يتخذ 

محليبمنه بتخد ولا لعليب ينبته أو وقرنفل وعمفر كحناء العليب قصد لغير الادمي 
فدى،فشمه الطيب ليشم موصع في أو اليعلمار عند جلس وإن ؛ فالآم١٦كريحان 

كًاختاره للمحرما( الأنين لص ص نهى ،أنه مرفوعا المنير ان روى لما عليه، ض رمهللقأ( ( ١) 
صالأَم. 

به.مندي كاتفميحءب لكن يدحلهما لم فإذا كميه( م )يديه )٢( 
الحدسيةأهل الله رسول صالح تال! عازب بن الراء روى لما )للحاجة( )٣( 

فيمحناهر وهذا عليه، متنز غيه(ا بما القراب الملاح بجليان إلا يدخلها أن صالحهم 
الحاحة.عند اط-حته 

المغني؛في نال الحرم، في ال—لاح للمحرم يحل لا عمر ان لمول لغرعا( يجوز )ولا )٤( 
الدب-ُعنى في ر لأنه إباحته يقتمي والقياس 

وإنمابمكةأا السلام يحما أن يحا لا ءا منوعا جابر عر لم مروك لما حاجة( )لغير )٠( 
.اللسم معنى في لأنه المميف تقلد أحمد منع 

فيقال وغيمهما والعراق بالشام معرون الحز وهو فيه الخلان محا فارّم( )ك/يحان )٦( 
الرائحة.ف نات القاموك: 
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ولايصح ولا ُ نكاحُ عقد ويحرم الحائل. ولا الأكل محرم قتل ولا البحر، صيد ؛ضاب 
قال:عفان بن عئمان روى لما ثالثافم، وء.االش الأوزاعي قال وبه نكاح( عقد )ويحرم )١( صت 

لم.مرواه يخف!( ولا يكح ولا المحرم يكح »لأ . اف رسول نال 'لأول 

دخلإذا أو السوق داخل وكدا لحاجة العطار عد كالجالس نعه يفصد لم وإن أوك{ب 
حملهثلمشتريه ممنوع، فغير ه يمولا للتجاؤة او ه لفحلما يشترى ؤمن كعبه، ل١ 

الماءمن أمكن بمهما إزالته لزمه عامدا أو ناصبا تهليب وإذا ه، يملم إذا ؤتقليبه 
يحلال.ّتعانه الأمؤالأمحضل ه، بنمغهله ؤله وغيره، 

أصلاؤحشيا ًكان وما ؤاذاه إجم.اءا ؤذيحه المأكول البر صيد فتل ثيحرم ا )فصل 
ممممفدابة جناية ويضمن ٢ أهلى' توحش إن لا ضمته وحثي ناهل غلو وصفا، لا 

ويحرمالغصب، من يعلم كما ؤطا ولا نفحا برجالها لا فمها أو بيدها كان إن فيها 
يناولهأو به يدبحه أو ليقتاله صلاح باعاؤة ولو ؤالاعانة ثالأناؤة عليه الدلالة عليه 

يريدمن رأْ أن بعد ومنير دال على صمان ولا بذلك، ويضمن ، سوء!ه أو سلاحه 
الجزاءالمحرم فعلى الحل في ومحرم حلال صيد نتل في اصترلثؤ وإن صٍا.ه، 
عليهمحرما محرم فكدلألة الحرم في صيد على حلألأ حلال دل ولو ٠ ر جميعه 
عليهدل أو ذبحه أو صاده صيد الحرم على ويحرم عليه، نص لينهما جزاوْ فيكون 
وإن1كاله، إن الجزاء لأجلهلْ؛وءليه مجاصيد كل إليهر؛أؤكدا أشار أو أعانه أو حلألأ 

بجزا، ولا للأكل تله  ٣٣-فلا وب وف, وم إل َّ، ض( توحش إذ )لا ١( )ع 
المقال محممون وأصحابه الوحتى الحمار صاد لما قتادة أبى لحديث ّرءله، راو )٢( الثام 

مبم ما كلوا قال لا، قالوا ؟ ٧١أشار أو  Upض أن أمْ أحد ذكم هل ره 
فلمنعلي أخصف مشغول وأنا وحشيا حماا قأبصروا لمقل ثم عليه. متفق لحمها 

والُمح،الوحل يت ونالفرس ركبت ثم بصمته، فأ فالتفت أبهمته، أي لو وأحبوا يوذنوم، 
تحريمه.اعممدوا قد هدا فعلى نعناثأ لا واذ قالوا: والرمح، الموحل ناولوني لهم: فقلت 

الفقهمنتمى القاصي وقال الاجاب. فغلب قْل وممحوج_، احتمع لأنه حميعهإ رالجزاء )٣( 
مجدا.الجزاء نمق، يلزمه أن ءنلّي، 

مكم«.ءهل واللام: الصلاة عاليه قول من قتادة أبى حديث ي لما  ٢٧١أثار رأو رإ، 
ءإسإلٌم رآهدى أنه جشامة بن الهعب، حديث، من الصحيحين م لما )لأحله( زه( 

وعنحرم« أنا إلا عبك نرد0 لم إنا قال: وجهه في  ١٠رأى فلما عليه، فرده وحشيا حمارأ 
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ويمضان٠ كهمار نغد ا/دول التحلل نل المحرم جامع وإن الرجعة، ؤمح فدية، 
أجيمءم1ن، ونحن بامأتي ونت نقال: اله رجلأ وأن عمر ابن روى U ا( كهن)مد ( ١ر 

الأيلفحلوا، حلوا وإذا يقضون. ما فانض الناس مع وأهلك أث انطلق حجلي؛( أمدت فقال: 
•—أيام ثلاثة فصوما تجدا لم فإن ؤأهديا، واٌرأدلش أنت غاحجا7 المقبل العام كان ذا إ٠ 

اركتابمحل ذبح فلو غيره، أكل بمحرم ولا أصله، لضمان اللحم من بمثله ضمنه يعضه أكل 
المحرمتن،من غتره على بمحرم ولا له المدبوح على حرم المحرمين من لغتره صيدأ 

على1كاله يحرم ميتة لأنه لأَكله لا لقتله ضمنه أكله ثم صدأ المحرم فل وإن 
مكانهبقيمته صمته ينقله ؤلو بيضه أتلف وإن الصمد تنفير ؤيحرم الناس. جمح 

صغارفي ما ففيه ماين، وان فيه، ميء فلا فعاش فرخ منها فخرج بيضة كر وإن 
حوارالعام فرخ وفي الغنم، ١^ صغير الحمام بيض ففي بيضه، المتلف أألأد 

تفرشفكجراد د ففبرفق فنفله متاعه أو فراشه على باض وإن قيمته، عداهما ؤفيما 
ابتداءالصيد ^LLJ^ ولا ا ُ ؤثيمة جزاء صمنه مجمالؤكا الصيد كان ؤلو ءلريقهر في 

مالكه،إلى ردْ فعليه يتلف لم وإن جزاؤه، فعليه يده م تلف فان بنكيله، ولو بثإء 
الجزاءفعليه يده في فتلف وهنا' أحده وإن جزاء، ولا لمالكه صمانه فعليه أر<اله فان 

عيرولا ثمنه في عيبه ولا بخيار حلال ؤهو باعه الدي الصيلْ مترد ولا فقطر 
ملكفي يدخل لا ثم ذللث، فله خيار أو بعيب عليه المشتري ردْ وإن ؛ ١١ذللئ،

لزمجهتحلل حتى صيدا لتج أموإن باهش، الصيد ويمللئ، إرمحاله، ويلزمه ، المحرم' 
ثييفقال أنت،؟ تاكل ألا فقالوا؛ كلوا، 'لأصحابه فقال صيد بلحم أتى أنه عفان بن ان نع "

صوالشافم. محاألئ> رواه لأجاي؛( صيد انما كهيئتكم لت، إني 
لهمثل لا البيض و/مح هيمته(( النعام بيض وفي عباس ابن لقول مكانه، بقيمته رصمته ( ١ؤ 

القيمة.فيه فتجسم، 

الإل.أرلأد صغير المهملة الحاء يحم )حوار( )٢( 
لمضته.أتلخه لأنه بقيمته، فيضمنه ^_"( is)في )٢١( 
مختلفان.محببان لأنهما لمالكه، وقيمته الحرم، لمساكجن جإ، وقيمة( )جنإء )٤( 
كيلك.ففامحده فيه صمان لا المهءث صحيح خ الحرم، لممحاكض فقتل( )الماء )٥( 
منه.نوع موهو تمللئ، ابتداء لأنه ذلك( غير ^ولأ )٦( 
حلإذا فيملكه به أحق يكون هدا وعالي لتماكه، أهليته لعدم المحرم( ملك )في )٧، 

يتخلل.نم يتخمر كالعصير 
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بينةوعليه حجه لل يفلم فانزل فعل فان ؤحرم عام، ثاني ويقضيانه فيه افاب 
ممممام مخالف لهما يعرف ولم ممر وابن عباس ابن نال وكيلك رجعتما، إذا وسعة = ثثش 

إجماعا.فكان >ل 

ذبحأو الحل إلى به ؤحرج حرم صيد أمك أو تلفا *إن عله، يده سواد إلماله صاب 
يزللم وحلال محرم مجن الصيد أدخل ومن ميتة، ؤكان ضمنه مكة حرم صيد حل م م

ويلزمهفيه يمتنع موضع في إ;ساله ويلزمه تنله من ويضمنه أخذه مجن فيرده عنه ملكه 
اللأنه الحكمية بيده تلف إذا يضمنه ُآ،ألأ الحكمية ءئا<اا؛دون المشاهدة يده إزالة 

لمفهرا المشاهدة يده محن ان إنزصل وإن ^٥، لزمجه غميه ومجن إزالتها، تلزمحه 
يضمته.

أحدهأو ليهللقه ونحوها ثبكة أو محبع مجن بتخليصه صيده تلف وإن رiم٠لآ 
للاحرامولا للحرم تأمح. ولا يضمنه، لم بدلك فتلف نحوه أو خيهلآ ؤجاله من ليخلص 

والغرابالحدأة وهي كالمواس ام أنتلاثة وهو المتولد، غير الأكل محرم فتل في 
فتلها.يتصب، بل ، العثورُ والكلب ؤالعفرب والحية والمأنة البين وغراب الأقع 

ؤإلعوضؤإلف، الزنبور ومنه ا أذكار منه يوحد لم وإن الأذتم، طعه محا و١إثازيت 
إلاالنمل ثل ويكره ذلك. في جزاء ولا والديدان وايومة الرحم الثالث: والبراغيث. 

اترنامحرتدخين ويجوز النار، بغير الشمل وفتل ض يجوز فانه شديدة أذية من 
ذك،كل إحراق يحرم أنه إلا النفلم صاحب وقال صفدع، يقتل ولا القز. وتشميس 

نزعوهو بعيره يقرد أن باس اولأ كراهة؛ بلا يؤذي ما إحراق يجوز وإنه بالنار، روح 
بمحلمؤطا أو نفحه أو خيمته أو رحله أو نبضته في كان إذا ما متا محه( )الشاسة ( ١ ) ثثش 
عه.م ص

الحلال.نابه يد أر بلده أر بيته في يكون أن متا إزالتها يلزمه فلا )الحكمية( )٢( 
فيفراسق خمس بقتل الله رسول اءأمر نالت عائشة لحديث العقور، )والكلب )٣( 

الذرسول أن عمر ١^ وص الفور٠ والكلب والعقرب والفانة والغراب الحدأة الحرم! 
عليه.متفق مثله، وذكر قتلهب« فى حناح المحرم على لمءب الدواب ك ااخسب فال 

والعقابوالصقر و١لازي والفهد والدئب والمر كالأسد تقدم محا على فناصا اذى( )منه )٤( 
المؤذية.والحشرات 

راJار٠إلا غالبا مشقة بدون صرره يرل لم إذا كراهة( )بلا )٥( 
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صرام وإحرض؛أ؛ اكواف لخلل الحن مرم يحم، 
الأول

ثييمتجه غم وم أنزل، إذا الفرج دون المباشر م مذا أن كلامه وظاهر الفرض( ))لطؤأف )١( 
أشمراعاة الاحتياط وجه عر يكون أن إلا تجديده، إلى يحتاج حتى إحرامه د يفلم لأنه 

إحرامهاد غالشة جمرة بمد ؤٍليء إذا الأول التحلل بمد هدا ذكرؤا وإنما بالفساد، للقؤل 
وعهناءعباس ابن وتال وإسحق، وربة عكرمة قال وبدلك المحل، من يحرم أن نلزمه 

ديففلم جمعه يفسد لم إحرام لأنه إحرام ويلزمه صحيحة حجته والشاتم; ؤالشعم 
وإذاالتام، كالاحرام فأمده إحرامءأ صادف وطء أنه ولنا الثاني• التحلل بمد كما بمضه 
نكن.الخلواف ه صحيح إحرام فمر بالطواف لياني يحرم أن قملته إحرامه تسد 

انكابؤلو وبدنه ه رأّمن ؤصئبانه تمل ثل الحلال دون المحرم على بيحرم عنه، القراد 
فانبقيمته؛١؛ فيضمن الر صيد من ؤالجراد فيه. جزاء ولا رم؛ه وكدا ونحوم بزنق 

وكانالصيد المحرم ذبح وإذا ٠ جراؤه؛ فعليه عليه بمشيه فقتله ءلريقه في انفرش 
وإنالميتة، عليه ويقدم غيره حق في ميتة ؤمو صروميه، مثل به ولمن أكله فله مفعلرا 
؛.الفداء؛ وعليه فعله فله محفلور فعل إلى احتاج 

ؤالاعتبارغيره، ولا ه نفعلى يخْلب، ولا ينكح الم*مّم ينكح ^؛٠ )كل، 
حلالاحال وكل ؤلو صح، حله بمد فعقد فيه حلألأ محرم وكل فلو العقد بحالة 
كانحلا فإذا ؤكيله، ينعزل لم أحرم ثم ؤكله ؤلو يصح، لم أحرم؛؛؛ أن بعد فعقده 
العامةبالولاية غيره يزوج ولا يتزوج أن يجز لم الأعفلم الإمام أحرم وإذا عقده• لؤكيله 

وشهادتهله المحرم حضور ويكره مائه، ويزوج فكهو نالمه أحرم وإن حلفاؤه، ويزوج 
وغيره.لوطء أمة شإء له ويتاح حلالين، بين فيه 

ثكييتصدق وعنه مثلي، غير متلض لأنه العصافير أشبه برى طير لأنه مكانه بقيمته( )فيضمن )١( 
صالجراد. في صمان لا وعنه عمر، ابن ص روى جرادة كل ص بتمرة 

غدتعهاإنسان عين على شجر من وقع لو ما بخلاف لمنغعته، أتلفه لأنه جزإؤْ( )فعليه )٢( 
عليه.صمان فلا فانكمت 

والبانيالفدية عليه وأوجب الثارع أباحه الحلق إلى احتاج لما كعا لأل الفداء( )وعليه )٣( 
معاه.في 

نكاحها،عمر مد محرم وهو امرأة تزوج ثمجلأ أن ثالشافعي مالك وروى أحرم( أن )بمد )٤( 
بكر.أبو اليسابوري رؤاهما معناه وزيد علي وعن 
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محاباكحلي• لها ومحاح وجهها، وسلية  ٢١ؤإلقفاص 

نكيئبمه البخاري• رواه القفازينء تلص ولا المرأة تتممب الأ عمر ابن لحديث )والةغا;دن( )١( 
'شجيد. بامناد الدابملم رؤء رامه، ني الرجل وإحرام وجهها م المرأة »إحرام أيضا 

افابيكون بل نمائها في معها يجلس ولا بعير على معها ينكب لا بان يحلا أن ،إلى أ ب 
حجةبخلاف رقه في العد ففاء ويصح محرمها، لأنه أحوالها فٍراعي منها قريا 

حلقونل وبعده العي من الفملغ نل الوطء دها يفكالم ؤالعمرة الإسلام، 
القضاءويجب فامدها، في المضي ويجب الحج، في امحول التحلل بعد كالوطء 

أفدوإن الحل. من للقضاء أحرم محكيا كان إن لكن شاة، ؤالدم الفور على 
فانبعمرة ،به فاحرم الميقات إلى حرج ؤأتمها ها فامد في ومضى عمرته المتمتع 

سفاحرم خرج حجه م، فرغ فإذا دم، وعليه مكة س به أحرم الحج قويا حانا 
منأفد لما مكة ندم إذا يدبحه هدي ؤعليه أفدها التي مكان بعمرة الميقات 

الحل،أدنى من بالعمرة الإحرام فله ؤأتمها حجته الفرد أفد وإن عليه، نص عمرته 
رالثاني ونل ١محول التحلل بعد جامع وإن تاجي، فداء فعليه نكه القاين أفسد وإن 

ليهلوف٠ آ *ته فيحرم الحل إلى فيمضى باإوطء إحرامه فسد لكن حجه د يفلم 
فانكالقرد اوالقارن ١ شاة اويلزمه ر حقيقة عمرة هذا وليس صحيح إحرام في 

المغنىففي ء وطي ثم يرم ولم للممرة لا للحج المبمب لأن وحلهم، للزيارة 'ناف 
التحللبعد وهو الحج أتكان لوجود عليه دم ولا الحل مجن إحرام يلزمه لا ؤالشرح 

الإحرام.صحة وجوب، المنافي الوط؛ تحريم لقاء محرم الأول 
تكانجامع رجلا ا'أن الميب بن ّمد •من بإسناده وهب ابن روتما لما غيه( أصابها )الذي )١( 

م' حجة وعليكما اؤجعا ثم حجكما أتما لهمات فقال الهي فثل مجحرمان، ؤهما امرأته 
أحدكماتواكل ولا وتفوقا غأحرما أمتها الذي المكان في كتما إذا حى قال، من أحرى 

معناه.عاص وابءن عمر ابن ءن الأمأأ وروى مناككما أتما ثم صاحبه، 
الطواف.قل جاُع 'م مثلا وحلق الخقبة جمرة رص بأن الثاني( )وقز )٢، 
الناد-م آخره إل عكرمة نال، وبذللئ، منه( )فحرم )٣( 
وافتهومن أحمد ممصوص الحج، مجن بقى بما لياني وجيإ إنما والإمام حقيقة( )عمرة )٤( 

هذا.أيادوا أنهم يحتمل يعتمر أن الأشمة محن 
فيه.الجاية ولخفة اننال، بلا فرج دون كوطء للحج، إمائه لعدم ئاة( )ويلزمه )ه( 
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الفدةباب ص
الأُل

اوايام، ثلاثة صيام بين — وطيب راس تغطية او ؤفليم حلق بفدية — يختر 

إحدىفى كه ند يفولم بينة فعليه فانزل لشهوة الفرج دون باشر وإن )فمل( افاب 
لروا.صم•ا م

ح'حةنمر غطته فإن تغطته، عليها فيحرم وجهها م إحرامها والمرام )فمل( 
؛وجهها؛ على رأمها م3، من الثوب تدل منها نريا تجال كمرور والحاجة فدت، 

جميعكشف ولا الوجه من بجزء إلا ارأس جميع تغطية يمكنها ^١ وجهها، مس ولو 
عليهاويحرم كفها. تغهلية نحرم ولا أولى، كله الرأس فتر الرأس من بجزء إلا الوجه 

وعلىعليها ويحرم ونحوه، الحمل وظليل المخيهل لمس إلا الرجل على مايرحم 
يديهاعلى لمنؤ لو ومثالهما كالنقاب، الفدية ؤفيه ؤاحدأ قفاز أو تفانين لمى يجل 
كلاموظاهر شيئا، جده على كثده لا أو حناء على وشدتها حرفا أو حرقة 

حلىمحن ونحوه خلخال لها ويباح بأس؛' فلا شد بلا لمتها وإن يحرم، لا الأكثر 
بالمدكحل لها يكرم وغيرها الرعاية وفي فينة، ياص عليها يحرم ولا ونحوم كسوار 
المعصفرلمى لهما ويجوز الإحرام' عند لا حضاب لها ويكرم لغيرها، لا لزينة ونحوم 

ؤاثحةقْني ولهما العصفر، لمس للرجل يكره أنه إلا امحملغ مجن وغيرهما والكحلى 
ولأنهالدليل، لعدم والشارح السف اختارئ الذهب هدا اروايمحن( إحدى )م )١( كض 
القاصينصكها د يفوالثانية ينزل، لم لو كما به يمد فالم الحد بنوعه يجب لم استمتاع اُثام 

وأصحابه.
والشافموالثوري وماك عهناء فال وبه وعائشة، عثمان عن ذلك روى وجهها( )على )٢( 

التكان1كان فالت عائشة روت لما مخالفا، فيه نمق ولا الحسن ابن ومحمد وإسحق 
علىجلبابها إحدانا ّدلت جاهونا فإذا ؤ^•، اف مسول مع مجحؤمات ونحن بنا بمرون 

والأئرم.داود أبو رواه كشفناه>ا جاوزونا فإذا وجهها، 
لحديثالحر من ليستر؛مما فيه يدحلهما الكوع إلى لليدين يعمل ما كل واحد( قفاز )أو )٣( 

أولى.والرجل الخاري، رواه القفازين1 تلبس ولا المرأة تنشب لا مرفوعا عمر ابن 
الرجل.كيدي التغطية لا اللبس الحرم لأخ باس( رفلا )٤( 
رواهمحرماتا( وهن والعصفر الحلي يلبسن عمر ابن نساء راكن قال ونحوم( )كسوار )٥( 

الماد-م صر اس وحديث الشافم، 
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إماوصيام. إطعام ص له وبمالأمثل يوما. مد كل عن يصوم أو مدأ، مسكتن كل 
اخرهاكون والأفضل ، أيامُ ثلاثة فصيام عدمه فان الهدي، فيجب و؛ران متعة دم 

النحر.يوم الفجر طلوع الثلاثة وجوب ولت أيام( ثلاثة )فصيام )١( الكثاب 

،الرؤإبمئزر إحدى في ذلك له يكن لم المثل بثمن الصدقة أؤإد ولو الصيد ت الثاني ١^ 
باياميختص قلا شاء ؤقت أي ذبحه ؤله حيا به يتصدق أن يجز لم المثل اختار ناد *م 

التتابعيجب ولا يوما صام يوما يعدل مالأ الهلعام مجن وبقى الصوم اختار فإن النحر، 
الممببعضه. عن ويطعم الجزاء بعض عن يصوم أن يجوز ولا ، اإصومرهذا في 

عدمهفان الهدي فيجب ؤقران متعة دم أحدها أذواعت ثلاثة بهو المنيب على الثاني 
أنيلزمه ولا الحجل في أيام ثلاثة فصيام بلده في إلا معه لمن ولا وجيم أو مجؤضعه 
الصومإلى الانتقال جاز فلهيا عجزه في بفله ويعمل يقرضه محن وجد ولو يقترض 

بالحجالاحرام ويقدم عرفة. يوم الثلاثة آخر يكون أن ؤالأفضل الوجوب، نمان نل 
نلوله;قديمها أولها، وهو محرما اوحجة ذي مجن السابع اليوم فيكون التروية يوم نل 

وجؤبؤقنإ الثلاثة صحم وجوب ووقت نلهر؛أ لا بالعمرة أُمم أن بعد بالحج إحرامه 
منهفراغي قل بالحج إحرامه بعد صومها يصح ولا أهله، إلى رجع إذا وسعة الهدي 

يمح،وبعده اازيارة، طؤاف نل بعده ولا الحج، أعمال لقاء منى أيام في ؛٠ 
ولامنىرْ، أيام صام الحر يوم نل الثلاثة يمم لم فإن أهك، إلى رجع إذا ؤالاختيار 

أخرإن وكدا ، دمُ أيام،عليه عثمة ذلل؛، بعد صام لعير ؤلو يصمها لم فان عليه، دم 
عمرلأن القيمة إخإج يجوز والثانية الميم،. من المحيم وهو الروايتين( إحدى )فى )١( *تإُس  ا 1٦٢اكامذ 

نفك،على جعلت ما اجعل تال؛ درهمينا قال نسك؟ على جعلت ما لكعب; قال الثاني 
الواجبة.الوؤاهم إخإج وحلامْ لمحهم، نصف العصفور م عطاء; وتال 

الحالين.بماول مقللق به والأمر عليه، الدليل لعدم الصوم( هدا )في )٢( 
بدلا لأنه الحج، وقت م معناه وقيل الحج أشهر في معناه فيل الحج( في أيام )ثلاثة )٣( 

مها.يصام لا أفعال الحج لأن ضمار إس 
الكذارْوكتقديم العلم، أهل لقول ومخالن، ووجوبه سبه على الصؤم تقديم لأنه نله( )لا )٤( 

اليمتن-على 
إلاالتشرس أيام في يرخص ررلم وعانشة عمر ابن لقول التشريق أيام وهي منى( أيام )صام )ه( 

البخاري•ررإْ اله"ىا، يجل■ لم لمن 
تلنمه.لا ؤكنه ونته، عن الحج مجناملث مجن ؤاجبا لتأخم؟ دم( )ؤُليه )٦( 
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نعلومن صدر'*، بخلاف مرة فدى يفد ولم جض من محظورا كرر ومجن )فمل( 
لبسفدية بنسيان ويسقط إحرامه *;فض مرة؛ لكل فدى أجناس س مجحفلونأ 

المحاقوحاد، والحكم ومالك المسٍب ين ومحمد عباس ابن الدنة عيها أوجب وسن )لزُ،ا( ( ١) 
الشانممدهب وهو عطاء عن روى واحد، هدي يجريهما أن أرجو تال؛ أنه وعنه 
الاكراه.كحالة واحد جماع لأنه 

لقولهأصج والأول واحد، جزاء عليه وعنه جزاؤهما، فعليه صيدين ثل إذا صيد( )بخلاف ( ٢) 
انمم4•م فل ها ض ؤذم!ء مالي 

الشاخممدهب وهدا فديه، واحد لكل فعليه وؤطء ولس*حليب كحلن مرة( لكل )فدى )٣( 
واحد.جزاء عليه وعنه تتداحل، فلم مختلفة لأنها 

الحصر،عند التحلل أو الحج، أفعال كمال ثلاثة؛ بأحد إلا يحمل لا التحلل لأل )أولأ( )٤( 
ولايحل لم التحلل نوى ولو به- بمُلل أن له فليس هدا عدا وما اشترط، إذا بالعير أو 

برفضهامنها يخرج فلم بالإفساد منها يخرج لا عبادة لأنها برفضه الإحرام بمد 
العبادات.سائر بخلاف 

ظاكهوة'"'*. مع كالرجل والمرأة ^٢٠ 
فوقلحظة ولو ه لباستدام فان يتقه، ولم خلعه قميص وعليه أحرم وان )فمل( 

رشوإذا ويحه وانقطع مطيبا كان ثوبا إحرامه بعد لبن وإن فدى، حلعه من المعتاد 
الحرمفي ذبحه يلزم فانه الحرم اكين لمإنه نلنا هدتم، وكل فدى، ويحه فاح ماء فيه 

مناكبنه لمذبحه بعد إحللاقه أو فيه لحمه وتفرقة ٢ ال٠ءرمر جميع م الذبح ويجزيه 
أوبه كان مجن وهم معه يرمله ص أو بنفسه إليهم إيصاله على ندر إن المسلمين 

الحجفي محر أن والأفضل لحاجة زكاة أحد له ممن وغيرهم حاج س إليه و١ردأ 
محالأتى ءعمى واللام اكالآُة عليه ولقوله منه، الاحتراز بمكء• لا لأنه عليه( محيء )فلا )١( 

ُضعليه. متفق أا تتكلم أو نعما لم ما ها انفبه حدك 
عليها.نيء فلا شهوة توجد لم فإذ اللذة، في ا لاشتراكهالنهوة( )مع )٢( 
أحمدرواْ ا! وتحر ٍلريق مكة فجاج )اكل مرفوعا جابر عن روى نا الحرم( جميع )في )٣( 

منحرا(.كلها ااُنى مرفوعا عنه لم مفي لكه داود، وأبو 
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إطعامأو هدى ؤكل وحلاذأ ومليم وصيد ؤطء، دون رأسآا؛ ومطتة وطيب، ص،ب 
،٢٤١سه وجد حث الاحمار ودم ونحوهما ؤإللس ٢ الأذى١ وفدية الحرم، اكين لمف ُ

١٢ بقرة عنها ؤتجزيء بينة بع أو ئاة والدم عكاز. بكل الصوم ويجزتماء 

عنرأطفالقاْ ذكر ثم ود المحرم غطى إذا ُا عتل رده على بمر لأنه رأس( )وسلة )١( مت 
الص.أتى يجلا •أن أب بن ض روتم، لما نزع*، ثم خفا لس أو تيء، عليه ولمس اش 

تأمرنيكيف الذ مسول يا ،؛ jLiiiصفرة أثر أو حلوق أثر وعليه جة وعليه بالجعرانة وهو 
قالأو — الحلوق أثر عتلث، واغل العمة، هده •^^٠ إخلع تال: عمرتي؟ في أصنع أن 
ألتهمبالمدية«ع يأمره قلم حجالئ،ا( في تصنع كما يوتك في واصنع — الصفرة أثر 

بمنع*عما 
إذاوالصيد مده، على يفدر لا تيء لأنه حجه، بملل أهله حامع إذا أحمل-ت نال )وحلاق( )٢( 

العمدالثلاثة فهده ذهب، فقئ حلقه إذا ؤالشعر رده، على يقدر لا ذهب شد قتله 
مراء.قيها والنسيان والحطا 

عليهص ب حلهم، اليتم، المرصع في فيجوز الحل في بها وجد إذا الأذى( )وفدية )٣( 
أنه الكمان^. بالغ -مالي لقوله الحرم م إلا يجوز لا الثايم: وغال أحمد، 

إلىبٍعثه يامره ولم الحل، من وهي بالحديية بالفدية عجرة بن كعب أمر الني. 
الحرم.

هديهنحر الني. لأن والناقم، مالك نول وهو حرم، أو حل في سه( وجل )حث )٤( 
الحل،■م، الحدمحية في مصس في 

نمحراكا نال جابر عن الزبير أبو روى لما الصيد، وجزاء الذر غير في كان إذا )بقرة( )>،( 
لم.مرإ،اه البدن، محن إلا هي وهل قال والبقرة؟ له; طيل سبعة، عن البينة 

فإن ٢٢١٠٣٠٠^اّمدْ وإلا أجزأ فنحروْ إليهم سلمه وإن بالمروة؛؛؛ الممرة وفي منك، به 
إنالطعام و5دا نحرء، حيث، ومرقته الحرم غير م نحره جاز إليهم إيصاله عن جز ع ص

إيصاله.عن عجز 

اذ.رحمه ماللت، حلاف من خروجا بالمروة( العمرة )وفي )١( كض 
مجنخروجه لعدم صمته استمداده عن عجز أو أبى فان نعمه، لوجوب ونمم؟( اسميه )وإلا ٢( ) ص

الوجوب.عهدة 
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الكتا*ده صيم وحكادل ؤالحرم المحعلى ده صيرم يح
الأيل

ثكثآتءاس ابن روى فا الص أما والإجماع، الص تحريمه في الأصل والحلال( رالسمم 
الأولالموات حلق يوم اس حرمه اللي محيا #أن مكة فتح يوم غج الذ وسود قال قال■ 

=ينفر ولا شوكها يسند ولا خلاها يختلى لا القيامة، يوم إلى الد يحرمن حرام فهو والأرض، 

شولا يضمن؛'؛ لم بسهمه ذلك سل آو الحرم في غره آو شله الحل في صيد على 
م' صضه. لو كما يوكل 

وءو-حلأاكشرك محمة فيه ما حتى المكي الحرم شجر قطع ويحرم )نمل( 
فإنهيض ثيا انكسر وما ادمي غتر بفعل وءانال، اليابس، إلا ويضمنه الحرم وحشتس 

مطرعليها فتمهلر انيى في الكماة نبهي ونيل ٠ والفقع' ثالكماة منكر كفلفر 
وشجروزرع ورياحين بقل محن آدمي زرعه وما اكمرة، وإلا أفعى'ا، فتستحيل الصيف 

الأغصانمن انكسر وبما ٠ به' والأنتفاع أحده فبماح الحرم شجر غير من غرس 
ويجوزحشيشه، يحتس ولا الماتط، والورق آدمي، فعل بغير الشجر من وانقعلع 

ومنمحرم ذبحه كميي به غيره وانتفاع انتفاعه حرم ثطعه يحرم مجا نطع وإذا ، لعيه' 
ؤالوؤقؤالحشيش بشاة عرفا ؤالصغيرة بيقرة والمتوصهلة الكبيرة المجرة صمن تهلعه 

والثانيالمدر، وابن ثور وأبى الناقم نول وهو المذهب هذا يضن( لم )بهمه )١( 
ٌمحرميا• محييأ نتل لأنه وصاحباه حنيفة وأم عطا، قال وله يضمن 

كباع.بقه مؤذ لأنه مممة مافيه يحرم لا أصحابنا أكثر وفال للعموم، )وعومج( )٢( 
حشيش.ولا بشجر ا غليلهما أمحل لا لأنهما والفقع( )والكماة )٣( 
نالهواحد غير بها أحم وكدا الخرب، عن المخلوقات عجاب م القزوض قال )أفم( )٤( 

حاشيته.ني 
مالكهإلى يضاف بل الحرم إلى يضاف قلا كالأنعام امحل مجملوك لأنه به( )والانتفاع )ْ( 

الخبر.يسه فلا 

تدخلكانت الهدايا لأن والناقم ءءلاء مجدهب وهدا الوجهين، أصح في بعيه( )ريجوز )٦( 
وفيهعليه المتفق عباس ان وحديث أفواهها• سد كانت أنها ينقل فلم فيه فتكثر الحرم 

ترتع|.الأتان *ركن الصف في افدخلت 
والدوحةءهلاء. وناله شاة، الجزلة وفي  ٠٢٥؛الدوحة افي عاس ابن روى لما )بناة( )٧( 

المغيمة.والجزلة اثمفليمة اكمة 

—٣٠٣ —



صيدويحرم الإذخر إلا الأخضرس وحثيشه شجره قطع ويحرم ٠، ااعحرمُ كميي ماب 
*إنهالإذخر إلا اف رمول يا انماس: سال عرنها. س إلا لقطتها يكقط ولا صيدئ = قش 

عله.>ممق الإذخر، إلا .، اف رمول فقال وبجوهم شنيم الأيل 
حامم نضرا الصحابة لأن الإحرام، م الصيد به يجزي ما بمثل المحرم( )كميي )١( 

محكوذخلافهم غترمحم عن يتل ؤم ءاس وابن وعثمان عمر عن وروي ثاء، بشاة الحرم 
إجماعا.

ثجرةرد لو وكذا الضمان، مقط والحشيش الغصن اصتخالف وإن نصا، شمته أجر 
الحلم فغرمه الحرم من شجرأ فلع وإن ناتصة، نبتت إن مصها ويضمن فتن،، ٌم 

ضمنها،ذسنه الحرم في فغرمها الحرم من قلعها أو ييت أو تعذر فإن ;له، لزمه 
منيخرج لا أحمدت قال صيد، كجراء بثمنه ويفعل تقويمه، وبين الجزاء بين ويخير 
واقتصرالحل، إلى مكة حجارة من يخرج ولا ١^١، محن إله يدخل ولا الحرم تراب 

٢.كالشمرآأ فهو يستخلف لأنه نعزم ماء إخراج يكره ولا الكراهة، على الشرح في 
مجتهاهاجر ولمن بها، المجاثرْ ؤتستحب المديت.ةرم من أفضل ومكة )كل( 

إالمد؛نةوالمجاثرْ أفضل مكة بان وغيره المغني ني وجزم كغيرْ، بها المجاورة 
عليهقؤى لمن بمكة المقام من إلى أحس، بالمدينة المقام أحمدت قول وذّكر أفضل، 

تراب،نفس وأما ه^ب، محمد محن عليه أكرم اف حلق ومجا الملمينُ؛، مهاجر لأنها 
الحل،إلى إخإجه يكره أصحابنا بعذى ونال هماص، وابن عمر ابن نال كدا الحل( رمن )١( مخش 
بعضكلام وظام الحرم، كتإب المسجد تإب يكره الفصول ض رؤايبمان، إدخاله وم ازم 

جهته.غير في بالونمح انتفاء لأنه يحي أصحابنا 
محبزمماء تحمل كانت ١^ عائشة ص وروي اه. كعب أخرجه أحمد تال ركالشمرة( )٢( 

•غهب حسن ثقال المبدي وإه يحمله كان اس وسود أن تتخبر 
واقفوم يقول . الم ّمع أنه الخمرا:،  Jiعدى لحيين دية( الص )أفضل )٣( 

أمولولا انذ. إلى اذ أرض وأي الذ أرض لخير إنلث راواس ذكة ِوق في بالحزورة 
يصح,فلم خالفه  ١٠٠٠الترمد.ي ثصححه وغيره أحمد رواه خرجتء ما منك أخرحت 

يومشفيعا له كن إلا وندتها لأوانها على أحد يصبر الا . وقال السدجب( )مهاجر )٤( 
ولبانبمكان والسيئات الخان ؤشاعف شهيد١٠ ءأو لفظ وفي مسالم، رواه القيامة!( 
إلالا نال: واحدة؟ ص أكم الئة تكب ْل أحمد: وثل .ءباس، قوللص 
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ذ\برث الحة وآلللعك الحشيش ام وس٠. زاء؛ جولا ا المدضة؛ 
،ص

عأم ونال والشافم، مالك قال وبه حرام، وحشيشها وئجرها اJدإبة( صيد )ويحرم )١( 
ُلكميي الجزاء فيه ولوجب عامآ يانأ المح، لهه حرامأ كان لو لأنه يحرم لا ت حنيفة 
عليه,،متفق ءير| إلى ثور ين ما حرم |المدذة تال الم أن على ماروى ولما الحرم، 
عنلم مورواء عليه، التفق في ند ين الذ وعيد ونافع عريرة أم المدية تحريم وروى 
وانس.وجائر معد 

وجزازْالقديم، الشافم نول وم الجزاء ب ثإلئانتة الملم، أعل أكثر قول في جزاء( )ولا )٢( 
احده.لن القاتل صلبا إباحة 

ماس
التاض الخلماءمن أحد ؛عرف ^١ منه أفضل الكعة بل الكمة من أفضل هو فليس تربته 

أحدوافقه ولا إليه أحد يسبقه ولم عياض القاصي إلا الكمة على المر تراب فضل 
ومجنسعة اليمن محنريق ومن ؛ أميال؛ تلاثة المدية ؤلريق على الحرم وحد ٢ عليه؛ 

مجنعرفات على الهلال،و، ومن أميال عثمة جدة ومحن تسعة الجعرانة ومن سعة المراق 
نمرة.يملن 

وذبحصاد فلو بيثرب؛؛، تسمى لا أن ؤإلأولى الللأةر'آ، صيد ويحرم )كل( 
ؤالفب!للرحل شجرها مجن إليه الحاجة محاتدعو أحذ ؤيجور تدكيته صحت 

وئجره،وج صيد يحرم ولا ٠ ؤذبحه؛ إمساكه فله صيدا إليها أدخل وس و؛ءوارخه• 
امابالخداب الذ لأذاقه الين عند يقتل أن هم يعدن رجلا أن ولو البلد، لتعغليم قال مكة، ب^ 

الألم.
حيثأفضل ؤتقواه إيمانه فيه يكثر بمكان الجاو;ة وقال' الشيخ، كلام معنى هدا )عليه( ( ١) 

كان.

اكعيم.دون وهو عائشة يساجد الأن ويعإل قيا اليون عند أميال( )ثلاثة )٢( 
'حمبي.' ما المدينة أحرم إني ُلأذوءا أبيه م' معد ن عامر لحيين، المدينة( )صيد )٣( 

صيدها.ويقتل عفاهها يقطع أن الماوينة 
فيوالأِتقماء التعيير وهو اكئرب ص فيه لما غيره .ر الم لأن بيثرب( )لاسمي )٤( 

المافقيتّعن حكاية فهو القرأن في وزغ ومجا اللوم، 
دكانه,تصح لا أنه على يدل صيده ت القاصي ثال ؤددكيته، )٠( 
لهيقال أخ لي زك1ن خلقا، الماس أحسم■ المبي وكان أنس لقول عليه نمن )وذدحهآ )٦( 

_ه0مآ_





|شبوقال ٠ يديهُ ليع الهت رأى فإذا شبمة، بني س والمسجد أعلاها من يسن 
صتوإسحق، والناقم المارك وابن الثوري تال وبه عاص وابن عمر ابن عن روي بدبه( )رفع )١( 

البيتعد ستحب الدعاي أن ولط جابر، عن ويروياّ التدين نير يرى لا ُاللئ، وكان 
•سميتا س وتول الدعاء عند التدين برفع وأمر 

|فبإنك ،اللهم حاور كل على ؤالحمدف أهلا، لدلك وزآني بيته بلغي الذي ؤالحمدف 
صشأني لي وأصلح مني مل اللهم لدلك، جثتك وند الحرام، محنك حج إلى ت.ءوت 

فمن،الدعاء مجن ناد ومجا يجلا، كان إن صؤنه بدلك يرفع أنت« إلا إله لا كله 
العلوافبعد التنمان عنها ؤتجزى ، الصلاة؛ المجد ؤنحية ، الكمة' تحية والطؤامح، 
الفجرركعتى فوات خاف أو الصلاة أنمت إذا إلا العلؤإف به يدأ مجا أول »نكون 

أمنتإن اللل إلى تاخيرْ للماة ؤاملى عليه، نقدمها جنازة حضمت أو الؤتر أو 
الوصوليمكنه لا كالذي إليه تشير لكن الحجر« لتستلم الرجال تزاحم ولا الحيض، 

غيرمجعناْ في ومحن للمتمتع العمرة ومحلوانخ القدوم محلواف في بردائه ويضهلبع إليه، 
علىرهلرiيه الأيمن عاتقه تحت الرداء ؤسهل فيجعل أمحبؤعه، جمح في مجعدور حامجل 
وهوا الأموي؛ الحجر من الهلوامح، ويٍتدىء ٢ المعي؛ في يضهلع ^١ ، اطسر؛ عاتقه 
بذلك،يحتسب لم ببعضه حاذاه وإن يدنه، بجميع يعضه أو فيحاذيه ١رثرق جهة 

نتمبنعمته الذي اف ))الحمد ثال بمحب ما رأى إذا الّك، وكان حال( كل )على )١( 
حالء.كل عالي ف ،الحمل• نال يكِه عا رأى وإذا الصالحات! 

ثمتوضأ مكة قدم الني رأن عانثة ولقول به' الداءة فاستحب الكعبة( )تحية )٢( 
عاليه.متفق بالبيتء طاف 

مجمللأته الطواف الحإم السجد تحية أن باقي لا وهذا الصلاة( المسجد رؤتحية )٣( 
مصياله.وهذا 

أحضر!يرد مضعلبعا طاف البي |أن أعية ابن علي لحديث الأبمر( عاتقه )على )٤( 
الممذي.وصححه داود أم رواه 

إلاالقياس يمح ولا نيئا فيه ممعنا ما أحمدت قال وروده، لعدم العي، خي يضعلبع ؤولأ )٠( 
محض.تعبدي وهذه معّاه يعقل فيما 

عنى،حدوا وقال به يتا"ىء كان واللام الصلاة عليه لأنه الأسود( الحجر زمن )٦( 
Iمتاسمككم! 
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أفأبناد ؛ ؛^٥١ نل شق نإن ؛، ويمله؛ ؤيتلمه بكله الأموي الحجر نحاذى للقدوم، 
ماض إشابوابن داود ابو رواه المممح،ا( عؤإتقهم على ندعوها ند اباءلهم تحت آرييهم وجعلوا التت ب= 

ماجة.

أنكلأعلم إني وقال؛ الحجر نل بن عمر ارأت قال: أصلم روى لما )ويقبله( )١( 
وروىعليه، عتمق قبلتك• ما يقبلك اس بول رأيت أني ^/١٠ تنمع، ولا تضر لا حجر 

يكيعليه ثقته وضع ثم الحجر اف.ب رسول ءاسفل قال عمر ابن عن ماجه ابن 
انمرات•.تكب هيا عمر يا فقال: يكي الخهناب بن عمر فإذا التفت يم حلويلأ، 

والشاقموالثوري ع-اض وابن سعيد وأبي هريرة وأبي وجابر عمر ابن عن روى يده( )نل )٢( 
ملم.رواء يدءا ونل استلمه النم •أن عباس ابن روى لما وإسحق، 

افاب0 *. ٠  ء
اكاضفلا يصولا آو ؤاكبا محتام، وإذا كالطوان،، ونيل عدر، ولغير لعذر لججزلأ راَكا او 

أو.صه نوياإل المحمول عن والمعي الطواف ويقع الحامل، عن يجزى ولا فيه، رمل 
منهماواحد كل لأل لهما صحته الموفق وحس ٢ نفسه؛ عن منهما واحل- كل نوى 

بأنمنكسا طاف ،وإن عنهمارأجزأ عرفاين، في حمله 'وإن صحيحة؛ بتية طاش 
ويجبرهيجزيه او-محه يجزئه؛ لم محدثا محنافا ،وإن ريجزئه لم يمينه عن المن، جعل 
وعنهأمكن إن تطوف حتى فقط- الحيض لأجل الحائض انتظار الناس ويلزم ٠٦بدم؛

ععليه. ناسا كا;اك وااسول #، الهي ض -ع حد أل= 
داسينو لم لأنه أولى المحمول ص روثوعه ثخعي>س، ص يقع لا ثاحد الفعل لأن ه( نف)عن )١( 

لسه.بطؤامحه يخض لم والحار شه. إلا بطوافه 
نأجزأصحيحة لمية طاش منهما واحد كإ لأن لهما يقه, حنيفة أم ونال صحيحة( ربنية )٢( 

عنهما،الوقوف لكان بمخات حمله لو ولأنه شيئا، صاحبه ينو لم لو كما عنه الطواف 
هدا.كدا 

موجود.وهو بعرفة الحصول المقصود لأن عنهما( )اجزأ )٣( 
طوافهفي اليت جعا وتد •نا-ككما( عنى )احدوا لام والالصلاة عليه لقوله يجزنه( )لم )٤( 

يساره.على 
ثمطا،ليت الطهارة إن أحمد وص والشافعي، مالك محول وهو المذهب هدا يجزئه( رلم )٥( 

بدم.حمم بلده إلى خرج فإن بمكة، أعاد مجتهلهر غير للزيارة طاف فمتى 
لا.أو بمكة سواء بمفناهره ُحبه ؤركه واجب فهو يكن لم إذا لأنه بدم( )ويجمأ )٦( 
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يرملسعا ويطوف يساره عن البيت ويجعل ماولد، ويمول ؛ إليه؛ أشار اللمس شق ماب 
أشارالحجر أتى كلما بمر على هأ الم ءطاز ثال عاس ابن روى ه لإله( )أشار )١( »ثش 

يستلمالودلغ، حجة م طاف واللام الصلاة عليه ،أنه عباس ابن وعن وكر، محدْ إله اش 
مستحب.كله ومحيا بمحجن! التكن 

بفصلقطعه أو الطواف بعض في أحدث وإن بدمءا؛ ويجبره الحامل من يصح ماب 
ويتحرجوبني. صلى جنازة حضمت أو صلاة أمت أو يسيرأ كان وإن ابتدأه ويل ط م

سة،وهما ُ المقام خلف يكؤن أن ؤالأفضل ؤكعتين بملي ثم منة. الموالاة أن 
إلىيمليهما أن باس لا و عليه. تيء ولا جاز غيره أو السجد م ركعهما وحيث 

'الصلوات' مائر وكيلك ٠ والماء' الرجال من الهلاثفون يديه بين ويمر سترة غير 
أمبوعلكل رلمر محنها زغ فإذا ابع، أّّجمع ؤله ومنة مكتوبة عنهما أُكمي 

غيرعلى كان أنه علم ثم التمتع فرغ وإذا عمه، أصبوع لكل والأولى ، ؤكعتين' 
ولمتصح قلم العمرة حلؤإف قي كونه وهو الأمد لنمه وجهله الهلوافين أحد في طهارة 

كناس•عذور كل وس منها الصحة الشيخ واختار القاصي، كلام فنامحر ومحو بدم( )وتجره ( ١ ) ثثش 
أحما-'آمذهب في منة أو واجّة ها وقال; منهم، واحد على دم لا وأنه ونحوه 'كاض 

؛ولأن.مه، 
الرثمِناطم معه المن، أيا راحتي 'لم حح صفة في جابر لقول، المقام( ، رحلن)٢( 

مملى4إمأمم هغام م، >ؤواتخدوا فقرأ إبراهيم •قام إلى تقدم تم أرما• ومتى ' ١١٦فرمل'
•لم مرثاه الحد*يث ٠ ' زكمب فعلى ' وبيء بينه المام فجعا 

اسوكان تيء، ا بتنهض يديه س رالئلواف صلاها المم لأن اء( والم)الرجال )٣( 
بمجد،ثم رجلها رفع حتى فتفنرمحا يديه ص المرأة فر يديه س والملواف بملي الزبير 
كلها•ُكة و بما.، 

رواه•سترة؛( بينهما وش يديه ض يمرون والاس بمحلة ^ ٥٠لأنه الصلوات( )اثر )٤( 
روكحند فقال؛ بثيء، تتر يولأ بمكة بملي انجا لأحمد نيا الأترم؛ قال وغثره أحمد 

لمستعكة لأن أحمد: نال ءّترة، الطواف ويب ينه ي ثم صلي أنه المي ع. 
علىراكا >اأملت عباص اس نول بدليل هدا غي مكة حكم كه الحرم وحكم كغيرها، 
محلكله الحرم ولأن عليه، متفق جدار، غير إلى بالناس بملي والنم، حانتان 
ذللّثط.فى مكة ُجرىإ قجوى والناملث الماعر 

تحريمه.يوجس، لا يفعله لم وكونه مخرمة، م والمسور عانشة لفعل )^٠^^( )ْ( 
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اماب. مرة كل اليماني والتكن الحجر يستلم أربعا يمنى ثم تلأثا الطواف هدا يي الأفقي 
نقتاليماني، اؤن تلم يلا أنه حنيفة أم ص وحكى العلم، أهل أكثر قول وم مرة( )كل )١( 

اشوالحجر الماني التكن يتلم أن يدع لا . اذ رمول »كان قال عمر ابن روى وند 
)اماعمر ابن ونال داود، أم رواه يفعله٠ عمر ابن وكان ١٠ناقع نال طوف*». كل م الأموي 
ملم،رواه رحاءاا ولا شدة في ا يتلمهاذ ؤمول رايت مند ا اصتلامهتركى 

قالص نلأ الني. عن يمح فلم تمله ناما إماهم، نواعد على مض الكن ولأن 
لأنإلا الحجر يلثان اللذين الركنين تلم يلم — . النم يمنى — أراه j؛^ يمرن ابن 

لدلك.إلا الحجر وراء من الاس ولاطاف إبرامم، قؤاعد على يم لم الت 

مابقانيا فيصير العمرة على الحج أدخل ند ويكون، للحلق دم فيلزمه بالحلث منها يحل 
'ملاحتمال الطواف إعادة لزوم يظهر الذي ؛الت،: السكين، عن للحج الطواف ويجزيه 

التقديرينعلى عي الإعادة ويلزمه الحج، طواف هو الطهاؤة فيه المتروك يكون أل 
فرصناؤثد العمرة من حله بعد ؤطيء كان وإن به، معتد غير طواف بعد وجد لأنه 

فعلهما ويلغو يصح، فلا فاصدة عمرة على حجا أدخل بانه حكمنا طهارة بلا طوافها 
منللحج نصيه الذي بالطواف ؤيتحلل به، الاحرام صحة لعدم الحج أفعال من 

ولاحج له يحصل ولا عممته، في للؤكوء ؤدم للحلق دم دمجان ؤعليه الفاصدة عممته 
لهويحصل عي والالهلؤاف إعادة مجن أّكثر يلزمه لم الحج مجن ندؤناه ولو ٢ عمرةُ 

الحجوالعمةُم.
العوؤةوصترة والية ؤإلعقل الأملأم عثر؛ ثلاثة الطواف لصحة ويشترط رفمل، 

ؤتكميلللهلمل حتى وظاهره ن، الخبوطهارة المييز دون لطفل لا ٠ ١ الحدث وطهارة 
إناإقدرة مجع ماشيا يهلوف إن بجميعه ؤالهلؤإف ارْ يعن السن، وجعل السع 

عشر؛ومننه الأصول. الحجر محن يتديء إن المجد من يخرج لا إن بنه يوالي 
وامحّطباعاليماني التكن واستلأم ١لإشارة من مقامه مايقوم أو ؤبميله الحجر امتلأم 
فرغوإذا الطواف. وركعتا الين، مجن والدم والدكر ثالدعاع مواضعه في والمني والرمل 

ويكبرندبا عليه فيرقى قيس أبى جبل وهو الصفا أتى العي إرإد الطؤاف تكعتي من 
كثزثنإذن. عليها الحج إدخاله صحة ؤعدم فيها بالوطء العمؤة لفساد ا عممه ؤلأ* )حج )١( 
صالإحلال• زمن الوؤدء لحصول )والعمرة( )٢( 
ملخصا.ذماه السابق الخلاف ذللت، وفي الحدث( روطهامة )٣، 
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جدارأو الثاذروان على طاف أو نكسه أو ينوه لم أو الطواف من ثسئا ترك ومن 
^١

؛ذق

٠. ١٢١٠٠١١خلف نكعتين بمالي ثم ٠. بمحُ لم نجا أو عريان آو الحجر 

أنكمإلا صلاة بالت رالطواف قال ه الم أن ماس ابن روى ن يمح( )لم )١( جش 
م__ بث يق المال بكر أبا |أن هريرة أبي وعن والأثرم، اكرمدي رواه *؛*ا تتكلمون أش 

بعديحج لا يؤذن؛ — الحر يوم الوديإ حجة نل ف )بول عليهل أمره الي الحجة 
عله.متفق عريانء بالمن يطوف ولا متمك، العام 

الثانية،في أحدي اف م رم و الأولى في الكازوزه أيها با فيها يقرأ المقام( )حلف )٢( 
حلوى.بدى ا يمعهعمر فإن جاز ا فيهقرأ ومهما تكعهما وحيث 

يحمالحمد وله المالك له له، ثريك لا وحده اذ إلا إله »لأ ثلاثا ويقول ثلاثا 
وحدهاذ إلا إله لا تل.ير. تيء كل على وهو الخير بيده بموت. لا حز وهو بمت و م

اذ،إلا إله لا ويمول ٢ وحدْ«؛ الأحزاب وهزم عبده ونصر وعده صدق له، نريك لا 
بدينكاعممني اللهم الكانرؤن،. كره ولو الدين له مخلصين إياه، إلا نعد »لأ 

العمر،وجبي المر لى بمر اللهم الصالحض. ؤعبادك يسولك لآلوإعتة وطؤاعيتك 
جنةدولة من، واجطم المتض،، أئمة م، واجعلني والأولى، الأخرْ في لي واغفر 

الؤانك لكم، أمتجب، ،ادعوني قلمتاراللهم الدين. يوم خطبمي لى واغفر التعتم، 
توفانيحتى مني تنرمه ولا مجته تنزعنى خلا للإسلام هديتني إذ اللهم الميعاد. تخلف 

المروةياتى حتى بمزل »نم الفتن لموء تؤخرني ولا للعذاب نميمتي لا اللهم عليه. 
امتيعاب،ؤيجب الصفاأعلى ماياله عليها ؤيمول ندبا فيرتاها نعيقعان جبل أنف وهي 

يامقلؤأصابعهما الصفا بأسفل رجليه ءف_ح ألمحق يرنهما لم فإن بينهما، ما 
قرشوهم المنمدق، غزوة في ه المي على تحزبوا الذين وم وحده الأجناب س )١( مخي 
ّواليهود غهلفان و ص

دعاءأيدعو وكان نافع: قال به. يدعو أحمال: قال ء»مِ، ابن دعاء هذا آخره( إلى )قلت )٢( 
شاب.ونحن لبملنا إنه حتى كثيرأ 

حمعليه فرقى بالصفا بدأ المي »أن جابر حديث في لما الصفا( على قاله )ما )٣( 
فيقدماه انمت إذا حم المروة إلى نزل ثم وهلله، الذ فوحا القبلة فاستقبل البت رأى 
فعلكما المروة على ففعل المروة أتى حتى منى صعدنا إذا حتى معي، الوادي بملن 
لم.مرواه الصفا٠ على 

—٣٦٢ —



آمحابالت يرى حتى فترقاْ بابه من الصفا إلى ويخرج الحجر، يستلم ئم )فمل( 
الأ يلإلىشديدا عي يثم الأولُآ؛، العلم إلى ماشيا ينزل ثم ماورد، ويمول ثلاثا ويكم 

افاتأذرع  'تس نحوأ ضه كان فإذا المجد، تكن في الأخضر الميل وم الأول( العلم )إلى 
المجد.ماء الأخر العلم يحاذي حتى سعى 

امادتعلم عما واعف باؤحم اغفر رلاوب ومنه ذللئ، بين فيما والدكر الدعاء ويكثر ٠ المروة؛ 
ص" عي يأن ويستحب وعمرة، حج في إلا بينهما عي البمن »لأ الأكرم، الأعز ؤأنت، 

الشرح;في وقال ٠ والموالاة؛ النية ؤشترط ٠ ممتترأُ والجس الحدث عن طامحرأ 
والمرأةأصح؛'*. وهي الثانية الرؤاية وهي أحمد كلام ظاهر في مشترطة غير والموالاة 

تقدمويشترط وأجزأ٦ُْا٠ كره طهارة غير على سعى وإن ا شديدأُ سعى ولا ترني لا 
طافأنه علم ثم طوافه بعد سعى فإن ا القدؤم كطؤاف مسنونا ولو عليه الطؤاف 

المؤالأةتجب فلا وءيرْ بهلؤاف طؤافه عن تاخيره ؤله السم يجزئه لم متطهر غير 
لمالقدوم طواف مع سعى وإن آخره، ويسعى النهار أول يطوف أن باس فلا بجنهما 

السعيس فرغ فإذا ١لزيارةا طواف مع أعاده متمتعا كان وإن والقاؤن، المفرد يعده 
٢؛"■•قد لك»■ بدابته، ذللن قعا لعير كان وإن بينهما، ما لستوءب المروة( )باسفل )١( 

الأ^؛اص، ء ٠  ء
ملم من لكن درجهما، س عدة تغطى بحث والأملنار الأتربة من الأرض ز علو حمل 
بمحتاط.المغطى، قدر يتحقق 

حاثز.غم اأعو;ة فتشق وإلا ؛'؟}ا 'تميمانا معي لو أنه بمعنى )مستتزا( )٢( 
٠أحمد عم- رواية وحكى القاصي ناله الطواف على قياسا )و١لخوالأةآ )٣( 
عمربءن اف عبد بت سوية أن الاثرم روى وقد سهل، المفا أمر قال فانه اصح( )وم )٤( 

وكانتأيام ثلاثة في طوافها فقضت والمروة الصفا بيء■ ّات الزبير بن عروة امرأة 
بينهما.يتيح أن باسا يرى ٦ عطا، وكان صخمة، 

والمروة.الصفا يء' ولا باليت •مما الثاء على لمءى عمرت اب• لقول نديدا^ تسعى )ولا رد( 
الدارقطي.رواه بالتلبية. صرتها ترفع ولا والمروة، الصفا غرق المرأة معد لا وقال 

جهلقوله الرأي، وأصحامب ثور وأبو والشافعي وعالك عطاء قال وبه وأجرأْ( ر)كرو )٦( 
العبادة ولأنه بالسنsا٠ تطوقي لا أن غير الحاج يقضي ما |ااأتءني حاضت حيء■ لعاتشة 

بالؤثوف.اسبه بالبست تتعلق 

مناسككم((.عنى اا->دوا وقال الطواف بعد سعى إنما الم لأن القدوم( )كطواف )٧( 
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موضعني ممثى ينزل ثم الصفا، على ماقاله ويقول المروة ويرقى يمني ثم الأخر، 'قاب 
ورجوعهصعية ذهابه سعا; ذلك يفعل الصفا إلى سعيه مؤصع في ويسعى مشيه 

ثموالموالاة. والستارة الهلهارة فيه ؤتسن ا ١محولل الشؤط مشط بالمروة بدأ فان معية. 
والتمتعحج، إذا حل وإلا ، ؤتحللر شعره من قمر معه هدى لا »تمتعا كان إن 
ثرعفيالءلوافةْإعسم.إذا 

نول؛ Jujبه، اذ بدأ بما ،بدأ ونال بالصفا بدأ ى الض لأن الأول( الشوط )شل )١( لإ-و 
الرأي.إصحاب رإمزإءي والشافص وعالك الحس أش 

دم.فعله الحلق أو الضير ترك فإن )وحلل( )٢( 
الرأي،وأصحاب والشافم والثوري والخص ثعْلاء عاص ابن قال وبهيا اللثية( )قطع )٣( 

الت.دخل إذا بمهلعها والحس." وعروة عم ابن وقال 

تأخيريسن ولا ، حنرروقد شعره حميع من نصر أو ■حلق هدي بلا متمتعا كان فان أجاب 
وعمرتهدم فعليه نله ء وطي فان دم، فعليه الحلق أو التقصير ترك فان التحلل؛آ؛ 
ولايتحلل أن له ؤليس العمرة، على الحج ألحل هدى معه كان وإن صحيحة١ 

ولويحل فانه متمتع غير معتمرأ كان وإن النحرر؛؛ يوم عنهما ويحل يحج حتى يحلق 
حتىإحرامه على بقى حاجا كان وإن وغيرها، ا الحج١ أشهر في هدى معه كان 

لال٠حج٠ليتوخرالخالق القصير هنا والأصل الاحإم، محظورات جمع فيستبميح حل( )وفد ١( ر جش 
فلماالحج، إلى بالعممة الله ؤمسول مع الناس )اتمتع قال عمر ابء' لحديث التحلل( ؤداخير )٢( اإ"انى 

حتىمنه -مم ثيء س يحل لا فانه هدي معه كان مجن قاوت مكة اف رسول قدم 
وJحللا(وليقصر والمروة وبالصفا بالبيت فليهلف هدي معه يكآن لم ومن حجه، يقضي 
عليه.متفق 

أنالشافم أصحاب عءن وحكى الرأي، وأصحاب ماك قال وبهيا صحيحة( )وعمته )٣( 
امرأةعن سئل أنه ماس ١^ عن روى ما ودا عمته، مأت حله قبل وضء لأنه تفسد عمته 

نسيهأو شيئا عناصكه من مك من قال; تقصر أن قبل زوجها عليها وقع معتمرة 
بالوؤدءالمك يفسد خلا مكن ليس التقصير ^ن )اقة، فلتنحر قال موسؤ. إنها قتل دما. 

بالحج،كالرم 
تحلولم انممة من حلوا الناص ثان مجا اتل ؤصول يا وقالت حفصة لحديث المحر( )يوم )٤( 

عليه.متفق أثحر(( حتى أحل فلا هدئي، وقلدت رأّبي لبدت قال؛ أنت؟ 
:النم لأن عامه في قصده ؤلو غمها م أو عامه مم• الحج يقصد لم الحج( أشهر )في )د( 
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إمحابوالمحمرة الحج صفة باب 
سويجزيء منهارا؛ الزوال نل الروية يوم ا ^٠ با١٣الإحرام بمكة للمحلين بمن 

قيم لما عاص، وابن عم ابن تال وبهذا منى، إلى يتوجهون من من بالمج( )الإحرام )١( 
الظهربها وصلى بالحج، غايلوا منى إلى توجهوا التروية يوم كان افلما نال جابر حديث 
الحديث.احر إلى والفجر! والعناء والمغرب والعصر 

أحرمأيها ومن منها، يهلون مكة أعل احني واللام الصلاة علته لقوله منها( الزوال رتل )٢( 
جازا.

أمحابالنحر• يوم بمحلل 
وال،مرةرااالحج صمة باب 

*راضمنها■ يحا وكان القعدة ذي فى ءمرْ بعتزط كان ه ؤ= 
التامكلهم الناس نال ذلك، يناب محا جابر حدينح س نندكر وانمرة( الحج )صفة )١( 

فاهلوامنى ار توجهوا التروية يوم كان فلما محل■ى يعه كان ومجن الهي إلا ونصروا 
نموالفجر• والعشاء والغرب والعمر الغلهر بها فصلى اذ رسول وركب بالمج، 

اللمتبول ار فبنمة، له ت غض شعر محء' بقبة رامحر ى، الثحللعن• حتى قليلا مجكث 
منمنع نرض كانت كا الحرام الشعر عند وانق أنه إلا قض تشك ولا جه 

بها،فنزل بنممة له ضن قد القبة فوجل• عإة أتى حتى افه رسول فاجاز الجاهلية، 
أنإلى الماس! فخطج الوادي بقين فاني له• فرحلت بالقصواء أمر ١لشممب زاك إذا حتى 

زكبنم شيئا بجنهما يصل ولم العصر فصلى أقام ثم الفلهر فصلى أقام ثم أذن ْدم قال 
حبلوجعل الصخرات، إلى النمواء نانته بطن فجعاي المونمح أتى حتى اف رسول 

قليلاالمقرة وذهبت ءب الشسغربت حتى وانفأ يرس فلم القبلة واّتقباي يديه، محن شاة ال
شنقوقد اهئه يبول ودفع حلفه امة اّاله مكون ثآرأ"ال ، الق/ص غاب حتى 

الماسأيها اليمنى: بيده ويقول رحله، مولك ليصتب رأسها إن حتى الزمام للقصواء 
أتىحتى ثمعد حتى قلياد لها أرحى الحبال •V حبلا أتى كلما كبة، الالمكينة 
اضهلجهثم ثيتما. بينهما بج يولم ، وإقامتي• بأذان والعشاء الغرب بها فصاي الزدلفة 

وإقامة.واحد بأذان انمبح له تّبت حيان الفجر وصلى الفجر، طلع حتى اس رسول 
قلمووحده، وهلله وكبره غإعاه فامتقبا الحرام المشعر أتى حتى القمواء رئب ثم 

=أن ار ، عام الفضا «أادف، ، الثم تطلع أن فا قدفه, حدا أش حتٍ •اقغا أ د■ 
ءىV ب W رِ W ت ب ط ر ى ر  ِ
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إلا ٠٣ممحروكلها عرفة، إلى مار الثمي طلعت فإذا بمنى'أ' ويبيت  ٠١الحرمربقية ي،ب 
وجلالصخرات عند ;اَكا وشف والعصر، الظهر ص يجمع أن ءرنةُ؛'وس يت مب ُ

مكةوجعلنا التروية يوم كان إذا حتى الأبملم، من اا»اْل جابر لفول الحرم( بقية )_ ١( ) ّتبم 
ط٠ الكناس 

مسلم.رواه محالحجا( اهللنأ بظهورثا امحزل 

وليسالرأي، وأصحاب والشاغم مالك تول وهذا فعله، جإس النم لأل بمنى( )وييت )٢( 
وصلىالليل، ثلثا ذهب حتى التروية ليلة عانشة تخلفت وتد ااجميعا عند بواجب ذلك 

بمكة•الزمحر ابن 
وابنداود أبو رواه موقف،( كلها وعرفة ههنا )اوقفن نال . النم لأن موقف( )ثكلها )٣( 

ماجة.

