












وأمحت؛نلج مأتمأ ؤ ثعال؛ اش لمول انج؛ علته محب مذ عل العنزْ ويب 
لاوقر0:ا-ا،ا[ار

أصللأة مائدة؛ و نس اظم(( راأَا مزله: إن بمال: لا ولهدا لا؛ الخواب: 
الستطيع.عل إلا نجب لا الحج وجوب 

مستطعا،يكون مد الواحد الشحص باعتبار الإنسان لأف هائية؛ له مول؛ بل 
يمانت9لنتماا، ارل؛ هال: فلمهدا يستهلإع؛ لا امحان هدا ق الناس اجتعلع باعتبار لكن 
ررذثونىتنكمحا،ا.هال:

بالنير.إلا فهويتلؤع زاد مإ رة إلا نجب لا الحج إدن• 
لقولعانه؛ واجبا صار الحج ندر فإدا مسه به الإنسان يلزم عارض أمر مالنذر 

محمحأنصاط4َمم(رن.
شالإتمام إيجاب ل مي إن،ا الأية لأف محس؛ الأية بآدْ الاستدلال رجة [ ]١ 

•Wدرع؛؛

قأيقا متساويان فهإ الثرؤع بعد الإتمام وجوب ق ثاويا إدا بمال: لكن 
الدلالة.وجه هدا الإحرام، ابتداء 

الوحوبل لا الإتمام وجوب َفي الأيه هد0 ومال: ناؤع أحدا أن لو ؤإلأ 
الأ؛تداتي!ؤ
يمحكانِفيثيوبالأيداء،وئلةفهدا الإتما؛ ولحب إذا مما: 

العمرة.وحوب مسألة أعنى: حلاف. فيها 

>LJ_س (، ٦٦٩٦رنم)الطامة، ق الار باب والندور، الأبجان كتاب الخاري• أحرجه  ٢١'
قؤقبمءا•عائنة 



حنبلاجمدjj الإمام ص ش الئاش على اسق 

إنالمؤمنتر،، أمثو يا مملت؛ عمر محت محال• ممي بن المحي روى ويا 
هدثساوأ -يا.  cJUUعئ، مكتوم( والعمنْ ايج وحدت ؤإى أنلمق 

نزاُْاقائ،لاأ.

مير0.م يديث ٠^٥؛ العمر ق دلك ويجب 
محاو:انه عثاص ابن عن روي لما شرإحرام؛ ذكه يحول لأحد يجوو ولا 

١^،لأف يِصقاح؛ 
عمأصحابه ويحل علميه• مممى المثمر® رأسه وعل المح يوم ماؤه ردحل ر. 

ئزة•

ؤاوه^ؤظآهأكلأ٥ؤئم الني مّئة من جعلهإ نبقهقنئ عمر أن دلك وجه  ٤١]
علأ«را*.>رمكتوبان هزله: عل 

أقوال•ثلاثة عل قيهإئه الثناء فيها اختلف والعمرة 

الخجمزض دون قرصيها ولكن أحد، كل عل واجب لرض إعا الأيل،؛ المول 
والئاو:أعائ1ةلخلأحو.

نثروعةم إبا بل ه، أهل قل واحة غة الآظش، قل واحة والثالث: 
لأغلمكهأط.

فرض،وأما الخميع، عل واحة أما أءلم~ ~والإه والأقرب ثلاثة، فالأقوال 
الحج.بخلاف، الإسلام، أركان من لينت، لأما الحج؛ قرصية دون فرصئتها لكن 

مناسككتاب ت ائي والن(، ١٧٩٩رقم)الإقران، ق ياب الناسك، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
(.١٢٧ رقم)٩ القران، باب الحج، 



٩هو،امج 

الاوح_وومله—م والص1اد، وا-لخثاش لك-اثط1د_، يحوله سك-ثر مذ أو 
هوقمن علتهم وقسنا الحطاي؛ذ، انقز مإيه عباس ابن إحزام؛ شو 

ننثام.

جمل^^١ لعال؛ افب بمول وممي حرجا علتهم الإحرام ولأفِفي!بجاب 
]الخج:ا/ما[.ه ج من آلنن ؤ عوؤ 

لووجبلأنه عليه؛ ممحاء هلا يمإ-مام ^١٢ ۶١عثه نجب من لحل لإف 
أ.لدلك' مقل؛ ساش، ملأ هقاء للمصاء إاوو-خووأ للزمه هقاوه. 

محل

وزالذل؛ ن\لأوأ ؛ ٩١خمثة: ثزوط إلا اج نجي زلا 
ا؛...........................,,.,.,.,.....,,...,....مدم،وااءثيه،والإسطائا 

أدىش ٤ دخول تحوز وأنه مرة، إلا العمر ق تحب لا انه الصحح [ ١ ] 
إحرام.بلا المريقة 

الفرض•أدى ومحي متكه يحل لمن الاحرام وجوب عل دليل ولا 
فلا.ثاء ؤإن أحرم، ثاء إن يطئع؛ مهر راد ما بل 

والخثّاشين،الخطاُين اصتثتاء من ذكر التي التفريعان ئضل القول هذا عل وبناء 
دك.أقسه وما 

لدخولهعنه؛ واجب الح^ إن ت مول أن من الماغ ما سيده له أذن إدا الرقيق ]٢[ 
متهلح.وهذا ه، شة إلو آستحؤع م تعال قوله موم عق 



سقضاه1نييصاسمماستيضل

حلإمم؛بمَُلألأللأ،
َِِ..ُُُِِْث؛؛

متحمه.ومuءعه 

اضر.من عدوا أعظلم يهدا 
تأمنام ثلاة ثتمسم الئزوط وهدم 

ظ،لأصمنمزلأمحون؛
إن\%1واض.

أ.وا،وثثةا الظؤغ وهو للإجراء، يشرط ومم 
نقطهذا إن مول؛ فهل وصحبه؛ تخ الحج اصحتناِل سيده؛ له فلومحال 

رقيق؟لأيه الحج؛ عنه 
وبدونإحرام بدون ورض معه ذهب شاء إن مول؛ نعم، الذهب ابواب• 

ج•
الناسعموم ق وهوداخل مسمملح اله والأقرب ثيء، هدا من الممس ل لكن 
مهلاهإلو تيرآسثؤع آلتتت حخ عزألنابن ؤو.إةم سبماثئؤداقث اش مول اككورق 

لآلءمران:يا،[.

عليه.ئ لا أثه ظاهر فالأمر ونحوم كالمريض المستطيع ضر أما 
وهما؛للإخزاء، الئزطان هذان ]١[ 

ا"الهمغ•
آ-الحئية.



١١^ SI،jL؛

ث-أيخ،حج، صثذ ررى افه وثوي ثاو ت ثاو عثاس ابن نوى ئ
الناقصوزام أحريءا. حجه معليه عتى، يم ج، عي وأبجا أحرى، حجه معليؤ 

زاللائوثأولإا.
أضمذ صار إدا محزيه ملم الوجومب أهل عثر وهوثئ البماذْ معل زلأي 

الوئنا•صب،لكمحمحومظعِفي 
خيةص أخزأمحا دبمُ، أن س أو ^٤ ٥١^
ملذبك لن كنا هاخزأمحا، ٍ خآو يالمحك d لأي الإ:لأم؛ 
الإجرام•

بدبك.أ■جزأمحاأيمح،ا، الومحت ق محزمما ومحتؤ ق ١^^٥-، بعد وجد نإل 
^مح،كناتمحالإولامو.

لأنخوبذ،زئنالإطائ.
يه.ومما عنه نمط لأنةأوا ووثع أجزأه العاجراخج ملؤ^!، 

^لؤمحثلارصسةمح؛.........................

طاسفالإصحح،محنلأنجئجم(ت
بمج-أن بلغ إدا العني عل يجب ف■ 
بمج■أن عتز إذا الرنق عل محب وا 

فحجهرمحه حجل، إدا وأنه بسزط، ليس للرقيق بالنسبة اثه الصح؛حت ولكن 
بمزئ•



لاكثه؛ ي عب، زتشيه 4أتيثم الةس الخإكلأم  JolS ،Jiمحن 

ثناوأن صناهة المم ي ه أخد؛ ولم؟5نكلأةل نإذ 
حقؤوء يإبمَاي ظق تنال؛ ١^ لموو ؛ ٢١له منتحب يهو ي، ينفى مذ 

الأج.]الخج:ماآ[ خث}كه 
^لأنم.،داض،محاماتي.

فضو

صانن ص لما %\ب واد م ١^ البجد خق نالأنطائِفي 
ررالراديال! اخج؟ يوحب ما اممه ونول يا ممال! ه البي إل رجل جاء مال• 

ؤالئاحاق«.
حنن.حد>يث ه-،زا الرمذي! ئال 

والثا->Lهواد لوحو-أا هاسرط بعيدة، متاهة مهي ثتعثى عتاده ؤامغ 
كالخهاد.

كلأيكون أن دون محن قدميه عل ولو بمج أن يمكنه كاف إدا اثه الصواب ا ١ ل 
ؤاوقبالآية• يمإءوهم' اأؤلف-ح اسلJ( وكإ مسمملع، لاثه علمه؛ واحب فائه الناس عل 

ورباوؤندمهم الناس مع يدهب أن يستهلح خلدا ٥^^١ الرجل هدا كاف فإدا يبمثالاه، 
باله^ سلا إلؤ آسثجع ومن عامة والأية سقهله الدي وما يلرمه فإيه أجرة يعهلونه 

.AjJuو



١٣ةت1بامج 

ورجوعه.دهائه ق وكنؤة ومئزويت، ماكول من إثته محاج هوما والراد• 
صرراعريه علتهي، لأل ا"إخ؛ ثأيلرئه رجوعه يوف لدهابه دلك وجد لإل 

ومعاشه.أهله ص وعتبه ومثمه 

رالرحص،العلاء و مثله ثنن ورجوعه لدهابه ؟كفته ما وجد و1ف 
منازوق التهائم وعلف الماء عل المدزه ويغتأث لزمة، بإله مححث لا يزيادة أو 

المشمةمى فته لما بلده؛ من ذلك حمل يكلمإ ولا العادة، يه حرت ما عل الزيق 

آمحاثى إلتؤ وما؛قاج أوكراة، بنراة فله يصلإ راحلة وجدال ويشرط 
الوما مثله، عادة به •جزت نا عل ك أؤ زاماثه أز محمل من فله الصايه 

الئقوغثُ•
jjSZj  ،علمالهوثفمة وموجل، حال دين لمصاء إلته ئاج عثا قاصلأ دلك

يتعلقعليه واحب هدا لأل وحائم؛ منكن مذ إنه ثئتاجودآ وما يعود، أذ إل 
١مسه كتممة بالت٠ديء٢ أوق ث5ال آدمي، حى ئه 

الصنرلدمع واجس، لأنه الككاح؛ هدم العنت، -ؤوف ^ ١٥١إل احتاغ ؤإن 
النفمه.هأشتة مسه، عن 

الزاحن،.ااااج لأ؟دهئئعمح:مم الخإ؛ زخث قف لإ ثإن 

فاصلاالح^ يه يستطح ما كون أن بد لا ايه المؤلف كلام من فهمنا [ ١ ] 
وديونه.مقته عن 





s_lulis ١٥

هئخ،لإ:وئةضهااا.سمولم:ئنوُناو 
ونشمه ٤٠فيه قلته لأف موثه؛ يلزمه لز عئمله، أو عنه ؤح أو له بدو ؤإو 

^و'ف\0\م'ذلإل

يةضت4.حى فلابمح بمضيه أن مسه من لايق أولكف حالا، إداكاذالدين وأما 
\و\ولأ:كفي أثاْ إذا ذتن قلمه ولكن الحج، طل:كفي معه نن ئائو: مال فإن 

ماعنده ؟كن لم  ١٥الحج لأف الدين؛ يقدم الحج علته نجب لا إذذ فالحواب! للحج؟ 
عليه.واجب غير صار به يفي 

بأّش.فلا لويبل لكن موله، يلزمه لا فنز الولد غير أما ا ١ ] 
ولدهبدله إدا وأما حتج؛ فلا ثه وج وقبله به نج^ مالأ أعهلا0 له صدبما أن فلو 
؛رإوا-محيثت ِفي جاء كا التك>س-ا من الولد لأف به؛ وبمج نوله يلرمه ايه فالصحيح 

ااضزر.فانض نمنيه، ^ أبيه م له الزَلدلامنة ولأن أنيئتم7نيإ«را؛، 
زملائلئ،.تتا؛ع جمح الحج مقة هده حد بني، يا محال• الوالد بدله لو وكدللث، 

دلك.ؤ، متة لا ولأنه ه؛ آتغؤع I سبمادةوةت\ق فوله ق لدخوله لنمه 
تحشىمن وأما امتهلاع، فقد عليه له متة لا من الثقة له يدل إدا أثه فالحاصل: 

متهلح.غير فاثه المستقتل ولوِفي عليه يمي أن 
قلق.فيها العبارة هذ.ه ]٢[ 

ولل0،محال س يأكل الرجل ل باب التؤع، كتاب داويت وأبو (، ١٦٢)أ/ أخمد الإمام أحرجه ( ١ ) 
رنمولاد0، مال من  J^tjالوالد أن جاء ما باب الأحكام، كتاب والر٠اJىل (، ١٠٥٢٨)رنم 

كتابت ماجه وابن (، ٤٤٤٩)رنم الكب، عل الحث باب اليؤع، كتاب رالساتيت (،  ١٣٥٨)
نههنبمتهأ.عايشة حديث من ٢(،  ٢٩٠)رقم ولده، مال من للرجل ما باب النجاران، 



اسقضاه1همنيصالإداسبجص ١٦

محل

حمهِق يشرط هلا المصر مناهة يؤذ نكه وبئ سه ومن ١^^،، ماما 
تشمهعثر من دلك يئكنه لأئة لزقه؛ ماش1ا الحج عل ئدز ونش ^١->^، 

شديدةا١ا.

المري؛ه_ j نثقئ لأف \-p^ظزئة؛ زأئكئئ ا1ثى نضض ثإذ 
اشاهةَاسةامالثيِفي أومن 

يتهلحلا كاذ إدا المسافة دون مكه وب؛ن ينه وقن اذدكل حر نظر كلامه [ِز( ١ ت 
قإطلاقها •ثق المسألة جعل ^4^ الولف أن فلو راحالة، من بد فلا يمثي أن 

أوبراحلةيتمه ان الإئا>ستهلاع تر لكش، افه. رثول ئنة وق افه كتاب 
الحجق ائه كإ وهذا نجب، لم ببمذا ولا حذا لا يستني لم ومتى عنه، وجب نجح أن 

الحج.أجزاء أيقاق فكدلك كله، 
المؤمن^نأمهايتخ إحدى قالت، لثإ ولهدا راكتا؛ طافذ ماشيا ، يهلوفأن عجز فمن 

الناسدواء من ءرطرل قال: تريفة. إتجا اص: راق عند للشذ 
أهلمن كاذ تن هدا فعل المثي، عن لنجزها بالزكوب لها فاذذ  ٠١١٠راكبه وأب 

إلاقادرا يكون أن بد لا فإثه المثي يسثطع ولا المسافة دون نقه ين ينه أو مأؤه 
براحلة.

صحيح.وهذا ]٢[ 

الحج،كتاب ت وملم (، ١  ٦٣٣رنم)راكتا، بملوف المريض باب الحج، كتاب أحرجه )١( 
خٍوبميا.ملمة أم حديثا من (، ١  ٢٧٦)رقم يعيروغير0، عل الطواف جواز باب 



١٧

نحل

يك؛، الئثا;ئاا'و؛لأة زاخلمثت 
مىيتتغن سعة الوقت في ِومه، الثزائهل يكمل وهواذ المسم، إمكان 
\لإوه.

عمه•ولا حوف مذ ماخ الهريق ِفي لأيتكوف أف وص الطويق، ويه 
وئنسثأخمد الإمام عن أي؛ [ ١ ] 

أفواومن أحمد الإمام عن يرد ما العلم طالب عل يثكل مد مائوت محال فإن 
واحدة!مسألة ق متعددة 

سعةوعل ورعه عل يدل واحدة مسألة ق عنه الأهوال ثعدد إن فيقال! 
سبع،ما إل انتهى من أحس ومد إليه، يتتهي ما بحب ;َمةادئئيةول وأنه علمه، 

لهيكون مد يه فيمول عنده راححا يكون احر سيئا سءع ثم به، ويقول شيئا فيسمع 
واحدة.مسألة وهي ا-قئممة الأحكام عل روايات، حمس الواحدة لمألت اق 

ممهناك كاف إدا رمضاف هلال ل قوله هو الأو تحصزن وما سممت، ما وأكثئ 
للأمامتع الناس أن وعنه الخمة، الأحكام عل روايات، حمس ذلك ل فعنه فر أو 

غالبة،بعادة الحمل الميم،! ساعِفي قول ول فطره ؤيمطرون يصومه يصومون 

٠.ر أوبالعكس ناقص فاكالث، كاملة شهران مضى إدا مئلأ يعنح، 

(.٢٧• ٢-  ٦٩ؤ)٣; والإضاف(، ٤ ١ • - ٤ ٠ ٩ الفروع)إ/ نثلر: ا ١



سقضاه1نيهمصالإئماسبجضو ١٨

'ل1منأبا وايحزم 
صلا لأم بدوه؛ ج محي لا اويوب، ثزائط من آي ووفا 

والثاج1لإ.لكلزاد للوجوب ثزطا ئإكائن بدوه، هعله 

نصكخ ١نداث لأي الثيوك،؛ دوذ الأم لأووم شزوط آي ثشُ: 
اويوُلأثزائط مئ ئثا:مح ^١ لكوض، ١^^ قغ م قط، الأداء 
الثعيلزوم ثزائط من هي مثا؛ ؤإف لكلمقم، علثه ميء يلا تحمقها، هتو م1دث، 
أعنهلكأردض.ا حج ا-قئس، الثزائط فيه هاجتمعلم، قط 

؟كونلا أن الطريق والثاف المر. أو اشر إمكاف الأول أشياة: ثلاثة هدم [ ١ ] 

ؤستيللأداء؟ أو للوجوب ثزمحل هذه ثل المرأة. محرم والثالث عوائق. أو مواغ فيه 
وجهآلن4.ممدكره ما عليها 

ماثتفإذا الأداء لزوم أوق للوجوب ثرط بأي المول عل يرب ما هدا ا ت٢ 
عنهاثغ فهل ماثك، ثم محزما تجد لر ولكن بنفسها الحج عل وقادرة عنية وهي المرأة 
للوجوبشرط المحرم وجود إن قلنا• إن لا؟ أو مالها ق ذيئا الحج ؤبمون مالها؟ من 

أنوجب الأداء. للزوم شرط إنه ملنات ؤإن علميها، بحب لر الحج لأف عنها؛ تجج لا فإثه 
عنها.فهخ ماثت لأي ثعدر؛ الأن حقها الأداءِق لأف عنها؛ تجج 

مدكونلاثه سهل؛ فالأمر ١ عنها يحج إذن • يقال ولا هينة ليست المآلة وهن>0 
أنيمكن فلا دلك، أسته ما أو صغثر أو مجنون إما قاصر هو من الورثة من حلفها 
المسألة.هده عل يرب ما هن.ا للوجوب، شرط هدا إن قلنات إدا شيئا تركتها من ثأحد 

يدركولا ايام ة بخمالحج يل تعال الله أغناه ان الإئلوأف أيقا كذلك 



ةت1سامج

ءمحل بأذ الث1ئ ^؟^4 الناده، ■مث،ده ^؛؛؛١ آيم ؤإئكائ 
• I^Jويثرمثمه فيه لأل لم°يلزمه؛ مثله عادة به لمْمحر ما مسه 

أوبمرا،برا أوزيه، كاثئ بعيدْ فتها، ^١^ ٤١■^"٠٢ ص يارة الُزيؤ، وّدل؛ه 
ن1ع،فته كاذ كاوإذا اَلثلأئه الخ1وث، لمً؟كن ءإِل فته. الثلأنه الغائي 

كالأ:ادةلأ؟ده الادائ؛ لًَةنة ممَة خثا,َة اأ, ث اكنه أ,آمئا الط كاذ ثاف 

شرطبائه القول ■ثل لا؟ أو عنه يقفى هل مات ثم يوما دعنرين إلا ماكه إل الوصول 
يقعىالأداء للزوم ثرط بأيه القول وعل عليه، تحب لر لأيه عنه؛ بمقى لا للوجوب 

عنه.

إمايستطع لا لاثه وذلك للوجوب، شرط أثه اعلم~ ~واه ل يظهر والذي 
وقتا!ؤإما شرعا، ؤإما حثا، 

زمن3، الوجوب شروط تت، لو فكا وقئا ؤإما للمرأة، المحرم فمثل شرعا إما 
ويمضهيعوقه ما الطريق لوكاذِق فكا حثا ؤإما ماكه، إل الوصول من فته لايماكن 

للوجوب.شرط أما فالصواب مآكه إل الوصول من 

يكونآدا؟فهل فابى ما ليحج لمحرمها مالأ بدلتا المرأة لوأف مائل؛ قال فإن 
أناوقالت،! المريقة يود ب المحرم أف زض لو لكن آدا، يكون لأ فالخواب! 

يلزمه؟أولا قادر لأثه الأف؛ ؤج أن يلزمه فهل ونحج• غرما ل يكون مالأ أعهليك 
اجرةيأحد وهو عليه، لأحل• مئة ولا قادر الأف لأيه دللث،؛ يلرمه أن تجثمل 

كاءل.



حتيلاحمدبن الإمام ص ي ض ايمميق 

اجإيقف محنه، ■مامة لأي ينرمه؛ حامي• ابن قال سيره، كائتا يإل 
ئوزمتةكضاؤاد.لاا، 14Jjbعو 

Jiij  :كنايالناحبل٢ا، و رقن؛ لأي لأ:وئهُ؛ اكاصى
النا-بمات.