وحكييجزيه، لا به وتف من أن على الفقهاء أجمع الم؛ عيد ابن قال عرنة( بطن )إلا )٤( 
عنوار»عوا موقف، عرفة )اكل واللام الصلاة عليه قوله ولآ دم، وعليه يجزيه مجالك عن 

مجاجة-ابن رواء •رنة، بهدب 

الترويةيرم بالحج الإحرام بمكة المحلض س وغمم حل الذي للمنمتع ستحب ي ض
جاز،أحرم أيها وس ،نها، يحرم أن ثالأفضل مكة، من الحجة ذي من الثامن هو و م

الحرمُاُحارج *>، بمحرم أن ويجوز ويمح جاز، الحرم س منها خارجا أحرم وإن 
ثموغيره، غل محن الميقات مجن إحرامه عد يفعله مجا إحرامه عد يفعل ان ويستحب 

فيصليالبيتإ لودلع بعد يطونا ولا بالحج يحرم ثم نكعتين ويملي أسبوعا يطوف 
ولوالزمحر، ثأبن، عائشة لفعل ستة بل مإجب ذلك وليس الإمام، ع بمنى الظهر 

ضتخرج الم الومجهلى الطريق _ نم نليلأ فحرك مجحر والى ض أتى رحتى قال = تقش 
كلمع يكبر حميات بع مماها الشجرة عد الخي الجممة أتى حتى الكبرى لجمرة ا ص

ثلاثافحر المحر إلى انصإل ثم الوادي، بتلن من رمحى الحيف حصا محثل منها حماة 
بينةكل rُت أمر ثم هديه* في وانرك غبر ما فحر عليأ أعهلى ثم بيده بينة ومتن 
الذرسول ركب ثم مإلها. َ• وسريا لحمها ص قاكلأ فهلخن. ندر في فجعلت ببضعة 

نمزمعلى قون يالمهللب، عبد بى فاني الفلهر، بمكة فملي البيت إلى فافاض 
محعكم.لنزعت سمائكم على الناس يغلبكم أن فلولا انمللب، عبد بني انزعوا فقال: 
لم.مسرواه محنه، فثممحب دلوا فناوله 

ونصرهمنصور وابن الأثرم نقله عليه دم ولا الصحيح وهو الروايتين، إ-حدى في )الحرم( )١( 
وأصحابه.القاصى 
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ءبفم إلى عرفة يوم فم س لحظة ولو ونف ومن ورد• بما الدعاء من ويكثر الرحمة 
ولمالغروب نل ودفع W وقف ومن غلأُأُ• وإلا حجه صح له أهل وهو افَ؛أ، يوم 

تمحقالزمحر؛ أم نال جمع، ل؛اة المجر بمللع حش الحج يمرن الأ جام نال النحر( )ر( )١( 
اشاض. رواء نمم، قال: ذلك؟ اذ رّول أنال ل فقلت 

جمعليلة الفجر صلاة نل جاء فمن عرفة، رالحح واللام الصلاة عليه لقوله فلا( )وإلا )٢( 
داود.أم رواه حجه، تم فقد 

مابفإن يمليها، حتى يخرج فلا بمكة وهو وزالت عليه تجب ممن الجمعة يوم صادف 
'مالشمس زالت إذا يممرة ;اءب أو الإمام ويخف، بالماس بملي من أر الإزم حرج 

منمنامكهم مها الماص يعلم بالمكسر يفتتحها ٠ يفهمها٠ واحدة حطة امتحبابا 
حلجتهعن فرغ فإذا ذللئ،، وغير بمزدلفة والهبينؤ عرفات من والدفع ووقته الوقوف 

فلاللصلاة يؤذن لم وإن وإثامتين، باذان له جاز إن جمعا والعصر الظهر فصلى نزل 
رققياتي ثم منغردأ، ولو غيره يجمع وكذ-ا .، الم عن روي كلأ لأن باس 
الجبالإلى عرفة على المثمي، الجل من عرفاين، وحد ا'تماا، له ويختل عرفة 

تقبلمويفن، الرحمة، جز صعود يثرع ^١ عار، بني حوائهل مايلي إلى له المقابلة 
قولومن الدعاء من بيكثر ؛ فراجلأُ والعباداينه لتح المناّصائر بخلاف )اكبا القبلة 

الخيريياءْ ويمين، يحي الحمد وله المللث، له له، شريالئ، لا وحده اذ إلا إله »لأ 
ليوبر نوأ بمري وفي نوا ثلم في اجعل اللهم قدير' مء كل على وهو 

واختارآ عرنهُ يوم الفجر طلوع من الومف ووقت أحب. بما ويدعو ، أمري(< 
*يشغنمر السنت نمسب أن تمد كنت إن ت عرفة يوم يرف بءب لاحجاج سالم لقوو رينممها( ( ١ ) 

الكتاب
الثامرواه صدق. عمرت اس فقال الصلاة، وعجا الخطبة 

وعشري■حما ونإ ماشيأ، حجة عشر حمسة حج علي بءن الحسن إن قياب؛ )فراجلأ( )٢( 
معه.تمال رالنجانب 

 )٣('ijf / نليالأساء دعاء أكثر  ١١اذ رصول قال قال•' علي م رومح، لما أَمح،بم لي
ضه.تريا فيكر عرقه، عشية ودعائي 

إلىخرج ص بالزدلغة . الم »؟_، الطائي مضرك ن عروة لحدبن، تمغة( )يوم )٤( 
واللهشى، واتعبن، راحلم ن، أّكلاإضيء جز ■ ٢٠جثن، إني الق، ؤثوو يا فقلت الصلاة 

تهدص . اذ ;صول فقال حح؟ من لي فهل عليه، ونفت، إلا جاب ص ركن، ما 
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بكنة•زدلمة إلى الغربب يعد يينع ثم فلا. فقط ليلا ونف ومن دم' فعليه نباله يعد 'نجاب 
_____الأيل 

ليعفإن جابر، رواه الشص، غربت حتى يدفم الم واللام الصلاة عليه لأنه دم( )فعليه ( ١ ) *ترش  •٠ّ ا ١ الكاب 
دم.وعليه الفقهاء جماعة فول في صحيح فحجه الغروب نل 'مل 

منط\هم\' يقف أن اآ؛ويستحب الزوال من إجماعا عبدالر ابن وحكى وغيره لشيخ اظ 
النميامجر حاما عنها اذ مصي عائشة وؤنئت الحائض، ؤنؤف وبمح الحدثين، م ' 

صلاةصلى الؤنومح، فؤت حاف وإن ولا امتقبال ولا >سارة يشترط ولا ه^ي، 
اجتمعفإذا الاجابة، ساعة يومها حر ا في الجمعة يوم ووقفة إدماكه، ^١ ٠٠إن حائف 

فيالقيم ابن قال ا ر الأيام مائر على مزية لها كان عرفة ويوم الجمعة يوم فضل 
أصللا ماطل وسبعين ثنتين تعدل بأنها العوام نة ألعلى استفاض مجا وأما الهدى: 

له.

مزدلفةتصل فإذا تعالى، اف ويدكر ومزدلفة عرفة محن طريقه في ويلم )محل( 
أذنوإن ، أأذان بلا صلاة لكل بإقامجة وحله حط قبل جمعا والعشاء المغرب محلى 

السنةترك الهلريق في المغرب صلى فان ، ٦٠ينهمايتطوع ^؛٠ ، ذحسان، فقط للأولى 
اطهيحمل. المشعر; عند ويدعو مححسر، وؤادتم، المأنيين ماين الزدلفق وحد • تأجزأته 

حجهتم فقد نهارا أو ليلا ذللث فبل بمفة ؤتف *قد ندفع حتى معنا وعيش هدء صلاتنا ^ مجوام 
ا

يوممن الزوال فل ما بال يؤذن وهدا صحيح، حن حدين امب-ذتم، نال تفته، وقضى التام 
الزوال.بعد كما للوقوف ونت عرفة 

الزول.بعد ونم، إنما النم. لأن الفقهاء ثأَةتر والثافم مجاللث قول وهو الزوال( )مجن )١( 
حنيفةوأبو والشافعي مجالك قال وبه أجزأه عمنة أنها يعلم نلم مجتازا بها مر فإن نية( )ولا )٢( 

نهارا؛(.أر ليلا عرفة أتى (؛وقد قوله لعموم 
اشتهرت•لهدا الجمعة، يوم كانت، الوداء حجة النم وحجت الأيام( سائر على )مزية )٣( 

الأكر.بالحج، 
النيبحال أعلم وهو أسامة، رواية هو المنير؛ ابءت قال الخرقي احتيار هذا اذان( )لأ )٤( 

للأولى.يزذن اض كادم ظام وه 
بجمع،،العشاء المغرب ض جمع النم ارأف عمر اب ■عن ملم لحدث رفحعءت( )٥( 

واحدة.بامحامة ركعتي•" والثاء ثلاثا الغرب ضلى 
طابلا م بنتهما، يعذ لم . اا:ي !؛أن عمر .}_ أمجامجة لقول بينهما( طوع )ولا )٦( 

التقديم.حمه بخلاز الجمؤمحث,' ' بيمء بالتعنو التاحير حمه 
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الليل•نمض الا-ذع وله بها وست ُ العشائضُ محن بها ويجمع الفجوة نى ويرع 
،صتت 

ثواضيجمع أن السنة أن بينهم اختلاف لا العلم أهل أجمع المنذر؛ ابن قال العتائيزآ )بين ( ١ ) 
الأولوأسامة عمو واس جابر رواه ينهما• جمع البى لأن والعشاء، المغرب ين الحاج 

أقهيبتنا، كما لدكرك نوشا إياه وأرينا مه وقنتتا كما »اللهم ويقول: ويكبره ويهلله 
ٌماف فاذكروا عرفات س أفضتم اؤفاذا الحق: ونولك بقولك وءا-تنا كما وارحمنا لما واغفر 

بعداء والمالصعقة يقديم باس ولا ا جدار فر يأن إلى الأية الحراه المشعر عد 
ويكرهجاز، الحمى أحد حيث ومن العقبة، جمرة إلى ملبيا ويكون ُ اللءل١ نمق 

أوماكبا الرض به ماسدأ وأول زالت. له غفان الكراهة مع نجس ويجزى تكسيره، 
الحرليلة نصف يعد ٍمى فان ندبا، الشمس طلوع بعد منى تحية لأنه ماشيا 
دفعةنماها فان ٠ الغدأ مجن الزوال فبعد الجمرة و*ي نبل الثمس غرت وإن ٠ أجزأُْ 
المرميفي بحمؤلها عالمه ؤيشترط نصا ويؤدب ؤإحدة عن إلا يجزله لم ة واحل. 

غيرفي صلبا مح١كانا أصات ولو طرحها بل وصعها يجزى ولا الرميات، سائر وفي 
فيفوقعت طارت ثم ان إنثوب ن، أصابأو المرمى إلى حرجى تل• ثم المرُى 
وقالنمأ، المرمى في فوقعت ثوبه على ونعت من نفضها لو وكذ.ا أجزأته، المرمى 

ومالمروع؛ م قال اكانم،، يفعل المرك في حصولها لأن يجزيه لا عميل؛ ابن 

أقثنال وبه جدأ« أصفر حتى واقفا يزل افلم جابر حدث في لما جدأ( فر بأن )إلى )١( 
صالإسفار. ناب الدفع يرى زلك 3كان الرأي، رأصحاب الشافعي 

الهيندم نتمن »كت قال عباس اس لحديث منى، إلى مزدلفة ص الليل( نمق )بعد )٢( 
عاليه.متفق منى« إلى مزدلفة من أهله عقة صم 

داود.أم رواه فأفاصت، محت ثم المجر قبل العفية جمرة رمت صالمة أم لأن )أجزأه( )٣( 
تزولحتى يرمي فلا اض تغبم، حتى الرمي فاته »_ عمر اس لقول الغد( رص )٤( 

وابنيون س ومحمد الشافعي وقال وإمحق، حنيفة ابو قال وبه الغد• ص الثمى 
وتالعمر، اس حديث ؤلتا حرج® ولا ءالم لام والالصلاة عليه لقوله ليلا، ممي المنير؛ 
عاليه.دم ولا مرة؛ وتال دم، وعاليه ليلا يرمي مالك؛ 

مجناسككم((.عني ءأحدوا وقال تبيان سبع نبي الهي ط نما( رويودب )٥( 
بالشك.ولا بالفلن عنه يزول فلا ذمته ني الني بقاء الأصل لأن المرمى( في )بحصولها )٦( 
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المشعرأتى الصبح صلى فإذا ٠، نلهُ لا الفجر بعد إليها كوصوله دم، فيه ونله افاب 
دم،عاله المجر وبعد عليه، ثيء فلا الليل نصف بعد وافاها وإن نبله( لا المجر )بعد ١( ) إض 

وفالبها بات المم لأن الرأي، وأصحاب والناقم والثوري والزهمي عهلماء ( *jJهذا 
مناسككم!(.عني دؤا خ٠ 

كماالحمى مجتم والمرعى قال، كما وهو الصواب، وهو الإنصاف ني قال أظهر، امحاب 
وذنبامروا، حجا اجعله رراللهم ويقول; مسيله ^١ الشاخص لأنفس الشافعي قال 

وميرمها ل عندها يقفا ولا ٠ فوقهار س ;مجها وله ، مشكوراُ وعملا مغفورا، 
معهيكن لم فان يجزئه، لم به رمك، بمصم أو طينا ولو الحمى بغم رمى فان ؛ مارأ 
حلقنم يه محايضحي اشترى يضحي أن أحب وإن اشتراه، واجب هدي وعليه هدي 
بعينهاشعرة كل من لا رأسه شعر جمع فمن فصر وإن ا بايمته وئيدأ رأسه 
علىالمرمى يمر أن امتحي، الشعر عدم ومن ؛ ١ ونحوه وشاليه أظفارْ أخد وبمن 
الماءرآ/إلا ئيء كل له حل فد ثم  ٠٨١رأسه

برورأيقوله، عباس ابن كان وكذا حنبل، رواه مرفوعا عمر ابن لحديث مثكورأ( )وعملا )١( أقي 
مقبولأ.ي أ ص

ثامحؤلفوتها، من مماها •محدها والزحام جاء عمر ابن لأن العقبة جمرة أي فوفها( )_ )٢( 

إنصرفالعمة جمرة رص إذا كان خج الم »إن عباس وابن عمر ابن لقول ماش( )وهو )٣( 
(._Lalالبخاري ءوروى ماجة ان رواه يقفا( ولم 

الوداع،حجة في رأصه حلق اف رصول ،أن عمر ابن لحديث رأصه( حلق )ثم )٤( 
عليه.متفق 

وأتىمنى أتى اذ رمحول ،أن أنن لحديث الأيمن رأسه بشق أي نه( بأي)ويبدأ )٠( 
نمالأمن جانبه إلى وأشار خن، للحلاق، نال ثم ونحر ني بمنزله أتى ثم فرماها الجممة 
لم.مرواه الاس، يعتليه جعل ثم الأيسر• 

ؤمحلهٍنتعالى؛ قوله ذللث م والأصل بحلقه. إلا يعلم لا ذللد لأن عليه، نمى )بعينها( )٦( 

أحلامء.تلم رأصه حلق لما اس ؤمول أن ثت المنير; ابن قال ونحوه( )وثائه )٧( 
وأقلقا^٥.نائه يأخذ عمر ابن وكان 

حنيفة•لأم حلافا يجيا، ولا عمر، ابن عن وروكا رأمه( على المومى )يمر )٨( 
=قال: مرفوعا عاسة لحديث ودواعيه الوطء من الجماية رواية في عليه ص اء( الم)إلا )٩( 
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الآ!ض،لأنه من أقضم ٠ؤفإذا ويقرأ ويكمء اس ويحمد عنده يقف أر فرقاه، الحرام 
ؤعددْ— الحصا ؤأخذ حجر نمية أسرع محإ بلغ فإذا ٠. فر' يحتى ويدعو 

جشيفيضون، لا ك1ما المشنكض )fij عم ان قال يفعله، كان ه الض لأن يفر( )حتى ( ١) 
'شتطلع أن نل فأفاض خالفهم اف ر؛حمل، وأن نغتر، كتما سر أسر3، ويقولون؛ 

البخاري.رواه الشمس(( 

جابوطإف تقصير، أو وحلهم، رص• ص باثنين الأول التحلل ويحمل )فمل( 
'مفلا متى أيام عن أخره وان ٠ ذسكُ التقصير أو فالحلق عنها باكالن، ؤالثاني ' إفاضة' 

رقه'في لاثيء محظور من إطلاق هو وإنما ينسك، ليس أنه وعنه ٠ عليه' دم 
فلاعالما ولو ؤميه نل نحر أو للزيارة طاف أو المحر أو الرص على الحلهم، ندم وإن 
عليه.ء في 

ثألمروةالصفا بين عي ويالزيارة طواف متمتع فيطوف مكة إلى يفيض ثم )فمل( 
نملبلا لقدؤمه متمنع يهلوف وعنه القدؤم، طواف مع عيا يلم ونارن مفرد وكدا 

ؤاحتار٢ نصا' للقدوم وءلافا الحر يوم نل مكة لحلا يكونا لم إن برمل أقا;ن ومفري 
جشونالت سعد، رواء اء، ايإلا ثيء وكل والشاب الطيب لكم حا فمد وحلقتم رمتم ذا إ =

'لثاضمتفق بالبيت يطوف أن فبل ولحله يحرم، حين لإحرامه الق ر؛~ول ل"؛لمت عائشة 
عليه.

•تميمدم، وعليه صحيح فحجه الرمي نل أهله واقع ثم وأفاض حلق فلو إفاضة، )وطواف ( ١ ) 
عائشة,حديث 

تعالى!لقوله والشافعي حنيفة وأبي ماللث قول وهو المذهب هذا وسااثآ التقصير )أو )٢( 
العبادة،من أنه على فدل بذلك عليهم و١متrن فوصفهم الأية. الماه المسجد ^ؤكدحلن 
رروحلقتم((.وفيه عائشة وحديث 

يكمو.لك»• لوقته لأخر لأنه الروايتي»' إحدى هذا عليه( دم )فلا )٣( 
فعلىكاللباس، فيه فاطالق عليه يحوأ كان الاحرام محظورات كسائر تركه( في شء )لا )٤( 

ااأٌرضامومى أبى لحديث المقنع كملريقة وحده بارأيا بدونه التحلل يحصل الرواية هذه 
أصح.والأول عليه متفق حلا( لي قال ثم والمروة الصفا وبين بالبيت فحلفت 

ثمحلوا ثم والمروة الصفا بيءت بعمؤة أهلوا ١^^ )افطاف عائشة  sLjبحدواحتح )نصا( )٤( 
فانماوالعمرة الحج حمعوا الذين وأما لحجهم، منى س لاحعوا أن بعد آخر طوافا طافوا 
الأصحاب.وأكثر الحرفي ذلك واختار واحدا(( طوافا طافوا 

—٣٧١



الكتاب

آمح1س

إلىمحسر وادي س ومي مى، إلى وصل فإذا — والمدق الحمص بض بمن 
ويكمإبمله بياض يرى حتى يده يرنع متعانات حميات بسبع )ماما العمية، جمرة 

نالهاالتلية ويقهير يقف، ^١ ثانيا، بها ولا بغيرها، الرمي يجزيء ولا حماة، كل مع 

ذلكعلى عداس أبا وافق أحدأ نعلم لا وهاوت الثاني المؤنق و)؛• امزل، والمرفق الشيخ 
بعابنيته بيعيته اخح، وهو ت نجب ابن نال ٠ للريارةر واحد ْلواف المشروع بل 'ص 

رممله بلدْ إلى رح فإن ؛ ^٠ ٣١١تمام به الذي الواجب العلواف وهو بعرفة ونوقه 
إلىرم فإذا تقدم كما بينة نعليه وأ؛ليء فإن المساء، له تحل فلا إحرامه على بانا 
نمبتاحيره عليه تيء ولا للزيارْ محتاف منها فرغ فإذا بعمرْ، الميقات مجن أحرم مكة 

فحوبنبرم ياتي ثم الاحلأل، عند التطيب له ويستحب متمتعا، كان إن يسعى 
ورنتانافعا علما لما اجعله اللهم الذ. م بويقول; ، منه؛ ويتضلع أحب لما منها 

وحكمتك.حشيتك مجن ؤامجلاه نلي به ؤإغسل داء، كل من شفاء وقبعا ونيا وامعا 
الكعبةبثياب ويتمدق بأس، فلا يدخل لم فان والحجر«نه البيت ياوحل أل وسن 

؛شيئا الكعبة طيب مجن ياحذ ^١ ٠، نزءن>أ إذا 

تحيةعن بها يكتفى فانه الصلاة وأممت المسجد لحل كمن للزي1رة( واحد رمحلواف )١( كض 
ولاالودلع حجة ني معه تمتعوا الدين أصحابه ولا الم ءن يشل لم ولأنه المجد، التام 

هذا.على دليل عانشة وحديث أحدأ، الم أم 
ؤلءمْنوأتعالى; لقوله الم عبد ابن ناله اجاعا أنكانه ■ ٢٠رك.- فهو ^٢ ٠١١تام به )الذي )٢( 

الذرسول مع احججنا نالت؛ عائشة وعن الا'؛ءقه باليت ولطؤفؤأ ندررعم رلوفرل تْثهم 
أعلهمجن الجل محاميي ؤه الم منها فابإد صفية فحامحت المحر يوم فافضا 

يومأفاصت قد إنها افم رمحّول يا نالوا؛ هي؟ احابتنا نال حائض. إنها رسول يا فمالت 
كانتالحر يوم أفاضت تكن لم لو أنها محنه ٌُلم عليه، متفق أحرجوا؛ فال الحر، 

به.يامت لم لن ا حابسالطواف فيكون حابمتهم 
ثلاثاوتننس اذ اصم واذكر الكعبة فاستقبل شربت راذا عباص ابن لحا.يث محنه( رويتضع )٣( 

الناي.في آخر0 إلى اس« فاحمد ضها فرغت فإذا محنها، وتضلم 
شيبةأن الثوري وروى مرسل، فهو عنه نجيع أبى عن محلم رواه عمر لفعل زى( )إذا( )٤( 

القطع.الوقف على وثيابا المساكين على الين، خالقان يدفع كان 
عمرلقول تنفع ولا تضر لا وهي غيره، إلى محمفه يجرز ولا الكعبة على موقوف لأنه )شئا( )٠( 

تقبيله.عند الحجر في 
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انابكان إن هدايآ ينحر ثم ، الليل نصف يعد ويجزى ٠ الش»سر طلوع بعد ويرص 
كضالمم ولكن محاص ابن وؤوى جاز، المهار آخر إلى أخره وإن الشص( طلوع بعد )ويرس )١( 

الآُلرواه حرج، لا قال: أمت، محا بعد نمت رجل: تال بمنى، النحر يوم يال 
الخاش.

عنداود أبو روى لل والشافعي، ليلى أبي وابن عطاء نال وبه الليل( نمض بعد )ويجزي )٢( 
مضتنم الفجر مل العقة جمرة فرمت النحر ليلة مالمة أم أمر النبي #أن عائشة 

بهاحتج الصبح، صلاة مع مكة ؤتوافي الإفاضة تعجل أن أمرها أنه روى فافاضت« 
أحمد.

محابويرم لياليها' بها ثبميت بمكار^؛ الحر يوم ظهر فيصلي يرجع ئم )ضل( 
^٠٠ حمسُ يجزيه وعنه ٠ حميات؛ يع بجمرة كل التشريق أيام بها الجمرات 

تقبلويالظهر صلاة نل وبمن الرثاور؛، بعد نهال إلا مص ونعام مماة غتر يجزى 
وإنالثانية، معي يمح لم الأولى من بحصاة أخل *وإن كلها١'الجمرات في القبلة 
الرميأيام لأن أداء أجزأه التشريق أيام آخر فرماه النحر يوم رمي مع كله الرمي أخر 
ماضمتفق بمتى(! الفلهر فصلى رجع ثم النحر يوم ارأفاض مرفوعأ محر ان لحديث )بمنى( )١( 

لكابا ب
الثامعليه, 

بمإصحابالناسي وشه المدهب، وهذا أخرى، يعد •احده حصيات( بع رب)٢، 
سع.رمى واللام الصلاة عليه لأنه الرأي 

أثثبمض عليه، ض ذك ص أكثر بمقمءس ولا وإسحق' مجاهد قول وهو خس{ )يجزيه )٣( 
بمثيء.تصدق تعمد غإن ذلك يتعمد لا 

جابرلحديث يجزنه لم الزوال ناب أو لتلا رمى فآن مكة، س يعود يوم حى الزوال( )بعد )٤( 
زوالبعد ذللث بعد ورمى النحر، يوم ضحى الجمرة يرص . الق رسول )ارأيت 

م;اسككما(.محي راحدو١ قال وفد 
فإذاالثمّءبا زالت إذا الجمار ممى )أكاز ممفوعا عبام ابء  si-jلحدالصهر، ة صاد* رقيا )٥( 

ماجة.اس رواه الظهر(( صلى رميه ص فرغ 
إذاالجمرة يرص التشريق أيام ليالي )افمكث مرفوعاعائشة لحديث كلها( الجمرات )في )٦( 

واكانتةالأثر عند وبمف حصاة، كل مع يكبر سع، جمرة كل الثمس، زاك 
واببءمءِ ان كان المدر: اب■ قال لم. مرواه عندها(( يقف اكالثة،؛١ ويرمى ء، وينصر 

مغفورا((.وذنبا مبرورا حجا )؛اللهم الرص محي يقولان عود م
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حلقد ثم . آنملة قدر الماة منِه ؤتفصر ، شعره جميع من يقصر او ويحلق معه، \لبم\ب 
:الأُل 

حامد،ابن تال كذلك كالمم بعضه يجزله وعته مالل؛،، تال وله شمم( جميع )من )١( مأض 
االمحاب 

عليهيقع ما يجزيه المنير، ابن وقال شمات، ثلاث ص التقصير يجزيه الشاتم; وفال 'لأدل 
رامه.حميع حلق ولأنه جميعه عامة خانها الأية ولنا له، اللفظ لتناول التقصير م اّ

شعرةكل محن التقصير يجب، ^١ قرونها جمع من المرأة تقصر ماللتؤ; قال أنملة( )ندر )٢( 
علىااإتس الق نول قال قال؛ محاس ابآث وروى بحلقه، إلا يعلم لا ذاك لأن 

داود.ايو رواه التقصير® الساء على إنما حلق النساء 

يرمولم النحر يوم الشمس غرت وإن للأفضل، تانكا وكان الواحد اليوم بمثابة َكلها أجرب 
ونهاراليلا الرص ؤإلرعاة وللماة ؤتقدم، الزوال بعد الثاني اليوم في لباها العقبة حمرة '*م 

الرميأحر وإن فيه، شمط والترتيب النشريق'ا؛ أيام من ؤاحدة ليلة أو ؤاحد يوم في ولو 
ذركوفي ^٢؛ يأتي ولا دم فعليه أكثر أو ليلة يمنى المبين، ترك أو التشريق أيام عن 

فان، دم؛ ذللئ، من أكثر وفي شعرتين، في ما حصانين وفي شعرة، مافي حصاة 
سالأعذار أهل وقيل السقاية، أهل دون ١^ الرعاء لزم بمي وهم الشمس غربن، 

تركفي الرعاة حكم حكمهم محياعه يخان، مال له ومن كالمريض الرعاة غير 
عنه،يرعى مجن يستنيب أن جاز عذر له أو محبوما أو مريضا كان وإن ا ١لبيتودة١ 
عمل.له ليكون النائب يد في الحمى يضع أن ويستحي، قدر، إن يشهده أن وامدولى 

فيهايعلمهم الزوال بعد التشريق أيام من اكاني اليوم في نائبه أو إمام حملة ويتحسأ 
لياليبمكة يبيت أن أه الهي اٌتاذن الماس ءأن عمر ابن روى لما التشريق( أيام رمءن )١( كض 

لعاةاف نول نخص  ١٠قال عاصم وعءن عليه، متفق له® فأذن سقايته أجل من منى التام 
رواهأحدهما® م ذرمو;ه بعد اليومين رم يجمعوا تم الحر يوم يرموا أن اليتوتة في الإبل 

ثممنها يوم أول راقي قال أنه فلننّتا قال وفيه مالك عن نحوه الممدي ؤأحرج أحمل، 
صحيح.حن وقال الممر® يوم ممون 

لفواتبها ياتي لا مكهل إذا بمنى كالثتوتة التثرض أيام بعد بالمرص أتم، به( يا'تي )ولا )٢( 
فيه.ااوإ*جب الفداء ؤاصتقإر ؤقته 

بعدها.ما رص يمح لم وإلا يوم، أحر من جمرة أحر في يتصور إنما وهدا )دم( )٣( 
علىنبيها لهزلأء رحص ه المم لأن تميم، وابن والشارح الموفق به جزم )المنوية( )٤( 

فيهم-المعك، لوجود بهم إلمحاتهم فوجب غيرهم 

—٣٧٤



مربولا ، دمُ بماخيره يلزم لا نسك، والتقصير والحلاق ُ. المساءر إلا تيء كل له 
ُ• والنحر الرمي على بتقديمه 

ثيآّ'-'رسول راطييت وتالنف الحديث، ؤميتم ءاذا مرغوعا عائثة روت لما الماء( )إلا )١( 
اشالحدث. يحرم، أن نل لحاله حه اف 

أجزأ•به ش فض آخره محن ثلم وف أول ص مار اذ لأل اإرثا؛محن إحدى ض )دم( )٢( 

ماس إنالتعجيل بمكة الاقامة أؤاد ؤلو حاج ولكل ا ثالتوديعُ والتاخير التعجيل حكم 
صأن أحب نان يتاخر، س لأجل التعجيل له فليس للماسك المقيم الإمام أحبر''إلأ 

نفرإذا وص ذللث• بعد منى إلى مءه -ربمر ولا الشمس غروب مل خرج يتعجل 
يدخلثم الممرة إلى الجبلين مابين وحده المحصب 'وم بالأبطحر نزوله منى من 

ر؛؛اذ رسول نزله منزل هو إنما ء بثي ليس التحصيب عباس ابن وفال مكة. 
بحرمهاُمثمالإتامة يرد لم إن مكة من خارج كل على الوداع وطواف )كل( 

ياتيثم فياوعو، الميزاب تحن، ما وهو الحطيم وباني المقام خلمح، ركعتين يملي 
وشإءوحلاٌ شد بعده وله اللتزم، في ويدعو فيقبله الحجر ياتي ثم محنها فحرب نمزم 

؛ولأفريبار'كان إن ليفعله إليه الرجوع فعليه نبله خرج فإن وصلاة، طريقه حاجة 

الرءوس،يوم اذ رٌرل ءخهئبنا ناك؛ نيهان بنت سراء لحديث روالتوديعِ( )١( 
حنابا ٠

صالحديث. 

الصلاةعليه ولقوله الأية، عدهب إثم فلا يؤبمن م مجل مار* لقوله أحب( )إن )٢( 
دّاود.أبو رواه عليه، إثم فلا يومض م مجل ضن ثلاثة، ،مض واللام 

ويهجعوالعناء والغرب والعصر الظهر بها بملي عمر اس كال نافع نال )بالأبملح( )٣( 
وعمربكر وأم اف رسول ركان عمر ابن ونال .-، اذ رسول عن وذللن هجعة، 
غريب،.حن الترُدي قال الابملح، يزلون وعثمان 

اسّول رمنزله إنما نة، ّليس الأهلح نزول ءإن عانشة ؤص ؤ^^( الله رٌول ُزله )مئرل )٤( 
عاليه•محتفث، خرجُ إذا لخروجه اسمح ليكون 

يممنونالماس قال،اكان عباس ابن عن لم مني لما وغيره، حاج ص بحرمها( )الإقامة )ْ( 
داودولأبى باليتح، عهده آخر يكون حتى أحد ينفرن ءلأ المم فقال وجه، كل في 

الث،يحتقال بعد، قهقركّا المحي له تحب، يولا بالبيت، الهلؤاف، عهده احر يكون ،حتى 
مكروهة.بدعة هذا 

الاعلءار.مجن ذللئ، غير أو رفقته فوارّت، أو مجاله أو ه نفعلى يخف، ولم مييا( كان )إن )٦( 
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الزيارة.طواف الفريضة بمية واJفرد الفارز ويطوف مكة، إلى ض م )ضل( لإ1ب 
الصفابين عي ينم تاخيره. وله يومه في وبس النحر، ملة نصف بعد وقته وأول ُ' 

كلله حل قد ثم القدوم. طواف مع سعى يكن ولم غيره أو متمتعا كان إن والمروة 
يرجعثم وؤد، بما ويدعو منه ويتضلع ُ أحبُ لما زمزم ماء مءث يثيب ثم ؛ فىءُ 

سالني. يحل لم ٠ عم اي نال النساء، له حل الهلواف مهدا ثيء( كل له )حاب )١( ثثش 
كلمن حل م بالت نافاض النحر يوم هديه ونحر حجه نفى حتى منه حرم ثيء اش 

عليه.محممق صه(( حرم ميء 
عاسابن حديث وفي له(( نرب لما زمزم راماء قال الني. أن روى أحب( لما )زمزم )٢( 

ماجة.ابن رواهما نمنم(( من ينقلعون لا أنهم المنافمض وبجن بيننا ما راآ;ة 

القربمع رجع ومتى  ٠١دم فعليه ثمر مسافة بعد إليه يرجع لم فان رجع، إذا عليه ثيء حمرب 
طهرتوإن للودلع• يطوف نم بها يأتي بعمرة إحرام العد مع ويلزمه إحرام، يلزمه م ل ص

ونالهالحجر واستالم الودلع من فرغ فإذا فودعن،، لجت البنيان طرق' نل حائض 
ويبسطأصدر0 وجهه به ملصقا فيلتزمه الكعبة وباب الحجر بين الملتزم في ونف 
ؤأنابيتك هذا »الالهم ومنه ؤالاحرق الدنيا حيرى من أحب بما ؤيدعو ا يديه 

فيوسمتني خلفك، من لي مامخرت على حملتني أمتك، ئإبن عدك وابن عدك 
كنفان كي، نأداء على وأعنتني بيتك، إلى بنعمتك بلغتني حتى بلادك، 
فهدادارتم،، بيتك عن تنأى أن نل الأن فمزام، وإلا رصي عى فازدد عي رضت 

بيتك.عن ولا عنك ماغي، ولا بيتك، ولا بك مستبدل غير لى أذن إن انهمافي أوان 
وأحسنديني، في والعصمة حمي، في والصحة بدني، في العافية صحبنى فأ اللهم 

فلمالنمر افة مببلوغه عليه استقر لأنه أولا، للوداء مكة إلى رجع دم( )فعليه ١( ) ثئر 
الميمات.إلى ;جع ثم أحرم ثم إحإم بض الميقات تجاوز كمء برجوعه يسقط الثاض 

عءتشعيب حمت عمرو روى لما الخجر، نحو ويسالْ الباب نحو يمينه ويجعل عليه( )يديه ( ٢) 
منباذ اعوذ قال تعوذ؟ ألا ت قلت الكعبة دبر جاء فلما الله، عبد مع طفت ر، قال أبيه 

وسهلهماهكذا ويفيه وذراعيه محييه فوضع والباب اركن بيآن فقام الحجر استلم ثم النار 
داود.أبو رواه يفعاب(( .ِ النبي رأيت هكذا وقال: هنا ب

بهمقصودا يمن من م!ن أمر صفة أنه على النون ؤتشديد الميم محم فيه الوجه )فممن( )٣( 
الغاية.ألأتاواء جر حرف أنه على النون وفتح المتم كم ويجوز الدعاء 

٣٧٦ -



|صببسبع — الخيف مسجد ؤتلى — الأولى الجمرة *ترمى ليال ثلاث ؛ بمنى؛ ميت 
ُجمرة ثم مثلها. الومطى ثم طويلا. ويدعو نليلأ ويناخر يسارْ عن ويجعلها حميات 

يومكل م هذا يفعل عدها، يقض ولا الوادي، وستعلن يمينه عن ويجعلها العمة 
الثالث،ي كله و*\6 فان( __ متيا القبلة مستقبل الزؤإل بعد — التشريق أيام من 
لإثرجع نم الحر، يوم أفاض . الم ران عمر ابن روى لما واجب، وعو بمي( )محيت، )١( 

'لأيدعليه. •تفق بمي• الفلهر نملى 

ماىعلى إك والأخرة، الدنيا خيري ين بئ 
'ماف، سل من والحج . الني على ويملي بغرم، دعا أحب وإن قدير، ثيء كل 
يلتفتح.^١ ظهره  ١٠١^خرج فاذا 

بهايقمد فلا ،؛س اإّم مجد زيارْ له استحب، الحح مجن زغ فإذا )فمل( 
الحديث،مساجده لثلاثة إلا الرحال تشد »لأ وادلأم الصلاة عليه لقوله القبر )يزة 
بمليثم اجد، الممن غيره دخول في مايقول يقول أن محن مجدها لحل فإذا 

القبلةمتدبر وجهه مالة فيقف الشريف المر يأتي ثم السجد تحية 
عمرابن كان ه الق ياؤمول عليالث اللام فيقؤل عاليه فيسلم ١لحجرة ج\أار ؤبستقبل 

سلامهمقام من يتقدم ثم وه، صؤته يرفع ولا ٢ فحسزر ناد وإن ذلك، على يزيد لا 
أيضايمينه على ذئ نحو يتقدم ثم بكر أبي على فسلم يمينه على ذئ نحو 

صدرْبه يلمق ولا حاممله ولا النبي قبر يمس ولا يمح ولا ، عمرأ على لم في
الأنه على واتفقوا ونال؛ اتفاقا، العتيق البيت بغير طوافه يحرم الشيخ؛ قال ، يقبله' ولا 

القبورقصد يكره الجوزمحا؛ ؤابن عقيل ابن قال الثمك، من فإنه به يتمح ولا يقيله 
وهيبمجده الصلاة ؤتستحّب، أيما، له عندها وؤقؤفه الشيخ؛ قال للدعاء، 

الحرموحنات بخممائة، الأنمى وفي ألف بمائة الحرام وبالجد صلاة، بالف 
صت٠^، اذ ورح؛؛ اوم أديا عليك ،اللام وفول الثرح: م نال فحس( زاد )وإن )١( 

ا'ضيلن ثر لا وحيز اذ إلا إله لا أن أنهد وعباده، حلقه ص وحينه الذ نم يا عليك اللام 
ورص-ولها(،ءبد0 محمدا أن وأشهد له، 

عمر.يا عليك لام البكر، أبا يا عليك اللام نيقول: عمر( على )ملم )٢( 
أهابص العلم أهل رأين، الأئرم: نال والابتداع، الأديب، ا،ْ إ.س نه لما يقبله( )ولا )٣( 

ملمون.ناحية يقومون بل الم قبر يمسون لا المدية 
—٣٧٧ —





شالخروج عند قطانه الزيارة طواف أخر وإن ١،• دمُ فطيه يربع لم أو نق فإن إليه رجع 
وتقفوثل، بما وال؛ابُآ؛داعثا النش ص الحائض غير ويمل الودلخ• عن أجزأ 
ثثشوغيرهم. والثافم والثوري عطاء نول عدا دم( )_ )١( 
اشمكة اذ رسول فتح لما نال صفوان ين الرحمن عد روى لما واناب( الركن )محن )٢( 

 sمنالركن اسلموا ند ؤأصحايه هو الكمة من خرج قد الذ نمول فرأت ١نْللقلإت
أبورواه ومعلهمء . الذ ورمول المن، على خدودهم ووضعوا الحطيم إلى اياب 
داود.

يختمونكانوا المنوي: في تال نفقتك، لأنمطف أجرك وأعظم سكك اف تقل 
'ضُ. بالذنوبُ بملطخوا أن قل الحاج أدعية 

الحلإلى خرج وغترْ مكم، من الحرم في كان من السرة- صفة في )فمل( 
مابعد،'ثم الحدسية٠ من ُثم الجعرانة؛ من ثم ' أقفزا التنعيم ومن أيتام من فاحرم 

جمعلأنه أجزأه عاد ثم الطواف قز خرج فان دم، ؤعليه انعقد الحرم من أحرم فان 
الحرمخارج كان ؛ومن رصح عمرته قضى حتى يخرج لم وإن والحرم، ، ٣١محن 
والنحرعرفة يرم بها الإحرام يكره فلا وقت، كل وباح أهله، دويرة فمن الميقات دون 

نمابنها والموالاة محنها الإكثار ؛ويكره ُرارإاالمنة في يعتمر أن بأس ^١ والنشريم،، 
أويحلق لأبد وقال: شهر، كل شاء إن أحمد: قال الفروع، في ناله اللمح، باتفاق، 

مإضالحام({. له اسغفر ولن للحام اغفر ،اللهم الخبر وفى )بالدنوب( )١( 
الكاس—ا ، ، '  ى

صص الملث م ليجمع الحل ص الإحرام لزم وإنما عاتنة، به لأمْ افضل( التنمم )وص )٢( 
و١سمم■الحل 

اJثاغمتتال الراء، فشد المن تكسر وقد البن، وإسكان الجيم بكسر )الجعرانة( )٣( 
منه.بممر الحرم حدود س خارج والطاص مكة بين مؤصع وهو خطا التشديد 

هناك.كات حدباء شجرة أو مكة ثرب بثر تشددت وقد مصغر رالحديية( )٤( 
يوصفأبى قول وهدا جمه. ثقي بالاحإم، أخا وإنما باركانها، أتى ند لأنه )صح( )٠( 

الشافم.فولي وأحد الرأي وأصحاب 
المبامر رمحن اعتمرت عائشة لأن وعانشة، عاص وابن عمر وابن على عن روى )مرارأ( )٦( 

العمرةإلى ٠العمرة واللام الصلاة عاليه وقال حجها. بعد وعمرة قرانها، مع مرة ع. 
عليه.مممق ينهما، لما كفامة 
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صاحبيهومري ٠ النبي فبر نياؤة وستحب بالدعاء. وتدعو ٠ ببا;هُ الحائض 

ومالحاص، عن خفف أنه إلا — قوله إلى — الناس وأم تماس ابن وءن )يابه( )١( مت 
قال:الحر، يوم أفاضت ند إنها اف رسول، يا نالوا: ،اهي؟ تا أحابصفية حديث 'ش 

عليهما.مممق احرجوا'؛ 

عازيسلم أحد من »ما قال اف  i}yjأن هريرة أش عن أحمد الإمام وروى ).-( )٢( 
ندإلى احتاج فان نحل، ئد بلا اللام، عليه أرد حتى روحي على اذ بد إلا ئمي عند 

زوائد.المسجد. به قصد محل 

أضل،الحج أشهر غير في وهي ؛ حم1عةأ ؤاصتحه يمكنه أيام عتمة في يقصر أصب 
القاؤنعمرة ؤتجزى حجة تعدل لأنها فيه تكرامها ويستحب ممضان، في ؤأفضلها 

فعليهقبله ؤحليء فإن التقصير، أو بالحلق ويحل ا الأعلام عمرة عن التنعيم ؤعمرة 

أنهالقاضى واختار ُ ر منة السعى ؤأن ثلاثة أنها ؤكنه أراعةُ؛ُ الحج اؤكان )ضل( 

فاعتمرخرج رأّه حمم إذا أنس وكان مرة، نهر كل في على: ونال، جماعة( زوا-تحبه )١( ثثس 
سنده.في الشافعي رواهما ازم 

تالعليه. متفق حجت(( تعدل ؤمضان في )اعمي مإلوعا عباس ابء• لحديث حجة، رتعدل )٢، 
هدامعنى ت إسحق قال ر٠ذ٠ان، عممة ادؤك ففد ومضان مآ■ يوما أدرك من أحمدت 

القرآن((. siJjقرأ فقد أحد الله هو قل قرأ )امن . المي عن ماروى مثل الحديث، 
منهاحلت حين لها فقال والعمرة الحج مت حين عائشة لحديث الإسلام( عمرة )عن )٣( 

خاءلرهالتهلييج، فمدا التنعيم من أعمرها وإنما ؤعممتلثه، حجاّئج من حللته اقد 
•علتها واجبة لأنها لا مقلتها وإجابة 

حبيبةلحا-يث، بالعي، إلا الثاني التحلل يتحلل فلا المدهب،، هذا أربعة( الحج )أتكان )٤( 
يدنه،بجن والناس والممّوْ الصفا ين بملوف الق. رمول ارأبن قالت: تجراة أبي بت 
فاناسعوا يقول: وهو إزاره يدور عي الشدة من تكبتيه أرى حتى يسعى وهو ورإء٠م، وهو 
لمعممته ولا امريء حج اف أتم ما عانشة وعن أحمد. رواه السعي، عليكم كتِح الذ 

مخمممأءعليه متفق والمروة(( الصفا بين يطن، 
مبمرين، وامج ثأنس، امحر وام، ماس ابن عن روكا دم، بمتكه يجب سنة( الم )واد )٠( 

اذه.فعاتر ؤس بقوله: سنة ست ا وإنبهماه بملوف أن عليه جناح ^٥١١ نعالك،• 
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محابلا وذءمْ مكي من الحل أدنى من أو المتمات من بها يحرم أن الخمرة( و)صمة 
ُلالفرض• عن ثتجزيء ٠ ونتُ كل ثبماح حل• ونمر وسعى طاف فإذا الحرم، من 

الإحرامو)ثا"ماته(• عي والالزيارة، وطؤإف ٠، ؤإلوهوهما الإحرام، الحج(؛ و)أدكان 
المائةأهل لغير والبيت الغروب، إلى بعرنة والوقوف له، المعتبر الميقات من 

سننوارافي والوداع• والحلاق، والرمي، الليل، نمق بعد إلى ومزدلفة بمنى والرعاية 

محيوالمرة الحج محن اتابموا ه اف رمول قال نال: عود مابن روى لما وت( )كل )١( 
الأيلوليس والفضة، والذهب الحديد خسّثا الكير ينفي كما والذنوب الفقر ينفيان خانهما 
صحيح.حسن اأترع-ذيت تال الجنةا٠ إلا ثمواب المبرور للحج 

جمعليلة الفجر صلاة تبل جاء فمن عرفة، ءالحج والسلام الصلاة عليه لقؤله رؤإلؤخؤنإ( )٢( 
داود.أبو رواه ججه® تم فقد 

،ى•أنه وارن-هب تمط؟ أو نكن هو هل الإحرام في الرواية واختلفت ^؛١٠ وليس واجب 
الإحراموواجباتها• '• عياُ والوالإحرام الطواف العمرة ؤأركان سعة. وواجباته تكن• 

الشيخIزاد بدعة، سوك فدؤم عند الملاح وشهر التقصير. أو ؤالحالق الحل مجن 
الزينة،بجبل المعروف الحل م بدر ليلة المصري الحاج يفعله عا ومناك محرمة، 

تعريفهبعد يستتاب نإنه والركاة الصلاة مجن عليه ما يسقط الحج أن اعتنقي ومن وفال؛ 
دمأو عرض أو مال من الادمي حق يسقط ولا قتل' وإلا ناب فإن جاهلا، كان إن 

١هرإجماعا بالحج 

محقنول دهر بدم' جرم مى ان هن-ا فملي الوبز، م بها جزم رواية ض مكن( )وليس )١( 
الخامالشرح: ثم الذ، ثاء إن الحق إلى أثرب القاضي ثوو المخي: م ونال والثوري، اب 

برذنض والم الإحرام أن رواية وم الن-هب، هدا )والم( )٢( 
ِبخرج يمز ولم يرن فلم حج امن الصحيح الحديث م الامحدى: فال ربالحج( )٣( 

قطنلآُ تعالى اذ بحقوق المتعلقة بالمعاصي مخصوص وهو أمه، ثادته كيوم ذنوبه 
قطنلا تعار اذ حقوق ص ونحوها كفارة أو صلاة عليه كان ن' ها، نفالحقوق 

لاهيبالحح يسقط التاحير فشءب تاخيرها، الدب اس.ا ذنوب، لا حقوق لأنها عنه 
الحقوق،لا الخالقة إثم فتل يالمرور فالحج آخر، إثم تجدد بعده أخرها فلو سيا* نف

المواهب.في قاله 
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سوالإحرام الحلأق« وزواجثاتها(؛ وسم•  ٢١٧١٨إحرام، الرمرة(ت و)أركان \ه\ب 
نكهيتم لم نيته أو غيره ؤتمأ ترك ومن كه. نينسد لم الإحرام ترك فمن ميقاتها. 

عليه.ئيء فلا منة أو دم، فعليه ؤاجيا ترك ومن به• إلا 
والإحمارامات باب 

•روايتان والم الإحرام ض الشرح؛ م تال الحج، على ماما )وطواف( )١( أناب 
والاحمحارالفوات بات 

يثقولم الحر ُم فجر عله طلع س الحس• والإحصار يدرك، لا مق الفوات صاب 
بمزدلفةكمبيت الؤفوف توابع عنه ومنهل ا العام؛ ذلك في الحج فاته لعذر ؤلو بعرفة م ' 

أوويحلق ويسعى فيطوف عليه، ص ٢ عمرْأ إحرامه واقلب جمار، ورص ومنى 
ولاقال س ليحج إحراُه على ابماء يختر لم إن ءيرْ أو ناريا كان وسواء يقمر 
محلىأن اشترمحل يكن لم ؛إن نملا'؛ ولو القضاء وعاليه الإملأم، عمرة عن يجزى 
إلىيوحرْ الفؤات حض من بقرة أو بينة سع أو شاة هدمحا ويلزمه بني، جث، 

كانفان كالمحصر، هدي فلزمجه تمامه نل إحرامه من حل لأنه فيه يذبحه القضاء 
الحجفي ثلاثة أيام عئمة صام الهدى عدم فان ةارنا١؛؛ قض فانا الحج فاته الذي 

الوعته النسلئإ ياتمام ويحل كمتمتع أهاله إلى ومح إذا ومبعة القضاء حج أتما 
اؤالعِدنفلأُ كانت إن أتسقءل السابق بالؤجؤب فعلها فرضا كانت إن بل عليه فضاء 

منالفم بمللع حتى الحج يفرت )الأ حاام لقول الوقوف، نمن لانقضاء العام( ذلك )م ١( ) مآض 
المماب

النأد-م آحرء إلى • الحج•فاته لما أيوب لأبى عمر لقؤل )'ءمرِة( )٢( 
زمومروان، الزمحر وابن تماس وابن وزيد وابنه عْر ر وروعا المنى، اختاره نملا( )ولو )٣( 

الرأي.والئافم.أصحاب زلك قول 
قضاءيلزمه أنه ؤالظاهر تلت عليه. نص ألألأ به أها ما متا القضاء لزمه أي هاؤنا( )تضى )٤( 

•الإحرام، في ص مما يعلم كما السكين 
تمإذا كغيرْ يحل بل يصوم، حتى يحل لا كالمحصر لمس أنه الصحيح لئ.، ال)بإتمام )ْآ 

كه.ن

;مثل لما الخم، لأن ُالك عن اا/وايمح'ن إحا-تم، رهر عتناء ص رثي نفلا( كانت )إن )٦( 
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ش
التاض

ماب* حُالحه فاتوف الوقه فاتن م
اص

'إلإضنل جاء امن واللام الصلاة عليه وقوله جابر، لحديث حلافا نه نعلم لا الحج( )فاته ا ر١ 
لكتابا ظ

'لأدلجمع• ليلة بخروج مإته على يدل حجه، تم جمع لتلة المجر صلاة 

ويحتمل؛ الهديُ يدل الصؤم عاليه ويجب له، مال لا لأنه صيده له أذن ولو لأيهدي 
يتحللوأنه عمرة يمملب لا أنه المشع صاحب وندم أجزأ، ّيدْ له أذن إذا أنه 

غمم فوقفوا الماس أخطأ وإن ٢ وحلمحار وزاد المثرح م وصححه ومم بعلواف 
هلاكٍح: قال ؛ أجزأهم' عرفة يوم أنه منهم ظنا العاشر أو الثامن ونفوا بان عرفة يوم 
أحرمُومن بدعت؛ ،ؤالؤنوف أحمدُ مذهب ني حلاف فيه باطنا؟ عرفة يوم هو 

أوالوقوف نل الهلريق أو باللي الميت إلى الوصول مجن عمرة أو حح في عدو فحهمْ 
ولاوحلُا"ا بالية أيام عتمة صام يجد لم فان وجوبا، الحلل بنية هديا ذبح بعده 

لمالصوم أو الذبح قبل الحلل نوى ولو وحهانلَاا الحلق وفي وروده، لعدم فيه إطعام 
نيرولأنها مرة، من أكثر كال القضاء أوببا ولو واحدة، مرة نال: مرة من أكثر الحج ن ع= 

صإجماع الأول ووجه المملوعات، كسائر فاتت إذا قضاؤها يجب قلم تطوع عادة 
عرفاتفاته ءمن اف. رّول قال قال: عاص ابن عن الدارقطم روى ولما الصحابة، 

بخلافبالشروع يلزمه الحج ^ نابل®• ُن الحح وعلته بصمة فليتحلل الحج، فاته فقد 
الهلوعات.سائر 

همذاءيرْ، أو محظور لفعل الإ-مام في لنمه دم كل هذا محاص وعلى الهيثم،( بدل )المرم )١( 
والشافعي.الرأي وأصحاب الثوري فول 

والشافعي.مالك مذهب وهو حامد، ابن واحتانه الصحابة، من جماعة قول وهو )وحلق( )٢( 
قال:أميي بن جابر بن العزيز عد عن بامناده الدارقطي روى لما عليه، نص )أجزأهم( )٣( 

مرفوعاهريرة أبي عن روى وقد فيه، الماس يعرف الذي عرفة •يوم . اف رمول قال 
وغيره.الدايطي رواه تفحون! يوم وأصحاكم معلرول يوم افطركم 

الماسيراه لما أو المماء، في يْللع لما ام الهلال أل على بنا، أحمي■( من-هب )في )٤( 
الصواب.هو والثاني قال: وغيرء، أحمد مذهب في مشهور حلاف فيه ويعلمونه؟ 

بالوقوف.ينفردوا لم قليلة طامة رآه فلو وقال: لف، الميفعله لم بدعة( مقن )والوقوف )٠( 
القرآن.في يدكر لم لأنه له بدل لا حنيفة: ثأبو مالك وقال إحإمه، من )وحل( )٦( 
فيوقدم وغيره، المعليق في القاصي واختاره بعده إلا بمحل لا أحدهما وجهان( الحلق )ؤفي )٧( 

الأية•في ذكرء لعدم والمنهي الحرفي ظاهر وهو وجوبه عدم رمح، ابن، وشرح المحرر 
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والأمححهءالهدي باب 
ص

١^،، سوإْلويني صال جذع إلا فيها يجزيء ولا غنم؛أا. ثم يقر، ثم إبل، أفضلها 
أجاثالأضحية به والمراد الممرين: مض قال ؤانحر( لربك )نمل تعالى لقوله )والأضحية( )١( 

ُلبجده ذبحهما أفرض أملحتن بكشن صحى هب الم ءأن وروكا العيد، صلاة بعد 
عليه.متفق صفاحهما(( على. رجله ووضع ؤكم وسمى 

الاصحيةم وقال الهدي، م مالك وتال والناقم، حيفة أم تال وبه غنم( )تم )٢( 
املى،.الساعه في إح امن حديث ولغا الجنخ، الأفضل 

بنمجاشع روتم، لما الرأي، وأصحاب عيد إم والناقص واللتث مالك تول وهو ( ٠١٣))٣( 
أمرؤاه اكيء به ُفي بما مض الجدع إن مولت ■ه اس رّول #ممعن تال مليم 
ماجة.وابن ائي، واكداود 

والشقةوالأضاحي الهدي باب 
جرببهيمة ُن يذبح ما  ٢٢والأصحيةروغيرها، العم من للحرم مايهدي ُ الهدي' 

'ٌهميهدي أل مكة أتى لمن ين تعالى• القّ إلى تفرثا ؛ الع؛ا-ر بسيب الحر أيام الأنعام 
ثمبينة ض ممك ثم ' غنم' ثم كاملا أخرج إل بفر ثم إبل فيهما والأفضل هدياُ؛ُ 

،'ثمنا أغلى ثم أسمن ؤأفضخما الوحثى، الأضحية ض تجزيء ولا بقرة، ض ئمك 
لونض ؤالأفضل انها، ؤاتحامتمانها وين ٠ أفضل ؤأفرن ؛ ١٣ثأنتى وذكر 

ماضسمى بمنى يدم ما منجات ابن وقال أهديه، الثيء هدت من الشديد أصله )الهدي( ، ١ر 
،٠ الكابط ٠ 

التاضتعالى. اش إلى يهدى لأنه بدلاث 
ضحايا.والجبمع ؤحفيمها الياء *تنديد وكمها الهمزة بضم روامححة، )٢، 
إحرام.أو نسلث بمب يذبح ما بخلاف العيد( ربصبب )٣( 
علىبه قدم الذي الهرى جماعة اروكان جابر قال والسلام، الصلاة عليه لفعله )هديا( )٤( 

بالمدينه.ويقيم مكة إلى الهدى يبعث وكان مائةا( الم به أتى والذي اليمن من 
فيإح ثم الجمعة يوم الجابة غسل اغتسل )اس مرفوعا هريرة أبى لحدث غنم( )ثم )٠( 

الحدث.الثانية(( الماعة فى إح ومءن بينة، قرب فكانما ١^^٠٠ الماعة 
هماس:ان قال القلوب^ هوى من فإنها اف خعام بعظم ؤوس تعالى: لقوله نما( )أغلى )٦( 

واصتحسالها.استمالها تعفليمها 

أترس.أُلحجب بكبشين صحى واللام الصلاة عليه لأنه أفضل( )وأنرن )٧( 
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عنالشاة ؤتجزيء نصفها، ؤالضأن نة، والمعز سنتان، والبقر خم• فالإبل 
والهتماءوالعرجاء والعجفاء الأوراء تجزيء ولا ؛ .،؛*a' عن والقرة والجدنة ؛، واحد؛ 

اذيبمول عهد م الرجل راكان قال أيوب أبو يوى وند خلاقا، فيه نعلم فلا واحد( )عن )١( ؛^١٠ 
صحيح.حديث ويهلعمونء فياكلؤن يته أهل وعن عنه بالشاة يضحي الأيل 

نالوبه وعائشة، عباس وابن عود مابن عن روي العلم، أهل أكثر قول وهذا سعة( )عن )٢( 
قالجابر روى لما ارأي، وأصحاب والشافعي والأوزاعي والئورتما لحن ث؛ وطاوس عطاء 

معنتعتع 8كنا وقال سبعة(( عن والقرة سبعة عن البينة الم ح بالمدينة نحرنا ١١
لم.مرؤاه فيها،( نشتؤك سبحة عن الثقرْ فندبح الله يمول 

قالأموي، تم أصفر ثم الكائي، ناله موائم من أكثر بياضه وما البياض'ا< لخم ام 
وكلمعز، ثنى من أفضل صان وجدع المواد. أكره وتال الماض يعجض أحمد: اٌم 

عددونبالة وبقرة، بينة من أفضل مياه وسع بقرة، أو بينة سع من أفضل منهما 
ورجحبعتمة، بينة من أفضل بتسعة ف؛ا.نتان عدمه، مع المغالاة من أفضل جنس في 

علىالكبس الؤفث، ورجح العجة، من إلينا أحبا الخمحي أحمد: قال البينة. الميخ 
رأرلأدهامرأته مثل وعياله بيته أهل وعن ؤاحد عن الماة ؤتجزى العم. مائر 

يضحىبقرة أو بينة أو ؤاحدة شاة بيته أهل عن الرجل يذبح أن باس ولا ُ ومماوكهُ 
يهما،والجوابي سعة' عن ثإلقرة ؤإيدنة عنهم، ذبحها ؛ويعسر عليه' نص بها 

اومتهلوعق كانوا مواء قوله قياس في ذميا الخنكاء بعض كان ولو ٢ كالبقر' 
منأركى )اعمإء اس بسول قال قالت،: سعد بن وية أبى مولأة روت لما )البياض( )١( مأُش 
،الكتاب 

بمعناه.احمد رؤاه سوداؤينء دم الخام 
صهدا اف، م »بفنال كبشين الني. ذبح قد أبيه: عن صالح قال )ومعاليكه( )٢( 

منوحدك عن عن ولك منلث اللهم الئه، بم وقال• الأخر ئمب محته• ؤأهل محمد 

لمامقرة، إيى صر ابن عن وروى وإسحق، والأورام واللت ُالك قال وبه عليه( )ض )٣( 
ؤأمته•محمد عن وللئ، منلثا اللهم ون١لت كبشين انف لإسول ءذبح قال جابر روى 
أيوب.امحى وحدبن، داود، أبو رؤاه أّكبر، واف اف بم 

كن،والمر الإبل م نشترك أن انله رصول أمرنا  ١٠قال جابر روى لما سعة( )عن )٤( 
مسالم.رواه و بينة في مجنا مبعة 

مها.نوع لأنها سبعة عن الواحدة وإجراء ؤإلن الإجناء في )كالمر( )ه( 
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محاببأذنه وما مجبوب غير ا وخص١ ؤإلجماء خلقة السراء بل والعصماء والمرمة والجداء 
ُالممى' يدها معقولة نائمة الأبل نحر و)الة( الصف. من أقل نطع نونه أو 

ثتال وبه الخصتض، رض والوجاء ممءين، محن صحى الم. لأن )وخمي( )١( 
اشأك؛ر يهلب •ستهلاب غير عضو إذهاب الخمي ؤدد الرأي، وأصحاب والشاتم مالك 

منه,ذهب مما 

عطاء;تال المناور، وابن وإسحق والناقم مالك ذاالثs واسحب اليمى( يدها )معمولة )٢( 
جمربن نياد روى ما ^١ الأرين، كلأ الرأي وأصحاب الثوري وجوز باتكة، ثص ينحب 

سنةممدة، قياما ابعثها غقالت لنحرها بينته أناخ يجل ^5، أتى صر ابن رأيت ٠ قال 
٠ ٥١١٣١نحر وكيف * عليه متفق ؤئن٠ محمد 

امحابفتسموا أن ويجوز ا اااحمر يريد ويعضهم القربة يريد يعضهم كان أو مضرصين، 
شاةذبحوا ثمانية فبانوا سبعة أنهم على ذبحوها ولو بيعا، ليت القسمة مح؛ اللحم 

؛أجلمارالشيوع على شاض م اثنان اشترك ولو ٠• وأجزأذهمُ 
^١اليتها، نمض دون ذهب ما ثتجزيء أجزأت، ولو عيب ذات وتكرْ )فمل( 

الحاملثتجرى خصيتيه، مع ذكره قطع ما وهو عاليه، نمى الجيوب الخمى يجزيء 
جنبهاعلى القبلة إلى توجيهها بعد ويقول المظر. نع يلا بياض بعينها والتي كاحائل 

الأهمواسأّك؛ر، بسماس بالذبح يده يحرك حين الغنم أو البقر مجن كانت إن الأيسر 
ؤالاضالموات فهلر للذي وجهي وجهت ذلك: نل قال وإن ولاغ، منك هذا 

الالعالين رب ف ومماتي ومحياي ونكي صلاتي إن المثتكين، من ■أنا وما حيفا 
إبراهيممجن تملن كما مجني تمل اللهم المسلمين؛؛؛ من ثأنا أمرت وبذلك له ثريك 
فلأن،مجن تقبل اللهم الؤكيل: مول أن باس ولا ، فحزربيك محمد ومن خليلك 

ثيلو كما تجاز القربة غير الشريك بإرادة يقص لا الجزي الجزء لأن اللحم( )يريد )١( 
مامج،. جهات اختلغت 

وهكذا.شاتين ذبحوا عه تباتوا فان )وأجزأتهم( )٢( 
شاة.ا منهواحد كل ذبح لو كما ذلك )أجنأ( )٣( 
فالءثم كشن المد يوم ذبح النم. ءأن عمر ابن روى لما المسلمين( من )وأنا )٤( 

داود.أبو رواه فدكرْ، 
محمدوآل محمد من تقبل |اااهم قال لمسلم حديث وفي الحال، لماسبة إ )فحسن )٠( 
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ويجوزويذبح والمدر، انمق أصل ين التي الوهدة يي بالحربة مهنمها ى
أوصاحها و1تولأنج\ وللثا« منك هذا اللهم أكم، واف اف باسم ويقول، عكسها، الأُل 

الذبح.محل الآيج1وز لأنه أمح، يذبح مجا نحر أو يتحر ما ذبح فإن غرها( )ويذبح )١( الكاب 

اكتفاءصه المضحي نعية نعتم ^١ امححية، تمض مع إلا المؤكل من الب تتجر جوب 
الصلاةفاتت فان الخطبة، نل ؤلو الصلاة بعد العيد يوم الذبح ابتداء وثقت بالية• 'م 

أنالشيح واختار النشريؤ،أآا أيام من الثاني اليمحم نحر وآخرْ صحى بالزؤإل 
ووقتالكراهة. مجع ليلتهمال؛أ في ويجزتم،ء يوم، أول التثرسآ؛إكله أيام آخر آخره 

فاتوإن قبله، فعله فاله لعذر فعاله وإن وجوبه، حين مجن محذور بفعل وجب مجا 
المملوع.ومقط ، قضاءر الؤاجم، ذبح الؤفت 

الية*ع بالث/إء يتعين ؤكنه المنة مع يوفه ولا بمثمإئه الهدي، يّمز، ولا )ضل( 
ناقصةأؤبمبها ولو ونحوم، فيهما ف أو أصحية هذْ بقوله وامححية ، ^^١ ٠١١احتارْ 
علىيثاب ولكن الثمعية، امححية عن تجزيء ولم ذبحها لرمه الأجزاء بمنع نقصا 

وغيرهبإبدال فيهما الملك نقل له وجاز ملكه، يزل لم تعينا وإذا منها، به يتصدق، ما 
الردملك المعيين بعل- عسها علم وإن منه، بخير لحم إبدال وجاز منهمال'^؛ خير وئإء 

أولعل-ر يملى أن نل واممح، كالأمار نه نصلى موضع م الثمر زالت بان )إذن( )١( *ؤش 
الكاب

الصلاة.ثنت بخروج الببة لفؤأت غمج الخام 
بس•اض ؛١٩ عم نول وهو بميم، ويومان المد يوم ثلاثة المحر فايام التشريق( )أيام )٢( 

منواحد غير عن ثلاثة الحر أيام أحمد: نال أيضا، علي عن وروى وأس، هريرة وأم 
باطه ؤصول أصحاب 

والحمءنعطاء تال وبه ٧ منحر كلها منى وأيام واللام الصلاة عليه لقوله ؤالتشرسآ )٣( 
والشاتم.

الشاتمقال ويه المدهب، م,■ الصحيح وهو الذبح، مدة في لدخوله ليلتهماآ )في )٤( 
المتأخرون.أصحابنا ثاختانه وأصحابه، حنيفة إبو وامحق 

نيذبحها لو كما ونته بفوات سقط فلا اهحية، مقصودي أحد الذبح خ رنضاءا )د( 
الونت•ح خر حتى يقرنها تلم ^ ١١

ومالك.حنيفة ابو قال وبه الفائق، في قاله ا الشيح راختاره )٦( 
:لأن بالزيادة، الفقإك نفع مع المقصود لحصؤان أحمد عن الجماعة نقله منهما( )خير )٧( 
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لإتاباعا-ْ. يومين إر ندنه أو ؛ العيدأ صلاة بعد الدم وؤنت ويشهدها. ملما ينكل 
لأُلا ~

كضذبح تال؛امن الق ّول لأّأن ١^٠؟^، الله عبد بن جندب رؤى لما المد( صلاة )بمد  C١ر
الأرلفبد بملي أن نل ذبح »وس الراء حديث وفي أخرى، مكانها قلعي بملي أن نل 

عب.مممق أخرى• مكانها 

امابلم ميينها بعد مات وإن ُ ر القيمة عن نكفاصل امش أخد وإن الثمن. ؤإسترجاع 
لحاجةالتكوب وله ذبحها، ي ولزم منها إلا وفاء له يكن لم ولو دينه في يعها يجز 
محؤفهأو حمله أمجكن إن معها ؤلدها ذبح ؤلدت وإن نقصها. ؤيضمن صرر، بلا فقط 
أوالذبح نل ؤلو فتلف هديا أو أصحية عين وإن ءطب<، فكهدي وإلا محله إلى 

الدمةفي واجب عن عض وإن يفرط، لم وإن عليه بدل فلا ناله صلت، أو -منت، 
فيعما ناد ولو بدله، ولزم ٠ يجزرهُ لم ٌرق أو عطجح أو صل أو تلغ، أو أتعي-ا 
هنفعن الأخر باصحية واحل. كل اثنان صحى وإن بتفريهله، تلفه كان ؛إن ُ الذمة 
وإنبقى إن اللحم ويترادان للأخر، منهما ؤاحد كل على صمان ولا كفتهما علهلآ 

صمانولا ها يرعن أجزأت أؤللق أو ها يرعن ونواها إذن بغير وفتها في ذابح ذبحها 
؟؛١١٥٧عن أجزأن الغر أصحية أنها يعلم ولم ه نفعن ذبحها فإن النابحر؛أ على 
أجني،مئلهاُ'ُكاتلأز، في تصمن، التالف يوم بقيمتها صضها صاحبها أتلفها وإن 

مراضلم، مرواْ بدنه فى تاننكه اليمن س على وندم بينة، مائة حجته تى محاف، النبي 
1س، - , ١٢' ١٢

الخاماحمد عن المدر ابن وحكاه يتمناه، ويتصدق الجلد ييح انه عمر ابن عن وروي 
وجلها.جلودها بئسم النم أُر دلنا وإسمحاق، 

به.ينميه بلحم أو به يتصدق أو بينة محبع أو شاة به فيشمى القيمة، عن رفكماصل )١( 
أوصامن يضمنه كالدين عنه الممنين سمد الواجب من تبرأ لم الدمحة لأن يجزئه، رلم )٢( 

•المدس ذمت في بقائه محع بالضاهمن الحق بملق فإنه رهنا به يرهن 
مماأفضاب كان وإن تلف الذي مثل يلزمه أته بتمريطه تلف إذا أنه ومعناه الذمة، في )عما )٣، 

عينه.بما تعلق الواجب لأن لذمة ام 
مأجيأ صاحبه غير فعله فإذا نية إلى يفتقر لا فعل الذبح لأن الذابح، على صمان )^١ )٤( 

الجاّة.م ثوب كغل صاحبه 

النجاصة.كإزالة نية إلى يفتقر لا الذبح أن تقدم كما ;يها، عن )أجتأت )٠( 
يضمنهاوفيل حنيفة، أبى فول وهو المذهب وهذا المقومات، كسائر مثلها، م رتممف )٦( 

الشافعي.مذهب وهو الأمين باكثر صاحبها 
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•واجبه قضى فات فإن ؛، ليلتهماُ يى ويكره م1ب 
'لارل

زوائق•الخرم• به وتال مالك مذهب وهو للتهما( م )ويكره )١( ثثش 
الأداءحكم القضاء حكم لأن وثه م بالمذبوح بمنع محا به وصنع واجه( )نفى )٢( الأول 

التطوع.وسقط 

بهاشترى وإلا انع، إن بينة سع أو شاة به اشترى قيء القيمة من فضل وإن جوب 
معطبا وإن بالمذؤش، تصدمح، عينه ففا وإن بالفضل، يتصدق أو يه فتصدق لحما م ٠ 

نحرهلزمه هديا ينويه بان تهلوع أو وا-بمبا هدى الحرم م أو محله نل العلريق 
الفقراءلعرفه صفحته بها وصمر_، دمه في عشه في التي نعاله ؤصبغ مجزيا مؤصعه 

بجلغلم ما ، محنهُ الأكل فقراء كانوا ولو  A^eijخاصة وعلى عليه ويحرم فيأحدوه، 
حافأو بتفريعله تلف وإن لحما، بمثله ضمنه نفهته أو غيا أطعم أو 1كل فان محله 

فخوإن الحرم، فقراء إلى يوصله صمانه فعليه هللث، حتى ينحره فلم اإعطّ_، عليه 
بأجزأهذبحه أصحية أو هدي ب، تعيوإن ماثاء، به صنع ذبحه قبل نيته التهلوع في 
نلواجبأ كان وإن ٠ ذمته' في ثيء عن يكن ولم التعيين ض ؤاحبا كان إن 

وعليها يجزئه؛ لم الذمة في والمندور كالفدية الذمة في ؤاجب عن .يه بان التعيين 
يلزمهلم تفريهله بغير تلض وان بتفريهله'؛* تالف إن ذمته في عما زائدا كان ولو بدله 
ملكهإلى ونحوه وجد وصال با ومعيعاطبح اصترجاع له وليس ذمته، في مما أَكتر 

وإنيجزئه لم ذمته في عما فدبحها شاة غصب، وإن ٠ يدبحه؛ بل بدله ذبح بعد 
يعث،كان اذ رسول أن حدثه نيصة أبا ذويا اأإن عباس ابن نمدث يه( )الأكل )١( ثثأش 
منعلها ا اغمم،ثم ءانامه١ عليها غخئيتح شء منها عي، إن يقول؛ ثم بالبدن معه ادأم 

ملم.رواْ أهل من أحد ولا أث تهنمِها ولا صفحتها يه امحميب ثم دمها 
كبشاوايتعنا قال معيد أبو روى لما أصحية، أو شوي هذا ابتداء؛ محال بان ذمتها )في )٢( 

ابنرواه به، ثضحى أن خأمر؛ا المي فالما أليته، من الذ.ب قاصاب به نضم 
وإسحق.والشافعي ومالك والثوري والإهري والخعي والحسان عطاء ءءس وروى ماجة، 

مجعيب،،دم عنه يجزيء فلا صحيح دم ذمته في اإواح_ا لأن عنده تعيب إذا يجزئه( )لم )٣( 
بدلك.فعل يلا وبتالف وش■ به كالئين بالدمة متحلق والوجوب 

عينها.التي فتحيين،  ٥٨أو بدنه عنهأ فعين شاه ذمته في الذي كان لو كما )بتفميهله( )٤( 
فبعن،فاصلتهما، هدين أهدت )؛أنها عائنه م■ روى لما المدب، ^١ يذبحه( ربا )٠( 
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ااكت1بيجز لم تمنت وإذا ؛. بالية؛ لا أصحية« أو هدي »هدا يمؤله ؤيتعينان )محل( 
لهاأنفع كان إن ونحوه صوفها ويجز منها• بخير يدلها أن إلا هتها ولا ، محعها؛ 

تثأساللفظ. مقام يقوم المة عع الفعل لأن وإسحق، الثوري قال وبهذا تقليدْ، أو بالية( )لا )١( 
'شوأما ها، بجنإبدالها إنما كالونف، بجعها يجز فلم ف جعلها لأنه يعها( يجز )لم )٢( 

الجميعم خاشتيما سدن جاء عليا أن أو بها جاء أن قبل عليا أثمك أنه فيحمل الحديث 
زوا'د.الشرح. ض ناله وأجرما ثوابها م أشنكه أو 

ظلم إذا الهدي مجن الأخذ للفقراء وبجاح بذبحه، إلا الهدي ص محرأ ^٠ مالكها، وض 
صبالإذزرا،. إلهم يدفعه 

،بعرفة؛ يقمه أن ويستحب بالدر، إلا يجب اولأ نون؛ مالهدى سوق )مل( 
أوالمنى متامجها صفحة فيشق الدن إثعار وبن والحرم، الحل محن، فيه ثيجمع 

ينولا ُ والعري؛ القرب آذان أو نعلا وغنم وبقر ص ؤتقلد الا-م، يسيل حتى محله 
مجنالهدي كون والأفضل شاة، مجايجريء فاتل مجهللقا هديا نذر وإن الغنم إشعار 
وعليهأهداه ه فلبهدي فهو غزللئ، من ثوبا لت إن قال، وإن الأنعام، بهيمة 

وفالُ الحرم؛ إلى ثمنه وبجعنا كالعقار المنقول غير وبجيع الحرم، فقراء إلى إيصاله 
ثثشروا0 الهدي، منة هذه وقالت: ا فمهالضالان، عاد نم فنمنهما، بهيين الزبير ابن ليها إ= 

صوبه عاص وابن وابنه عمر عن روي الله رسول سنة إلى ينهمن، وعدا الا-ارقطني، 
وإسحق.والشافعي مجالك تال 

دمهافي نعلها اصخ البدن: لسائق وقال فليقتطع، ثاء من المالك كقول )بالإذن( )١( 
صفحتها.بها واصنب 

المدينة.في وهو بهديه يعت وكان بينة، مائة حجته في صاق< ؤه الم لأن نون( )مج)٢( 
ولمبمرفة، وقف، مجا إلا مديأ يرى لا عمر ابن، وكان هماس، ابن، عن روى بعرفة( يمفه )أن )٣( 

نمْ.الراد ه دليل بدلك؛ بجد 
عليه،مجتفق ؤتقليده الهدي إشعار في عائشة لحدين، عرؤة، جمع العين بضم )والمى( )٤( 

ببد.نهدعا تم الحليفة بذي صلى الم ْأن عبام، ابن وحديث الصحابة، ؤغعله 
إيلاميقال ولا مسالم وراه يدْاا عنها الدم وسلن، الأيمن، منامها صفحة من فامعرها 

صحيح.لمءس لأنه 
تهديأن ند;ت امرأة أن ماله مجلا •أن عمر ابن عن روى لما الحرم( إلى نمنه )وييعنج )٠( 

الفماءر.على ضنها ؤثصدق، بجيعها تال: دارار 
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افاباكمينأ٣/ مل ذعته »ي واجبة تكون أن إلا ذبحها نعيت وإن / به؛ 

ثيآشصحاياهم عن ينتفعون كانوا ثد افه رمحوز يا قلت • تاك عائشة روت لما به( يتتفع )بل ( ١ر 
أشلحوم اك إمعن نهتت نالت ذاك؟ ومجا قال الأمنية، «دها ويخذون الودك مجنها يعلون 

حديثؤصدمإ، ؤتزودوا فكلؤا لفت، التي للدافة نهين، إنما »قالت نلاثة، بمد اهاحي 
صحيح.

•لم مرواء زوالي- الحديث. ذويا• »أن هماس ابن عن روي لما ثأجزأته( )ذبحها( )٢( 
بدلها.فعليه الذمة في والدور كالفدية التعيين( )نل )٣( 

اثابنمن إلا الشيخ قال مجاثاء، قيدخر ثلايثح فوق لحمها ادخار تحريم وسخ قريبا ثبمدم 
مأهل عن زوجها مجال، من المرأة نتضحى بالمعروف، المقة مجن امححية قال: مجاعة 

لنامححية جلد دفع جواز والفلاهر الدين رب يطالبه لم ومدين إذنه، بلا البيت، 
اه.بطين أبو الشيخ قاله ببعضه الؤآلفط إصلاح يجوز كما مجته جزء أو بصوفه يدبغه 

علىيحرم الزاي•! في ؤقال وامححية، الهدى بخلاف، ا ر العقيقة في التماليك يعتبر ولا 
وبعضنوالشافعي .الك وكرهه شيئا، بثمنه أو شعره مجن ياحد أن يضحى من 

ر'؛بما أصحا 
أوكان غنيا امهجح على مجوكدة منة المؤلؤد عن ندبح التي وهي ؤإلعقيقة، )فصل( 

يكنلم فان ُ؛ فواحدة ^^١ وإن وثبها، محا مجتقار٩ان شاتان الغلام عن ٠ شرأُ 
تالشيح فال منة. إحياء عليه اس ، يخلف,أن أؤجو أحمدت فال اقتترصى، يعق مجا عنده 
لمفعل فان كبر، إذا ه نفعن الولود ولا الأبء غير يعؤ، ولا ؤفاء، له لن محله 

جشالوليمة- فتشه حاديثج رور للأنها العقيقة( في )التمليك )١( 
امثم يدْ، يقلدها ثم . المي هدي قلائد أفتل اا'كت، عائشة لقول أصحابما( )وبعض )٢( 

•الهدي،( ينحر حتى له الق أحله ثيء عليه يحرم ولا بها، يعت 
إسنادهبمقيقتهء محنهن ْالُلأمج قال منة، الخقيقة احمد قال فقيرا( أو كان )غنيا )٣( 

مرة■أبى ص جند 
والجاردةأ(الغلام عن شاة راثاة يقول أنه عمر ابن عن روى لما فواحدْ( تعذثتا )وإن )٤( 

شاة.الحين وعن ئاة الحسن عن عق النبي 
علىيحعين الحنابلة ور البخاري: ثرح في حجر ابن الحافظ- قال الأبلأ( غبر بمق )ولا )٠( 

اه.امتناع أو بموت يتعزل أن إلا الأب، 
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أ)محبعلى ويحرم صمنهارآ* وإلا جاز، بها تصدق أونية إلا أ5لها أثلأثاراُ،وإن وبمصديق 
ُ.شٍئاُ بشرته أو شعره من العشر في يأخذ أن يضحي • ٢٠

مابعه.يوم تذبح ٠ شاُْ وعن ثاتان الغلام عن 'ت العق؛مةُ تسن )فمل( 

لإيالئلثح أراد من ويطعم الئك. هو #يأكل اف عبد حديث إلى نذهب أحمد; نال )أثلاثا( )١( 
'لأُليالثلث،. المساكٍن على ق ويتمي 

الوجوبيقتضي والأمر الفمره اياض صها >ؤفكااوا تعالى لقوله نها( ص)وإلا )٢( 
أنأحدكم ؤأؤاد العشر يحل #إذا نال أنه اف رصول عن ملمة أم روت لما )شينا( )٣( 

محلم.رواه يضحى، محي نيئا أظفاره ولا شعره محن ياحد فلا يضم 
رهتنةغلام #كل قال أنه . الم عن جندب بن سلمة روى لما العقيقة( )تسن )٤( 

اهذرّود صنة العقيقة أحمدت وقال رأصه، ويحلق وسمى مايعه، يوم عنه تذبح بعقيقته; 
مرتهن#الغلام . الم وقال الصحابة، وفعله والعين الحسن عن عق د ن. 

جيد.امناده ؛عقيفته، 

كرزأم وعن ثور، وأم الثافم نال ولأ وعائشة عاص ابن عن روى شاة( الجاهة )وعن )٥( 
الجاييةوعن مكافثتان، شاتان الغلام اعن يقول؛ اف رّول اممعت قالت الكعسة 

زواثد.داؤد. أبو رؤاه شاهء 

مابداخل بها ويدلك تمضع أن بمرة المىلأ،الأك م ويقيم ويولي، حنن المى 
مونوى وأصحية عميقة اجتمع ولو ا ّثيءر مئها جوفه إلى ينزل حتى فمه ويفتح فمه، 

أحكامفي الؤدؤد تحفة في القيم ابن قال نصا، عنهما عنهما ياأمحسحية 
يعدصلى أو المكتوية وسنة المسجد تحية بهما ينؤكا تبمتين صلى لو كما المؤلؤدث 

ثيشوبنو الهدى شم، الضلال! وشعب حممه صماها عفمق لها يقال وزض وجاب وعذاب —— 
امالرشدة. بو الزنة: 

فيأذن الذ لصول رأبن، مإفع، أبى لحدبن، أنثى أو كان ذكا اليممى( في )ويقيم )١( 
ابنوعن وصححاه، والممذي داود أبو رواه فاطمة، ولدته حين ^^١ ابن الهمن أذن 

رواهالمتم،• أذنه م وأنام ولد، يؤم المن الحسن أذن م أذن الم. أن هماس 
•١^٥٠^١

بهفأتت، غلام لي #ولد قال موّى أبي عن بردة أبى عن الصحيحين قي لما تيء( )منها )٢( 
ؤثانإلي ودفعه بالبيمة له ؤدعا • الخاؤي ناد بتمرهأ ؤحتكه إبإعيم، اه فالمي 
موس••أبي ولد أكم 
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يدولاولايكسرنزع أحدوعشرين. ففي فات عشرفان أرمة ففي فات فان يب 
القرمة،سن ^١ دم، في ممك فيها يجزيء لا أنه إلا كامححية وحكمها ٠ عفلمهار 

انمرةُكولا 
ايجهادرمكاب 

الغلام،عن •كافتان شاتان رالمة قالت أنها مانثة عن روى لما مقلمها( يكر )ولا )١( اهض 
كيلكبالملامة، تقاولا ذلك بها فعل وإنما 3،، وبما وبملعم ويأكل شاة، الجامية وص اش 

عانئة.نالت 

هميرةأبي لحديث لجب، ذبيحة والخيرة النانة. ولد أول ذبح القرمة الخيرة( ^١ )القرمة )٢( 
مليه.مممق ءيرةأ لا ،لأفرمة 

يخرجهلا ميلي م خرج لمن الذ ءاندب قال الم. ص عريرة أم روكا )الجهاد( )٣( 
أرجعهأو الجة أدخله أن ضامن فهو برسولي ؤتمايق بي وإيمان سلي في الجهاد إلا 

امثللم ولعليه. ُتفق غيمة، أو أجر مجن مانال نانلأ منه خرج الذي مسكنه إلى 
أو،لغدوة اف رسول نال نال: أنس وعن القائم، انمالم مثل اذ سيل في الجاهد 

البخاري.رإ<اه فيها، وما الدنيا من خير الذ سيل في روحة 
المتمتعذبح إن و5دا الطواف،، تكعتى وعن صه وتع مكوبة منة أو فرصا الطواف، 

تضحيةلا الشٍخ: و،ال اه. امححية وعن المتعة دم عن أحزأ النحر يوم شاة لقارن ثا م
الهدي.هو إنحا بمكة، 

وتال؛ باس' فلا بزعفران رأسه لطخ وإن الشفة، بدم الولود لطخ ويي )نمل( 
ثمنما وملح بماء فيهلبخ ٢٢نيئا'لحما إخرا-بمها من أفضل وطبخها منة الميم: ابن 

منهاالقابلة يعطى أن ويستحب بكر؛ أبو قال ؤالجمان، والمساكين اولاد منها يطعم 
وراصهاجلدها وبجاع امححية، في يجنب، ما ب، العيمن فيها وبمبمبح فخذا 

وإليلث،،للت، اللهم اس، بم ويقول• امححية، بخلاف، بثمنها ويتصدق وسواقطها 
فلأن.عقيقة هده 

الجهادكتاب 

ص
الثا;

وزعفرإن|ونإلطخه رأسه ونحلق شاة نذبم كنا ابملأم جاء ءلما ميدة لقول باس( )فلا ١( ) *راض 
،امات 

يكر^١ جيولأ تطخ — قوله إلى — شاتان ءالمنة مانشة لقول عليه نم نيئا( )لحما )٢( 
ءذلم،ّلها 
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؛نىاستنفره أو عدو، بلده حصر أو حخمه, إذا وريجب،آ ٠ كفاية محض وهو 
الأيل ،y/وإلا الأس سائر عن سقط يكفي من به نام إذا الذي الأكفاية فرض معز كفاية( )غرض ( ١ 

الكاب
كلهم•الاس ثم 

ضربني وسن الاذءت، عن سقط يكفى من به نام وإذا خاصة، الكفار تال وهو 
اّمعر الجائع وإشباع العوؤة، كستر الملسن صرر دفع ذلك ومن بماكد، حفهم 

المباحةوالمناثع منه، أحده تعزر أو ذلك عن المال بيت، عجز إن الفادؤين 
والغراسكالزإعة ؤالمالية والدنبوية الدببة غالبا الاس لصالح إليها الحاج 

الاباروحفر البثوق، ومد والبق، بالحجة الشبه ؤدفع الدعوة، وإقامة ونحوهما، 
وإصلاحوإصلاحها ثالأسواوا والجور القناطر وعما تنفليفها، وهو وشها والأنهار 

العلوموعكس القمعية العلوم وسائر لمنة  ١٠الكتاب ؤتعليم والفتوى احي والمالهلمق 
بالشلفيه تكالم فان ١؛ الكلام؛ نكعلم الحرمة فأما مكروهة. أو محرمة علوم القمعية 

الحرمةومجن المنة، أهل بطريقة الدين أصل فهو له الموافق والعقل بالنقل أو فقمل 
ومنفول• ر كفاية مض فانه اممب إلا الطجاتمين، علم وعلوم والكيمياء قة القل

حعفرإر بته ونعليه والكلام الأعضاء احتلاف *وعلم مات؛ والطلالمم الحرم 
والأشعاركالخطق المكروه والعلم الثيخ، عليه نص كما كدب اإصادقُم 

علمئكروه؛،؛أأط ولا فيه سخف ن منها والمباح والبطالة. الغزل على المشتملة 
أسماءالصلوات وأوقات والقبلة الجهات على به بتيل الذي النجوم 

ومن، ٠١والبيان العاني علم المباح ومرن كالأدب تحبر فمذللئ، لأحل الكواكبج 
منهبالجهاد الأمر الشيح: فال اركر؛أء ص والنهي بالمرومح، الأمر الكفايان فروض 

;ئالصحيح. الصريح للمثول المخالف أو ١^ بالمعقول فيه كلم إذا الكلام( )كملم ( ١ر 
ُثاممعناها. يمت لا ر المبيه ئغير مامت،( رؤآلطل)٢( 
أم_، على _، السم، ف الُابدم زمح، على البام؛و محمل- ابءنخ الصادق( )جعفر )٣( 

ًلاوحّ

صحسنه كالكلأم الشعر لأن صالخير، شهل ولا الشرور على ينشهل. لا مخروم( )ولا )٤( 
قبيح*ونبيحه 

فيكالمحو هو إذ وجه له لكان كفاية مض بأنه قيل ولو نلت، واليان( المعاني )علم )ْ( 
نة.والاكتاب دناتق فهم على الإعانة 

=من على فيجب حرط عنه نهى ما والهي شجا به أمر ما المعروف نكر( العن )والهي )٦( 
—٣٩٩ —



إلاتهلوعأ هد يجأ لم لمين مأبواه كان وإذا يوما. أريعون ، الؤباط؛ ؤتمام ؛• الإٌامر ؛نحاب 
الصفانالرحمان التقى إذا مواضع؛ ثلاثة ني الجهاد يتمن الإمام(• اسضْ )أو )١( ^١٠ 
محالهمأملها على تمن يلد الكفار نزل إذا الثاني الانصإف. حفر من ظى يم، اص 

ممه.النفير لنمهم قومجأ الإمام اسمر إذا الثالث وينعهم• 
في;وى وفل. الكفار. على للمسلمين مقويا بالتغر الإنامجة الرباط معنى الرباط( )Jذمام )٣( 

:تخي ليلة هرداط يمول الق ؤيول سمعت تال ملمان رؤى مجا مجنها أحمار الرباط فضل 
مجابغاية نيجج، ؤالبدن، ؤالتدبير ثالرأى ٠ ؤإليادل ؤإلحجة ؤالدعوة بالقلب يكون ما أجاب 
نيجوزتاخمهلُ'ا إلى حاجة تدعو أن إلا ممة عام كل ١لقدرة مع يفعل ما إلل يمكه، 'ز 

منسوخ، الحرم؛ الأشهر ني القتال وحريم إملامهم. رجي إن إلا وبغٍرها بهدنة ركه 
منمنع كما العاّو لمي حتى لبسها إذا الحئب لأمة نزع من النم ومتع نما، 
غزوس أكل البحر وغزو وتعلمهما• والجعل الشعر ُ؛'وس بها'والإثارة بالعض الرمز 
يحفظانوناحر بر أمحير مع ويغنى فتها• المغب السياحة من والجهاد ٠ البرُ 

القويويقدم _،؛U، في ذلك إنما الخمر وشها بالغلول عي-، ولو ' لميزُ الم
أمرتإذا الجماعة: رواية ني أحمد قال أذى يخ،و ولم ينكر ما وعرف وشاهده علمه = كض 

علىيأمن أن مم؟له محن أيضا؛ ونال عليه، ليعدى الالهلان إلى تمتعه فلا ينته فلم ولهيت التام 
بالقلبثم باللمان نم باليد ؤأعلاه العلماء. جمهور تال وكدا التلف، خوف وماله ه نف

ااميمان١اصعفر وهو 
الإسلامإلى والدعوت ازطل على الحجة باقامة الشبه وإزالة الحق بجان أي )والبيان( )١( 

وشرائعه.
اإطرُقفي ماء أو علف قلة أو عدة أو عدد محن الملمين لضعف تاحيِه( إلى )الحاجة )٢( 

مدد.١نتذلار أر 
والمحرم.الحجة وذو القعدة وذو رجب وهي الحرم( )الأشهر )٣( 
ؤصححهداؤ؛■ أبو رواْ ١لأءتناا حائتة له يكون أن لنبي ينبغي رألأ لحديحج بها( )والإشامة )٤( 

ملم.فنل على الحاكم 
قاكيضحك وهو اصتيقط ثم عندها نام جئب النبي حمام،أن أم لحديث البر( غزو )مجن )٥( 

الحديث. ٥٥٥١رسول يا أضحكلث ما فقلت 
برأأمير كل مع عليكم واجب رالجهاد محيوعا مي أبي ت لحل• الملمين( )بم>ففلان )٦( 

داود.أبر رواه فاجاو أو كان 
•معه الغزو يمتع فلا ءمْ إلى يتعدى لا عليه إنم أى ه( نف)في )٧( 





والصبرطاعته الجيش ويلزم مد0؛ُ الثلث الرجعة وفي الخمس، يعد الربع بدائه في وب 
الربعنفل اف. رسول تال،شهدت الفهري ة لمبن حسب روى لما بعده( )الثلث ١( )ً 

الخصبعد الرع ينفل كان اف بسول •أن لفظ وم الرجعة، م والثلث الداهة ض اش 
داود.إم أحمد رواه ةفل| إذا الخمس بعد والثلث 

قاصدينالكفار كان إذا أما الملمون، نصيهم إذا بما واستحبابها وجوبها القيم أجر 
موكولالجهاد وأمر وميمهم. نفوسهم عن دفعا دعوة غبر من نتالهم فللملمين 

بتقبيبتديء أن ويسم ذلك، من يراه فيما طاعته النكبت ويلزم واجتهاده، الإمام إلى 
وحفرحصونهم بعمل ويامر المثمكين، من بازائهم من يكفون اللأي باخماف نوم 

الأن ويوصيه الجهاد، وابير الحرمحس« أمر يقلده أمحيأ ناحية كل في ويومجر خنادقهم 
منهمأحد أصيب إذا كفاية ولا عليه عقل ولا مهلكة، على لمين الميحمل 

موجبعلى قسموها غنيمة حصالن، فان الجهاد، يوحر لم الأمام عدم فإن بهناعتته، 
يؤمرواأن فللجيش مات أو فقتل أمجيرأ عليهم ؤأمجر جبثا الإمام بعث فان الثرع، 

ثوابهالك سبيل في والحرس الثغر، إلى ؤالمساء الذرية من أهله نقل ويكره أحدهم؛١؛ 
ءفلمر^ا■

ءنيعجز من على ولجب ١لقيامةرم يوم إلى ينقطع لا باق الهجرة وحكم )نمل( 
أوبغاه يلد أو جماعة زاد الكفرُ؛' حكم فيه يغلب مجا وهي الحئب، بدار دينه إظهار 

أمرواأمأزهم ثل لما مرنه جنس م النم. أصحاب فعل كما أحدهم( مموا )أن )١( مخي 
ّيميومثد خالدأ وسمى رأيهم وصوب أرهم منحى . النم ملغ الوليد، س حالل. 'لتام 

اش.

حيفةمن بكت عين النارت هما نملا وعينان هرفوع\ عباس ابن لحيين )ثوابه )٢( 
غريب.ص ونال الترمذي رواه اذار سيل م تحرس باتت وعين الق، 

ولاتضلالتوبة. تنقطع حتى الهجرة تنفهلع ولا مرفوعا معاوية لحديث القيامة( يوم )إلى )٣، 
ِنفيعنى الفتح، بعد هجرة ،لا وأما داود، أبو رواء ممها، َ■ الثمر تطلع حتى التوبة 
مكة.

عليهولقوله الأية، ه أشهم فيالمي الملألكة ترفامم الدين اؤإن تعالى لقوله الكفر( )حكم )٤( 
،المشركين، أظهر بيءن لم ممجن بريء وانا ثاللأم الصلاة 

— i'T



لإ1ب11ؤتمللث — كله يخافون عدو مجاهم آل إلا —— باذنه إلا الغزو يجوز ولا ععه، 
اص^================ 

م1ب٠ محرءر ولا ياحلة بلا عدة في ولو امرأة ولو عليها ندر إل ؤأعتزال كرفض مضلة بدعة 
'مباذل إلا له وفاء لا موجلا ولو دين عليه من تهلوعا يجاهد ولا إظهارْ على لقادر أس>من 

فريضةترك في للوالدين طاعة ولأ ٠٣حازرمليا ضامنا أنام أو وفاء له كان >بمه؛موإن 
لموإن ذلك، ونحو ؤصيام وصلاة طهارة من دينه به يقوم واجب علم كتعلم 

الجدة.ولا الجد إذن ولا إذنهما بلا لعللبه فر الفله ببلده يحصل 
وإنالشات ويلزمهم مثليهم، من وجماعة كافرن من ملم فإر ويحرم )فمل( 

القتاليكون مجؤضع إلى ينحازوا أن < ^>؛^-١١ومعنى لقتال، ٠تحرفين إلا التلف، ظنؤا 
معهمتقاتل ناصمة فئة إلى متحيزين أو العادةُ؛' به جرت مما ذلك ونحو أمكن فيه 
وإنبتتكه، التلف محلوا إن أولى وهو امار فلهم مثليهم على زادؤا وإن ؛ بعدت؛ ولو 

ماأحمد: فال تامحروا، يولا يقاتلوا إن يتى، بل أولى فالثبات الفلفر محلوا 
وإنالموت، من ولأي شديد الأمر إلز، أحب يقاتل وقال; يتامروا، أن يعجبني 

منأكثر كانوا وإن منهم التحصن فلاهله بلدا العدو جاء فان جاز، امتأسرؤا 
الحصن،إلى التحيز فلهم الحصن خارج لفوهم وإن نوة، أو مدد ليلحقهم نصفهم 

فلاالغنيمة إحراز نبل فروا وإن الفرار، في عدا ذلك فليس دؤإبهم فذهب غزوا وإن 
غيرهم.أحرزها إن لهم تيء 

مل،فيها نتل ولو غارون، وهم ليلا كبسهم وهو الكفار سين ويجوز )فمل( 
أمتم الفتنة من ها نفأمت إذ والرعايتض، المسائل عيون ض الحج، بخلاف محرم( )ولا )١( 

وناد:للمجد الهيابة وشرح الشرح في ومعناه كالحح، بمحرم إلا تهاجر لم ديتها 
الحج.بخلاف  ١٥وحد حتى الخروج فلها نأمنهم لم وإن نفسها، على وأمنتهم 

بفواتها.الحق فيفوت النفس تفؤت وبها الشهادة، منه يقصد الجهاد لا، ( 4p«j^P)بإذن )٢( 
ؤنضىفامتشهي كثمة ديون وءل؛ه أحد إلى حرج جابر والد حإم بن اف عبئ لأن )جاز( )٣( 

نكير.غير من ؤاللأم الصلاة عليه عله محع ابنه عته 
العدو.على ؤانتصرؤا إليه فانحازؤإ الجبل، محانية يا عمرت نال العادة( به جيل )مما )٤( 
بعنا،بمكان وكانوا لكم، فئة ،أني نال الم أن ير امخ لحديث بعدت( )ولو )٠، 

أبورواه واإعراءا٠ والث.ام بمصر وجيوثه بالمدينة و5ان الم، حمكل فئة وأنا عمر وقال 
داود.

ام



االهتال؛ أهل من الوسة شهد لمن وهي الحرب، دار في عليها بالامسيلأء الخيمة احاب 
الوسة،شهد لس ثال أنه عمر عن روي لط بماتو، لم أو قاتل القتال( أهل )_ )١( تثش 

فثاتكه.له ردء القاتل غم ولأن اش 

ولاوالسابلة، عنهم المياه وقطع بارجيقُم ورميهم وخنثى امرأة من ثله يجوز الص 
فيالجلد ومد إليه يحتاج لأكل أو قتالهم حال إلا شاة ولو دؤابهم عقر يجوز 

كانواأو إتلافه إلى الحاجة دعت إذا وقهلعه وزؤعيم شجرهم حرق ويجوز الخيمة، 
قتلحرم بهم ءلمر وإذا المجيلة، كتهم وإتلاف بالنار رميهم ويجوز بنا، يفعلونه 

أنإلا ٠ ُبيهم؛ بجز لم بمسلمين تترموا وان الناس• خالط ولو ؛ وماهب؛ وامرأة صم 
الكفار.ويفصل غير«يهم فقط علنا يخاف 

نكانذلك نل فتله فان الإمام. به يأتي حتى فتله يجز لم أسيرأ أسر ومن )فمل( 
عانهمامة ولو امرأة أو صغيأ كان وإن ثيء ولا أمحاء ففد مجلا المقتول 

ؤيخيرببينة إلا يقبل لم ملما كان أنه فادعى أمحر ومن غنيمة. قيمته وءربه امخير 
فعلهفما مال أو بمسالم ؤفداء ٠ ومنا ؤاسمفاق قتل بين واجتهاد مملحة تخيير الأمير 
والصبيانيعاقب لم المبالجاموس المين للمامحلح اختيار عليه ويجب تعين. 

اسمتاقويجوز بالقيمة. السبي بعد قاتلهم ويضمنهم ؛ البي^ بنفس بجنون والنساء 
ؤقيقكا صار ومتى الحال، في يفهم تعين أسلموا وإن ' وءيرُْ الجزية منه تقبل من 

أهلعلى المنجنيق نصب ؤالسلام الصلاة عليه لأنه عليه، نص ب1لمنجنيقا رورميهم ( ١ ) 
ٍالأ^امب 

مرسلا.الترمذي رواه الطامح، التاض 

فيها،أنفسهم احشسوا لهم صوامع في نوم على وستمرون بم، أبي لقول )وماهب )٢( 
ضلالتهم،.على اش يمينهم حتى فدعهم 

الأية.ونماء مؤمنون رجال ءؤولولأ تعالى؛ لقوله سمم( يجز )لم )٣( 
يممواولم بدر يوم أّرا يعدما الأنصار تلهما عاليا وايحه حلف بن أمية  Siعلته( ّيء )ولا )٤( 

ئئا'يم
بنالعاص أبي وعلى بدر، يوم الشاعر عزة أبى على من . النم لأن ومن( )واسترقاق )ه( 

^ل.م نمامة وعلى ربع، 
بمتهمؤكان عليه، متفق ؤالولدان، الماء قل عن *نهى النم لأن الم( )بنفس )٦( 

الكتاب.أهل أسبه أصلي كافر لأنه ونحوهم٠ سلب، وبتي اادؤثان كمدة )ونيْ( )٧( 
-i'i-



مابله سهم ت أمهم ثلاثة وللفارس مهم للراجل الخيمة: باني م يقثم الخمس، فيخرج 
اص^=^=^=د=صٍص=د==== 

•جيصح ولم وذ*ى لكافر وبيعه بمال عفاداته حرم أ' أنتي' أو ذكر من بكفره محكوما 
معال فمن ُ المالُ بت من الملم الأسير ويفدى بمسالم، مفاداته ؤتجوز 

إلىيودي أن الأمير لنم العدو أيدي مرن أميا لم الماممتم( ولو ا الملمين 
وإنفملمرًآ أبويه أحد مع أو أطفالهم من سى ومن فيهُ؛، اشمإه محا المشترى 

الكاحيشخ ولا ليهما، عالي فهو أبويه مع سبى وإن تبعه، ذميا المابي كان 
وحلتنكاحها انفخ وحدها سبيت وإن ' يشخ'أن ويحتمل الزوجين، باممقاثم، 

ثلضمحال المسلمون. صمي مما يشتروا أن الذمة لأهل لتس أحمدت قال آحمْ( إثى أنثى )أو )١( 
اكاماه. الشام أهل حكى هكذا الأمصار، أمإء محه ينهي الخطاب بن عمر وكتب 

قالانف ؤيول أن جبلة أبي بن حبان عن باستاده صعيد روي لما المال( بيت )من )٢( 
غارمهمء.عن ومدوا أسيرهم مالوا أن نثهم في الطمين على ءإن 

ؤمحكواوعودوا الجاغ راأحلع٠و١ لحدينح كفاية مصي فهو ( لمي' الممحال )فمن )٣( 
ااحاني1(.

علىجلؤلأي ؤأهل ماء أها واغار قال الشعبي عءن باّناد0 صعيد روى لما غيه( اشتراه )ما )٤( 
عمرعامل الأقرع ين السائب إن ثم ومتاعا، و;ةيقا العرب سبايا س شيقا خاصابوا العرب 
منالتجار اشتراه ومتاعهم ويمهم المسلمين صبايا في عمر إلى فكتب ماء، ففتح غياهم 

مننجل قائما يخذله. و%حموه لا المسلم أحو المسالم إن عمرت إليه فكتب ماء، أهل 
التجارأيدي في أصابه وإن غي/؟• مآن به أحق فهو بعينه ومتاعه يقه أصاب الملين 

فانأموالهم، رءوس عليهم مد فانه التجار اشتإْ حر وأيما إليه، ضبيا فلا انقسم ما بعد 
والأوزاعي-ح والزهري والخم اض نال وبه يشترى• ولا محاع لا الحر 

ينصرانهأو يهودانه فأبواه الفملمة على يولد مولود ءاكل منوعا ميي أبي لحديث ساما ؤف.ّ)٥( 
عليهاالناس فهلر ايي المهرة أحمدت تال لأويه• التبعية فجعل عليه متفق بمجانه(( أو 

صلبمن أحدهم بالوحدانية، الإنرار على الفهلرة على ُع*ى الأمم وذكر ومعيد، شقي 
الطفلولده مثه اليهودي لأن الإسلام على الماد وليس هم، أنفعلى وأنهيهم آدم 

إجماعا.

وإلاتعازت لقوله ثور، إبو والشافعي والليث والثوري ُاللئ، نال وبه ينفخ( أن )ويحتمل زأا 
أبونال يي. بالأيمانكم ملكن، ما إلا اإمموجاJن، وال٠حصنارنv أبمانكمب< مت،  ١٠

ملكهفزال الكافر حق محل على استولى ولأل أوطاس، مبى في الأية هذه نزلت صعيد 
استدامته.ينقطع فلا المكاح ابتداء يمنع لا معنى ار3، أن ولنا وحدها. سباها لو كما 

_ْ'إ_









محاب•بميم مس يؤخذ تمرأ مخراجا ا عليهويضرب ُ. الملمينُ 
الآُل

ثثشنم ئرإد الجاية، ثدم عم آن ام|ل م ء_د آم وروى لمض( العلى )ووثقها 
'شالنوم نمتها إن إنلث تكرم، ما لتكونن إذن واذ معاذ؛ له فقال المسلمين، ين انينين 

—ثم ؤالمرأة، الواحد الرجل إلى ذلك نمير ييدون ثم القوم أيدي م العفلتم الريع صار 

سالجعل كان وإن تمط، بغير ؤلو ذلك إعطاء وله انميعة،  sLUيجاوز لا أن بتكط 
مالمن جعله الثلث مجن أكثر جعل إلى احتج فان ٠ مجهولأُ جاز المال بت 

أهلمن فلأن بت، يقول أن مثل وجلا' أو منهع؛ امرأة له جعل وإن ' ٢٠المصالح 
وإنله، ّنيء فلا توجد ولم فتح أو يفتح لم أو بعده أو الفتح نل وماتت الحصن 

وقيلفكدلك، ١^١٥٠ إلا أبى *فان ر نمتها فله اإجارُة نشوط ولم صلحا فتحت 
وياحالمال. بين، فمن نيئا يغتم ولم القيمة أوجبا مرصع وكل الصلح، بقح 
أواللم انهنم فان نتحب، يدلا ابتداء المارزة طلب الشجاع اللم للؤجل 
'١ الحنب، 'في ١ الخدعة ثتجوز و١ممر؛، عنه الدفع ملم لكل جاز بالجراح أثخن 

الحربحال نتيلأ فتل من ودل مخموس؛ غير مليه فله اثخه أو المسلم تنله وان 
الكفار١^٠٢ وإن محلبه. فله تتله فى ه بنفوغرر فيه مجدا أي القتال على منهمكا 

ءب
اداس

اش'بملب وللقار غنموا ا موالريع الثلث ر:ة للجعل لام والالصلاة عليه لأنه )مجهولأ( ( ١ر 
'ممجهولة. كلها الخيمة لأن المقتول 

مخالفةعدم مع المض ليحمل للمصالح المعا الفيء مجال من المالح( مال )من )٢( 
المص•

لأنالقيمة، إليه فدغعتح بقاتها مع إليه فعلها ود تعذر لأنه الصلح، ويمضى محمتها( )فله )٣( 
منغنم؟ إلى تعدك، رئما كله الجيش على يعود صرا أعفلم الصلح نح في ية المنم

أولى.عنهم الكثير الضرر بدفع الملمين حث، وُمإعاة المسلمين، 
هالأمان، وزال معه القتال انقض فقد الحال هذه إلى صار إذا الملم  Si)ؤالثى( )٤( 

عبيدة.أثخن حين شيبة تل على ال٠حارمن٠ بن عبيدة أعانا وعليا حمنة 
يعلم.لا حيث من به المكروْ إؤإدة وص والدال الخاء بفتح الخدعة( )ؤتجوز )٠( 
بارزلما عيدود بن عمرو أن وروى حدءةأ رالحرب لجيين، وغتره، للمارز الحرب( )في )٦( 

فقالفمكبه، علي عليه فؤبمج، عمر.و فالتفت اثتين، لأنال مزيى ما علك، له قال عليا 
خدعة.الحرب علي: فقال خدعتي، عمرو: 





الكابانصه عمانة ن عز عجن وم• ُ الاثام؛ 
الأول__ 

كضباختلاف يختلف أجرة لأنه اجتهاده، يحسب نضعه لهما الؤاصع الإّام( اجتهاد )إلى )١( 
حديثؤأصح أعلى عبيدت ؤأم أحد قال عمر، ؤضعه ما ^ الرجوع يلزم فلا الأنمتة 

وفمتزأ،درهما جرب كل على وصع عمر أن ممون بن عمرو حديث السواد أض في 
الأفثلاثة ؤالجريب بالعراقي، محللا عشر محية خيكؤن بالمكي أرحل١ل ثمانية القفيز ؤفدر 
مجكمأ.ذئ وستمائة ذئ 

صولا الخيمة م، خرس على القتال له وليس  ٠١١٥^ثم الحرب تنفضى حتى به يقاتل إليه 
ُثامملكها، عليها فما حبيس ولا عارية غير عليها ليغزو دابة أعطى ومن وبل١، لس 

ينكبولا به، تصدق من يشيه ولا باس فلا الغزو بعل باعه فان ونمفة، سلاح ومثلها 
يكهاأن باس ولا اذ، سيل في ويستعملها وينكبها نمه حاجة في السبيل دؤاب 

عليه.غإ لن الحبيس الفرس ومهم وسقيها، لعلفها 

١لخي٠ةر٣؛قسمة باب 

هدهلغير الخيمة تحل ولم بهء؛* لحق وُا بقتال قهرأ حرُي مال من أحد ما وهي 
ومدم يقلم مة الققبل صاحبه فادعه معاهد او لم جممال منهم احد وإن ا/دمة 

غنموإن بالثمن، منا قؤلو ؤلده أم أحد السيد ؤيليم ء مي بغير صاحبه إلى 
صتبه فضربته فأخذته يده ص الميف فوقع جهل أبي إلى ،!انتهيت عود مابن لمول يره( )ثم )١( 

صالأمم. رواه بردا حتى 
واليومباق كان »ُن مرفوعا الأنصاري ثابت، بن رويفع روى وا ثومج( لبس )ولا )٢( 

يؤمنكان ومن فيه. رت-ها أعجفها إذا حتى لمين، المدوابا مجن دابة ينكبا فلا الأحر 
سعيد.رواه رده|ا أخلقه إذا حتى لمين، المفيء من ثوبا يلبس فلا الأحر واليثم باق 

مءهمن غمم أنما تعالى• قوله فتها والأصل والفضل، الريح وأصلها )الغنيْة( )٣( 
الأية.

بدارالأير تواد ليعمي أهدى وما الأّير ، ٧١٥٧عليه استولينا كهارمب به( لحق )ؤما )٤، 

مودلقوم الغنائم تحل ءلم اطه^^ ;مول فال قال هريرة أبي لحديث، الدمة( هده )لغير )ْ( 
عليه.متفق تاكلهاه ماء المن نار تزل كانت، الرءوس 

مدهلمون المعليه ففلهر العدو إلى ابق له غلاما ءان عمر ابن روكا لما ّيء( )بغير )٦( 
داود•أبو رواه التبير 

—٤١١ —



ا،عنهده يع رفاو ى علر آجبالكتاب 
^============ذ=========الأول 

نيهالتعمق وجاز م نصاحبها يمف ولم الملمين علامة عليه شيئا المسلمون جرب 
خليدئالحرب أهل أؤلدها لم ملجانية لكث وإن فمه، بعد بثمنه يه أحق وصا"مه 'م 

حقفلا ملما أو بأمان جاءنا وقد عليه مثول بيد وجده وإن ُ أولأدهاُ دون أخدها 
الكفارمن النعية من أحد محمقه أو عؤض بغير الغنيمة من أحده وإن فيه له 

منوولدها زوجها إلى العدو سباها محلة ؤنرد ' ثيءر بغير به أحق فصاحبه 
مجاناوياخذه بحال يغنم فلا كالؤنف يملكوه لم وما وزنا؛؛؛ ملاعنة كولد المميين 

ويملكربه، يعلم حتى وقف ربه جهل وإن ٠ نمه؛ أو معه هو من إسلام بعد ولو 
ميلد أم حتى الكفر دار إلى حيازته نل ولو * ٦١٠باحذلم ممال الحرب أهل 

وقالفيه؛اُ؛ زكاة فلا أحوالا أو حولأ معهم لم ممال بقي ولو ٠ الرواينين إحدى 
أملاكاوي يلا مقيدا ملكا اللين أموال يملكؤل أنهم الصحإب الشيخ؛ 

أموايا.كسائر بالأسلأء يملكولها لأنهم للمالاك المسب للحوق ١^٥٠١( )دون ( ١ ) مأض 
ثيضهما كل هدا فعلى به، احق فهو ثيء على اّلم ااس لحدث فيه( له حق )فلا )٢( الثاض 

الفاسدةكالعمود بالأسلأم لهم يستقر فانه حوانه يعتقدون قيمأ الأوال * ٢٠الكفار 
معناهقال إجماعأ المسلمين على أتلفوه ما ضمتون لا ولهذا ؤهممها، والمواروٍتا والأنكحة 

الشيخ.
فاخدوا. الص مرح على أغاروا توما رأن حصين بن عمان لحديث ئيء( )بض )٣( 

فمانااتت الليل، بعض في خرجت ثم أياما عندهم فاقامت الأنصار مجن وجاردة ناقته 
إلىوجهت ثم فامتطيتها ذلول ناقة على وضعتها حتى رغت إلا ناقة على يدي وضعت 
فإذاالناقة استحمفنح المدينة قدمنح فلما أن عليها الق نجاني إن ونذرت المدينة 

بئسقال؛ أنحمها. أن إني اف وسحل يا ت فقات فاحذها، اف ؤمحول ناقة هي 
أحرحهآدم!( ابن يمللئ، لا خيما ندر ررلأ رواية وفي اسا( معصية في ندر رالأ حانيتها، مجا 

الإسلام.في الدخول على الملمة ولد ويجبر مجلك، نبهة ؤلأ* لهم يجلك لا لأنه )وزنا( )٤( 
عنه.رمه مجلك يزل ولم لهم بمال ض لأنه نسمه( )أو )٥( 
وكماكالبيع عكسه فكذلك الكافر مجال المشم به يملك سب الاستيلاء لأن )باخذه( )٦( 

حنيفة.ثأيي مجاك قول وهذا بعض، من بعضهم يملكه 
حنثفة•إم مالك نول وهو وغيره، الشرح فى س الرواض( إحدى )م )٧( 
يعتق.لم سيد فاعتقه عيدا كان وإن المسلم، ^ ١١٠٠عن خرج لأنه فيه( نكاة ()فلا )٨ 

—٤١٢-



أش*الك س ذ أخا ومراث• الميا مهرى ويج

إفأبويعمل وحرأ، ذما ولا ووقفا ميا يملكون ولا اهأ وجه. كل محن لمين الم
أووحده الجيش محع من الحرب دار من أخذه وما ونفلترْ، حبتس على بوسم 

أوله فهو شيئا أحذ من ١^٠٠١٢ قال وإذا غنيمة، فهو يدونهم علته يقدر لا بجماعة 
وحملهنسمه عن عجز وإن الروايينر٢أ إحدى م يجز لم الغانمين بمض فضل 
لحقوإذا ُ الروايتين؛ إحا-ى في لكافر هم وينمد، مهم ^٠ وإحراقه• أخدم جاز 

تقضىكان وإن ٠ كلها؛ الوقعة حضر كمن وجعلوا لهم أمهم مدد الملمين 
نلالخكر من أحد ،^، ٥١وإن ،. لهم؛ يهم فلا الخيمة تحرز لم ولو الممب 
ّهمهيستحق الميت أن المقنع في تدمجه ما ؤظاهر له، ء محي تلا مجان أو الاحماز 
الحمب.انقضاء يهجرد 

الخيمةفي كان فان أهلها، إلى فدفعها بالأملأب بدأ مة القأراد وإذا )فمل( 
واعمناءونحوم، وحمال نمال أحره مجن الخيمة يمونة ثم إليه، دفع ذمي أو لم حممجال 

علىفيقسم الماقي يخص ثم الخدو، مجال من ثممحل إن مملحة على دل مجن جعل 

ثلضوصحوه. ما على بالثمن أو مجانا إما أخذه أدركه إذا  Aljأن ذكروا لما وجه( كل )مجن )١( 
'دامكانوا يعده من والخلفاء واللام الصلاة عليه لأنه المدمج،، وهو الروايتين( راحلك، )٢( 

لهءفهو شينا أحد ءمجن يا-ر يوم سلأم ؤإلالصلاة عليه لقؤله يجوز والثانية الخائم يقسمون 

الزهريروى لما وإمحثؤ، والثوري والأوزاعي الزيري قال وبه الذب ثم )'الزوامحن( )٣( 
معيد،رااْ لهمرا فأمهم اليهود مجن بماص حربة في امتعان والسلام الصلاة عليه |أنه 

كمد.الجهاد أهل غير من لأنه حيفة، ؤأم والشافعي ماللغ فال وبه له، مضح والثانية 
١كلها( )الوقعة )٤(  ثانكواولأنهم الوقعة، شهد لمن •الخية فال أنه عمر عن روى ١ 

الاستحقاق.في فشارثؤمم يج، الفي الغانمين 
علىفدموا وأصحابه العاص بن محعيد بن أبان رأن هريرة أبى لحيين، لهم( يهم )فلا )٠( 

اذرمحول فقال انذ، ومحول يا لتا م أنفقال: فتحها أن بعد بخيبر . الم 
غزواالممة أهل أن ٠ مهاب بن ءلارق وعن داود. أبو رنه له، يقم ولم أبان. يا اجلس 
شهدلن الخيمة أن عمر: فكتب، عمر إلى ذلك في فكتب، الكوفة، أعل فأمدهم نهاوند 
محّعيد.رواه الؤتعة، 

—٤١٣ —



روعثرام وحزية كجقال ر بغيرك مشماب 
^====^=ص=ص=ء====ق=====اص 

'قالالفيء١ مممف يهمف يمونه يسقط ولم ئه ولرسول ف مهم أمهم ة محم 
وهمامُى لذوى ومهم نعلمه. خلاف بغير بمويه. الصفي وانقطع المدع: في ٌم 

بينهمثوقرف!ته تعميمهم ويجب غيمهم، يؤن مناف عبد ابنا المطلب وبنو هاشم بنو 
سواءأ؛*فيه ونقيرهم غنيهم الإمكان حسب كانوا حث الأنثيين حظ مثل للدكر 

واليتمالفقراء، لليتاعى ومهم ؛ وكر؛عرملاح ني رد ياخذوا لم فان لا، أو جاهدوا 
للمساكينوسهم والأنثى. الدكر ويسوى أم، له كان ولو يبلغ ولم الأب ُن 

ومساكضويتامى نربي ذوتما في ويشترط المجل• لأبناء وسهم • الفقإءر فيهم فيدخل 
وإنالبلاد، جميع بسهامهم ويعم كالنكاة يعطوا إن لمين مكونهم صبيا إيماء 

بعدالنقل الإمام يعهلى ؛ثم ٨٠منها واحد بكل استحق أساب واحد في اجتمع 
المجعولؤهو لمصلحة الهم على ١لزدادة وهو الغنيمة أخماس أرمعه 'من ٠ ذلك 

الأية.4ؤ< خ»ف فإن فيء س صم أتما تعالى: لقوله عله ض أمهم( ة )خم)١( نكثي 
ثأحد•شء رموله ومهم اف ومهم 'م 

الخمس،إلا الفيء س لي المر واللام الصلاة عاليه لقوله للهمالح الفيء( )مممف )٢( 
سطائفة وقاله بعدم الخلافة يلى لمّن ؤهو الانتصار; وني معيد. رؤاه عليكما( ملول وهو 

نهيطعمة نيا أطعم إذا اف ا)إن يمول; اذ يمول سمعت بكر أبى لقول العلماء. 
بكرأيى عن روى والسلاح الخيل في محمف محه -وداود، أبو رؤاه بعده(( من يقوم للذي 
وصر•

بينالقرب ذوي سهم الم. اافسم قال مطعم بن جبير روى يا ضاف( عبد )ابما )٣( 
"لمرواية وفي واحد، ضء المهللب ويمر هاشم بمو إنما وقال؛ المْللب وبني هائم بني 

بمعناه.واليخاؤي أحمد رواه إسلام(( ولا جاهلية م يماؤقوني 
وغيره.ص ٠ كا' الغني أعهلى بل مإبمه فمإء يخص لم واللام الصلاة عليه لأنه )مؤإء( )٤( 
بكر.أبو درْ . عنهما الذ مصي وعمر بكر أبي لفعل الق ميل في معدة ختل أي )وكإع( )ْ( 
الزنا.ولد قيه يدخل ولا احتلأمء بعد يتم الأ واللام الصلاة عليه لقوله يلغ( )ولم )٦( 
ئاحد.صنف الأحكام صائر وفي ققهل، النكاة في صنفان فهما )الفقراء( رلأ، 
من،أن فوجب، لأحكام أساب لأنها السبيل ابن اليتيم كالمكين ضبا( واحد )بكل )٨( 

الاجتماع.مع أحكامها 
حمس*بعد إلا نفل »لأ َفوعا زائدة بن معن روى لما الخمس بعد أي ذللي( - بعل )النقل )٩( 

داود•أم رثاْ 



جابرق مبيء قمالغنيمة حمس وحمى نزعا وعاركه 
الارل^^=تد=====صت======ص==ت 

ئس
سإوالمجيان ٠ اءُ والن' الميدُ وهم له مهم لا لمن ومصخ عملا، يعمل لن 

سهماناجل برصح يلغ ولا والتفضل، بنهم التسوية س الإمام مايراه على المميزون 
وإن٠ ر كلامهم ظاهر في ولفرمه له الرصخ ويكون فارس، مهم لفارس ولا ;اجل 
خمسهاخذ فغنموا المب دار دخلوا وصيان كمد له مهم لا عن بالغنيمة \ذقود 

فلهالؤنعة به وشهد حبيسا كان أو اساجرْ أو ممحا امحتعار ومن لهم. بقى وما 
لمالكه.الفرس هم مهعليه فقاتل فرمّا غصبه ثٌن مبمه، 

ولاله فهو شيئا أخذ من الإمام قول ويحرم الخيمة. باقي م يقتم )فمل( 
لخاءُبعض على بعض تفضيل ر٠ُويجوز لمصلحة يجوز ونيل ؛ستحقهر؛، 

ولهالأمة قيئ يلزمه لا ممن كان ولو الجهاد، على الإجارة تصح ولا حرم، وإلا 
أوحملها أو الخيمة حفظ على غنموا أن بعد ه نفأحر ومن رص.خه، أو مهمه 
ميء.مهمه من فهل- يؤلم ذللث على الأمة أخن. له أبيح أو ورعيه١ الدواب _3، 
نبلالغنم م- •-أنٌ ء ومحلي ومجن لوااُهر فسهمه الممب انقضاء بعل- مات ومن 

فييطرح *هها وعليه ٠ الحدأ به يلغ ولم أدب لولده أو حق فيها له ممن مة ق
محانم غتكل٠را ّادتي، مع حير شها-ت نال اللحم آبى مإى عمير لحدث الخد( )وهم )١( 

ثاحتحداود أم رواه رمي س بثيء لي قامر مملؤك أني فاخر اف. ر-رل 
أحمد.له 

فداوينبالماء يغزو النم ءكاذ قال: عباس ابن لحا-ث آمه( إلى اء )والت)٢( 
مسلم.رواه مهم، ض يضرب ولا اشة ص ويحدس الجرحى 

فرسعلى والمرام له مس على الصبي غزا إن المنتهى؛ نرح في نال كلامهم( فناهر )غي )٣( 
مالكهايستحق لم فإذا لمالكها كان للمس أمهم لو لأته ^١^٠١ المس ؤصخ لها 

أولى.فبمه للقتال بحضورْ هم ال
ؤتقدم.المرية، ميل على المنيمة غي اثتزكوا الخناة خ تحفه( ي)٠^٠ )٤( 
ل،.فهو شيئا أحذ ااس بدر يوم واللام الصلاة عليه لقوله لمصلحة( )يجوز )٥( 
•النقل ميل على النفع المعجمة؛ بفتح )لخناء( )٦( 
))المنيمةعمر لقول المتيمة، إحراز همل ولو الحمب بانقضاء له الميت 'لاستحقاق )^٠١^،،( )٧( 

الوقعة.هد شض 
الحد.عنه فيدرأ ملك شبهة أو ملكا الغيمة في ل لأن الحد( به يلغ )ولم )٨( 

٤١٥



الملمين.ح ممالي فافاب 

ثابتحر ؤالؤلد له ولد أم ؤتصير ٠ نمتها عليه فيكون منه تلد أن إلا المقسم. |جاب 
الامازا'؛ويحرممحرم نل رجل يمحق لا لكلشرح وغتره المغنى ني وقطع لنب، ا ص

مامد مة القنل تاب فإن يحله حرق وإن سهمه بممم ^٠ ٢ ُ كبمة وهو الغلول 
علىببقيته وضيق حمسة ا؟مام أعملي بعدها تاب وإن المقسم، في أخده 

الكفارأهداه أو القارية من أخذه وما الخيمة من ّمق من بغال وليس ، متحمهل 
قطعؤلنا ' له أهديت لن كانت بدارنا الهدية كانت وإن فغنيمة، الجيش لأمير 

ياحذوه.أن حفنا إن المثمر >ثجوذ\ 

المموهةالأرمحسن حكم باب 
فيخيربالسف، أهلها عنها أحلى ما وهي عنوة، نح ما أحدها: أء؛مبم: ثلاثة وم 

وبينعليهأ، ألأ؛مإج به خمللث كنقول ٠ نمتهاأ بين مصلحة تخيير فيها الإمام 
علقت.حين ملكها لأنه الولد وممة مهرها دون فقط( )فتها )١( ثثش 
ولمبدر أّرى في كانا علي أخا وعملا ض وعم جو الم عم انماس لأن )الإمام( ٢( ) م

عله*ا,يعتقا 

بعضه.أو غنمه ما كتمان وهو عليه، للؤعيد ركييرة، )٣( 
الالشافم: ونال والليث، والأوزاعي ومالك والزهري اض نول وهذا م—تحقه( )على )٤( 

يومبه تجيء حتى منك أفله •لا قال الم. أن الخال وحديث وجها للمدنه أعرف 
بنارحمن عد وعيهم اروم الاس رغزا نال ّبف بن حوفب عن روي ما ويا القيامة، 

عدفاني ندم الماس ؤتفمق الخيمة قت فلما دينار، مائة بجل نغإ الوليد، v حالي 
يمضها؛أن نابي معاوية ناتى اكاس، تفرق وقال: الرحمءن عد نابي منه، ليقبلها الرحمءد 
فاعهلهمعاوية إلى انمللق فقال: فامحره الشاعر بن الند عيد على فمر يبكى وهو فخرج 
اففان الجيش، ذلك عن بها فتصدق الباقية الثمانين إلى وانظر دينارا وعشرين حمة 

قالهوقد أحسن، معاوية: فقال عباده، عن الربة يقبا الله وان ومكانهم، أممايهم يعلم 
مخالفلهم يمز ولا بعدهم، وص ومعاوية صاحبه، يعمذ لا الذي المال في مسعود اي• 
إجماعا.فيكون عصمهم في 

بها.لأخص المقوض هدية قبل واللام الصلاة عليه لأنه ل( )أهديت )٥( 
رواهوحوائجه لوائه نصفبا ووقف حصر نصف م قواللام الصلاة عليه لأن )فتها( )٦( 

داود.أبو 



واحكامهاالذمة عقل باب 
أوإمام إلا يعقدها ولا نعهم. ومن الكتابين وأهل المجوسُا؛ لغر يعفد لا 

احابحنن أوجت شهة بدللت، نمار نرفع كتاب لهم ك1ن أنه يروى فانه المجوس( )لغير ١( 
قترا قول هدا وذبائحهم نسائهم نكاح إباحة في ينهض ولم منهم الجزية وأحد دمائهم 

الكتاب!(.أهل سة بهم  ١٠٣٠ؤاللأم الصلاة عليه فال ؤند العلم، أهل 

امابحماجأ عاليها وبمميب بيعها ويمتنع الؤنف به يحمل بلففل ُ الملمينُ"عالي وقفها 
ولانقضه لأحد ثليس لها أجي يكون ومعاهد لم ممن يده هى ممن يوحد مستمرا 

ماجولا تغمه، ولا بعده الأئمة أونعله مة ن أو ونف من اإّكا ٌُاه *ا نقض 
أحياهأو لهمُآ؛ الأيصن أن على أهله صولح أو كالمدينة عليه أهله أسلم محا على 

مقفافتصير عليها وظهرنا حؤفا أهلها عنها جلا ما اكانيت الْسمب كالبصمة الملمون 
أنأحدهما صربان: وهو عليه، صولحوا ما الثالث: الهسميب 5 ءليهار الفلهور بنفس 

لهاماكا بنفس ونفا تصير فهده بالخراج، معهم ونقرها لما امض أن على يصالحهم 
يجوزولا عليها، أهالها أقر أو الملمّؤن مكنها سواء إسلام دار وهما قبلها، كالتي 

باسلامجهم،يسقط لا أجي تمإجها ؤيكؤن بجزية، إلا سنه بها كافر إمإر 
منالتقبل صمن الؤقلب وقت نجر من فيها كان وما إليه، انتقلت، ومجمن متهم 

لهمأنها على يصالحهم أن الثاني: الضرب نيهارْ؛ الزكاةل؛اكالمجدد عشر بيده تقر 
أجسؤأقره مانحه، وسائر والعراق ومصر الشام عمر ونفح كما المسلمين( على )وقفها )١( 

اا؛اضكما نمتها إلا قرية على ضحت ما اللين آخر لولا عمر: ونال ذلك، على المحابة 
البخاري.رؤاه يقتمونها، حنانة أتتكها ولكني خيبر، الم م ق

الكوفةبمب مدينة المهملة الحاء بكر — والحيي اليمن كأُض لهم( اأنيس أن )على )٢( 
وباشا.—— 

حكمحكمها فكان فنقم غنيمة ليت لأنها فيها يتعين ذلك لأن عليها( )الظهور )٣( 
ؤعليهذهب الهذا الأنصاف: في قال الغنى، ز ؤقدمه كلهم للمسلمين يكون الفيء 

ا/لصحاب.