متتثرةالقائل الأول ق وكاف لخإيته، الإمان؛ هل يوحد ما هي الخمارة [ ١ ] 
منأحد وؤٌ ماله، أحدوا السافر مث إدا طريق ئؤا قوم القباتل ومن ^؛،، ١ق 

يالمسلةْر فإدا وكدا. كدا تعطس؛ى أن بثزط منها أحميك أنا ويقول}د\ؤب.' القبيلة هدْ 
متهماو4 عرفوا فإدا فلأن• بن فلأن أنا دوئكم؟ وءالت الخفير صاح علته وعدوا 

علالعدوان من يمع الل>ى سز لأي حفارة؛ نمى وهل•، المسافر، تركوا 
الوجوب؟من مانعة الخمارة فهل الرحل، هدا 

يسيرةكائت ؤإدا الوجوب، ممع فإما كثيرة كائن إدا اثه يمذآيلة الولف ذكر 
القانحى.وقول حامد، ابن يول قولان؛ ففيها 

السمر،ن>وو\ت من لأي عليها؛ قادزا كاو إدا الوجوب ثمع لا أي والصواب 
أوكثيرة.كاس قليله الحج وجوب تمع لا فإما عليها قادرا كا0 فإدا 

عنهاال،ى ورد الم^ والرسوة نهسه، عن فكم دف^ رموة، هده لسمبمن t ٢ ت 
برئوة،ليس فهدا الفللم يقر له قصد ما وأما الباطل، أوإحقاق الحي لبْلال ما قصد ما 

للئعطي•جائز الأحد، عل هوحرام بل 
عليل.القانحؤر فثمليل 

الحفارة؟حكم ما مائل• مال مإن 



٢١كت1بامج 

قفل

بلزومثزط مهن الئاح^ة ء ى ممة خاو م ؤقث4ُ هأثا 
أزو،أئامئنئضُلأ:>ضئة،

يرنيح م إف ارلهِ ننول يا ممال• ٠ الئي ش ألك ابورنين روى ؤ ويمحر؛ 
نئنذ\شماا أيك ص »خغ مال: الشن، لألا اي زلا الخخ لابمثطح 

ءديئتنا١ا.

عنمحزج يه، أمز بأ 1تى لأنه عليه؛ حج ملأ عنه حج أف بعد برئ مإف 
ئيتمم،لإالن،أ:يأ'ا.

وهال:دلك فإذائيقنا عليه، سيندي اثه متيمنا كاف إلاإدا حرام الخفاره فالحواب: 
الأجرة.مثل مهده أحميك. أنا 

الحجيسمملح لا مال: لما لأثه العمرة؛ وجوب ■ثل دليل الحدين، هدا ق ا ١ ] 
االإصأبمثيص.نلأامةهال.:

وجوبمن Jأكدا أقل وجو«أا لكن العمرة، وجوب الراحح القول أن متق وهد 
الحح•

مثعلت،العيادة من أيزأذمته إدا ان الإئوهوأن •ثقليمة فانية فيه هدا [ ٢ ] 

رقمغير0، عن قمحج الرجل باب المناملثج، كتاب داولت وأبو (، ١٠ر؛/ أحمل. الإمام أحرجه )١( 
وجوبباب الح^، مناسك، كتاب ت والنسائي (، ٠٩٣ ) رنم ايح، كتاب والآرمذىت (، ١٨١٠)

ر؛مراُ.بمآ(،الخيإذالميم، عن الحج باب اياطث،، مماب ماجه: (،واين ٢٦٢١رنمرالخج، 
نمحهمحد.العمل رننن أن حدث من 



احيدبذحنبلالإمام ص ي الكاي على الممية  ٢٢

صلأك:محامحةم:فن
^ط،لكضحاني.

عيمثوهو عنة حج لأنه عنه؛ اّؤ ووجب لمْمحنية، مات يم انثاب قإن 
شهامحقئاج،يي:>أ.

محياشليخ؟ ذحجي بممحب أن محي ا~اخ بمقثٌ لمن قوأ وهل 
ئيازةالإطتهلا:وئأئاؤu، غيه لأم قوز؛ 1_■ 

لكلنفوب.

طئ؛لأضنالإجا:أفىيبمقلنمفى
ملها

مزصهأن ثل اء ويشرينعنه بحج من أقام إدا المسأله، هذه منها صور ولها 
ثرقت.ذمته لأف ثانيه؛ 0ر0 الحج يلزمه لا فاثه اممه شفاه ثم عنه فحج برؤْ يرجى لا 

الصيام.عن زواله يرجى لا المزض إن له؛ قيل الذي اأريض دلك ومثل 
لأفسمت؛ الخي الثئة قضاء يلزمه محلا الثانية الئنة من وصام وعاماه الله شفاه قم 

برقت.ذمته 

هينفبمج أن عل قادر رجل فهدا لله، التعبد مراعاة حيث من أمحزب وهدا ]١[ 
وسرى؟Jباع سلعة العبادة وهل هدا؟ يصح كيم، عنه بمج من فاعطى 

قفعلهاأن قاما إليه، والتقرب ومحثته عؤبمليتعظيمه لله ثعبد العبادة لا، الحواب؛ 
بحوزلا تجا لأنه الصواب؛ إل أقنب القول ا وهن، غرك، لائنيب أن ؤإما انم،ائ،، 



٢٢

محل

لماثاخيث0؛ ثة محز ولمْ الثور، عل لج ا-لرمه حمه ق الئزائط كمك ونس 
المريض،بمرض مد هإيه مليتثجل الحج أزاد *رمى ت ثاو انه البل. عن روي 

ماجه.ابن رواه الحاجة؛، وئعرض الصالة، وئضل 

تبلغهوراحله رادا مللث، ®_ النه رمحول ثال ثال1 رمح.بمثن عل وعى 
زلأثئامحمدي. رواْ أويصزاسا،، ;يوديا بموت أذ عليه ملأ تمج، ولمً اف محت إل 

هظخثةإلهمتيكايامل١ا.

ثهلؤغ.يقول! لا كذلك عش. صل عش، ثوصأ لإنسان؛ يقول أن للإنسان 
أنثريد لا وممه الحج، ي الناس بمارك أن وتحئ ري رجل قائل: قال فإذا 

مالتجا حج فقد حاجا أعان وهوإدا الح^، يريد ننن ماله من يعطي فهل بنفسه، بمج 
لإمفيالخازيأنسأءانهفقدمارا؛؟

بالخجءنك« ليموم لإنسان؛ ساولها أن تريد الي الدراهم هذه أحي، يا فئمول؛ 
لك.أفصل وقو الحج، فريضة لمبجأوا الإين الفقراة هزلأء أعطها 

بالخج.يبادر أن بحمه الشروط تمت من •كل نجب اله حلاصته الفصل هدا [ ١ ] 

الآح-رأظنهالأنر ولا اظقه، أر٣^١ لا صعق، فيها بأدلة اأؤJف واتى 
الإمارة،كتاب ت لم وم(، ٢٨٤٣)رقم جهرغانيا، من كل باب الجهاد، كتاب ;^،؛ ١١٠٠^أحرجه )١( 

نيهليقنن.الجهني حالي ين زيد حدث من (، ١٨٩٥)رنم اف، سل ق الغازى إعانة كل باب 
(,٨١٢)رنم ا-ني، ترك ق التغليظ ق حاء ما باب الخج، كتاب اارمن.يت أحرجه )٢( 



صقضاسنينيصالإئماسبجحبو ٢٤

فضل

مماوت،تصبتا امزأه رررقعت محال؛ عثاس ابن نوى لما صحح؛ الصى حج 
منلثإ.رواه 1جئ،ا. ونك ررئمم، محال! حج؟ ألهدا اممه رمحول يا 

أثور:أزثثة و فيه والكلام 
عزإدنه؛مذ يصح ولا ؤلثه، بإدن أحرم مميزا كاف إف إحرامه، ق أحدها؛ 

كؤعز كال لإو كالإع. مسه مئة يعقد ٣ مال ثزوم إل يودي عمد لاكه 
ثصخله، الإحرام عمده عنه؛ إحرامه ومعز ماله. يل الدي ؤلثه عنه أحرم 

قئثمحرم ضغأذ محلدلك ؛ ٤١٥١النئ،يبمقدلةيؤذ مئا 
صفزتيلإلإ.لإنسةئهُأقة،

عثاس.١^٠ وهوظاهزحديث أبواه، عنه يزم يال،•" لأية أحمد؛ ظاهركلام صحِؤ، 
ساءوجهان، ثائر وق ماله. عل ولايتها لعدم بجح؛ لا المائي' ومحال 

ةوموو\لأ؛.
صعق.فيه أيصا لكنه ٠، رة؛.بمثبجر عباس ابن ن ع= 

تت،إذا المنر عل الحج نجب هل المسالة؛ هدْ زءهرآهِفى العياء اختلف ومحي 
الأدلةلعموم التأحر؛ تحوز لا وأنه الثور، عل واجب اُه والمحح لا؟ أو الشروط 

الحج.من ممنعه عوارض ثعرض مد ولأيه قووا؛ المأمور معل وجوب عل، الدالة 
(، ١٧٣٢)رقم الحج، ل التجارة باب الناسك، كتاب وأبوداود! ٢(، ١ ٤ / ١ ) أحمد الإمام أحرجه ( )١ 

عباسابن حديث س (، ٢٨٨٣رقم)الحج، إل الخرؤج باب، الناسلثا، كتاب ماجه؛ وابن 



٢٥ةت1و،امج 

؛.٧^١١زييا الإمحصبمائةمم ء1ثا

لآ.بممحعباس ابن حديث صريح واضح ودليله صحيح، الصئ حج [ ١ ] 
•٠ أجر٠٠ر ولك ارثنم، فقال؛ حج؟ أثذا فقالت؛ النص. إل صبثا رقعت امرأة أن 

وقيل؛منوات، مع بغ من والميز بنمه، أحرم مميزا كاف فإن الإحرام وأما 
ولرالختناب يمهم لر ؤإذا سنوات، مع ي؟الح لر ؤإن ا"؛ماب، ويرد الخهلامبج، بمهم من 
هوالصحيح.وهدا منوات، ثإنية ولوبلغ بمميز فليس ا-ةواب يرد 

وعلعليؤ اش صل ال؛ي محال وقدا اشييز؛ نيا يكون السبعة أن الغالب لكن 
ولثه1له فيقول، ئه أحرم مميزا كاف فإدا ٠ بمعاار بالصلاة أبناءثم ررمروا وملم؛ آله 

الإحرام.وليه له عمد مميز غير كال ؤإن أوبحج. أحرم؛عمرة 
يتولمن الولأ وقيل؛ أوالحاكم، أوومحب وهوالأب، ماله يل هوالدي والوئ 

معهبه افر يحاله الصبئ، أعطي فإدا ذلك، أوغير حال أو أوعم أوأم أمت، من أمره 
هالن،:ام للنرأة قال ه الض لأف الراجح؛ ئو القول وهاJا ؤش، فهدا طه إل 

فيحرمؤلثه فهو الث.مرة هده ق يتولاه من فكل أجرا؛ ولك لاثعم، قال؛ حج؟ أقدا 
هدالأف المبي؛ عن هوأحرم أثه يزي أن لا محرما صار الصبي هدا أن يزي أي؛ عنه• 

إحرامانعمي ذللثج فعل ؤإدا الإلحرام ي يحل المص هدا أن ينؤى لكن يستقيم لا 
الص•

عاسابن حدث من (، ١٣٣٦رقم)الصي، حج صحة باب الخج، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
ققمحقبمة.

بالصلاةالغلام يؤمر متى باب الصلاة، كتاب داويت وأبو رآ/م\ما(، احد الإمام أحرجه )٢( 
العاصعمروبن بن اف ب حديث من ٤(، )٥٩ 



اصضاه1ينيصالإئماسبجضل ٢٦

ثعاثهيمزدكه واآست بعرمحه لكلوقوف فعيه عق الصسث مدو ٠-! أف الئاف• 
ئاو:هبمه حاُئ وزى d عنة؛ ١^ معلة قلث>ثى فعثة يئكنة لا زما فعأوث، 

ناجة•ابن رواة عم« وزمنا الذن نع البث.َوا نع خثيا إذا رر■قا 
صالأثزم ززى ممد ٤^^، به طٍف نإلأ الطزاف ى ا1ثتي أتكنة ؤإذ 

ينمىولا حرية• ق الربر بابن طاف غ.بمثن الصديق ببجر ابا أف انحاق، أى 
ص،محياآُ•١^ مزص مدأنفث نذ امحذالأ عن 

الإخرام،محم ثومه أ>م إذا الص أف ح اوئف كلام ظاهر [ ١ ] 
مز،ق والست، ومزدلفه بعرفه ، كالوقوفالحج واجات من عله ر يقل• ما كل فيفعل 

تحملبحمله ولكن ه ينففعله يمكن لا وما كارمي، الوئ به يقوم عنه يعجز وما 
ثلاثة:الأفعال وكون ئدا فعل والئعي، ؤ كالهلواف

كالوقوفح.ه بنميفعله ما الأول: 

والثعي.كالطواف محمولا يفعله ما والثال؛ 
كارمي.عنه يفعل ما والئالث،: 

يرقصأن وله بالتزامها، النثلثه أحكام يلزمه لا وأصحابه: ٠ أبوحتيفهُ ومحال 
ؤبمحثص•الإحرام 

للالتزام.أهلا لأ؛ُهل4س ئتزيه؛ وهاوا الفروعُم ِفي قال 
محرموهو للصي عل فإدا بثيء، يلرم ولا الإحرام، رفقي فيجوز هدا وعل 

)ا(اظر:باوائعاكائع)آ/؛آ؛(.
(.٢١٥)٢(الفروع)ْ/



s_I،jLlS ٢٧

ثْثوى مما كاذ إذ الإ-مام، محئوزات بمذ ملة نا أف الئالث: 
وتهوهعمده يستوي مما كاذ ؤإذ حطا، الصسى عمد لأف فيه؛ فديه هلا ونهوه، 

رواسان؛محلها ول الفدية• يفيه وثحوه الصيغ• كجزاء 

علكجنايته يلزمه، يجنايته واجب لأنه الصبل؛ مال تجنالب إحدامحا! 
آدص•

سفيذلك،،زموهااا.

حتيفه،أي مذهب فعل الئاب أؤيد ووداء، بازار أجلى لا واه وماوت يتخلصن أن 
وكذلكثيابه• ونلمسه الإحرام ثياب مخاي يأس، لا ت مول المرؤع صاحي، اختاره وما 

•للالتزام أهلا ليس الصبل لأف قوي؛ قول الحقيقة ق هدا الهلواف من لويضايق 
بىلاك الص؛ صغ^ر لا إنه قالوا: لآذمحآشُ الناناء أن ثدا قل والدليل 

يمل؛أن يلرمه ل؛ ركعتين يمل أن البلؤغ دون الذي الصي فلوندر للالتزام، أهلا 
النثالث،،بإتمام تلزم لا الصل أن أي: يه، نفتي الد.ي هو وهذا لذللئح، أهلا لني لأنه 
وهوللالتزام، أهلا وليس مكلف، غير لأد4 أبدا؛ ثيء الحفلور فنله عل يرسي، ولا 

الصبيان،يزدومم ما ممزا لأمم به؛ إلا العمل الاس سع لا هذه أوقاتنا ق الزى 
-رذاهلتا فإدا الصبيان، ئوذمم ولكن والأجر، الخثر يريدون التفات من مم تجرمون 

•للناس تعة فيه صار المول 

ونهوهوحطئه عمده ( juيفرق مما كاف إن الإحرام ق الصبي جناية الثالث،: [ ١ ل 
كجزاءثهمق لا مما كاذ إدا وأثا واللم،، الخيط، ين مثل قليه ^،٤ لا فانه وذكره 
الفدية.يلزمه فإثه الصيد 



^قضاهاممصالإئمأسبجءنبل ٢٨

وعلتهقامده، ووت0يِفي ُ، \إإو0ةا ووحثت حجه. أنمي الصسثر وطئ ؤإف 
إذالإ.الثقاة 

خمحوأن التفريى، ا هن. الإحرام محظورات ِفي يفرق لا انه الصحح ولكن 
أعلاهاعانيه، فلاثيء أومكرها جاهلاأوناسيا الإسان فعلها إدا الإحرام محظورات 

وشتهه.الط؛ب وأدjاه١ الأول التحثل قبل الخج ل ا"يءإع 
أوإكراهاأونسيائا جهلا يعلن إدا بيتها قرى لا اشطلورات حميع أن فالصواب 

كقولهالأدلة لعموم غثرها؛ ولا ننك ماد ولا فل.يه لا إطلامحا ئيء فنلها عل لمثترتب 
الصيد!تعالِفي وقوله المرْ:ا"ما[، ل لثثاظه \و مينا إن ئواخدنا لا وقا تعال؛ 
وهوالصوان.عأيه، ثيء لا التعمد غبمر أن فمفهومه لالأممة:ها،[، ه معنيا ينم ثئيق ءؤوس 

محفيظلمحظوراتالإخرامكلها،ض
أوالالتزام.للإلزام أهلا وليس له، نمد لا لأيه عله؛ ثيء لا فإيه الخراد لوشل 

الحزم؟الحرائق الص صاد إذا قائل: قال فإن 
لكنصيده، من الصق الوئ يمح أن بجب الحرم ل الحراد مسألة! فالحواب: 

فلاظزْه.الإلحرام بئقثضيات لاثوم الصق بأن قنا إذا الحزم ر ضق 
ؤإنعليه، ثيء فلا اختيار له ليس الصبي كاف فإن الحرم الصبي,ل صاد فإدا 

هدالأن لا يقال: وقد منعه، لإمكان الصيد، يلرم؛ف.د>ية إنه فيقال: اختيار له كاف 
فتجبالمنهب عل أما رححناه، الذي القول عل هدا الوجوب، أهل من لتس الصبي 

أعم.وهي ررالفدية٠ • نتحة ق t ١ ت 



٢٩

ا.محلال ؤإلأ أيق!، الم_صاء أجزأ أومله، وموفها ِفي ي4لح وهوأف أجرأت، 
الوئلأف ماله؛ يهوِف الخصر ممة مدر التهمة مى يلزمه ما أف \إتئ.' 

بءمكاكو;ة ^١؟!^، ظ ممي راد ؤنا ذللأ،، تكلفة لمْ 

منمرم، هدا لكن عله، ثيء ملأ وطئ إدا اه رجحنالدي المولط عل ا ١ ت 
تمرينالمائل مءس لكن حج، ِفي بمثا ينثن ثان أو بين نع ذو صى المزض؛ 
للذغن.

إدالكن زيادة المى يكثف، فائه الخصر نمقة عن زاد ما صحح هدا ]٢[ 
صروريأمر وليه مع سمره ؤإن الخصر الصئِفي يبمى أف يمكن لا كال إدا قيل؛ 

مصلحهمن به السمر لأف الصئ؛ مال ق حال كل عل الثقة تجب ^١^ أف ميتبض 
وصرورته•

اليتميبقى أن يمكن لا فهنا بأهله الحج وأراد لأحيه يتيم اف الإئعند فلوكاف 
مقتهكاف بأن الحصر نفقة عل الثقة زاديت، فإدا به، سئره من بد لا وحده، لبست، اق 

الألفهذْ مئة وخمس ألئا ئكلفط الحج ستر وق ريال، مئة بحس الشهر بالحفر 
ماله؟أولب عمه، عل أئكون 

ومصلحه.صرورته من له مثره لأل ماله؛ ق لكون أما الصحح 
صاحالولد لأف استصحبه؛ ولكن مصلحة، ولا صرورة هناك ؟كن لر إذا أما 

ماأف وجيه ١^١٥—، قاله ما فهنا معنا. ثآحده ت وقال سيسافرون، وليه أولاد رأى لما 
الوة•مال فهوِفي الحصر نئقة عل زاد 



سقضاه1ينيصالإئماسنيمحل

هصل;و-جات

قفيه والكلام كا-لض، حجة قمح العتادات، أهل من لأثه صحح؛ وض 
امووأومة؛

صادهلأي وبعزإدنه؛ نثده بإدن صحإحرامه، احرم، انهإف احدها؛ 
محليله؛لمْمحز نيده بإدن أحرم مإل كالصلاة. رسيدْ شرإدن منه قصحت بدسه، 
أيالثزؤع،ق1لميميكمحلي^هإدا؛۶٤^^،كمصاءرمصاذ.عتادْولزمهل لأما 

انزقاو ،. iiJaJمحي1ه؛ لابمك قثاوأثو؟5ر: 
١^بملك ٣ لأزم، لإصئ فته ١^٠ خق لأن أضغ، زم محليله، ثة 

يهوكمذإحرامه مل رجع ثم له أذف قإل ^،. L^_p^fl5يلزمه، لا ع إتطاله 
الوثل،عل بماء وجهان، محه أحرم حش برجوعه العبد لمْيعلم يإذ لمْيألف• 

؛•شبه؟علووابمماا^زمو 

وهوالصحح.®تلزم® سمحة! ق آ ١ ] 

صور!وله العبادات، أهل من لأثه صحح؛ العبد حج ]٢[ 
باثم.وليس صحح إحرامه أن واضح هدا سده، بإذن احرم إذا أولا؛ 
صور!له فهدا إذنه  JOUأحرم إن ثانيا؛ 

فحج؛تحج لا محال،؛ ج أن استأذنه فإذا الإحرام، من بمنعه أن الأول؛ الصورة 
منعه.سده لأل صحح؛ غجر إحرامه فهنا 
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بمُحسظثةلكلإ،هفي:إذامحالإدالإ 
.............٠ التزامه. أذلِفي لأنه يه؛ الوماء مى منعه لمْيملك نيدْ بإدن كاف قإف 

إحرامهيصح فهذا حج. نعم قيمول؛ نحج أن يستأذن كاف له، يأدن أن اكاق! 
ولأإشكاويهّ

قمذآهئازلف ذكرْ الإى الخلاف محل فهدا أولا، أذف ئل لانثم أن الثاِلث،: 
أنت محاليله ومعي محاليله. لثنيه لكن يصح، اله ت والصحيح لا؟ أو إحرامه يصح هل 

منه.ومحلل النسك اطل يقول• 

محلله؟أو ممه أن ثق ولكن 

حلله.حنجإدا سلحقه لاثه شك؛ لا يبقيه أن الجواب• 
صحح،غخ فإحرامه محرم أن قبل برحوعه الند •ثلم فان رض ثم له أذل ؤإدا 

لا؟أم محليله له فهل أحزم حش بمئم لر ؤإن 
أوبالعزل علمه مل يعزل ثل الوكل؛ بعزل الفول عل هونني الجواب- 

علشني مزقه لأف علمه؛ بعد إلا يعزل لا ايه والصحح علمه؟ يعد إلا يعزل لا 
كاف.U قل كاف U والأصل;تاء أصل، 

س؛يعه،أنك عل منك الببت، وبقي اليث• قذا ئع أن وكلتلث، الوكيل• مثالهِل 
إياكيعزل ثعلم أن قبل أتت بعته بشهود دللن، وأثبت، عرلتلن، أن وبعد عرلتلثا إق ثم 

اض؟نجح فهل 
يصحلا ت وقيل يعلم لر الوكيل ئدا أن بت إدا الح نجح ادٌ الصحيح الجواب• 

أعلم•واه بالعزل، العلم قبل ينعزل انه عل بناء البيع 



مفىدنك لأف ٧^^١'؛ حامد ١^٤ لكنة منعه. مله  jls"نإل 
ولابمظالوهائيه، مثؤه عتى وش ^•٥. -ص اش4_،إقإبمو من ص إل 

إلأبموسالإهماأ'.
.....٠ ممط.؛. غاو.سهبالصنام ينثه الفدثه العدممايوجب حتى ئا أف 

هون.لا اك١صيت وقال يئخة•' ا ت١ 
النير؟ق لعده الثد يأدن أن يتصور كيف ]٢؛1 

علنل،را أجعل أن أريد أنا لده! البو مثلا هال إدا هدا يتصور الحراب! 
دلك،ل، سده له أذل وهد أحج. أن ثجحت إن يدر عل فه فقال! كدا. ق ثجاحي 

علهاش صل الني لأف حرمه؛ العلمإء وبعض مكروه، النير أن مع يتمور، فهدا 
٠،«ُ شسا لأ >رإده وهال! ٠، بحإرا<ر يأق لأ ررإيه وهال! عنه، ش وسلم آله وعل 
الصحيح.ق ثابت هدا كل ُ يؤحرْلأر ولا نيئا بميم لا ررإيه وهال! 