ؤالمحررالفروع في قدمه الذ.هب من الصحيح هذا الأنصاف: في قال النكاة، )عشر )٤( 
•الترغب م به جزم عشر بلا للمسلمين وقتل والحاومحن، 

بثمطه.اؤاة عشر وفيها جدده، لن نمقه فان فيها( )كالخجدد )ْ( 



رفقيولا عبد ولا رأة ام^١ ، صس_ىرعلى جزية ولا ناب_هل/ 

أنيجز فلم مؤبد عقد لأ؛ه ابمام بنظر يتعلق ذلك لأن الشايعى قال وبهيا ناسه( )أو ١( ) ماض 
١ ١١٢ااك؛اب  ا٠ 

علىتجب لا الجزية أن العلم أهل ين خلاط نعلم لا آخره( إلى صى على جزية )ولا )٢( 
ؤأبيالرأي ؤأصحاب والناقم حنيفة مالك فول ومو العقل، نائل ولا امرأة ولا صم 
منوخذ ؤاللأم الصلاة عاليه ؤتؤله الأجناد أمراء إلى عمر كتاب هذا على دل ؤفد ثور، 
دبمارأ((.حالم كل 

؛. ١٣٣ّقط أسلموا إن كالجزدة حماجها لهم مالك، فهذه عنها، الخإج ولنا صاب 
العمر محميه ما إلى يرجع وصه ، الأرص تحتمله ما بمدر الخراج وبعتبر )فمل( 

دونالمنارع على ؤالخإج لها، نح بياض من الشجر بض وما ولا محاد 
يسقىماء له ما على ؛ويجب ١ منايعيا على خإج ولا مكة مساكن حتى المساكن 

ولاعام، كل حمآجه نصف وجب عادة عامل ؤيؤاح عاما زرعه أمكن وإن زرع إن به 
الكرومسست ولو الشخ: قال ا. زرعهر يمكن لم إذا انء يناله لا ما على حماج 
المالكعلى والماج اه. المع من تعطل حسبما الماج من سقط ءمْ أو بممإد 

فانبعده، من وايه إلى ثبمتقل بالمإج بها أحق فهو أرض بيده ومن كالدين، وهو 
إسقاطفي المصلحة  ٢١٩١رأى وإن بها أحق الثاني صار عم؟ أو ييع بها آثر 

والدورؤالمعادن اتين إتطاع للإمام ويجوز جاز، تخفيفه أو إنسان عن الخراج 
مطهوجعل بعمهم توفير بمحرم حق، غير أو بمحق الملي من تطلب المي والكلف 

باملامهمن؛نهل كفرهم لأجل كان إنما عليها صرب الذي الماج لأن صهم( )شط )١( كض 
لهم.ملكا الأرض ؤبمى ام 

يتغيرلم ما آخر يض؟ فلا إمام ؤصعه مجا ؤأما الوضع، ابتداء في هذا امض( تحتمله )ما )٢( 
البمب.

المحررفي قال مختلفة، رووات الماج في عمر عن روى وقد ينقص( ولا ينال )لا )٣( 
المخلجريب وعلى ٍلعامه، من وقفيزأ درهما الزرع جريب على جعل أنه عته والأشهر 

ستة.المحلب مثمب ؤعلى عشمه، الكمم جيب ؤعلى ؛، ٥٠٠١^ثمانية 
عليهايهني، لم النم. لأن الحرم، مزناع على ولا مكة أي مزارعها( على خإع )ولا )٤( 

مكة.أض عن يجوز ولا انيى جزية الماج ولأن شيئا، 
له.أ-مة لا قيه نفع لا وما انيض، أجرة الماج لأن زنممه( يمكن لم )إذا )ه( 



افابفي ه منأخذت ا لهأهلا محار ومن ا. عنيز يعج

جابقاله كالمجاهد فهو لف أمكن مهما الفللم وتقيذ بالعدل فيها قام ومن غمْ، غلى 
اكيح'ُ

اكىءر'ااب 
تذرهمال وعثر تغلي، كنكاة قتال، بلا الكفر بحق كافر مال من أخذ ما وهو 

ماتمن ومال الغنيمة، حمس وحمري بلده، غير إلى اتجر ذمحى مرن ونمقه حربي، 
٠أهل ممحالح في فيممف مدته على مات إذا الممتد ومال له، وابث ولا منهم 
فيهبمن اكنور عماية من فالأهم ئالأهم يم لمين، الملجند فالأهم بالأهم وئيدأ 

ونحوه،الملاح محرز الملمين عن به يدفع مما إليه يحتاج ولما أهلها، وكفاية كفاية 
وعملالأنهار وكري الهر حافتي احد في الخرف، وهو الثوف، مد من فالأهم الأهم ثم 

والموذنينوالألمة القضاة ؤأرزاف، احي والم^؛.، ٥١١وإصلاح الجور أي القناطر 
فانالخمس أهل إلى ه حموبممف يخص المق: وقال يخمس'؛ُ. ^١ والفقهاء 

ؤعتها ّيدهر ينال فانه ءيي\.هم إلا سواء وفقيمهم غنيهم الملمين بين قم فضل 
حفللا والشيخ الحكم أبو واحتار أحمل، عرن أصح هو ١لشيحت قال المحتاج، يقدم 

أوممة عام كل العْناء ويكون ؤأحمد، مالك عن الهدتح، في وذي فيه، للرافضة 
بالمهاجرينالبداءة وّءن عالهم. وكفاية كفايتهم قدر للمقاتلة ويفرض متين، 
تمالعجم ثم العرب سائر ثم بالأنصار ثم اذ رمحول من فالأمب الأرب 

مراضكالفيء. الخراج ومحمف والانصّاف، بالمهل لقيامه الث.يخإ رناله راآ 
اهاضتحالى قوله فيه والأصل الممق،، نحو رجع إذا الفلل فاء يقال الرجوع، من أصله )الفيء( )٢( 

الآيتتنّرمواهب< على اذ أفاء >ؤما 
أهلمن رسوله على الق أفاء اؤوءا عمرا فرأ لما ولهدا للأ؛بمتن، الإسلام( أهل مصالح )في )٣( 

وذكرالملين، استوعت هذه ؛نال: بمدهمب< من جاءوا والدين بلغ حتى — فم امبم، 
والفقير.الخى بين وهو الملمن، لكل حتى فته فقال: الفيء أحمد 

الغنيمةحص انحاز كما الخمس أها اى أضافه الق خ الده.با، وهذا يخمرآ )^-٠ ( ٤ر 
الفيءفى أن الناقم قل أحد عن يحففل لا المدر: ابن قال العالم، أهل عامة قال وبه 

حما.

العبيد.أعطى الصديق أن الخطايي بمذكر المذهب، هذا لأجله، سيده، )يراد )٥( 
-٠٤١٩







مأيديهوتجر ومهم ويطال محا- 
٢الأ|[\ا ,ل

ومالدص ومدُها صاغروزه يوهم ص الجزية يملوا >ؤحنى تعار لقوله أيديهم( )وتجر )١( لإي 
جاش.والأخذ ائم ن ج

عقدهايصح ولا ا عومحر وبغم بعوص ؛ ٠ معلومة مدة القتال مك على العقد وهي اققاّس 
الأمامرأى فمتى بها، الوعاء ويلزمه ٠ ٠ لازما الشد ويكون نابه أو الأمام محن إلا 

عشرفوق ولو جاز ذللن غير أو الجهاد عن المسلميأ' لضعلف عقدها فى المصلحة 
غيرهأو بقتال العهد نقضوا وإن ؛ يصحر لم مطالقا هادنهم وإن ١لإجارة، كمدة سين 

كردفامدأ نمط مها نمط وإن ذراريهم، وسى وأموالهم دماؤهم! وحلت اتمحس 
صسةأ» أة  ٢٠١طلت اذا ٠ ءحده، اوث_ط ط الحر> آلات ب ثئا أ« ؛ اء الم

١٠-  ر رر • >، ر رن ٠ ر• ٢ 

عبدمنهم هملب وإن ُ إخإحها مسالم لكل حاز الكفار عند من الخروج مسالمة 
لمسلم.أتلفوه ما ويضمنون حر، وهو إليهم بجد لم أسلم 

غيرهمدون الذمة وأهل المسلميءت مأن هادنه مآ• حماية الإمام وعلى )ضل( 
صبىوإن ٠ وغيمآ بشراء علينا حمم ضهما مالهم أو أحدهم فالو حرُب، كاهل 

شراءولما صح، وباعه بعض ولد بعضهم سى وإن ُ لما يجز لم بعضا بعضهم 
بذهجاز منهم العهد نقص خاف وإن أأألأدْ. أهله باع كمي وأهليهم ولدهم 

أنالمنة وءِن لهاه فاجنح لأسلم جنحوا #وإل تعالى; لموله الحاجة بقدر معلومحة( رمدة )١( ثث". 
يمضيه.والمعنى ض عشر القتال وصه على نريئا مالح المم الناض 

لأنهإمضاوْ الثاني يلزم بل عزله، أو نابه أو الإمام بموت يْلا لا لازما( العقد )ويكون )٢( 
ّباجتهاده غيره حكم حاكم بمفذب لا كما غيره بابتهاد نمضي يجز فلم باجتهاد عقده 

يجوز.لا وذلك بالكلية الجهاد ترلئ. إلى فيفضي اكأبيد يقتضى ذللن لأل يمح( )ام )٣( 
الصلاةعليه ولقوله الكماري إلى مجمهن ^٥١١ تعالى; لقوله المسلمات، اء( الم)كمد )٤( 

اءه.المفى الصلح مع قد اذ )؛إن واللام 
فلماالقلريق، على حرة ابنة ونفت عكة س محرج لما غه الخم، أن لدى ٧ )أراجها( )ْ( 

بهاتدم حتى فامحلمة إلى فدفعها فتاؤلها تدعي؟ متى إلى عم ابن نالت; علي بها مر 
الدية.

ومذهبهدا، على يدل U الشافعي ص وذكر عهدهم، في لأنهم نراوهم( لنا يجز )لم )٦( 
لمأموالهم وأحيوا اّترثوهم الدين على الملمون امتولى إن هدا فعلى جوازم، حنيفة أبي 
ردم-يلزم 

—٤٢٢ —



؛شُ■اض، ي فلإلأم م بحكأخدي. ويلزم )فمل( 
محابوإن مامنهم، إلى ردهم وحب أحد منهم دارنا وفي نفضها ومتى ٠ ذمة' بخلاف إليهم 
٠الخمح على ؤهايننا قتلوا إذا مهماُنهم قنا ز ويجه مجتهب، متوخى ١ حق علهج لكن 

'الذهة' عقد باب 

عقدهاوصفة منهم. غائلة يخلل لم ما النرؤص أحتمعّتح إذا عقدها يجوز 
قتلهمء' بدلا المغار وجه على منهم يوحد ماو فالجزية واستسلام، بجزية أقرتيحم 

الجزيةإعهئاء التزام احلما ت بثش• إلا المؤبد الدمة عقد يجوز ولا بدارنا• وإقامتهم 
الزاموالثاني الكتاب. أهاب ك بذلها ٌُب الجزية نوو على والإجماع حول، كل 

يجوز'زلا محرم' ترك أو حق أداء ك عليهم به مايحكم فول وهو الإسلام أحكام 
لكااُرةوالإنجياى التوارة فى ااتلتن فى وافقهما رض اكتاص لاهاب إلا عقدها 

عليه،نم التماري ■ ٣٠حتم والمسابئيء• لكلمجوس كاب خبهة له ولمء* ثألإمّذح 
اسالأديان أحد إلى انتقاب رس اكتابء'"' أو الإسلام إلا ممهم يمل فلا عداهم ومِي 
بالجزيةإنرارْ ■ ٢٠إليه انتقا الذي الدين حكم فله أهلها غير مءث نبينا بعثة بعد 

•٣٠العهد عليه أحد • ٣٠المعاهد أن والذمي تامء• والمالمعاهد ين لا'والفرق وغمها 
الإسلامدار اصتوطن ■ ٢٠والذمي بامجان، منهم حاب؛■ا;ذا ت■ مأن هو والمسنامآت اكفار. 

الاجابةننجب مؤبدة الذمة خ أهلها، خيانة خيش إذا نبذها له فليم ذمة( ربخلاز )١( 
'مو١اثمان. الهدنة بخلاف معاوضة، نوء وفيها إليها، 

الملة.أحكام والتزام الجزية بذل شط كمري على ااكفار بسزب إقرار أي الدعة( )عقد )٢( 
مطوا#حى تعالى: لقوله يمح، لم الثميس هد:ن غم على عقد فان محرم( رك )أو )٣( 

صاغرودي.وعم د عن المة 
أتلّبفتح مّنجة إلى بة مولدة أنها والأشه الأصفر، بنو لهم يمال الروم وهم )والاننح( )٤( 

ب■المغيرة ونول الآ؛ة، ذلك في والأصا البحر، حزائر م جزيرة ثص ثالثه، وكون وثانيه 
الجزية٠نودوا أو وحده اذ تعبدوا حتى نقاتلكم أن نبينا ااأ٠ءنا كسمى لعاما شعبة 

والبخاؤي.أحمد رواو 
منهمخص اذة إلا إله الأ أن يشهدوا حتى الناص أثاتا أن #امن لحديث القتل( )أو )٥( 

بهم•ألحث، ثُر، الكتاب، أهل 
الجزيةمنهم يقل وكال. تنصر، أو تهود إذا وءناَكحته ذيحته كحل وغيمها( )بالجزية )٦( 

سوال•غر من 
—٤٢٣ —





ابوبالملمين. عن التميز م ويلزمها. هُ حلاءون يعتنا مدون ٠ تحريمه؛ 
ثإُشالق نمول غقتله أوضاح على جلملأ تل يهوديأ رزأن أض روى ّ تحريمه( بمتقدون )بما ( ١ ) 

الألدوند مجمهما« إحصانهما بمد نجرا يهوديتن أتى الم »أن عمر ابن وروى 
الإسلام.حكم اكزم 

للمجوسالمحانم ذوات ونكاح الخنزير لحم ثأكل الخمر كحرب حله( بمتقدون زما )٢( 
إظهارْ.يضعون أنهم إلا ييه، عليهم حد ٦ عليه نقرون 

!؛؛بالجزية• عنه منهك الحول بمد أسالم وعن عمى. غيا الماس عده 
م

الملمينمن بهم يمر س صيانة الجزية مع عليهم يشترط أن ويجوز )فمل( 
رويلما طعامهم، من بارفع يضيفونا أن ولأ تممحل غير من نجيا  Vj٠دؤإبهم؛ وعلف 

عقدوإذا والبيع الكنائس في؛ الزّول وللمسلمين؛ داكلون،ك مما ؤ)أءلخموهم عمر عن 
عريفاطائفة لكل وجعل وديتهم، وحلاهم آباهم وأسماء أسماءهم كتب الدمحة الإمام 

إليها.احتاج إذا حجة له ككون ماءة له كب الجزية منه أخذت ومحن مسالما. 
وعليهملهم ما ش الذمة أحكام باب 

ومثهيلحقه منها ولده كان أخته أو أخيه بنت تزّثج إذا واليهودي الفيح■ قال 
رقابهمفي ويجعا الملمين، باماؤ؛ باطلا المكاح هذا كان وإن المسلمبءن، باتفاي، 
صنورهم تمييز ويلزم حمانا لدخولهم صغير جرم، جلجل أو الرصاص؛ خؤاتيم 

ويكِْالمسلمين. مقابر عن مقامهم مجباعدة ونبض ؤأولى كالحياة ظاهمأ تمييزا نورن١ 
وقيضيت أم؛ وكيفسأصبحت ؛ كيملهم نوله يجوز *لا مقامهم، في الجلوس 
الجزية^،كثرة ، JJJoتاصدأ وثادك ماللن، ثأكتر بفاك اف أطال نول ويجوز حاللث،؟ 

^ثلاثمائة وكانوا يبار ثلاثمائة أيلة نصارى على ضب . المي؛ أن روى ن دوابهم( )وعلف )١( 
م٠ أيام ٧^^ صيافة عليهم قضى أنه عمر وعأت المسلمين. س بهم مر من يضيفؤإ إن نفس، 
أهلعلى ■مط عمر ارأن لجى بن الأحنف ص أحمد وروى بملحهم، وما دوابهم وعلف 
ديته١(.فعليهم المسلميءن س رحل نا وإن القناطر، بملحوا وأن ؤليلة، يوم ضيافة الدعة 

وكنالمهمبيعهم أبواب يوسعوا أن على الشام أهل صالح عمر فان والبثع( الكنائس )في )٢( 
نتمانأ.ليدخلوها الملمين من بهم يجاز لخن 

المعن وصح الشيح، واختاؤد منه فرغ لأنه بالثاء الدعاء أحمد ّمه اكrن )الجزية( )٣( 
=مب رالأ ئوبان حديث س وغيره أحمد عءن روى وتد العمر، بطول لأش دعا أنه 
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متعييرهيجوز ولا . باكاف رج مبغم الخيل غم نكوب م وله
نمؤن ويمع٠. بالسلأمر م بياءيه٠^٠ م لهام القيولا المجالمِإ في  الآُل

الماطق،يئدزا وأن اس، أهاب واصي بجز أم عم أن الخلال روى باكاف( )مرح ١( )ث 
آخر•إى تظهرْ جاب إلى رجلاه بالحرص الأكف يزئوا وأن 'ش 

باللام.والمارى اليهود بدءوا ،لا نال الذ رمول أن أم روى لما )باللام( )٢( 
وصححه.الترمذي أخرجه أضيقهاا( إلى ناصطروهم الطريق في أحدهم لقثتم وإذا 

وإنالهدى. انه ص• على ّلأم كتب لأُا فيه وكتب كتابا كافر إلى كتب ولو اءتاب 
ملموإن سملامي علي ِد فوله امتحب ذمي انه على ثم ملما ظنه مأن على ملم 

ويضهلرهله يوسع فاد* طريق في لم الملفيه وإذا وعليكم، له فيقال ;له لزم أحدهم 
شمتهوإن. سهما، المودة يوجب لما والممص ،نشميته معاقحته ؤتكرد أضيقه. إى 

قال:فيه، لهم وبيعه والنعارى اليهود عيد نهود ويحرم الشيخ: فال ٠ أحابهُ كافر 
اإغافلٍءنويTن بينهم والعابد فيها، اس يعد ■ ٢٠يمنه فلا لأحد ملكا لمت. والخنام 

بالآدوإلى مهللقا، الكفر بلاد العا-و زض إلى فر والالمجارة وتكره اه. أجرا أعفلم 
صفرهفحرام فيها دينه إظهار عءن عجز وإن المضلة. والمد٢ والروافمءب والغاة ٣ الخوار 
ولافقعل، نممحلوه ما إحداث فلهم الملميءن الدار أن على صلحا فتح وما إليها. 
معمموما عنوة كان. ولو انيض فتبم• وقت منها ا جود مي كان ما هدم يجب 

ومجتمعبيعه ولا ة كنيإحاّااث فيه يجوز فلا وبغداد ءالكوفة كالبصم؛ الس.د.بل 
فقهوكتاب محصحف داء من ويمنعون ذللخ.؛؛* على صلحهم يجوز ولا لمالآ'تهمط 

ؤلهاهأأ

ااكاِ
الهدع.في ناله مات. إنادء البرا إلا انمر في يزيد ولأ الغدر == 

فقال:كافر إنه فقيل عليه لم غرجز عاى مر أنه عم \وو ص روى ٧ ّا>"ض( على )رد ١( ) ص
أصحابهإلى الغت ■نم وولدك، ماللخ، اذ أكثر فقال عليه، غرد عليلثم ين ما علل رد 

اذففتحه العجم عحمِته عمر رأيما عبام ام• حديث فى أذر ، الرحهيء■ احد هدا رعنرة( )٣( 
عنوةابلاد ك كيرا فحوا المحابة ولأن عهدهم،ا في ما للعجم فان فنزلرد الحرب على 
بلدفي موجودة فائها ذلك على حصا ند الاحماء وخذ الكناس ك شنئا يهدموا فلم 

نكير.غ،. ' ٢٠المجسلمهء' 
للعجمفليس العرب مجحمته مصر ءايما عباس اي• قال ت قدال عكرمة روى ما بدليل ذلك( )على )٤( 
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يبة ثعليومن ظلما، ولو ا منهانهيم ا ماء وبنم وبينانى كداث إح
الأيل

السلطان،من العقوبة اسحقوا للمسلمين الخمر باعوا وإن عه^■، انك ؤمول وحديث، 
'مترد ولا حق، بغير المسلمين عال مءن فضوها التي الألمان منهم ياخذ أن لطان ولل

خمراباع ثم,، والمعوض، العوض ص له يجمع فلا الخم منهم بها اشترى من إلى 
البغيمهر في قيل كما لمين الممصالح قي وبصمنا لمنه يمللث لم للملمين 

قدالمعاض كان إذا محرمة منفعة أو عين عؤض هو مما ذللث، ؤأمثال الكاهن وحلوان 
قدمفان ٠ ُ المدينة حرم لا ُ مجكةُ حرم لحول ويمنعون الشيخ، قاله العروض امتوفى 

فانأخرج دخل فان له ياذن ولم إليه خرج به وهو الإمام لقاء من له بد لا ؤمول 
الإقامةمن ويمنعون بلى، قد يكون أن إلا نبس دفن وإن أخرج ماُت، أو مض 

واليمامةكالمدينة الايض من ١رتفع ما وهو ونجد، تهامة، بين الحاجز ؤهو بالحجاز 
المتوعجح:في فال الإمام. بإذن إلا دخوله لهم وليس والاها، وما وفدك والمع وخيبر 

وأبوالأصمعي ذكره ما على الجزم؟ وحد العرب، جزيرة مجن بمنعهم المنة ومدلت، وقد 
إلىوؤاوها ما إلى تهامة و٢ُن طولا، العإق ريف إلى عدن من سلام بن القاسم عبيد 

أَكثرواحد موضع في يقيموا لم لتجارة الحجاز دخلوا فان ٠ المام أطمانخ 
ثالاثس أكثر ثتجوز ذللث مثل آخر موضع في يقيم أن وله ، أيام؛ ثلاثة من 

لهمثلم به• دض ُات وإن يرأ حتى إقاُته، جازت مرض وإن حق، لاستيفاء 
. ١٠^١٠٠١اسوجر إذا للدمجي دخوب ويجوز مسلم؛'؛ بإذن ولو الحل اجي حمدخول 

الكناسأحمد ربما0 خنويوة فيه يتخدوا ؤلأ* حمرأ فيه يشربوا *لا ناقوسأ فيه يضربوا •لا بيعة فيه يبنوا أن ؛= 
ه.بص 

ثمنه((.حرم شيئا حرم إذا الذ وإن لحديث ثمنه( يملك )لم )١( 
الماداتأماكءن أفضا لأنه الحجاز دون منه منعوا وإنما عليه، نمر مكة( )حمم )٢( 

بها.الاقامة V يمنعوا ولم بالمدينة واليهود نزلت، الأية لا، رالمدينة، )٣( 
فاركوبحر الحبشة بحر لأن حزمة لها نيل إنما الخليل; قال عِضا( الشام أءلراز^ )إلى )٤، 

ومدنها.ومكنها أرصه١ لألها المب إلى بمتح ونبها، أحاطتح والغرامحت، 
الزاني.في المع على فدل أيام ثلاثة إنامة تا-مأ دخل نحن أذن عمر لأن أيام( )ثلاثة )ْ( 
قولوهو وأخرجه، وصربه فنزل المر على وهو بمجومي بصر عليا لأن لم( مباذل )ولو )٦( 

عم
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الكثابلأم، الإمحكم زام التآو الجزية، بدل الدمى ى آبغاز )ضل( 
تجسأو حل—ريق ع قلأو زن—ا أو ل بقتم مسلعلى دى تعأو 
انتقضوء مبه كتاباو ه )مولاو اس ذكر او ج——اصوس، واء إياو 
ه.وعاله دموحل وأألأد٠، ه اثندون ده عه

اوعرا<كاب 

صتالنم عن معيد أم وعن ت؛ابمم4 إذا ^وأشهدوا ومب ١^ اف تعالى قال رالبيع( )١( 
اكرمذي.وحسنه واكهداء)، وانمديقين السن مع امحن الصدوق قال،التاجر 

الييع'كاب 

المحاّ ضنصراني أو يهودتما نمجس وإن ؛ النارم وقل عاملين، لكما بما أعلم اذ الحرين 
اٌموإن عله، كان الدي الدين يقبل وعنه يقرأ"؛ لم الكتاب أهل دين غم إلى وانتقل 
ِإن وكدا أقر'"' الكتاب أهل دين إلل الكابي غير انتقل 

مالهحل علمه صولح مما ثيء بمخالفة نفضه من العهد. نقض في )نحل( 
مجبا.ليا يتخذ لم بان يمز لم تزندق وإن الإمام، حكم على نقضه 'ويقف ودمهُ

ثثثغ،إلى أذهب أحمد: )اوقال التعارض ظاهرها مها والإحار أنوال، ذات ئابنلة النار( )في )١( 
اك،سالأحاديث هذه نمر ونحن أيضا; أحمد ونال ءامليأناا كانوا يما أعلم رراس الض قول 

ثئأ.نقول •لا جاءت ما على 
الخلالاختاره الأسلأم إلا مه يمل ولم يقللأنه اعترف ما إلى انتقل لأنه بمر( )لم )٢( 

ؤصاحيه.

ذبائحهموتوكل أهله عليه بمر لكونه دينه َس وأكماب أعلى لأنه الدهب على )أفر( )٣( 
ماكحتهم.وتحل 

تهود.لو ما أنبه دينه مّ• أخضا دين إلى انتقا لأنه المذهب هدا رثيى( )٤( 
عهاحالفنا أب غيرتا نحن اروأن غنم بن الرحمن عبد إر الجزية أهل كتاب م لما رودمه( )٥( 

المعاندةلاها يحا ُا منا للث حل وقد لنا ذمة فلا عليه وهبلنا انفسنا على ثمطنا 
ذلك.على يقرهم أن عمر وأمره والشقاق« 

مأكول•م• للامان غى لا لأنه إليه الحاجة لشدة بعدها وما الأنكحة على قدمه )البيع( )٦( 
بيعمءب غالبا مكلف يخلو لا إذ البلوى لعموم ئه يهتم أن بجم سا تم ولباك، ومشرزب 

أنهعلى الإجماع بعضهم حكى وقد به. التاص قتل ذلك فى الحكم معرفة فيجب وشراء 
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علىأحدهما بمئل دار كممر مباحة منفعة أو الذمة ذ ولو مال مبادلة وهو اضاب 

عاليه،ومعقؤد عاند من التأييد على ُ مباحة؛ منفعة أو مالية عين تمليك وهو أق 
ثيناله والسلف لم اليالفظ ؛نعقد  Njعه، عوض ما وأحد عوض دفع لغة محخاه وم 

عنممد ماض أو أمر بلفظ كان إن صح الايجاب على القبول ندم فإن التلخيص، 
فقالبكيا منك اشتررأ، أو بكذا بعني قال فإن ماضيا، يمح لا ومعه استفهام، 

فقالبكذا بعته أو بكذا للمشتري البالع قال وإن ٠ اليعُ صح ونحوه بعتك 
المعايةفي ناله ملكتك أو بعتك بعده البائع يقول حتى يمح لم ابتعته أو امتريته 

أوبعتك قال ولو المشتري، من الطال_ا كتقدم يكون أن والدولى فئاهر، نظر وفيه 
عنينقل ؤلم عليه، نص ؤالكئير القليا في المعاءلاة ؤتصح صح، الق ثاء إن قبلت 
نقلالنقل استعمل ولو بيعهم في ومول إيجاب استعمال أصحابه •م ؛/١ النبي 

تالقاصي ؤقال بالمعاطاة، البح على وبياعاتهم أسؤاقهم في الملمون ينل ولم شائعا، 
أولك هي أو خذها فيقول بشم- سلعة ساومه لو ومنها خاصة، اليسير في يصح 
وأخذه،عادة ثمنه وضع أو دمهما خذ فيقول بدمهم فيقول الخبز بيع كيش يقول 

فيالتاخير عدم اعتبر إذا لأنه الاقباص"'؛ أو القبض معاقبة المعاطاة في ويعتبر 
الشيح!فال وصيفة. ،هدية وكذاهبة أولى، المعاطة فمي اللمُلي ثإلقبول الإيجاب 

عنغابا المشتري كان وإن لها، تمليك زوج بيت إلى بجهاز المرأة تجهيز 
قبلالخبر بلغه فلما بكذا دارى فلأنا بعن أو بعتك إني راّله أو فكاتبه م المجل
حاضراالمشتيي كان إذا مجا بيم• ايمجاب عن القبول تراخي في المنف ففمق صح 

،Vيقيم م' عمر وبعث فيه، اذ حكم يعلم حتى قعا على يقرم أن لكلف يجوز لا مإلء 
ي' م ' ب ، اركتااس 

وإمحرارهواللام الصلاة عليه ثلفعله ا.لأيق، ;الآ>ماء جائز والبيع ا بفميه ك الأسواق اثتاني 
بغيريبدله ٠^٠ صاحبه يد في ما إلى يحتاج ال الأنإؤ تمتضيه والحكمة عيه، أصحابه 

غالبا.عوض 

تحفربقعة أو دار كممر حال دون بحال إباحتها تختص لا بأن امحللاق على )مباحة( )١( 
يا.

قربوهو يصح ٦ والثانية الأمر، بنقص تقدم إذا فيما والنافعم مالنن ب ق وهو الميه( )صح )٢( 
٠انبيه يصح لم الإيجاب ناخر لو لأنه حنيفة أبي 

حجزا.بهذا أعطني نحو أو بئرهم هذا حد نحو في الإقباض( )أر )٣( 
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الكاس فانعجل، فى عنه متراحأ بعده، ونول بإيجاب ورينعفد( ا }زض٦ ربا غير التايتد 
ماّثّنيء جما المبادلة ومعنى المبادلة، مهما وجدت وإن بيعا يسميان غلا وقرض( ربا )غتر ( ١ ) 

لكناسا ٠

اشخر• ا مغابلة في 

سبعةالمع وشروط ُ. الأذنُ مع الشراء عند للمع ا1س,ودوق ٠^٠ غائبأ* كان إذا وما 
لمبيعا يظهرا بان ؤامانة تلجئة يكن لم ما اخ~ا;أ به يأتي أن وهو به اكإصي أحدها؛ 

بايعناالعقد فى ^^٠ لم وإن باطل إذا فالمع ونحوه ظالم مم' خوفا يا باطأ يميداه 
جاءإذا الباغ أن على اتفاقهما مضمونه الذي الأمانة يع الشيح: فال تلجثة، هذا 

وهوذللن ونحو كنى والبالإجارة المشتري به بتفع ذلك مجلك عليه أعاد باك٠٢ب 
الدارومنفعة ؤجل إلى ياؤهم بإعطاء الربا هو إنما مقصودهما حال بكل باطا عقد 

يردوأن الا'ع إلى المع رد والواجب بعوض، نرض معنى في فهي الربح هي ونحوها 
الذيالمال س المشتري نبضه ما محنه له يحتب لآكن منه مانبضه المشتري إلى 

أوظالم مرن خوفا باعه فان بمتنه مع بمينه منه ويما الهازل بيع وكذا أُمْ سموه 
ومرنالشيح: قال بيعه، صح نواطو غير مرن غصه أو سمنته أو نهبه أو ميعته حاذ 

هذاعلى يبيعه حتى إياه منعه أو فجحده فطلبه حق بلا رجل ُللنر على استولى 
فبانفاشتراه عبد فاني زيد س اثترني لأخر نال وس حق، بغير مكره فهذا الوجه 

واختارهبالتمرن الأخر أخذ غاب أو أحدهما مجان فان باإثمأت والمقر الباثع أخذ حرأ 
أنالثاني: أخذه، مجا ومد وبائعه هو ويؤدب العهدة. تلزمه لا الاقناع في وندم الشيح'؛' 

تمييزدون ولو صغير تحمف ويمح الرشيد، البالغ وهو التعمق جائز العاقد يكون 
عملاونحوها الدار دخول في وإذنه بها أرمل هدية مميز س وتقبل يسير'"' في 

اج؛■-نوله اجر حاصرأ الأخر العاتي كان إن يمال أن ويجوز الشيخ؛ ناو غانبأ( كان إذا )وما )١( 
صأه. القفا، ولاية في مما كا المجيرب ص اشول في التراخي جاز غانا كان وإن 

لكر-الروايتيرت، ي■ جمع فكانه يستأذنه، أن إلا أدري لا عنه نمل حربا لأن الإذن( )مع )٢( 
الاور.وغيرها والإنعاف والجدع المروع غي ندم 

المثل.أجة على قاصه المشتري سكن وإن أجرْ( سموه )الذي )٣( 
كلغي محيا ويتوجه المروع؛ في فال الصواب، ومحو الإنصاف؛ م نال الشيخ( )واختاره )٤( 

يعيد.هو وما الإنصاف: في قال غار، 
موّى•أبي ابن ذكرء فارسله، عصمورأ صبى من اشترك، الدرداء أبا أن رومح، لما يسير( )في )٥( 
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و)ضرط(الفعلية. ومحي وب٠عاءuة المولية، الصيغة وهى بطل يمطُه بما تشاغلا 
فلاالتعمق، جائز العاقد يكون وان ٠ حق' بلا مكره س يصح فلا منهما الترامحي 

دينه.لوفاء ماله يح على الحاكم يكرهه كالذي يعه يصح بحق يكره فالذي حق( )بلا ( ١ ر ثثأدب 

ص
طيرجوارح وبح صؤته لقما طير بيع ويمح مالأ المبيع يكون أن ت الثالث، بالمف. 

ثمبمةحرْ، ولو آدمية لض بيع ويجوز ونراءه، الفرد بيع أحمد وكره لكيي، تصالح اُثام 
العوديويد وهو مدة الصيد مك ومن والحلأن،، ولعيي الماشية لأجا الصغير الجرو 

يزرع'حتى اقتناوْ أبتح الزدع حصد لو وكذا ركه، مدة في انتناوْ يحرم لم إليه 
مجاينؤومن كلبها، إماك فله غمها صماء محيا وهمو باعها أو ماشيته هلكت، لو وهكذا 

^١؛،بيع يصح ولا عليه، والاثابة الكلّثح إهداء ويجوز به، أحق قوميته كلب وبيده 
ولامالكه، إذن بلا بالمصحف القماءة تجوز ولا قاتلة، سموم ولا الحيايت، لحوم فيه 

وثراوهبا-مة، نسخه ويجوز آخر، بممحم، لم لمإبداله ولا اصتنفاذأ، قراؤه يكمه 
الزندقةكتب، تماء ويصح به والوصية وهته وقفه ويجوز ُ الرثايض١١إحدمحا غي يكره لا 

المائع:. عنها حلعت، إذا الكمة كوة بح ويصح لهو، الة بيع يمح ولا ليتلمها، 
قدأو ومثه قد أنه قيان لغمه ظنه بأن بملم لم أولو نامأر ملكأ لبائعه مملؤكأ يكون أن 

صحإجانته بعد فضولي كتهمن، يراه مجن فيه مختلف بصحة حكم فيهُ؛'وإن وكل 
ابنلحدينا لمه ويليشميه يملكه لا معين بح يصح ولا ' ر العقد من لا الحكم من 

ويصح؛، ١لعقد١٦مجلس في ثمنه قبض أو قبضه بشرط معين غير موصون، بل مام 
منأو منها ثآلتها بعد حدثن، أو الفتح حال الموجودة العنوة أمض مجن المساكن بيع 

دمي•بعوض به الاتدال، على ولا الرغة على يدل لا لأنه الروايتين( إحدتم، )نى )١( ماض 
٦٢اوهاس 

نفع.ولا تضر لا حرفة فإنها بها للاففاع لا بثمنها للانتفاع ءّها( حلعت )إذا )٢( الخاض 
ؤالمبذيماجلأ ابن رواه عندك(( ليس ما تع رالأ حزام بن لحكيم لقوله تاما( زملكآ )٣( 

•الخيامين نمن والمح معين على الونوفط ،اتامأ، بقولهفيخرجه وصححه، 
فيالاعتبار لأن البيع صح وإنما يعلم لا والنكيل مكيله أو وانثه وهو أبجه كموت فيه( )وكل )٤( 

المكلف.نلن في يما لا امحمر نفس في بما المعاملات 
الحكم•وف إلى الحقل- حين محن باطل فته فالمختلف القاصي، ذكبه الحقد( من )لا )٥( 
يدين•دين محع لأنه يمح لم وإلا العقد( مجلس )م )٦( 
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امابغر عن النفع عباحة العن تكون وأن ولي. إذن بغير وسقيه صبي نهمهما يصح 
للمسي،تملح الخي البهائم ومحباع والفيل وبزره القز ودود والحمار كالبغل ُ حاجة' 

I آ  Iموامش الكتابوالخمر المخمصة حال م تباح التي والمحرمات الميتة من احترازا حاجة( غير )من ( ١ ) 
بها.غم لقمة لدفع 

انقابمنها ء مي بتع في المصلحة الإمام رأى إن وكذا فتها محدث غرس كبح غمها 
ضالمغرمة انين حكم في المعاية في وقال '، تمليك' إقطاع أقطعه أو وقفه أو فباعه 

العتوهغير وفنا بح بمح ولا تمليكا، لا ١^١^ والمعادن والدور ااد؛م هذه إقطاع وله 
فتحتلأنها ؛ مكة رباع بيع يمح ولا بيعه، جاز تعطل فان باق، محنه والمراد ونفعه 
هيإذ ' وأولىُ الناسلئ، بقاع وكدا كله الحرم ولا الاقامحة ودار النازل وهي ' عنوة' 

فيصححه بدفعها ياثم لم بأجرة سكءن إجا;تهار'ا'فان ولا نفعها لعموم كالمساجد 
عندهومن بدلها، يحرم محاقطة هي الشيخ; وقال الدفع، عدم إنكار وعنه الإنصاف، 

الصحيح،على كمكة والحرم عليه، ص حرم وإلا بدله لوجوب فيه نزل فضل 
ثكاباكن حموبنوها عمر زمحءت غي والهمة الكوفة في الخطط أقطعوا الصحابة اخ رغيرها( )١( 

'ضكالاجماء. فكان نكير غم ن وتبايعرها 
الغرسأن يقتمى ء كالفرو هتا وكلامه لغارصه، د٠Lلبك لأنه يص* فأنه فيها( رمحدث )٢( 

تجبالركاة أن تقدم لكءن الوش، في أنيس يتبع وأنه بيعه، يصح لا التو حال الموجود 
بيعها.فيصح له مالكا تكون فعليه بيده تقر م■ على ثممتها في 

كبقيةيمح بدلك وحكمه كحكمه، الإمام فعل أه كله ذلك فيصح تمليك( )إقطاع )٣( 
فيه..ا المختلغّ

صب ن عمرو روى لما عبد، وأبي وا١ثوري ومحاك حيفة أبي تول وهو زكة( ررُاع )٤( 
رواهبيؤتهاء تكرى ولا محياعها باع  ٦٠مكة في اثنه رمحول فال فال; جده ع»ن أبيه 

اض-
رمحولهعليها■ وملط القيا مكة عء■ حبٍّر النم ءان اس رمول لقول رشوة( )ْ( 

صاعت لي حلت ا وإنبعدى، لأحد تحل ولا فر لأحد نحا لم وأنها والومحنين، 
أهالها.ثل يجز لم صلحا فحن، ولو أئعة، بقتا أمر وند عليه، •تنق نهاوء 

محنىفقال; ا .ص محتاللن بني ألا له ض ق النم ءأذ روتم، وند نفعها، لعموم )وأولى( )٦( 
■بق،٠١ن مناخ 

حإميعها حرام رامكه مرفوعا مجاهد عن منصور ن محعيد روى لما اجازيها( رولأ )٧( 
إجارتها((.
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النجة،والأيمان ٠ النجس؛ والمجين والميتة ؤالمصحف ثالحشرات ُ الكلب؛ إلا ا)ؤاب 
الحسنقال وبه المذهب، م خلاف بض للصد صالح وإن يعه يجوز فلا الكلب( )إلا ١( ) ت ما,

والخم،وعْناء اف عد ين جابر الصد كلب نمن ني ورخص والناقم، وحماد ورمهة تتيب 
المومهر الكلب، شمن عن نهى النص. أن ون كلها، الكلاب يع محغة أبو وأجاز 

الحق.وهدا عله، متفق الكاهن، وحلوان 
محايجوز ت حنيفة أبو وتال والشاتم، مالك قال وبه المذهب هذا افحس( روالمجين )٢( 

نجاستهعلى مجمع انه ؤلنا إجماعا• فكان نكير غير من لزرؤعهم بمابمونه اذمصار أهل 
يوجد.ولم العلم أهل اتفاق الاجملع خان بإجملع ليس ذكروْ وما كالميتة، يعه يجر خلم 

وئايهم؛أملاكهم على مها أهلها الم. أنر وقد ُ ذللشر يجوز الثانثة والرواية جاس 
لوكمغير نهر من أو الطر من ماء إليها ؤمى الأمطار ّء المعدة والصانع م ' 

بغيرمنها ثيء أحذ يحل ولا معلوما، كان إذا بيعه ويجوز فيها بحصوله مجاوها يملك 
المرالطلول ٠ ١ بمائها أحق ومشتريها والمن نمها الثر محع ويجوز مالكه، إذن 

يجك،الم الأوض لأهل الحل أهل على حق ولا ثأولى، ككلأ الحل مها نجم 
'ندث)[يكون أن الخاص; ؛ ١ شئا ملكهم من ينقص لا ذللن، لأن الشيخ; فال محنها• 

واختارهالمنير، وابن الئاغم تول وهو دينار، بن وعمرو طاوس ُن روكا ذللن( ربجوز )١( أجء- 
وهلتال; ءا.أ؟ تنزل أين له نل لما الك، لأن حجة أًلهر لهو والشارح، المصنف اكاض 

إخؤتهدون وؤثه لأنه طالب أبى ويأ بيع عقيلأ أن يعتى عليه متفق ربيع؟ مجن عقيل لنا مك 
شيقا،عقياٍؤ يع أثر لما مملزكة غم كانت ولو دونهم. ديته على كان لكونه 

وسائرسفيان وأم حزام بن وحكم والزبير بم لأم بمكة دور لهم الم. أصحاب 
عمرثانترتم< أعقابهم، أيدتم، م نهي لعمه داره ترك من ومنهم باع ص فنهم كة مض 
حنعيف.هذا خلاف روى وما آلاف،  4JtUijأمية ي• صفوان • ٢٠الّجء■ دار 

وأبناءهم.ساءهم لهوازن ترك كما لهم تزكها أنه على ذللن مدل )وئاعيم( )٢( 
الملمينعلى بها يوسع رومة بم يشتري •_ نال الم. أن رومح، وقد بمالها( )أحق )٣( 

وسبلهاالم بأمر يهودي من عفان ن عثمان فاشتراها نال، كما أو الجنة"( وله 

المهي الْللأل أن الهلب كتج، غي الرازي الفم ءن تمره في عائل ابن ذم )سيئا( )٤( 
ويغذيالنحل ملتفهلها والأنهار الأشجار أوراق على انعلت، تإذا المحل منها بمغنكا 

الشيخ.ذَيه أضربه أن به أحق انين وب ونحل اه. العل منها ويكون منها 
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افترى؛وإن يصح؛ لم إذن بلا ماله بعين اشترى أو ءيرْ ملك باع فإن اء ُفاُهُ يقوم 
تود 

وك عند لمص ما تبع ولا واللام الصلاة عليه لقوله والولي، كالجيل ُقامهآ يفؤم مجن رأو ١( ) هوامش 
وصححه.والترمذي ماجة ابن رواه الأوو 

إجازةعلى ويمض يصح ومنه المنذر، وابن ثور إبي الشافعي مذهب وهذا يمح( )لم )٢( 
أن٠ الجعد ن عروة وعن اليع، ض حنيفة أبو قال وبه وإسحق مالك قال وبه المالك، 

القنريقفي ■ ١٠إحلاهباع نم شاتين فاشترى شاة، له ليشتري دينا;؛ أعطاه الّما 
يمينك((صفقة في لك اف ;1^ يقال: والشاة، بالدينار المي..i فاتيأ، قال: بدينار، 

والأترم.ماجة ان رواه 

،السلم؛ معنى في فهدا فيه اللم صح إن السلف في تكفي بصفة ويمنه معين ما
لمفأبدله له وصف ما على أو فرده له وصفه ما غير على عبدا إليه سلم متى ف ص

مجلسفي لمنه مض أو المبيع فض الوع هذا م ويشمط ا، العقد؛ يفد 
ذايكون لأنه صلف أو ملم بلففل يكون أن تحب ويالسلم، معنى في لأنه العقد 
فيهيتغير لا بزمن متقدمة برؤية المسع بممغة العلم ويحمل حالأ، يصح ولا سالخا 

وإن، ١ له خيار فلا يتغير لم وجده إن ثم المبيع غيبة مع ولو ظامأ أو يمينا البيع 
مامنه يوجا أن إلا الصفة في الخلف خيار هذا مي ويالفسخ، فله ُتغما وجده 

ردهمن حقه بطل ومتى الرد، بطريق دابة زكوب لا ونحوه سوم من الرضي على يدل 
لأنه، ١ صلعة استصتاع يمح ولا صفة، بثممحل البيع بخلاف ا/لصح في له أنش فلا 
خياروله بالصفة، ؤماوه أعمى بيع ويصح لم، الوجه غير على عنده ليس محا باع 

أوهو ما يعلم ولم رآه أو له يوصلن، ولم يره مجالم اشترى وإن المنة، في الخلف 
الظاهرة،؛الصفات تحصل المعرفة لأن العلم، أهل أكتر فول وهو لم( المُعنى )ني )١( هواض 

•يرام حك، يمح لا وعنه اكاض 
الدول.الوع بخلاف عينه على يقع لم العقد لأن مده اإعقد.آ يمد )لم )٢( 
واختارهفلا، وإلا ملكه في كان إن يصح وقيل الشافعي، فول وهذا العقد، مجلس )ني )٣( 

الشيءي.

وأمالثوري وتال المنذر، وابن وإسحق وانمري ومالك سيرين ابن قال وبه له( خيار )فلا )٤( 
بصماته.عليه المعمول أسلم أنه ويا حال، بكل الخيار له ؤأصحابه; حنيفة 

وأصحابه.القاحني ذكؤه له يصمها سلعة سعه بان سالعةآ راستصنلع )٥( 
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|مابملكأ بعدمها المشترى ولزم بالاجازة له صح العقد ني يسمه ولم إذنه بلا ذمته في له 
ولامحرُ بل ؤالعراق ومهر الشام كاض •محوة نح مما  ٠١المساكن'غير بياع ولا 

عواضزمن في والممة الكونة م الخطط انتطعوا الصحابة لأن بيعها، نيمع المساكن( )غير )١( 

تت;ثسمصءرخمٍممخ,,, 
أنفامره عجوز، بت في إلا يجرى لا أنه فيه فكتب نهرا يجرى أن أؤاد اله عبعض 

المصالحفان بتها خذوا أن كمتم، فكب مبل فلم الثمن لها فضاعف منها يشتريه 
هوالق فان صحيحا هذا وجدت عميل; ابن نال الجزئيات المعاصي مها تغتفر الكليان 

المضارنوادر يرنع لم العادل الحكم كان فإذا والثمن، المهلر يبعث العدل في الغاية 
أولى.فغيره النافع لعموم 

امابخيار وللمشترى يمح وعنه ' بمحُ لم لم الفي يكفي مالأ صفته من له ذكر 
بيعيصح ولا ٠ الفحل؛ عب  ٦٠الفحول أصلاب في ما بيع يصح ولا ٠ ر الرئة 

يقولهكما جائز ذللي بيع أن واكام؛ الشيخ قال فقط، ^,؛١٠ يظهر الأرض في متور 
ورفهمحع ويمح وغيرْ'"' أحمد مذهب في فول وهو وغيرهم، مجالك أصحابه من 

ثوبولا ٠ الديوان؛ في مطه وهو قبضه نبل العطاء بيع يصح ولا ' به؛ المتفع 

صلالذهب، وهو وإسحق وماللف والأوزاعي واض والخم النعي فال وبهيا يمح( )لم )١( 
صملم- رواه الغرر، يع ءن ،نهى . الص لأن 

احر،موضع م وضعفه موضع في الشيخ واختاره محيفة، ابى مذهج، وهو الوية( )خيار )٢( 
إنلدلعثمان فقيل بالمدينة والأحرى بالكوفة إحداهما دائهما تبايعا وطلحة عثمان ولأن 

اشترين،لأني الخيار اى فقال: لطلحة ونيل أره، لم U بعت لأني أبالي، U فقال: غبغتح، 
الع.صحة على منهم اتفاق وهذا لطلحة، الخيار فجعا جيير إلى كما فتحا أرْ، لم ما 

مسلم.رواه الغرر، يع ءن »نهى . البي أن ولما 
يضنبما يبيعون وكانوا المضامين، بيع عن واللام الصلاة عليه لهيه الفحل( عصح )ولا رآ( 

أعوام.أو عامه في الفحل 
يظهرذ يستا..ل بل التممحر، مجن ليس هذا لأن المؤاب هو القول وهذا وغم؟( )أحمد )٤( 

زاد.اuطن. على 
الخافي.لعدم الفلاهر ونحوم الفجل ومق به( رالختفم )٥( 
الغرر.يع يجن فيكون محغيب، العطاء لأن الديوان( في )مهله )٦( 
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ماب
الأرل

إناحده، ويملكه وشوك، كلأ من اؤضه في عاينت ولا ٠، الئرأ نقع بجع يمح 
موسمك هواء م طتر أو ٠ وثاردأ آبق مع يمح فلا تسليمه على مقدوا يكون 

انيض•تحت يجري لأنه المذهبا ظاهر في مملحك غير فيها الذي ؤإلماء ألبثر( نقع )بيع )١( ثكتأش 
ذلكتحو أحمد عن وروي الملك، نماء لأنه يملك، الشافعي محصحاب الثاني والوجه الأيل 

يكونالزرع وصاحب الأرض صاحب فنترك ماء ولأخر أرض له رجل م له تل فإنه 
باس.لا ممال: بجنهما، 

رنهىقال *ريرة أم روتم، لما الرأي، وأصحاب و١لشاف٠ي عالك نال وبه وناري( آبق )بجع )٢( 
غرر.وهن.ا لم، مرواه الخررر يع وعن الحماة، يع عن . انذ رسول 

معوباعها اللحمة خص فان بقّيته، ج ينأن على بعضه نج ثوب ولا *ّطوي' أج 
الحماةيبع ولا الا؛ع، منفعة انتراط هو إذ صح سجها البائع على وتمط اكوب 

بعتكيقول أو بكذا، لك فهو ونعت ثوب أي فعلى الحصاة هذه \وم يفولت أن وهو 
'.بكذا٠ رميتها إذا الحماة هده تلغ ما ندر الأنض هذه من 

وغيمهؤلعام مجن المجموعة الكومة ؤهي انحسرة هده من نفيرا باعه وإن )فمل( 
علمامواء منها مشاعا جزءا باعه او فميز من أكثر وكانت أجزاؤها تساوت إن صح 
قالوإن * جاز؛ نمنه إلا المبرة هده مءن قفيأ بعتلئ، قال وإن جهلا، أو المبرة بلغ 

يصحلم دمهما اوى يما وإلا صح دمهم بقدر إلا دؤاهم بائعة الهمة هده بعتك 
محايجمع قرية إلى مئة من والحدر القرية بقال كصمة المبرة أجياء اختلفت وإن 
وإنيصح، لم منها نفيزا وباع امصاف المختلف الشعير أو مثلا الم مآن به ينع 
يصحُ"'ُوعنه قفزانها، جهلا إن يصح لم أقفزة إلا أو قفيزأ المبرة إلا المبرة باعه 
أرصسمة مآن مشاعا امتثني ولو وحده يصح لم صاعا إلا الشجة نممة باعه وإن 

معجزافا يع ويصح والامتثناء، المع صح أنمان ثلاثة أر ؤيع أو كثك حائط 
مراب
النحاّ

لم.مرواْ الحه.اةاا يع ءت نهى الض رأن ميرة أبى لحديث )بكيا( )١( 
صحيح.المعلوم واستاء معلومان، لأنهما الميع، وصح )جال.( )٢( ٌم 

الدرهمندر إذ درهم بقدر إلا بخلاف الحال في يرهنا يساوي بما الجهالة يمح( )لم )٣( 
معلوم.لألاعة اس 

أنإلا الشيا عن نهى لأنه رمالك، اذ عبد ن رمالم مرين ان قول وهو يمح( )وعنه )٤( 
ممزانها.يعلم لم إذا الخلاف رمحا المدهب، ا'وغاء أم رذكرْ معلومة، وهده تعلم 
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مذىصفة، أو برؤية معلوما يكون ؤأن أخذه. على نادر أو غاصبه غير من مغصوب ^١ ماء 
ُيمحُ لم سلما يكفى لا بما له ؤصف أو وجهله رآه أو يرم مالم اشترى فان 

م'ض
'ي؛تور واحد وإسحق ومالك والآو;إءي والحسن والخم الشم قال وبهذا بمح( )لم ١( 

'ص أممذهب وهو يمح محه -والغررا يع عن نهى الم. الأن المذهب وهو الشافم 
الزوائد.ني وظحة ان عنعن روي وبما الع^ اف ؤوأ'ءل تحار بموله ؤاحتجوا حنيفة 

محاب، ٧١ولمشتر الخد ويمح عليه يحرم وحده بائع علم ومع  ٠١١١٠^؛أو جهلهما 
ٌم٦ موصعها اوي نولا المبرة باطن مجمفة يثمط ولا الفخ، ولباثع مشتر علم وكذا 
الفخص الخيار فله علم به للمشتري يكن ولم ذللث وجد وإذا يغشها، أن لبائع 
خيارفلا ظاهرها مجن خيرا باطنها أو حلمة تحتها ظهر ؛وإن ينهمار ما تفاؤت ؤآخذ 

ثمبحنجة فوزنها دؤهما بعشرين باع لو كما بملم لم إن الخيار وللبايع للمشتري 
رفيقعدد معرفة يشترط ولا زاني، مكيال ؤكدا الرجوع، له كان نائية الصنجة وجد 

وثوبكايمحن أجزاؤه تساوى ومالا أجزاؤه ساوت ما وكل ثاهدْ، إذا ونحوهما وياب 
جزءأأو حدودها وأراه الدار هده بعتلث قال ولو منه، فرد لكل الروية فيه فتكفي 
صولم ابتداءها عين وإن صح، الهبض وعين أذرع عئرْ أو كالثلث منها مشاعا 

داري.يلي الذي دارك نصف يعنى ومجئله ا نمار يمح لم انتهاءها 
باعهصحُُُوان الاشاعة فمد وإن ينتهي، أين إلى يدؤي لا لأنه أحمدت فال 

وإنفيها، مشاعا وكان صح جربانها يعلمان وهما أ;صرا مجن -مبما أو "مبما إلا أرصا 
ؤأطمافهوجلده رأسه إلا مج\كولأ حيؤانا باعه وإن صح، هنا إلى هنا من أرصا باعه 

اماناُض فَهاُا جزافا، الرئان من الطعام نشتري ااكت١ عم ابن حديث ويؤيده علمهما( )أو ( ١ ) 
م' عليه، متفق مكانه، من فمله حتى فيعه أن 

نقّثءذما ويوخذ به مغئرثة تقوم تم بذلك مغثوثة غير تقوم بان الثمن مءن بينهما، رما )٢( 
سم،•اص 

محاياحذ ان راويحتمل الصحيح على ءلاهرها س خير باطنها بان ار بالحمرة يعلم( ام )إن )٣( 
ّعميا اي■ ناله الأحماض فى حمل 

الجهالة.إلى غ؛و؛.ي العترز نام يتهى ش إر يعلم لا لأنه )نصا( )٤( 
علىالشقّ، وأبقى ^١١^ نعتا دائه يلي النّي اعبر بان الجّهااة لعدم مشاعا البيم )صح( )٠( 

أطلاقه.
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تمم ولانوى ^ م ولاطث منفردين صرع'؛ م وإض ، بطنُ م حمل محاع م
ولاوالماإذُْ'ا، ة الملاميع يمح *لا * نلعه' قبل ونحوه وفجل ظهر على وصوف الآ"ل 

يوكلحيوان من باع امشى وإن معنا، إلا امحشاوْ ^١ ونحوم، ُ عبيده؛ من عبد 
والمفاص،الملامح بع عن نهى الم. ،أن هريرة أم روى لما بملن( م ل~صبم ١؛ ل ثثض 

ييعونفكانوا الفحول، أصلاب م مجا والخمامٍن البطون في مجا اللامح •مدت ام ن١ل الأرل 
أعوام.أو عامه في الفحل يضمب ومحا ايانة بطن م الجض 

يجوزأنه مالك ص وحكى الرأي، وأصحاب وامحق الناقم قال وبه صرع( ض )وامح )٢( 
المموأن عاص ابن روى ما ولما الظئر، كابن الصبي لمقى حلابها عرفوا إذا ■ملومة أياما 
ماجة-وابن الخلال رواه صرع« م لض أو ظهر، على صوف بجاع أن هى ن. 

منالعقار م يظهر بما يتدلون الغرة أهل لأن حوازه الزواند م وصرب قلمه( )قل )٣( 
أهلإلى والمرجع راطنه، على الحتواذ من يظهر بما يستدلون وكما ^٠، ١۴على ءلواهره 
المخ.كلام أه ذلك في الغرة 

ثوبهالرجل ؤلرح وهي المابدة عن نهى الذ رسول أن الخاري روى لما )والمادة( )٤( 
إليه.نظر لا الثوب لخن واللأمة ة الملامعن ونهى إليه، ينفلر أو يقلبه أن نل بالمع 

عبداباعه إذا حنيفة: أم وفال المافم، نال وبه كثروا أو نلوا سواء مده( ض عد )ولا )ْ( 
صح.له الخيار بثمط ثلاثة او عبدين ُأث 

بعدمالخإد أن يظهر والذي يمح، لم ينا ذلك باع وإن وحمرا، صفرا صح إق 
بدوتبل التمرة كببع صح له كانت فان للمشتري الماة تكن لم إذا الصحة '؛؛؛م 

ولزمتهالعقد أطلق إذا يجبر لم ذبحه مءت •سئتر امتنع فان له، الأصل لن صلاحها 
ثمطفان ٠ قيمته؛ ومد القح فللباع يذبحه لم إن أنه ويتوجه و>إوي\إ المستثنى قيمة 

يختصلعتب الفخ وللمنتري الا.بح المشتري لنم الخئنى لياحذ الذبح الماثع 
وحده.جلده وبيع جلده في لحمه وبتع مذبوح حيوان بيع ويمح المشي، هذا 

وبنففةوزنها يعلمان صنجة ُزن ولو ُ الحقير حال معلوما الثمن يكون أن انابع: 
٠^٠^تعدر عند الخبع بقيمة نجع عيب بنحو العقد فح فلو ا نهرا١ عبده 

مرادم.ولعله البدع: في قال عر، م روى كا سه( )ورد )١( ثغش 
بهالعلم فامّترءل العوصب• أحد الثم' أذل تقدم ا مالمح به يعلم بما العمل.( )حال )٢( اكام 

كالبيع.
وكدادابته، نفقة بخلاف يضبتله عرف له ذلك لأن كثر أو قل معينا زمنا أو )شهرأ( )٣( 

الاجارة.حكم 



اغاب

»يمأكوله ما بجع ويصح والحمل. الثحمُأ؛ وعكسه صح؛ُ وأطرافه وجلدْ رأسه 
الأُليكون ثأن سنبله*؛/ في المشتد والدب نثمْ في ونحوه الباهلأء وبجع وبملخ * جوفه؛ 

جشأم وقال الحضر دون المر م يصح مالك: وتال أحمد، عله ض صح( )وأطرافه )١( 
^١١١إلا اكيا عن نهى ئز الم أن ولما باليع. إقرائه يجوز لا لأنه يجوز لا والشافص• حتيفة 

وعامريكر أم ومعه المدينة إلى ماجر لما هإس الم رأن وروى معبة، وهدْ تعلم أن 
ملبها.له و>ثمءلا شاة ٠ّنه فاشتريا ؤكامر بكر أبو فدهب غنم براعي ٌروا فهيرة بن 

*جهول^١^• تعلم، أن إلا الثنيا عن نهى الم لأن عله، نص الشحم( )وعكسه )٢( 
كفخدها.

إذاد يفلكونه كذلك يعه إلى ندعو الحاجة لأن خلافا، فيه نعلم لا وبجض )كرمان( )٣( 

حتىالثمار يع عن نهى الم. أن روى لما وماللت،، حنيفة أم قال وبه سله( )في )٤( 
العاهة.وممى محيض حى البل بجع وعن صلاحها، يدو 

سراعقداه إن وكدا ' اادولُ فالثمن بآخر عقداه ثم عقد بلا ثمنا أمر وإن ، الثمن 
اكأسوإن يصح، لم ؤإئجة نقود البلد وم مطلق بدينار باعي وإن آخر، بثمن وعلانية بثمن 
بعثمةباعه وإن إليه، ؤانحمف صح الغالي، ؤاحدها نقود أو ؤاحد نقد فيه كان 

لمما يصح لم نسيئة عشرين أو نقدا بعئرْ أو مجكمة عشر أحد أو صحاحا 
أرهءتأن على مثلا بمانه هدا بعني قال، بمحُ؛ُوإن أن ويحتمل أحدهما، على يتمتا 

٠الثمن' لجهالة يصح لم الثيء هذا غيره أو مض من غيرها لك التي وبالمائة بها 
أمحيالشء أن الخالب إذ الخبد، نفقة ضبط وعدم ونحوها الصنجة بذهاب امن( ممنة )تحذر ( ١ ) 

اكاضقيمته, سبع 
هوخالتس مثلا بمانض علانية وعفدا مثلا مائة الثمن أن ّمأ اتفقا لو كما الأول( )فالثمن )٢( 

الزاني.يلزمه نلم عليه دخإط إط المشتري لأن المائة 
في,بص ص اذ. رسول نهى فال: هريرة أم روى وا الميم،، هدا يصح( )لم )٣( 

اخر.عقدا صاحبه عالي احدهما يشترمحل ان بجعة، 
درهمفلك اليوم اكوب هذا حهك إن رواية ِن الخْناب لأم هذا يمح( أن )ويحتل 

فيواختاره المحة، في وجها فيكون اليع به فيلحق دُمم نصف يلك غدا خطنه وإن )٤( 
الفائق.

مجهولة،المنفعة ؤتلمك الذول بالدين الؤيقة هي ومنفعة مائة جعله لكونه اكمن( رلجهالة )٥( 
بتعة-في محعتتن بمنز.لة ولأنه 



الكتاّ
اشٌ
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اثكاس

بهيتقطع بما أو ٠ وممةر ذهبا درهم بألف أو ٠ برفمهُ باعه فان معلوما الثمن 
أومحبرة أو ثوبا باع وإل يمح. لم — أحدهما أو وجهلاه — زيد باع بما أو ُ السعرر 

أوبدرهم مميز كل الصرة من باع وإل؛ صح'؛* بدرهم -؛-١٠ أو مميز أو ذئ كل ممليعا 
الشيخواختار الثمن، لمعرفة •مازْ في خلاف فلا لهما معلوما كان إذا أما برقمه( )باعه ( ١ 

إنصاف.اه فلأن به باع وبما عر البه وبما برقمها السلعة يع صحة 
كلقدر أن ولما نصفين، ويكؤن يمح حنيفة; أبو ونال الشافعي، نال وبهيا وفتنة( )ذهبا ٢( 

•مجهول منهما واحد 
احمدمنصؤصن ؤهو السعر، به يتمطم ا بالبع جواز الهدى صاحب ؤإختار عر( زال٣( 

فيه.واقعون هم با ركه يمكنهم لا ذلك يمنعون ث١لدي■ت شيخنا قال 
بالمشاهدةمعلوم البيع 'ه والقطع، والمجرة الثوب ندر يعلما لم ولو المع )صح( ٤( 

معلوم.واك٠٢ن 

ووصفهمزأ الأحرى المبرة هازه من أنيدك أن، على المبرة هن.ْ بعتك قال إن 
كلموازنة معه ذأرفه ني ونحوه ثخا وعل دهء• بيع ويصح صح، بها يعلم بصفة 'ُثُم 

مشترعلى الفلرف زنة احتب، *وإن ر لا أو منهما كل مبلغ علما مواء بكدا)طل 
باعهوإل الثمن، لجهالة فلا *وإلا ٠ البيع اصح ٠ منها كل م؛لغ وعلما ميعا وليس 
ونلمنه يهلرح أل على بكيا نطل كل ءلرغه فى إياه باعه أو د.ونه أو ؛مبه جزافا 

الباقيفي البيع صح ئا فيه فوحد طزق في سمنا أو نيتا انمتم، ُ؛اوإن صح الفيف 
حاز.البارل على تإصيا وإن اللأب، بدل يلزمه ولم الخيار ؤله طه بق

صففةيصح لا وما بيعه يمح ما بين يجمع أن وهو الصفقة. تفريق في رفمل( 
فيمهلمع فلا قيمته تجهل ومجهوإs معلوما بلع احداها: صور؛ ثلاث وله واحدة. 

فيصح بكيا منيما كل قال وإن ؛ ١ يصح فلا بكيا منهما كل يقل ؤلم ممفته 

كلبسترتح، أن بصى المشترتمه أذل والمظرؤز، الخمف ن ٣٠أؤلأه( منهما كا بلغ )علما )١( 
بالمع.إفراد.ْ يصح محنهما وكل فيه ومما المنه س بكيا رء؛لل الخام 

رطلكل المءث وباعه رطلان مغه ثأن أرطال عئمة مثلا الممءث أن علم بان منهما( ركل )٢( 
,الظمف زنة عاليه بمحتب أن على دئهم ب■ 

دؤهمأ.عشر باش الظرف في الخي الأرطال العتمة بعتلثه تال كانه المع( )صح )٣( 
بكيا.نطل كل الظرف هذا في ما بعتك نال كانه نصح، )٤( 
'■بغير وهدا بكيا، الأتمى الفرس هذه بطن في وما الفرس هذه بعتك كقوله بمح( )خلا )٥( 
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باعوإن يمطه، نصسه م صم بالاجزاء الثمن عليه ينقسم *ا أو كمد غيره ومحن ي
اليدني صح واحدة صفقة وخمرا، خلا أو وحرا، عبدا أو إذنه بغير غيره ؤعبد عبده الأيل 

الحالجهل إن الخيار ولمشتر بقسطه، لخل اض 

للخاء،أو بوطءدبر عرف لن وأمة غلام بيع ولا لقمار ا ونحوموجوز بيض ع ي ص
ءء المحاب 
ؤالجوزالبيض شإء يجوز ولا ينهما، يحال يامحها آن ويخاف أخته تسلم مجومي وص 

الباغنحقا عع أخيه صؤم على ّومه ؤيحمم أّكاوه، ولا القمار، من اكتبؤه الذي 
وكدافجائزة المناداة م المزايدة قاما المناداة. غير لي اوما يتأن وهو صريحارا' 

١لولأياتمن للخمل طلبه وكدا خيار. مدة ني أخيه إجارة على وامتثجاره إحارْ سوم 
بخمسة' لبادر حاصر بيع يصح ^١ ذلك، ونحو والجعالة والزارءة اناة الموكدا 

لمعبدوي غير ولو أهلها عتر س ال؛لد يدخل من وهو ايادي بمحضر أن شروط؛ 
نصيهإن لا عر بالعارف حاصر ونصلءْ عر بالجاهلا يومها عر بمحملخه 

وانله، شراؤْ ويمح البيع صح منها نمط اختل ثان  ٠٤١إليها حاجة وبالماس ' دي١ ١Jا
النصح.لوجوب له بيانه لزمه عر بالجاهل وهو البائي امتشاؤه 

وهيالعين ءكس فهو سيئة منه باكثر اشتراها ثم بمقد سلعة باع ومجن )نمل( 
يجوزداولت أبو ونقل ونحوه، كمن بزيادة صفتها تتغير أن إلا حرب' نقله محتلها 

لأنهمايجوز أصحابنا فقال آخرر بنقد اشتراها ثم بنقد باعها إن فأما حيلة. بلا 
َرمعلى ارجل يم *لا ناو الهي. أذ ممْ أش لحدث صريحا( اجاع رضا )مع )١( أمحق 
•سلم.رواه أخيه! "ام 

عليه،متفق وامهء لأئيه أخا كان وإن ياي حاصر يبيع أن ،انهينا أض لقرو ياي( )حاصر )٢( 
لهيكون لا  Juلباد. حاصر سع وأن ظقىاركبان أن الض. نهى خماس: ابن ولقول 

عاليه.متفق صمحارا، 

يشتريهاأن انمي ه ب، م أثر للحام ياكون لا لأنه ^^( ٧١رصدء )٣( 
برخصمنه التام 

ااناسدعوا لباد، حام يبع ،لا اذ. رّوز نال ذال: جابر لحديث إليها( )حاجة )٤( 
مسلم.رواه 0 بعك. م. بعضهم يرزق 

ومالمنتهى؛ رح ءي ناب وغتمء، المدع غي زندمه ١'^؛؛ غي به جرم حرب( )قله )٠( 
العينة.لمئلمه '^١ وّيلة يتخذ لأنه المذهب 

دناُير.بعنمة اشتراها ثم ليهم بمائتي بميعها أن مثا آحر( )بنقد )٦( 
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م1بباعه وإن ا•  ٢١لايصح لك وإلافالرس بحقك جئتك إن للمرتهن أويقول تيد، 
أذرععشم0 أنها على دارأ ُاءه وإن ا. يمأُ لم عجهول عس_، كل من البراءة وثمط 

رالخيارأ 'زضه ئنات جهله ؤلمن صح. أتل أو أكثر فبانت 
الغار""باب 

ثثشويمه الأثرم رواه ٠( صاحبه من الرس يغلق ررلأ والسلام الصلاة عليه لقوله المع( يمح )لا )١( 
اشاس؛(. شاء ءان غير متقباي نكحل ض علق يع كل نكاJا بذلك أحمد 

الالحق ثبءت قل رالراءْ مجهول، حوط هذا ن المذهب، من الصحيح وهذا يرأ( نلم  ٢٢)
لا.أم ااعقل قبل عايه ثمحل مؤأء مهللقا مأ العقّد - Ixjأمأْ إذا قاما نفعاأ تجدي 

الوليالمئلة يي مجانا نامشتري الزيادة اياع يعقل لم ما الفخ منهما فلكل )الخيار( )٣( 
تراضياوإن الغرض، مات لعدم الثانية في الثمن بكل باخذه بالقص المشتري يرض أو 

إجبار؟ولا جاز والقص الزيادة ص المعاوصة على 
لمما ُاإخيار ءالبيعان لحديث والمح الامضاء من الأمرين خير حللب هو الختار( )باب )٤( 

حزّام•بن وحمحم عمر ابن حديث ص عله متفق يتفرقا، 

مابمرة باع وإن الملك، ينتقل ولم عتق باعه ثم محعه رمة عتق علق ومن ا ذهُ الرجوع 
دامخيار  Vjمشاعا للبائع والنائد صحيح فالبيع عشر أحد فباث أقفزة عشة أنها على 

لهما.خيار ولا بفدرْ الثمن من وينقص حتح ص فالبيع نسعة بانت وإن ا إلشترى(ُ 
النماءود •يلزمه ويضمنه، ٠ فيهُ تممفه ينفذ ولا به يملك لا فاسد بعند والممبؤض 
تلفوإن نقمه، ضن نقم وان يده، فى بقائه مدة مثله وأجي •المتصل المنفصل 

أنهوعنه وءٍمْ، النأي في كما يبرأ لم عب كل من أبرأه وإذا بقيمته. صمانه فعليه 
علمه.عيب من يبرأ ولا البانعُ يعلمه لم عيب كل ممن يبرأ 

والإقالةفمه قل المأ؛ع في واكسمف السع في الخيار باب 
الكتاب■دن ' ٧۶جعله يجوز ولا عرض، بغير لأخذه أحذه لو الملمة رب الأن فيه، م رالرجو ا ١ ز 

ٌم. ؛'١٢
•الميق ينقصه مما ونحوها الأرض بخلاف الضرر، لعدم للبانع «لأ للمشتري( خيار )ولا )٢( 
نفذ.يراه ص صم وإن غيره، ولا ببيع فيه( تنميه يقذ )ولا )٣( 
واختارهماك قول وهو ثابت، س زيد ص ونحوه عتمان ص ذلك روى البانع( يعلمه رلم )٤( 

قاصابدرهم بتمانمانة المإءة بثممحل عبرا ثات ن زيد باع عمر ان ،؛أن روى لما الشيخ، 
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وإجارة،يمعاْ، والصلح ٠. الم؛عر في يشت '( المجلس' )خيار اادول ت أمام وهو اذةاّ 
أيطى المائع مكان محا والراد الجلوس، مكان وأصله اللام، بكر المجلي( )خار ١( ) نش 

كانا.ال ح ض

روىيا بعدهم، ض والتابعين الصحابة *و العلم أهل أكثر نول في المع( في )شت )٢( 
يتفرقالم ما بالخيار منهعا واحد فكل الرجلان تبايع ،إذا نال اف ;مول أن صر ابن 

وجبذلك على فباعا الأخر أحدهما خير فان الأخر، أحدهما يخير أو جميعا وكانا 
عليه.مممق البيعا( 

فيثبتالجالس خيار أجدهما; أقسام; سعة وهو امين، خير طلب هو الخيار 
غير٠ الأمة' في نفع أو عين على وإجارة الشنكة وفي ٢ المع' في يشترؤله لم إو ٌم 

إفرازلأنها إجبار قمة وغير لهما بعوض هجة عقد وطرفي يع عقد طرفي وولى كتابة 
ومتىه؟ بجنروى ويع وسلم. كممف لمحته تمط قبضه فيما ويئت بجع، لا حق 

ولوممحلو بمخالفة أو غبن أو بعييح إلا المسخ منهما لؤاحد يكن لم ؤبمقا العقد تم 
وأصحابما:حنيفة أم وفال الشافعي، نال وبه يلحق لم لزومه بعد بالعمل حياا ألحقا 

عرتالفمنة ؤتحمم ، كالمجلس' به الخيار إلحاق فكان العقل فخ لهما لأ1، يلحقه 
ألوهو الشرط خيار القاني؛ المع'؛؛• فخ خشية صاحبه إذن بغير العقد مجلس 
فلوطالت،، وإن فيها ن، فيئبمعلومة مدة نمن في بعده أو العقد في يشممحلما 

عمر:لابن عثمان فمال عثمان إلى مافحا يقبله فلم اف عبد على ردْ فاؤاد عيبا ئد به مثض 
ءg اللكاب 

رواه؛.;هم، بالف صر ابن فباعه عليه فرده لا، فقال: العتب؟ بهيا تعلم لم انك تحلم التاض 
إجماعا.فكانت تنكر فلم اشتهرت فضية وهده أحمد. 

اسرسول أن عمر ابن روى لما العلماء، أَكئر قول في المع( في يشمله لم )ولو ( ١) 
يخيرأو جميعا وكانا يتمنا لم  ١٠بالخيار منهما واحد فكل الحلان تباع ؛'إذا قال 

عليه.متفق البيع؛( وجب، فقل ذللئا على فتبايحا الأخر أحدهما خير فان الأخر، أحدهما 
ونحوم.حائط وبماء ثوب لخياتلة اّتاجره بان الذمة( )في )٢( 
فانهالجالس وفارفا كالنكاح، بقولهما جائزا يمر فلم لأنم عقد أنه ولما )كالمجلس( )٣( 

جوا)؟.على إبقاوْ فجاز جائز 
))البائعقال الميي أن جده عن أبيه عن ئعيب بن عمرو روى لما المع( )فخ )٤( 

صاحبهيفاروّا أن له يحل فلا خيار صفقة تكؤن أن إلا يتم؛لا، حتى بالخيار 
وحسنه.واكرمدى والأثرم ائي المرواه يستقيله(( أن حشية 
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شأبعرفا يتفرقا لم ما الخيار الماص من ولكل المودر'ُ. سائر دون ' ١٣^والصرف، 
نكثفيهما• يثبت لا فانه الشرط خيار على نابا فيهما شن لا وعنه الأصح، على )واللم( >١( 
لآُلونحوه. والضمان والرهن ثإلوفف والحوالة اقاة كالمالقوي( ساتر )دون )٢( 

ماسبميم باب لو فلت؛ لمه، وحفط محع رطب كطعام مضيها إلى محنى لا المع كان 
بهيذهب أن يخاف نيئا أن أوال فان أولى، وهو متجها لكان المحة 
فلاعات فإذا ٠ جائزر أحمد فقال الحيلة بجد ولم الخيار له 'وجعا ٠ سيئا منه فاشترى 

وحدفلأنا أسامر أن على كذا منك اشتبجيت أو كذا بعتك فال وإن لورُته خيار 
■الماسية من نصابا باع ولو يسنامر، أن نل الفخ وله صح معلوم بونت ذلك 

مدتهفي أحرم ثم الخيار بشمط صيدا محل باع ولو المشتري'؛' زكاه حولأ الخيار 
طلقهاثم الخيار بحمط الدخول قبل الصداق الزوجة باى ولو ٠ ر الفسخ له فليس 

يكونأن 'إلا به' بجدلم الخيار مدة في تغيب ولو استمدادها عدم فالأوإى ٢ ازو 
الصمففي الشمؤل خيار يثبت ولا القجضب٨ُ'. لانتفاء المشتري على مضمون غير 

أحدباع ولو الخيار، مدة في بالشفعة الأخذ يشت ولا واحدة' رواية واللم 
ُخيعنده. ذهابه مءت خوفا له يقرصه أن أزد بما )سيئا( )١(  الأ؛اصب  '

صمدة بالميع ينتفع لا المشتري أن على أو باتلافه، إلا ^ صفع يع على محمول رجاتزإ رن 
مدته.الباع بيد لكونه الخيار 

مويه.مل به يطالب لم إذا )لوؤته( )٣( 
عروضأو ألمان من النصاب كان لو وكدا ملكه، ر وهو الحول لممى الخشضى، رركاه )٤( 

المشتري.له ركاها حولا الخيار بثمط اكجا;ة بنية انتإها تجارة 
تقدملما جائز غير وهو الاحمام، حال في للصيد تمللث ابتداء لأنه ا المخ له رفليس )٥( 

الإحإم.محفلوزت في 
معهابالعف- ذلك على ملهلها أنه وجهه •لعل الوجهين، أحد هذا استردادها( )عدم )٦( 

عقد.ينهها يحصل لم فإنه المتلقط مع الحول يعد اللفهلة ميب بخلاف 
لحلبعدما حدث بعيب محله فلا المشتري مللث أي ملكه في حدث لأنه به( يد )لم )٧( 

ملكه.في 
العقلبعد الحادث بعيبه ردْ فله ذرع أو عد أو ولن أو بكيل كالميح القبض( )لانتفاء )٨( 

القض•وقبل 
اشراطبدليل التفمق، بعد علقت بينهما يقي لا أن على ُوصوءهما لأن واحاءة( )رواية )٩( 

علقة.بينهما يبقى الخيار وثبوت القبض، 
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الأخرخيار بقى أحدهما أسقطه وإن اّقطر أسقطه أو نفياه وإن ٠ بابدانهمار ه\ب 
الأزل

الأئمة.رواْ يتغرقاء لم ما بالخيار رالسعان ؤاللأم الصلاة عليه لقوله ر؛ابادائه_اا  ٢١ر ثغض 
لقولهالذ ثاء إن الصحيح ومو القائم، مدمحب ؤماوا مومى، أبي ابن اختانعا رصقط( )٢( اش 

بمياوع| وجب فقد ذلك على ناعإ صاحبه أحدهما خير أفان عمر ابن حديث في 
ي

المم.ترياستحق الخيار مدة في حصته الشمع  ٤١٠٠الخيار ياكء؛ل سقما الريكين نكا 
وينتقلبيعه حال الشفيع مريك لأنه مشتميه يد من المبح مقص انتناع اشر م ' 

نماءأو أجرة أو كب من البيع في حصل فما الماح إلى والقبومحن العن الثمن 
العقدأمضيا فمالشتر فمه فبل باغ يد في ولو ثلض وثلد لكمرْ عينه *ن ولو منفصل 

مدةفي ولد فإذا البح وفت الموحؤد والحمل للمبع تابع المتصل ؤالنماء غخاه، أو 
يبطللم استلأم برنير ولو البيع المد استخدم وإن ردْ لؤم الباغ على يدها نم الخيار 

ناحلهاالجارية المشتري ء وحلى وإن ٠ الوجهين أحد في كبيع السع ووقف خيارْاأ؛ 
زوالعلم إن الحد فعليه الباغ ؤمحلتمها وأن المسب، ثان حر وولده له وك أم صائن 

له،ولد أم تصير ولا الهر، ؤعليه به نيالحقه لا هق وولده نصا، ؤطثه ونحويم ملكه 
قيمته،وعليه حر وولده المب لحقه يعلم لم وإن جماعة اختارْ عليه حد لا ونيل 

الجسومن انمن، خيار الثالث: الخيار. مده فى المجيع ومض الثمن بنقد باس ولا 
ويدخلالبيع بسعر خبره له محن وأُا كاذب، وهو كدا فيها أءهلين، سلعة باغ قول 

فلايغبن لم يستعجل لم توقف. ولو المع م لامتعجاله غبن ومن بالغبن بصيرة على 
التراخيعلى عتب كل وخيار فيه، صحيح والعقد ُحرم وانمن إجارْ، وكدا له، خيار 

الشمبمريجر الغيح وفال أيام، ثلاثة الممراة إلا بحنماْ، على يدل بما إلا قط يلا 

اليمحال شريكا كونه المعتر لأن فم، أو الأل اليم أمضى مواء وفئاهرْ بعه( )حال )١( *j؛؛- 
حارا ■ا ى الكابر 

ذلك.وحد وند 
كايظر.الخيار يّهلل فلم الملك تختم لا الخامة لأن خياره( يطا )لم )٢( 
كعتق.والثاني الأحر بإذن إلا أحدهما من ينفد فلا وهو الوجهيءن( أحد )في )٣، 
وهوالإنصاف: في نال محرره، في والجا والقارح الموفق منهم حماعة( )اخاره )٤( 

الصواب.
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ااك؛ا.ِ

'لأدل
ويحرم٢. به' نكالمفصل نماؤه ؤله . للمشتري \ذيو1ن مدة واّك ٠. ومخهله' 

إلاالمسح له ليس حنيفة أم وقال مسف، وأم والناقص ماك نال وبهيا )ومحمله( ( ١) 
اوبؤصا. إلى يفتقر لا عقد نير أنه ولتا صاحبه بحضور 

الثافمر.نولي أحد وهو المذهب، وهو زالمشتريإ ( ٢ز 
المشتريصعان من نهدا ؤصححه، الترمذي رواه بالضمان(( رالخراج لقوله به( )وك)٣، 

له.خراجه يكون أن فيجثإ 

محابوليس جاز وقبله غمه أو البائع له يذله بعؤض المد خيار المشمى أمقط ولو ؛ ذمته' 
دامالرد قل كب وما ؛ تمدُ تحت سفة خيار في، مثله على وص ذي،ء، مح، الأرم، م، 

للبائعالممل ونماؤه ا وااليز،ُ كاك٠رة فقط المفصل نحاؤه وكدا فللمشمتي(، 
إذاوالحب ظهورها'٤؛ قبل الثمرة الممل الماء ومن صنعة، ؤتعلم ؤإلكر من كال

ولو، مجانا ندها فله المد يمنعر لا الثيب، ارشترى ،ووطء ' مخا والبيضة زمعا صار 
لهكان أؤدأ وحده لو كما بائعه إلى ؤده فعليه اثمى مما حما فوجده متاعا اشميما 

ومحن،الأرم، تأخذ اك الإمين، خير عندْ غمبما أو تعيين، أو الكر وضء وإن لدْ، 
قيمتهانقص مجا رد ؤالواجب، اكزرَ^، ويأخذ عنده الحادين، العيب، أؤش مع اند 
ثثضيفض لئلا الأرر أحد له وليس عاليه، الضمان لأستقإر مثاليأ كان إن مثله أو ذمته( ص )١( 

صارا. إلك، 
قياسوعلى غيمهما، أو محييها أو زوجها لها بدله بعوض خءاره١ أمقطت.، إذا همد( )تحت، )٢( 

بعؤنحس.ونحوها اإوءلائف عن النزول ذللث، 
علىمضمون والبيع بالضمان، الماج واللام، الصلاة عليه لقوله واللبن( )كالتجم؟ )٣( 

له.اؤه فنالمشميم، 

تجف،لم ولو منفصلة زادْ ظهورُا بعد أنه ومفهومه الهلع، في به جزم ظهورها( )تل، )٤( 
فيوجعل أحمد، منحوص وذكره بالصبا والرد التفلس في ثام،عقتل الماصي، به وصرح 
متمالة.زُادة محجر على لهه كؤر الكافير 

وجها، .^٠١١وذكر الأصحاب، أكثر عن عمل وابن القاصى ناله فرخا( )والمنة )ْ( 
استحال.ااذؤل الاسم ينيل مما أنه وصححه 

يمنع.وعنه صفة، ولا جرء نقص بؤطثه يحصل لم لأنه المذهب وهدا مجانا( يدها )فله )٦( 
اثترتم،رجل م نال عثمان أن سمين ابن عن باّناده الخلال رؤي لما الثمن( )ويأخذ )٧( 

ينما هنا وامش أحمد، اعتمد وعليه النقصان •ع مده ت عيب على ١طاع ثم ولمه ثوبا 
بالعيبين.وفته الأول بالعيب قيمته 
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تجربةبغير الأخر إذن بغم مها المص وعوصه الميع في أحدهما تممف يصح ولا محاب 

أرشبخلاف عشرين، معها رد شماض وشما مائة بكرا ممتها كانت فإذا بالوطء، أق 
صكتمه أي انمب دلس الباثع يكون أن إلا ارشترى؛ا' اخد0 الدي نمب ا ص

ذأسعبدا انمي مجل في أحمد فال كاملا، اكم|ن وياب أرش بلا ددْ فله المشتري 
٠' الثمم•بجميع الباع على يرجع الماع•' يد في وهو ُوجودا كان إبانه ان بينة فانام 

ضالباع على كله باض رجع المشترى عند تلف ثم انمب ال.اع دلس ولو 
ءليهر٣'.

علمثم وقفه أو رهنه أو وهبه أو أو كاكل،، بفعله المسع تلف وإن )نمل( 
أوالطعام أكل إن نكدا عليه، نص ُ؛؛ بعيبه عالم غير باعه إن وكدا الأرش، نص بمه 
لبائعهمشتر ؛اعه ولو أؤنه، أو مده قله عليه ود إن لكن أمشه فله ذأتلفه الثوب لبس 

١٠لثمنين١' اختلاف وفائدته عليه، ردْ الثاني للماع ثم الثاني الباع على ردء له كان له 
خبرةلغير دابة نكوب حتى اضنا على يدل بما تممف أو بعيه عالما ذلك فعل وإن 

ومتإلفروع- الكمي الرعاية م نال اك، كامالأرش له وعنه ُ له؛ أرش فلا رد ثض}< 
وإنالأنصاف، قي وصوبه حال بكل امش له أنه الذهب قياس الموفق؛ فال أظهر، 

عدحمضمرن المجع عن فات ما مقابلة ز لأنه البائم من المشتميم،( ياخده )الذي ( ١ ) بجش  ، Sr ٠١٠٠ ا!كاب 
نقمءبصمناه لو لأنا الثمن، مجن يقابله ما عه ممهل منه جزء فاته فاذا بثمنه، المثتمى الثام 

قيمتهبعثمة شيقا اشترى لو ما نحو للمشترى وال٠عورض العؤحن اجتماع إلى لأيي القيمة 
عشرون.

صاعخان وان له كان وجده فان عده الباع ويتبع المشتري، غر لأنه الثمن( )بجمع )٢( 

وْكهاإذا النكر وأرش تلفت إذا العين، عرض يلزمه أن ويحتل الموفق؛ نال عليه( )ض )٣( 
الممراة.وكلبن بالضمان، #الخراج لهول 

نائما.يه الُؤنا عه يوجد ولم العقد، له أوجبه ما منه لم البائع لأن بعيبه، عالم )غتر )٤( 
الم^أهلك لأنه بثيء مجع لا حنيفة؛ أم وتال ومحمد، مّسف أم نال وبه ألاشه( رفله )٠( 

العبد.قل لو ُا نأشبه 
نه.الغانية نحدم الثمنين اتفاق مء رد لا أنه منه وعلم الثمنين( اختلاف زوفاتدته )٦( 
يخترلم  ١٠امش من حقه فيسقط نانمأ بالمبع وض قد لأنه للعنب ل( أش )ج )٧( 

الخرف.نل الارر 



شبملل عنهما مات ومجن دفاره فسخ المشترى وتمرق ؛. ١سJي١ عتق إلا ٢ الج؛عل 
'لاق، ١^١٤٢وزيادة المائة.. ص يخرج فا المع إذاغسم )الثالث( نما;ْم 

لإفلعلم الشاة وحلب الرحى على ثالملحن بُا بمفلر الدابة 'كرمب المع( تجربة )بض )١( 
اصلمها. قدر 

حينثذ،افاغ حيار ويؤفْل المذهب هذا فينفذ، ١لمخياردن نمن لمبع الشترمح،( عتق )إلا )٢( 
يتقن.وال.ث.اغمت ^.١^٠ حنيفة أم وتال الذهب، فناهر ؤهو ينفذ لا اياع عتق أن ،؟ ٢٠١^؛

ملكه.لأنه عممه 
الندنؤ.وحد كالنفعة مؤنه تل به ءلالم< يكن لم إن يو;ث فلا حتالأ( )بملل )٣( 
لمايحل. لا باْلل حدلع وهو خائن، ئيا آكل الناجش الخاري: نال الناجس( )ميادة )٤( 

النجسمجع اشتركا فان عليه، مجتمق النجس٠ عن نهى الذ. رمول رأن عمر ابن روتما 
الرأي.وأصحاب الئافم منهم انملماء أكثر مل في صحيح فالماء 

أأت[بولا امش نله جه نأو صغه وإن المع أيش ول ُ رد0ر لا اياني أرش نل ممه باع 
رجعنديم بعيب المشترى ؤدء ثم دؤاهم عنه أحد ثم هب بن. شيئا باع لو وُ 

معيباوجداه أو الخيار و'؛مءلا شيئا اثنان اشتمي وإن ، بالدؤاهم لا يالذم، المشترى 
هنالالهن مجن واحد كشراء ؛، نميس—٠٠■رد فلملاخر أحدهما مصي 

^١غائبا أحدهما كان فان الأحر، نمتب الثؤ وإمجأحدهما نميب وؤد عليهما مده 
حتىأمانة يده في الخاب نميث، ويبقى الثمن من هلها بفحمته الحاصر على 

وإنُ ' المد من الأخر حق مفْل. أحدهما مصي عتب خيار إثنان ورث وإن بميم، 
أومعا  ١٠٠^إلا ل نليس واحدة صففة وعاتين في ءلخاما أو ممحي?ن واحد اشتنثما 

•*لإ؛؛ المنى. اختارها ذلك له وصه المع، بتفريق لتضررْ البائع على رده( )لا )١( 
الة؛املأ ٠٠ط

الثامله. شريكا ويكون المد نمه وعنه صبغه، إذا خيما حنيفة أم محول وهو المذهب، هذ-ا ؤد( )ولا )٢( 
الأول،العقد عليه ونم الذي هو الذهب لأن الذهب، عن المعوضة بالدراهم، رلأ رم، 

وكذاالدؤاهم، حكم وكذا حكمه، استقر آخر عقد والمعاوصة 
ءبالرووض وإحدى ومحمد يوسف وأم والثاخم ليلى أم ابن فال وبهذا نصه( )رد )٤( 

ثور.إبو حنيفة أبو محال وبه ^٠، له ليس وعنه بالعقد، ملكه ما حميع رد لأنه عاللث،، 
ثركارده نصيبه واحد رد فإذا واحدة، دمحعة ال-اع ملك من حرج لأنه المد( )_ )٥( 

ذلك.له يكن محلم مشقصا 
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ماءوجمع وجعيدْ، شعر ويد كتالتدلس( )خيار الرابع وإلسترسلأ ^
الميعنمة ينقص ما ومحو العيب( )خيار الخاص ا. عرصهال عند وإرساله الرحى ُل 

فيوبوله وإبانه، و-مذه، الرقيق، وزنا ؛• ثيادتهمار أو س أو عضو وفقد كمرضه 
قيمةبين محا قسط وهو باؤشه أمسكه يعد العيب المشتري علم فإذا ؛ الفراش؛ 

حنيفةأبي ومذهب عالك، تال ويه والإنماء، الفخ ين الخيار له فشت )والمترمل( )١( ثيأش 
له.نسخ لا اش 

فيفلنذلك حين الرحى دوؤان اشتد ه حببعد ١^١٠ إذا لأنه لليع عرصها( )عند )٢( 
الثمن.في فيزيد عادتها ذلك أن المشتري 

عنهنحفظ من كل أجمع المنير: ابن نال والثافم، حيفة أم نال وبه نيادتهما( )أو )٣( 
عيب.أنه زوج ولها تشتري الجانية في العلم أهل من 

عليه.نص الذهب وهو فصاعدا سين عشر ابن مميز من الغراش( في )ده )٤( 

فيوالقول ؛ الثمن؛ من بقسطه الباقي ود قله تلف وإن بالأرش، والهلالبم إمساكهما جوب 
لهيجوز لا وعنه تسهله، ردْ فله معيبا أحدهما كان وإن يمّينه، مع قوله التالف قيمة 'م 

ؤأنكرهالوكيل فامه حدؤثه يمكن مما العيب كان فان اكهما إمأو ردّهما إلا 
علىالشترى وده فإذا ، الثمط؛ خيار بخلاف المؤكل على إما;ْ يقبل لم المنكل 
والمذهبالبائع، قول القول إن قلنا إذا وهذا الموكل، على رده يمللث، لم لإقإره الوكيل 

غمالميع أن بائع قول ويمل الموكل على ويرده ، فيحلف؛ المثتري فول القول أن 
ويملمشتررْ، فقول المئوي هو المثيع أن البائع أنكر إذا شممحل خيار الممدود؛؛'وفي 

عبداباع ومن إليه، دفعه الذي ليس أنه بعقد معين نمءن عين في يمينه مع مشتر قول 
عليهالجني حق ويقدم له، ميء فلا ذلك المشتري ويعلم للمال موجبة جناية تلزمه 

الأرشيتمن والثانية وإسحق، الأوزاعي قال وبه اروايتين إحدى هذا الثمن( ص )بقطه )١( مإض 
eه المحاب 

الردلأن القبض قل فيما محيفة آبي وقول الشافعي قول وهو منهما الباقي إس-الن مع اص 
صرر.وذلك البائع على الصفقة تبعيض 

به.الإقرار فملك معه للعاقد شمطه يملك لأنه الئءهل( خيار )بخلاف )٢( 
ؤده.فله عنده حدث ما أنه أو العيب هدا ويه اشتراه أنه باهأه الهت، على )فيحلف( )٣( 
الفخ.امتحقاق وينكر ملخه هدا كون بمكر لأنه الردود( )غير )٤( 
قبلها.التي بخلاف القي استحقاق على اتفقا ها لأنهما بيمينه مغتر( )فقول )٥( 
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لإ،ب؛. الأرشُ تعض العد عتق أو السع تلف وإن الثمن• وأخل- وده أو والعيب، الصحة 
فاملءافوجده فكمه نعام وتيُض هند كجوز كسمه بدؤن عيبه يعلم لم ما اشترى وإن 

بكلرجع دجاج كبيض كان وإن كمهُآا أرش مد رده وإن أرشه، فله فأمسكه 
لمحاولا حكم إلى يغتفر ولا الرصا، دليل يوجد لم مجا متراخ عتب وخيار '• اكمنُ 

٠.ر يمينه مع مشتر قفول العيب، حدث عن عند اختلفا وإن / ُ صاحبه حضور ولا 
بمخبيراييع في خيار )السادس( يمين بلا قل أحل-هما قول إلا يحتمل لم وإن 

ولابدوالواصعة. والرائحة والشتكة التولية؛'"، في ويثبت أكثر. أو أفل بان عتى الثس 
ثئشالقتول في قال حشمة أبا أن إلا ؤالشافم، وعالك محيفة أبو نال ويه الأرش( )تعين )١( 

اشالع• أشه مضمون بفعل ملكه زال لأنه له، أرش لا خاصة: 
رؤإيةؤفي له ؤإلشافعى؛ حنيفة أبو ؤتال الثمن، ؤأخذ المدهّس، هذا ا كمه أبش )بد )٢( 

تفريط.ولا 'يلبس الماع من لتس لأنه مالك مذهب وهو بقيء البائع على يرجع لا 
فيه.نفع لا ما على ؤنع لكونه أصله. محن العنلء اد نبه يين هذا لأخ الثمن( بكل )تجع )٣( 
نصاإلى يفتقر فلم له تحق م عقد يع لأنه القاغص، تال وبه صاحبه( حضور ^ولأ )٤( 

مشتر.بيد أمحانة الفخ بعد ؤالمبيع كالطلاق، حضّوره ولا صاحبه 
لهيجز لم زوجته إلى دفعه فلو المشاهدة أنها والفلاهر يده، عن يخرج لم إن يمينه( )مع )٠( 

الحلف.

إذاعليه المكتوب الثمن هو والرقم الرقم، ييع بأس لا أحمد: نال التولية( في )وشت )٦( 
الثمن.لجهالة باطل غاليع يعلم لم فإن الياء عامة مل وهذا العمد حال معلوما كان 

أشبلم إن الخيار رللمش1رى الجاني، ؤفة من فيستوفيه ا ُاسرأآ السيد وهو الباع كان إن 
بذمته١ادرش تعلق موسما السيد كان وإن كله، بالثمن ؤجع فسخ فإن عالما يكن 

ثالمإبحةؤالثمكة التولية في يتبن خيار )المادس(: لازم. والبيع الجاني رقبة عن ويزول 
بالفاؤلهافتصح المع، من أنؤإع ؤهن ' ونحوه؛ الثمن في بنيادة أخم؟ إذا والمؤإصعة 

البيع،والتوليه ٣١نما منها أسهل المساومة ويع الثمن، بتخيير المع وهي البيع، وبلفظ 
أجلالمابق• ،ذل-م إمحضاوهما تعذ-ر فإذا المئترتم، حق على صابق الجناية حق لأن )معسا( )١( 
ازضماله برأس المبتع أخذ بين الخيار المشري أن أحمد عن المنصؤص ونحو٥ا الثمن )في )٢( 

يأسلا المشتري لأن الناقم، قول وهو حنبل ذلك نقل تنكه وبين الرُح س وحمته 
المذهب.وياتي الثمن، بذلك الماء في مض له كان وبيما أيضا، الثمن ْا-ا في الخيانة 

=بكل المشتري يعلم أن يحتاج لأنه البائع، على المابحة لضيق الحاوي: في قال )نصا( )٣( 
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الممن آو ٠ موجل؛ بثمن اشترى وإن المال• رأس المشتري معرفة من -بمميعها في لإوب اماب
الثمنمن هلها بقالصفقة بعض باع أو حيلة، ثمنه من ياكثر أو ، له؛ شهادته تقل 

أ؛ادمذعب المذمحب، عن-ا الضرر، لزوال خيار ولا المشتري على يوجل موجل( )بثمن )١( مثش 
الغسح،وبجن حالأ الشد عليه وم الذي باكس أخذه بين يخير والشافم حنيفة الأول 

المسستري(بذمة يرسمح لم الباح 
ومحمد؛يوسف ؤأبو الشايم ؤتال حنيفة، أم تال وبهيا ذلك، يبين حتى له( )شهادته )٢( 

منهمالثإء في مجتهم أنه ولنا بثمنه، ؤأحبره صحيح يعقد اشتراه لأنه يبين لم وإن يجوز 
لهم.ويمح يحابيهم لكونه 

فيهأثركنى له تال لن نال فلو الثمن من بقسْله بعضه بيع والشركة المال، رأس ب ض
،٠ ء - ، الك؛اب  امحؤلبشتكة عالما وكان اشت؛ئم نقال احر لقيه وإن نمنه، إلى انهمف ١^^^ التاض 

ؤهوكله نمسه ؤأخذ صح عالما يكن لم وإن انع، وهو نصفه نصف فله فشركه 
فالهمجعا فاثن5اه مها أثتكاني آخر لهما فقال لاثنين السلعة كانت وإن النصف، 

ابيع.منهما واحد ولكل الصف له كان منمدأ منهما واحد كل أثوكه وإن الثلثح، 
إلىانحمف تمحقه'ذاءه بعني اخر له فمال نصفه ومض طعام مجن نمينآ اشترى ولو 

الشنكةتمح لم الثمن ينصّف القفيز هدا في أشزئتي نال وإن ٢ المقبوضرر التصق 
أنو١لمرابحة ٢، الثمزأ مع المع واحد لكل فيكون النصف وهو منه نبض فيما إلا 

بلا،فيصح عثراؤثرُح بها يمك مائة فيه مالي رأس فيقول: معلوم وريح بثمنه ييعه 
فيكمْدرهما عشمة كل في أريح أن على قال: وإن وعشرين، مائة الثمن ويكون كراهة 
فيهاويكرْ عشمة، وؤضيعة بها بحكه يقؤل: أن الممايحة عكس والمواصعة ؤيصح 

هل-ْم المإبحة بيع أمجا تلن، الإنصاف: ني نال ذلك، وغير والوزن الممد س نتيء = ماض 
.، ء ٠ الكتاب 

حقم الحاوك، كلام فإن بينهما مخالفة ولا ، ٥١وأمهل للمشتري أولى تهو الأزمان الناس 
الماكة.بمرك للمشتري الإنصاف وهاحب البالع 

تيه.الثمي مأمزا يصح الذي لأنه المنبؤصى، النصف إلى رانصمف )١( 
البالثزكة المشتري تممف خ اول للمثمي باق يفض لم الذي والصف الثمن( )بئع )٢( 

منه.قبض فيما إلا يصح 
ويرجعصحته، تمنع لا الثنن نيادة لأن صحيح فالبيع أتل أنه علم فان عشؤ( )ودح )٣( 

لراده.با 
هاشمبن أحد ونقل عاص، وابن عمر ابن بكراهة واحتج عليه، ص ويصح( )فيكره )٤( 

يصح.لا بدناهم دماهم كانه 



أجم زاد وُا وارد، اك الإُ-ص الخيار غلل-ضري باكس تخبمْ *ي ذك محن وأم 
لأُلإرأس يلحق عليه، جناية أو لعيب أنشا يؤخذ أو خيار، مدة ثى منه يحط أو ثمن 
بالحالأخبر وإن ؛ به؛ يلحق لم اليع روم بعد ذك كان وإن ٠.  ١٠١ويخبر عاله 
الكابمدة في اشتراه أو المشتري عن الثمن بعض حط بأن السلعة صهر تغير فإن به( )ويخم )١( 

غيرهماعن نعلم ولا حنيفة وأبو الشافعي فال وبه الثمن في به وأخبر بالعقد لحق الخيار 
حلاقهما.

الشافعي.قال وبه إبراء، والقص الهبة، شروحل لها تعتبر هبة بعده الزيادة لأن به( يلحق )لم )٢( 

مآبايائد حط أثل المال رأس بان متى أنه الأبعة هده في والمذهب فيها، يكره ما 
اشممتهقال ولو ا للمشتري خيار  Njمواضعه في وينقصه مإبحة في قسطه وبمحط 
^١^٠١يمينه عع فؤله فالقول به تحبرن عما زائد والثمن غلطت تال يم بمائة، 

حلففان أُكثر، لمنها أن البيع ونت يعلم يكن لم أنه مشتر بطلب نحلف ، الأكثرُ 
علهونع ما عتر له يكن لم المتن ءن نكل وإن اريادة، ودفع ارد س مشتر خير 

وهوبالصدق معروف يقل وعنه نال ُ ببينة إلا يقبل لا أنه التنقيح ني وندم العقد، 
الموفقوخالف الغلط، علم عليه بائع بدعوى مشتر يحلف ولا اه، أظهر. 

يخبران لنمه ؤخا۶ إأكا ّكحاجة تخحه رغبة شهم* نثا اشمئن وإن م ار ن•ال
أيادوإذا وذهب، الماء حال كان الذي لأحل غال ص كالماء ويصم بالحال 
ؤحصتفان بثمنها، أخبر متصلة نيادة زادت أو بحالها وكانت لعة البثمن الأحبار 

انمىوإن كذُب، لأنه يجز لم الحال يبين ولم ثمنها بدؤن ؤاخمه بنقصر تغكيت او 
اشتإهوإن فقط، وحهه على به أخبر ضآ أو بنمه بعشمة نحو0 أو وقصمه بعشمة ثوبا 

ويحعلبالحال يخبر بل مرابحة يبعه لم بعب؛ افتراه ثم عشر بخمسة باعه ثم بعثمْ 

مثحم زد فقد الزاني عه •شط به أخم  ١٠٠أل بان إذا اكِب لأن مئتري( خيار )«لأ )١( 
مخيار• له يكن فلم 

قولوالقول ائتمنه، فمد المرابحة في البائع مع دخل لما المشتري خ الأكثر( راحتاؤه )٢( 

روايةومر الشارح، واختاره عله، الخرم كلام وحل الموفق واختاره ببينة( إلا )لأمل )٣( 
حمد.أر 

ذلك.؛علم لا أنه الهتن عليه أن الصحيح فقالا؛ والشارح( المؤفق روخالف )٤( 
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،٢١١٧نحا!الثمن ندر في اختلفا فإذا المشايعن لاختلاف خيار )السابع( فحسن. 
بكذا.اشتريته ما المشتري يحالف ثم بكوا، بعته وإنما بكيا بعته ما ١^١ البائع فيحلف 
كانتفان ا، الاخرر بمؤل أحدهما يرض لم إذا الفسخ ؤلكل بكذا اشتريته وإنما 

فسخوإذا مقتر، فقول صفتها في اختلفا فان ٢٣١مجئلهاقيمة إلى رجعا تالفة السلعة 

ؤإلشافم،حنتمة ؤابو ّثريح قال ؤئه المذهب ؤهدا بينة، لأحدهما يكن لم إذا )تحالفا( )١( يخأّ" 
عنعيد مابن وعن بمتنه، مع المشتري تول القول أخرى رواية وله مالك، عن رثأية وص أش 

ويرادانالباع قال محا فالقول بينة بينهما وليس البيعان اختلف ررإذا نال أنه النم 
أحمد.عن المنان.ر ابن وحكاه ماجة، وابن صعد رواه التيع، 

محياليمين عن المشتري فنكل اناع حلف فان الأخر( بقول أحدهما يرض لم )إذا )٢( 
وملي.عمر ابن حديث، ذلك ووجه البائع، وكيلك عليه، 

الخمتول وهو بكر، أبو وا-محارْ غارم. لأنه فها المشترتم، قول ويقبل مثلها( قيمة )إلى )٣( 
الأنه مفهومه قاتمة، والساعة واللام، الصلاة عليه لقوله حضفة ؤأيي والأوزاءي والثوري 
تلمها.عند اكحالف يشرع 

ابعتمةر اشياه أنه يجوز اؤنيل ر بخمسة عليه تْوم أنه ويخر الثاني الثمن من ابيح افاب 
ثوبااثنان اشرتم، ولو بالحال. أخبر قيء يبق لم لو قولهم على ،ويجيء أصوبُ وهو 

بذللث،صاحبه نميّي، أحدهما فاشمي وءث.رون إثنان فيه لهما بذل ثم بعشرين 
لاختلافيثبت خيار )السابع( وءشرينر؛ا. بأحد اإ٠رايحة في أخبر السعر 

أوباتالة عفان وفسخ قبضه بعد ثمن قدر في اختلفا إن فمهل بائع ، ويحلفالمتبايعين، 
المئّتجكان إن بمنزلته.ما قويتهما أحدهما أو ماتا وإن غاؤم. كل كذا بج، بعيؤد 

الوارُث،ؤكان قبله كان وإن ٢ ، التحالفبنفس ينفخ ولا الفسخ، وقبل التحالف، بعل- 
العلم.نفي على حلف، يعلم لم وإن البت، على حلف، وعلمه العقد حضر 

المإبحة.فى يه يخبر أن يوجب النماء نؤم أحل الملم ^٠ بخمسة، عليه )تقوم )١( مأّش 
٦٢ي *ءا ء الكاب 

المروع.في وقدمه ؤإلثارح، الموفق المقنع، في فدعه بعثمة( اشتإه رانه )٢( الخام 
الخدهب.وهو الأول عن ؤتال الصواب، وهو الإنصاف في قال أصوب( )وهو )٣( 
صاحبه.نصيب ثمن عشر ؤأحد الأول نصيبه لمن عنمة وعشرس( )باحد )٤، 
كماالحجة في وعارصهما ;اختلافهما ينمسح فلم صحيح عقد لأنه التحالف، )بنفس )٥( 

بالفسخ,أحدهما تصريح من بد لا بل بينة، منهما كل أتام لو 
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اذنحاب
وإنينفيه، من فقول تمط أو أجل في اختلفا وإن وباطأر*ا ولاهمأ انفخ العمد 

اشحتى يدْ ما تسليم منهما كل أبي, وإن • ٠٢٢١وبطل تحاكا الميع عض في اختلفا 
الثمن،ثم المع ويسلم منهما يقبض عدل نصب — عين والثمن — العوض يقبض 

غاباكان وإن المجلس، ني التمن كان إن مشتر ثم بائع أجبر حالا دينا كان وإن 
ثيأرإثم وعليه باطا، الفنالم حق في ينفسخ ولم المفللؤم حق في وباطأ( >1ل\همأ )انفسخ ( ١ز 

الأيلكالاعان. باطا يشخ أنه أحمد كلام وظام القامحم: قال الغاصب، 
لأنهالمد،لجا ؤعو يبه الباتع قول القول وعنه الثمن، م اختلفا لو كما الع، رويملل )٢( 

الأناعفي به وحزم التمن، في ا واختلافهالثمن وجوب على ا ولأتفاقهكالغارم، 
•ا وغيرهوالخهى 

يلعلمهما جزافا ونحوم بكيل اشتراه ما نبض فلو المبيع، في التعمق في رفمل( 
وإنصح لكيله اعتبار غير من ونمحؤه بالكيل باعه ثم ؤنحؤه كيله شاهدا بان قدؤه 

مكيلاكان أو جنافا قبضه إن وكدا يجز، لم به باعه ثم فقبضه ونحؤه بكيله أعلمه 
نبلفيه يتهمن ولا عهدته من بريء بكيله لائ٠ُه مجمدنا نبضه وإن وزنا فقبضه 
بعضهأو البح كان إن قدو0 غي قوله قبل يمدنه لم وإن ا القبمي اد كاعتباؤه 
ببينةت، ثبأو حاله على بقائه على اتفقا وإن حاله، على بقائه في اختلفا أو مفقودا 

عليه،والنقصان للبائع فالزيادة بمتله يتغابن كثترأ نقمن أو زاد فان بالكيلُ؛ا اعتبر 
المتعينةالصمم في وعنه الثمن، مءن نقمن محا نط البائع ود معين على العقل وقع وإن 

انمذر:ابن وقال ؛ الشتريُ مال من نهى نلختخ وإن قبضها، قبل بجعها يجوز أنه 
.وقاليستوفيه حتى يبيعه أن له فليس ؤلعاما اشمكا من أن على الخلم أهل أجمع 

٠^٦المتبة. كالمبرة يعير قدره  ١٠٠٠-^،مع ولأنه به، المقصود لحصول فيه ممغه رصح( إ ١ ر 
؛يابقدره. علمه لعدم النبض اد لفيصح لم قدره يعلما ولم جزافا( قبضه ران )٢( 
البانع.يممديقه له مناخية منه ييض لم نقصا' المشتري ادعى فان القبض( )لفساد )٣( 
اللبءب.ليزول الدرع أر العد أو أو بالكيل( )اعتبر )٤( 
رامضتعمر ان وعن وأصحابه، القاصي واختاره الحاش نقالها المشتري( محال ص )فهي )٥( 

الصحابيونول البخاري، رواه المتاءا( محال من مجموعا حبا الصفقة أدزهته ما أن المنة 
■الم سن تمتمي المنة، أُضت 

قبضه،بعد كما فيه والتمرذا بيعه جاز المشتري ضمان في دخا ولو يستوفيه( )حتى )٦( 
وأصحابه.القاصي قول خلاف وهر ؤلعام، كل في المع تعميم على يدل وهدا 
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ماب
عهابعيدا غائا كان وإن يحضمْ، حتى ماله وبقية المبيع في عيه حجر البلد في 

ماولتغير الصفة نى للخلف الخيار وشت فللبالع معر والمشتري ؛ش 
رويته.تقدمنا 

اى

مالهض م والرجرع الفخ له فكان اض تأحم م صررأ علته لأن الفخ( )فلياّع )١( لإت 
الفل-،.ك م

هومضه مل بيعه س يمنع الذي أن حنل ين أحمد عن الأصح عدالر: بن اظ 
}نضهُ ما مامواه بيع إباحة غمفهوب ٠ ١لطعامر 'م 

ولا٠ مئترُ يقيمه حتى الباثع صمان مجن سابقة موية أو بصفة والمبيع )ضل( 
بماافتراه شيثا باع ولو ونحوه، مكيل غير ولو مضه مل نيه التصمف للمشتري يجوز 
باعثم بملعام فقصا أو شاة اشمى لو كما ونحوه مكيل مجن توفية حق به يتعلق 
دوناادول العمد انفخ مضه مل الطعام تلف ثم بالشفعة الثقص أحد أو الشاه 

الشقصأو الشاة مشتري على الدول البائع وبججع بالشفعة، الأحن- يبمهلل ولم الثانيُ'؛ 
لأنهالشقص به اسمي الذي ١لعلعام مثل الشفع من ١لمشمي وياحد ذللث١ بقيمة 
يافي نحوه أو بكيل ولو المبيع نما وإن ُ مهمار لتعذر العقد عليه و؛غ الذي 

نلنهإذا يضمنه لا بائع يد ني أمانة وهو ملكه، نماء لأنه يللمشمي مضه مل بائع 
بدلهأحذ له الدمة في ومحا ، ك٠ثمن١ الذمة في ليس الذي والثمن ، ^jaJبغير 

زاد.نمه. نل الطعام بجع عن نهى . الم أن وذلك الهلعام( )هو )١( ثثش 
كانأنه أيضأ عه وروى الحديث، بالقيع، الإبل بجيع اكنا عمر ابن حديث مه )مضه( )٢( ام 

فقالاف، ؤصول يا لك هو غقال؛ بمنيه الم سال لعمر بحي صعب بكر على 
المعم التعمق م ^ وهدا نمت، ما يه اصنع اف عيد يا لك هو . الني 

نضه.قبل إيأ0 ؤهبه ثم ثمنه ونقده جملا جابر من وانمى مضه. مل بالهبة 
نحوه.أو بكتل المع فاشيه توفيته حق لنمه لأنه مشتر( يمضه )حتى )٣( 
أصله.ُن لا المخ حين من للعمد ؤع المخ لأن الثاني( )دون )٤( 
أوالشاة مشتري على الباع ويرجع لقوله علت الثقص، أو الشاة من أي ا( فيهالمد )لتعذر )ه( 

ذلك.بقيمة الشقص 
المشتري.إذن بغير القبض وجواز التلخ، أحكام في )كمثمن( )٦( 
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اص

محى نه •مرفه بمح ولم  ٠١بالقدرولزم صح ونحوه مكيلا افترى ومن )يمل( 
اشوإن البيع، بطل سماوية آفة تلف ،وإن أ البائع صمان فمن قبله تلف وإن ا، أ يقبضه 

يجوزعداه وما ببدله، متلفه ومطالبة وإمضاء الصسخ يئن مشتر خير ادم أتلفه 
ثراضخيار. لا حيث إجماعا ذكر0 بالعقد( رولزم )١( 

الكابط  ٠
اشونال عاليه، متفق نمه نل الطعام يع ر نهى واللام الصلاة عاليه لأنه يفيضه( )حتى ( ٢) 

ييعوْأن النه رسول عهد على بممئون مجاليه الطعام يشترون الدين ءرأيت عمر ابن 
صمض رحالهم، إر مثْ حتى 

متعيناكان سواء المعدود م وكذلك الخرم، كلام ظامحر وم الا؛ع( صمان )فمن )٣( 
إسحق.ثول ونحوه أحمد، كلام ظاهر وهر منها، كمفيز ُتمن غر أو كالمبرة 

الماب١لتصرذs وله نبضه يعتبر لم غنيمة أو وصية أو موروث م ملكه تعين ولو  ٠١لأمحتقرالآر
عقدهلصحة ثممحل نبضه وما وعاؤية، شنكة ومال ورديعة مقبوض كمبع نبله فيه 

فلاناميا عقدا تعاطيهما ويحمم قبضه، قبل فيه تحمفه يمح لا وملم كممف 
٠.كمنر ١Jلا كمغصوب، بقيمته وليادته ويضمنه فيه تممفه يتقد ولا ، يمللئ، 

إلاه'؛' لفه نممن وكيل فض ويجوز اشخن، عند الكيل زلزلة وكره )فمل( 
إليهودفع بعينه مكيلا منه اشمى فلو كيده، ووعاوْ ُ ماله' جس غير من كان ما 

ففعلحقك قدر المبرة هذه من اكتل قال ولو مفثوصا، يصير فانه كله وقال الوعاء 
باقياكتال ثم ملأه فكانت جوزة ألمح وعاء في فمد معلوما عددا افمى ولو صح، 

*ؤضعين لا الذمة قى عليه العقود لأن ونحوه مكيلا ولو بتالفه العقد ينقم فلا )N^؛^( )١( 
اماب Srم

ص،. ازلن

مثاله.أجة ؤكاليه الشرع إذن بغ؛رّ بيده لحصوله به( يملك )فلا )٢( 
تقييدهينبغي المحرر حوانني في اف نمر ابن تال فيه، الملك انتقال لعدم رلأ؛اكس( )٣( 

كونأن فينبغي جاملا القاص كان إذا أما العقد، بفساد عالمأ القاض كان إذا بما 
صمانهالتزم فيا ذلك يضمن أنه في جاهلا كان إذا الغاصح محن القاض حكم حكمه 

ا،و.غير لا 

ففعللمنه ثاّثوذححةاك>ن بعه ونال ميئا لربه فدفم دين عاليه فمن ه( لنفه نف)ُن )٤( 

عوضه نفمجن يتوفي أن يمح فلا ديته جنس غير من باعه بان ماله( جس غير )من )٠( 
•فيها ينكل ولم معاوصة لأنها دينه 
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فمن— ونحوه بكيل المسع ماعدا — تلف وان ٠ نضه؛ قبل فيه المشترى تحمف آماب 
أوعد أو وه أو بكيل بيع ما نبض ويحصل نبضه، مجن باثع بمنعه مالم ، صماتهُ 

بمخالمهاْأ.وغيره بماوله، يتناول ومجا أ؛، بمقاله لأقل وما صبرة وفي ا ر بذلك ذرع 
الدنانيرعها فاخذ بالقح الإل سع اكنا تال عمر ابن روى لما نفه( )نل )١( ثثش 

إذابأس لا فمال: ذلك: عن . الم مأكا الدراهم، عنيا وناخد بالدنانم وسع اش 
وينهمابمترقا لم ما يومها بسعر يوحد أن باس الأ لمظ وفي مءر محكما ولتس تمرقا 
ابنوحديث العؤصين، أحد وهو مضه، قبل اكمن م تصمف وهدا الخمسة، رؤاه ثيءء 
الزوائد•في جابر وحديث البكر، في عمر 

الميعوهدا باكازا !الخراج واللام الصلاة عليه لموله المشتري اي ضمانه( )فمن ( ٢) 
حباالمقيمة أدنمحه ما أن الستة أمضت عمر ابن وقول علته. فضمانه للمشتري اؤْ ن

المتاع!.مال من مجموعا 
كلم القض أن أحرى رواية أحمد عن روي وقد الناقم، قال وبه بدلك( ذرع )أو )٣( 

فكل،بعت !إذا قال الم أن عمان بن عثمان روى مجا ويا المتم، مع النخلية تيء 
اثترى!من نال اذ يمول أن هريرة أبو وروى البخاري، رواه فاكرا ابتعت وإذا 

لم.مرواه يكتاله(( حتى يعه فلا تلعامحا 
اشترواإذا جه  ٠٥١رصول على يقرئون ،!كانوا قال عمر ابن لأن بممله( ينقل )وما )٤( 

بيعا فيوحب ا إنالكيل أن بجن وهدا يحوزوه! حتى مكانه في يثعوه أن جزافا الْلعام 
بالكل-

علىواكره العمار وكدا ممتاحها، يلمه أو الدار باب له يمتح بان حار، بلا )بتخليته( )٠( 
الشجر.

ض
أوباولأه عنه الصدقة في لميمه أذن ولو بقبض، فليس بالعاب الوعاء بدللئ، الجوز الخام

وعدووزن كل أجرة من المع توفية ومونة بجرا، ولم يصح لم به الضارية أو محمفه 
البدليةباء بدخول الثمن عن المن ويتميز ، ومثترأ باع من باذل على ونقاد وذرع 

يكنلم إذن بلا أحده أو الثمن الماثع غْب ولو النقيين، أحد الثمن كان ولو 
بيعفي وكا ومن أخهنا، أمين حاذق، نقايّ على صمان ولا ' ُ القاصة مع إلا قبضا 
مؤجرمن وتصح المنكل، إذن بغير الأفالة يمللث، لم فاشترى فراء في وكل أو ناع 

ذلك.مونة فوجب عليه واجتة توفيته لأة ونحوهما، ومحثتر( باثع )من )١( الكتاب 
وندرا.نوعا المشتري على له لما موافقا وكان بيده تلف بان الماصة( مع )إلا ٢( ) ص
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٩ولاشفعة مها خيار  Njاكمن، بمثل السع مض مل تجوز ا أ مخ و)الإقااة( 
والصيارمالربا باب 

اوك؛اثنادما أنال »_ قال أنه الم.ب عن روي لما متعة ومي يع، لا فخ( )ؤالإفالة )١( 
ُاشامة،. ايوم يقل ولم داود أم ورواه ماجة، ابن رواه القيامة٠ ُم عثرته الله أناله يعته 

ؤكاسه!وثاعده ومنكله الربا آكل »لعن أنه . الني عن مسعود ابن روى لما )الربا( )٢( 
عليه.متفق 

اماب
الثاض

م٠. المئتريُ تلزم لا الأنالة بعد المبيع ئد ومونة ، ' aJالاستحقاق كان إن وثق 

المحلوتحريم واكمف اللئام باب 
نوعان:اوهو أشياء في اء اونأشياءأ في تفاصل وهو ، الكبائرأومن محرم وهو 

كيلهيتاتى لا يسيرأ كان ولو وُوزون مكل كل في محرم يثة النومحيا الفضل، محيا 
مطعوماوالفضة الذهب من ١^ دون كما وزنه دلأ ؛ بتممتين؛ تممة أو  ij*sjكب' 
ويجوزجنس، موزوني كونهما النقيين في العلة فتكون ُطعوم؛لإ غير أو كان 
وعلالإنالة، تمح لم ثزكا الاستحقاق كان إن وظاره له( الاسحقاق كان )إن )١( 

ملضخلانه. على اياس 
امحامعلى قهرا بالمب فسخ لأنه امد مؤتة ه فتلنأ لعيب الفسخ بخلاف المشمهيا ولا )٣( 

بمإصعيهما.عنهما المخ بخلاف الباثع، 
الزيادة.لغة وم والياء، والواو بالألف يكتب مقصور )ابيا( )٣( 
الموبقات.المع في إياه واللام الصلاة عليه لعده الكباثرإ )ومن )٤( 
ه.بجنوموزون بجنسه كمكتل )أشياء( )٠( 
ممحالة روى لما ه، جنغم من ولو بموزون وموزون بمكل كمكتل أشياء( )في )٦( 

بالشعررالشمر بالبر والبر بالفضة والفضة بالذهب !الذهب قال ؤئ النص أن اكام—٠ 
هدهاختلمتج فإذا بيد، يدا بسواء مواء بمثل محثلأ بالمالح والملح بالتمر ؤالتمر 
مسلم.رواْ بيده يدا كان إذا سئتم كيف فبيعؤا 

الكتل•في بتساويهما العلم لعد-م )بممرس( )٧( 
معنى،ينهما يسوى والجس صو;ة، يتهما يسوى والوزن الكيل لأن مقلعوم( غير )أو )٨( 

علة.فكانا 
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ولاوالفض، الحلول مه ويجب هُأ؛ بجنيع وموزون مكيل في الفضل ريا بمحرم الاروب صاب
الممله محال مض، بممر المص. إلى بلال »حاء تال سيد أم روى لط بجنمه( )يع )١( ثثش 

الملطعم بصاع صاعتن نت وديء تمر عتدنا كان قال; بلال؟ يا هذا أين من ؤج أش 
تشتريأن أردت إذا ولكن تفعل. لا الربا، عين أوه والسلام: الصلاة عاله له ممال 

الحدث.ط؛ على العمل الرمذي: نال عليه. •تفق به« اشتر ثم آخر سع التمر نع 

كالمعدوداتمزذi ^٠ يكال لا مطعوم ني يجرى ^١ ٢ غيرهماُ من الموزون في إسلامهما 
الجسفي إلا يحرم لا وعنه ٠ ١ ونحوها والثيض والجون والطيخ وارمان التفاح ن م ص

كانإذا إلا ذللث في يحرم لا وعنه ٠ للادمي؛ مْلعوم وكل والفضة الذهب عن الواحد 
يعجوز الشيخ أن إلا ومفروبهما، برهما النقيين في اربا موزونار؛آوبممي أو مكيلا 

وجوزعليه• الناس وعمل فلت: الإنصاف: في قال حالا، بقيمته المياح المموغ 
مقابلة*ي - ^١٧جعلا حالا بقيمته ه بجنونحوم كخاتم مباح ممنوع بيع الشيخ 

التفانحلويجوز للحاجة، بالتحرتم، ربوتم، موزون بيع أيضا وجوز كالأجمة، فهو الصنعة 
لصائغفال إذ فامجا والشرح: المغني وفي ُ الروابتين إحدى في نمتاعته يوزن لا فيما 
دلبممبيع ذللي فليس درهما ثخموت)أ> زنته مثل ؤأعهليك درهم وزنه حاتما لي صغ 

الخم؟هذه بعتلث قال: فلو التفانحل، كعلم العقد حالة التساوي جهل وُ 
القياسالقاضي: قال الحاجة، ونحوها والكتان والخاء والموز كالحمير غمهما، )_ )١( مأش 

والأخرثمأن أحدهما لأن معانيهما ولاختلاف تاثير، ولهما للمشقة جاز وإنما المنع ال؛اض 
الخ.بمن.حكم ني فحملا بهذا امح وللتُثمءن، 

مكتلا.لس لأنه عليه م )ونحوها(و )٢( 
بمثل«مثلا إلا التلعام يع عن نهى الهي. وأن اذ عد بن يعلي روتم، لما رللادص( )٣( 

مسلم.رواه 
وهوالخميب، بن معيد ص ويرومح، الشارح. ونواها والشيخ المنف• اختارها موزونا( رأو )٤( 

الشافعي.قول 
العلم،أهل وأكثر حنيفة وأبي الثوري قول وهو الذهب، وهي اروايمحن( إحدى )في )ْ( 

يجوزالمذهب خعلى أصحابه، ذلاJثS وأنكر بقيمته، المضروب ببر جواز مالك عن وحكى 
وأحتارْناممه، عدداولو بفلسين فلص وكذا ونحوه، وإبمة بمكينين صكيءن بيع 

الونن.اادصل عقيل ابن احتار؟ يجوز لا والثانية والشيخ، والشارح الصنف 
والأخرالخاتم مقابلة أحدهما الدمهمين أخذ والصائغ أصحابنا؛ قال ا بدمهمين ؤدرهم )٦( 

له.أجرة 
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٠،جزافار يعص ُعضه ولا وزنا، إلا بجسه موزون ولا كيلا، إلا ه بجنمجكيل ييلع 
ماس

اش  )١' jV( بعض يمضه )الموالم بمثل، أثالآ بالمر افر واللام، الصلاة علته لقوله جزافا
,لإتئ. ص ازداد أو زاد قس ثل، مبط 

>لأض

كيلأو كيلهما يجهلان وهما واحد جس من وهما بصاع صاع مكايلة الصمة بهدم 
صُن كانتا وإن صح، وتاويهما كتلهما علما وإن يصح، ولم حرم أحدهما 

بدغعهاالزيادة محا>__، مصي تفاصلتا وإن الح، صح مواء فكانتا فكيلتا بمثل مثلا 
أنرنقمها محع بها التاقص صاحب أو مجانا الاحم إلى 

شيئينفكل بائخاصها مختلفة لأشياء الشامل هو ؤالنوع فخ. تتاحا وإن العقد، 
يعيصح ولا ا مقاصدهما١ اختلمن، وإن واحد جنس فهما واحد أصلهما فاكثر 

رازيرويصح ٠ أ جنسه من بحب، محتبله في المشتد الحب، بيع وهي ، ر المحاقلة 
الخلريومط في ابلب محع المزأبمةر'،ثهي، ولا -ب- بدون ض، بيع ويصح ه، جن

بماالخللْ،حرصا رءوس في الوطيإ بيع وهي فيها رخص التي المإيا في إلا باكمر، 
حمسةدون فيما ، ٧١لاجزافا معلوما كيلا التمر مجن ،بمثله ١ بابا ايلب إليه يوول 

صواحد لص ص كلها كانت، إذا ينج ودهن و;د كدهن مقاصدهما( اختلفتا )وإذا )١( 
الكاس :ئأِِ واحد• ض جم 

بمضيدالهتم، الخاري، رواه المحافلة، عن الم. انهي أنس همل، )المحافلة( )٢( 
اد.ؤالفالمميم 

اويبالنوالجهل بالكيل، يعلم لا ه بجنيع إذا الحبه لا، ه( حنمجن )بحمج )٣( 
باكفاصل.كالعلم 

الدفعلغة والمزاية عليه، متفق المنابة، عن .ّ الض انهي عمر ابن لنول، )المنإبمة( )٤( 
الشديد.

لحاجةفشيئا نيئا للأحد أصوله على بيعه في وردت الرحمة لا، الخل( رءوس )في )ْ( 
الممكه.

فيماالكيل ص يعدل لا كما عنه يعدل فلا الكيل، مقام الحرص أقام الشارع لأن )يابما( )٦( 
فته*ستمط 

الجاضمن الكيل الأعمار لأن كيلا، -ب١عبخرصها •أن الحديث، في لتوله جزافا( )لا )٧( 
اشل.مقتمى على الأخر فبمني للحاجة مقامه المص وأقيم أحدهما صقعل 
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كبنأنواعأ يشمل خاص اسم ماله والجنس ٠. الئلأثةأ جانت الجنس اختلف فان افاب 
باختلافأجناس واللحم والأدهازام، والأخبار كالأدقة الأجناس وفروع '• وذحوْر 

الياء.أّةئر مو وم وجزائ، ووزا كتلا الثلاثة( )جانت ( ١ ) مجش 
الم)ايعوا اللام عليه ومحه والملح، والمر والثعير والم والفضة كالذهب )ونحوه( )٢( اش 

بيد((.يدا سثتم كيف بالشمر 
علىيشتمل كالتمر أجناس على مشتهلأ الواحد الجنس يكون وتد أجناس، روالأدهازآ )٣( 

متصلينداما غما جشان، وما ؤالزيد المخيهس على يشتمل ؤأللبن جنان، ومحما النوى، 
يجوزجنمءن صان الأخر من احدما ميز فإذا واحد، جنس تهما الخامة اتصال 

ينهما.التفاصل 

خمةكانن، فإن فيصح، معه نفد ولا ارحلب١٢٢ أركل إلى حاجة به لمن ؤزراآ أ م
ؤجلص عرايا حامله يع ان للأنيجوز الش١فهمت وفال ؛' الجمعُ في بملل آوض 
مجربفي الطرفين ص وفيض حلول فيها متكررةر'أوثترءل عقود في رجال ومن واحد 

سائرفي يجوز ولا صح، فتلمه الأخر إلى مشتا ثم احدهما اسلم )ولو بجعهما 
أوسقحمسة من أكثر وفيهما لشخصين عريتين باع وإن الوجهين، أحد في الثمار 

ونالالمدر، وابن وإسحق والأوزاعي كمالك العلم أهل أكثر نال وبهيا أثّق( )خمسة )١( تثى 
نمحادءوهده العرايا• |الأ فيه أن والخواب الخديث. مء- ذما لما يعها يجوز لا ت حنيفة أبو اّم 

•ثبولها يجب 
فوليأحد وهو لغنى يعها يجوز فلا لحدمها يجوز لا للحاجة جاز وما الرطب( أكل )إلى )٢( 

مىن*ذه؟ عوزاك؟ ما لني،- تلّتء لمدت بن محمود ، Juنابت بن ند لحديث الناقم 
بأيديهمنقد ولا بأني الطب أن القّ ;بول إلى شكوا الأمار ص محتاجين رجالأ 

بخرصهاالعرايا يبايعوا أذ لهم ترخص افر ص نقول وعندهم يأكلونه مطا به يشايعون 
عدمهامع إباحته للحاجة إباحته ص يلزم ولا ;طأ، يأكلونه بأيديهم اليتم، فر اص 

كالزكاة.