ند'ر'ت،سواء قضاه قضاء أراد إدا تعال افه أن اوثول وصدق 
عيادة؛يه اممه أويستخرج بخيل، لأجك منك؛ يه اممه يستخرج النير هدا لكن سدر، ل؛ أم 

أبوابإل يأتون يم ندروا، إدا يندمون الدين أكم ما وقدا العبادات،؛ معل لا لأJاائ، 
هلأابمن كؤونا يقولون! لخناء 

عمررأ؛ئنبممح.ابن حديث، من ؛/٤(،  ٦٣رءم)ه الدر، عن الهي باب، الذر، مماب لم: مأحرجه )١( 
كتاب،ومسلم! (، ٦٦٩٣)رنم بالذر، الوفاء باب والاJور، الأي،ان كتاب، الخاري: أحرجه )٢( 

٢(.؛/  ٦٣٩رنم)الدر، عن ص باب اكjر، 
كتاباومسلم! (، ٦٦٩٢)رقم بالدر، الوفاء باب والدور، الأي،ان كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 

٣(.؛/  ٦٣٩)رقم الدر، عن الهي باب الذر، 



rrعأسع 

إيهويلنا! ثمه، الفدية ق نة وأذف هدثا الثئد مةك_ه محإو منه، وأدنى لكلمنسر لأيه 
يج،هابم:زخ،ؤإلأممزئاثام.

ثة،النئالث، لأو علته؛ زالقزان الشع محهدي ث0 بإدن هزل أز ممخ ز|ل 
هوعلالقاصي؛ ومحال روحها. بإدن محعلتة إدا كالزوجة علته، الفدية محكاست، 

تي؛؛لإكلأ;ا'ا.
وصوممحامده، ق القي وعلته حجه، أمسد وطئ إدا العند أف الرابع• 

ؤإفمنه، محليله لثيدو يكى لمْ هيه تأذوئا الإحرام كال إن م النيئة، مكال 
صحيحا،كال الذي هز الإحزام هدا لأل محليله؛ محله هيه مأدودا ر؟كن 
.ممة.وذلك،

قفل

أمور!دلأدة المرأْ حج ِق 
فالمحال: 

يوم،مسثرْ يثافز أذ الأحر، واليوم محاقه محزمن لإمرأة محل ررلا ه! اممه رثول 
ئومحزم«ئممقظوهاأا.إلازتتها 

تعال!لقوله الصيام؛ إل  JjLajفاثه نهيك,( لا وهو عليه إنه قلنا! إدا لكن ]١[ 
كعاوالفدية [، ١ لاوقره;آ"ه ه ضام محن- م همن ،،^^ ٤١ين أشر ثا إزا-ج ألتنخ سإ ؤءى 
بالمال.يفديه أن علميه بجب امحه فالصحتح ميده مذكه إدا لكن الصيام، إلا فيها ليس قال 

سمعانه تيهبممحا؛ عباس بن اش عبد بحديث، ف، المرلف ليت، ]٢[ 
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٠محرمااُ ذي تغ |لأ امرأْ سافر لا رُ تقول•' يلب وسلم آله وعل عليه افه صل الني 
.٣٠٥مد؛ يدون 

أيوحديث مطلق، محزم٠٠ ذي خ إلا امزاة تسافر لا  ١١حديث! ءائلت قال فإن 
يوم؟ثرة ينممد معنا الدي ٠ هريرُْ 

القيدأن هل هدا فدل محلفة دللث، ق الواردة التقييدات، أن هدا: عل ءالخوارن٠ 
ؤإثاالغالب، م ناة إثا ذلك، ذكر الض. وأن نقصودا، ليي مها واحد ل كل 

ذللئ،.ك نا أو انائل، نوال ثل بناة 
وهويالمطالق الآحد فوجي، فتساههلت، مارصت القيود احتلمت، لما أيه فالمهم 

هوالقول وهدا محرم، ذي تع إلا افر نأن قا محل لا المرأة فإن مقزا يمي ما كل أن 
الراجح.

أويائافةيالزمن، اليوم يقيد فهل ه  ١۶دوومعها إلا يوم ارمثرة فلنات إدا أما 
الرمول.؟عهد ذ الوقت دلك ل اليوم ل يكون التي، 

ا1ملكة؛من محرم بدون لأمريكا افر نأن يمكن صار بالأول قلنا إن ابواب• 
الثثريوم؛حني، مثرة الراد وهوأن يالثاق قلئا ؤإدا أقل، ف، بل يوم دقطعهِو، لأما 

شرعاالمر أن وهي مهمة مسألة عل دليلا هدا صار ءثو١كلأ٥ؤئم الث<اسول هد عل 

الخج،كتاب ومسلم: (، ١٨٦٢رقم)النساء، حج باب المسد، حزاء كتاب اJخارؤا: أحرجه )١( 
رفم)اأّآا(.وغرم، حج إل، محرم مع مغرالمرأة باب 

لم:وم(، ١ • )٨٨ رقم الصلاة، مصر كم 3، باب الصلاة، تقصر كتاب الخارك،: أحرجه )٢( 
(.١٣٣٩رقم)وغيره، حج إل، محرم ُع المرأة ممر باب المج' كتاب 



ةت1واا؛عع

ا،يبل الأأمحدل١ا عل علته محرم مذ أن ووجها، والمحرم 
الصلاة،فيه تقصر الدي القر أن ااعلإء أكثر عند انمروف هو كإ ريومين يتقيد لا 

الخديثهدا فإن يؤمن، باغ هوما الخف أيامِفي ثلاثة فيه ؤيمثح الفطر، فيه وثمل 
يعدبإ معتر السفر أن الراجح هو القول وهدا سفنا. تعمر يوم مسيرة أن عل يدل 
الناس.عند ا مفت 

بالخادماُتؤ؟الحغ ثموز ثل قائل: قال فان 
لهمومصاحبتها معهم مقرها أل ثلث، لا بالخادمات، الحج مسألة فالخواب،: 

الأقارب؛أو الخ؛ران س أحدا يعطى أن أو وحدها البيت ل ثبمى أن من لها أملم 
البيت،.ق أحد يبى لر إدا والحج للعمرة معهم والم_ا وأنأا نفى نحن فلذللئ، 

الزوجةأخت، أما كالحتدة، لها محرما ليس فإله أمد إل عليه محرم بمز احزاوا ا ا-١ 
زتذؤ قال! ئا قافه الخمع، هو المحرم إد،ا عليه، حراما فاليأستا وحالتها وعمتها 

بيرك<آهكهزهقجثثوأ ؤ1ختنحءغلمه،قال: وماص؛ عقا==قلم
ولهداآ/دحكعزاه؛ ثرى قجمعوأ جؤأ قال: نسائكم. وأخوات ولريقل: ]الاء:'ُامآ[، 

الخمع.المحرم بل القرآن، عبارة فهوحلاف، الزؤج. عل حرام الزوجة أحن، إن قال: من 
ألكثث،حئنج آك==قاج عمده ثرمؤأ ج؛* المحتدة: أمد إل المحرم مثال إلي( 

[.٢٣٥]اكرة:أثله,ه 

وهرؤعنزلوا، ؤإن الأدنى الأيت، وفرؤع والمرؤع الأصول وهم بقرابة، أي؛ ]٢[ 
والأخوات؛الإخوان ٠^: الأدنى الأمب وفرؤع متهم، نزل من دون الأعل؛ الأب 

جدك.أعام أييلث،، أعام أعإملثإ، الأعإم؛ فهثز الأعل: الأُت، محرؤع أما نزلوا، ؤإن 



سقضاه1همهمهعالإئمأسنيضل ٣٦

•اي JJرصاع، أن شبا ثئ وأبجها لكمحها ا، ماح تجن، أن 
منلسوا الخال وأبناء العم أبناء وقدا فلا؛ منهم نزل من أما مون، الحث هم هؤلاء 

الحارم.
الشب،.من محرم فنمن الضابط هو هدا 

منءفيمحأدقلأْؤئمُ الني ط فالرصاع والمصاهرة؛ كالثصاع الماح المسب ]١[ 
بأربعة!ثتعلمق والمصاهرة ٠ النثمب،اار مى عئرم ما فزكذخأ مى اريئرم فقال؛ فيه محرم 
ودونالزوج حواثي دون ومروعها الزوجة وأصول ومروعه، الزوج أصول هم 

الزوجة.حواثي 

ثتزوجأن فلاتحوزللممراة هافقط، نفالزوجة عل حرام وفروعه الزوج فأصول 
العقد.بنجزد التحريم وبجت زوجها، أوابن زوجها كأتجا منهم باحد 

فتهميشرط فروعها لكن خاصة، الزوج عل حرام ومروعها الزوجة وأصول 
أمهاصارت الدحول قبل طلمها يم امرأة عل فلوعمد الخعلع— —أي! بالمرأة الدخول 

٩يدحل ب لأل محرم؛ غر وبجها له، محرما 
العقد،بمجثد التحريم فيهم يثيت الزوجة وأصول وفروعه الزوج أصول إلف 

بالدخول٠إلا يست، فلا فروعها أما 

حرامفإما الملاعنة مثل المحرم المسح من احترارا ْثاحا، ارأوبي، وهوله! 
وكيلكبالرنا، الزوجة وهورص محرم، التحريم نب لكن التأبيد، عل الملاعن عل 

كتابوْسالمت ٢(،  ٦٤٥)رهمم الأنساب، عل الشهادة باب الشهادات، كتاب البخارىت أحرجه آ ١ ر 
خئقبممحا.عباس ابن حديث من (، ١٤ ٤٧)رقم الرصاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرص؛ع، 



luLiS ^٢٧

محا.نَمظضن ثق، لئأذا محل لأي ^^1؛ محيز عدها قآثا 
لأفيتحزم؛ ممس الئبهة،  tU3أو كالرثا محرم، بتجب علتؤ حرمت وس 

{-اذئنا0.\ذئخ)-؛ يأسن تذتوإ,أ عتر سنت، دبك ّنريم 
ولاثلزمثممتة'5الثاحله، محا  ٧١٥نيلها، مى لأيك •محا؛ المخرم ويقمه 

محممث،م:يج/ضهمْ،صض
الغياأُ•

زيهكاثئ( نإل باعدت، لا ، LjIS"إدا مصت، ^_، aliالأممِفي مالت، ؤإل 
رجعتا.

باالمزق وأم ٩ المزق بنت أن الصحيح لكن حرام، بانما المول عل، :بما ١^.^ بنت 
وبنتهاائتا، نأمهات من ثنننإ غا ازئ أم لأف تاب؛ إدا الزاف عل حراما لبمت 
الخقمن منه وأش. أبعد، فْال بالمحاح السفاح ألخق ومن نسائنا، ربائ—، من ليست، 
اللاممل.عل حرام بنته وكاللاك اللائهل، عل حرام به الملوط أم وهالات بالأكاح اللواثل 
ميثإ.تبت، فلا حرام وهده 

عله؟محزم الزنا من الرحل بتت هل ئائل(ت يال، فإن 
محرمأي المدهب غيره، من ا،لرأة قنت، بامرأْ لوزُى لكن محرم، نتم، فالجواب• 

ماته.من حلمت، لأي فتحزم؛ بنته أما محرم، لا أي والصحيح علميه، 
لو؛يلح،حش الحزم— ~أي• معها افر يأن يالرمه لا ال الصحح هو هدا ا ١ ا- 
ودرأحرى،وازرة ورر  Jiفكون نحلف، إدا تأثيمه للزم لومحلنا؛الوجوب، لأينا الكقة؛ 

نججإ.لا اثه فالصحيح 



سقضاه1ممصالإئمأستيضو ٢٨

وجليكثم، ثن ي حجها، وأجزأها أناءلم(، يرم يعم امرأْ حجت، نإو 

بأصلواجب لأئث المرض؛ حج مذ ووجته مع للرض ليس أئة التاف؛ 
منعهاوثه ا-محتي. خمعا انساوانم؛ ثا وينتمح1، ومصال، صوم ماسه الشنع، 

؛١٠:^اتحابجا،حو؛وأو لأن التموع؛ نج من 

ولكنصحيح، وحجها آثمة فهي محرم بلا حجت إدا اما الأقرب ص هدا ]١[ 
الممر؟ثرحص؛ت-نص هل 

وتسافربعيده بلادها كون ~فرب،ا رمضال ق تفطر ولا الصلاة، مصر لا الحراب! 
^٢،محمر هذا لأف أيام؛ ثلاثة افمن ■كل ممثح لا أبقا وكذلك رمضال—، قبل من 

ومحبقمحزما، كان ؤإن \لم؛-نص يه تستباح الممر إن يقول! العالياء بعض أن محتق ومد 
فيه.الخلاف ذكر 

وهووأبيرث، وأحسن هدا من أوصح دليل وهنالك عريب، القياس هدا ]٢[ 
ناهدوروجها ثئوم أ0 الأجر والثوم باممب يوثى لامرأة محل لألا مال؛ ه الني أن 

إلأش«رُ
ليحج؟أوالممر ااصوم الأّتمتاع من منعا أمحي وأت٠إ 

أوللكان الحدث ماوا امحتدل ، ١^١٥فلوأن محاك، لا ليخ الممر الحراب! 
لم؛وم(، ٥١)٢٩ رقم تطوعا، زوجها بإذن ا،لرأة صوم باب النكاح، كتاب البخاري! حرجه أا 

هريرةأي حديث، من (، ١٠٢٦رقم)مولاه، مال من العبد أنفق ما باب الزكاة، كتاب 



فيه.يئل ما عل العبد محم نمحمها ه أحزمن لإو 
اثزو،ؤا-طو لأي ث \حولجَلأخمفي ه بز ك \ءأ: 

يموت.لا الذي اجآ عل ممدمت موت، 

بدلا لأنه نفرها؛ ق مضغ تباعدها، بعد الطريق وزجهاِفي ماث، نإف 
لممضىرجعش هريه كانن، ؤإو أول، الحج به محثل الذي ئالثمز نثر، من 
منزلها.ي ٥Jالعا

قفل

ابنوزى ة عنه؛ اؤخ وجب فغيه، مز مات الحج عليه وجب وش 
ررحجيت قاو مج، ولمْ مات أيها، ض س المش تآلت، ا>ئتأ0 أن رْ؛ءهعنمحا عباس 

اذا:ه،ظولم:مالزت،خقئأثةئ؛سُ زلأنه اشائ،ؤ أيك(( عن 
الالاكالدين.رأس ئ ثكاف واحب، لأنه ل؛ »و\إها رأس ئ عنه وبجح كالئين، 

محه•ينايع مد الذي القياس هدا من 

إداأما زوجها، بإدن إلا حج أو بعمرة ثتطؤع أن لها تحل لا اثه فالحاصل• 
معمبميةلخلوقِفي طاعه لا لاثه الزوج؛ ولوآبى تحج فإما فريضة الحج عليها وجب 

الحالق.

ماتمحم مثلا يثك الين أوصى فإدا به، أوصى مما أوغثره الثلث س لا ي*نيت ]١[ 
والورثةالوصية عل التركة نمنم ثم أولا، المال( رأس ص الح^ يوحذ فائه حج وعليه 

ا.تحمما أحذ مد 



اصضاه1منيصاسمماسبجءنبل

محل

ثنيمحا،مى إما عاتهنإ، وجب حيف مذ المنفوي، وعن عئه، ؤيسثاب 
اجلأف المتمات؛ مذ عمح1 اجج محزئ ولا نمه، أبمرا الدي ١^٠^، بذ أو 

مثامهيقوم الثائب لأف منه؛ عنه الثاثة يكوف أف قوجب بلده، من علته واجب 
ولأ'خث مذ ثودي عل؛ه، وجب محا 

•• • • • • إلته؛• اكهى ح؛ئ مذ عنه محب ان الطرين،، ف مات بلحج حرج يإف 

وحبحيث من عنه جة أل بجون اله والصواب ا،لؤلف، إليه ذهب ما هذا [ ١ ] 
واجبولكنه لذاته، واجبا ليس المص لأف مأكه؛ أومن مآكه ثل مما دللث، دون أومن 
تمول، هل الح^ نوى القامتخ عند ثم لتجارة، ماكه إل لوذهب، الإنان أن بدليل لخر0، 
اiيقاتا؟من أحرم أو للبمخ• بلدك من السفر واتشئ بلدك إل ار-ئ 

إلالملي من المص أن عل هدا فدل ا،ليقات— من أحرم ~أي• الئاف الجواب• 
وجم_اوقد ق؛اكّتناذ مثلا ان الإئفلومايت، لذاته، مقصودا ليس مكه أوإل القامت، 

مافعل الحليفة ذي من ا،ليقاُتإ من عنه بمج أن يمكن شخصا ووجدنا اُخ، عليه 
.باكمنا)1، من عنه بمج أن بد لا ت مول ا>الؤلفا عليه مثى 

قوجب، يإ ثأق الارم_، كاف فإدا الميقات،، من عنه بمج الراحح المول وعل 
لوالإئان أن من ذكزنا0 ما لهذا ويدل( يكفي، فاثه مثلا اليمان من كالإحرام الحج 
وأنشئبلدك إل ارثع له• مول لا فإثا بمج أن له بل"ا ثم الحج، يريد لا مأكه إل سامر 

منه.الفر 





صضاه1ييصاسممأسبجضل ٤٢

عإو0.ص أو ليه إحرامه لكف وسواء 
شُمحط،ظع•خج لإلإيائترئًصلإِس:س هإِذ 

ررإذامةضايهوامئهuتي،٠:
١^٠٨١٥عق قدر كمي هآرمه، الهصور عق الواج.سا أداء عل قدر ^ ٦٥انتظنتم،ا 

قاعدا.

نالآنلم لأبم|نأدا؛ لأنن _؛ لإ ذم 
لا؛

العصر؟الظهرإل من يصوم والئاف الظهر إل شخص يصوم أن بجون هل 
درثمكل ماؤ خق فلاما الزكاة وأثا صحح، غيث القياز فهدا لا. الحراب: 

الأم•عن منفرد منها 

عنه؟يقعى هل الإسلام حجة ق ان الإئمات إدا قائل؛ قال فان 
بإنشاءعنه القضاء بجب لا فائه الإسلام حجة ق ان الإئمات إدا فالحران: 

أحرى•حجة 
أنالمام ثن قلحز ثن الصلأة ثل وللخاس للأية لإل الأى أن شاق، لا [ ١ ] 

قابما.يمحق 
ثنه؟محإ غل uت ئم وئوقادر الال ملك نن قائل: فإن؛ال، 

والزكاة:الحإ ِفي قال ح  ٠١٠الومابن محن ثنه، أنهمحي ادوثب فالحواب: 

(.٢٨العبود[)U/ عون مع زالْلؤع داود أبي( سن ذيب ما 



S-klluUS ٤٣

محل

لتأكدْالدين؛ مديم احتمل آديي، دين الحج يع اثن عل اجتمع لإن 
هه الحم، لأف يتحاصا؛ أف واحتمل حئه، عن افب وغش إليه، الآدمح< بحاجي 

JU :، م اروأ:ث ^jp  أمحثدنن أ-نماك
\ذثمأ.زواه بالوماءا، أحو ياممه ر>داءض ماو: يائ،: ماصئ؟« 

يفيما لم°نحلم، من بركؤ صع ما بؤ فتصع اّلإ، يغص ما يوحذ ثذا مي، 
ُاضالزاطال

هداإن ت ومال( نفعه. لا دللئ، لأف عنه؛ يقصى لا فإثه الرك ثعمد الرجل أن علمنا إدا 
الشرعية.القواعد يقتضيه الذ.ي ئو 

فإنناوتبماوثا نميا هدا تزك ان الإئأن علمنا إدا أننا هوالصحح قاله وما 
علمه.يقصى فإيه الثور• عل نجب لا إنه يقول• من يول عل( إلا عنه الحج يئممح، لا 

ياثعلق الزكاة إن يقالت ئد لكن وجيه، الميم ا؛رإ هاله ما الزكاة وأما 
المتركاف إدا لأثه لهم؛ محرجوها أن الورثة عل، فيجب الزكاة، أهل وهم آحر حق 
فتخزج.لخره حق الزكاة فان فيها مءل 

 [ ١ t الركةمن عنه ؤؤ فإثه ا-لج الواحّ_إِز، يود ولر ماُتر إدا الميتر أن فهمنا
المال.رأس من 

الادمل؛حق نقدم فهل آدس، عل، دين واجن، الحج واحم، بع اجتمع و1دا 
لقولهاممه؛ حى أويقدم التسامح، عل مبني الله وحؤر الشاحة، عل مبني لأيه 



اصضاه1همهمصاسممأسبجضو ٤٤

قفل

^لإلأوتيهق1مالإظؤلأإذن
منثتو,عيث الإذل أن جز ثه، 

وأمابالوفاء، ترجيحه عل يدل مضيل اسم )أحق( لأف ٠؛ ثالومحاءااُ أحق هافه اف، رراقض 
يريدالناص أنوال أحد من  ٠٠وملم: آله وعل عليه اف صل الص ئال فقد الاذص حى 

أوسحاصان؟عنه اش مودي  ٠٢٠١٠عنه ^ ٥١أدى أداءها 
يتحاصان،أمإ أرجحها هو ااثالث، القول وهدا أقوال، ثلاثة هد0 الحواب،؛ 

قضاءجاز إدا انه بالوماءا١ أحي ارداهو4 ءاثيألصلأْؤقلأأ: الثّول مول تعش ويكون 
ءكهأئأهؤسموالرسول هومعناه، هدا منبانم،أول اض دين قضاء فجواز الآدْي دين 

•اش دين غ الآدٌي دين أواجتاع ثعاوض مسألة له يدكر لر 
الدينصاحمس، فنعطي ألما إلا ثجد ولر بالم،، واّلإ ألما عيه أن قدرنا فإدا 

ثقول:باليه من بالخج ثقي لا مئة الخمس أن ومعلوم مئة، بخص وثهؤ مئة خمس 
الهلريق،ثم أو العلريق، نمحق من ؛ ١^٠^١٢٠عل وهذا بلغ• حيث من :٦١ ثخج 

حس_امابلح.