بخرصهاناع أن الحرايا في رخص النم. أن هرم؟ أبى لحديث الجميع( في )بملل )٣( 
رواته.احد داود ثلث اؤصق، حمسة دون او اوسق خمسة في 

كسائريتكرر أن جاز ■/؟ جاز عقد كل ولأن ثيا، حديث لعموم ُتكررة( عقود )في )٤( 
فماأوّق. ة خمدون ا فيالملة ذلك س استثنى المنإبنة عن النهي ءموّم ولتا ال؛يء.ع، 

افمم.عموم على يئى زاد 
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اجاب،، جنسهُ س بمحيوان لحم بيع بمح ولا أجناس، ؤالكد والشحم اللن، وكذا أصوله، 
ؤأصلهبمطبوخه نيثه ^١ محؤيقه، ولا ا ودقيقهُ حب بح يجوز ولا ه، جنبغير ويصح 

جشوتول والنانم مالك مذهب وم ذلك، في المذهب يخلف لا جنسه( س )بحيوان )١( 
اصواللام الصلاة عله ولأنه بالمؤان، اللحم يع عن نهى الم لإل المعة، الفقهاء 

بميت-حي بجع عو نهى 
الميببن مد منهم جماعة نال وبه الذهب مجن الصحيح م بدنيقه( حب )بجع )٢( 

ومالك،ري؛عة قال وبه جائز، أنه أحمد وعن الناقم، عن والشهور حنيفة وأبو واكوبنج، 
إسحق.تال وبهذا واشثمت. بالطحن مرنت أجزاءه لأن وزنا الحب ياع إنما هذا فطي 

فحرم.متفاضلأ ه بجنالر؛ا لمال بيع بالدثيق الحب يع ان ويا 

مابدخول من تحرزأ لماجها باعها ولو ؛ المشمتم،؛ حاجة الجواز م المعتر لأنه جاز 
صأكل إلى احتاج ولو يجزرم؛ لم الأَكل لحاجة لا لغيره أو حاتطهُم العرية صاحب 

آخرإلى لغ ولو ١^١^؛؛، حاجة ستحر فلا به يبعه لم النتلب إلا ععه التمر 
جازحاجة أو غلوّا الأخر وبنصفه دنهم نصلف الدرهم بنصمؤ أعهلني ؤفال دؤهما 
باعوإن نصفين، وبالاخر فلوما الديهم بهذا أعطني ونال درهمين إليه دفع لو كما 

وصحيحفضة أو ذمث، تهلعة ؤهي فراصة كديتار نؤعين أو منه بنوع جنس ُوءي 
ومعمليابرنيا تمرا أو ييضاء وصمراء، حمراء -محعلة أو تراصتين أو بهطحيحين 

دارصقل به مموه كذب مقرئا يلع ولا عادة يقصد ومالا صح، ونحوه بابراهيمى 
بحفيما وزن أو كيل في يوثر مالأ وكذا مثلهاأْ؛ وبدار بذهب الدار يع فيجوز 

بمثالهدؤها أو مغشوث؛ا ديتاؤا ؤع وإن فيه* يعمل فيما لح كاليسيرا لكونه ه بجن
•، نحاسل'فيه دمحبمم بتع ويصح جاز، فيه الذي الغش وعلم 
ماضأوص. حمسة دون واحد كل أخده ٧ حنث المشترى( )حاجة )١، 
ار،امياح. ت عميل ابن ءوتال منه يشتريها أن يجوز تال؛ خانه مالك هب كمد رحاتطه، )٢( 
أهالهاءيأكلها ولقوله عدعه، مع يثبت لا حاص لمعنى والميتصة نيد، لحديث يجز( رلم )٣( 

ذلك.ثمط لما العرى لتخليص^ حاز ولو رطاا< 
وجواز0.والجد بكر أبو وتال عليها. يقاس لا الرخصة لأن الياع( )حاجة )٤( 
الثمن.من بثيء مقابل ؤلأ* مفصود غير الدهب ^؛!١ بذهب، مموه سممها مثلها( )وبدار )٥( 
إلىأصله عن بنقله التمر وعج■ مقصود، غير الديهم م افحاس لآأ، نحاس( فيه )درهم )٦( 

العسكري.به جزم الوزن 
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نياستويا إذا بدقيقه لفيفه بيع ويجوز بيابمه. ولأيه ا ب٠شوبه١ وخالصه * بعصير0أ ي
بعصيره،وعصيره الشاق، نى استويا إذا بخبزه وخبزه بمطبوخه ومطبوخه العومة لأول 

والرمانكانمب باصاله والمصير بالزيت والزبمون بالميرج كالسم بعصيره( )وأصله ١( ) اوكثا؛ل 
الناقم.ثال وبه باصله عنها ّنيء يباع لا ونحوهما ا>ل

لانتفاءبخالص مشوب ولبن خالصة بحنهلة شعير فيها كحنطة بمشوبه، )روخالص، )٢( 
,المشروحل التنماوي 

يملولا اء النيحرم فلا نفدا المبيمن أحد كان ومتى السيئة. ئيا في فمل( ) ض
ءالكتاب  اختاؤهيجوز وعنه عليه نص نانقة بفلوس بالحمق إلا القبص بمأخير العمد الثام 

عروضس حالا الذمة ني ما بيع منها صور: بالدين الدين ولبيع وغيرهُ^ا الشيخ 
دينالين من واحد م كان إو ومنها لغيره، أو عليه م لمن أجل إلى بثمن وأثمان 

/ديجوزرأغانه شيئا يحضإ ؤلم ؤتصاؤغا لفضة ؤ كالذهب ه جنغير من صاحبه على 
دينارغقضاهؤجل على لمجل ولوكان أوغصباجاز أمانة أحدهماعنده كان وإن 

ثميفعل لم صحُ'أوإن الدينار من يحابه يعْليه كان نان ميء يعد شيقا دا;هم 
بالمجلسمحقبؤصة يعين موحلا كان ولو ذمته في عما صايه وإن يجز، لم نحاسا 

صح.

كحالةالمجلس خ بالصفة. الذمم م ويجوز بنقد. نقد بيع ؤالصاؤفة رضل( 
ضمهنوكل ودإهم دنانير عليه كان ؛ولو لصحته٠٧ثمط المجلس ني والقبض العقد، 

فضةأو بذهب نحوه أو نحاس أو حديان كيم موزونا الثاني كان ولو القبض( )بتاخم )١، ثَي  ،« ، ، !لمحاب 
الفدانزله راس م والأصل الأم م ارخص الفارع لأن حلاف بض المدع م ال ق ص

غالبا.الموزونات في اللم باب ي لأنحرم فلو 
١محصح١ب،أكثر وعليه المذهب عن الصحيح على ت الإنصاف في فال عليه( )نص )٢( 

والقيضن•الحلول فيه فيثتمط 
فلا.وإلا جاز عرض هي مما إن الرعاية: في قال عقيل، كابن وغتره( الشيح )اختاره )٣( 
بدين•دين محع لأنه موجلين، أو حالين كانا سواء يجوز( )لا )٤( 
السعر.عن عليه ماضيا ما فيجوز بعين، بل يدين دين بيع يكن ولم )جاز( )ه( 
عنالدرهمان وهذان ديار، عشر عن الدرهم هذا له: تال بان معين لأنه القبض، )صح( )٦( 

مثلا.خمسة 

إعاليه ؤبقؤيه العلم، أهل من عنه يحفظ مجن بإجمّإع المنير ابن حكام لصحته، رثممحل )٧( 
—٤٧٢ —



زمبلا تمر ولا -بمسهمارا، غير من معهما أو ومعه ه بجنروي بجاع ولا برطه، ورطبه 
،تصوف ض ذات بشاة ؤصؤف ولبن نوى نه بمر النوى ويخ نوى فيه بما نوى 

صبمدي أو ودرهم بمد أو بدرمض ودرهم عجوة كل المذهب وهذا )سءيرجنسهما( )١( 
بذهبفيها بقلادة ؤه الني ارأتى قال عمد بن فضالة عن داود أبو روى لما عجوة، 

بتنهما•تجز حتى لا التي فقال دنانير، معة أو دنانير بتسعة رجل ابماعها وجرز 
ار.بينهمز حتى مدْ تال 

عقصودغير الربا فيه ما /ه حيفه أض تول وهو حامجد، ابن ا-محاره وصوف، لن رذات )٢( 
عنه.فيه الذي باصله الربا مال بلع لأنه الشافعي مجذهب وهو المع الثانية والرواية 

كابمنها ياخذ أن يجز لم عليه ما جنس بمر باعيا لمنها من دينه واستتفاء دارْ بيع في 
مولو ين جنمن عينين على تمايا ؛وإن ر نمه مصارفه ني له ياذن لم لأنه حفه ندر 
أوبميرأ ولو العوصين جميع في عتب أو غصب وظهر صاحه إخار أو متقدم وزن 
ظهروإل ، العفدر بملل الدهب في ثإلمس الدماهم في ينحاس ه جنغير من كال 

الخياروله صحيح فالعمد جنمه من العيب كال فال فقط، فيه العمد بملل بعضه في 
مءثجعل إن بعده وكدا ٤؛ المجلس؛ في أرفه فله أمحكه وإن العمدام بملل رده فان 
بشعيربرأ بام افلو جشمها' بغير بيعت إن الربا أموال سائر ؟يا ٍ النقيين جنس غير 

عٍنينعلى والحقد التفرق بحد ولو جاز ونحوه درهما ارشه فاخذ عيبا باحدهما فوجد 

يررضالمجلس في اشفءى ويجزي بيد، يدا نثتم كتف بالفضة الذهب ااو;يعوإ •الملام لصلاة ا =
|بمبجاز عده بضا المراق إلى أو أحدهما منزل إر ممهلح-بمن تمانيا ولو أطال، وإذ 

غارنالأنهما ذلك في حير لا مالك: ونال وأصحابه، حنيفة وأبو الناقم قال وبه 
برزةأبى حديث ذ'لاك على دل وتد ايقاض. ناب يتفارذا لم أنهما ويا هما. مجل

امناء.أراكما ااوِا العكر جانب م' إليه مشيا للذين الأسلمي 
المارقة.عمد طرفى قواي جاز ذلك في له أذن فإن ه( نفمصارفه )في )١( 
فرمأنه فتبيء■ الغا هذا كبعتك يصح فلم له ماصمى غير باعه لأنه ؛( العمل؛)بطل )٢( 
يثتره.مالم أحد غيره أحبر فإذا عينه، على ونم العقد لأن الميل له وليءى )العقد( )٣( 
عجوة.،X تله مإى يفضى لئلا ليم المجنس غي م■ المجلس( )في )٤( 
بنقد.بيع إذا فيه قيمه يعتبر لا لأنه شعير أو كبر القل.ي,■( حنس )غير )٥( 
ه.جنغير بموزون بيع وموزون بمكتل بيع كمكيإ فيه ممؤل القبض مما ها( جن)بغر )٦( 
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محاكله عرف ومالا . الض زمن مكة لعرف بالوزن المدينة لعرف الكيل ومرد 
را/موضعه ني عرفه اعتم لأُل 

ليسالفضل ا يرعلة *ي اتفقا جنسض كل بجع ني المسة ا يرويءمم )فمل( 
مجكيلأ١^٤ وإن ، بطل القبض نل تفرقا وإن ، والموزومحن' ك١ل٠ك^؛اين نفدا أحدهما 

بلدكل في الأعشار ت حنيفة أم ؤتال الشافم، مذهب هدا ونحو مؤصعه( في )عرفه )١( ثوامس 
ؤالمزانالدية مأكتال #المكيال قال انه الم. عن عمر ابن روى ما وكا بعادته. الأول 

مكة،.ميزان 
خلافب،نير ينهما المساء جاز مثمنا والأخر نمنا العوصين أحد كان متى وزونين( )والم)٢( 

الذهبييع باس #لا الصامت بن عبادة حديث م لما السالم، في أؤخص الفرع لأن 
ؤالشعيربالشعير البر ببح باس ولا قلا. المساء إما يد، يدا أكثرعا ؤالففة بالفضة 

داؤد.أبو رؤاه خلا، اء الموأما يد، يدا أّكثرهيّا 
ولماالمتدين، غير م المقابض يشترط لا -محيفة أبو وقال الثافم، نال وبه العقد )بملل( )٣( 

يد.يدا شقتم حيث، فبيعوا الأجناس هده اختلفت، فإذا باللام الملأ٠ عليه قبله 

كانصايه ومتى ، أرش؛ أحد يصح لا أنه إلا جنسين ،كمن لؤإحد جنس من ربوين اضاب 
بلغونصف، بدينار غضة اثمى ولو  ٢٣١مواءلأة بلا منم أخذ ما جض من الشإء له 

ؤلهيده في أمانة  ٠٧١^^صح التمق يعد ولو فاحده منه حقه ليأخلء دينانين البائع إلى 
عليهؤمن لثيء، ملما يجعله أو شيقا منه به يشرى أو بالباقى ذللث، بعد مصانفته 

اقتضاءويمح فلا، وإلا الدينار مجن بحسابها نمدة كل متفمنة دباهم فقضاه دض 
مستقرالدمة في ؤالاخر عنده أمانة كان أو أحدهما أحضر إن آخرر؛، مجن ونقد 

فؤفاهوزنا دنانير عشؤة بجل على لنجل كان ولو ، ر حلول يشمط ولا يومه، عر ي

مراض
الكاب
ام

•كدللث ير الذمة في أو محعض وكم الدبمار، بهيا الديار كهذا باحد( جنس )من )١( 
عجوة.مد مئلة إلى أو المفاصل إلى يودتم، لملأ مطقا أرس( رأخد )٢( 
بجيعهيامره ولم جتيبا، بالدؤامم اشتر ئم الممر بع واللام الملام عليه لقوله محواءلاة( ربلأ )٣( 

منه-يشتري من غتر ُر، 
الدؤاهم،عتها وناخذ بالدنانير بالبقيع الأيهمة نبيع #كنا عمر ابن لحدت آخر( من )ونقد )٤( 

الحديث،.

فيما بمعجتل رصي لأنه جاز القضاء يوم سعر الموجل عن نماه فلو حلول( يشترط )ولا )٠( 
عوض-بغير الذمة 
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ص
اجاب

الاط

الكامكالثياب ونن ولا فيه كيل ومالا ؛، اء والمالقبض قل الفرق جاز ؛ بموزوزُ 
الدينبيع يجوز ولا ٠ المساء؛ نه يجوز والحيوان 

بالمر-كاللحم )بموزون( )١( 
أحدم يجتمعا لم ا لأنهالخص، نال وبه الذهب، وص الرواص إحدى ض اء( )والم)٢( 

والحيوان.كالثياب فيهما اء النفجاز الفضا ئا علية وصفي 
جيشايجهز أن أمره خظ الله رمحول ،أن عمر بن الذ عبد روى لما اء( المفيه ريجوز )٣( 

إبلإلى بالعيرس العير ياخد فكان الصدقة، نلانص في ياط أن فامجره الإل، فنفيت 
 Iداود.أبر رواه المدفن

أمرواه واللام الصلاة عليه محه لمهيه بالكالى، الكاليء يع وهو باكين( )بع )٤( 
الغريب.في عبيدة 

ىمضمولأ مشاعا القابض يد في  ٠٧١فا١^عشر أحد وزنا فوجدها عددا 
ُثاموبالامم الدؤاهم، بهده الثوب هدا كبعتك التعيين ويحصل ا لمالكهر 
كانإذا المغشوش النقد ضرب ويجوز كدا، بمؤصع د١ري أو محالما عبدي كبعتلث 

المن به يتعامل قد لأته يكمه لكن فيه، نمير لا ولأنه كالفلوس. عليه اصطلحوا شيئا 
كلامؤتفدم المال، بيت على وهو النيوف يكسر مسعود بن عبدالف وكان يمفه، 

صناعتهاممفة على تشتمل التي الكتب بيع يجوز لا ت وقال الكيمياء في الشيخ 
إلالصناعة ولو وكره المسلمين، بين الجائزة المكة كسر ويحرم إتلافها.اه. ويجوز 

امتفلهارفيجوز مليء، أو جثي هو هل منها ثيء في يختلف أو رديثا يكون أن 
المحاغةتراب يع يجوز ولا الحجاج، عهده على الدرهم صربت مآ■ وأول الحالة، 

المحرمت كلها حراما أتحلل حلألأ تحرم التي والحيل ا جنسهُ مأن بثيء والمعدن 
مخادعة٠^^٠٠١ به يميد الاباحة ظاهرْ عقدا يفلهر أن وهي الدين، من ثيء في تجوز 

شيثاأمصه لو فمنها حق، دخ أو ؤاحّبج إسقاط أو الله حرم مجا قعا إلى ؤتءصلأ 
عليه.مضمونا فكان ماله عوصرٍ أنه على قبضه القابض^ لأل المقبض^، ّلكهآ رمجضجونا ر١( 
الكاناوى، بالتللجهالة بذهب بيعه يجوز لا وصاغته الذهب معدن فتراب جنسه( ِن )بثيء )٢( 

*صالمعدن في بالتراب المقصود استتار يؤثر ٠^٠ بذهب، الفضة تإب وكذا بفضة، ويجوز 
كالرماد.فهو الخامة بأصل لأنه 

أوالزكاة، لأممامحل الحول مب مثلا ماله كهجة لأدمي، أو تعالى ذ واجب، إمماط )أو )٣( 
واجبة.نقمة لإمماط 
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لمنما القد بملل البعض الكورا،أو مض قبل الصارفان افرق وئى )فصل( ش
مغصوبةوجدها وإن تبدل فلا الشد في باكيين تتعين ؤالدنانير والدماهم ، ر يقبض 

وبضوالحربي الملم بين الربا ويحرم رد• أو أمسك جنسها من ومسة بهرر؛، 
ْ؛والحرب الإسلام دار في اسن 

والثمارالأصؤو يع باب 
أنض العلم أهل من ، UPنحفظ من كل أجمع المدر: ابن قال الكل( )قض )١( كض 

ؤاللأمالصلاة عليه مله فامحي، الممف أن بمابما أن تل افترقا إذا الخمامفين اش 
أنونهى دينا، بالورق اس يع عن النص. ونهى وهاء، هاء إلا ا يربالورق رالدهب 

صحاح.أحاديث وكلها ياجز، منها غاب ياع 
•الجميع م يهلل الثاني ثإلوجه المذهب، هذا يمض( لم )فا )٢( 
تحتحل( إن بائع ُال، ض القض قل تلفت وإن عينها، إذا تسلمها يلزم ل يدل( )غلا )٣( 

ولاإبل-الها، فيجوز المل- بها يتمن لا أنها أحمد وعن والثّافص، مالك قال وبه )بملل( )٤( 
السد.في إمحللالها يجوز لأنه حنيفة أبي ُذما ؤهذا ءانمو؛ة بخرؤجهأ السد يبملل 

وإسحق،والناقص يوسف وأبو ؤإلأوناعي مالك نال وبذلك والحرب( الإسلام دار )م )ْ( 
مباحة.أموالهم لأن حرب دار ض وحربي لم ممحن يجري لا حنيفة: أم وقال 

احدإلى توصلا تيمتها من باقل سلعة ضه اقتنمى أو تيمتها، ص بأكثر سلعة وباعه التمحاب 
علىياقيه ثم أبمتها بامثال البتان أض يتاجر أن ومنها القرض، عن العوض 

ولاشئتما منه المالك ياخذ ولا للعامل ؤإلباقي إلالاك حزء ألف من بجزء شجر نمة 
بتعبجول. الشيخ جؤإب ومن ٠، وجودها؛ قل اكمة بع قمحيهما وإنما ذلك محييان 

ؤالذيوحالأ، وموجلا متفاصلأ والعيش بالتمر ونحوها والبمل والباذنجان البمليخ 
والِفعروقه له وليس خلهر، ما إلا المشترى يقطع لا ونحوه الأثل أن كا تحرر 

الشيخ.قاله حديثا ولا قديما منازظ ذلك في نعلم ولا كيلك 

والثمارالأصول يع باب 
ينتفعلا وئ-ا ذلك، محوي يقصد لا والعامل محمياه، بما صلاحها بدو أو وحولها( )قل )١( أق؛ل 
الأرض.ب م
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صلا أن شرط وإن كنكيل، صمزرا؛ اراهن بحضور يكن ولم محنة ولا فأنكرْ المرتهن 
ب٠  ء الأرلالثممحل يمح لم له نالرهن وإلا كذا ونت في بمحقه حاءه إن أو الدين، حل إذا يسعه 

؛،حمرا؛ لا عصيرا كونه وفي ورده، والرهن، الدين قدر في الراهن قول ويمل وحدْلأ؛، 
أنإلا فكه بعد باقرار٠ وحكم ه نفعالي نل جني أنه أو غيره ملك أنه أقر وإن 

المرنهن•يصدقه 

إذنُ؛،.بلا نفقته بقدر يحلب ما وبمحلم، ينكب ما ينكب أن ثلامٍوهن رفمل، 

يضمنلم ببينة القضاء كان وإن يشهد• لم حيث مفرط لأته المذهب هذا )صمن( )١( 
قشلعدم->بمله. 

'لأيدبذلك، الإمام م0 وفالأرم رواه الرهن'؛ يغلمح، ؛الأ ؤأللأم الصلاة عليه لقوله وحده( )الثمط )٢( 
لك.فالرهن وإلا كدا إلى بالدناهم جئتك إن ويقول رجل إلى رهنا يدفع لا أحمد؛ قال 

منكرالراهن لأن الرأي، ؤأمححاب والشافعي والثوري النخعير نال وبه خمرأ( لا )عمترأ )٣( 
دماءتؤم لادعى بدعؤاهم الناس يعهلى ولو ؤاللأم الصلاة عليه لقوله المنكر قول ؤالقول 
ملم.رواه عليهْ المدعى على المتن ولكن وأموالهم، رجال 

مكباهم اف تول نال نال هريرة أبو روى لما إسحق• فول وهذا إذن( )بلا )٤( 
ويثمصيركب اإل-ي وعلى مرهونا، كان إذا بنفقته يشيب واللض مرهونا، كان إذا بنفقته 

كمالكالفقهاء أكثر قول وهو بشيء الرهن من ينتفع لا وعنه البخاري• رواه ١لفقةاا 
الحديث.راهنه1ا من الرهن #لحديث حنيفة رأ;ي رالشافءي 

وإن١^٢،، على رجمر وكيل أنه مشتر يعلم ولم الميهن أو العدل باعه وإن اإإهنأ١، 
أجغاصب من شاء من تضمين فليه لمنه لغ قبل متحقا بان ثم مشتر يد )هن تلف 

الازيبالثمن انإهن على ويرجع يده، لتلفه مشتر على ضمانه ومار ومشترر"آ؛ وعدل 
ولزمهولده ور3، حد شبهة ولا ُرهونة ميهن، وًُليء وإن منه• أخذه كان إن أحده 

حروولده يجهله ومثله تحريمه جهل إن لأحد وكذ-ا مهر، فلا ؤاهن أذن وإن المهر، 
الأشهاديلزمه بل الؤثيقة، لغ بؤثيفة ونمحوه دين له من يللم ولا ، عليه فل-اء ولا 

مرضعليه. وعهدته مذكه الرهن لأن اناهن( )على )١( 
ص،  <

امبذلك• محنة قامت او اقر إن على بائع ويجع غره، لأنه مشتر رجع بائع( على )رجع )٢( 
حق•بغير ماله تبض منهم ثاحا كل لأن ومشتر( وعدل )غاصب )٣( 
للشبهة.ولأحل الغرور، بخلاف قيه، ماذون وطء مجن حدث لأنه عليه( فداء )ولا )٤( 



الأرل
لمدلو رجع تحذر وإن يرجع، لم إمكانه مع الراهن إذن بغير الرهن على أنفق وإن وب 

بلاءمررْ الرهن خرب ولو ؤبها، هرب تاجرة مودواب وديعت وكذا الحاكم. ستاذن 
؛سطُ آلته رجع إذن 

الضمانُأاباب 

الحياةم منهما ثاء من مطالبة الحق ولرب التهمن، جائز مجن إلا يصح ولا 
مابجميع يرجع أنه الكسر الخلاف م القاصي وجنم المد،ب، هان.ا ضل( بالته );جع )١( . 1

عوضهلياخذ بالمعروف ؤثفا عمر محمن الشيح وقال الرهن' مصلحة لأنه الدار في عم أوب 
سله.من ذاحاوْ 

ابنؤتال الحق. تتممن الضامن ذمة الضمين!ه محن مشتق القامحي، نال ان( )الض)٢( 
عنه.المضمون ذمة صمن م الضامن خدمة الضمن، من ت عميل 

بائعتسليم م الحكم وكدا به. إلنامحه للحاكم يجوز لا الترغيب. م تال باحذْ، أقأب 
بإذنبالرهن، ينتفع أن للمبجن، ويجوز النكالة، آجر ويأتي مشتر، إلى ابتياعه اب كص 

والصدقةمعرته من أيس إل ريه جهل رهن بيع وله بمحاباة، ولو وبعوض مجانا ;إهن 
ولوالثمن، مجن حفه نوني يلا ؤعته ٢ يمنه' من حقه أخن. ؤله ٠ صمانه؛ بثممحل بثمنه 
جاز.لمنها من ووفاه الحاكم باعها 

والكفالةالضمازم باب 
علىيجبا أو وجبا امجا ١ هما  ١٠٥^مفلسا ؤلو معه يمح من التنأم الضمان 

عليه،ما التزام معنى يودى مجا ؤكل وكفيل صمين بالقفل اويصح ُ عليه بقائه مجع ءمْ 
ييعهكلامه وفناهر لهم، يغرم أو الأجر بين خيرهم عرفهم إذا ولاته أو لربه ضمانه( )بشرط ( ١ ) ص 
أمنا،كان إن بيعه م الحاكم اصتتذان انمحإب اإ٠روعت تصحيح في قال إذن، بلا ولو ي'؛' 

ونحوها.ضوب يده في بمتا لو ااغْس، باب في وياتي 
مجنساس تين العنده يكؤن المهن في أحمد عن الحامث أبو قال نمنه( مجن حقه )أحد ( )٢ 

حفه.يستوفي أنه هاوا فظاهر بالقمل، ويتمدق ببيعه حبه; ١٥
جميعا.ذمتهما في نؤ فيثبوالمانق والشرح المغي في قدمه الضم مجن مشتق ان( زالض)٣( 
الرهن،•غم م، بممف كالراهن، ذمته في لا ماله في عليه الحجر لأن )برضاهما( )٤( 
بنفسيبرأ كما الضمان بنفس يبرأ لا عنه الضمؤن أن ذللئ، ؤعلة عليه( بقاته )مع )٠( 

ض.ناب الجوالة 
—٥٠٢ —



تعتبرولا عكه، لا ، اكامزر ذعة محرئت عنه المضمون ذمة برئت خان ا والودن،ل 
صار
>ش'

*واض

عنوحكي الرأي، وأصحاب وامحق ؤإلشاغم الثوري قال وبهذا والموت( الحياة )في )١( 
عنهالمضمون مطالبة إذا إلا الضامن يهنالب لا أته عه الرواتءت إحدي في مالك 

إهابثألترمذي داود أبو رواه غاتء ،الزعيم ثألملأم الصلاة عليه قوله ولغا بالحق. ثيقة لأنه 
وحسنه.

زالتامحل بريء فإذا ؤبممة، ولأنه تبع لأنه خلافا، فيه نعلم لا الضامن( ذمة )برئت )٢( 
كالرهن.الؤثيقة 

ناسالشيخ: وتال صاما، بمر لم عليه ما أحضر أو أرق,ى أنا لشخص تال تان 
اشابيعه أو الصداؤ، أؤ؛ني ؤأنا زوجه مثل عمقا الضمان منه فهم لمقل بكل يصح الدهب< 

عنهالمضمون ذمة في بقاته مع الضامن ذمة في الحق وشت، الثمن*، أعهليلئؤ وأنا 
فكالصحيحالوين، به يتمل ولم مخوفا أو مخون، غير مريض وهو صمن وإن 

بهابمهم إئ-اُة عن ممدة بكتابته ن، يثبولا مجفهومة باشا٠٥ أخرس من الضمان ويصح 
فأكثر،اثنان ؤاحد عن الحق يممن أن ويصح تممفاته، سائر وكاولل؛، المقصؤد، 

واجباولا معلوما الحق كون يعتبر ولا منه، جزءأ أو حميعه واحد كل صمن مواء 
ماتداينهأو فلأن على م ضمنت، تال فإذا العلم إلى مآله كان إذا 

ونحوهبينكما الحساب يخرجه أو عليه البينة به تقوم ما أو به للثا يقر ما أو ا به١ 

إلىفرحع ذلك يحد لم القرع لأن عليه، ما اعتليك وأنا تطاله لا أ,ر الثمن( أعهليك )إنا )١( 
صوعد. أنه الدول وحجة المف، 

وفيعنه(( يقضى حتى بليه معلقة المؤمن نغر ١١لحيين، عته( المضمون ذمة )في )٢( 
بالإجماع،ئابتا وهو ديته، بقضاء أحبره حين جلد.تها( عليه مدت قتادة)رالأن أبي حديث، 
كميل•يعنى ذءأم4< به وأنا بممّ حمل به جاء تعالى نوله ومنيه 

ؤابنوالشافعي واإل-ث، الثوري وقال وُاللث،، حنيفة أبو نال وبهن-ا معلوما( الحق )كون )٣( 
عتروهو بعيره ^٢٠)، قوله: ولنا كالثمن. يصح فلم مال التزام لأنه يصح لا المدر: 

لامحتلافه.معلؤم 
الجهولفي قمح معاوصة غير من الذمة في حق التزام لأنه والوحوب( العلم )إلى )٤( 

كالإقإر•
الوجوب.إلى يوول ما أمثلة من وهو صح به( ندائه ما )أو )٥( 



المجهولصمان ويمح ا، الضاس دطا بل ؛ ^١١ولا عنه للمضمون الماس ممغة زشأب 
غممن محادة أم وصمن يرقان، لا وعمن يمنان لمن صمنا ثادة ثأبا عايا لأن له( )j؛^ )١( هض 

غه.الم فاجان؟ عنه ون لمض ؤ له الخضضون مصا اش 
كاكنر.الملتزم مصا بغم يصح نلم عال التزام لأنه الضامن( ;بما )بل )٢( 

مضمونة،عين من يمضه وما دين مجن التاجر يلزم ما ومحو المرق، ضمان ومنه ، ح١ صظ 
ؤاختاراجتهاد محل لأنه جوازْ ير لم لن به والشهادة كتابته تجوز ت الشيخ قال 'م 

غايتهإن البحر أو البلد من يذهب مجا >رب ؤتجار ونحوه الحارس ضمان صحة 
ماالضامن يضمن أن بهو الرق كضمان الجهول ؤضمان يجب، لم ما صمان 
حنيفةإبي كمالك العلماء أكثر عند جائز ؤهو الدمن من لااناس التجار على يجب 
بعضهاينصر التي المب أمل من المتعة الواحدة ١لهلاثمة أيضات وتال إحمد 

نجاتهمأن على ممطؤإ وإذا معاهداتهم، في الواحد الشخص مجمى تجرى بعضا 
لهصامتين كانؤا أحذوه ومجا شينا للمسلمين ياحدؤا لا أن بثممحل الأملأم دار خالون يد 

مجالاأحدؤا إذا الأمر ولي على ويجب ذلك جاز التجار أموال مجن يوحد والمضمون 
٠٥١الؤإجبة كالحقؤي، ذلك على ؤبمصهم صمنؤه بما يهيالبهم أن لمين الملتجار 

وجوبه.قبل الضمان إبهنال وله 

نماهأيهم ثلاثة ذمم في الحق قيئت آخر الضامن يضمن أن ويصح )فمل( 
الثانيأبرأ وإن الضامان برتم،ء الأول الضامن الميم أبرأ فان كلها، ذممهم مئت 
كالضمانوالكفالة فيها. تجوع فلا ؛١؟^؛، الذمة مإءْ حصلت، ومتى وحده، ميء 

قلذمته تبرأ ^١ مفلس غير ولو الميتؤ دين ضمان• ويصح المعنى. هذا في 
مؤصعم أ؛يده ُوضع في أءللفه عنه مضمؤن تغنم، أو الشيخ؛ فال ا ١ القضاء 

بهتجع الحس في إنففه ذللت، ب_، بشيئا وغئر الضامن فامسك الؤفاء على بقادر 
ماويلزمه ماضية، أو كانت، متقبلة الزوجة نفقة ضمان ويصح ، ٤١عنه الضمون على 

أيضا.الجهول أمثلة من وم ذللئ، )صح( )١( ثيش 
عالٍهاالاعانة وجه على المجمة القول على اكهادة ؤأما فال؛ اجتهاد( محل )لأنه )٢( ٌس 

قحرام.
احمد.رواه جالدته| عليه ملئت، 1الأن واللام الصلاة عليه لقوله القضاء( )تل )٣( 
ت—لأنه اه—، عنه يعد.ل لا الذي انمواب وهو ت الأنصاف في قال عنه( المضمون )على )٤( 
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اشأبصمان لا ا، ميع؛ وعهده بموم، والمشوض ؤإلمغصوب ؤالماها العلم إلى ال إذا 
اضناتا''ابلسيذها.

ضرد أو تحقا م السع حرج إذا المن التانح عن نخص يضن أن وم ميع( )وعهدْ )١( 
بعضهأو اكمن صمان المؤصعين في العهدة فضمان الثمن، للباغ المشتري وعن بعتب 

ؤثيقةفيه؛ يكتب الذي الكتاب ؤالعهدة الجماهير، عند صحيح ؤهو الأخر، أحدهما عن 
حنيفةأم ذلك أجاز ومس يضمنه الذي الثمن عن فعم الثمن، فيه ويدكر الع 

والشافص.
الخياطإلى المدفوعة والعين ؤالمضائة والشنكة المؤجرة كالعين امح٠اناتإ )٢( 

يضمنأن إلا ضامنه على فكاولك كيد صاحبها على مضمونة غير لأنها والقصار 
فيها.الممدى 

الكابناويا به أحال أو الدين الضامن قضى وإن المعسر، نفقة على زاد ؤلو الزوج يلتم 
وان،؛'؛ UPالمضمون إذن بغير أحدهما أو والقضاء الضمان كان ولو ؛ الرجوع 

أوبذلك الحاصر ذ\عمف صاحبه عن محامن كلأ ؤأن وغائب حاصر على ألفا ادعى 
صاحبهعليه رجع واعترف الغائب قدم ناذا عنه، الألف أخد ذله بينة به ناعت 

عنهقامتؤفى بينة عاليه فقامت الحاصر أنكر وإن يمينه، عع فقؤله أنكر وإن بنصفه، 
منه،الأسيفاء فله الحاصر ويجع الغائب اعممحا فان ؛ بثيءر الغاثب على مجع لم 

أحله.تبل يلزم ولم صح حالأ الموجل صمن ؛وإن موجلا؛ الحال صمان ويمح 
ًم بمب قلم وإلا بإذنه ضمنه إذا المنهي- شرح م قال لكن غرس، م ب ت= 

مفللمه. 

قصداوالقضاء بالضمان تبرع انه قتادة ابى ثضتة ص والشرح المغم في ؤاجاب )يرجع( ( ١ ) 
مالكت1ل وبه وفاء يرك لم بانه علمه مع عله، واللام الصلاة عليه ليصلي ذمته لتمئة 

والشافم.
حنيفةام تال وبها يرجع، لا والثانية مالك، قال وبها رواية، هذه عنه( المضمون إذن )بغير )٢( 

والشافعي.
ظلمه.المدعى وإنما عليهما حق لا أن لأفرا;؟ بمثيء( الغاب على يرجع )لم )٣( 
قيلفان مرفوءا، عباس ان عءن ماجة ابن رواه الحد عاليه نص ُوجلأ( الحال رصمان )٤( 

إذاثبوته ابمداء م ياجل الحق قيا: الضان على -اجل فكيف يماجل لا الحال الدن 
حالا.عليه ثابتا يكن لم فانه ابتداء الضان حق في ثبؤته وهذا بعقد، ثمنه كان 
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الكفيل؛بريء ه نفام ّأو تعالى 
>يابالمالت"< 

اتفاقوريشترط، به. المحال اصتقرار يعتم ولا ا، مستقر؛ دين على إلا تمح لا 

،راضأن ويمل والناقم، حنغة وأم والنعم فريح قال وبه المذهب وهذا الكمتل( )بريء ( ١ر 
جهةمن تعذبت ياذا بحق يقة الكفيل لأن والليث، ومالك الحكم ثول وم ينط لا 

بهالمكفول عن سقط الحضور أن ولنا الشيح، واختاؤه الؤثيقة من استوفى الدين عليه مجن 
الدين.من برتم،ء لو كما الكفيل ء قمتم( 

الغنىاُطل قال آإس النم أن هريرة أم روتم، لما ثإ[أجم}ع• بالمنة ثابة وص رالحوالة( )٢( 
علىبحفه أحتل »_ لفظ وض عليه- ض قلتتبع• مليء على أحدكم أحيل وإذا ظلم، 
فليحتل!.مليء 

فيماذلك يشت ^١ مطلقا، الدين عليه الحال إلزام مقتضاما لأن ستقرإ م دين على رإلأ )٣( 
•قرط اليعرض 

الكتابا. الماءة؛ تحمل لم يرأ ا/دصل 

الحيلذمة من الحق تنقل بل بيعا ولمت، نيه، له خيار لا ؛ إل٠اف٠ عقد وهي 
الأداء،من ؤتمكه والبدن ؤالقول المال م الملاءة وتعسر عليه؛؛ا المحال ذمة إلى 

إمكانالبدن وفي مماهللأ، يكون لا أن القول وني الوفاء، على القدبق المال ففي 
ثثشرجل في شيخنا أنى عتلوة اس وقال الوهاب عبد ابن الشيخ به أنى الم١ءة( تحصل >لم ( ١) 

مان وقال آخره، إلى ديني فقال بعضه يضع أن فنل فامن، به له دين آخر على له 
بهقتل يلم اللأنم ذلك محن يفر وهو قوله لوانم مجن بلأنم أحدا نلنم أن باس نعوذ عقيل 
خلافه.شين ظن على منه بناء شيئا رقى مجن ولا الغني وفي اه. حقه 

ذمةإلى ذمته من الحق تحول لأنها التحول من واشتثقاقها وكمها. الحاء بفتح رالحوالة( )٢( 
أرى•

لأنهجازت ّ بيعا كات لو لأنها غمه، على بمحول ليس بنفسه منفرد ابغاف،( )عقد )٣( 
القض•قل التفرق، جاز ولما بدين، دين بتع 

ونجها؛دم، دس< انها حين، من المعاوضة من شبها فيها لأن عليه( الحال ذمة إلى ) )٤( 
العلم.أهل أكثر قال وبهن-ا الحيل، مإءْ حيت، من بالاصنيفاء 
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وبيكن لم إن صح ، ٠۶٠٧١وترك الض وهب أو ُآسقطرا؛ عض أو دض له أر وإذا 
ٌالاسقاط صح بانيه ؤأجل الحال بمص ؤصع وإن تمعه• بمح لا وممن ٢، تمءلاْأ 

جشوم عته، ليضعوا جاض غرماء كلم قد غه■ النص •خ المذمحب سا آخره( إلى، )قأمتط ( ١ ) 
الأيليالصف غرعائه إلى ياثار ملزوم وحو الني ب* فمر حدبمه في أصتب الذي 

وتدلهما، ؤالظر الصلح وجه على كان إذا جاز الوم قاض ذلك فعل فإن منه، فاخذوه 
المجدفي عاليه له كال دينا حدود أبى ابن اماصى أنه أبيه عن كب بن عبداف روى، 

تالكعب، يا نادعي ثم إليهما، فخرج اس يول سمعها حتى ا أصؤاتهفاؤتههنؤ 
اف،رم«ول يا ت، غعالند تال؛ ديتك، مجن الشطر صع أن إليه، فاشار اس، وصول يا ليك 

عليه.متفق فاءطهأ نم اس رصول تال 
ذلك.بدون حقه يمنعه أو ببعض مجاله بعض عاؤض لأنه يصح، فلا ذمءلاْ( يكن، لم )إن )٢( 

صاد صوهر مخلض،، محن، موانفة إلتم، بها يؤصل، •ماثدة وهو  ٢١٣^التوفتق والملح 
عنإلا الغالسؤ في يقع ولا هنا، المإد وهو الأمجوال، في الصالح أنواعه وهن أنولع، 

أكمم، وهر المض، بمص ل؛لوغ المداماة سل، علك، دونها ما إلتم، زمحة ض، انمحطاط 
وبينالمبم،، أأهل المسلمين بين ويكون الكذب،، فيه حن ولذلك فائدة، العمود 

امرأةخافت أو بينهما الشفا3، خيم، إذا الزوجينر ؤبين، العدل، ؤأهل البمى أهل، 
فيمتخاصمين بين والملح مجال، غير في مجتخاصمين وبين •محها زوجها إعإض 
التبرعيملك لا مجمن الصلح يصح ولا الإمإر، على صلح أحدهما؛ نجاذ،ت اقوال 

ادعىعما ويصح البينة، وعدم الإنكار حال في إلا ونمحوهم ونف وناظر يتيم وولي، 
منهبأكثر الحؤ، عن صالح وإل، يصح، لم بينة به يكن لم فان بينة، وبه محليه عام، 
جنسهاعن باكثر متلف نيمة عن أو الخطأ دية عن يصالح أن مثل جنسه من 
بأكثرالثلك، عن ويمح فيهما، صح منها أكثر قيمته بموض صالحه وإن ؛ لم 

عملاله بممل أن على أو عبد وخدمة دار ككني بمنفعة كان وإن قيمته، مجن 
بتزويجالمرأة صالحت، وإن الإجاراان<، كائر الدار بتلف نبطل فاجارة مجعلومجأ 

ما>وأن مالك،، لقوله بالإجماع، جائز وم النازعة، قطع أمح، وكمها الين بفتح )واللم( )١( 
^ينهما،. ئصدءوا اقتلوا المبمين مجن طائفتان 

منهايصالح أن يجر فلم طدرق الدمجة في تتت والقيمة الدية لأ انملح، آ يصح رلم )٢( 
بال-اطل.المال أكل من لأنه حإمحأ فتكون له ُقابل لا المائي إذ ها جنمجن منها بأكثر 





افابله لتقر امرأة أو بانمودية له ليقر مكلفأ صالح أو ؛ ١١^،،نونه له ض أو سكاه على 
الأيل

ماضكان ذلك فعل وإن مننمه، أو ملكه على ملكه عن صالحه لأنه يصح، لم غرنه( )فوفه )١( 
املأخرجه• شاء ص تمعآ 

آقابولا اليع حكم فيه يثبت لم به هصالحة بعضه أو ادعاه ما المدعى إلى عليه المدعى 
أودبما كان مواء صح إذنه بغير أو بإذنه أجني المكر عن صالح وإن ، ر الشفعة 

ءبثي المكر صالح وإن نقط. الأذن محع ومجع وكله، المكر أن يدكر لم ولو ءٍنا، 
الصلحينقض ولم سمع لم بالمك الملح قبل أقر المكر أن ينة المدعى أقام ثم 

الملك.باصل شهدت ؤلو 
يجوزمما كان مواء عنه، العؤض أخد يجوز ما كل عن الصلح ويمح رفمل( 

موجلا،أو حالأ منها وباقل وبيئة ، بيئات؛ القصاص عن الصلح بيصح لا. أو بيعه 
مهايجرتما أمصه من قناة مجوصع على صالحه وإن الميع، وعيّح دار مكي وعن 
اشتمطإ-جاية كان وإن عمقها، بيان إلى حاجة ولا ، جازر وطولها مؤصعها ومحنا الء 
علىصالحه وإن العمق؛'؛، ذكر يشترط لا غيره وقال الكافي، في كما العمق ذكر 

ذوإضإجارة نهو عليها صاحبها ملك بقاء ُع الأض من ماقية في الء إ-مإء 
وإنالماقية. بتقدير انء تقدير ويعلم ؛، الاحاؤة؛ ثروط وماثر المدة تقدير يشمط 

ثيسبج-ة، ا بجنهلتس ا بجنهدُت ُواربم—، في الق رّوو إلى يختصمان ;جلال جاء ، ^
موأبو أحمد رواه ٠ محاحبه واحد كل ليحلل ثم الحق، توخيا ثم فاقتا، اذما فقال 
وابزماجة•داود 

عنده.هو ممن له مترحعا بعضه أو مجاله أحذ أنه يحتمد المدعى لأل الث.معةآ )^١ )١( 
علىالقصاص له وجب لليي، بدلوا العاص بن ومعيل والعين الحسن (ه ربديات( )٢( 

فيالعوض يقع فلا متعتن غير المالح ولأن شلها، أن فاى ديات بجع حنرم بن هيبة 
مقابلته.

جائز.ؤكلاهما إجا;؛ وإما يع إما لأنه معلوم، بعوض )جاز(الصلح )٣( 
إلىله كان نفعها أو الأرض ملك إذا لأنه المنهي: شرح في نال العمق( ذكر يشترًل )لا )٤( 

ثاء.ما فيها ينزل أن فاله التخؤم 
المدةبيان يعتر لا وغيره كالفروع الأنصاف في كلامه ومقتضى الإجارة( ثرؤط )وماثر )ه( 

المنهي-في وبجعهم للحاجة، 





ماس
اا-اس

مابيمال ثم يجهله وم أنكر أو مسكت دين أو بمن عليه ادعى ومن )همل( 
إبراءؤللاخر بشفعة، منه ويو-حذ الصلمح ويمح ممه يرد بيع للمدعي وهو ٠، صح؛ 

امابلا الناقم• ثنال حنيف■*•' إبو مالك تال وبه صحيح، إنكار على انملح صح، ال رب)١( 
الصلأْعليه مله عمن ولنا المعاوصة. تمح ننم له يثت لا عما عوض لأنه بمح 

الحديث.لمين، الين جائز ،الصلح واللام 

أونهره من أنمه في يأن على صالحه ثلو ،. يجوزُ والأخرى ، ٢١الروايتين إحدى 
جازُنه»ا مهم على صالحه وإن الماء، ملكه لعدم يصح لم معينة ولو مدة عينه 
مومحؤصعأ غمه ملاث في مجممإ يثتمى أن ويمح له. تع والماء للفرار، بيعا وكان 

نعلويمح ٠ موصوفار بنيانا يبنى بيت ؤعلو بثا ؛حفو>او\ وبقعة بابا؛"'؛ يفتحه حائط 
قوؤلهلزال ملأء إعادته نله نال ومتى •علؤمة، مجدة ثإحارة مؤبدا أبدا صلحا ذللن، 

٢^إلمه تدع لم لو كما' يجز فلم إذنه بمِ ءمْ أرض في تصرف لأ؛ه الروايتض( إحدى )م )١( 
الخامغيره أرض في الزرع له محاح لا أنه بدليل غيره مال سح لا الحاجة هده مثل لأن صرورة 

عليه.المحممة مافعها من بثي، الانتفاع ^١ 
روىل جارْ، أرض إلا له تلريق لا ماء لها للزرع أرض له أكون أن مثل يجوز( )والأحرى )٢( 

نمحل امض ني. به يمر ان فاراد الميض من خليجا صاق حليفة بن الضحاك ان 
فأبىيضمك. ولا وأخرا ١^٠ تشربه الث منفعة وهو أتمنعني المحاك له فمال فابى، ملمة 

مميله،يخلى أن ؤأممه مسلمة ;ن محمد عمر فيعل عمرن المحاك فيه فكلم محم.ل، 
وآخرأ؟أولا تشربه نافع للث وهو ينفعه ما أخاك تمتع لم له؛ فقال واف. لا محمد: فقال 
بهيمر أن عمر فامرْ بعلتلث. على ولو به ليمرن واذ عمر؛ فال واف. لا محمد: فقال 

محمدنول يخالفه عمر ونول أمي، والأول تنه. •في وسعيد طه  ٠٠في مالك رواه ففعل، 
أولى.ذكان للاصول موافق وهو ملمة ابن 

بالقياسالحاممل في والباب الطاق نح تجيزون لا فلم نل فان المفني؛ في قال )ابا( )٣( 
والبابالهناق بخلاف وينفعه، الحائط لث يالخثب لأل قلنا; ج،؟ الخثوضع على 
؛إذبها، يل.ه للمحشب يفتحه والدي ابحايقل في مفنوحا يبقى لأنه الحائط يضعف فانه 

غمه.بخلاف إليه الحاجة تدعو الخشب 
أنله وليس كالأنض، بيعه فجاز للباتع ملك لأنه معلوما خشبا عليه ليضع )موصوفا( )٤( 

الجمهور؟عند يضمه لم وإن الوقف على يبتى 
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ولاحرام، أخدم وما باطنأ حقه في بمح لم أحدهما كدب وإن ٠، ولا ؤد فلا الأول ص
ُ~ ~~~~~77ما*س 
يضدفإنه الأحر بخلاف والمن، الخمومت لدفع المال يدفع انه يضئ لأنه نفعه( )^؛١ )١( أُبمب 

٠ِ • . اود  أ
س

و
النكر.عن حقه عن مقا يأخذ نه 

الملحوله السن،، عن ٢ زواله؛ مدة بامة ومنجع ذلل؛،، غير أو تحته ما مقوط أو ب 
٢.المئلُ أجي وله بقى الاجالأ مدة مضت وإذا عوده، عدم أو زواله على 

فصالحهفرارء أو هواثه في شجر غصن حصل وإذا  ٠٣الجوار أحكام في )فمل( 
اتفقاوان ؛ ١ يم أحمد بمدهج، واللائق المخي• في قال، ٠ يصح؛ لم بعوض عليه 
عامطريث، هواء م غمن ثمرة ١^^؛ وفي يلزم، ولم جاز محنهما أو له الثمرة أن ءاى 

فامن،جارْ إلى شجره عروقا عن امتل■ وإن الأعلام، في القيم لابن ومعناه للمسلمين، 
أونجر نبامتؤ مجن ومنعها الحيهلان بأساس الابار وطي المصانع في كتانيها صرا 
فيكالحكم عنه ؤإلملح قلعه في فالحكم  Jyلم أو الأرض لماح-، زرع 

يحيأن الراك، يحاج أن مثل بالمارة يضر الذي اباط وانالشيخ: قال  ٠٦١الأغصان
المغنيفي ناله تعود لا صقوطأ وكان الاجامة مدة أثناء في حشه أو بنيانه أي زواله( ر>ا-ة )١( ؛ ٧۵١
وغرم.الإنصاف في به جزم و ص

تاجرتلا أُها يعلم لأنه فيه العرف لأنه وحشيه بنائه بإزالة يطالب، ولا المثل( أّمُ )وله )٢( 
لكايد.إلا كذلك 

أنهظتّت، حتى الجار في يوصني ينمُل نال ،اما واللامانملأة عليه نال )الجوار( )٣( 
•عليه متفق را سيوميه 

ذهبويما ينقص واليابس ويتغير يزيد ارءلسا لأن يابسا، أو السن كان ;؟لبا يمح( )لم )٤( 
بالكلية.

ترحهم رين ان وندمه النور صاحب به وجزم عقيل وان حامد ان واحتارْ )صحته( )ْ( 
وصرر،إتلاف القطع وفي المتجاونة ١ألآملأك في لكمته ذلك إلى داعية الحاجة أخن 

فيقال الجوار، تمتع لا عنه الصالح في ث١لجه١لة عنها، يعفى النجدية والزيادة 
عنهوتثمب شئت ما قى نأن وللته مجا، أرصك في أجري يعنى قوله وكذلك المخي• 

صنيح، U أن على افقا فان الأغصان بخلاف لها لر لا اا.عروق أن إلا الأغصان( )في )٦( 
أجرةفعليه رجع فان الثمر، على فكالصلح محنه معلوما جزءأ أر الإصس لصاحب تمّوقءا 
انمل.
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افّ |لآرل، والحدر الشمعة ؤتمهل شهادة. ؤترك شفعة حق ولا ؤنذف ممنة عن بعؤض يمح 
|ضفله وإلا أمكن، إل لواه أبى فان أزاله، قراره أو غيره هواء في شجرته غصن حمل وإن 

اماب

العوض.ويرد يتنكها، لرصاه والحد( الثقة روتسقط )١( 

افابيمر أن يمكن رأسه نج أو عمامته ؤعى شه عن غفل وإن هناك مر إذا رأسه 
المارةؤلريق على إحداثه يجوز لا الماباط هده فمثل نته كر إلا عال جمل محاك 

الدموررلأة على كان يفعل لم فان إنالته، صاحبه على يجب بل المسالمين، باتفاق 
الزمانمحلول مع ارتفع ثم منخفضا الطميق كان ولو الضرر، يزول حتى بازالته إإزإُه 

الجمانؤتضرر ؤالحيوان التإب فيها يلقى ساحة له كانت ؤمن وتالت إزالته• وجب 
لمنراعهلائها أو رعمارjها إما الجيران صرر يدفع أن صاحبها على يجب فإنه بذ-س 
فييخرج أن لأحد يجوز لا ونال: بالجمإن، يضر ما فيها يلقى أن نع يأو يسرها 

أنإلا الحائهل تخصيص عن لنهى إنه حتى الميان أجياء محن شيئا المسلمين ٍبيق 
المنة،هو الدرُب إلى اليانيب إحإج رةالت الخص. غلفل بقدر جدرْ في يدخل 
كانولو دكانا الطميق في أحد يبنى أن يجوز ^١٠ ؛• اه؛ الفلم في وندمه واحتارْ 
سواءه لمفبثا المافد الهلميق في يحفر أن يجوز ^١٠ ُ إمام؛ بإذن ولو واسعا الطميق 
لفعهمللمسلمين حمها أماد وإن به، ينتفع عاء منها استخرج أو المملر لماء جعله 

أودابة أو فيها الماس سقومحل يخاف بحيث الماص محمر في كانت أو ضيق محلريق في 
جازمعلر لحو الماص عليه يمر فيها )صيفا بني وإن يجز، لم ممرهم عليهم يضيق 

مجتهيتهلمق نافذ غير للب في باب له كان وإن ؤنال مصلحته. فلهور مع 
هلالممة بعد المم المجل أو اء الممنها ي*مّج الي الر أبواب مجن خاصا استهلماقا 

ماإحداثه وبممم اه. هنا. يجوز لا أن ينبغي عاما؟ استهلراقا منها يتهلِق أن له 

افام.دار على اجتاز ععر أن روى لما ومالك والناقص حنيفة أبو تال وبه المقلم( م )وقدمه )١( 
زي' الذ رسول نصبه ؤند تقلمه الخباص؛ فقال نقلمه، العليق إلى ٠^١؛، نهب وقد المياس 

ولأننصيه، محلهم على صعد حتى وانحنى محلهري، على إلا لأنمبته واف فقال: بيده؟ 
الدار.إلى ث رد يمكنه ولا ذلك إلى تدعو والحاجة الجادة الخالة 

١الجاح؛بخلاف نائيه، أو امام( )بإذن )٢(  فيلأنها فيها تضييق لا لأنه والمزاب محل ^١ ١١
الدكان.بخلاف الخلو 



وساباطروقن إخراج لا للأستطراق الأبواب نح النافد الدرب في ويجوز ؛ تهل*هُ اش ماب

سلص لأ;،- الإزالة على ازلك بمص ولا حاكم، إر بممر ولا قشه( فاله )وإلا )١( وت 
الأول

التام

نورونمب جايه حائط جانب إلى كشف كحمر فعاله إذا ٠ منه؛ وبمنع ;جال؟ ضر ي ص
به،عاتالف ويضمن إحياثه ابتداء من يمتع كما ، ذلك؛ ونحو دخانه بامتدامة يتاذى 

لهمجن مثل مابقا الضرر منه حصل الذي هدا كان وإن ٠ ٧ ومحزم طخه بخلاف 
لمبدلك يتضرر دارا بناه أو مؤاتا جانبه إلى إنسان حيا فا ونحؤها مدبغة ملكه في 

الفضاءمحي إلى أفضى ؤلو دام؟ تعلية من منعه له وليس ليقة، الضرر إزالة يلزمه 
أمجرجارْ بثر ماء فانمطعر ملكه في بثا حفر وإن داأِْ، أجرة نقص خاف أو ٠ عنهُ 

التيالبثر حفر املى الثر صاحب كلف يود لم فان ١^٠؛، الثر ماء ليعود بسدها 
وكانتبالوعته أو جارْ خلاء مجن فدت بمْ أن ادعى ولو ماله. من لأجله محيت 

فيؤاثجته ولا طعمه يظهر لم فان نفعل البالوعة أو الخلاء في طرح منها أقدم البثر 
البالوعةأو الخلاء صاحب كلف ذلك فيها ظهر وإن بغيره، فسادها أن علم الثر 
مماشجرْ غرس جارْ فاني مصنع لمجل كان ولو إصلاحه. يمكن لم إن ذلك نقل 

وقلعهامنعه لجاره وكان ذلك يملك لم ويتلفه جارْ مصنع حائعل فيشق عروقه نمى 
والجلوسيضمه لا ميء وإمحناد المشمك أو جارْ جدار إلى الاستناد وله غرمهّا إن 

لهاقيمة لا الم والنفعة العين الشم: قال إذزام بلا ّراجه ضوء م ونفلره ظله في 
ماءحق له كان ولو كمسئلتناأأأ اتفاقا إجارْ ^١ بيع عقد عليها يرد أن يمح لا عاده 

ومتىصررْ، كثر ولو الماء ليمنع محعلحه تعلية له يجز لم جاؤه محعلح على يجه، 
محعلحعلى محعلحه مجها أو غمه حق م ونحوْ ماثه ميل أو بناءه أو خشبه وجد 

أحمد.به احتج صرارأ ولا صرر الا لخم منه( )وينع )١( البار 
لته.بكمة يتاذى وحداد إليه، يتعديان واشعال كمي يؤذيه ما كل س ذلاJثاإ )ونحو )٢( 
بالضرر.ينال لا الضرر ظ ذلك، يمنع فلا العادة، على تيه( )ومحزم )٣( 
صرر•لا يالخم احمد احتج الفروع: في قال الشيخ. قاله آنمْ إلى عنه( الفضاء )صد )٤( 

متعه.ضه فتتوجه صرار• ^١ 
يثق.مجته ؤإلتحرز فيه، مجضمة لا هن.ا لدل إذن( )بلا )٥( 
بر.حبة نحو العين في ومثله ونحوه، الحائط إلى التناد أي )كمثلتناآ )٦( 
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٠•المستحق' إذن بلا مشتزك ويتيح جار ملك في ذلك يفعل ولا ومجيزاب، ودكة 
الارلُلإلا قيض النيمكنه لم إذا الضرورة عند إلا -جاره حائط على خشبه وصع له ولص 

عيإضلهم مالك لأنه ألمذهب، وم جاز بموض ذلك عن محالم وإن المستحق( إذن )بلا ( ١) 
ماس؛ '

الأرلكالقرار. عوضه اخذ فجاز 

•تنصاحب قفول احتلما فإن بحق، ؤحنعه الظاهر لأن له فهو صبيه يعلم ؤلم غير0 
الثاضهدم أثاد ؤلو عنه، عؤض أحذ وله إعادته خله زال فان يمينه، مع ونحوه الخشب، 
أوانهدامه من للخوف ذلل؛، إلى احتاج وإن ذلك،، يماللئ، لم حاجة لغير الحائهل 
الحائطصاحب، أذن بملو ٠ ذلكر ملك صحيح لممحى أو آخر مكان إلى لتحويله 

الالذي الموضع في عليه خشبة أو ّترة ؤضع أو حائطه على البناء في لجا٠٩ 
كانتجء  ١٢باجرة ذلك في له أذن إن ٩ لأنمة، عاؤية ؤصار جاز علته ثحنعه يستحق 

والمءسالماء ممفة ويثتممحل اعادته. فله نال ومتى التأسي، على وضعه صلحا أو إجاؤة 
سقطوإذا ذلك. أنبه وض والأم الطين أو واللن الطين من والألأنه والمك والطول 

انفخن،يمد لا سقثطأ الاجاية مدة أثناء في بح الخثأو البناء عليه الذي الحائهل 
صالحهوإن ال.ة، مجن بقي ما يمهل الأمة من وؤجع المدة من بقي فيما الاجاؤة 

ميلله كان لو وكذلك جاز، معلوم بثيء بنائه أو خشبه رiع على الحائط- ماللئ، 
بعوءسذللئ، مستحق انيض صاحب، فصالح ءيرْ أو مجيناب أو غيرْ أنقى في ماء 

الأن على بقيء فصالحه سقط- قد الحاثعل أو الخشّبج كان وإن جاز، عنه ليزيله 
جاز.يعيده 

كانت،او كما ا الأسفلُ مشارغ.ن تمنع صتمة بناء \ذأ>\وون إعلاء ويليم )نمل( 
معأجبر أض وأيهما استؤكا، ا٣يا فان إءادتها يجب، فانه فانهدُت، نديمة ١لمترة 

وجهعلى سعلحه على الصعود الأعلى هلح اللماحب، ولمر، المم، إلى الحاجة 
لمإذا طاقته سد الأعلى يلنم ولا تستره، سمة يبتى أن إلا جاؤه سهلح على يثممح، 

فيصريكه مع العمارة على الشريلئ، ويجر ٠ جار؟' جهة مجن نظ,؟ مجايمم منها ينظر 
مأشلجارْ. مضار غير شاء بما فته المممف غله ملكه لأنه سمه، أي ذاك( )ملك ( ١) 

وبفمع مُه على ويطلع يكشفه لأنه به إضرار الجار على الإشراف لأن الأسفل( )مشارفة )٢( 
ممفوعا.عباص ابن ءت ماجة وابن أحمد رواء ضرار، «لأ صرر الأ لحديثه منه 

سدها.لزمجه منها ذلك رأى فان حيثذ، ألجار على فيها ضرر لا إذ جاره( جهة )من )٣( 
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أحدماءطاو_ا صررْ خيف أو انهدم إذا وغيره• ، المجل•' وى.للث ؛. به' ^٠٠٠ 
والقناة.والدؤلأب النهر وكدا ،، عليه' أجم معه الأخر يعمره أن ُل 

خشبهيضع أن جار0 أحدكم يمتع 1لأ واللام الصلاة عاليه لقوله صرر، غم من به( )إلا ( ١ ) أوكظي 
عليه.متفق جارْا جدار على 'لأُد 

المذهب.وهو الروايتين إحدى وهو عليه، ؤصعه جواز المثل"م المجل•( روكد.للث )٢( 
القديمم الثافم وثول ^، ١٠عن الروابمض إحدى وعو المذهب وهذا عليه( )أجم )٣( 

وهويجمر لا وعنه إضإرر ولا صرر |لأ ؤالملأم الصلاة عليه لقوله القاضي، وصححه 
حنيفة؟أبي مذهب 

صررهوخيض صممهما أو جدارما اصتهدم وإن المشتتكة، ا وانيامح،' الأملألئ. افاب 
ثيءفلا صاحبه إذن بغير إذن هدمه ؤأيهما الحاكم، أجم؟ أحدصا أبى فان نقضاه، 

الؤعنه أجبر، ببنائه صاحبه أحدهما طالب، فان ه، ينفانهام لو كما عليه 
إذنأو بإذنه الثريلثؤ أنفق وإن عاليه. ؤأنفق مجاله من الحاكم أخذ امتنع نان ٠ يجيرأ 
حاجزبناء على يجبر ولا بينهما، وكان الشريك حصة على رجع رجوع نية أو حاكم 

مغلانهدم نان ، خاصة' مجالكه في ذلك ناله البناء أحدسا أراد فان ا ملكيهما'؛ بين 
فماحب،ثالثة طبقة كان وإن عليه، ؤاجم ببنائه الفل صاحب، انفرد لغم؟ وعلوه 

فماأحدهما فبني بستان حائط على اتفقا ولو معه، تحنه كمن فوقه من مع الومعل 
تنازعوإن الشيخ، ناله أهمل الذي( صمته الأخر إصال بت، ي^٠ ١١مجن تلف، 

بينهما.فهو بينة ولا المقف في والفل العلو صاحب، 

وإنصقؤؤله، ه خوفعند وكتقضه صرره ءلأ لحديث، المشتركة وانيامح،( الأ٠لأك )فى )١( مآض 
؟الكتاّ
ذللث؟توجب، البناء بمِك يتضرر الذ.تم، الشريك •ممة لكن ه نففي له •ممة لا "كان الخام 

إنالهدم أم؟ مجن حصته يقابل بما يرجع مبق مجا نياص بل معز، لأنه عليه( مء )فلا )٢( 
الرجوع•نوكا 

المللئ• لأنه الفلر في أقوى وهو المنقط نال حنيفة، أبي مدهب، وهو يجر( لا )وعنه )٣( 
الناد-م والذهب انقمي، لو كما عليه الإنفاق، على مالكه يجبر فلم ه نففي له مءة 

بخلافتنكه في ضرر فلا ذلك، على بموقفط لا انتفاعهما لأن ملكهما( بين )حام )٤( 
والقفط.المشترك 

المللئ،ني »لأ به المختص جارْ مللته في التعمق لك يلا لأنه خاصة( ملكه رفي )ء( 
فيه.له ؤكم لا وهذا لأم فيه له ما بغم؟ الشملث• 
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؛١^^١١باب 

حجرأتعالى قال حجرأ الحرام صمى ومنه واكضي؛ق، المع لغة م )الحجر( 
'لبما'يمح ما انتكاب من هاب نع يلأنه حجرأ العقل وّّمى ُحرُأ، حراما أي محجردأه 

عافه.وشر 

>ل■

ص
الكاب

الأيل

ماّ صالحجررا؛ باب 
انمرلحق حجر ضبمن: على وهر ماله. ني التمرف من الإنسان منع وهو 
لزمهمن وثمعا ٠ حاحتهر به يينع محا  Vjله مال لا مجن وهو ٠ مفالضُ على كحجر 

عليهمن الحاكم منع المفلس فحجر ٠ هُ نفلحفظ حجر والثاني• ٠ مالهر من أكثر 
صمراأراد وإن فيه، المممف مجن الحجر مدة الوجود ماله عنه يعجز حال دين 

فلغريمهمليء كفيل ولا به بقى رهن به ئليس بعده أو مإغه، نل الدين بمحل ٠ طويلا؛ 
وفاءعن عاجز وهو صفرا اؤاد وإن حدهما، يا يؤثفه حتى متعين جهاد غير *ي منعه 

اضإلى أصيفت لكن أموالكم^ الغهاء ؤولأمم١ تعادت قوله مئروعتته م الأصل )الحجر( )١( 
الحجرثت وإذا الأية، اوءا.ىؤ< >ؤرابمالوا ت وقوله لها، مدبرون عليها نائمون لأنهم اشاء 

أور.باب س المجنون عر نت هدين عر 
لحقالثلث على زاد ما على الموت مخوف ومرض الغرماء، لحق مفلس( عر )كحجر )٢( 

ذلك.وغير الوينة 

المقلصتعدون امن المشهور الخم ومن العدم، فهر العروض حاجته( V يدفع )ما )٣( 
اسب،ذلك ليس نال: متاع. له.لا يرم لا ص فيا المفلس اذ رصول ا نالوا فيكم؟ 
سااافللم وند وياتي البمال، أمثال بحسنات القيامة يوم ياتي س القلي ولكن 

الحدين،.

 )t( فيالممف مستحق ماله لأن مال ذا كان وإن مفلسا وصمي ماله( مءب أكثر لزمه )من
لهأن أحم فانه ا'لآحرة مفلر الم نثم عليه دل وقد معدوم، فكانه دينه جهة 

له.ميء لا وبقى عليه بما . تفلم اكتها الخال أمثال حسنات 
العليهم الخجر فانية إذ ومغيه، ومجنون صغير عر كحجر نفسه( لخفغل )حجر )٠( 

تتعداهم.

ولعلهت الأنصاف في قال وحمائ، أخيه وابن الموفق عند القصر مسافة رممرا )٦( 
أظهر.ولعله التنقيح في يقيده ولم أور، 
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الأيل

التام

أفابماله يع ولم أصر فان ريه، ;•هللب حبس أبى فان ا بوفائهُ إمر عليه يحجر لم دينه 
لإى؛،. '؛iLJالخى )اعطل ؤاللأم الصلاة عله لقوله غريمه بطلب بوفاثه( )وأمر )١( 

الأ.ا.

،للحاجة١ فبلت نفى على شهادة لأنها حال باطن تخر ممن تكون أن فيها اعتس 
تكذيبلأنه الملءهب مجن الصحيح على معها يحلف ولا باقين، فيها ويكتفي 

هحبنبل ؤسمع ار، الاعأو بالتلف تشهد أن الحالين في ويكفي للينة، 
ولم١نحوه ؤكالضمان جناية كار<س أحل-ْ مال مقابلة غير عن دينه كان ؛اوإن ذبعا-ْ؛ 

الزوجةحبت وإذا وحلىر'أ* له مال لا أنه حلف مليء أنه يم ولم مال له يِمحسا 
فانكرمعين بمال بينة للمفلس نامت؛ ؤلو ضء، عليها حقؤنه من بمقط لم زوجها 

لهفهو زيد صدنه وإن ديهل؛ا .نه ؛٥^١١ هل فكدبه لزيد هو قال أو لأحل• به يقر ولم 
لهحق لا أنه يحلف ؤأن عليه حق لا أن ينكر أن المعسر على وبممم يمينه، مع 

منومنعه ه وحبله الحق رُب ظلم تحقق إذا بجؤإلْ فيل تلو ت الإنصاف بفي ويتاول، 
فهوعليه الحجر قبل ماله في المفلس فعله ما وكل وجه، له لكان عياله على القيام 
بميمه.أصر إن بمحرم أنه مع مجاله، جميع امتمنا وإن ٢ ن-افنأ 

بماله،حقالذماء تعلوط أردها أحكام: أئعة المفلس على بالحجر ويتعلق )كل( 
ينفدلا ثالأخرى الرواض، إحدى ذي العتق وإلا التدبير، إلا *ته نممفٌ ينفد فلا 

قشإلا النالب م علمها يطلع لا الم اuطة الأمور من الأمار لأن للحاجة( )نلت )١( 
اداضعليها رتْف تفلهر ■*الة نشت فهي القي تضمنك وإن الشهادة فهن-ْ المخالهل 

حاله.باحلن تخبر تكون أن نفاده أو ماله بتلف ت نهل• إذا البينة في يعتم ولا بالمشاهلءة• 
يجبولا إذنه، بلا ه حبمن غير عند أبات له ليس الاحتيأيات: في تال لكن )كبعده( )٢( 

معين.بمكان الحبس 
المال.عا.م امحل لأن ااما.هب، من الصحيح وهو سبيله )وحلى( )٣( 
بلدعوى، مموم لها يعتبر لا هنا المة أن هدا وفناهر الفروع: في تال دينه( منه )نمى )٤( 

الغريم•س يعلى إمحا تحتاج 
إبوُالك قال وبه المن.هب، من الصحيح على التهمن، جائز لأنه.الك نافد )فهر )ْ( 

فيوصوبه الشيخ ا-حتارها ديونه عن ماله ضاق إذا تممته ينمد لا ونيل ؤألشافعي، حنيفة 
الأنصاف.٠١ا'\:م 
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محابني نعمنه ينفذ  Vjإظهارْ؛آ؛. ؤيستحب بعضهمل١د أو غرمائه بوال عله الحجر 
،راضله لا لأنه غرمائه موال بغير عليه الحجر يجوز ولا الحاكم، لزم بمضهم( أو )غرمائه )١( 

اشبلحقهم• ذلك على 
امؤالهم.يضيلع الناسن يتضر كلأ معاملته لتجنب إءلهارْا تحب ؤي

١٥١،.>
الخاض ندلهالثمن المفلس إلى ينعوا وإن نوله، يلنمه لم نمنها وأعهل؛لث أيعها أنا الفلس 

المدةمن ثيء مضى نل فأفلس للزرع زضا' استاجر ومن ، الفسخُ له يكن لم له 
يملكلم بعضها مضى بعد أو انقضائها يعد كال وإن ١لأج١رة، فخ موجر فلل

يكونأن بثمط ٢ بعضها١ تلف يمنيلة بعضها ومضى المع منيلة للمدة تنزيلا الفسخ 
رعض،ر؛؛من الباع أبرأه ولا شيئا الهيع نمن من يتقد ولم ، أخدْأ حين حيآ الفلس 
لممنها جزء تلف فان ضآ• ^١ يلف يعضها عن ملكه يزل لم ، يحالهار ؤالمالعة 

كانتإذا هدا فكتلفه، وقفه أو وهبه أو الهع بعض بلع وإن اليجوع، للبائع يكن 
٢٦١١^-رجع واحدة وبقى ونحوهما كمدين عينين كانت وإن مع، في واحدة عينا 
ماضقال وبه نوله، ويلزمه الثمن تلم عن العجز لزوال البيع ثإمتقر الفخ( له يكن )لم )١( 

اكتام|ا ء
لمالك.خلاقا الناقم 

ياتي.كما الجوع مسقط وهو الميعة، العين بعض أي بعضها، تلف ريمنيلة )٢( 
.المص أن هشام بن الحا;ث بن الرحمن عد بن بكر أبو رثاه لما أحذه( حين )حيا )٣( 

فوحدثيتأ نمه س ياعه الذي يمض ولم ابتاعه الذي فافلس متاعا أاع رجل أأيما تال 
مالكرواه الغرماءا أسوة الخاع فصاحب المشمي عات وإن يه، أحق فهو بمنه متاعه 

إلىالمفلس عن انتقل الملك لأن عسندأ مي أم عن داود أبو ورواه مرصلأ، داود ؤأبو 
Jاءه٠لو هما انبه ١^^٠ 

صرةأبو لوي لما إسحق، تال وبهذا الرجوع، سقط لمنها ض ض فإن بعضه( )_ )٤( 
رواهلهء فهو شيئا ماله من أنبض يكن ولم ماله عنده يجل فوجد أفلس رجل •أيما م/نوعا 
أحمد.

والناقصوالأوزاعي مالك وقال اصحق، قال وبهذا بعضها، يتلف لم بحالها( )والملة )٥( 
الصلاةعليه قوله ويا التالف. بحصة المعاء مع ويضممحب الافي، في الرجوع له والعنبري* 
بعينه.يجده لم وهدا بينه• مجتاعه أدمك، •مجن واللام 

العنيناحدك، تلف من يلزم لا فانه العموم، في فيدخل بعينها وجدها لأنه فيها( )رجع )٦( 
اكمن•بمص نص ما إذا ما وبض هذه ص ومرق الأخركا، المن من نيء تلف 
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جهز،إن فيه محجع بميم شيقا أنرصه أو اعه وس ٠ ءاوهُ إزارْ ^١ الحجر يعد ماله ١لآرjب 
عاللثقال ؤبه عليه رءس عنه الحجر فك لمد به ؤبمع المذهب، هذا عليه، إةرارْ )^١٠ ١( ) |وكتاش 

ابناختاره يثاتكهم. أخر: م ونال ثول، م والشافم والثورتج، الحسن بن ومحمد 'ش 
.الد> 

صحق بها !بملقر ولم دن؛وا وحز غزل كنج اسمها يزل بما صغتها تتغير لم و صأم،ب
علىؤد .نه يمل فما الدين من أكثر الرهن كان إن لكن ;بمن، أو جناية أو شفعة 
االجوع؛ نمنم لا الزيادة أن وعنه صنعة، ؤتعلم كمن متملة نيادة تيأ• ولم المال 

أنهوالدصح المباع: يي ونال الجوع، حين رلى حيا البائع يكون أن أيضا ويشممحل 
إليهفتوأنف الأجل حلول عند ناحدها فيها )حم موجلا الثمن كان وإن يئت 

حاكمحكم بلا مخ وهو التراخي على ولو غيرهارمبالقول وفي فيها الرجوع ويصح 
'تمابةأو صنعة نسيان أو بهزال والقص ؤابمب والشمة كالؤإد المنمالة الزيادة قاما 
فلهفيها ض أو الأيصم، غر/ا وإن اابائع؛؛ا وعنه ؛ للمغلمن؛ والزيادة الرجوع، بمنع فلا 

يختارأن إلا نقصه، وصذاد، قالعه أو فيملكه ؤالبناء الغإس قيمة ،ؤدغ فيها؛ المجوع 
ب،،ويضه، به الحاصل نقصها رألأن امض تسوية إذن فيلزمهم ١لقااع والغرماء المفلس 

أبواوإن بحؤر، وضعا لأنهما عليه يجبروا لم القلع من امتنعوا وإن الغرماء، مع البائع 
بهيملك يلم حادث ب أنه ولما والنائم، مالك مذهب وهدا الرجوع( نع ت)لا )١( ثكتم 
بوع-ا ص

ونحوه.لم ال JUورأس كالقرض غيرها( )وم )٢( 
لكونهاالمتصلة بالزيادة الرجوع منع لأنه الخض، كلام 'ناهر هدا للمغلس( )والزيادة )٣( 

الصحيحوهو الشافم وبيدي والقاصي حامد ابن قول وهذا أولى، فالنءصلة للمفلس 
الوجتز•في به وجزم الق شاء إن 

الدابةونتاج الجامية ولد أحمد عن حنبل ونمل مالك، ومذهب المذهب وهر للباتع( )وعنه )٤( 
بعيب،يده لو كما له فكانت انمشزى، ملك في نيادة أنها ويا كالمتصل، للا؛ع «هو 

النمؤتول ١لتفماة ابيادة أخذ يستحق فلم العين اصمجاع به استحق فسخ ولأنه 
أحما-وفول عليه، ان الضلكون شتري للؤالغلة الماء أن على يدل بالضمان؛، ،؛الخراج 
•متعين فيكونان حملها حال في باعها أنه على يحمل 

كالصبغ.المع وجه على لحل ئترمح، الومال بحينه، متاعه أدمك لأنه فيها( الرجوع )فله )ْ( 
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ءالأأو نودأ توجب جناية أو بدين أثر أو ذمته م تممف وإن ٠. فلار وإلا حجره 
القرضوبدل المثيع بمن ويرجع بمرة، على دخل لأنه عتنه، م له رجرع فلا( )وإلا )١( 

اشامااثحجرت |ذ1
مؤعلى ٠ يمنه؛ وثم ما'له الحاكم يع الثاك } ارجوعأ سقط القيمة دفع وأ؛ى القلع 

مكان وإن أخذوها، الأثمان جنس من ديونهم كاوت وإن ذالئ،، عليه ويجب الفور، 
حقهجس ؤطلّا عوضه أحذ مجن ؤامتتع الأسن جس غم س ليه من مهم 

مالمفلس امتثذان إلى يحتاج ولا دينه جض من الثمن من بحصته له اشتركا 
غيرمن باعه وإن الغرماء، يحممْ وأن ؛ 3^،' أو يحممْ أن يستحب لكن اليع، 

يملثأن ويجب المطع، على ينادي مجناديآ يقيمؤا أن الحاكم ويامرهم جاز، حضوؤهم 
الغناء،مال عين يكونا لم إن ٠ وخادم؛ مكن من حاجته إليه تدعو ما ماله من له 

مجكنله كان إن لكن ذللت،: إلى محتاجا كان ولو ثيء منه له يمك لم كانا فان 
لهويحرك الغرماء، على الفاضل ورد مثله مكن له وافرك، بيع مثله سكنى عن ؤام 
عليهوينفق لمونته به يحجر ما له مك حنة صاحب يكن لم فان -منة، آلة أيضا 
ماكلمن مثله على لأفق مجا أدنى وهو بالمعروف، مجاله مجن نفشه تلزمه من وعلى 

بدلك،يفي كسب له يكن لم إن غرماثه بجن نمه من يفرغ أن إلى نكسوة ومثمب 
ثوبفي النكاية في وقدم حياته، في يلبس كان كما أثواب ثم'لآثة في مجان إن ويكفن 
أقلهييع ويبدأ المفلس، صمان فم>ن القين يل نحتا ماله من ّتيء تلفح وإن ؤاحد، 

ثمالحيوان ثم ؤالطب كالطعام الفساد إليه ماهرع ميع مونة، ثأكمه بقاء 
المتاعوحاففل مناد ويعطى الدين، يجنس أو البلد يحقد وييع ؛ العقارأ ثم الأثاث 

ماضبمثله• ينال ولا والغرماء، المثري على الضرر محن مه لما ۶( الرجو )ّغط )١( 
ااكاب<' ، ءا 

التامباع معاذ على حجر لما واللام الصلاة عليه لأنه لمحاصة  ١١الغِماء بجن ثمنه، رؤقم )٢، 
فللمئبمه مطل تاخم؟ 'ذل الفور، على عمر ؤلفعل •ممانه، ين نمنه م وغليه م ماله 

لهم•
*-ن;الجتل- اعرفا أنه ومنها ،تاعه، نمن ضط أن محنها لغؤائد البع وفت ؤكله( )أو )٣( 

لقالبه.ؤأمحكن ه لنفأطب أنه ومنها البمة، فيه كثر أنه ومنها متاعه، 
فيمايكن لم أنه يحتمل ءتان فضية وجدتم، ما اخذوا والسلام الصلاة عليه وقوله روحادم( )٤( 

حائم.٦ مكن وجدوه 
=ُلهر إذا الفلس على والمهلة لْللابه، وأكثر ل أشهر وبقاؤه عليه يخاف لا لأنه )المقار( )ْ( 
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ديونبمدر ثمنه م ويقماله الحاكم وسع ؛، عه؛ الحجر ك بعد به ويطالب صح 

الغرماء.الديون هدم أصحاب يشارك لا ولكن للمممف، أهل لأنه عنه( الحجر فك )بمد )١( افاب 
^==ص==ء=عت==^=^صء========^=='لأل 

ماونظير •ترع، يوجد لم إن الغرماء ديون على تقدم المفلس ماو من أجريهم والثمن 
ذمةم الثابتة الديون على مقدم فانه التركة لمملحق الم؛1، تنكة على يتدان اه؛اب 

نلالجناية كانت مواء الفلس عبد الجاني كان إذا عليه بالجني وسدأ الميت، 
وإنغيره، له ثيء ولا الجاني ض أو الأرش من الأقل إليه فيدفع بمده أو الحجر 

بثمنه،فيخمى لأنم مهءن له بمن ثم الغثاء، امحق عليه فالجني القلي الجاني كان 
بمرننم الال، على رد فضل محنه فضل وإن المماء، مع به محممحب فضل له فضل وان 

فياحدهاُالفلس من ُتاحرها هو عين مضة أو ٠ مو-جرةُ عين أو مال عين له 
المماءمجع بمي بما له صمُب * الدةُ أناء في الإجا;؟ بطلت وإن ه، نفمؤجر وكذا 

مستحقةاللعة ونمجت ؤده ؤيعذر فتلف الثمن ؤنخى وكيله باعه أو شيئا و[ع ولو 
أوداؤا أجر وإن ٠ المماءأ على يقدم احتمالأ القاصي وذكر ُ المماءُ المشتري مساوي 

المستأجروكان راافاس الاجاؤة يفسخ لم أفلس ثم بعينه غمهما شيئا أو بعينه بعمأ 
انهيمتاأو البعير هللث، فان حفه، يستوفى حتى المعاء مجن اّتا-مها أو بالعين أحق 
وإنالأجمة، سقية المماء مجع ويهمي_، الإجارْ انمخن، المدة انقضاء قبل الدار 

نمدانإ أجر وإن الغرمحاء، أسوة فالمتاحر الئجر أفلس ثم الذمة في جملا امتاجر 
وسعونهاذللث، فلهم الإجا;ة مدة انقضاء قبل البيع على والغرماء الفلس فاتفق أفلس 

المستأجر١متوفى فإذا الحال، م البيع طلسح من قول قدم احتلموا فان مستأحرة، 
الشرح.في خاله محط، مستحقأ = التنحاب 

تيء.مدتها من يمض ولم صه الفلس استأجرها مزجرة( عض )أو )١( 
المدة.هده له مملوكة وهي والمنفعة بالعض متعلق حفه لأن )ماحيها( )٢، 
الأ-مة.له عجل و؛ذل المفلس محن امتايمها التي العض ماتت بان المدة( أثنا، في )٢١( 
المفلس.جناية أرس بمنزلة فهو المال بعض يتعلق لم حقه إؤ المماء( المشتري رصاوى )٤( 
يقدملم لو ولأنه لكلمتهن، أولى غكان الذمة بمجرد يرض لم لأنه الغرماء( على )يقدم )٥( 

فتهالبمات ننقل أموالهم ضيخ من خوفا المفلس مال شمإء من الناس محتنع لا الغرماء على 
لأصحاب،وجه وهدا لهم، أنفع المماء على المشتري تقديم فكان لمنه ويقل 

المقلص.عليه جني لكلدي يقدم فلم المال بعض بمعلق؛ لم هدا أن ولنا الشافعي، 
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ووبوإن • ٠٢مليء كفيل أو برص ووثه وز إن بموت ولا مرجل بمحل ولا >ماثه• 
ُتيسأنه أخرى روايث الخطاب أم وحكى واحدة، ؤواية القاصم ذكره عاليه م من )يفلس( )١( 

لممابا ٠
'شحقوثه. كسائر بفله يسقط نلأ للمفلى حق لا أن ولنا عالك، ثول ومحو يحل 

الونا•وم، إذا ب إم وإسحق سممح، ابن، قول ومو ملمح،ء( كفيل )أو )٢( 

أمابنل أقلس ثم لا أو ثمنها ونض موزنا أو مكتلا ولو سلعة باع ولو المشتري، لم ت
'صنوحد ملم دين المفلس على  jbوإن المعاء، محن بها أحق فالمشتري مبيضها 
ضيبالقسمة نل ؤحل يجده لم وإن تقدم، كما به أحق فهو بمنه الثمن المسلم 

قدرالمال من له عزل حقه جنس من نه يكن لم وإن نه، المسالم شمة الغرماء مع 
يممثم يعينه، المعزؤل ياحد ان ل ؤليمط فياحده نه الصسالم به ضشترى حفه 

لكنفان ّواهمُا؛ غريم لا أن بيان يلزم ولا ديونهم، ندر على الغرماء باقي بين المافى 
أثناءم حل وإن فيثانكهم، يحورم، أنه وعنه بمُزرأ، لم موجل دين، له ُز، فيهم 

الوهةوس ان بحل لم موجل دين وعليه مات ومن م• يقلم فيما ثانكهم مة الق
أوو١ريث، لعدم التؤبممح، تعدر فان ؛ المدين؛ مات إذا يحل أنه وعنه الدين، موت بعد 
الدينحلول في والين، المفلس حكم حنون عليه محلوأ من وحكم أ كله؛ حل غيره 

المعاءحق ويتعلق ا المديزُ محاين، إذا ألونه إلى الزكة انتقال الدين يمتع ولا وعدمجه، 
ذمةفي باق، وال-ين ف، أو لائمي كان ّواء الدين،، يتمنها لم وإن كلها بها 

ومحنيالضمان، بثمط المكة في نمرق ويمح يوفى، حتى التتكة وفي المينح 

محواضلا غريم عدم ا'محل كون مع لأنه خاص واتث أنه ثن محن بخلاف محواهم( غريم )لا )١( 
!لكتاس اكاضحقه. فوق احدهم يقبض ان يحتمل 

نتيء.له يوقف ولا عليه مجا حلول يوجب فلا ٌاله حلول يوجب لا لأنه بمحل( رلم )٢( 
يتعلقالأفلاك بان واحتجوا ذهبي^، كالالناقم وص محالك، قول وهو يحل( أنه )وعنه )٣( 

زاد.الأجل. فامحمط بالمال الدين به 
لأنهالرأي، وأصحاب والناقم والثوري ومحالك والغخص النعي نال وبه الدين( مات )إذا ( ٤ ) 

يجوزولا يلتزمحوما لم لأنهم الوننة ذمحة ولا محطالته، لتعذر الميت ذمة م ابقاوه يجوز لا 
زاد.٠ الدي- •صاحب بالميت صرر لأنه ثتاجيله الأعيان على تعليقه 

المماء.به يحاص أو له، التركة اتسعت إن كله( )حل )٥( 
مالأأو حقا تِك رامحن واللام الصلاة عليه لقوله المدين( مات )إذا )٦( 
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كم؛بحا إلا حجرْ يفك ولا ٢، مسطهر الغرماء على رجع القسمة بمد غريم ؤلهر ؛لأووب 
مالك.عن وحكى الخايم، قال وبهذا )بقْلم( ١( )ئ 

حكمبلا الحجر انغاك عليه عا وفى وإن به، إلا يزول فلا بحكمه ثت لأنه كم( بحا )إلا )٢، 'لأدل 
ممه.لزوال 

فسخوفاؤ؟ تعير فإذا ا بالديودل مطالتهم مقط والمباء التتكة بين الوبية خل د ص
آونمته من الأتل وعليهم مخه، يات لم بمتق نمقوا إن هدا فعلى نصيهم، اممام 

مجالقضاء ه نفإيجار على يجير لم صنعة ؤله بقية المفلس على بقى إن أ الديان، 
عنهمااّتغى ولدم وأم وقف إيجار ،وعلى يجبر١٣والثانية الرواتنل٢، إحدمحا في عليه 

المشرعكان ولو وؤصية ؤصدنة هبة نول على يجبر ولا ا وكفارْر حح لنبه إن لا 
لوفاتهذلك نص الحاكم يملك ولا ا،ساعه مع لبنه وفاء المدين غير يءلك ولا ابنا، 

ولاليها. ُهها مجن لتوقي نفسها كاح على امجرأئ تجر ولا عرفي، أو لففلي إذنه بلا 
قطنولا له، وجب تود دية أحد على ولا ليقبله، مجالا له بدك امجرأة تزوج على 
مجلأنمجتهولا لبته لأحدفليس الحجر عنه فلئه إذا ١ ا ُالر غير على بمفوه الدية 
■ممجاءحاوك ثانيا عليه وحجر عه الحجر فك( بعد ديون نمته وإن مجالا، يملك حتى 

أنفأبي شاهد به حق للمفالس كان وإن مجاله، ني الثاني الحجر ■ممجاء الأول الحجر 
أ.عه؛ المهلالبة انقطاع المابع؛ يعحلوا. أن لمعانه يكن ولم يجم لم مجعه يحلفا 

بدلك.الغرماء لكها يولم منها يوفيهم من الحاكم ونصب بالديون( ٠هلالتهم )ثل )١( ماض 
الكتان

إلىفطرة مرة ذر كان ؤوإن تعالى: لقوله والثاغم ُاللتا نال وبه الروايتض( إحدى )م )٢( التاض 
النبيفقال دينه، فكثر ابتاعها ثمار في اصيتج صجلأ ء'ن سعيد ابو روى ولما موه مجب

لكمفليس وجدتم، مجا حدوا ههّ: النبي فقال ديته، رفاء يبلد فلم عليه متمد؛وا 
لم.مرواه ذلاوثأا إلا 

الدارقطيروى لما وإسحق، و١ل٠ضى وسوار 'لعزيز عد ن عمر نال ود' يجبر( )والئانية )٣( 
إذامنافعه. باء انه ~تا فثبيغأ لا والحر أبمة، ة بخدينه في ّمنا بلع النبي •أن 

•يمرنه س نفقة ءن نضل كه م س إلا يجبر لا هذا نت 
يجبرفلا أولى فنفعه فيه يباع لا ماله لأن اف، حقوق من ونحوهجا وكفاJ؛( حح لزمه إن )لا )٤( 

إيجارهم•على 
عينا.يجب لم المال لأن مجانأ العفو له أن النمّام في ويأتي مال( غر )على )٥( 
لغرمجاءواللام الصلاة عليه ولقوله مره إلى ؤطرة تعالى؛ لقوله شه( الهنالبة )انفطاع )٦( 

ذلاكا(.إلا لكم ليس ٠٠معاذ 
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تمحاببجعا ماله أعطاهم ومن لحفلهم؛ والمجنون ؤالصغير قيه العلى ويحجر )فهل( 
لممن مال وصمان الجناية أرش ويلزمهم يضمنؤا،  ٠٠١أتلفوه وإن بعينه بجع قرصا أو 

لإثأموام ض المممف يمنمن لأنهم عام حجر الثلاثة هولا، على الحجر )لحظهم( )١( 
الأيلالأية. ه أهوالكم الممهاء مترا >ؤولأ تعالى قوله والأصل وذسهم، 

مابفلا والسفيه، جنون ٠Jواألصبي وهو لحفله عليه المحجور الثاني الضي، رفصل، 
صياحده حتى ضمنه مالأ أعطوه ومن الإذن، قل ذممهم  ٠٤٠أموالهم في نممفهم بمح 

أنويستحب ُ. لررهُ ليحففله أخذه كمغموب يذمه لم ليحففله أخذه وإن وليه، 
إليهيدفع  ٠٤التيعة، ليامن وبالل؛ع بال/بمد وبينة قاض بإذن إلأُ مالهم لهم يدفع ^٠ 

كانفان ا ١ وثده ويونس به يليق بما يختبر وحتى زيخا. صار ولو ؤشده قيل ماله 
فاحشا،غالبا يغض فلا ذلك منه يتكرر فبأن ويشترى يبع من وهم التجار أؤلأد من 
أبوابفي وصمغه به الصدقة وليس فيه، فائدة لا" فيما محمفه من يدء ني ما يحففد وأن 

ويختبرالخير في إمراف لا إذ لخديرأ به يليق  ١٠ومتكح وملس ومدروب ومطعم بر 
يتعلقبما الصناعة ؤابن العمال، 'على والقيام بالرأإ'عة يليق بما الزيلع ابن 

ؤثده،على يدل مما فهذا في*د وكل فيما وكيله على باستيفائه الؤيس ؤإبن ، ^^٠٠٠٠
وممبالأستفاصة، يعلم لأنه قل شاهدان فشهد المخي في ع توز وإن ت الشيخ نال 

ئدا٠سن٠١الحجر تحت ؤهو تبرع ؤلو رث-ده، يعلم لا أنه ؤليه على الثمين له عدمها 
ولأستغزالالغزلر من المن ربة إلى يفوض ما إليها يفوض والأتي نفذ، برشدْ بينة 

لمأصابهلة وجدت فان اشُمة، وحفظها ونحوه الكتان بنمإء أذوكيلها المثل با-مة 
يعرفالذي المميز المإهق إلأؤ يختم  ٠٤ؤكيلهافهيرشيدة، مجن متوقية يدها في 

إلىيدفع لا ؤكنه ، وثمإؤه الاختبار وبح دة، ؤالمفوالمصلحة والثمإء اليح 
إحسان.ؤفيه مستحقه إلى الحق ؤد على إعانة ذللث ق يضمن، فلا بيه( رليحفغله )١( 
1وبثالخإف والخام الحجاز أهل س ابمار علما، أكثر المدر: ابن تال رشده( )ومس )٢( 

تال؛الجوزجاني وروكا كسرا، آو كان صغيرا ّله مضيع كل على الحجر يرون و،مر 
عقله.لضعف ومال أهل ذي نهش من شيح أمر يلي محمد بن القام كان 

صمغهكان أو المحهات في صمغه ما الإماف الأختيارات; في تال الخير( يي إماف )لا )٣( 
صفوالتبذير ام، المملحة على زائدا قدرا مياح في اّمف او بعياله يضر الهاح غي؛ 

ينغي.لا فيما الثيء 
صحيح.بغير يامر ولا ادءاسه تعالى: مله صحيح( )وشرإؤْ )٤( 
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أوخشن نعر نله حول نت أو سة عمة خس غتر لم تم وإن إليهم• يا-*عه جى 
ؤزيدنماء، بلا ٢ حجرهّإأ زال مضه، رشد أو ورشد، مجنون عقل أو أنزل، 'ض 

موضعلأنه بحاكم إلا يزول لا عالك: وقال الناقم، مذهب وهذا حجرهم( )نال )١( ثثش 
فالغوارقدا عنهم أنمتم ^ تعالى قوله يا الحاكم. حكم على فرقق وننلر اجتهاد اش 

النص.على نيادة الحاكم قاثتراط الرشد، إياس عد بالدقع فأمرهم أمالهم^ إلهم 

أ.أ منة الزوج بيتا في تقيم أو تلد أو تّز,وج حتى ;شدها بعد مالها الجارية اماب 
نفقتهأفد ؤلو كلقيهل.، حاكم بغير مجالهما من عليهما الأنفJاو، ولوليهم.ا )فصل( 

كسؤتهأفسد ولو للأبة، أولى نهو به أيق نؤته خلط كان ،ومتى بيوم؛ يوما إليه دغعها 
المجونويقيد محه نزع عاد فاذا ه ألبالناص رآْ ومتى بينا في فقط عويته متر 

مالهماركاة إُئمإج ؤليهما على ؤيججا مجته، خيض إذا أو عليه لخوف بالحديد 
ودفععليه السرور وإدخال اليتيم إكإم ويستحبا عليهما إقراره يصح ولا ، ١٠٠^؛

١٠٠٥٠٠^مكاتبة ولوليهما الشيخل؛ا ناله مصالحه أعفلم مجن قلبه فجبر عنه، الإهانة 
بمالهمابالفر لمصلحة وإماء عبيد تزويج ؤله حظ، فيه كان إن مال على وعتقه 

لمصلحةومضه لمليء اء نبيعه وله ، بحرأ في حتى أمنة مواضع في وضها لتجارة 
وإنورشدت بلغت، إذا مالها إلها يدفع كالغلأم ؛^١٥٠ أذ المذهب، مجن المشهور )منة( ( ١ ) الكظ'ب 
النذر،ؤاين ثور إبو والناقم محفة وأبو والثوري عْلاء نال وبه تميم كما تتزوج لم 'م 

قالأنه شريح عن روى يا وامحق، ؤالشعم نريح قال وبه عمر ءن روى الرؤإية، وهذه 
رواه-طيا أو حولأ زوجها مت، م تحول حتى عطا لجاه أجيز لا أن عمر إلى اعهد 

انملية؟بمتع مختص عمر حديث، أن على تندم ما يا معيد، 
بلده.أهل عادة به جئن،  ١٠له يعجل أن يجوز بمدها من أن وعلم محوم( )يوما )٢( 
•كالوكيل بها إمارْ قمح مممغاته بخلاف، الغر، على إقرار لأنه عليهما( )إماره )٣( 
ارحمحاجتلث،؟ رى-;ك قلبلئؤ، يلين أن اأتح-ب، محِفوعا الد٠داء أم لحديثه الشيخ( )قاله )٤( 

رامهء.ؤامح اليتيم، 
ؤأبروالناقص ومالك صالح بن والحز والنخم عمر ابن نال وبه بحر( في حتى )أمة )٥( 

•منتال: أنه الم عن العاص بن عمرو مؤ اف عبئ روكا لما ارأي ؤأصحاب ثور 
مناصح وهو مجومغا وروكا الميتةI تاكله حتى ي؛زكه ي له فلتتجر مال له يتيما ولى 

ورأىبه المخامة اجتاب، أزد يله الحسن إلا فيه اكج١رة كمه أحدأ نعلم ي الممفوع، 
له.أحفثل حزنه 
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القاب٠ شرا«>تل،ُ مل الحجر ينفك ولا سلوغها.ب حكم حملت وإن ُ بالحيصر البلوغ 
اص

*راضإلا حائض صلاة اذ بما الا واللام الصلاة عليه لقوله بالحيض( البلوغ الجانية )وتزيد ( ١) 
اشنه. وحالترمذي رواه بخارا 

وأموالثافم ومالك محمد بن التام منهم الأكثرين، قول وهو نروطه( نل ينمك )ولا )٢( 
ومحمد.يوسف 

آقابم ُال للصي يكون أن الحظ ومعنى الفاصيت نال كفيل، ولا رهن بلا ولو مهما 
'ٌبالدم في بدله ليقضيه البلد ذلك في يجل س فقوى آخر بلد إلى قله فريد بلد 

أنانإد وإن ونحوها، كال1محهلة قديمه من خير وحديثه التغير، من حففله به يقصد 
يقترض ١٢٠لأمض، إلا يجوز فلا مصه له نلنا مجوصع وكل أولى، مة فةرصه عاله يودع 
عادةجمت بما وبناؤه لهما العقار نإء ولوليهم-ا ا لنفسه شيئا منه حاكم ولا وصي 
الروايتيناحدتم، في ُ التم^ مال من كثتر مال له ليتيم الأضحية نإء وله بلده، أهل 

والأدبثاإرماية الخط ؤنعاليمه المكتب في ركه ويجوز ؛ منهار بثيء صدقته وتحرم 
وحملهومداواته، مصلحة، كانته إذا لصناعذ ؤسليمه عنه، الأجرة ؤأداء ينفعه وعا 

ولاكله، ذلك في المصالحة رأى إذا حاكم إذن بلا فيهما باجي الجماعة ليشهد 
المصالحةؤأنواٌء مثاله. ثمن على نيادة يحصل لم ولو لمصلحة إلا عقاؤهما ييع 

بهتدفع ما له وليس منه، لابد أو دين قضاء أو كسوة أو نفقة إلى لاحتياجه إما كثمة 
وهيغبهلة بيعه في يكؤأن أو نحوه أو حإب أو بغر3، الهلاك عليه يخاف أو حاجته 

لاينتفعمكان في أويكون بالثلث، يتقيد ٠^٠ محتله، نمءن عأن كمة نيادة فته يبدل أن 

ثيشوالأوزاعي ومالك حنيفة أبو نال وبه التهمة، لعدم ذك له الأب أن وءلاهرْ )لنفسه( )١( 
موالجد. وزاد: والشافعي 

وهويجوز لا أخركا رواية أحمد وعن وعاك، حنغة أبي فوو وهذا الخم( مال )ك )٢( 
عوض.بغير ماله ي تيء إحراج لأنه الشانعي مذهب 

اهمتجها لكان به العادة بمن بما منها الها.نة بجواز نيل ولو منها( بثيء )صدفته )٣( 
.حلاغاحنيفة، أبو قال وبه إنصاف، 

وامحقوالثافم الثوري تال وبه لهما، نظا كان إذا حاحة غير • ٠٠٠عقاؤهماآ يح  ٦١)٤( 
الشافم.مذهب وهو الرأي، وأصحاب 

—٠٣١ -



حرامفي ماله يذل ولا غال-ا يض فلا مراتأ يمممف بان ٢ الماور في الصلاح ؤالرئد جرب 
حالووليهم به• يليق بمابلوغه قل يختم حتى إليه ولايدفع فائدة- غم في أو ضُل 

الحسنوتال حنيفة. إم ماللغ •نهم الطم، ض أكثر قول ومدا انال( م )الصلاح )١( ثثش 
ثولهولما منيي، غم الفاسق خ والمال، الدين م الصلاح الرشد النيون وابن والشاغم اش 

أموالهم-م صلاحا يعنى عاس: ابن قال الأية، قائماه رفدا منهم آنمم  t_}i^تحالى 
شمالهفي متماشيئايلع أو نفعه بمحثر مكان م له ؤيشمى ميعه قلل ُفُه أو به ضس 

بالمقامالغلام يتضرر مكان في دارْ تكؤن ؤقد عقارْ، ببح إلا شراؤ؟ بمكن لا همعلة 
ينحصر,لا مما هدا ؤاشباه بها، المقام له يصالح داؤا بثمنها له ؤيشتهمي فيبيعها فيه 

مجالهامجن ثماؤها ؤله رأس بلا أي، مصورة غير بلعب تلعب أن للمغيٍة يأذن أن وللولي 
إلامليه حمح، تخليهن الولي بمكن لم وإن بها- يليق بما زوجها إذا تجهيزها وله نصا'• 
ءأإومةزآبكلفة إلا المغصوب ود ي٠كث لم لو كما يسه نله يظالخه وال إلى مغعه 

نعاودالحجر عنه فلئ، ؤان مله. وليه إلى فالنلر مججنونا أو سفيها بلغ ومجن )فمل( 
إلاأموالهما ني يتفلر ولا عليهما يحجر ولا عليه. الحجر أعيد جن أو القه 

عليهحجر ءقله احتل إذا الكبير بالشيخ بحكمه. الأ عنهما ينفك ولا أ الحاكم؛ 
لتجنبعليه ؤالاشهاد عليه إفلهار٠ امتحث، عليه حجر ومن المجنؤن. يمنيلة 

عضلهوإن وا1دصءح إليه، محتاجا يكن لم إن وليه باذن إلا تزوجه يصح ولا مجعامجلته، 
عليهوينفق، ؛ عتقه؛ ينفذ ولا أمجة له اشتمي يهللق أنه علم فلو به امتثل بالزواج الولي 

الطالبةلله ا، ووصيته؛ تدبمْ ثيصح وهبته ؤتفه يصح ولا بالمعروف. ويكى 
منمه بممف ولم عقارأ أو باع؛.ارأ ومجن الم. عن جاء لما نفعه( يكثر مكان )م )١( ج؛ 

لأنهالغاصب على والمرنة ذلك الغاصب تكليف للمالك زن ربكلفة )٢( 
٠المتبب 

و١محوراعيوالقاسم مالك قال وبهذا وؤشده بلؤغه بعد صمه أو جنؤن عن ايحاكم، رإلأ )٣( 
سمه،لمن بالنسبة واصح هذا ومحمد، يوصن، ؤابو عسي إبو ثور إبو وإسحق والشافعي 

خلاف.بغير اجهاد إلى لأيفتقر المبدع في قال فالجنون جن من وأما 
مجاله.باتلأف فليس العللاق بخلاف برع، لأنه عتقه( ينفذ )ؤلأ* )٤( 
علقإن وكذا عنه، غناه يعد بماله الذ إلى تمب لأنه مصلحة محض ذلك فن )ووصنه، )٥( 

بالموت.الوقت 
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أجيله ويجر بالاحظ، الأ ؤليه لأحدهم يمممف ولا الحاكم. ثم ؤصيه ثم الأب الحجر 
اشالأقل ميه مال مجن الفقير الولي ويأكل الربح. من بجزء مضارية ماله دفع وله مجانا، 

ممحللق أو بحد أقر وإن يمؤته، المستولية الأمة ؤستق مال، على ؤإلعفو بالقصاص 
الكاّ

مإليه، بدفعها المرأة سرأ J؛؛؛* الحال، في حكمه ويللبه صح، بمال خلعها أو زوجته 
بلدبتب أقر وإن ولعانه، وإيلأإْ ظهارْ ويصح القصاص، يوجمٍا بما إقإؤه ويمح 

مالية.عبادة ندر لا وغم؟، كحج بدنية عبادة كل مجته ويصح أحكامه، ؤلزمته صح 
غيرهاكفانة أو يمض كفاؤ؟ لزمته وإن مجاله، من ؤالفقة صح مض بحج أحمم وإن 

رار>نون.الصغم ولي نممف حكم وليه تص.رمح، وحكم بالصوم، كفر 
يكنلم إذا عليه الولي مجال من الأكل له يجز لم غيا الولي كان وإذا )ضل( 

حيثالفمض وللحاكم غاه، محع ولو مجانا أخده له جاز شيئا الحاكم مض فان أبا، 
شيئا،له الواثق يشرط لم إذا نما بمعروف وقف نامحلر وياكل ممحاحة، فيه رأى 

ممعماله اجمة أحن. له الشيح; ؤمحال القواءل٠، في قاله محتاجا يكن لم ؤلو ؤظام؟ 
كانولو لفقره يأكل ولا العم}؟، لأجل شيثا نها اكل لا الصدقة في والنكيل  ٢١١^؟

مالهامن ء بثي الترع في ارشيدة امرأته على حجر لزوج وليس منفذ، لأنه محتاجا 
ينفقلكن وعياله ه نفعلى مقتر على حجر لم لحا وليس أ اكلث، على زاد ولو 

٠٢ماله١ مجن بالمعروف جبإ عليه 
فيم.االحجر عنهما فينفلش التجاؤة في لهما الأذن عبد وميد مميز ؤلؤلي )نحل( 

لهماأذن ما بقدر إمانهما ويمح فقهل، به أمإ الن.ي النوع ؤفي فقهل، فيه لهما أذن 
'ضأولى. الغم مع الأكل م الركام بعامل وإلحاقه الماس; في نال فمأ( )مع )١( 
القاصي.إليه أشار الوصي بخلاف أحِْ على المنكل موافقة يمكنه لأ'ه العمل( )لأجل )٢( 
■٢٠ولو تصيفن النساء معشر ،ايا واللام الصلاة عليه لقوله الثلث( على ناد )ؤلو )٣( 

المذهب،وهي الروايتين إحدى هذه تفمل، يولم منهن وشل يممدنن وكن حليكن« 
علىبزيادة مالها في تصدق أن لها ليي والئانية المنذر وابن ثإلشافم حنيفة أبو قال وبه 

عليهلقوله وأمعحابه القاصى ونصرْ مالك تول وهو زوجها بإذن إلا عوض بغير الثلث 
رواهعصمتها(( محلك إذا زوجها بإذن إلا مالها في عطية لامرأة يجوز واللام'؛لا الصلاة 

الخبر.ولنا داؤ؟ أبو 
ماله-في والخرف العقود في يعنى إلح( ثبماله ه نف)على )؛( 
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القمةفي الحجر فك بعد والحاكم الولي فول ويمل مجانا، أجرته أو كفايته من ؛شاب 
وإلاله، أذن إن محييه لزم المد استدان وما *. المال؛ ودفع واللف والغبطة واكرونة 

مفوله ينل لم يجعل كان وإذ ;راءته، ثإلاصل أمن، لأنه رشده بمد إله المال( )ودفع )١( ثثش 
لمعه.فضه لأنه ايال دفع الأيد 

أنولعجميع في له أذن وإن ه، تفمثاله يتؤلى فيما ينكل أن منهما لأحد وليس فيه، اركتاب 
فكنجلوكل وإن عليه، يقيد لم ولو لغيره يتوكل ولا ه نفيؤجر أن يجز لم الجارة 

مأذونايصر لم بمهه فلم يجر وليه أو محييه رآه وإن ؤكيله؛أ؛ انعزل نه محيي عزل ومتى 
يطالبأن له ليس أنه بحيث صامحنا فيكؤن تضإ يكون ولكن الشيخ فال له، 

ذمتهفي أو المال بعين حإء أو ببيع المأذون غير نممف وإذا ، بالضمازر المشتري 
بيدهكان إن محميده ومآت منه أحده فبيه أحده ما وجد إن ثم يصح، لم بقرءس أو 

متعلقاكان شاء وإن بدلك، عليه ؤجع غم؟ أو البد يد في تالف فان كان، وحيت 
فانيعتقه، لم إن ا يسلمه؛ أو محييه يفديه منته تعلق العبد أهلكه وإن العبد' منبة 

فبقيمته،وإلا عثليا كان إن بمثله ويضنه العتق، نل عليه الذي اليد لزم أعتقه 
يدهوفي عليه حجر وإن ، أ بلغ محا بالغا محييه بدمة اكجارة في له مأذون دين ويتعلق 

مامثل في إلا صغير يعامل ولا بممليك، عبد يملك ولا صح، به فأقر له أذن ثم مال 
فقط.ه بقعقاه يولى لا وفيما يعجزه فيما يصح فكن5؛ل( وكل )وإن )١( ثثش 
همضمام بملل الإذن بملل فإذ إذنه مّع ثينكيله بإذنه، لغم؟ متعمق لأنه وكيله( )انعزل )٢( ٌض 

الإذنوبملل وكلوا ءافاذا رهن بيع في هن د>أذنه وبإهن ومكاتب، صى وكتل بخلاف عليه، 
لكنالحال، بتغير وكيله بمعزل فلم ه نفمال في محتممف منهم كلأ لأ، النك١لة تبلل لم 
كمنكله.المع حال في يتعمق لا 

إنجاءعلى تدر فيمن نقول كما المحمم، كفعل عندنا الؤأجب مك فإن )بالضمان( )٣( 
ولويقبل لم يتهمنه اليد علم إن أيضا الشيخ ؤثال أتوك،، الضمان بل مهلكة، من إنان 

فيضمن.همه عدؤإن ليطه فتصدفة ندر 

وهوالعتق بعد به ؤبمع بدمجته يتعلق اكانية ؤالرواية الذهب، هدا يلمه( أو صيده )يفديه )٤( 
 ،_J،^.الشافعي

فولظاهر وهو منته يعلق وعنه بمعاملته. الماص غر لأنه المذهّح، وهو بلغ( محا )بالغا )٠( 
يكنلم وإن منه، ديونه فضيتر مال يده في كان إن ؤالشافعي; مالك وتال حنيفة، أيي 

العتق.بعد به يع يذمته تعلق ئيء فيها 
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،ىُتكهُم. وقمة -بمايته ؤأرر كامتداعه ر؛ضُأا محي 
ض١^١^٣٠ باب 

*راضالمقرئات، من وهذا لا، أو معامك علم ظاهره المد، له يأذن لم إذا يته( محي )وإلا )١( 
انمق.بمد V وسع بدعته يعلق وعغه 

يده.ويخر بيته كله ذلك متعلق متلفه( )ونمة )٢( 
وكالة،وهده ه المدينة إلى هذه بورقكم أحدكم ؤ،ابمثرا تعالى لقوله نزلع، بلا تمح )الوكالة( )٣( 

وعمروممونه، تثّويح م ;؛فع أبا ووكل الشاة، ثإء م الجعل بن عروة . الم ووكل 
عثرخمسة >ه فخذ بخير نكتلي اتت رإذا لجابر وتال مئة، ام رويح في امة ابن 

ترثوتهأ.على يرك ضع اية ضك ابتغى غان يما، 

م
ثاب

'م
؛لإ'وكسوة الدؤاهم بهجة له المادون تبرع يصح ولا امحبا3،، الإذن يبطل ولا مثله، يعامل 
بلاثوبه وإعامة دعوة وعمل ا دابة' واعاؤة ماكول هدية له ويجوز ونحوها، الشاب، 

وللمراةبه، يضر لم إذ ونحوه و\ربمف منه من الصا.نة له المادون ولغير ، إمرانار
رصاْفي فتشك، بخيلا يكون أو يمنعها أن إلا ٢ ذللءئحُ بمثل زوجها بينه من الميتة 
مقاميقوم من انجل بينه م كان فان المرأة بطعام المجل كصدتة فيهما بمم 
كالتيزوجها بيته في المممف من ممنوعة المرأة كانت، وإن كزوجته، فهو امرأته 

بالقول.تُها لو كما فهو طعامه من يمكنها ولا بالفين يطعمها 

الزكالة"،باب 

اىِ

للشاتم-خلافا حنيفة، أبو نال وُه دابة( )وإعارة )١( 
بهمت مما ولأن* لوك، دءوْاليجتب اكان واللام الصّلاة عليه لأنه إمرافج( )بلا )٢( 

الثيءصرذ< راذ، الأّالصنمؤ؛ تال الإذن، عمؤم في فتدخل بينهم فيما الجار عادة 
ينبض•ها على نالدأ يضم، با 

طعاممجن المرأة انقمن، أإذا مفعه عائشه لحيين، الروابمين، إحدمح، في ذللث( )بمثل )٣( 
ذلكمثل وللخاد.م ج، اكنمما أجر ولزوجها أنفقتح بما أ-مبما لها كان مفسدة غير زوجها 

إذنا.يدكر ولم عليه متفق ثيئا، بمص أجر من بمضهم يقص لا 
أياف إلى أمجرى ؤكلتح يقال التفويض، ولغة الوكيل، بمعنى وكمها الواو بفتح الوكالة )٤( 

ونمعابوكزه عيهم ألته ؤر٠١ نوله ومنه الحفظ، بها وماد ومللق به. ؤإكتفيته إليه قوضته 
آخءْ•إلمح، 
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نولبكل ٢ الغور على القتول وبمح الإذن، على يدل نول بكل تصح ءب 
مالتنكيل ويمح ، ٠^٠١٣شء في المممف له ومن عليه• دل نعل أو 

توكلهص •تراخأ وكان بسلهم، لكن الم. وكلاء نول لأن والتراخي( الفور )على )١( الباب 
الثانم.مذعب ويدا إياهم، 

نحوشمط على تعاليقها ويجوز النيابة، تدخله فيم مثله التصمف جائز امتنابة وهي ماب 
منمحللاق  Njصبمالكه ما يع في ينكل أن بمح ^؛٠ ٢ كن*اأ فافعل الحاج قدم إذا '؛ي 

ضومكل له، ماح لمن أمة نكاح قول في الطول واجد حر تنكيل ويجوز يتزوجها، 
مسهاامرأة ؤمحللاق لأجشي، أبيه من ونحوها أخته نكاح ونول لفقير، ركاة قض في 

فيالامتيفاء ويجوز وليه، بإذن المميز جالة ؤتمح فيهما. قمح بالوكالة، وغيمها 
ولابدوإمار، صلح في حتى الخصم وضا بغر التنكيل ّكان ولو وغيته الموكل حضمة 

إذالمسه منه يأخذ أن يجز لم بمال يتصدق أن له أذن ولو به، يقر مجا تعيين مجن 
الجوازويحتمل ميتة دلت إن الجؤإز ويحتمل العمل، لأجل ^١ الصدقة أهل من كان 

اٌرأتهنكل فلو الوجهين، أحد في وزوجته وولده لؤإلده منه يا-فع أن ويجوز مطلقا، 
أنله يكن لم مائه إماء في وكله وإن نمهارا؛ طلاق تمالك لم نسائه حللاق في 

يتولىحاكم ^•١ منكل، بإذن إلا مثله يتولى فيما ينكل أن ا لنكيا,ِوليس ه، نفيأرم،ء 
غيرمجن يستنيب أن فله الاستتابة جانت ؤحيثؤ غم؟ تنيب، فيناحية في القضاء 

فيهُ'،.التركيل له ه بنفمثله يتولى لا مجا أو لكمته عنه عجز وما مدهبهءم'؛ 
فقطينافيه فيما أحدهما بفسق ؤبمطل الطإين، من جائز عقد والنكالة )فمل( 
فلوصامتا، بالتعدي ويصير ٠ والتعلىُ بالإغماء تهلل ولا ،، نكاحُ في كايجاب 

أمنال وبهذا إليهم، فادنمه تجأ ض طث طالب وإذا كذا( قافل الحاج قدم )إذا )١( جض 
الإذن.لوجود تْم؛ه صح مممف إذ لكن تصح، لا الناقم؛ وقال نيفة. ح م

غيره.م المممف إلى باؤللأنه ذلك؛نممن، لأن نفسها( محللاق تملك )لم )٢( 
امعايه.في حوان وابن الأحكام في القاض ذم ءا.ههإ غير زمن )٣( 

فيالتنكيل له أن عميل وابن القاض واحتار المذهب، *ن الصحيح على فيه( اإتنكيل رله ( ٤ ) 
خاصة.صه المعجوز الفور 

ش;إءأو بح أو قوله في الزكيل بخلاف التممف أهلية عن لخروجه نكام( في ركايجاب )٥( 
كالعدل.لمه فجاز لنفسه ذلك منه يجوز لأنه قه بفولا منكله بفسق يتعزل فلا 

خلافه.في القاصي به جؤم به تيلل وقيل الذهب، هذا والتعدمح،( ربالإغماء )٦( 
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ى |شبالماحاتس ونملك ؤإلرجعة ؤإلطلاق وإاع'ق وخ ؤالفالعقود من ادمأ١، حق كل 
هغانا. أو اسمكل كان ص؟ الحقوق ومط'لة والمع الثإء م آدم( حق كل )ض )١( 

امد

امابفإذا ضمانه، من ومتماء بيعه صح باعه فإذا صاءنأ، صار فلمه ثوب بجع في ؤكل 
'مالضمان، عاد بعيب عليه مده فإن عله، مضمؤن غير يده في أمانة صار الثمن مض 

اشمىفإذا ضامنا، صار الثمن في فتعدك، شي؛تا به يشتري أن آوكاله مالأ إليه دفع ؤلو 
بيدهالذي المال يافماضه ؤييهلل أمانة، لضن للمبع ؤمضه الضمان نال ؤملمه يه 

عزلتبد الدينار، النكيل فامتمض به الشإء فم, وؤكله دينارأ إله دفع إذا كما كلمه، 
والديناربهلك، النكالة لأن إذن غير مجن له كالثإء فيصير به واشمك، عوضه د؛نارأ 
إجازةعالي وقف شيئا به اشركا فإذا يقبضه، حتى للموكل يصير لا عوض عزله الذي 

وإن* فيه؛ تممفه يمح فيما نافا مسلم تنكيل ويصح ٠، صح؛ أجازْ فإن المنكل 
،الروايتض؛ إحدى في علمه نل النكيل 1-'ج ولا ؛طلت فوحكهااهرأته ٠^؛، في نكله 

ونالتصرفه. لبهللأن تممن، إن فيضمن ؛ بهُ عالمه قبل ثالعزل بالمؤت ينعزإ< والثانية 
أخرجأنه المنكل قول ويقبل ُ ^٠' ^٢٥لعدم الصواب وهو مجهللقا، يضمن لا ت الشيخ 
كانلو أنه ^١٥^٠ بجده، كاستح إن منه ؤتوخذ الساعي، إلى ألنكيل دفع قبل ركاته 

قبلالمودع تعزل ولا  ٠٦ببةربلا المزكل فول يقبل لا فقير لحو اركاة دفع النكيل 
عزلفقد نعم، لأخر قال تم نعم، فقدال بيننا كذا اشتر لأخر شخص قال ؤبو ءلمهر'اأ 

مملمه- فنودي الؤكل لزم ئألأ اكمءن، ولزم المإء صح( )أجازم )١( 
صالدين. كيلك فيه معتبرة غير العدالة ص ونحوه بيع من فيه( )ممغه )٢( 
فعلىبامحللة، فممع تصمفات يتممف لأنه الضرر، من ذلك في لما الروايتين( إحدى )في )٣( 

حنيفة.أبى قول ومخا تممغه، صح العلم نل نممف—ا متى الرواية هل.ْ 
علمهبغير فعح صاحبه يا إلى يفتقر لا عقل. مغ لأنه الاو،با هذا به( ه عالرقبل ا ٤ ر 

كالطلاق.

المزكاله عفر يغالم ولم اقتص لو النكيل أن القصاص عن العفو باب وفي ميهله( )لعدم )٠( 
عليهما.صمان 

الفقتر.ص ي؛مءءا حتى ذلك نل أخرج أنه محنه( )بلا )٦( 
نقلهاولو أمانة بيده ا فيذهب المن الصحيح على عنبه أو الو,دع بموت علمه( )فل )٧( 

آخر.محل إلى حل مس 
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المابةتدخله ف حق كل وني } والأيمان؛ ؤاللعان الفلهار لا ونحوه، ؤالحشيس الصيد إوب 
نعلهيجوز فلا وزور مكر قول والغلهار يالحالف، تتعلق أيمان لأنها والأيمان( )واللعان )١( ثلنس 

ب.رالأّثاة اش 

نلبعزله ومضارة حزكق ؤتشخ ا وللثاني؛ له ذلك ويكون امل وكالة من ه نفبماب 
المممفملك مهللقة الؤكالة ونعت وإذا أعانه، بيده عا صار العنل صح ومتى العلم، 'م 

أوذلك ونحو أبعللتها أو الؤكالة فسخت بقوله فخها ويحصل تنفح، لم ما أبدا 
متعلقة، ا ر العقد وحقوق حكما، فخها يقتضي ما يؤجل أو نقمه الوكيل يعزل 

باكنيعناف ولا النئل، علك ني يدخل ولا ابتداء إليه بمقل الملك لأن بالنكل 
إنؤالشرح المضي في وقال المنكل، بهما يهنالب بل المبيع بتسليم ابيع في ولا 

الشإءأو البيع في نكل فيمن الشيخ وقال فكضامنر؛ا الدمة في شإء في وكيل اشترى 
المذهبؤفناهر فرؤايتان، وإلا فضامن العقد في موكله م يلم فان الاستئجار. أو 

بمبالمنكل ويرد مه، ؤل ما بمر منكله على النكيل إمار يمح ولا تضمينه، 
إلابالتممف الأنفإد لأحدهما يجز لم اثنين وكل وإذا ذلك، ونحو ، العهرة؛ ويضمن 

أحدهماغاب وإن الخصومة، في جوانأ الأنصاف في ؤمحوب إليه، ذلك يجعل أن 
أحدمات لو ما وفاي، ليتصمفا، أمين صم للحاكم ^١ التعمق للأخر يكن لم 

التفلرله الحاكم لكون يتصمف، أميتا الوصي إلى الحاكم يضيفح حث الوصيين 
ملمحل الأص للنم'ا' ادم أبام الحاكم أنام لُلمءص؛رس رلهذا

الأول.إجابة عن رجويه دلل للثاني اجابته لأن ^١^( )له )١( .جش 
بحضرةإلا يمرل لم ه نفعزل إن النكيل أن محتمة أبي ص وروى ه( نفالنكل يعزل )أو )٢( 

حفمته.باُم أممه ود يصح فلا المنكل 
ونحوه.بالعيب والمد ^؛, ١١١وصمان المبيع ومض اإشْمن لتم كتالعقد( )وحقوق )٣( 
وللبايعكالمامن، تبعا النكيل ذمة وفي أصالأ المزكل ذمة في الثمن يثئت )فكمامحن( )٤( 

محنهما.شاء س مهنالية 
وإلابالوكالة مشتر علم إن معيبا أو تحقا مسالثم|ن أو المتع فلهر إن العهدة( )ويضمن )ْ( 

لكنرير.ابتداء طلبه فله 

ؤشيدفانه المنكل بخلاف الميت، وحق حقه في الفلر للحاكم فان لليتيم( النفلر )في )٦( 
عايه.الحاكم ندية لا الممممح، جائز 

—٥٢٨ —



:وت
عواضاعترك نان هذا امرأة إلى أنيس يا )اثاغد واللامالصلاة عاليه لقوله )واّسفائها( )١( 

الكناس
اشالصلاة عله واُر عاليه، >ممق ءرجمن،(< بها نامر فاعترف انس عايها فغدا فارجمها، 

عقبةبن الوليد على الشيب حد إقامة م عليا عثمان فر-جموه،ووكل ماعز برجم ؤاللأم 
لم.مرواه 

م

؛لكنا.سع من أكل آو الداء في مبلغه على زاد إذا يجوز وعنه ه لفيشتري آن اليع 
،إلاونحوهم١ ؤمكاتبه ووالده لؤلده لا ثأقائه لاحؤته يعه ؤبمح المشمين، أحد وكان 
ابنفقال الونض إجا;ة ؤأما وقف، وناظر وؤصى ثأمينه حاكم وكدا المنكل، بإذن 

لولدهفإحارJه الواقف نفس على الؤنف كان إن الجواُع• جمع في عتدالهادي 
٢•١ أوجها يحتمل مدد ففيه غم؟ على كان وإن ملع، بلا صحيحة 

ولومح،• قاطع ولا اكمن،، علتم، بمدر لا فقير ُع الشد للؤكل، وليما )_ 
محنفحضر الخل بثمن باع فان به^؛، بيعه يجر لم الخل لمن على يزيد من حضر 

يناربل اشنمْ أو بديار، فباعه بدؤهم بعه قال وإن فخ، يلزمه لم خيار مدة في يزيد 
قالوإن دينارا، يساوتم، بثوب باعه إن لا "مفا فيه مأذون لأنه صح بدلبمم فاشماه 

بدونبعضه فبلع ثيء بيع في نكله وإن يجز، لم فخالفه بدونها تشنمْ ولا بمائة اشتيْ 

ثئشفال وبه ه، نفمن يقتر لم الشراء في نكل لو نكدلك المذهب، هذا لفه( يشتري )أن ( ١ ر 
الثانيه. لتفشيثا اليتيم مال من يشمي أن يجوز لا الؤصى وكدللث الرأي• ؤأصحاب الشافص 
محعالمع في الرف أن الأولى الرواية ووجه فيهما• ذلك جواز والدوزاعي مالك عن وحكى 
غٍ؟•س الرجل 

حقهم.في متهم لأنه ال.هج،، وهو الوجهين أحد هذا ونحوهم( )ومكانه )٢( 
الخلباجة تمح والثاني قفانا، من جماعة به وحكم الصحة مجتها أوجها( )يحتمل )٣( 

كلامهاه الثاني والمختار إخوانا، بعض به أفتى ١لخي ؤهو مهللقأ تمح لا ؤالثالن، فقهل. 
الصحة.عدم مشايخا به أفتى والذي ملخما. 

الرادش ما فمقتضى وباع حالغ، فان للمنكل، الحظ وؤللب الاحتياط عليه لأن به( )بيعه )٤( 
الأناع.شرح في قاله به مممحا \و0 ولم ضمان، ولا كلامهم وظاهر الم، يصح وني؟ 

قولهويقبل بذك<، عمل له باحر ال>رهم احتلهذ وإن المدع: في قال عرفا( فيه )ماذون )٥( 
القاضي.ذكمه حكما 
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وحجرالؤكل وعزل ومؤنه أحدهما بمسخ ؤبطل جائز، عقد والؤكالة / إليهر يجعل آن ب !لأي ص
الللمنم اكاني.:كلأ الإكل لكن >كل م أذن إذا إل( سل أن )؛لا )١( قش 

٠•ولا الأول الأكل بموت بمول 'ض 

فاشترىبدينار شاة لي اشتر ت المنكل قال وف ١لافي، بجع مالم يصح لم الكل لمن ماب 
انائدوكان صح منه باقل دين١را ساوى شاة اشترى أو دينانا إحداهما اوي نشاتين 

اوينالان؛ة 'كانت إن صح إذن بغير كلتيهما لا الشاتين إحدى باع وإن ا للمنكل؛ 
هلنمثمؤله ؤله معه، للعاقد الخيار تمحل والشماع اليع في النكيل يملك ولا ديناؤإ 

ولاله رليس النكيل، ممحى مالم لأمه ء١ل١ فعاله فان معيب ئإء له وليس ولموكله، 
فانالمذهب، على يصح فلا فضولي نكشماء المال بغير اشمى وإن ردْ، لموكاله 
أحذمنكالث، تال وإن ؤده، للوكيل يكن لم بالعنب وينحى الأكل ود نل المنكل حضر 

مشترعلى تقليبه بيع في قكيل وليس الطلب، محر ولم يقبل،نه لم أبرأني أو حقه 
صمن.وإلا ، منكلل بحمم؛ إلا 

فيمنكله إعلام نبل المد فله معيبا فوجده فاشماه بعين ثإء في ؤكله وإن )فمل( 
فيله يشتري أن جاز بعينها بقل ولم الدؤاهم بهذه لى اشتر نال وإن ٢ الاجهين أحل 
يلزمولم المع صح ذمته في شن فاشمي الثمن هدا بعين ى'ل وإن وبعينها، ذمته 

أمميوإن صح بعينه فاصمي الثمن ؤانقد ذمتك في لى استر قال وإن المنكل 
بهيشتري بدينار معه بعث ■ؤئ الض ءان الجعد بن عروة لحديث النائي )ؤكان )١( !!ئدش  "ّ  ٦٢المماس 

لهفدعا بالأتمى إناه بدينار ؤإحدة فباع اثنين له فاشترى — شاة مة ؤتال — صحية الثاني 
لردح1ا.تإبا اشمى لو فكان باليمة، 

خأهله، ليميه كاخده اليمل عن له يغيب بحيث ليقالبه إليه دفعه بأن موكل( بحضؤ )إلا )٢( 
بماوله.لا المع في الإذن 

وصحيحالإنصاف في وصححه الوجيز في به جزم الصحيح على أحدإلاجبتن( )م )٣( 
لأنالأشهر ومحو المدع في قال الرد له ليس والثاني الملامة: بمضي الأمر لأن الفروع، 
صفاته.بجميع )صيه مما باكعيين نظمه قبع المنكل 

غرضوهدا ذمت، م ثس ولم؛1زُه بملفه انفسخ تمن إذا الثمن لأن الخكل( يلزم )ولم )٤( 
صحيح.