إدن،عدم ولا إدن منه يصدر أن يمكن لا الت لأف قلق؛ فيها الياره هل•® ]١[ 

حدثمن (، ١٨٥٢رقم)الت، والذورعن الحج باب الصيد، جزاء كتاب الخارك،: أحرجه )١( 
.١٨;?؛^؛:ءاس ابن 

رنمإتلافها أو أداءها يريد الناس أموال، أحد من باب الاستقراض، كتاب اليخاري؛ أحرجه )٢( 
;نح.بمن.هريرة ابئ حديث، من (، ٢٣٨٧)

راهويه)أ</ا-هيإ(.وابن أخمد الإمام مائل انفلر: )٣( 



٤٥

عنهالمابه تحز ٣ الإدن، أهو مذ لأية بإديه؛ إلا الحي عن المحابه تحور ولا 
مزصهجار ما لأف التطؤع؛ حج عنهناِفي اقابه وتحور الركام• كأداء شرإدنه 

■إو\وثنأ4كالئ1ؤ.

علتهلأئه المنءس؛ ق الإنتن1وه له تحور ٥^ بنمسه، الحج عل الثائر محأما 
عداهمحا ومل النلومة، للحاجة موضع ق إلا عنه يممل ملأ دنه، بل 

هوالأنل•

محل

ابنروى لما منه؛ عن مرصه ينقط لم° مذ الحج 3، ينوب أف تحور ولا 
افهرسول، _،J، ئزمه، عذ لتك ت يقول( رجلا سمع افث. رمول، ررأق عباس 
ماو:لا. ،: Jliدط؟« خست هز ١١قال،: ل. قرت قاو: ^؛٤؟(( ررثذ ه: 

ابوذاوي.زواه سترمه« عن ج م مسك، عذ هذه راداجعل 

باناهوالخف،ف؛ قوزأنمحةذمحنذلإبجنةذ زلا 
يرصمحا،••••••••••••••••••••••••••••••••••••أ°.ثيجط° مذ يا سمو تحورأف ولا 

أنقبل يأدن البت إن يقال،: قد لكن يوص• لر ؤإن يمول: أن السليم التمر وكاف 
عني•تحج أن لك أذنت الناس: لبعض فيمول بالموت الإنسان محس أن مثل يموت، 

الحج•بعد يموت ثم 

بالحجيوص إ إن أتم،• أطبأه ُرثإذ بقوله: ^٥١٥ المؤلف مراد خال كل فعل 
CP ، موته.يناحر ثم حياته ل يأدن أو موته بعد



خبلاحمدبق الإمام ص خم( اهاي على المميق  ٤٦

حجمن أصنف والندو !، ٤١١لأف يزصهنإ؛ وعيه فيه، الندو ينئي أف ولا 
عثرْ•ص لكلخح نبومديممحاعليه هلم الإنلأم، 

وئمسهإحرامه امالب مصه، مل أومله، أوددرْ، عإرْ، عى احرم هإف 

مىا<U لامرئ ®إي الئذ.ت لمول ومله؛ ويدؤْ عيْ ص بجع وعنة؛ 
النيرق معناة ووجود عإرْ، عذ انج ق عباس ابن يدين، المدهب؛ والأول 

ثالما١ا.

يشرلا العمرة فريضة عليه ومن غرم، عن نحج لا الحج قريفة علته من [ ١ ت 
كوتهغ الفرض يود وهولر غارْ عن أوحج غيره عن فاعتمر حالف فإن غرم، عن 

يوديثم نواه، عمن يي وفيل؛ مسه. عن ق إنه قضز' ،، حلافففيه عليه يزصا 
يعال.ه.المريقة 

قصةؤ.بممحاِق عباس ابن بحديث، فاستدلوا ه نفعن نير إنه هال،أ من أما 
٠.شمثمه،اُ عن حج ثم مساائ،، عن راهذه I ءثهآلأالآْأئم الني مال حيث سرمه؛ 

بالن؛اتا،االآءةال( مإه ه! الني لقول مال؛ نوى ما حسب ق إنه مال؛ من راما 
يفكيف، فلأن. عن لثلث، يقول،: إحرامه آحر إل إحرامه أول س يلى الرجل وهدا 

محلفةشرمه حديثج ِق الألفان!■ أن ييا لا أقيس، القول وطا ينؤ؟ وهولم ه نفعن 
كتاب،ت محاجه وابن (، ١٨١١رثم)ضرْ، عن ثج الرجل باب الناسلثه، كتاب أبوداولت أخرجه )١( 

هغييبمثمحا.عباس ابن حديث، من ٢(، ٩ ٠ رثم)٣ البت،، عن الخج باب اانا>ائج، 
كتابت لم وم)١(، رقم الوحي، بدء كان كيف، باب الوحي، بدء كتاب اJخاريت أحرجه )٢( 

خ؛هبمند.الخطاب، بن عمر حديثه من ١(، ٩ رنم)^١٠ بال؛ةاا، الأمال، ®إما ه؛ قوله باب الإمارة، 



٤٧ةت1بامج 

انحزفالإسلام حجه وعلته أولدوا ثطوعا عنه ئ ئى اأعصوب أم ولن 
حجةقتل اوملأ لدوا اتت عن حج إذ وهكدا كفعله، ثاسه فعل لأف إلتها؛ 

لأئهصح؛ واحد عام ق والمرض النير بحج مذ عنهء1 انقب نإن الإسلام، 
الإسلام؛حجة عذ وج أولا احرم الثاجن وأي الإسلام، حجة الثدرعل لمُيقدم 
علتها.١^!^ ثقديم شحريم 

فيها.الاختلاف لكثرة بالاصطراب؛ عيها تحئم أن اأزء ليكاد إنه حر 
محكمص امئظنزى« هِلئل بالكات، الامحإو »ق وقزله: 

نفه.عن يودي أن فل غثرْ عن أدى إدا نائم لكنه يه، 

وأسلا فهدا جمع غتيِفي امتنايه شر ان كإنعليه فرصا الحج يكن لر من أما 
وهوغجره عن حج فإدا عليه، واجبا ليس حقه ي اُض لأن وذللثج غثره؛ عن بمج أن 

بأس•فلا الحج عن عجرا ه نفعن ؤح ل( 
أعيها؟الي بالنفقة بمع فإذا ه، نفعن يثع إنه قلنا: وإدا 

صاحبها.إل النفقة أوإ فإثه ه. نفعن يير إنه فلنا: إدا الحواص،: 
عنؤج أن أونحوه عاملا لكونه محاتا بمج لشخص يجوز هل قائل؛ يال، فإن 

لنمه؟البدل حجة مال من ويستفيد بدل حجه غيره 

كاذإدا إلا نجوز فلا ؤإلأ بأس، فلا المال، أءهلاْ من وانق إدا نعم، فالحواب؛ 
اخلمن والأجرة النمقة عنه اصقلوا أنبمم بمعنى يمي• يعتل• الحملة هل•® خ يهابه 
عليه.يمنوا لن الحال هذ.ْ ق الحملة أهل لأف ^Ui،؛ بأس لا فهنا عمله، 



اسقضاهاهمنيصالإئمأسبجضل ٤٨

منه؛ض ووقع بجا، واجب عذ بمع لمْ بجا هأحرم ائنان انثاه ؤإن 
الآحر'ا'.مى ته أول ذؤنن عا، وئوعة بمدن لأم 

ذ\ءزه آما؛ ذك اخثز ت لا أخدمحا ض م؛ ثإذ 
الجهوو.عن صح مهنا، صح الإحرام لأو صحتئ؛ 

عذقز لم° شوطا طاف حص بمرئه خ قإف ع، قاء مذ إل صريه وله 
الأحر،من بؤ أول أحدمحا وليس منخ، يلحمه لا الفعل هدا لأف ممحا؛ واجد 

بجايعدوويوعة  liلأيه نيه؛ إل اصزف عذأحدمحاوعذمسه، ؤإذأحرم 

وأم؛،•أبا عن لسك فقال؛ واجدة حجه وأمه أبيه عن حج لو دلك مثل آ ١ ت 
اهن.عن يح لا الواحد النثّلث، لأن له؛ يكون بل وأمه، أبيه إل ينصرف، لا فإثه 



ةتابارص)بمبامادت(

ا
* H *

رمان.ؤميمات مكان، ممات ميمايان! ؤبلحح 
رروئغقاو: عثاس ١^؛ نوى لمآ محه؛ عليه ئالئصوص ممات داما 

يزنا،جد زلأض ابمفه، الشام زلاض اهة، ذا الدث لأم ه اض زئوو 
^لآي،ممصِسضلهمح

مكةأهل و'كدلك أهله، من يئهئه دومحثن ثال يثن والئمز0، اُنج يريد 'كال 
:J^t ، العناق، لأهل ومحت القث. رثوو أف عائثه وض عليه، مممى منهار؛vدادث

عزق.ززاةأنوذائد.

'•يلجثرا عثريم؛ ؤيذ أهلها بمط علثها ص بمط يج، الموامحئ ده4ة 
الوائمت،عل غل—، لكنه الزمن، هو والوقت، الوئت،، من مأخوذة المواقست، [ ]١ 

مآكه،من المزب ق متفاوتة وهي ُ الّثي.١ وئٌءا المواقيت هدْ والزمانية، المكانية 
ميقاتأن أعالم~ ~واش دلك ؤ، والحكمة المدينة، أهل وهومقاُت، ذوالحليفة؛ أبعدها 

الناسلأف الحزم؛ن؛ حماتص ثتقارب أن أخل من المدينة من قريبا كاف المدينة أهل 
يدخلونالمدينة حرم حد من ينتهوا أن حنن من صاروا المدينة قرب من أحرموا إدا 
متقاربة.فهي الوامت، بقية وأما م\5ه، حرم ماتص حق 

تلم وم(، ١٥٢٤)رنم والعمرة، للمج مكة أهل مهل باب الحج، كتاب الخاري• أخرجه )١، 
ةءنبمث؛نا.عباس ابن حديث، من (، ١١٨١رقم)والعمرة، الحج مواف—، باب الحج، كتاب 



^قضاه1همهمهعالإئماسبجءنبل

ا-احنة،الشام لأنل الني. ووثن عئ، أبياو ئئى ا-ئيية وذو 
وءيرِها.وذالسطيرث، ^^1، الحجاز! سإل كاف ما كل يثمل والشام 

اشينقل أن الديتة قدم حقن الني. دعا لكن قديمة، كاثت قرية والححنة 
فأحدثوحربت، الئيول واجتاحتها عنها أهلها فؤع ٠، الحح-فةر إل الدينة ■ز 

ثجدلأهل وولتا ماكه، عن الححفة من أبعد وهي راخ، هو و آحر يقائا الناس 
يمول!يعضهم السنل، الأن ؤيمى معروف، واد وهو انازل، من لفظ! وق م ؤ 

الكبير.الميل يقول. وبعضهم الل. 

الثعدية.الأف يسمى أومكان وهوجبل يلملم؛ اليمن لأهل أبما ووقت 
سا.ثبوئا ١لأحاديثا •نا ييثت، أربعة هده 

،٠٢ااعراقرلأهل وئه ه المن، أن داود أبو روى فقد عزق؛ ذائ الخامؤ،! 
هؤهثبمثهعمر أن الصحيحين ق إثإ أحدهما، ق ولا الصحيح، ق ليس ا دللملكن 

mائت إن الوممحن، ام ا دئالرا: شن إل جازيا لأقم لأعل رئيا 
~إليه جماأنتمل *اتل ~مح■ طرشا. عن جزئ ؤإنه ايازل، نجدقنن لأنل وعت 

(،١  ٨٨٩)رقم الدينة، تعرى أن قأ الّثي كراهية باب المدينة، فضائل كتاب اليخاريت أحرجه ( ١ ) 
هكمحفبمه•عائشة حديث من (،  ١٣٧٦)رنم الدية، سكن ل الترغيب ياب ا"ب، كتاب ت وملم 

ماسككاب والماتي: (، ١٧٣٩)رقم الواقيت، ق باب اياث، كتاب داود: أم أحرجه )٢( 
فغفبميا•عاتشة حديث من (، ٢٦ ٥٣رقم)مصر، أهل ميقات باب الحج، 

ابنحدث من (، ١  ٥٣)١ رنم العراق، لأهل عرق ذات باب ايح، كتاب الخاري• أحرجه ، ٣١
عمر





^ىضاه1ميهعالإئماسبذضو

البدل.من أحرم ثاء ؤإن 

به،يمث مئات أول من ثمحرم أن نجب وأنه دلك حلاف العلياءعل جهور لكن 
للدمة،وأبزأ هوأحنط ثم أهلهن،< ع؛و من علبجى أز ءولن ا-قدث م وهدا 
منأحرم من ولأن ٠؛ ثرسكاار لا ما إل يريك ما ررئغ الشي لقول أول؛ فكان 

ا-إقنفةإل إحرامه أحز من ولكن أحط1ت. إثك ت الناس ص أحد يمل ل؛ ااءلبمة ذي 
يهالدي الثاق بالقول بمال أن الأزل فكان أحطات. إنك الئاص: بمض له ئال 

لوثه.ميقاته ولوكاف منه الإحرام عليه وجب ميقات من مر من وهوأن اُبمهور، 

به؟مر من كل من ئو هل ولكن 
والعمرة،الحج يريد لا به م فلو العمرة، أو الحج يريد ق بل لا، الخواياث 

للث،ببدا حيث من أحرم له؛ ملنا أويعتمر ؤج أن له بدا يعن. فيئا ولكن 
حشمكانه من فميقاته الموامت، هذه دون كاف من أيصاث الحد.ي>ث، هدا وق 

احزموامكه أهل فإن ءلاهر، مآكه مجن بالحج حرامهم ؤإ ما5ه، س تحرمون مآكه أهل 
حلواالدين كالصحاية م؛5ه س أحزموا الأفاقن س الحلون وكدللث، بالحج، ا5ه مس 
سذكه أهل تحرم هل العمرة مناِفي لكن مكه، س أحزموا ئضن إحرامهم من 

لا؟أو العمرة ق مخه 

أحاوامآقه س تحرموا أن نجوز وه-الت دللث،، إل العال،اء بعص ذهب، الحوار._إت 

علالخث باب الأتربة، كتاب ت اني والن(، ٢٥١٨)رقم القيامة، صنة كتاب الرمللأىت أحرجه 
لآءمحقبممح١.عل بن الخن حدين، رآم)ااماه(،من الشبهامت،، ترك 



ةت1بالمع)وابا،وادت(

اليمرةمحرمون مكه أهل أ0 فالصواب صعيف، نول هدا ولكن الخديث، بظاهر 
حنعائشه لأحي قال وسلم آله وعل علته النه صل الشي أن لدلك ؤيدل ابل من 

فإن ٠١١١بعنزة،ئلتهل الحرم ثى بأحتك "احئغ ت الحصبة ليله بعمرة نحرم أن أرادت 
ول:إنعائشهمنالآفاجن؟.

ميحرممعه وهوق الحج أراد إدا ١^^١٠^؛، لأف بموئر؛ ليس هدا أن فالجواب؛ 
بالخجمحرمون الأفاق أهل إن لمما: الأفاق أهل من كوثبما العئة كانت فلو مة، من 
الإئاننجمع أن من سك لئل بد لا اثه هو العلة ولكن الحرم، حارج من الجل من 
والحرم•الجل بئن فيه 

تجمع؛؛ننوف إنه مولت الحج ول وأحرم• الجل إل اخرج مول؛ العمرة ففي 
دلا الين إل الوافد إن تم الجل، من >فه لأة بعزفه؛ باوقوف وذك والحزم، الجل 

والدليلالنثك، الهلواف غر طوائا حلوافه لكان ؤإلأ الحزم خاوج من إليه يؤد أن 
كيلكالجل، من الم؛، إل ان الإئفمد بعزفه، الوقوف بعد يكون الإفاصة محلواف أن 

الجل-من افيت إل يد حد الجل إل نحرج أن بد لا مول؛ اشرة 
إنأومول* هوآنم؟ فهل إحرام بلا الثقات وتجاوز والعمرة الحج أراد ومن 

الوجوب؟سيل هل لا وئها ادثول 

الوجوب،سيل •كل وقها وتلم وعلآله عليه الله صل والتي هوآثم، الجواب؛ 
(،١٥٦٠رقم)ثغلومقه، آنهت ودثج تعال؛ اف نول باب الخج، كتاب الخاري؛ حرجه أا 

لآ.بمءا•ءاس-ة حدينا من (، ١٢١١رنم)الإحرام، وجوم بيان باب الخج، كتاب ت وملم 



اسقضاه1همنيصالإئماسبجص ٥٤

•^،١٠هال! ونئم آته وعل عنه افه صل الني أن هئفبمتمحا عمر بن افّ مد ووى لط 
أؤكدالأمر بمعنى والخز الأمر، بمعنى حإر وهذا ٠،  ٠١١الحلمة ذي من ١^>؛^ أفل 
منه.بد ولا منه مفرؤخ أمئ اثه عل ، Jjbالخز بلمفل إتيانه لأل بصيغته؛ الأمر إتيان من 

محرم،أن الواقست، -يذم مث إدا والعمرة الحج أراد من عل نجب اله فالصواب 
،؟iiJJJفدية لإلأشال1،،محنثله<يهدم 

فديةأن واجبا ترك من عل نجب وأنه ببمذا، يقولون العناء أكثر الجواب• 
المشهورؤهبمنمحأ عباس ابن باثر لهذا واستدلوا مص، لما جزا المقراء عل ئويع آكه مل 

٠.دمااا١ هليهرق أوثمنه نكه من سيئا ترك ُرمن وهو• عنه 

أنرء^بمئمحا عباس ابن إل مله صحة يعد الخز هذا ممحمى عند ايه والحقيقة 
تزكمن أن ظاهره فإن أيقا، بعمومه ثأخذون لا وأنتم عمومه، عل ليس إنه يقال! 

يقول!ثم سي، من وكذللث، دما، يريق أن فعليه واجب مر ولو نكه من سيئا 
للوجوب؟الأم وهل للأمر، اللام دما® ُرمحريى 

يرئحبجن الوجوب، لغثر يكون مد بل موصع، كل ق للوجوب محس ايوابإ 
بواحب.إلا محز لا والواحب واجتا، تزك انه للوجوب كوثه 

الفقراء،عل ؤيورعه متكه ل يذبحه بدم يؤمرالإنسان أن الاحتياط حال كل فعل 

الحج،كتاب ت لم وم(، ١٥٢٥)رنم الدية، أهل ميقايتج باب الخج، كتاب الخارى• أحرجه )١( 
(.١١٨٢)رنم والعمرة، الخج مواقستا باب 

)أ(أحرحهاللارظتي)آ/إإلإ(،واس)ه/آها(ا



٥٥ةتاوااأعء)وابائوادت( 

لمْبمعللإل ايبمات• تكه؛يلمح م مذ اجح أقهر اعتمرِفي محض وعنئ 
أزادئم أوعننة، بحح، عيه عذ ءرما ئقه لحز فمذ القاصي ويكر ذم• مئته 

أوعمرة،بحج عتحة عذ محرم أف أزاد يم محي ءرما أوذحو عذمحي، يئرم أف 
مريداايقاي-، جاوز لأنه دم؛ يعلته لم°يلٌل محإف اإتقادتإ، مذ الإحرام يلرمه انه 

^^مدهيُدم،محمحمحاورةمنمم•
الحجواحات من لوس تارك لإنسان لوئنا لأنا ئوالاحتاط، ئدا إن محا: وإن،ا 

أملأاكوبة فقتل نهل يمول• إليه• وتب افه اسغفر لكن دم، عليلث، ليس العمرة: أو 
واحدا.قرسا مني يأحد ولا توبه، كلها مات وعن ومزدلفه مى للث، 

بابمن اثه شك لا الواجب رك ق الناس؛الا>م إلزام إن أقول: أق فالحاصل 
وكذا،كذا العلهاء قال للناس: مول فنحن الواجبات، التهاونِفي عن اليراع مل• 

ا-لإ.بواجبات الناس لثهاون ؤإلأ شلئ، بلا للدرمة ندا فيه بأن مقثعون ونحن 
بمإلاكات،أى:>جسا>م،خرص؟فانقالةائل:إذا 

مكه.ولوداخل أي: صكه، ولول الحل من 4رم أيه رأينا فالحواب؛ 
مهلةإل الإنسان يصل بان يكون اأواقيت، س لواجل• ايحاذاة هل هائل: هال فإن 

يصلحهل قل مهلة إل الإنسان يصل بأن أم الأصل؟ الميقات ثني قدز مآكه س يبعد 
الميقاتس الميقات ق مهلة أقرئت، إل الأنان يمل بأن أم أٍلثآن؟ مية—اتين ؛؛ن 

الأصلِفي>مهإله؟
علهبقي فإدا مثلا يومتن مأكه عن بجعي إليه المواقيت أقنب كاف إدا فالحواب،؛ 

إليه.المواقيت، أقرب إل ينظر أن بد لأ لكن المسافة، ثد>ر عل أي: أحرم، مآكه عل يومان 



صايقضاهاهمنيصالإuمأصبجضل

بنآكهمن وميثات للحر• منزلة؛ يميمايه ومآ5ه، الممات ثئ منزلة ومن 
صذبمصومحم؛ملال

منها.ما-مموا أصحابه مذ التمتع؛ذ البي.أمز ؤال 
حصلهدا وِلأ0 مكه، ثىJلاكا عش أتى 1ذ ممات كل وأل ]جأ، ولنا 

الإحزامانلوكان كإ دم، بلا منها الإحرام لة ثكال مباح، وجه عل حلالا بمآكه 
ا.واحد>ا لثحص 

أخرمثإذ للمحك• موصح محا لأي م جار أخرم نكه موصعِفي ي أص 
\لوذ[ع.'حجة ا)رة\وفي محال الؤي. لأف ؛؛ الأرآٌجارأبم"اامذ ملها حارجا 

مكه،<رمذ ثبملول مكه أهل محوd،; عموم بالخل يمي• -ا ١ ت 
منأولا مسه عن أحرم من أن الصحيح هو الولف قاله ما ]٢[ 

العمرةل أيه إلا مكه، من تجرم فإله بعمرة أو بحج غثرْ عن مجرم أن أراد ثم امحقات 
ii_ ،•الحل

ثممغه إل القات دون ل أمحارب أزور أن أؤيد أنا ومال! القات تجاوز ولو 
الرجؤع•عليه بجب لكن باس، فلا فاحرم اج• ومت جاء إدا أرجع 

أوأطرافها.]ّا[سواآمنوثطها 

محالالبذ. لأف أيما؛ حاز الحرم ص ق لكنه مكة، حارج ا ٤ ] 

بابا*اج، كتاب ت لم وم(، ١٥٢٦)رقم الشام، أهل مهل باب الحج، كتاب البحاريت أحرجه آ ١ ) 
ق.بممح.عباس ابن حديث من (، ١ ١ ٨ ١ ) رقم والعمرة، الحج موافتا 



ممسامح)باواا1واد|؛؛،(

نائمذمئه، وهذحارج هآهثوامذاصحاء« مش أذتئطفواإل ارإداأزذم 

عايشهووت لما الحل؛ مذ اوم، ومذل، وأك5ذ، العمزة ؤمثات 
وكالتعليه• مممق التنعيم؛، مذ مح1عمنها الرحمن عبد أحاها ررأمز العي. أف 

وم\كهوومثذأ.

الحلبإذ الحلمع منة بالإحرام الممصود لأف جار؛ ألحزم الحل أي ثمذ 
الحجبخلاف الإلحزام، إلا الحزم، و اشنةةها المحك؛ j زاوم 

؛.الحزوالأزمليتذ الحنع ثخصل بعزمه، للموموف الحل بمممرإل مإيه 
ائ؛هئحاءا<مذ د1هلوا مر إل ثنطلموا 1نى أردم إدا ١١ت الوديع حجة ق لأصحابه 

الحزم•ق ص الحزم، حارج لبمت لكنها مأكه، من حارج وهي 

أحمدالإمام نال مز س>رِْفي وأن ؛ Siaق الهدي سخر أن تجوز ولهدا [ ١ ] 
ومنحئااطريؤ ماكه فجاج  ١١ه.' عنه الحديث وق مواء. ؤمتى ئ مل 
صحح.وهدا ]٢[ 

الخج،كاب مسلم: بنحوْ وأحرجه نفهيبمد. جابر حديث من (، ٣١٨)ّ؛/ أحد الإمام أحرجه )١( 
(.١٢١٤رقم)الإحرام، وحو0 ييان باب 

(.٥١٠١(،والإنصاف>مآ/ ٥٤٥الفرؤع)ه/ اننلر: )٢( 
(،١  ٩٣٧)رقم بجمع، الصلاة باب النامالث،، كتاب داود؛ وأبو (، ٣٢٦أحمي.)T/ الإمام أحرجه )٣( 

لآه.ءثن•جابر حديث من ٣(، ٠  ٤٨)رنم الذبح، باب التاسلث،، كتاب ماجه؛ وابن 



فضل

من1-مم الإ-مام، له بدا م ه، مل لموصع ثريدا الممات جاور وش 
منها•ي تقه يحل ش أف ء موصثي، 

١^؟؛،ؤ:لج ١^، نثق ١^^، قانلي ص، أز ثد ^^ 15■وبه ثإذ 
وجبالدي المرصع ئ أحرثوا لأم علتهم؛ ولادم موصعهم ئ أحرموا لوثه، 

لمكه•ثريد عي والمتجاور المكي يافبيوا محه، الإحرام علمتهم 
ئأحرم الموات حثي محإف ايمات، إل تئرج يلملم• الآكاؤر ل وعنه 

٤^^؛،•عن ايبمات بحاوروا لأم مغثاْ؛ والعبدِو والصبي ذم، وعلتؤ ضخ °ء
ا.وهزأصح؛لأدكنو1هُ ابو؟5رأوالأوو(أهول، محال 

أحزم؛إل؛ه الزاقيت أمزب حائي قإدا ممات، عل طربمه لم وش 
الموتى،أمم يا ممالوات عمر آتوا المقننان هدان فتح  ٠١١قال عثر ابن روى ل،ا 
قرياؤإثاإذأرذثا طريقثا، ض وهوجور قرئا، ثجي■ لأهل حد افه. رنول إف 

رواهعرق® دان لهم ئحد طرفئم، من حيوها ئايظروا ئالأ علتنإ. محس 
ضان jLiiiم ي ئإدا والممي•يث• الاجتهاد يدظ تما هدا زلأف البماري• 

إلالإ.تحهادفكايوة.

الميقاتمحاوز أن بعد إلا يباغ لر إدا الأصح، فهو الأصح اثه ذكر ما [ ١ ] 
•علميه ثيء ولا مكانه، من بحرم فإله الميقات بحاوز أن يعد إلا يتؤ أولر 



ا1وادتا( uUاثمع) ةت1ب 

جائزعش الإ-مام مديم لأل متلئ؛ هأحرم ١^١^ الممات حذو لمْيعلم قإف 
■مام١ا•ومحْ 

إدامول: ايؤ، طريق عن مقه إل نافرون اثدين نحن ميس هدا وعل [ ١ ] 
منحذوها إل ارانظروا نْتهبمتة: عمر محال ك،ا محآحرموا فوق من الممات حاديتم 

طرمكم«ر

يأخذ؟مأتحا ميقات تار0 وعل ميقات يمينه عل كاف فإدا 

تانياإذا لأتحا بالأبعد؛ أخذ ءاوا فان بالأزل، لا إليه، بالأفزب الحواب: 
وينا-إقحةة طريق؛؛ن من الشامي جاء فإدا هدا وعل الأحر، عل لأحدهما منيه فلا 
إليصل حر ينتظر أو اُقليفة، ذا تحاذي أف حنن من تجرم مول؛ يل الخشة ذى 

ابمة؟

شرماذهب كاو بأن أقنب ذوا"قليةة كاثت إدا أما أقرب، لألما اكاف؛ الجواب- 
اهفة.ذا حاذى إدا تجرم فحينئذ الجحفة عن بعيدا 

سغيومحا تحتاط، فائه عليه حفل إدا وهي مسالة عل ^٥١٥ الوثف سه ومحي 
وثحاذيالميقات إل مل حر أنتظر يقول: بعضهم فإن الهلمايرة ق الذين سه أن 

مول:الئة يعقد أن محل يتجاوز مريعة يحلمون كإ والطائرة يتجاوز وربإ الميقات. 
مطارهامن دقيقه أربعين بعد الميقات تحاذي الهلائرة لوكائت، مثلا أث، وميم احتط 

نحاطر.ولا دقيقه وثلاثثن خمس بعد تحرم أن حرج فلا لمصيم ال 

ابنحديث من (، ١  ٥٣رنم)١ العراق، لأهل عرق ذات باب الخج، كتاب الخارىت خرجه أا 
ة.بمعا.عمر 



ص|ضاه1نينيهعاسممأستيءتبل

محل

منأحزموا وأصحابئ ه البئ لأف الممات؛ مو محرم لا أف والامحل 
هارئا،المتمات مل احرم تجد بن الصي لأف جاز؛ ملة، احرم لإل اتجمة، ذي 

سك.ُاُ.لتق هديت مماوت لعئز دبك مدكن 

منمدم 1ا إحزام؛ بعز نحاورْ له محن لْ بشك مريدا الما'ت، بلم ومذ 

القران،ق ت يعي ُ لإك<اار يثق ررئديث، عمن مراد أن متق مد [ ١ ] 
عمرأقرْ•لكن القات، قبل الذي المرصع من الإحرام لأِفي 

ابنحدسث، لأو الإحرام، وجوب ق أوصح عمن ابن حليث، أن الواؤع ]٢[ 
ابنحدسث، أما الأمر، بمعنى حز وهو ' «ر الدية... أهل اربمل ت لمغله ظهه عمن 

انالإئإن مل؛ لر وفدا الوجوب؛ ق صرثئا لنس وهدا ا ااومشار فهومول: عباس 
الرسولأن مع يوما، أربحون له سم أن قبل أحده يستحث، الذي شعره أحذ عليه نجب 

يوماأربعين ديلث، ق وين، 

ئامكئاب والمائي: (، ١٧٩٨)رنم الإقران، j باب ايامك، كتاب أبو أحرجه )١( 
قتهبمتن.معبد بن الصبي حديث من (، ١٢٧ رنم)٩ القران، باب الخج، 

الخج،كتاب سلم: ومرقم)هآها(، ا،لدية، أهل ميقات باب الخج، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
(.١١رقم)٢٨ والعمرة، الحج مجواقيت، باب 

ومسلم:(، ١٥٢٤)رقم والعمرة، للحج مكة أهل مهل باب الخج، كتاب البخاري: أحرجه )"٢( 
عباسابن حديث ص (.{ WAS)وفم والعمرة، الحج مواقيت باب الحج، كتاب 

أنسحدث من ٢(،  ٥٨رقم)الفتلرة، حمال باب اكلهارة، ياب لم: مأحرجه )٤( 



٦١الواله( باب ا اثعع مماب 

بمرمثُرلآنسممحمبجّ
منمحأئب الواحب، أدى لأنه عليه؛ دم ملأ منه مأحزم وحع هإل ثزمه، الواجس، 

موُيثؤ،ثى نأحرم الموات أوحشته الرجؤغ-قوف يمكنه لمْ لإف لمْبمجاؤرْ، 
لثج،ا-منامك مذ الواحب رك لأنه ذم؛ معثه عذر، لعتر موصعه من أوأحرم 

يؤته،مذ بإحرامه عانه انقؤ لأنه الدم؛ ينمط لإ الممات إل دلك مد رجع لإل 
ىىس؛ا:ز-ىا"•

إحرام.بلا لئثك وئوئرث اليقاث محازز إذا  jL^؛أن الأو الخلاصة [ ١ ] 
فواتأوحشة شه، عل حوما يمكن؛ لر فإن منه، فتحرم در.ى أن عليك نجب ت مول، 

يناءالساإقين العن،اء من وغيره الولمح وكلام دلك،، أمنه أوما بعرفه، الوهوف، 
دِللأ،.أكه أونا أوالأقدام، الإبل، قل تكون المر أن قل 

عدرأولغير لعير لرثرجع فإن مه، ومحرم يرحع أن يمكن نهل فالأمر الآ0 أما 
أحزملأيه الدم؛ عنه يمهل لا فإثه القات إل إحرامه بعد لغ فإن الدم، عليه اسم 

الدم.عليه فامص اليمان دون من 

ليذكر يم عليه لئامه من شيئا ونيي أحرم فثمن امحم ما قائل• مال فإن 
افر؟أناء 

فليسالنسك، تإ أن بعد إلا يذكر ولولر ويسثمث، الثيان، هذه نحير أن فالحواب• 
واجهلالنسيان حال ق وفديتها إثمها يمعل الإحرام محغلورات لأف ثو_،ء؛ عليه 

والإكرام.

تجرم؟أن أراد ثيقاتتتلم تجاوز من ئايز(• قال فإن 



محولكلمحرمثىدونالإىمعرقه، ائئبالحجثئالحو ؤإفأحرم 
جثالآ>،لإكاوممحلكمم

ووالمات.

إذثم ميقاته، بعد نحرم كالدي إحرامه ايعمد الحرم ثى بالئمرؤ أحرم ؤإذ 
أ.دأ وعليه عمزيه، تث، أهعاثا ممعل وعاد، الخل إل الطواف، مل حرج 

وجهان؛قمه أهعاثا، وقم لمْةمج ؤإذ 

والخحفة،الحليفة ذا وتجاوز المدينة من جاء كمن ميقاتتن، تجاوز من فالجواب؛ 
أولا.منه تجرم أن لرمه الدي القات لأثه اهلنفة؛ ذي إل يرجع تجرم أن أراد إدا فإثه 

وليسالجرم، حدود من نحرج أن مل اه معنيعي؛ عزفه م الدي الجل [ ١ ت 
فيه.إشآكاو ولا الجل، من أحرم فقد عرفه من أحرم إدا لأيه عرفه؛ من لجرم أن المراد 

ثاثحرميهن الحزم تلك م الألحز، الجاث يل الذي الجل من ألحزم ررؤإذ محال،ث 
يمزه.لا فإثه الحزم سللمثج ؤإن حى صحيح ميقات من أحرم لأيه ادماتاا؛ مل 

عادلم الجل من فخرج عاد لم الحرم، لحل ثم الجل من أحرم أي؛ استدار، لو يعي؛ 
إلمةهفانذ!اك،لأبمؤ.

يكونفائه الجل جوانب من جانب، أي من أحرم إدا المأكي أن الاذ؛ فالخلاصه 
فإنميقاته من محرم وهو يعد ل؛ أو حزج ثم الحزم إل عاد مواآ الميقات من محرما 
دونمن تجرم كالذي الدم عئه يفل لأ فائه محرما الجل إل حزج ثم الحزم من أحزم 

عنه.يسقط لا الا.م فان محرما الميقات إل ير-بع ثم الميقات 

لا؟أم عمرته تصح فهل الجل إل يمثج ولر أ>م إذا لكن 



٦٣ةت1و،امج)طباماصا( 

ميماتؤ.دون من محرم لكلدي ُدم، محنية، أحدمحا: 
والحرمالحل ص الح-مع ثزطه مئ ثكال سك، لأته محزيه؛ لا واكابي: 

وجهان:دلك دكرِفي 

والحزم.الحل ب؛ن النتك هدا ق بجمع لا لأل يصح؛ لا أما الأدلء• الوجه 
العمرة،تصالح أما هوالصحح الوجه وهن.ا دم، عله ولكن تصغ، أما والثار٠٠ 

ئث،غم أم محعئدا مواآكاف خال كل ق الدم فعليه فهوم سدا كا0 ؤإذا 
سوفلأنه الحل؛ إل يمئج أن ثد فلا عزفه يل الذي الحل من بالحج ١^ أحزم فإدا 

صحيح.إحرامه فإن الحو من بالحج أوأحزم مئه من بالحج أحزم يإدا بعزفه، يقف 
^يالإيم>محبجوكاممسدوناكات،،

الحلمن أحزم مأكه، من بالحج أن4رم نجب، المهئ أن عل بماء دما علته أن يعي 
جهةمن احرم ُنلأ الميقات قل فهوكالحرم الحزم سلك الأحزثم الحانب يل الذي 
والصححماكة، ميقاته لأف القات؛ قل فهوكالحرم عزفه إل عابزا مث؛مت5ه ثم حد0 

فشآفاقثا كاف من كيلك الحل من ما محرم وأن مأكه من بالحج تجرم أن تجور المآكي أن 
منأوخارج مأكه من بالحج تجرم أن فله بالحج تجرم أن وأراد ٌةه محِذ، لم باشرة 

الحل.ن مظ 
فالإحرامعزفة يوم عزفه من بالحج تجرم أن أراد إدا فالمتمغ دلل-إ عل وبماء 

وهوعزفه إل دللث، أسه وما والثزطل كالعامل خزج لو القي وكدللثج جاتز صحح 
القولهدا عزفه، من وتجرم بأس، فلا عزفه يوم إل الإحرام أحر ولكنه الحج يريد 

هوالراحح.



اسقضاه1نينيصالإئماسبجضل ٦٤

يمابل، إل يمج حى إحرامه عل وهوباق بآهعاله، بمتد لا هدا يعل كايج، 
'•يأئ:ياا

محل

اضلمول الحجة؛ ذي مذ وعئر المعدة، ودو شوال، الزمازت ؤميمات 
أمعال!"قح لأو ا-لإ؛ ومت، معنا٥ت لالمرة:بأرا[. أشه!ثسلوسه ولمؤ دعالت 

الدم.وعليه نحزته أيه الصحح [ ١ ت 

بيتهمن نحرم فهل جدة كأهل الميقامحتج دون من الإحرام أنشأ من هجز•' محال فإن 
البالي؟سائر أومن 

البلدحارج أما البلد، من مكان أي من نحزئه لكن بيته، من الأفصل فالحواب: 
نحون.فلا متكه إل دونه من كاف ؤإن رأس، فلا ورائه من كاف فإن 

اليمانمحاذاة يصعت ائه للطائرة يالنسة ت يمول فيمن رايكم ما قائل• مال فان 
ررومذ'كاذالرمول:٠ مول إن ؤيمولوزت الطائرة. ثملع ح؛ن من محرم أن فثمكن 

الاستطاعة.عدم الدون معاق من فإن ' دلكاار دول 
الإئانعل سهل يعيي• سهل، والأمر للحديث،، نحريف، هدا لا، فالحواب؛ 

ضمؤمفى إدا ممون النصف الميمارت،ي وأن اعة يمقه إل االدْ ما قدر إذا 
أحزم.ساعة Jلث، مفى إدا يل احرم، ساعة 

لم•وم(، ١٥٢٤رغم)والعمرة، للحج مكة أهل مهل باب الحج، كتاب اJخارىت -محرحم أ ا
عباسابن حدث رةم)اه؛؛(،من والعمرة، الخج مواقيت باب الخج، كتاب 



الوايت(باب اسو) مماب 

ولتسمح،قم؛محبممحامح•
شوال،ا"قجث أقهر قالوا؛ أثم الربتر وابن وجابر، منعود، ابن وعن 

الخجها١ا.ذي من وعشئ المنية، ودو 

ةكرْ،وئها عل للعبادة مديم لأية أقهره؛ مو بابح محرم لا والإمحارأف 
........أحد لأنه ائتمدإحرامه؛ مذل مإف ؤ )؛( ١٥١ميمات عل كممديمها 

وذوشزال ثلاثة، الحج أشهر أن إل ^٥١٥ ماJكر١ا ذهب وهد نظر، فيه [ ١ ] 
الحمعوأقل جع، الأشهر لأن وذللئ، هوالصواب،؛ القول وهذا وذوالحجة، المعدة 

ثلأثة\لأاتانوياكاِك،ؤ

قولهمق أن أيام. وعشرة شهران الحج أشهر إن قالوا؛ الذين أن العلوم ومن 
بمي،واليت، الرمي، مثل العاشر اليوم بعد يمع الحج أفعال بعض لأن وذللث، ظرا؛ 

أشهرأن الراجح فالقول، والثابي العياد يوم عن أحره إدا الإفاصة ؤلواهؤ وكن.للث، 
لئدرؤإلا الثلاثة هذه عن الحج أفعال من ثيء ينحر أن يجوز لا وأنه ثلاثة الخج 

يوحرأن يجوز ؤإنه له، حد لا الحج ل الهلوافط إن العلمإءت بعض فقول هدا وعل، 
صعيف.قول، الحظوراتء بمة عليه يبقى ولكن وربيع، وصمر محرم إل 

الحجأشهر عن الحج وتعي الإفاصة ؤلوافخ يزخر أن يجوز لا اثه والصواب، 
لهافلاتحل نفاسها ق يوما أربعين، وبقيت ثهلوفج أن قبل ا،لرأة لودفستإ لعيركإ إلا 

يهلوفأن يسهلح لا مريقا أوكاف به، بأس ولا عذر هدا محرم• شبر ق ءلأ الطواف 
ؤبأس فلا الحجة ذي بعد ما إل وأحرم 

(.٠٣٤ النوادروالزيادات)■؛/ انظر: )١( 



^قضاه1نيمهعالإئماسنيءت؛ل

}US\sملة بالخح الإ-مام ئانثمد 
لأن١^٢'؛ خمح زجورالإ-مامهو ص و قا ممات هلا اشزة ماثا 

علته.......................مس أ حجه١٠١ ثندو زمصاو ز >اعمزْ هاوت . ١^، 

بالحجالإلحرام لامغ إنه الثاق: والقول ءثو1، قبجآئة الفقهاء كلام ثدا [ ١ ] 
أنهرض.' ءغتْل اش لأف الصواب؛ إل أقرب وهلءا الحج• أشهر لحول قيل 

كالصلاةعليه؛ يقدم فلا معلومات أشهرا اُب وقت كاف ؤإدا ١آ، ]القره؛به ه منلوئت 
انعميالحج أشهر لحول قيل بالحج أحرم ^دا القول هدا وعل وقتها، عل مدم لا 

هوالراجح،القول ومل.ا أوالتقصثر. ا-لخلق بعل ومحلل وامع ءلم-ج ولقول. عمره، 
نظئ.ففيه الانعقاد مع اتكراهة ، Jpالاقتصار وأما 

المؤلف،كلام وءلاهر الثنة، من وقت، أي دفعلِفي وفت،، ثا ليس العمرة ]٢[ 
قيعتمر يحي! الحج. من الأول التحلل بعد ان الإئيشر أن محوز اثه أيصا وغثره 

التحريق•أيام 
التشريقأيام ءمرةِفي فلا الحج أععال انتهاء قبل يعتمر أن العناء بعض وكرة 

الإنه نزثقول: قزل لحل وهن.ا عي، والالخلواف قبل ولا الثثريق أيام س ولاِفي 
واضح.الحج عل الحمرة إدخال يصح 

لأثهالحج؛ أععال من ّّيء عليه بقي ومحي بالعمرة الإتيان يكرم أيه والأقرب 
النسك.متعلقات أوبعض بنئك متلثثسا لايزال 

الحجفريفة عن رمضارز ق عمرة محرئ فلا الكافاة بالعائلة المراد ليس ]٣[ 
اط4ُإلا إلا لا قال: نن وقدا الأجزاء؛ المعادلةِفي الثواب و المءادلة من لألموم لأنه مثلا؛ 



٦٧ةتاوااسعرباو،اماشاتا( 

حديثوهو أنس، رواْ حجته• مع الحجة ذي وِفي المنية، ذي و واعتثت 
صححٌاا[

لكفمرات عشر قدير* ثيء كل عل وهو الحمد وله االائ، له له، شريك لا وحده 
واحدة،رنة عن الكيان هذه نحزئ ولا إم،اعيل، ولد من أنفى أربعة أعتق كمن 

بلالمران، عن نحزئ لر ثلايا كررها ولو المران، ثلث، يعدل( ه آحتثد هوآلله ^٥؛]؛ 
الصلاة.الفاتحةِفي مزأ لولر الفاتحة عن ولا نحزئ لأ 

المعدةكلمها:ذي ق ؤإنعاكانت، الحجة، ذي لريشرق أيه الصواب ]١[ 
الحمانةوعمرة المعدة، ذي ق المضاء وعمرة المعدة، ذي ق كائت الخديية عمرة 

منوالعشرين الخامس ق أحرم لأل المعدة؛ ذي ق لحجه ق وعمرته المعدة ي ذق 
المعدة.ذي سهر 

 ،^،j الحجق دحلت، لما عي والالهلواف من العمرة أفعال، أن المؤلم( أراد إن
وجه.له فهدا الحجة، ذي 3، كائن، 

أقفزأيا ^٥١؛^ القثمراُ ١^؛ ثردد وقد عمر، أربحة اوثول. اعتمر إدن 
ؤ،اعتمر الني. لأف j^^^؛ فيه وثومف، رمقاف؟ 3، أو الحج أشهر ِفي يعتمر أن 

معه،حجها عن تحلفن لامرأة ٢ حجهءر _J، زمصال ل ررعمزه وقال،: المعدة ذي 
رقصانل لأعنن0 قوله: إن ثال،: العلماء بعض ذللث، ثالا3ِ، كا قا امحوصة فتحتمل 

فمط.المرأة هذ.ه يعش: ثعدل،حجه،، 

)؛(ان>:3ادالعاد)؟/«ا،(.
ا-ني،كتاب، ت لم وم(، ١٨٦٣)رقم النساء، حج باب، الصد، حزاء كتاب البخاري أحرجه )٢( 

ة.بم؛ةا.عباس ابن حديث من (، ١٢٥٦رقم)رمفان، ق العمرة قفل باب 



سقضاصهمهمصالإئماسبجءت؛و

يشرلر ظيأقثأ0ؤئم اوئرل كون أن إلا ا-لئصوصية، عدم الأصل لكن 
الذيولكن أفصل، الحج أشهر ِفي العمرة إن نائل• يقول ئد له ثيثرْ نع رمضاف ِفى 

كا0لما ءثوأئهقئ!م الرسول عهد ِفي أفصل الحج أشهر ِفي العمرة أن ل بملهر 
قالحمرة أن ؤيرون الخج، أشهر ل اعت،ار لا ايه عقيدمم ل عنلءهم ثقرر ئد الحرب 

ترسخأجل من الحج أشهر اشرِْفي و0 المئ فكئر المجور، أفجر من الحج أشهر 
العقيدة.تلك ؤإيهنال الحج أشهر ل ابواز 

كسائرليس اوسول إن رمضان يشرتي لر كونه وأما 
الصيامأيام j الناس عل مشمة دللت، ل وحصل معه الناس لاعثئر اعتئر لو الناس 

همائأأئدمُ,تركه فلهيا والئزول؛ والرحيل 
أنمل أيام تسعة فيها فل وئد مت5ه، فح حين يشر لم لماذا قائل؛ قال فإدا 

شوال؟شهر يدحل 

لبمير؛الحل تنرجإل فهو.لم مشروعة، لبمت، مآكه من العمرة لأن ملنا: 
قصيةل إلا الحل من للإحرام م؛كه من إقروج ا~يرد لم وليلك نثرؤع؛ غثر هدا لأف 

ونولهل أق، اتجا ولولا ، ٠١٠١٠٤٠عائشة فئة وص نية، 
قا،محنأق،وأصمحراتافاذنقا.