إذنافكان ؤتلفها الدراهم بقاء مع الثمن به يلزمجه عقد في أذنه لأنه المنكل، ويم )صح( )٥( 
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ام

هبمض محع ولا وولدْ، مسهأا، من يشتر وب محع م ثإء أو محع م نكل ومن السمه• 
ُلله اشترى أو له قد;ه ما دون أو المثل لمن يدون ;١٤ وإن اللي. قد يغير دلا نسأ ولا 

لإضعن وحكى الرأي، وأصحاب الشافم مد*ب وم المذيب، محيا نمه( س يشتر )ولم )١( 
'صِ ذلك. جواز والأونأم مالك 

افاببعه قال وإن غض، فيه له يكن لم إن صح آخر في به ناعه بثمن سوق في ييعه 
بملكلم مقيد زس في الصرف في وكله وإن ؛ يصح١١لم غيرْ س باعه لزيد 

تدلميتة أو بإذن إلا ثمنه بض بملك لا المع في والنكيل بمده بله التمحمن، 
الثمنيضيع موضع أو المنكل عن غائية سوق في سلعة بيع في 'نكيله مثل علبه، 

بحضرولم الربا إلى أفضى لو وكيلك صمته، ترلث. فمتى ؛ ونحوم؛ النكيل بض بترلث- 
لمديار أو دإهم بقيم أره وإن ثإئه على نكل فيما الحكم وكدك الموكل، 
كلهابحقوقه الهلالة أو عنه شاء ما أو كله ماله بيع في وكله وإن إذن، بغير بم،ارذّا 

بماعيدا اشتر أو محاشئت لي اشتر قال وإن ؛، صح؛ مجتها ماء ما أو منها الإبراء أو 
ذكرعلى القاضى واقصر الثمن، وندر الوع يدكر حتى التنكل يمح لم فئت 

النكالةتصح لا الفوز وفي جهلهم، وإن صح غرمائه مخاصمة في وكله الوعر؛اوإن 
بلهأيضا ظلمه ظن لو ^٠١ ٢ فال؛ فيما شك ولا الخصومة في منكله ظلم علم ممن 

قصارإلى ثوب بدفع أمجرْ وإن دعؤى، بلا البينة فيقيم منكله غيبة مع وكالته إثبات 
ُدلأنه يمح لا أنه إر والثاغم الصف وعال بمائه. مع إلا الثمن يلزأّه لا عقد ي ف= 

الناسونحوم. بها تشترك، أن يحب لا غيها لشبة عينها بغير الشراء غض له يكون 
يعلمأن إلا والشرح; الغنى م ئال نفعه، يقصد فد لأنه للمخالفة، البع يصح( )لم )١( 

المشترى.عض في له غرض لا أنه ميح أو .ب 
فيقال المحرر، في وندعه الموفق واختاره ١^ في به جزم الوجوه أحد هدا )ونحوه( )٢( 

احتاؤهالذهب، وهو مهللقا الثمن بض يملك لا الثاني والوجه الصواب. وهو الإنصاف; 
مهللقا.يملك اكالث، والوجه وغبمآ، القاصي 

سبع في كلاعهم وظاهر الهدع: في فال الغرر، لقلة التنكيل صح( •تها شاء ما )أو )٣( 
كله.ماله يع لم ثئت محا ٠^^١ 

الخرر•فيقل نمن أض، في أذن فقد نوعا ذ/ إذا لأنه رالنوع( )٤( 
»؛،،القاصي ذكر خمٍأب للخاض تكن ^ولأ تعالى. لقوله الإنماف، في قاله قال( )فيما )ء( 

أب.بحقيقة عالم غير وهو نقبه أو حق إثبات في غلأ عن، يخاصم أن لأحلّ يجوز لا 
—٠٤١ —



بامحد،باع وإن والزيادة، النقص وصمن ٢ له نيره مما أو المثل ثمن من باكثر أص 
اليمناله الزكالة أطلق إذا حنيمة: أم وتال ومصي، م-فا وأم الناقم ثال وبه )صح( )١( *ؤض 
٠المماس  ا٠ 

فإنكالثماء، الثل ثمن فاقض معاوصة عقد في مطلق وكتل آته ولنا شاء• ثمن ياي اش 
القص.وصمن صح حالف 

لمثلو دين نماء في غيمه أو مؤدعا مدين نكل وإن يضمنه، لم ته وننلءفعه ممن اذمحاب 
القاصيثال النكتل، صمن الميم فانكر يشهد ولم غيته في فقضاه يانهاي يامْ 

وإنالموئل، بحممه يقضيه أن إلا ؛ كد أو القضاء في المنكل صدقه مواء وغيرْت 
عليه.ضمان فلا غابوا أو فماتؤا أشهد 

فيكلماوكلبثففيسصرف بانه قوله ويقل أُءر،، تألوكل )كل( 
كانإن يمنه مع نكيل فقول منكل إلى ثمنها أو عين مد في اختلفا وان نكاح، 
بطوإن ف؛ءز،، يجتر لا مترعين كانوا إذا وناظره ونف وعاز وصمح، وكذا مترعا• 

وقالالسع يعلل ما على والمشتري البائع اتفق وإن ا الثمط١ لغي الضمان النكيل على 
٠جزأ وبغر معلوم بجعل التنكيلء ويجول. ؛  ١٠فقوإصحيح اليع ل الموكل 

نالولو ؛ المنكل١ عليه يشمط لم مجا الثمن نص نل الا،للاقا مجع الجعل ويستحق، 
لهكان ولو ٠ مثاله١ \->وأ وله بالإذن نممفه ويصح ؛ صح؛ فلك زاد فما يعث/ة ثوبي يع 

مجد.ولم مبرتم،ء فضاء في أذن إنما لأنه كذبه( )أو )١( الكاب 
مقممىينافى لأنه لأَ؛ والئمط يضمنه، لم مريط بغير ميء منه تلف فإذا اإشا؟ل( )لغث، )٢( 

الخد.

عليه.يقبل ولا الصحة وم الأصل دم لأنه )فقؤله( )٣( 
لهمؤيجتر الهدفات لقض عمال يعث كان واللام الصلاة عليه لأنه معلوم( )بجعل )٤( 

جعلا.ذلك على 

بنوعرو شاة، ثراء في وعروة الحد• إنامة في أنيا وكل المي. لأن جتر( )وبغير )ْ( 
له.الكاح نول في ;افع وأبا القمري أمية 

العمل.لعدم قبله تحفه يفلا الثم.' ا قبم،)المجل( )٦( 
وأموالثوري وحاد النخعي وكرهه وإسحق، سترين اين قال وبهيا عليه، نم )صح( )٧( 

عنرأي أنه ولتا والعدم، الوجود يحتمل مجهول أجر لأنه المتن-ر، وابن والشافعي حنيفة 
يلزمه.لا لغيره تهّمف «لأنه مخالف، عممه في له يعرف ولم عاص ابن 

له.لم يلم بعوض عمل لأنه مثله( أجرة )وله )٨( 

التاض
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جصرر ولا موجلا به فاشترى حالا بكذا اشتر أو حالا، به لجاع موجلا بكذا بع قال أو 
'شنلأ. وإلا صحُا* فيهما 

جفاعه بعتم؛ بيعه م نكله لو كما خيرا مائه لأنه المده-؛ج، وهو صح( فيهما صرر )؛١ ( ١) 
صضها. باكثر 

مىمع فضاع دينارأ الرسول مع إليه لجعث ليمضها رمولأ إليه فارسل دناهم رجل على 
دنانيرآخر عند لرجل كان ولو بمصاب، يأمْ لم لأنه الباعث مال فمن الرسول 
فضمانفضاعت دينامين فاخذ دبم١راJثوبا خن فقال رّولأ إليه لجعث أث؛اب 

يضمنالقواعد وفي ؛ الرمول' على به ويرجع ؛ الباعث؛ على الزإئدين والثوب الدينار 
المشتريله فوهب ثوبا ؤكيله له باع و لوالرسول. على هو ويرجع لتمرْ، المرسل 
انلأنؤديعق أو حق ءندْ كان وإن ٠ الثوب؛ حب لما فهو ١لخيارين مدة فى منديلا 
النكالةالودسة صاحب فأنكر إليه فدفعها نبضه في صاحبه وكيل أنه آخر فادعى 
مدهاتعذر أو تالفة كانت وإن ؛ م؛-هار شاء من مهنالبة وله أخذها وجدها فان حلف، 

الدافعيكون أن إلا الاخررْ؛ على ضمنه من بها يرجع ولا منهما شاء من تضمين فله 
يرجعلم الوكتل ضمن وإن  ٨١٣على مرجع سيذ، غير س الوكيل إلك، دسما 

وإنوعليه، فيه ينكله لم فيما لمؤكله الوكيل شهادة وتقبل وإن الدافع على 
لمكذبه وإن إليه، الدفع يلنمه لم فمدقه به أحاله الحق صاحب أن ان إنادعى 

واكوبتن.الدينارين أءهلاْ الذي أي اياعش( )على )١( 
إذنهبغير غيرْ مال إله لغ لأنه ؤإلمبيع و١لمستوء٠جs المغني في ذكرْ الرسول( )على )٢( 

لربه.فضمنه 
به.فلحق الخيارين مدة في الثمن في نيادة لأنه عليه ض الثوب( )لصاحب )٣( 
بغرعاله نض النكااة ومدعى مستحقها غر إلى دفعها الوديع لأن برئها( شاء من  ٧١١٥٠))٤( 

النكٍليتعد مالم فللم، المالك أخذه محا أن يدعى منهما واحد كل لأن الأخر( )ءلى )ْ( 
الغمان.عليه فتستمر 

تنال محنة، نشت ولم بوكالته يقر لم لكونه لمالك. وفاقا الشيخ ذكره الؤكتل( على )فرجع )٦( 
تصديقا.لين التسليم ومجا 

منغير على بظالمه يرجع فلا فلله الحق وب وإن محراءته الوكيل لاعتراف صل.ته( )وإن )٧( 
ظلمه.

—٥٤٣ —
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رؤكلردْ، جهل فإن مكلخُأا، يرض م إن ب ب يعلم ما اشترى وإن )فمل( يّ 
بلاأخره فلو الثمن المشتري وكيل لم ويمبمة، بغير ؛ ١^^٠ يقبص ^١ يسلمه المع ُل 

وشرقليل كل م ؤكله أو صحيحا ناع نامي يع في ؤكله وإن ضمنه، وتلف عذر 
*يمض؛ لا الخصوف في ؤالنتمل يصم. لم يعين ولم ثاء بما عينا أو ماشاء ث/إء أو 

نله،الذي يقول أن إلا وهه من يمض, لا زيد من حقي وأفض بالعكس، والعكس 
ح.لم إذا الإيداع صن}كيل 

نفيهفي نوله ويقبل تفربمل بلا بيدء تلف ما يضمن لا أمين والنكيل )فمل( 
إندسه يلزمه لم يمرو من حقه مض في زيد 3كاإة ادعى ومن بمتنه. مع ؤإلهلأك 

فضولي•فكثإء المال ص اشترى وإن رده، لمؤكله ولمس •وكله( يرض لم )إن )١( صت 
المن ألبيع في ينكل ند لأنه الثافص، لأصحاب الوجهين أحد وم الثمن( بمض )ولا )٢( الأول 

الثعءن.ض على يامنه 
القمنأن ؤلنا نبضه. يمللث ت •حنيفة أبو وثأل اوشاخم، قال وبه المذهب محيا شءسا زلا )٣( 

للقض.يرخا9 لا من للخمومحة يرضى ند لأنه عرفا ^١ نعلئا لا الإذن يتناوله لم 
الردفي فوله يتل المودع إذ الإشهاد، في المائدة لعا-م المودع أنكر إذا ينهي( لم )إذا )٤( 

واكالف.

ألحقوب أنكرها ثم إثباتها بلا للمدعى الحوالة عليه المدعى دفع وان ا تحلغ،ر يظ 
حتىدفعه مجن وامنع حق منه ؤللبه ومن معللقا القاص على وم الغريم على رجع لثُم 

الغاضيلزم لم ينة بغير عليه الحق وكان بالقض ه نفعلى القاض يشهد 
الدفي فوله يقبل الحق عليه من وكان ببينة ث؛ت الحق كان وإن ؛ ١ الإشهاد 

أوأر؛• في نوله يقبل لا ممن كان وإن فكدالئ،، جعل بغير والؤكيل كالمودع، 
إلاقبله مجا سليم يلزمه لم والممنهن ؤالمستعير كالغاصب، قوله في مختلف 

لأنهفائدة فلا الحوالة المحيل ينكر أن لاحتمال مميء غير إليه الدفع لأن يستحلف( )لم ١( ) الماب 
عليه.يقضى لا 

مضمونأنه على نبضه لأنه لا، أو يد9 في تلف لا، أو صدقه معللقا( القابض )على )٢( 

فيعليه ضرر لا لأنه لدلك الناحر منه للمطلوُب يجز ولم الأشهاد( القاض ,زم )لم( )٣( 
زواله.بمللب حتى الدفع 



ص
وإن٠. عمرو' ثصمنه حلف النكالة نبد فانكر ينعه فإن كذبه، إن المميز ولا صدنه 

اش؛. ئاءأ أيهما صمن تلفت فإن أخذها، وديعة المدفوع كان 
م ٥٣١اب 

جضما بماء مع النئ؛ل على عمرو ويرجع ذمته، م حفه لقاء عليه فترجع عمرو( )وصمنه )١( 
اشدسه بما قاض على دافع يرجع التصديق عدم ومع ولا صدته فترمح تعديه أو مضه 

مطلقا.

ضنقان يتحقه، لا ما بض والقاص بالدفع، ضمنها الدافع لأن ثاء( أيهما )صمن )٢( 
وإناليانع على يرجع لم القاض صن وإن صدته، إن الفاض على يرجع لم الدافع 
ظالمه.المحق ؤب وإن ببراءته الوكيل لاكتراف صدقه 

ولماالثلن،( في ثنكاء )فهم تعالى لقوله الئتكة جؤإز على لون المأجمع )الشركة( )٣( 
يتخاث;ا«ّلم ما ارثريكين على اف ايد قال أنه الغم. عن روي 
سامحّص ص إل بالحؤط الوثيقة تسليم يلز.م لم بالقض ه نفعلى اشهد ومتى ٠ بالائهادر 

م،. ؤثيفة؛ وبه ولمحوْ عفارا باع من وكذا ، المحق؛ 
الشتكةباب 

فينتكة ف١ادول تممف، أو امتعحقاق في ^٤ ٢١وهي  ٠٤بالإجماع؛جائزة وهي 
وحمامحلال ماله م من معاملة وني هنا. المراد وهو عفود شركة والثاني ، امحملأكر

بالربايعمل لأنه كتاني مشاركة وكذا معناه في ومن ووثتي مجومي ومشاتكة ؛،؟،}،؛٦، 
مثإ*شصرار•• ولا صرر الأ لحديث بالقض، القاض على بالإشهاد( )إلا )١( 

لكابا ٠
صدفعهان يلزمه فلا ملكه لأنها الحق( عليه من )إلى )٢( 
كمايعد لم به قيل ولو تالممها، الأن العرف قلت! للمشتري، دفعها يليم لا ؤتيقة( )وبه )٣( 

واصع-مم 
هموالحلهلا، عر بمهم ليض استاء من كقيرأ تعالى؛ لقوله )بالإجماع( )٤( 

صاحبه،أحدهما يخن مالم الشريكين ثالث رأنا واللام الصلاة عليه ولقوله الشركاء، 
داود.أبو رواه ار ينهمءن خرجن، حانه فإذا 

المنفعةدون الية ملكا أو هة أو نماء أو ^٠ ١١بمنانعها •يا ملكا كانين الألالث.( )في )٥( 
بالعكس.أو 

بمب،ؤتضعف، وتقومحا وصيفته، هديته وأكل دعؤته إجابة وكدا يجهل( وحإم )حلال )٦( 
وقلته.الحرام كمة 

هإ0_



يشتركأن ٢ )عنان(؛ نثنكة ; ٤٣١وهي وتصمف. استحقاق ني اجتماع وهي ارنجإب 
والمممف.المال همر يتساويان لأنهما بدلك سميت عنان( )فشنكه ١( ر لإثت 
جائزمن إلا منها ثيء يصح لا ام أنخمسة وهي ، المممذ-،لالملم يلي أن لا إ ج
وئحهنيه ليعملا بماليهما فاكثر انان بان ، عازرشتكة أحدها ا لتصمزال ا ص

نمطفان ٢ مجاله؛ ؤبح مجن أكثر الئح من له يكون أن بثرط أحدهما يعمل أو بينهما 
لأحدهأيضا يصح لم منه أقل له ثمط وإن يصح لا إبض؛ع فهو ماله ندر ؤبحا له 

عنالشنكة لفظ ءحح؛مويغني التممف من عمل بلا محاجه مجال رح من جزءا 
يصحومحه العروض؛^ من المال رأس جعل يصح ولا المممف، ز صريح إذن 

نافقةؤلو بفلوس ولا الضانية ؤكذلك ، الشنكة؛ عقد ؤنت قيمتها المال رأص ويجعل 
افممول ءنهى قال عتناء عن بإسناده الخلال روى لما اكهمف( الملم يلى أن )إلا ١( ز تكآت 
المسالم،.بيد واليع الثمإء يكون أن إلا والماني اليهودي مثانكة ن ع ص

المممفجائز غير س تمح فلم عال في نمق على عقد لأنها المممف( جائز ص )إلا )٢( 
المال•في 

إذاحاجة لي عنن، يقال مض إذا الثيء عن ص مشتقة الماء: نال المحن، بكر )عنان( )٣( 
عرضت.

شريكه.عال في عماله نقلم في الزائل الجزء ليكون )ماله( )٤( 
عوض•بمر المحر مال في عل لأنه يصح( لا )ابضاع )ْ( 
بعمله.ضرعه له ؤالأجمة ماله محيح ؤله الأذن، لعمؤم ا صحيح رالمممنا )٦( 
والناقمؤالئوري سيرين وابن كير أبي بن يحم وكرهه المذهب -ظاهر »ي الروض( )_ )٧( 

قيمتهاأوعلى  ١١٠١١^على تقع أن إما بها المكة لأن الرأي وأصحاب ثور إبو وإسحق 
الفاصاةعند الرجوع يقضى الشد فلأن الأول أما يجوز، لا ذلك وكل نمها على أو 

بحيثتنئي ند القيمة فلأن الثاني ؤأما إليها، فءر؛ع لها •ثل لا وهدْ بمثله أو المال رأس 
ُعميح ليس الذمح، ملكه لمن في الأحر يشارك بحيث تنقص وند الريح، جمع ستوعجه 

حالُعا-وم نمها فلأن الثالث، ؤأما التنازع، إلى فيفض المقدار متحققة غير القيمة أن 
ووصلملكه عن حرج ففد به اسماها الا-ي نمها أنال إن لأنه يملكانه ولا القد، 

الوهدا الأعيان بع وهي نمط على معلقة شنكة تصير فإنها به محيعها الدي نمها أياد وإن 
يجوز•

فيقال ليلى، أبي ؤابن مالك قال وبه الخطاب. وأبو بكر أبو واحتارٍْ الئنكة( عقد )وفه )٨( 
تتتابيح وكون جميعا المالين في تهمنهما جواز الشتكة مقصود لأل الصواب وهو الإنصاف؛ 
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الكنابمنهما كل تصرمحسا فتفي يبدنيهما، فيه ليعملا متفاؤتا ؤلو المعلؤم بماليهما بينان 

صأحد تلف وإن ا ر يصح لم نصفه ئح لك وقال ألفأ إليه دفع وإن ُ الؤ-جهين؛ أحد »ى 
لاك؛اني

ص؛. ضمانهما من فهو المالض 

ويقبضومواضعه ولوليه ومابحة مساومة ويشترى يبيع أن منهما ولكل )فمل( 
بالعيبويرد ويمتاحرا؛؛ ويوجر ويحتال ويحيل فيه ويخاصم بالدين ويطالب ويفض 
ويفعلباض ويفر ويقاتل به ويفر شريكه )ض ولو صاحبه وليه أو وليه فيما للحظ 

ويعطىيقبلها أن فله بعيب ءليه السلعة ودن وإن ، تجارتهمُ مصلحة من هو ما كل 
إلىيدفع بان صفتجة به ياحد ولا العيب لأجل ثمنه يؤخر أو نمنه من يحهل أو امش 

ذلكمنه توفى ليمآخر ببلد ؤكيله إلى كتابا منه وياخد الشنكة مال من شيثأ ان إن
اخرببلد وكيله إلى كتابا بثمنه ويعهلى عِضا إنسان من يأخد بان يعطيها ولا المال 

بماليشارك ولا يقد أن له وليس فيهمارم شريكه بإذن إلا ذلك منه ليستوفى 
يوكلأن له وليس فيهن لحاجة ُ ١ ؤالإتهان والِهن وامحيا١ع اء نالبيع ويملك الشنكة 

ؤمثلهضمن، الععلب ؤإلغالب سمافر ؤلو الضمن، مع الفر ؤله ه، بنفمله يتؤلى فيما 
علىيتدين أن له وليس يضمنا، لم مشتر فلس أو بخوفه يعلما لم وإن يتيم، ولى 
مإضكالأسان. غرر غير من الروض من يحصل وهذا نهما، حم= 

ادحتات

صؤأكانى مالك، صاحب القاسم وابن والشاخم حنيفة أبو نال وبه الوجهض( أحد )م )١( 
ثور.وأم الحسن بءن محمد نال وبه نفقت إذا يجوز 

نصفلك قال لو كما يجوز ثورت وأم حنيفة أم وقال الشاخم، قال وبه يمح( )لم )٢( 
يجز.فلم يمض دون المال بعض ردح ثمط أنه الأول ووجه تيحه، 

الواحدكالمال المالأن يكون أن اقتضى العقد لأن الخلط قبل ولو صمالهما( من )فهو )٣( 
لمركخرصءّط الشيخ قاله أحمد به احتج الشركة قكذلك بالكلام تصج القسمة أن كما 

مشت^^,شجر 

كالمعنمار الأعيان مجرى أجؤيت المنافع لأن الشنكة مال • ٢٠٠ويستاجر، )ويوجر )٤( 
عليهما.ودفعه لهما بالأ-مة الطالبة وله والشراء، 

والأمانة.النكالة على مساها لأن نجانهم، مصلحة س هو ما كل )ويفعل )٥، 
بها.المادون التجاؤة • ٢٠ليس لأنه فيهما، شريكه بإذن )إلا )٦، 
علىلهما يراد ما فتذلك للأستيفاء، يراد والاثيهان للأيفاء، يراد المهن لأن )والأيهان، )٧، 

ذللث.له لمك الثاني والوجه الذهب، مرن الصحيح 
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رأسيكون أن ويشترط شريكه. نصيب يي وبالؤكالة مسه ني ^١ ٧١بحكم فيهما ١^^" 
المدينفي إلا ه جنمن معه ليس بثمن أو المال رأس من بأكثر يشتري بأن الشتكة 

لوأما مع التمدم المنع وهذا الأخر، عرن أحدهما بقبول العادة لجميان 'م 
بمالهوحلهله اكجارة في يقع ما كل يعمل أن جاز برأيك اعمل قال أو فيه له أذن 

حقلا جاز الدين من حفه أخر وإن ا مصلحة١ فيه رأى إذا ذلك وغير والزراعة 
الالاختلاف N، ذلك جوز حنب ونقل ا يمح؛ لم الد.ُم في تقاسما وإن شريكه، 

صاحبه،دون حقه في امح الدين مرن أبرأ وإن ا الأعيان كاختلأف مة القيمنع 
وإذاالثمكةرْ؛ مال عز إماؤه يقبل القاصي: وقال الشنكة؛؛، على بمال أقر إن وكيلك 

مبيعلمن من عقد أو إتلاف أو لأوث بينهما ُشترك مال من الشريكين أحد قض 
أخرجهولو حتى القابض من الأخذ وله الغريم، من الأخذ فلشريكه غيره أو قض أو 

يدفي تلف أو شريكه بإذن القبض فان وإن يده، من فيأخذه ديأن قضاء أو مهن 
الاستحقاقسبب تعدد مع اكخصيص ولملم ٢ الملم؛ ويتعين محاصة فلا قابضه 

أنالعادة مت ما يولى أن واحد كل وعلى تقديمه، على إكماهه لأحد ليس لكن 
والقض.«الحهليطة النم۶ دون لذلك الإذن لتناول مصالحة( فيه رأى، )إذا )١( 

طء ء ٍ الكاب 
التعديل،تقتضى والقسمة تتعادل، *لا تتكانا لا الذمم لأن المدهب، هذا يصح( )لم )٢( الثام 

ابنقال وبه ، ١٠٠٠■،^والهالك بينهما قالباش المال بعض هلك ثم تقاسما لو هذا فعلى 
لخص•واص 

مالههلك من مجع لا هن-ا فعلى والشيم، وإسحق الحسن نال وبه الأعيان( )كاختلأف )٣( 
مفأما فاكئر، ذمتين في كان إذا وهذا صاحبه، واحد كل أبرأ إذا يهلك ام من على 
القيمابن وذي ايض-ا، يجوز الشيخ: وتال واحدا. فولا المقاسمة تمح فلا واحد؛ ذمة 

مليءعلى الحوالة فقياس الذمم تكافات لو الشيخ; تال بل الموقعين، أعلام في رواية 
•وجوبه 

دين.أو ئعين كان سواء المذهب هذا الدكة( على بمال أقر )إن )٤( 
المجلس:في الثمن لم يأن غير مءن يشترك، أن للشريك لأن الدكة( على اقرامه )يقبل )٥( 

الصواب.وهو الإنصاف: في تال الماص، أموال كنآى بالثمن إمإرْ يقبل لم غلو 
شريكه-قض ما مثل منه الشريك ويأخذ الغريم( )ويتعين )٦( 
مجتهاشاء من تقديم فله سيئا احر وامضه شيئا باعه بان الاستحقاق( سبب تعدد )مع )٧( 

الوفاء.في 
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صجزءأ ُنهما لكل يشترطا وأن سرا، مغثوص ولو اوضروصُم النقيين من المأل 
؛لأيدناهم أو مجهولأ حزءأ لأحدهما ثمطا أو الربح يدكرا لم فان معلوما، مشاعا الربح من 
ما.يِس مها تركرذ والناس الياعات، وأثمان الأموال مم لأنهما المضروص( النقيين )من )١( 

الأرلنكتر• غم م'ن هذا بما إلى . النم لدن 
الكابآن العادة جرت وما غرمها، فعله م>ن اصتاجر فان ونحوه، وطيه الثوب نشر من تولاه 

علىوعثر خفاؤة وبدل يفعله، من الشنكة مال من تاجر يأن فله فيه تب ي
أكثريفق أن ١^١ء لأحد ولمي ازل فعلى المال على أنفق U أحمد قال اّل. 

منهماواحد لكل القمة من معلوم ثيء على اتفقا وان بإذنه، إلا يكه ثم نفقة من 
إذن.بلا يأكله متبله من ثيء فرك زرع في ثريلث على ويحرم أحوط، كان 

زإلا يتجر لا أن يشمط أن مثل صحيح ءث|ربانت الشتكة في ؤالثرؤط ا رفصل 
سعلا أو اّل في يسافر لا أو كذا بنقد إلا يبيع لا أو بعينه بلد أو الماع من نوع 

أنأو اّل صمان أآ الربح بجهالة يعود ما كاثتماط فاسد الثاني ٠ فلأن' من إلا 
يعودط بعنها، مدة الشتكة يفح لا أو بها متفق أو الملع مجن يختار ما يوليه 

فدرعلى ووجوم عنأن شركة لبح نم العقد فسد وإذا العقد، به وفسد ابيح بجهالة 
عملهأجمة منها يسقط ؛ أ-مه' فله الشنكتين في منهما واحد كل عمل ثما ازلين، 

تقاصاؤعملاهما مالاهما تساوى فان له، بقى محا بقدر الأحر على ويمحع ماله في 
ديننقاص بفضل صاحبه أحدهما فضل وإن نصفين، الربح واقتسما ؛ الدينين' 

لئبوالريح صمن ثريلن، تعدى وإن بالفضل الأخر على ومجع بمثله، القليل 
وعدمه،صمان في كصحيح ونحوها ؤبرع أمانة كل في الفاسد والعقد ا اّل' 

ثثشيمل، أو عنده المتاع يكثر مما المجل كان مواء صحيح كله نهدا نلازآ من إلا يبح رلأ ( ١ ر 
صحنيفة. أبو قال وبهيا 

فوجبالحال ثاني في الفاصل به يبتغى بعف. شريكه نصيب في عمل لأنه أجنه( )فله )٢( 
ماصاحمسة ؤإلاخر دماهم عشمة اؤتم، يمثلا أحدهما عمل كان فإذا بمض، يقابل أن 

ؤهكدا.ونصف 
عليه.ماله مثل الأخر على منهما لكل ثبت ند لأنه الدينين( )تقاصا )٣( 
حنملةغصبه لو كما مالكه، غير فيه نممف مال نماء لأنه نصا، المال( رٌبا )والهميح )٤( 

المدهب.من الصحيح على الأنصاف; م قال وزمعيا، 
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علىوالوصيعة ومضارية. مساقاة وكدا } تصحر لم اكوين أحد ح يرأو معلومة أش 
التراضإبمطال على العلم أمل من عنه نحفظ من كل أجمع المنير: ابن تال تصح( )لم )١( كض 

والأوزاعيثور وأم مالك تال وبه •علومة  ٣٠٢لف كلاما أو أحدهما جعل إذا اش 
ونكاحوإجا;ة كسع فاصدْ في يجب صحيحه في الضمان يجب لازم عقد فكل محن 

المعزولانعزل صاحه أحدهما عزل فان الهلهن، من جائز عقد والشركة ؛• نحوها١ وص 
نضإذا هذا ؛ الجميع؛ في الحمق وللعازل نصيبه، يفدر إلا يتمكف أن له يكن ولم 

أخرىيسالعة المعاؤصة دون بالع المممف وله ينعزل لم مصا كان وإن المال، 
مهللقاينعزل أنه والمدهب أحمد كلام وظاهر المال، به ينض ما بغير المممف ودون 
علىيقيم أن فله رنتي ؤاؤث ؤله الشريكين أحد عات وإن ٠ •مصا؛ كان وإن 

يخرجمات إن المتوعب في ؤثال ثرؤطها، نعتبر فلا الشعة إتمام ؤهو الشركة 
دينالميت على كان فان مة يالق١لهلالبة ؤله اه. ويله حفه ؤيتسلم الشركة من 

يهللنمنه قضاه فان د>نه، يقضى حتى الشتكة إمضاء للوانث فليس بتيمنه تعلق 
نمى.ما ندر في الشنكة 

معلومبجزء فيه يتجر من إلى قدره معلوم مال دفع أوهى ١ الضارية اكاني )ضل( 
العينوأما الفاسد، والمكاح الفاسدة الإجاأة »ي والمهر الأ-مة صمان والمراد )ونحوها( )١( ثيأر 

قائدهفي الضمان وجب محيحه في الضمان وجب عا أن والحال فيهما، مضمونة فغير اداض 
مفتها صمن الصحيح العقد في فيها صمن حال كا أن الراد ولمن فلا، العين وأما 

بالثمنالعين تضن وإنما المفعة، ضمان فيه يجب لا الصحيح البيع فان الفاصد العقل 
الصحيحةوالاجالة ذهب، العلى فته الأمة صمان يجب الفاسد بالبح والمقبوض 

الفاسدةاوفي ينتفع لم أو المستأجر انتفع ءليه١، المعهود العين ليم مبالأجرة فيها تجب 
جميعالعين على يده وصع إذا فيما الشيخ واخننار محله. في يجب ما فتدكر روايتان، 

والكاحالكاح، من له أحذأ المذهب قياس أنه وذكر المسمى، الأم عليه أن المدة 
اشاسر.درن بالخلوة الهر يتمر الصحيح 

ماله.ندر في إلا كل يمرق فلا أحدهما فخ إذا ما بخلاف الجميع( )في ( ٢١
صمنا.يدخل والربح ودالة ١لشتكة لأن مؤنا( كان )وإن )٣( 
فيه.لشريكه أيضا هو وياذن المممف، في الشريك له ويأذن الشيمة( على يقيم )أن )٤( 
للتجارة>يها فر الوهو انيس في الضميبب س مأخوذة العراق، أهل تسمية وهي ألمضائة( )٥( 

الأية.في كما 
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رب،• واحدأ جنس من كونهما ولا ٠ >،؛ ١١٠١١خلط يشترط ^١ المال. قد>ر 
م'ض
الكاب

'ض

بالعكس.أو ءٍرْ دون الممن ذلك م يربح قار لأنه الرأي' ؤأصحاب إلثاقم ؤ^ 
أنإلا ومالك، حنفة أبو قال وبه ا، حضماعأو .ياهما إذا ازلين( خلط يشترط )^١ )١( 

ونالوكيلهما، يل- م أو لهما حانؤت في يجعلاه بان عليه أيديهما تكؤن أن ممط مالكا 
منهماواحد كل فمال رخلaلا٠ما لم إذا ا لأنهازلض يخلطا أن إلا يمح لا الثافص 

نركة.يكن فلم له ويزيد صاب دون منه يتلف 
أحمد،عليه نص دنانير، والأخر دباهم أحدهما بمنرج أن يجوز بل ؤاحد( جض )محن )٢( 

ازلينحلط أن على بما، الشنكة تمح لا الناقص: وقال ميرين: ؤابن الخن قال وبه 
وهذابدنانيرْ هذا رجع مماصلا ُنى هذا فعلى فصحت، الأثمان جض محن أنها ها ممط. 

عليه>نهس الفاصل اثنسما ;م يدهماهمه 

أسبيودى بما ثبمعفد ؛ ٢١٤١٠؛١^جائزة وهي ومعاملة، ا ماصال أيضا عي ويئحه، من 
تعدتم،وإن ناجابة، فمدمحن، وإن فشتكة، ئح نان ا ووكالة؛ أمانة وهي ذللئ؛، معنى 

صحتهاشِط ٠ومن ونريلئؤ؛ وؤكل وأجير أمض الضان-، الهدى: م تال سص_،ا'ا 
—العامل سهم يلكر ولم — مضارُة المال هذا خد قال: فان العامل، مي_، تقدير 
فهولى كله ثانبح به فاتجر خنْ نال: وإن متله، أجر وللعامل المال لرُج، فابيح 

الماللرب حق ؤإلأ مءس فهو للث كله والريح تال: وإن فيه، للعامل حن، لا إبضاع 
أنويجوز ينتقى، فلا الضمان نفى يثمط تبيض فهو عليلث، صمان ولا ناد فان فيه، 

ئعهوللاخر اليح ثلث، لأحدهما ثم؛؛ل فان ؤاحد، عفد في مضاؤية اثنين إلى يلغ 
فريهأو امرأته أو أحدهما لولد أو لأجنى الربح من جزءا حرط وإن جاز، له والباقتم، 
تصحلم عملا عاليه يثمطا لم وإن عاملين، ؤكانا صح العامل مع عملا عليه وتمطا 

شيصاحب فكأن فضه، إذا الثوب الفار قرض يقال: القطع ص مشتق هو نل )ماصا( )١( 
ٌمالربح. من ثضة له واقتطع العامل إلى وسلمها قطعة ماله من اقتطع ازل 

رضحزام ض وحكيم مسعود ثابن وعلى وعتمان عمر عن الن.ر ابن حكاه )بالإجماع( )٢( 
ممتضيها.والخكمة مخالف لهم يمز ولم عنهم الذ 

بنفعه.يختص^ لا وجه على يل-ه تحت واّل بإذنه لغيره متممف لأنه وؤكالة( أمالت )وم )٣( 
كالغاصب.عله نفلير له صء ؛؛^٠ وربحه اّل يرد فضب( تحدى، )وإن )٤( 
العمابص ياثره فيما وأجير مه، تمرق إذا ووكيل اّل، قبض إذا قاص )وخريك( )٠( 

الرُح.فيه ظهر إذا وثريلث بنفسه، 
_\ههس



محننا«»والر!ح تال فان يبحه• يعص به لمتجر )المضاه( اكاتيت )فمل(• أئب 
وماُ يفعله١ لا أو ٠ يفعله؛ إن للعامل نما حكم هضب' وحكم ٢ المضاروةُ أجإب 
وإنالمع، ؤكدا الأحرى، ني جاز إحداهما م جاز ما لأن الشروط، وفي نعله يلزمه ٌم 

ولانافذ تحمنه وما ربح أو ازل خر مثله أجرة وللعامجل ازل امُ—ا فاربح ت ل■ غ
الحمقدالور3، الذهب همف أنه إلا العامل يعمل لم وإن فتها، عليه صمان 

بهذافضائب الشهر رأس جاء إذا تعليقها ويمح الريح، من حمته العامل استحق، 
بهصارُتلث، ففد نمه س حمل وما هذا وبع أحمد عن والممرص كذا، على 

نحفلا الة مضن، فإذا منة، الدراهم هذه على صالطك يقول بان تائتهار؛، ويصح 
وإننرمحا، صار ناض وهو فمضى فرض فهو الأجل مضى ومتى قال: ولو تشتر، ولا 

باعهفإذا متاع وهو مضى وإن فرصا، صار ناض وهو فمضى قرض الأجل؛هو مضى 
أوبه وصائب لبنى اقض أو بثمنه ؤمحائب المض هذا ع نال وإن مصا، صار 
بالدينصائب نال وإن الغصب، صمان ونال محح مني غصبته الذي مالي، بمن 

وكانصح بينهما والربح واخر هو فيه ليعمل مالأ أخرج وإن تصح لم عليك اليتم، 
اقاةحموكذا ، تمح؛ لم ازل لأب معه يعمل أن شمْذ إذا الماضي،؛ وقال ، ُضارإةُ 

دإمحمثمطا لو كما اأعقد، خمد الراا? إلى يعود محامد شؤط لأته اإمضائةا تصح رلم ( ١ ) الكتان 

وغيمها,والأقباض الشص أو والشمإء ^ ٠٠١١من يفعله( أن للعار رمحيما)٢( 
ونحوم.ؤتزويجه الرمق وكتابة كالقرض يفعله( لا )أو )٣( 
حنيفة.أبو محال ويه المدهمجح، س الصحيح وهو ، الروايتيه' إحدى هدا تامتها( )ثبمح )٤( 

أنهولما مهللق. عمد لأنه والشامحم، مالك قال وبه ١^■^، في به جزم تفسد والثانية 
بالزمان.تؤمنه محجار المتاع من نوع من بتوتت تصمف 

وأصحابثور وأبو وإسحق والموه ومالك عطاء محال وبه المذهب، هذا تصح( رلم ره( 
الإعلام.في القيم اي•" نعمها تصح وعنه الثافعي، محال وبه الرأي، 

الريحمن بعمله الشروط يستحق المال صاحب غير لأن الذهب; هذا مضارية( )وكان )٦( 
الضارية.حقيقة وهذا غيره مال فى 

واحتارْالنذر، وابن الرأي وأصحاب واذوزاعي والشافعي مجالك مذهب هذا تصح( )لم )٧( 
.١٠٦٥١^^إلى المال تسليم تقتضي الخضامية لأن الخطاب، وأبو حامد ابن 

—٠ ٥٥٢



اضاختلفا وإن للأخر، والساني صح يالثه أو رو\عه ثلاثة ؛، JJأو ولي قال وإن فتصفان، 

•تنفه رأى إذا المعيب يشترى أن وله نمط• بلا المالك عمل يضر ولا ومزإو1ءة 
الكام

ص،. ؤكيل؛ خلاف بلا عصالحة 
٢صح؛ فعل فإن إذن، بغر المال رب على يعتق من ٢؛ للعامل ولتس )فمل( 

بكرتأبو فال شمنه، قدر في ١لض١ررة ؤبمفسخ أ يعلم؛ لم أو علم نحه وصمن ؤعتنر 
الثمنكان إذا اربيع يمح لا أن ويحتمل المغنى في قال يضمن، لم يعلم لم إن 

وقده نفعلى يعتق من اشممحا وإن للعاقد الثمإء ؤقع الدعة في كان وإن عينا، 
منالثمإء له وليس مجومحرأ، كان إن بانيه إلى وممتح( حمته ندر عليه عتق ئح محلهر 
مالمجن أمة وطء له وليس ؛ موكلهأ من وكيل كشإء وإلا ربح ظهر إن الضارية مال 

وإن^١٧٢ يظهر لم ولو حد ولا واكوض المهر لمله فعل فإن ريح، ظهر ولد الضارُة 
فالولدريح ظهر وإن المال، لمب مجلك منيق قولاه ريح الخال في يفلهر ولم مجته علقت 

أحدأ-ملها إذا الشركة الأمجة في كما قيمباأاّ، وعليه له ولا أم ؤتصير حر 
وإنحد، فلا فعل فإن الئح، عدم ولو أيضا الأمة وطء الخال لنب أليس اكريكين، 

مضانةرحل مجن أحد وإن من وتخرج حر، وولاه له ؤلد أم حاوت أحلها 
ارضاعةمحال في فربحه فيه واتجر ه نفمال في عمل أو بضاعة احر ُزا أخد ثم 

كالمافمحان مجعلومجا جرءا للعامل وسمى العامل مع المالك عل إذا )ومزإر،ة( آ ا) 
لكتابا ،

اكاموالؤكالة العيب، بثمإء يحمل قد وهو ابيح، الضاردة في الممد ص ؤكيل( )بخلاف )٢( 
الملامة.ينتمي وإطلاقها فيه، وكله ما تحميل فيها الممى 

فهويشميه أن له ليس مجا اشمى العامل لأف احتمال وفيه المذهب. وهو الثمإء، )صح( )٣( 
لمه.من باكثر شيئا ا'شترىا لو كما 

معقودةهي إذ يعلم، لم أو علم مهللقا العامل يضمنه المدهب فعلى يعلم( لم أو )علم )٤( 
هنا.منتفيان ؤهما مجفلنة أو حقيقة للبح 

ؤأكترالمافعي قال وبهذا صس، ١لضارJة مال من الثمن دسر فإن للعاقد^ الثمإء )وسر )ْإ 
الفقهاء.

المال.ؤب بإذن ه نفمجن أو المال ؤب مجن فيشمى، مجوكلهآ من وكيل )كشمإء )٦( 
أنيحتمل لأنه تحفق، غير ؤإلتقويم القويم، على يبي الريح لأن ريح( يظهر لم )ولو )٧( 

الحد.دهمء في شبهة ذلك فيكون به قومت مما أكثر تساوي السلعة 
للولد.فداء ولا مهر ولا إمحالها، يوم آخره( إلى فنمتها )وعليه )٨( 

٠٠٥٣ —



ولماؤل أصر إن لأخر بمال يضارب ولا ومزارعه• اتاة موكدا فلعامل• الشروط لمن الأرل صاب
أذننإن ؛ ١١uيخلطهلم وقض في ي إله دفع وإن له. شه مال وفي صاحها، لء 
ويصحفلا، وإلا واحدة سنار؛ة ومحار جاز ض ونل- ءعا-ْ أو الأول في نممفه نل له ا؛ام 

الوالثانية الرواص"؛ إحدى في ه لفتجا المضارُة مال من يشترى أن المال لرب 
نصبالشريكين أحد استرى فإن الماذؤن، عبده من المميد نماء وكدا يصح 

شريكهنصيب في وصح نصيبه في يصح لم الجميع اشترى وإن صح، شريكه 
وقدرهاله ثمؤلها فإن كنكيل، بثمط- إلا الفر مع ولو ، ١ نفقة للض١رب وليس 

معهكان وإن وكسوة، محلعام من •منا مثاله نفقة فاله واختالفا يمدرها لم فان فحسن، 
اليهمفرْ في له أذن ببلد المال لب لفيه وإن المالين، فدر على فالفقه فيه يجر مال 
جاريةافترى فإذا المال، رب بإذن التمى وله ٢ لرجوءهأ نفقة فلا فاحن-ْ نض وقد 

المال.رأس يتوفي حتى ربح للضا;ب وليس مصا، لمنها وصار ملكها 
وكانفيه الضاؤبة انفخن، فيه تهمغه قبل المال رأس بعض تلف وإن )فمل( 

مالتالف، ثم للضاراة الذمة في ّاعة اشمى وإن ٠ أ خاصة الافى المال رأس 
نبعلى والثمن بحالها فالضاؤية ؤالسالعة هو تلف أو لمنها نمد قبل اردة الخ.

تجيرفلا عقدين فكانا يعقد واحل. كل أمد لأنه المال وب إذن بغير يخالطهما( رلم ١( ر تكئآي 
الأخر.بربح ا أحوهوصيعة 'م 

الضاريةحق به تعلق لأنه حيفة، وأبو والأوزاعي ماللته تال وبه الروايتض( إحدى )م )٢( 
مكانيه.مجن اثتؤ، لو كما فجاز 

وبهوكيله، من كثمايه منه نراؤْ يمح فلم ملكه لأنه الخذ-همح، وم يمح( لا )ؤإلثانتة ( ١٢)
الثافص.تال 

ؤإلشاغص،مليمان بن وحماد ميمين ابن تال ؤبه المدهب،، هدا نفقة( للم.ضار؛ب )وليس )٤( 
المالمجن بمفق ١إرأتم،; وأصحاب ثور وأبو وإسحق والأوزاض ومجالك والخم العن وثاق 

لهليس الثيخ; وقال الجمال، كأجر لأجله محشمه ه انيلّل، من به نخص إذا بالمعروف 
الطر.في ثوى وهو التمحل عقام العادة أقام وكانه عادة أو بشمط إلا نفقة 

زال.وقل. القراض في دام ما الفقة له لأن منه، ّسافر الذي اإ؛الاو إلى لرجوعه( ثقة )فلا )٥( 
بعضوقال القبض، قبل التالف أنّبه التصمف قبل جهته على هلك مجال لأنه )خاصة( )٦( 

بالقبض،ماصا يصير المال [دل المبح مجن التالمح أن الشاتم مجدهن، ت الشافعي أصحامب، 
وبعده.التصمف قبل هلاكه بين فرق فلا 

_أْه_



باماقهمارإلا الشد بماء عع بمم ولا الثن5ة, م حمته ردت فعل نان ، يرض١١٢

ُياّشُن نع يئم كلها منافس به بملك لا عقد لأنه يجوز، الفنهاءت أكم وقال يرض( )ولم )١( 
!شالحظ على الضامية أن ون المشترك، ؤكالأجير صرر فته يكن لم لو كا الضارإة 

له.يجز لم سمه ما سل فإذا ؤالماء 
المال.لرأس وقاية والربح عنهما، يخرج لا الحمح، لأن باماتهعا( إلا م يق)^١ )٢( 

المالكان فإن العامل، به ويرح باكمن منهما كل مطالة اللعن ولصاحبه المال 
؛ٌ' ميح قد لأنه باإخسران، المال رأس ينقص لم عثمة ئه أخن. ثم عشمة نخر مائة 

أخلثم المال ؤيح إذا ؤيزلك ، المال؛ رب ياخده بما ينقص لكنه الخمإن نجمر 
مائةالمال رأس كان فلو المال، ورأس الئح من أخذه محا كان بعضه المال رب 

العشرينصاصما. وإن ا ميمه؛ المال فينقحى ميمه أحن. ففد فاحدها عثرين مبح 
تسمنرم،المال رأس وبقى أخدم ما رد العامل فعلى عشرين خر ثم خاصة الريح 

رحفما ثانية به اعمل فيقول إليه مدْ ثم صاحبه المال رأس يقبض أن إلا أحمد تال 
حسابايحتسبا فحتى إليه يدفع لا ما ؤأما امل، وضيعة به يجبر لا ذللئه بعد 

أحدهماءلال_، لو وليلك الئح، س تحب فالوضيعة ذللئه نبل ومجا ا كالقبض؛ 
أوبعمه أو مه نعلى اتفقا وإن إجابمه، تجب لم المال رأس دون الئح نمة 

للمالالالLلث، وإتلاف حاز، معلوما قدأ يوم كل منهما ؤاحد كل ياخذ أن على 
إلاضه فيء أخد له يكن لم رُح فلهر وإذا الريح، من العامل حصة فيغرم كقسمه 

المال،كنسه مة الققبل ؛ بالفلهورر الريح من حمته العامل ويمللث، المال، رب بإذن 

مرامحشلتهم• ثبع دُبمم ث*و الغران ص ونهلها المتمة وم المال( رب ياخن.ه بما رينفص )١( 
اك\ضؤثلثه. ثلاثة المح ص ؤنسقلها ؤثلثتن عثر صتة دمه( المال )فينقص )٢( 
•المال رأس ص المال رب ُع ال١نة المثمة لأن تعن( المال رأس )وبقى )٣( 
الماليظهر نال كالقض؟ ابأ حيكون وكيف له؛ قيل يرس، *ابن نال كما )كالقض( )٤( 

المتامء؟على بحتسبان نيل مضه. صاحبه شاء وإن عليه، بان بحت ويجيء ينض يعتى 
عنهالأمم رواه ما - ٠١وصتفعء سم؟ ينحط قد ^۶ ٠٠١١لأن الناض، على إلا يحتسبان لا ٠الت 

تعالى.ايك ؤحمه 

صحيحالثمط خ حنيفة، أم تال وبه المذهب، وهو ١ارو١لآثن إحدى م )بالظهر.ر( )٥( 
صالقاصي ١حتار٥ بالقسمة إلا لا والثانية الميح، مجن جزء له يكون أن وهو مقتضاه مت 

ى
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آونمته نل الربح من جم خر أو المممف بمد يمضه آو المال رأس تلف وإن 
؛.تضضه١١اش 

مماذلك بمد الخمإن يجم لم مالهما ؤعالما احسا ياذا مج|ءاسن، ،ع تضيضه، )أو إ ر١ لإ؛ي 
المقاسمة.،سزلة الحاسة مع لكضض تزيلا نله أض 

بماءمجع المع العامل طلب وإن التامة. ؤالمحاسة بالقاسمة نها الالااث ويستقر ■_ 
ؤالمالالماض انمح وإن ا، رُحل نيه كان إن أجم المال ئب فايى مخه أو نإصه ٌم 

حصةويينع عليه فيقوم ذللث، غله المس من بماله ياخد أن المال رُب مصي مض 
كانوإن رح، المال ني يكن لم ولو يعه الضارب، لزم يرض لم وإن '، ١ل٠امجل١٢

لزمدين والمال انفخ وإن فكمض، عكه أو دنانير نمار دؤاهم المال رأس 
وإنا الدين؛ تقاصي الوكتل يلزم ولا يكن، لم أو ح يرفته كان مواء ماضيه الخامل 
ولا٢ المثل؛ أ-؛مة من أكثر لخامله ممى ولو المال، رأس من فالريح البس في فارض 

مُهمرض في نارع او افى ّولو اكرماء، مائر على به ويقدم ثلثه من به يحتب 
ماليمف ولم فجأة غير أو فجأة الضاريج ماُن، وإن ٢ الثلث،١ من اماثد حسم، 

الوديعة،وكدللئ، ، مىهرفي دين فهو بماوه وجهل له الخامل تمض لخدم الضارية 
احامجايت، وإذا ؤعامله، وقل ناظر ؤناسه موليه، مال بماء وجهل ثصى مجالتا لو ومثله 

اختارْوالفض القسمة نل والفسخ والتضض بالمحاسة بملكها ثالثة وى خلافه، م = ئ، 

علىالممتنع فأجم بالمع، إلا يظهر لا المح م العامل حق لأن ريح( نه كان )إي )١( 
*توفيته 

عالهبيع عر يجبر فلا الربح على صدقه وفد الع الماُل عن أسقط لأنه العامل( )حصة )٢( 

الميحس بمله بمتحقه ا وإنماله ص ياحذه لا ذلك لأن ا-مه( إلى المثل آ"مة رس )٤( 
فإنهالأجير حابى لو ما بخلاف المالك، دون ١^^١^٣، منك على ويحدث الحادث، 
ماله.ص يوحد الأجر لؤ ثلثه من حاباه بما يحتم، 

•المائة م اريح بخلاف المال، عين ص لأنه الثلث،( رس )٥( 
واختلاطهالميّت، يد في المال بقاء الذصل ط المماء أصوة لصحابه تنكته( في )دس )٦( 

١لزكة٠بجملة 
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'يمينهما• ربحا فما بجاههما ذُتيهما في يشتريا أن الوجوه( )شتكة الثالث؛ )ءمل(ت 
ماتمطاه.على بينهما والملك بالئس، عنه وكفيل صاحبه وكتل منهما واحد وكل 

يشتنكاأن الادان( )'؛y؛؛؛ الرا؛عت ماثمطاْ. على والربح ملكيهما. قدر على ؤإلوضعة 

ماس

الناس
فايإدالمال وب كان فان القراض، انفخ فه لعليه حجر أو جن أو الخمانصض 

فيأحمد وكلام بالموت، بملل ءد القإض لأن يجز لم مض واّل إتمامه الؤاؤث 
الهماضانفساخ بعد وشرائه كبيعه ١لورثه بإذن ويشمكا يثع أنه على محمول جوانأ 
اّلرب العامل كان وإن ُ ديونُ واقتصاء روض بيع وللعامل المؤنق، ذي 

إلىودفع التجاض يجز لم مذا كان وإن جاز، ناض واّل واهه مع القراض ابتداء 
للأخر.هما أحل، ياذن لم إن نسعه الحاكم 

أولقسه اشتراْ فيما فوله والقول ١لضارية، مجال في أمين والعامل )فمل( 
فرحهماصا كان المال: ؤب فقال اختلفا ثم به يتجر مالأ إليه دفع ولو ٠، للمإض* 

مويقفيحلف اّل، زب فول فالقول كله لى فربحه مصا كان العامل؛ وقال بيننا، 
٠بينهمار ابيح ونم تعايصتا ول،تماه بينة منهما ؤاحد كل أقام وإن بينهما، المبح 
أوغلملت قال وإن قوله، قبل هلكت أو خمتها ثم ألفا رحأ< العامل قال وإن 

ليمضهاّل رأس به تم مجا واقتمض العامل حر ولو يقبلُ؛ا لم نؤ كزبأو ينؤ ن
إلىؤبمل ينع ولو ٠ ذللئ،أ فله فاخاوْ مالك رأس هذا وقال؛ عليه فتمضه تاما ه يرعلى 

رأسالمال: رب فقال آلاف ثلاثة وهو المال فنض المغؤ على ماصا مالأ رجلين 
ثثأسانفخ. المراض لأن الشراء له رليس حى، والمالك كفخ ديون( رواتضاء )١( 
'ا؛؛ساحل عليه بمللع لا نواه بما أعلم وم اكش؛رمح،، نية في هنا الاختلاف لأن للقراض( رأو )٢( 

يمحم•وولى ووجوه عنان وشريك وتجل وُثله مواه، 
الأصللأن المض ض عليه واثمر منها رواية في عليه ص نصفين بينهما( الرح م )ون)٣( 

اخر.موضع م فدمه كما العامل بينة تميم والمذهب عليه، المال وب ملك بفاء 
لائم.بحق إثإر عن رجوع لأنه قوله، شل( )لم )٤( 
هنفإلى يجر لأنه المقرض شهادة ولا له إمإلأ عن العامل. رجوع يتل ولا ذللي( )فله )ْ( 

المال،رب سلمه ثم بالمض ملكه العامل لأن غير لا العامل على المتجض وم؛أع نفعأ، 
الوقعلزمه الضايبؤ يضمنه لا يما حمل التلف وأن امحر بامحلن المال مبمؤ علم إن لكن 

باطنا.

—٥٥٧ _



فيؤزصح فعله. يلزمهما عمل من أحا_هما تمله فما بابدانهما، يكسان نما تشر 
ا.ينهما؛ فالكب أحدهما مرض وإن المباحان. وسائر والاحتطاب الاحتشاش الأيل 

العمللخيرء، أو لعذر كان ء ١٢سعل بحدينا أحمد احتج المذهب، هذا ربينهماآ )١( ثواب  ءء اماب 
الضمانكان كما لهما ختكون الأجرة، وجئت له وبضمامهما معا عليهما مضمون الأؤو 

عليهما.

وإذامع المكر فقول ألف م الأخر: وقال أحدهما فصدنه ألفان لمال اظ 
مجوعبعد ؤلو ذللث فله الجوع أأ;إد ُاله من أنفق أنه ادعى ثم النفقة العامل نمط "م 

أويخيطه ثوبا أو الأجرة من بجزء بها يعمل من إلى دابته دفع ولو ا مالكه؛ إلى المال 
حصادويمح عليه نص جاز عماله بحق منه بجن، أو نجه من بجزء جه ينغزلأ 
متاعهوبيع ونحوه منه مناع بجزء مجال وامتيفياء وؤقه وؤضاع ا وحلحن زنكه 
ونحوهالثوب إليه دفع لو لكن الهم، مجن بجزء دابته على وغزو ود مجن مشاع بجزء 

دفعولو ٢ يمح؛ لم ونحوه ودلهمين ليما ذلك مع له وجعل ونحوه الريع أو بالثلث 
يصحلم وعل وصوف ونل كدر نمائه من بجزء به يقوم لن نحله أو دابته 

معلومةمدة يجوز منه وبجزء بلى وعنه مثله أُمة وله منه، عمل بغير نمائه لحصول 

ضحماثة منهما ومسه ألفان نالريح ألف أنه حلف قاذا يمينه( مع الماكر )فقول )١( جل 
ربمحن ئحا مانة حميقي بمدنه الأخر لأن ألفض اّل وب ياحد مائة وحمألفان ادام 

و-تةمائه وذلك ثلثها والعامل ثكاها  JUلرب؛أثلأى ضمانها الأحر والعار  JU؛
الئحمجن ازل وب نصيب ص ؤثلث، ؤثلاثون ؤثلاثة ثلاثمائة اّل ولمب ؤئالثان، وستون 
الحالفأحن.ْ وعا ثلاثة، على ابيح يام ينهما م نقئعه العار هذا ونصيب نصفه 

وهذاالربح، من المغالية م بمب والتالف مهما، كالتالف نصيبه ندر عر زاد نما 
الماسي.ثول 

أنهولما رده. بعد ذلك له وليس يديه، يي ازل كان إذا حنيفة أم قال وبه مالكه( رإلى )٢( 
ذلك.ض قوله القول قكان أص 

قفيزعن انهي ؤإللأم الصلاة عليه أنه الدارثaلي حديث رضه ١٠ي^١ قمحه( )وملحن )٣( 
ُجهولة،الخفعة نكون بعا-ْ الباهي يدري، المملحون.فلا مجن قفيز على لحمله الملحان)ا 

الخعلر.على حيبر . الص أعش وفد 
قال:الثلث؟ على ينال محي يمحى لا الماج كان فان لأحمد: نل ذلك، بمح( )لم )٤( 

اشبهه.وما عشر ونمق وعشرا ثلثا له فليجز 
—٠٥٨ —



!بجابكل يفؤض أن المفاوضة( رشيمة الخامس; ٠. لزمهُ مقامه يقيم أن الصحيم محناله وإن 
الأول١  ا

طعلى واربح الشنكة، آنوغ س بدني آو مالي تصرف، كل صاحه إلى منهما 

لإفيكون لا عذر لغر العمل ترك إذا أنه ويحمل يعملا، أن على دخلا لأنها )لرمه( 
'لأيجميعا. نملا ^ إنما لأنه ا، سهالكب 

ص |إيببجنهما ويكون بها ليصيد صياد إلى شبكة ينع لو ناسه وعر لهما، مجلك ونماؤه 
الربحمن اذ فم فما اشتريا ما باعا فإذا الوجوه، ئنكة الثاك الموفقُأ؛. قاله نصفين 
معولو الابدازرآ، شزكة انابع أولا. قيمته أو ىلرْ أو جنسه عنا ،؛مطا ما على ينهما 

أناأحدهما قال ولو مقامه، يقيم أن منهما العارز> غير ؤيلنم ، الصنانعر اختلاف 
دفعهاوللمتاجر بالأمة، ال٠هلالة منهما ولكل الشت5ة صحت تعمل إن أتقبل 

مجنفهي تفريط عتر مجن أحدهما يد في تلفنؤ وان الدافع، منها وبجرأ منهما كل إر 
بماإمارْ يقبل ^١ شريكه، ؤعلى عليه قبل يده في بما أحدهما أقر وإن ٢ صمانهماأ 

فيحمله يتقبلان ما دابتيهما على ليحملا اشزكا فان عليه، بدين ولا شريكه يد في 
أ-مْفي اشتزكا وإن كان، ظهر أي على يحملا أن ولهما صح ا بجنهوالأمة الدمحة 
دابتهأ-تمة منهما ولكل يصحلُْ لم نخاصة إحارة أنفسهما أ-تمة أو الدابتين عين 

إثناناشمك وإن مثله، أّمة له كان التحميل في صاجه أحدهما أعان فان ه، منف
هدابت في هدا بآلة يعملا أن على فاتفقا ينج وللاخر قما;ْ الة لأحدهما 

ثيزيعص دفعها نمح مها بالعمل تنمو عض لأنها 'مهلاْ، ما على اش رزق ومجا الموفق( رناله ( ١ ) 
مكالأرض. نمانها 

مالك.تال وبه الكاسب، لتحميل الأعمال في أبا-انهم بذلوا لأنهم الأبدان( )نتكة )٢( 
اختلغتلو كما محال غم على لأنها فاسدة كلها الأبدان ثنكة الشافعي• وفال 

يوموعمار وسعد أنا اشركنا قال اف عبد عن والأثرم. داود أبو روى ما ولغا الصناعات. 
ه•الم ا محغه٢؛• أحمد؛ نال باسمين سعد فجاء بثيء وعمار أنا أجيء فلم بدر 

ونجارحداد كاشتراك المن.هب من والصحيح الوجهين، أحد ط! الصناع( اختلاف )مع )٣( 
مالك؟تول وعر يمح لا والثاني وخياط 

تضمنتكانها الضمان على الشنكة هده مبنى ص به، ي3لالان ضمانهما( من )فهي )٤( 
يلزمه.ما الأخر عن منهما واحد كل ضمان 

ضمانه.يتأت فلم ان إنأو بهيمة من المؤجر ون بنفخ ولهذا يصح( )لم )ه( 
—٥٥٩ —



ص

يلزمما أو ، ذادردنر غرامة أو كبا فيها أدخلا نان المال، يفدر ؤالوصسعة ' ؛ش 

شروءلءم1.على •الملمون واللام الصلاة عب لقوله ُاتمءلاْ( على )والربح )١( لإل 
جناية.أرش أو متراث أو تكاز أو لقعلة كوجدان نادتين( ■دامة أو )كبا )٢( 

اجرقدر على بينهما الحاصا نسم الشيمة فدُت فان صح ا بينهؤالكسسب الإب 
بتلأؤدما أو هيء، للأخر وليس آلة لحدهما كانت وإن ٢ ^١ ١١١١ؤآجر عملهما 

وإنجاز، محنهما والأجر الم■'.، في أو بالألة يعملا أن على فاتفقا 'ثيء، للأخر وليس 
اشمكؤلو ا صح '؛؛مح؛لاه مجا على ينهما الق رنحا ؤبا عليها ليعمل خر ا إلى دابة لغ 

)حىرلأخر دابة لواحد أرُعة اشملث. أو يعمل، ؤاك ؤاوية ولاحم دابة لواحد ثلاثة 
فينال ؤغم؟ المو؛ذمح، واختاؤ؟ صحتها نصه؛أ' فقياس يعمل ورا؛ع دكان ولتالن، 

افاسدتان؛ أنهما في وقدم الانصافإ، في وصححه أظهر، وهو ١كقيحت 
صحذممهم في الملحن الأرُعة تمل وإن آلتهم، أجرة لرفقته وعليه الأجرة وللعامل 
دابتيجر قال؛ وإن العمل؛'ا،، قدر لتفاوت يمته على واحد كل ويرجع آرياعا والأجرة 

ث\س\وينالشيمة م اريح به يستحق ؤالعمل علهما، على وقت الشيمة لأن )صح( )١( ثثس 
كالدابضضارا المشترك انمل م يملأن لأنهما ثيء يهم\ بمتحق لا والمن الألة و ص

ذمتهما.في حمله ئقبلأن ما عليهما يحملان اللتين 
عليهما.تونعه فليم المافع تللث مقابا، في أخاو ين انموض لأن الدابة( )ثأجر )٢( 
والضاؤية.والزارعة ارساقاة يشبه ومو تفاصل، أو او نمن رصح( )٣( 
ا.محنهالذ رزقا وما عليها يمل آخر إلى يدفعها الدابة في أحمد أي نمه( )فقياس )٤( 
الشافص.فول وءو والرعاية، الفروع في وندمه كالشارح، وغيره( الموفق )واختاره )٥( 
مالهمارأس يكون أن يجوز لا لأنه الضارإة، ولا الشيمة نيل محن ا ليلأنهما )فاسدتان( )٦( 

القاصي^١^١^ دنا، فقمعلؤم ؤأجر معلومة مده إلى تفتقر لأنها إجارْ وإلا العروض. 
الشافم.فول فناعر ومو امححاب، لأكنر 

عشرينؤالدكان ثلاثين والرحى أُيمن الدابة مثل أجرة كانت فلو العمل( تدر )لتفاؤت، )٧( 
ئعمجع ثلاثون ؤهي ا-مءا ا;راع الثلاثة على مجع الدابة وب فان عتمة العامل وعمل 
ءاىالرحمح، وب ويرجع أئعون، له مكل عمم وهو أحد ^، به يرجع لا الذي أجنها 
ثلاثون،له فيكمل ؤنمف سعة ؤعو به محجع لا ما مم ونصم، وعشرين باثنين الثلاثة 
ؤيرجععشرون، له فتكملر خمة وهو به مجع لا ما مع عشر ة بخالدكان وب ويريح 



ش آلأن؛٠ فسدتُ نحو0 آو غصب صمان من احدهما 

ماسشحنيفة، وأم ^^؛، ٠١١وأجاثْ الشافم، ثال وبهذا فتها، الغرر لكثرة )فسدت( ١( 
ش'ُخمم-اس. 

الئابالشيخ ناله الشهود ثمكة ؤتصح عثله، آ-مة وللاخر لربها كلها فالأجرة بيننا وآمتها 
■مليالجعل كان وإن الدمة، ني عمل على كان إن مقامه يقيم أن وللشاهد ت قال 

فياوي النالمطلق العقد ومو-بمس، ام. جرازْ والأصح وجهان ففيه بعينه شهادته 
حوكةتصح ولا بالزيادة، طالب بمرع ولم أكر واحد عمل ولو والأجر، العمل 

وهذاالغير، مال بيع على أحدهما تنكيل يمكن لا لأنه ، الفروعُ في ندمه الدلالين 
نالالشيخ، اختارْ تمح وعنه التعليل، عليه دل كما عقد فيها التي الدلالة في 

والمضالداء مجمد ؤأما قال لهم، إذن بالشنكة العلم مع إليهم الأموال ليم ؤت
المعالأمر لولي وليس قال؛ فيه، الإشماك جواز في خلاف فلا الزبون وإحضار 
فيهيسوغ مما ونحوها والمنانعم اقاة والموالوجوه الأبدان شركة في مجدهه بمقتضى 
تفويضوهو صحيح قسمان؛ ؤهي ٠ ُ المقاومة ّنركة الخامس؛ ا. اهأ الاجتهاد 

واريءا'أبالمال ام؟ ومثُوكثلأ ومضا الدمة في وبيعا ثماء صاحبه إلى واحد كل 
لووكدا وأبدان، ومضارة ووجوه عنان ص الجمع وهو الأعمال مرن يرمحا ما وتمل 

}غر١مجةر أو نادإ كبا يدخلا لم إن عليهما أو لهما يئبنتح فيما اشتنكا 

ثثشومجموع ءشِة له نكمل ونمق ينهمان وهو به مجع مالأ مع ونصف عة بلعامل ا =
صواحد كل لأل الرابع بالربع يرجع لا وإنما به، اّتوجروا الذي القدر وهي درهم مائة ذلك 
الاجارة.بمقتهنى القلحن ئع لزمجه قل عنهم 

ما.وكالة ولا والضمان، النكالة عن تخرج لا القمعية الثنكة لأن الفروع( م )تدمه )١( 
نجمة.والاختلاف و-مجا، تضييقا فيه لأنه اه( )الاجتهاد )٢( 
كالتفاوض.ثيء كل في الافإك لغة )المقاومة( )٣( 
فهيذالئ٠ أدخلا فان نحوها، أو وؤدء ومهر جاية وأرش غم، صمان من غإمن( )أو )٤( 

الشافعي.تال وبه الفاصدة 

المهانات.باب ؤأوله الثاني الجزء ويليه اُدول الجزء تم 
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