معي؛؛؟حجه ئعدل رمصارأ ق ررعمزة ضسثإأ يبح هل قائل• مال فإن 

رنمباليت،، العلواف إلا كلها التامك الخائض تقفي باب الحج، كتاب الخاري• أخرجه )١، 
جابرحدينا من (، ١٢١٣)رقم الإحرام، وجو0 بيان بابح الحج، كتاب ت لم وم(، ١٦٥١)

هتن.



هاساهمءرواو،ا1وادت(

ub الإحرام

محردق ائ وأي أئة ثابت بن ثني ووى ه للإحرام؛ اشل ثنئحب 
حثن.حديث زاعتنل. لإهلأ]ه 

ىن محثد محس نف أنهاة ملJث ١^، ^١ أي 3اَلث خائر زض 
بتوبوانسفري رراعثسل هاو؛ أصح؟ كيفن اممب رنوو إل مارسلغ ؟كر، 

نممص«نبمسم؛•
١^١طونيائضف،لأ؛ظ ئم لأن ب:ثبمي، ئاة لمْبم لإف 

علقيانا له؛ التيمم ينشمحب ت القاصي رماو ا-اثمعه. كعنل عنه العجز عند 
عنلاياكل١ل

اليالرأة نحاطب لأيه ٠؛ معيءأ حجه ®يعدو مسلمت ألفاظ أحد هدا ف\-بو\ب.' 
هدامعي• حججت فكأنما رمضال اءتمنتِق إدا لأذأ.' كأنه ت يعني معه، الخج فاترا 
مسلم.ألفاظ أحد 

لفعلالإحرام؛ إرادة عند يغتسل أن الإحرام تحثات م من هذ>ْ إدف ]١[ 
حصسة اثه عل يدل بدلك اع اشوأمرْ لم، وماله وعل عليه الله صل الّم، 

الإحرام.عند يغتسلا أن والحائض اء للف

الخج،كتاب ت لم وم(، ١  ٨٦٣رنم)النساء، حج باب الصيد، حزاء كتاب الخاري• أحرجه ، ر١ 
ة.بمعا.عباس ابن حديث، من رنم)أهأ؛/آآآآآ(، رمضان، ق العمرة قفل باب 



^قضاه1مهمصالإئماصنيحنيل

الأظمار؛ومليم وهطع والشعب الشعر يإرالة التتظيفح ؤينتنث 

هناكيكون أن من حوما افر يأن قبل اغتنل ان الإئلوأن قائل؛ مال فان 
الئق؟محاك.0فةلوثل أولاثكون صيق، 

ركوبهعند اغتثل لوكاف مثل محصل باس، فلا قريب مدى كالِفى إدا مول؛ 

قريب.الزمن فهدا للسارة 

أنمبل بميل وحتنئد الاغتسال، من يتمتض لا اثه المعلوم فمن الطائرة أمال، 
.٧٧٥١١ثركب 

أوبمزض استماله أوثعدر نجد لر إدا يتيمم لا إنه يمءء' المؤلف وقول 
وقداالتنظيف؛ هو الغنل هدا من هر ١١٥١١لأف يتيمم؛ بأنه القول من أقرب تحوه 
اأمصودأن عل هدا فدل ثهلهران، لا اء والنقالخائض أن ؛ع اء والنمللحائض ئئ 

التنظيف،.

الإلخرام؟نس ل الثثة نا قائل: مال فإن 
الإحرام.ولبس محثد الميهايت، عند اغتنل إدا فالخواُت،: 

الإحرام؟ويلبس البيت من يختل أن الثنة من ثل مائل؛ مال فإن 
فالخواب:لأ،وسسائ.

الشاربسِفي واقا الشعر كاذ إذا ض: ذلك، إل مجتاج كان ١^١ ثدا [ ]١ 
حاجه؛فلا رب عن دللئ، أزال لوكاذ كعا مجج لر إذا وأما الحانة، أوق الإبط. أول، 

اص،.لأنابيً،هلم:امبوا



٧١مماباث|^رباساماداتا( 

شون؛أن جديدين ثيثي أنشي ورداء إرار ِفي المحيط عن يتجرد ئم 
وملي،،.ورداء إرار و أحد'كم ررزليحرم قال: اممه. رئول أف عمن ابن روى لما 

أطيبرركئت قالت: نقهبمي عائشة روت ثقا بدنه؛ ق يمطثب أف وينتحب 
الإن9(اأذطوف  jjذيؤ نحرم، قىأف اشهلإ-مامه زتول 

علمثهكا•متس اض.وهومحرم؛؛ ممارقرئول و ١^--، ومحص أظرإل ُركأو 
بنةم رص محئز يترعه، حر ا«سدامته ظله قعل قإو قثوبه، تطثب ي^ 

١^١^١؛.دوذ اف ايداة الإ-مامثلح لأة الفاو:ه؛ ممد 
نحتملالنفي وهذا ثوبه، يتْليبفي لا اثه هذءوه ا،لؤلم، إليه ذهب ما هذا [ ١ ت 

وأمالالتحربمإ، فهو الإحرام عمد بعد كال إن اثه ومعلوم الكراهة، ومحتمل التحريم 
لشريم•وقيل: للكراهة• إنه فقيل: الإخرام عمد قل 

ذلكعن ش النئ. لأف المطثب؛ الإحرام يلبس أن نجوز لا أل والصحح 
محداثالأمحافدلأامحننل«رار

حديثذكر كعا فيهليبه البدن أما الإحرام، ثوب يهلثب أن تجوز لا اثه فالصواب 
ء,ء قبللإحرامه ونالم اله وعل عليه اممه صل الص ثهليب كائت آما نة.بمها عائشة 

٢() ي ازنجرم

تلم وه(، ٣٦٦رنم)والراؤيل، القميص ق الصلاة باب الصلاة، كتاب الخاريت أحرجه )١( 
عمرابن حديثا من (، ١١٧٧رنم)عمرة، أو بحج للمحرم يباح ما باب الخج، كتاب 

ئقممنبممحا.

الحج،كتاب ت لم وم(، ١  ٥٣٩رقم)الإحرام، عند الءليٌ_، باب الخج، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(.١١٨٩)رقم الإحرام، ■sX للمحرم التليب باب 



سقضاهانينيه4الإئماسبجص ٧٢

نالؤإف الفدية، يعليه موضع إل موضع من بدنه ص الهلن، مل ولو 
١•ثى لتس لأله علته؛ فديه ملأ آحر، موصع إل وَي بالحر 

الممات؟إل وضل نم القات دون ثوبه ق إذا مائل: مال فإذا 
عناله.بجب الراحح المنل عل هالخوامح،: 

لبسإذا فهل الإخرام ثز اللب أن الحرمثعلم كاف إذا ئائل: مال فإذا 
ثانيه؟هره يلبه أن له أن له تحوز ونزعه طيب ومسه الإحرام 

الءلبِقعن يت*مز أن يمكن ايه الواؤع لأف يتحرز؛ ملنا؛ نحن لا، فالحواب: 
فدرناؤإدا أمكن، ثنا منه ز شم اللحية، وق الرأس ي، يكون الئب إن إذ الإحرام 

الخنج.نقط المشمة ْع أثه فالظاهر عليه سى انه 
حالات؛ثلاث له أولا به يهلثب الذي الموضع من الهلتب انتقال t ١ ت 

البدن.من المهلثب، المكان ليتيع نقله؛ يتعثد أن الأول؛ الخال 
ه.بنمالطب يمل أن الثانية؛ والحال 

المثرؤع.عمله صروريات من يكون ولكنه مله، يتعمد لا أن الثالثة؛ والحال 
موضع؛إل موضع ص الهلسب، نقل يتعمد أن عليه حرام اثه شك فلا الأول أما 

كميهعل أو عضده عل ؤيضعه رأمحمه من العليب ياحد أن مثل القليب مكان ليئع 
حرام.فهدا صل.ره أوعل 

كاوثدا لأة ه،؛ ثى؛ لا ذلك فإن بدنه م الطيب مال إدا الثانية؛ والحال 
الحر•أيام 3، بميا ولأ منه بد ولا وسلم آله وعل عليه اطة صل الني عهد ي معروئا 



٧٢ا1وادتا( باب ر اسع هتاب 

نحل

مال؛الأثزم ونوى أويافلؤ• مكتوبة إما صلاة، عقب ثئرم أف ؤينثمحب 
به\ل2ئلأ0أذأدم م ق الإخزام ض: ات 

بهانتوت يإدا الثداء، علا ؤإدا الصلاة، دير ق حاء، هد كل هماوت راحلته؟ 

كثه.فيه موثع داهته، 
لإ:نلإاسإإخلأومأاننىسينمحلأل،:ذ/ئ 

حزج،م صلاته مذ هنغ جتذ اممه. رمول ®أوجب ممال،؛ س افب رسول 
هزممنة ذلك يأذزك أهو، هائثه يه وانت_زت، زاحلته . ١^ زئول ركب إي 

 Iحشنار م دلكا، إلا لم°ياوركوا أنم ودلك، راحلته، يه انتوت، حئ؛ أهل ممالوا
رأسهؤيمثح يتوصأ أن مثل هصد بدون مثرؤع لعمل ينقله أن ! ٠٧١٧١الخال 

عليهأن الولفج كلام ظاهر فهدا ييدْ، ياُلو، موف ايه الملوم ممن بالعليا، المضثخ 
آلهوعل عليه افه صل الص لأن عايه؛ ثيء ولا عليه، فديه لا أيه والصحيح فديه، 
٠،محرمُ وهو يشل وكاف ٠، محرمُ وهو رأسه 3، المنلث، وبيص ينظر كاف وسلم 
أنالحزج من أيما هو ثم سده، يعلق أن دللتا ولازم محرم' وهو بيبْ سعرْ وتجلل 
مكونهورا، يزيله أن عليه نجب يب بييْ و'ءلن، رأسه الإنسان مسح إدا إنه يقول؛ 
ومشمة.حرج هذا يتوصأ• أن أراد كل،ا صابون عنده 

لج،ا-كاب ت لم وم(، ١  ٥٣٨رقم)الإحرام، عند الطيب باب الخج، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
ختهبمثا.عائشة حرث من (، ١ ١ ٩ رقم)• الإحرام، تل العليب اسحياب باب 

كتابلم؛ وم(، ١٨٤٠رقم)للمحرم، الاغتسال باب الصد، جزاء كتاب البخاركات أحرجه )٢( 
نمحهبمن.الأنماري أيوب أي حديث، رذم)ه*لإا(،س بدنه، الحرم غل جوار بابا الحج، 



^قضاه1نيهمصاسممأسبجينل ٧٤

ابوداود.ووا0 الثداء،، علا حى أهل مماثوا! من؛ منه دلك هأذوك مأثل، السداء علا 
ا.■^٥ ما عل ومدينه به، الأحن. لقص علم، وزيادْ يان، مقل فته وهذا 

قفل

بممحم;همحلمحق:«!ءاالآبج
كا!صلأة.١^ إل د1ءممزت محصه ءتاد0 ؛الكات« 

انعميتك عثر مذ الإحرام ثوى ؤإذ يرما، بجر ئ( ج عتر ثئ لص لإل 
مثاهإملأىاكامل٢ا.

شاءؤإن الصلاة، عم، احرم ثاء إن ان الإئأن دللث، ل التوسعة الصحيح [ ١ ] 
ولة،امة اهة،لأةذا كالسذي إذا بهماوداء م، إذا ثاء ؤإن إذارك،، 

منها.حرج إدا ان ؤيعلوالإئ

بعدسثاعل رب،ا الإنسان لأل ان؛ للأنثويعة فيه إلاإداركب، بمرم لا وكونه 
ح؛نمن أحرم قلنات فإدا مثلا، يتهلسب، أن إل فيحتاج دللث، أشبه وما بحوائجه صلاته 

حصاسظر يلنات ؤإدا الإحرام، عند هومشرؤع الذي الهلب، من يتمآكن ب تحل. أن 
قلناتإذا يتطي.يا أن ويمي وصل الإحرام وليس اغسسل لو ما مل منه، تمكن ١ ب كؤ 

لكنثطثيح، أن يستطيع لا سعؤجج لر اثه ذكر ثم فأوجب،، الصلاة. حض من أوجم!، 
—هدا ق والأمر قحة، معه يكون الإنسان أن فالغالب، يركب،. حص أحر يلناث إدا 

وامع.فه— واهمل 

نوىإدا أنه والواقع ١^١^١ تركبون فإبم الأي، ث مثل عربب، ]٢;! 



 Luاسإر؛؛؛ub  )٧٥ائوايت

ثطىما يوف واه، بإ إحرامه ائعمد عمم، إل لسانه همسي إحراما وى قإل 
١^،.دون دامحجَت الإحنام، هل ١^ لأل يه؛ 

قفل

حبمنح،،حط محن، أف فته؛ ؤنشرط ئي، به أحرم محا ^^، أف 
حاُس..حبمي لإل مني، وثمنه ب، ثئزْ ١^٥، النئ-كا أؤيد إي ١^^ نمول• 

وهذابالكاتءلأ* الامحاو »إوا قيائلآصمُ: امحن لمول المحك؛ انعمي ف يوف 
سهغر من ش ؤإن يحل، فقد النثك ق الدخول نوى فإدا اليلث،، الدخولي، نوى 

يعحبهما رأى إدا ءفيمحأئخؤئ؛أ اومول كاف سيئا، يكون فلا الإحرام يصد بدون 
الآخزةا<روعيش العيس إل ررلييك محال؛ الدنيا ؤ، 

الب؟إل الإخرام افتقار ي دامة ابن م إكارا وحة نا قائل: محال فان 
وهوحديث،:نص فعندنا قياس، نجاجإل لا قلنا: الصوم. عل قيانا فالخوابح: 

ذكرْالذي التعليل هدا أما دوىا٠ ما امرئ لفل يإمحا بالنيات، الآ'ءةال، ارإتما 
عبادهلأو4 إحرامه؛ انعمد ثلبية بغثر الإحرام نوى ؤإن لا، محصه يادْ لأما فيمول• 

العباداتأكثر هدا هوصحيحا، ليس كالصوم، أولها ل بجب فلم يامحرها الفلق نجب لا 
.ثوى١١ما امرئ لكل ولد،ا بالنتاُت،، الآءءال، هورُإتما فالعلة أولها، ق يطق ثعيتن فتها ليس 
كتابالم: ومرغم)١(، الوحي، ء بال كان كيف باب الوحي، بدء كتاب الخارىت أخرجه )١( 

رْءممنبمئ.الخطاب عمربن حاوي.ث، من (، ١٩٠٧رقم)؛الت؛ةاا، الأء،ال، •اإن،ا نوله باب الإمارة، 
محاهاJحاوبث، من (، ٧٩٢رغم  ٣٠—٥ ٣٠ندي[)؛/٤ ال]؛؛رتيب، ند الل الشافعي أخرجه )٢( 

محرمهلأ.



^قضاصهمهمصالإئما'ستيءنبو

اممه.ونول خ راحزجنا داوت1 )يقؤهققآ عائشة ووزن محسني؛ حيث سحل 
مح،لأاسأهزبمحجُ

٠٧٥١زئوو يا ،: مماJLالزبمر ست ص؛اعه عق و. ١^٠ يحق دالنأ وعنها 
متثىحتنشزاء حيث تحل أو وانرطي حجي  ١١ممال: ثاكيه، زانا اّلإ أداأؤيد 
محا-

فتي:الئزط هدا نميد 
التحلل.ملة أوعإرْ مرض مذ عاتق عايه مص انه أحد۶^١: 

إلاللهم منعود: ابن هال . ٤^١٥تبري مغثاْ يودي تحا ١^٥^ ^١ زعتر 
اعتثرزإد،ا المغص، اشنوذ ؤ/أو عل. حرج ملأ ؤإلأ ل تنثرن إف العموم أؤيد 

إذاالثمظ. إن بل اللممغل، دون العني المرجع أن العإرة أن مفيدة قاعدة هدْ [ ١ ] 
_.لثك مول: أن أراد لو قل،تجانق، ق U م فالعإرة مه ق نا حالف 
قلبه.ق بعا فالعإرة عمرة. لثك فقال: 

ائل:ممثنت المؤلف كلام من اكلعة هذ.ه 
فظاهركلامهنينرط® ؤيعهه، ب4 أحرم ب؛ا بمُيمح، أ0 ءينتحب ينول: أولا: 

النسكأؤيد إق اللهم فيمول■ بموله' المعص هدا فثر وقدا بالنية؛ التملق يتحب ايه 
فبمنه,ل.الفلأئ 



٧٧ةتاو،امج)باباماده( 

عليهافه صل الشل أن لر٧ لأيه بالي؛ يطق لا أثه والصواب نظر، فيه وهدا 
الحجوحيتيكون الصحابة، من أحد ولا النثالئ،. اؤيد ١^^^ ئازت وسلم آله وعل 

بالية.يه ينطق لا العبادات، من كعيره 

لحيه،ليك مول: ان فالإنؤإلأ إنشاء لا كق لما إظهاث ض التجية وأثا 
وليسإنشاء.ضميره ق عثا إخبار وهدا عمرةوحجه، لهلث، 

احتلم،ومد نظر، يه أيصا وهدا حبسش® حينه محق ُرأ0 يقول• ال؛ان؛ةت المسالة 
أويهمهللمعا أومنتكن مطالئا هوتنة هل الإخرام أراد من اثزاط ق خعهإئذ العلإء 

تفصيل:

يثرط•أن أوحج بعمرة الإحرام أراد من( فل يس هالا من، تجهم 
خهبمعا.عمن كابن دللث، وأنكر يشرط. لا إنه قاوت من ؤمنهم 
ؤإلأفلمثقعل، دللث، يقتفي سبس، هناك كاي، إن فقال؛ قال؛١لتفصيل من ؤمنهم 

نحشىامرأة أو يعجز، أن وتحشى مرض أثر يه الإنسان يكون أن مثل الب فلا، 
يثقلئلا يشرط؛ أن حئه يسِفي فهدا دللث،، أسته أوما فتشرط، الحيض يأتيها أن 

حيثمحل أ0 وانرطي ررحجي، الربثر• بنت لقاعه قال الني. ولأن مسه؛ عل 
٠١١((عَئق 

وّأمم وعل عله افه صل الني لأف فلايشرط؛ عائق من لا؛مثى من وأما 
الحج،كتاب ت لم وم٥(،  ٠٨٩رنم)الدين، ل الأكفا،، باب النكاح، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 

جهبميا•عاسة حدين، من ١(، ٢  ٠٧رقم)المرض، بعذر التحليل الحرم ائزاؤل جواز ؛اب، 



حن،واصدjj الإمام افيالق4 الئاي هلي المميق  ٧٨

إحرامه.هوعند يشرط لم 

العاتق.محاق من بمرط وأن العاتق، محاق لا من يثّرط لا أن يه الاثداء فتإم 
اختياروهو الأدلة فيه نحثح الإي ص وهدا بقوله، اقثدى والثاف يفعله، اقثدى الأول 
ر؛كةاإةق.٠ Jيمثهر ابن الإسلام شيخ 

منلكل هل ثقول؛ فهل هدا وعل كثثرة؛ الزمان هدا الحوادثِفي يقال؛ أن مل 
أفتشرط؟!نحرم أن أراد 

لوأحصنت،لأيالئ، فليالة؛ الزمان هدا الحوادث،ِفي بل غرصحيح، هدا فيقال؛ 
حاجماليون لءجاج ا-إن ولتملت الهائل، العدد لو-حديت، ركاب من فيها وما السيارايت، 

الحوادثإن ثم بثيء، لبمت، لمليون مئة فنسبة الحوادث. من حاج مئة ثمويت، قد 
'،ر عزفه ق ناقه وقصته الدي هوالرجل فها ءنهآقلأْزئم، الرسول عهد موجودِْفي 
زمان.كل ق موجودة فالحوادث 

الاثزاطبأن —وملنا لواشرطت، ولكن يشرط، لا أن الأفصل فنمولت هد.ا وعل 
حاف،لن إلا بننة ليس الاثزاط إن ملنا؛ دمنا ما ينفعه لا اثه فالظاهّز بننة— ليس 

مردودامكون ورسوله، اممه أمر عله ليس عملا عمل فمد اشرط إدا فإثه عائق من 
يشه.لا أيه أقرب الأول الاحتإل لكن أنتنفعه، ونحثمل مؤير، غر 

مثلاأته بحيث، ثيء كل ل انمادات، ل الاشزاط ثل القطة؛ هدْ ق الثالث، 

(.٣٨٢العالمة)؛،/ الامحارات )١( 
كتاب،لم؛ وم(، ١٨٥١رثم)ماُت،، إذا المحرم منة باب، انممد، حزاء كتاب، الخارىت أحرجه ، ٢١

غهبممحا.عباس ابن حديثا من (، ١ ٢ ٠ رقم)٦ مات،، إذا بالحرم يفعل ما بابإ الحج، 



ةت1ساسإ)واباإواس(

اس1دنإن أثه بملبه فنوى كبير ان إنيزوره أن يوقع ومد الصلأة يدحلِفي أن لوأراد 
الصلاة؟المح:ضلج الأنا0 ندا 

ونتقهثطول ئدته الحإ إن إذ ندا مثل قيازو لا لأنه لا؛ الغuهر الخواب: 
اكصود.ومحصل نحقق أن ؤيمكن ثرة، يميما ونحوها والصلاة أعظم، 

لسسسا؟أو مطلئا يشرط إنه مالنات مواء انرط إدا يستفيد ماذا الراع) 
سطمدالحواي^■ 

اهلك.إل وامش ثيابك، التس ويقال،ت إحرامه، من يتحلل اثه الأول؛ المائدة 
النيمال وهد ربه، عل امشى لأيه إحمار؛ دم عليه ليس ايه الثانية! 

ااإنوك،علن؛لث،ىاش«راء.

دلت،وما بمعانيها الألفاظ ق انمرة أن القهلعة؛ هذه ق ما أه^ من وهو الخامس، 
الأنكحةواداملأرت،ِق العيادامحت، ق ثيء كل ِفي تنلني أن بجب القاعدة وهده عليه• 

وضرها.والأوهاف واهمع 

القولفإن هبلتا. فقال! بش■ ٠^٠٥٠ بموله؛ ابنته لوزثج مول؛ ديك عل وباء 
طلاقفهو امرأق. حليت، مال؛ ولو ايدى، هو هدا لأف ينعقد؛ المحاح إن الراجح؛ 
هوله؛من أبلغ امرأق• حليت القائل• مول كون وهد هوالعنف، هن.ا لأف صر؛ح؛ 
الخمة.عند طلمت،. 

حدثمن (، ٢٧٦٦)رقم امرط، إذا يقول، ، كيفباب الخج، متاطئ، كتاب ت ائي النأحرجه )١( 
ق؛هتحا.عباس ابن 



^قضاه1نينيصالإئمأستيضل

نحل

بمثلأحرم محإل ثاء• أبجا إل صرمه وله مطلق، بننلإ، الإحرام وبحور 
هاممب رثول عل يدمن هال؛ موتى ابو روى لما صح؛ يلان، يه احرم ما 

يإغلأوؤك ئك: مال: أهش؟(( رريم ل: ممال اممثاء ئنخ وح 
ثإواآزؤة، وُالصما مامنق لآ\؛>حشذاني مال! ه. افث رمول 

عله.مممق أ-حل• أف أمرتي 
ؤإلتجقألدلأنالمْيشُ

م١^، ئ زظق الإخزام، ممد لاك كالمطلمق؛ شاة نا إل صزمئ 

ههولا، أم أحرم هل أوقك أحرم، بجا ولمْبمنم ملأثاأحرم أف علم ثإف 
■5الأامىِلإ-مامه.

بهأحرم ما صادقن إف لأنه قاء؛ سك أي إل صرفه يه أحرم ٩ ؤللثامى 
جائزإليها منحه مإف شرها، إحرامه وكاف عمرة، إل صرمه ؤإف أصان،، ممد 
أيحلممد وكالإ-مامةبعنزة، قنان ئزجب ؤإف اول، ايهل ئح العلم، مع 

ثيء.كل بالعازإِفي وانمرة للممعاق، قوايب الألفاظ أن هالخاصل 
علاماته؟ورأى الرض حثي إدا يتحلل أف للممثزط تحوز هل هائل: مال، فإن 

الديلأ:ُتشنحزأن:طلسإحراسإلأإذائقاوض 
النثك.إتمام من معه 



٨١ةت1واامج)دابالوادتا( 

وهولخوا-لإ عل العمزه أيحل ممد مفردا لكف ؤإف وهوحائز، الخج عليها 

ضازالم؛، م الخؤ أذخل ممد ص، زكاذ \لإؤ\ؤ ؤإذ 
،.iijljحاله؛ عق يهن هارنا كال نإل شها، الوثن؛لأإلإ بطل ولا دارنا، 

العلم،نع ئمث ذلك لأف الانبماب؛ ساءسيلي الماضي: مال 
محمن حكم حكمة متمع ههو عمرة إل صرمه إل ^١ معق أول، عدثؤ ئتع 

 ،_dlj  ^ اكلأنبمحزئثضاقنة؛إذِس
شاكلأمُ القنال؛ د؛ ؤلأ:طزئث خيه، م س إثخالُ لمْبجخ ^؛١، ةول ُ:

محائوه
بندسغة كاف مإف الإمزاد، إل صزمة إدا وفيإ هنا، ها الحج لة ويصح 

اطزفبمد إذخاو لأن ^^٥٩^١^؛ 
واحدض نحزئة ولإ الحج بأمعال محلو قزال، أو ^١^ إل صزقة قإل حائز، عثر 
؟كونأف إلا يوجثة، فيإ للشك عش ذم ولا صحته، ق ساك لأنه ١^٤^،؛ من 
بمدحائز حمه ق ^٥ ١١١عل الحج إلحاثا لأل الحج؛ عن ثجزئه هدي، معه 

الوافا١أ٠

مابمثل أن؛محرم للأسان تحوز همل وهم،* مهئة؛ مسألة فيه الفصل هذا [ ١ ت 
يدرى؟لا وهو فلأن به أحرم 



AT سقضاه1هميه4الإئماستيضل

محل

مماء)لأ-؛مى يلزمة ولا إحدامحا، اُعمد أوعمزش، بحجي احرم نإل 
مصالإيارؤاسيزلأع؛ثةرلآجبمأصلأ:وأ 

ليلاك.ولمْيصح؛ ميء، للئابي لمْيلرمه جنيه من أحرمشرْ ثم ولوأمدننكه 
نخل

عائثه.بد.وث أويارثا؛ أومنيا، متمتعا، أحرم ماء وهو'؛وإل 
منإا"اثج أ-مم مبجا يرغ لإدا ايمات، من بمنْ الإحرام م والئإت 

عامه.ق نكه 

٠،سُ الشئ أحرم بجا أحرم نيقهنئ الأشعري مومى أبا لأف نعم؛ الحراب: 
شخصكاف فإدا هدا وعل ٠، الشث؛.ر به أحزم بجا أحزم S؛UJ_، أتجٍر بن عئ وكيلك 

احارهعمل هدا لأل حزج؛ فلا به أحزم ما بمثل وأحزم ودينه علمه ل برجل وايئا 
وسلم.آله وعل عنه اطه صل الني 

وأمامتمتعا، محل أن ومئم آله وعل علته افه صل الئي أمنه موسى أبا لكن 
وتئمآله وعل عنه الله صل الص فائزكه محل" قلا الهدي مص اإ0 له: فقال، عل 

محله.اقوي سع أن قبل تحل أن يمكن لا اقلي محاق من لأف ؤل؛ ولر ديه، ثق 

ممابلم: وم(، ١ ٥ ٥ رقم)٩ اكي.، زمن ق أهل من باب الحج، كتاب أخرجه )١( 

(،١٥٥٨رقم)^^^وآزساضهكإءلألاشه، 
•خكمحنبمته أنس حديث من (، ١٢٥٠)رنم وهديه، ه الحم، إهلال باب الحج، كتاب ومسلم• 



٨٣ةت1ساثمء)وابا،>اص( 

الإخنارالإئنئا.لإياد:
الإحرامعمحا يدحز ئم بالعمرة ي أن منا، خا الاحرام وامحائ• 

هاف زئوو ئال م ^٥ أها قالت: ثائئ ، Ljjلما الواف؛ ول ُالإ 
محتا"بيا حومحو محن لا م الئمْ، مع بالحج ممحل هدي معه ارمذ'كاذ 

قزم.

لمْيرذلأيه قارئا؛ وأكح لمْيصح، عمره، علمته ألحل لم بلحج أحرم لإل 
علعملا يزيده لا بتا إحزانه لأل الأثز؛ به جاء ما معز هوِفي ولا أثر، بدلك 

العنزة.عل ا-لإ إذحاو بخلاف ثزسة يعم ولا الحج، ^"٠^١٢ لرمه ما 
وممصّودها،ئدش لأنه i؛"يصح؛ معها، ثالحج ألحزم لم بلمعمرؤ طاف ومن 

........................،؛. ^Jiiئلة هدي معه ؟كوف مبجا،!لاأف الئخلل و'ّرغِف 

الح^مغ فإن بالح^ أحزم اثه مدير عل لأيه عمرة؛ ثمعله أن الأفضل مول،ت 
أمروسئم آله وعل علميه اش صل الني لأف الأحس؛ هو هدا جائز، العمرة إل 

ُاءنرةر محعالوما أن أصحابه 

يتحلل،أن يمكن ولا هديا، معه لأف قارئا؛ فكان الرسول أما 
عمرة.بالحج إحرامك اجعل له؛ مول فإيا هدي معه ليس من وأما 

يذرول( مكه إل حروصل بملأف ايممق أيه بمعنى ملاق به ماأحرم جهل فإن 
ماذابجنله؟

وسالم!(، ١ ٠ )٥٨ رنم حجته؟، الني.ل أقام كم باب الصلاة، مصير كتاب البخاري! أحرجه ( ' 
زْ؛.بمنمحا.عباس ابن حدث من (، ١ ٢ ٤ ٠ ) رقم الحج، أشهر ل العمرة جواز باب الحج، كتاب 



^ضضاه1همهمصاسمماء|إاابجص ٨٤

>ةص  ٥١قذه ض:نم الثطل ثة لامحون ثدثا ناي ئن ِلأو 
عيهوقص يطوافه، يتحلل محلا ا ١٩٦]اJقرة:ه بجلا• كلحأأئتى حئ رءوحإ عمأ 

ا.مر0ا خلاف ماوثا ؤمبمبمو العنزة، عل ا-لإ إيحال 

أموناتيتضمن المصل هذا ]١[ 
١^٠،أساك: ^ ض محي فإنه الإخرام أراد إذا الإنان أن الأئل; الأمر 

الودلعحجة عام ه الني ررحرجنا؛ع قاك: عائثه لحدث والقران؛ والإفراد، 
اللهزثول وأهل وحج، بنمرة أهل تن ؤما بحج، أهل ض ؤمنا بنمرة، أهل ض فمنا 

بعدم-الذي الفصل ق ساق -ك،ا والأفصل التخيترنحيترإباحة، وهذا  ٠٠س؛ا-لإ*ر 
التمع*

يكونأن إلا اشؤع عله نجب ؤإيه الأساك، هده بئن يم لا الإسان إن ت وثل 
علاخمعوا كلهم ٠ الراشديزر ائلفاء لأف صعيفح؛ الهول، هدا لكي اقدي؛ ماق ئد 
هدي.معه لإس من حش بواجب لإس اشمع أن 

الذيالص،حايه؛ وتئم آله وعو علته الله صل الني أمر ي محلفون والنل،اء 
للاستحباب.إنه وقيل: للوجوب. إنه فقيل: يه أمرهم لما فنلهم عدم اجل من غضبا 

فمط؟أولم القيامة يوم إل ولغيرهم هولهم هل بالوجوب المول وعل 
مخمحوزون من الثل،اءت بمجمهور وأعي للامتخبابإ، أنه عل العل،اء جهور 

العمرة؛إل الحج مسخ تجوز لا يقول: الن-لعاء بنص لأن لشح؛ النمرة إل الحج 
و«سالمت(، ١٥٦٢رمم)بالخج، والإفراد والإما0 التمع باب، الحج، كتاب، الخارىت أخرجه )١( 

(.١٢١١رنم)الإحرام، وجوم يان بابه ا-اج، كتاب، 
٥(.(،والمنالكثرىلس،)0/ ٢٣٩ّننالدارممي)٢;انظر: )٢( 



٨٥مم1واامجرواباأواداتا( 

اكولفُيف.تحعا.محنهدا

نجب؟أولا ممح إل والمرد القارن الخج نية يني أن الإسان عل يجب هل إذف 
ياوتمن ؤمنهم واحب. هو محال! من العألإء ؤمن يجب. لا اُه الصحيح لهول؛ 
٠دتمي؟ر ابن الإسلام شيح اختاره القول وهدا فمط. الصحابة عل هوواجب 

علتحب لا أعنيت تحب، لا أيه الصحيح سق فيإ لنت، ؤإنإ غره، من أصوب وهو 
منلوممنعوا ولأتم به؛ واجههم النبل. لأف فقط؛ المححابة عل تحب ؤإثإ الأمة 
عنثيل در أبا ولأن الأمة؛ مقدم هم لأمم مشروعيته؛ لبطلت الوقت دلك ق دللث، 
'.حاصهر لنا هي بل فال! عامه؟ أولاإناس خاصة لم هي هل المسألة هن«ه 

الأقوالأعدل وهال>ا الوجوب، بذلك الراد أن عل رمح.بمئ قوله فيحمل 
يواحب.ليس اشع فيكون هن؛ا وعل الأقوال، وأحسن 

يجرمأن فاشع والقران، والإفراد التمثع معنى ثغى الفصل هل.ا ق أيصا كيلك، 
قيودت oSaعامه، من ويمح الحج أشهر ق اليقامحتا من بالعّمرة 

المئات.من بالعمرة إحرامه يكون أن الأول! 

•الحج أشهر ق يكون أن والثازات 
الزتنيّا،ليقات والثاق ص ا،ليقات ظلأئل 

يكنلم العياJ ليلة وأداها رمقال من يوم آخر لوأحرم؛العمرةِق هدا وعل 

(.٥٢/٢٦)١(انظر:محمرعاكاوى)
(.١٢٢٤)رقم التمتع، جوار باب ا"سم، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 



اح|دبذحنبوالإمام ص ي اماي المميلض  ٨٦

منمحج ولر العمرة احرم أد4 ولو الخج، أشهر دخول قبل بالعمرة أحرم لأله متمتعا؛ 
عامه.ق بالخج نحرم لر لأله بمتمغ؛ فليس الأحر العام ق وحج عامه 

دلك؟له فهل ؤح لا أن له يدا ثم منها وحل بالعمرة واحزم الثمئع نوى فان 
ثلزم.لا عمل بدون والنية بالحج، تجرم ز لأيه للكر؛ له نعم اّبمواب• 

ي\.بالحج نحرم أن الإفراد أثا 
صوربزتله المؤلف ذكر والقران 

حميعا.والحج بالعمرة بمرم أن الأيل• الصورة 
قالثرؤع قبل عليها الحج يدجل يم أولا، بالعمرة تجرم أن الثانية؛ والصورة 

محلوافها.

كأ-اْ وطم آنه وهو ظيه افُ صل النذ أن فهو الأول الصورة دليل أثا 
٠.حجةر ق عمرة لفظ؛ وق وحجة. عمرة ويل؛ المارك الواوي ئدا ل صل وئال؛ 

معا.-يإ أحزم قران، هدا 
حاصتثم بالعمرة، أحنْستا أنها عائثه حد.وث فهو الثانية الصورة دليل وأما 

هذهأن الحال وخناهر ٠، د*ءجر أن الئي. فأمرها دْلوف، أن قبل الهلريق ثناء أق 

رنمالعلم، أهل اتفاق عل وحض ه الني ذكر ما باب الاعتصام، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
ن.تمح.ماس ابن حدث س (، ٧٣٤٣)

(،٣١٩)رنم والعمرة، بالخج الخائض تهل كيف باب الحيض، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
زْ؛هبمها.عاسة حديث، من (، ١٢١١رقم)باب، كتاب، ومسالم: 



٨٧هت،بااثععرباو،ائواكءا 

أحمعواالُل،اء لكن يطوف، أن الحاج عل مدر إدا الضرورة عند إلا يصح لا الصورة 
عير.أولغثر لعير دللثف كاف مواء جائز ايه 

اي^.عل العمرة يدخل أن وهو دصح1 لا أما الولف، ذكر ثاكة صورة بقي 
قارئا؟يكون فهل الحج، عل العمرة يدخل نم بالحج، أولا 4رم أن ت يعص 

قولان:للئيء الحواب:ِفيسا 
علهوباق بل هارثا بدلك لا؟كون وهوأنه ا1ولف عليه مشى ما الأول: المول 

تعليلا.ذكر ؤإنإ دليلا، يدكر ولر إقرائه، 

بأنواستدلوا قارنا، بدلك ويكون ا-ني عل الحمرة إدخال يصح أيه والثاف• 
العمرةفأدحل وحجة. عمرة محل: فقال: آُت حاءْ ثم بالحج، أولا أحزم النص. 
هوالح•

تعليلإن إذ ببعيد، ليس قول لكنه يذكرها، ربإ ثإت متقديم إل نجاج وهدا 
الحاجيه يستفيد لا الحج عل العمرة إدخال يقول: ايه فتعليله الع، ق يكفي لا المؤلف 

علالعمرة ألحل فإدا واحد، القارن وعمل المقرئ عمل أن دللث، ووجه زائدا، عملا 
عمل.نيادة يستفيد لا مني؛ شيئا، الإدخال حدا يستفيد لا فإثه الحج 

فإثهللقران الثانية الصورة وهي علميها الحج أيحل يم بالعمرة، لوأحزم لكن 
ؤيهصر،ؤيسعى يطوف أن كفيه لكان الحمرة عل لواقتصر لأثه الأعإل؛ نيادة يستقيد 

ويست،الحمرات ؤيرمي وبمزدلفه بعزفه ، يقفأن بد لا صار عليها الحج ألحل لما أما 
العمل.زيادة العمرة عل الحج بإدخال فامشاد بمنى 
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®إيإض.' ههائوْؤئ؟؛ُ الث<امول ؤإن مور، غثر يرق إنه مد هذا لكن 
هلالعمرة ادحال بعد طاف وهوإدا ا، ئوىااُ ما امرئ لئل ياء باليات، ٦^۶١^ 

عنها•الهي سيّؤي سش يإدا عنها، الهلواق—، سنؤي الحج 

بدلكويصر الحج، عل العمرة إدخال من بأس لا انه ل يؤل-، عل وبناء 
صورثثلايث، للقران مكون قاريا، 

معا.حا نحرم أن الأودت 
طوافها-الثروعِفي مل علها الحج يدخل ئم أولا، باشرة محرم أن الثانية: 
عليها.العمرة يدخل ثم أولا، يا-لج محرم أن الئالتة؛ 
الثروعِفيقبل عليها اّلج يدخل أن الثانية الصورة ;ِءتةانثئفي المؤلم، اشرط 

طوافها.الئرؤعِفي بمد ولو بل العلم: أهل بمص ومحال طوافها، 
الشرؤعبعد ولو العمرة عل الحج إدخال يصح اله العناء من كثثر واختار 

حهلرة.مسألة وهن•، يتحلل، لر دام ما العي ولوبخد بل طوافها، بعل، 
صحيحا،طوامحا أولا للعمرة لوطاف اثه خطورما -تا يت؛يرا مثلا لكم أصرب، 

أونمرالثزط، لقص إما صحيح؛ غثر عل الأن وسير1، ومحلل وقصر للعمرة محعى يم 
الرلف،إليه ذهب، ما فعل منه، وامحتثزوانتهى با-لإ أحزم ثم المبطلة، الأشياء س دللث، 

الإمارة،كتاب ومسلم: (، رنم)١ الوحي، بدء كان كتف، باب الوحي، بدء كتاب البخاري: أحرجه )١( 
الخطاببن عمر حديث، من (، ١٩٠٧)رقم بالنيةرا، الأمال، ارإنيا نوله باب 

غهبمتن.



٨٩ه1بامجربابالوادتا 

الحجؤإدحال الطواف، بعد العمرة هل الحج ألحل لأثه صحح؛ غير حجه يكون 
اش.شاء محنيكرإن ك،ا ثدي معه كال من إلا يصح لا الهلواف بعد العمرة عل 

يلزمهفلا ئدا وعل قاوئا ويكون صحيحا، حجه يكون الئاق ل، المن وعل 
ثكولا الص، تلزمه صحح، غة الأك المص لأف والثص؛ الإظصة راق إلا 
القولين.بين عظيم فرق هدا أن 

الحجوأدحل جاهل إنسان لوأش فيإ أحيايا يه المول ثد الثال والقول( 
ؤيثىؤيتكثف، بلده إل مثلا يمضى ثم فائدة الحمرة أن يعلم لأ وهو العمرة عل 

كالإدا عنه سقهل ب الإسلام فريضة أن محنا٥ت صحح. غير حجلث، قلنا! إدا عليه، 
يريقه.

إداوهي واحوة حال 3، إلا الطواف يعد العمرة عل الخج إدحال يصح ولا 
أنقبل باّلإ تجرم يم ولمص، للعمرة يطوف فإيه اقلتم( ما3( فإدا اقلتما، ساقا 
تحوز،لا تحله الخدي بلؤخ نل افدى موق، خ الممصير أو ا-ظق لأف أويقصر؛ تحلؤ، 

ويكونوالعي الطواف وبعد العمرة من المرل؛ قبل بالخج بمرم الصورة هدم وق؛، 
بالخجالإحرام بجواز )بهء اأولفv من سليم وهدا قارئا، - المؤلما مال —كإ بدللئج 

التحلل.لتعدر العمرة؛ طواف بعد 

الإفاضة؟طواف يهلوف وهل للقران، النية سرط هل ةائلت مال فإن 

أماينو، لر ؤإن قارن فهو انتهائها قبل عمرة عل( بحج أحرم دام ما فالحوابت 
أومتمتعا.مفردا أو قارئا كاف مواء يهلوف أن بد لا حال كل عل الإفاصة طواف 



سقضاه1نيمصالإئماسبجءاابل

محل

أهلواومحي س، البي ْع حج أيه جابر روى يا ١^٠!؛؛ الانناك وأيصر 
والريق،الصقا وث؛ن ياتتت، بملواف إحرامغم من لاجلوا كم؛ ممال مقرئا يابج 

اكيواجعلوا ئا-دج، هأهلوا الروية يوم 'كان إدا حص حلالا وأقيئوا ومحروا، 
Uرراهظوا مماو: الخإ؟ نثثا  'شِوئئ يزتحتني ^^١: ئ(ا. غا ٥؛،^ 

محمهالأ،دمحلأبجِضما?
ط«.داو:سلووةفقه.

لإ؛لآوتيهبتحوإذكالئمح.ؤ.ثئث:إذثايى 
علنه.متس والئمنةا، ابج بين البي.ؤ0 ُران آنس روى ويد 

U\حظ;تث U ^ من ]ج ررلو ه: ١^٠ فنو ؤالأثُل!ثغ؛ 
العة.عضلة عل هذا مدل ولخاودت،،ا الهدي سقت 

بنوبمراف وعاسه، وحمصه، عمن، وابن ونعي، وعث، عمن، روى وعد 
ائذي،سوى الحل معه و1د،ا متمتعا، كاف الس. أو عليهم، الله رصواف حصم، 

الهدي؟وهولربمق يقرن أن قاريا بج للذي نجوز هل قائل- مال فإن 
تعاينه لحديث الهدي؛ يق لر ؤإن نارثا محرم أن تجوز اله الصحيح ذ\ثفوب.' 

٠•وعمرة؛ بخح أهل ض ؤما بنمرة، أهل من محما بحج، أهل من فمنا 
وملم؛رفم)لإآ"ها(، والإنرادبالخج، والإقران اكمع باب الخج، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 

(.١٢١١)رقم الإحرام، وجوه بيان باب ا"ني، كتاب 



كت1با}مورواباماس،(

الخزعلته امتغ حنن العنزة عل الخج أيحل اض. أو انس حديث ومش 
بجا.

عملعق يمتصز والهاون كاملي، ئثكي لأنه ١^٠^ عد يم 
الخح،مالقزاذبمومح1األ

ف\ذئي^؛،، ٤١ماق وإن حر تحشا ١^ \لأظ أن قمحذآممة ١^ ذكر [ ١ ت 
وهومتمع؟والعي بالطواف از ثم اقدي، ماق مد كاف إدا بمع ماذا لكن أقفل، 

الذيالمصل ق قوله يناقض القوو وهذا متمما. ويكون بالخج أحرم له؛ مول 
يمنهأن يصح كيف فثول سنامض، الضعيفة الأقوال وداخا قاوئا. يكون إنه مله• 

وسعىث3لوف أن حقن من ت له مننا لأننا ا ؤف؟ طرفة اممه أحل بجا لريثمع وهو متمثئا 
الإمامعن الثانية الروايه ولدللئ، التمح؟! فأين محل• أن قبل الحج بإحرام فثلبس 

فالقرانافنيي ساق إن أنه الدليل عليها يد^ل التي وهي المتعثتة، هي لآذهاسئراُ أخمد 
عي.والالطواف يعد تحل أن يمكن لا إذ حقه؛ ل الثمع لتعدر أفصل؛ 

الخال.ج، ق متمن إنه لوقيل• بل أفصل، فالقران اقدي ماق إدا انه فالصواب 
اثدي.سوق ثع ممكن غثر التمع لأف اشع؛ لتعدر وجه له لكان 

ائدييرك أن أو يتمع ولا الهدي يوق أن الأفضل هل النظر يبقى لكن 
ؤيتح؟

ثميتمع، حر الهدي يرك ولر يتمح ولر الهدي ساق ءثوآللقأ؛،أئم الرسول 
ابالؤ يسترون كانوا ؤا مبق محا بيا الشعائرولا إظهار من الهل"ي سوق انِفي 

(.٢٦٠(،والغز)T/ ١٧١الهدايأ)ص:انظر: 



الممراءمع من أيما فيه ثم ماته، لو فيإ تقن لر ما الشعائر إظهار من الأرجل وعل 
يتمه.لر إدا يوجد لا ما 

ئتقلا ت أومول واقرف• اقلي  ٠٠٣له؛ مول أن احتإل فيها ائالة أن فالوافي 
وقع•اقدي 

التمعأن عل عقيأئ؛ْأئم الى معل استدل )؟ئه* سا الؤلفأن والغريب 
اوسولأن وزعم محل، لر ءقيائأْؤئم الني بأن فاستدل اقدي، ولوساق أفصل 
لحجياشبة اكق المول ولكن اقدي، سوق الحل من معه لكن متمتعا، اف ك. 

واشةقارنا، كاف الض. أن أشك لا فال: أحد \لإطأ قاله نا الشت 
ر؛تهاقه.أحمد الإمام كلام هدا ؛• إلأرألحب 

عمروابن ومعد وعل عمر عن المؤلف ذكره فيا مولون ما ءائلت مال فإن 
٠؟متثتعاُ الني.كاثت اختتن}?:غجو١)< بن وعمراف وعايشه ولحفصه 

وم؛ًفيعمرة له حصل لأثه السمريين؛ إحدى برك قح اله ممثحه؛ محنى قلنا! 
أنكإ متمئع الواع ق فهو ثر، بواحد لكل لكان فرقهإ ولو واحد، سمر 

أيصا•متمغ الحج إل ونمى بالعمرة يأي الأي المتمح 
اكلج\0 إليهالإuمأحمد فالصواب

ال؛يمإماأن بأحدأمرين! الصحابة ألفاظ يعفى متمتعال سميته عن ومحاب قارئا، 

(.٢٨٣/٢٦)١(اظر:مح٠وعاكlوى)
اشالكرىيهفى)ه/ي\-ها)؟(انثلر: 



الواله(باب اسع) مماب 

التمثعهو ليس الصحابة لسان ق اشثع أن ؤإما السمرتإن. إحدى بموط ممثع إنه 
سمرق نكن ُين هوالخمع الصحابة لسان التمعِفي وأن الفمهاء، لسان ق العروق 

واحدمهللما.

كامالن،و\ذثثين يأق بأنه دلك وعلل الإفراد، اشع يل والذي المؤلفت يقول 
ا-ني.بعد اعثئر حج إدا المفرد أن هدا ؤيعنير 

قإلا خ ولي السلف عند معروفه ثآكن لر الحج بعد العمرة لأل نظر؛ فيه وهدا 
المتمئع،ؤمنهم القارن ؤمنهم المفرد منهم الصحابة أن المعلوم ومن معينة، واحدة مفية 
الحج؟بعد بالعمرة وأئوا الحل إل حرجوا أفردوا الإين فهل 

ثعليلأكاملن بنتكى يآق بأنه تعليل يكون وقدا لا؛ الجواب• 
اممهصل بالني فيهإ اقثدى سكتن بحصول المقرئ عن يمتاز القارن بأن وئقابله عليلا، 

كالمتثئع،هدي عليه القارن لأل هدي؛ منه محصل القارن وبأن وملم، آله وعل عليه 
المقرئ.عل نياده وهدا 

هداالإفراد، مم اثدي، ينق لي ؤإن القران، يم اشمع، الأفصل أن فالصواب 
السألة.هن.ه ق هوالصواب 

اقديأن:سوق فالأفضل اكئحأذل.إذل إن نما: دشا نا قائل: قال فان 
ويتمئع•

شعائرافهوالاقتداءبالرسول؛وهوإظهار اقدي، لسوق المرجح ذكرنا فالجواب: 
أصحابهمن لثارأى دلك قال ائه عنداش~ فيإيبدو"والعلم الني لأف 



اصضاه1همنيصالإئماصبجض

محل

با-لإ،ستهإ يمنحا أذ هدي معهنا لأ؟كذ إدا زالممرد ؤلماون نينتحب 
متمش؛لشنا ومصير؛ وشتي طواف إحراي من وتحلا ممدْ، عننْ ؤيزيا 

جابر.يديث 

حيل•بن لأحمد ئبيب بن سلمه مال مال؛ انه اتحزف عنإبرامحم ؤيزوى 
إالحج بمسخ مول واحد٥، حثه إلا حمل حنن منك مي؛ كل افه عبد أبا يا 

•حماداصحاحا حديثا عثز يناثه عندي عملا، لك أف أوى كنث، هد أحمدت همال 
لضالإ،أومحاكنواك؟ا

ذك؛شلوُ افدي ةثاننuيى 

نفقما ات1اولإلم ما أمري من ررلوانتمننت ث فة-ال يالمنخ يأمرهم ة1ما 
رأىحنن ةُلرْ أرأيت أصحابه، يراعي كاف ءكهآئ!أؤئم لأو4 '؛ معكماار ولأ-هللت 

اقريسوق ْع القران تختار فكونه أ الصوم عليهم ثى محي الناس أن 
ئوالأفصل.أنه عل دو 

الهدي.ينق لم لن فهدا إئ. أحب الئمح أحمد؛ الإمام ل من أما 

يرن،،امتد ما أمري من استقبلت لإلو هؤ' الهي قول ثاب التمني، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ) 
عاتثةحديث من (، ١٢١١)رنم .، الهي، حجة باب اّئج، كتاب لم- وم٢^١(، ٢ )٩ رقم 

(،١١١٤)رقم للمافر، رمقان نهر ق والقهر الصوم جواز باب الصيام، كتاب ت لم مأحرجه ( ٢ ) 
ن؟؛ئنبمثق.جابر حدين، من 



االواله باب اسج) ئتاب 

؛١'.١ تاوقرة:ا"أ، 4 نجلاء آئدى ثخ حن يءوثؤ ظمأ و يعاق؛ اش نكول 

نحل

آنقثتئ أج إئ امحن، ثغ ؤءن ثعاق؛ افه و لمن دم؛ المتمئع عل وتحب 
للأية.بدية؛ أومع ثاة الواجب والدم [ ١ لاوقرة:ا'ه ه أثلي يى 

يتكنز إدا واشرد للقاون يستحب او4 اiولف j^؛ الفصل هدا ق ا ١ ] 
ممدهدي معهإ كال إن فآما متممحن، ليصثرا عمرة؛ إل الإحرام محولا أن هدي سها 

الهدييبلغ حش يتحلل أن يمكن لا الهدي معه من لأل دلك؛ يمكن لا أيه علمتم 
ط.

أوقارن؛مفرد الحج مخ لو ال عل دليل ررلثصيرا دِمحهآمقت قوله وق 
إلذهب إنسان مثلا يعي هذا، له محل لا فإثه أهله إل ويذهب دبل-، من ليتخلص 

إلالخغ هدا \روك محال: والمثمة الزحام رأى لما لكن ^١، بالحج وأحرم م،كه 
أرادلن يل دؤ دبك، يل فلا أض• إل وأرجع وأطر وأسعى أطوف لم عمرة، 

متمتما.لمبمر بمج؛ أن 
بذلك.عثيادئوْأقلأم الثنول أمر أولا: المألة؛ هذ>ْ ق الحل ووجه 

ممح.إل أوإفراد إقران من أي: أفضل، إل مفضول من ينممل أنه دثانيا؛ 
إلمفضوو من يتحول لم فهدا ليهرب، القران؛ أو الحج نية فسح من وأما 

أ-لإوأيموأ ؤ تعال؛ الاه محال حيث، العمرة أو حيأ إهام من، يلرٌه يا مربح ل أفضل، 
]اوقرة:ا-ا<١[.وأمحن؛ 



صقضاهاهمهمصالإئماسبجضو

حمثةIبثزوط إلا الدم بجب ولا 

ءؤد'لشت مال افه لموو الحرام؛ المسجد حاصرى مذ لا؟كوو أف أحدها؛ 
الحرام؛المنجد وحاصزو لاوقرْتا"ها[ ألخر١مه ألمحي -ماممى ثم لم لني 

والقريبالقريب، الحاصز لأف القصر؛ متاهة يوف وينه ينه ومن الحرم، أهل 
القصر.تنؤ يؤذ 

ئلحمع لمْ أنهره عتر ق ١^^ لأو الحج؛ أقهر ينتمرق أف اكاف؛ 
وحلا-لإ، أنهر عتر ق يالعمزة أخرم ولن كاكرد• دم علة بجب قلم اككما، 

آش AjVjمحه، إلا ١^٠^٥ تإ لا سك الإحرام لأف متئتعا؛ لمْ؟كذ أنهره ق منها 
كاطواف.ممتعا يج<ز ى؛ 

لأفمممما؛ ^أ;٤ذ م قام م\ج؛ل لإذ ثامه، مذ لحج أف اكاِث؛ 
و١^ ئاي زلمْثثاوتيا، النالأة:بجا، يمضى الحج اشنةأل  ٤٥١

هقال؛الدم عن ونألته ت؛ا، قأمنق ١^ عن عباس ١^ نالت أبوحمزه؛ قال 
علةأ١'•مقى دم• ِو أوثزك أوشاْ، أومرْ، جروو، محها 

التحللشدر عمرة؛ إل والقران الإفراد يفتخا أن تحل فلا هدي معه،ا كاذ فان 
اقدي.لتوق مهعا؛ حق 

معمى؛ الدم ق مزك كاملة، ماة كاملة، بقرة كاملة، ناقة مى؛ جرور -ا ١ ت 
يقرة.مع أو بينة 



؛ت1واامجروابامادت(

سإانويصنييمحمال:
عيز،بممتع.زجع م حرغ لإل يهومثمح، أقام يم الحج أقهر ق اعتمر إدا 

يرهةئلأ ائثهىإليه، حنث، أومذ الثادتج، مذ الإ-مام لزمة نام زلأثئ^١ 
.١٧١الثهمين،ماى 

هسائلتق المحن، الفصل هدا ق [ ١ ] 

آنثسرتآ ^١•^ إمحمي تغ ؤذة ،! ٥١يول والدليل دم، اكسع هق نج_، ١^; 
بشروط•لكن آ، ١ لالقرة؛ا"ه ه يبمثم وسعمحإدا ذلج آ؛ءم ئتثي م شن محن م محي أفدي يى 

ذٌلم لني ولأي تعالت اش لقول الحرام؛ المجد حاصرى من ؟كون ألا الأيل؛ 
[.لاوقرةتا"ه١ .ماضهاألسهدأامام؟ا؛ أنلار

من4نيت ممر، شافه الحرم وبئن بينه ومن الحزم أهل هم المزلف: يمول 
كيلو•وسمانتن كيلوأوواحد مانتن إل الحرم حدود 

ليسحارحه كاف من لأف فمط؛ الحرم أهل هم الحرام الجد حاصرو وقيل• 
•أفيأمه ^^٠١^؛،ألنجي • يقول والأية فيه، 

الحرام،المجد حاصري من فليسوا عزفه ق كانوا من مول! دللئ، عل وبناء 
ومحتملم،كه، ق كانوا ؤإن الحرام المجد حاصرى من فليسوا التنعيم كانواِفي ومن 

منلأيه معه؛ أوحدود الحزم حدود داخل كانوا من الحرام حاصروالمجد مال! أن 
حاصرىمن ليسوا إليهم مأكه بنتان اصل ومد التنعيم ِفي الدين إن مول! أن البعيد 

سلئ،.لا مآكه أهل من هم ل الحرام، المجد 
مئه،أوِل الحزم حدود داخل كانوا من هم الحرام المسجد حاصرو فمال! 



س؛قضاهاهمهمصالإئمأصبجءت؛و

حاصرمن هدا فيعتبر الخدود وراء ما إل وخزحت اسعت مآ5ه أن فنصنا لو حى 
وحاصرين،لها أهلا يعثزون أهلها فإن اسعت، ولو مآكه لأف الحرام؛ المجد 

محلافر مهدا إن لقلنا؛ الحرم جارج المح، ُّآؤه أطراف إل حرج من إن لقلنا؛ ؤإلأ 
داخلكان من هم الحرام الجد حاصري أن فالأقرب كيلك، وليس يقصر. أن له 

.٤٠حدود أوداخل الحرم حدود 
أشهروالحجِفي العمرة ُين بجمع أن يعي؛ الحج، أشهر يشرق أن الثاف؛ الشرط 

ؤمستعال؛ لقوله بمتتّع؛ فانس شل بحج واتى ا-اج أشهر دخول مل اعتمر فإن ا-ني، 
لهبجمل لر العمرة هل.0 لولا اJه عل يدل وطا ه، أندي من أنسل ئ إزا-ج امحنن ثخ 

بالحجأحرم إدا إلا لهح ا إحرام عل محمى أن يمكن ولا إحرامه، عل باتا كاف بل ممح، 
ا-لج.أشهر ل العمرة كون أن بد لا اثه مرق وحذا الراحح، المنل عل الحج شهر أق 

يدلوطا ^١.^^، أينمؤ تخ ؤذة لموله؛ عامه؛ من مج أن الثالث،ت الشرط 
ولا؛زيي ٣١فدا بجرم أن بخن ولا محرتا، لكل الئمتع ئدا لولا الحخ أن قل 

يمجأن بد لا اثه عل يدل وهذا معلومات، أشهر الحج لأف الثاق؛ العام ق إلا الحج 
بمتمتع.فليس عامه ق يمج إ ولكن الحج أشهر ل بالعمرة احرم فإن عامه، ِفي 

أقوال!ثلاثه المسألة هذ.ه ق وللضاء مصر، مفر بينهإ افر ألانالراع؛ الشرط 
يلدهإل سواء مصر افه مبينهإ افر يألا ا،لولف إليه ذهب ما الأول! المول 

الهلافإل ملأ من وحرج متمتعا المدينة أهل من رحل حج فإذا هدا وعل بلمدْ أوغثر 
ممر،افة مبينهإ امر ٌلأنه وذللئ، بمتمع؛ فليس بالحج محرما الء؛لاتفح من عاد ثم 

دم.عليه فلس متمتعا ؟كن ب وإدا 



ممواامج)واباماص(

مازؤإن يمتمغ، قشي با-اج محرما عاد ثم تلدْ إل ماز إن اله الئاف• المول 
الطائفإل خرج ثم المدينة، أهل من ان الإئحج إدا فمثلا متمع، فهو بلده ءيرّ إل 

لأنهمتمع؛ - القوو هدا عل - فهو بالحج محرما الطائف من ورجع العمرة بعد 
مأكهإل المدينة من رجوعه ق بالحج أحرم ثم المدينة إل رجع ؤإن بلده، إل يافر لر 

بعدذهب ثم الحج أمهر ل بالعمرة فاني الرياض أهل من كال ؤإدا متمتع، غثر صار 
وعلالخال، القول هدا عل فهومتمغ بالحج ^^١ منها ورجع المدينة إل العمرة 

القنلالأثلوسشتع.
وأحترمبلمدْ إل رجع ؤإن حش حال بكل مممئع إنه ف؛قولت اكالث،ت أماالمول 

ميقاته.من بالحج 

بالخجمحرما من؛لده عاد ثم بلمدْ، إل رجع إدا انه الومط القول، والصواب، 
بناءيصح فلا الأول، عن مملا مثنا للحج أنشأ ايه دللئ، ووجه بمتمح، فليس 
دؤيرةإل رجع إدا انه آ وادتهر هؤهقتئ عمر عن هوالخابت وهذا الحمرة، عل الحج 

متمح.فهو ؤإلأ بمتمغ فلتس أهله 
تكونهل العام ص من ؤج ولر جاء ثم بالعمرة أحرم إدا ئائلت محال فإن 

دم؟عليه وهل متمتعا؟ 
مفندولحج مفندة بحمرة أش لأثه دم؛ عليه وليس بمتمتع، ليس فالحواب،ت 

عام-3، واحدة كل 

!١٠٩الحل)U/ وانظر (، '١ ١ )a/ شبن ش ابن أحرجه '١( 



اسقضاه1ينيصالإئماسبجضو

،اقعة؛ دم تحب لمً الحج عليها ألحل لإل ■^i؛، بى محل أف الخاص• 
أطف!،حائض،لز و\؛\ معه ممدمنا بعمزة، أهلملثا ^^٥^١مالتI عائشة روت 

ررامفيت ممال اممه. وئوو إل دلك محنكون والمروْ، الصما ولاأة؛ بالبيت، 
الجهصثا هالنا ممعلت، محالت: العمزة®. ودعي بالحج، وأيل وامثؤّفي، وأشك 

معه،هاعثمنت التئعيم، بكرإل م بن الرحمن عبد مع اف. رسول 
منثيء ل يكن ولم وعمرتنا، حجها الله محمحى عمرياءإٌ• مكاف ررهده ممال؛ 

^^بم،سيزلأتنأؤلأظعه.
نمثدارنا،أتجظيأخزمخلال

ليسفإيه عمرته من تحل ب فإن عمرته، من تحل أن الخامس الشرط هدا آ ١ ] 
القران؟دم عليه نجب هل ثم التعة، دم عليه يجب لر محال• وقدا بمتمع؛ 

وعاليهفصحح طوافها ق الثرؤع قبل العمرة عل الحج ألحل كال إن مول 
المذهب،عل يصح لا بالحج فاحرامه ؤئوافها ق الثرؤع بعد كال ؤإن القران، دم 

علالحج يدخل أن يصح فإثه اثدي، معه كاف إدا إلا فمط ٠^٠^١ صار يصح لر ؤإدا 
قارئا.ويصر الهلواف ولوبعد العمرة 

أطفلر حائض وأنا مآكه فقدمنا بعمرة أهالنا رْئ^بمهادمولت عائشة حل.ي>ث، وق 
والمديةمكه ُين . نزف له؛ يقال موصع ق حيضها كاف والمروة الصفا ُين ولا بالبيت 

والمروة.الصّفا ولا؛؛٢٧ ملف؛الثيت، ^ ٤٥

تلم وم(،  ١٧٨٨)رقم العمرة، طواف طاف إذا العتمر باب العمرة، كتاب البخاري؛ خرجه أا 
(.١٢١١)رقم الإحرام، وجوه بيان باب ا"لج، كتاب 



ةتاو،امج)واداا1وادت(

مثثئع؛أنة أوأساتها العنزة انتداء ِفي أف ينرط أيه الئاصي ويكر 
محلكممحدمح،........ب.....ى...

المسجد،قكثِفي أن يمكن لا والحائض حائص، فلاما بالبيت محلوافها عدم أما 
يومتخزجن أن النساء أمر وتئم آله وعل علميه افة صل النبل أن هدا عل والدليل 

ممئث،أن يمكن لا الحائض أن عل دللخ، فدو اأصلراُ، يام_لن أن ا"قيص وأمر العيد، 
اقكث،.من نؤغ بالبيت ومحلوافها لسجد، اق 

اشرة،ق الخلواف بمد عن والتش، ل؛ لأبا تنع؛ ل؛ فهي عي؛ الوأثا 
حلافعل الحج ل رحص ؤإما العمرة، الهلوافِفي عل العن بميم أن يصح ولا 

3الاترجل سأله ه ال؛ئ لأف الطواف؛ عل عن المدم أن تحوز الحج ض دلك، ِفي 
ا.حزج«ر اءلأ مال! أمحلوق؟ أن قبل سعست، اض، رسول يا 

الحجخل قاسها ومن الهلواف، عل فيها حي التقديم يصح فلا العمرة وأما 
العبادايت،،ةيارسه لا ائه أولا؛ والعمرة؛ الحج ينز التام المزقا لظهور ائجعة؛ أبعد فمد 

توقيفية.ثعبدية لأما القياس؛ تحري أن يمكن لا وصماما هيتاما ل يعني؛ 
لأظت،؛لأد4شفيهاإلأثكانالعذماّوافِفيامة ثاتا؛محلوقدم 

انقلاباهدا صار الهلواف -ثل السحل قدم فإدا والإحرام، عن، والالهلواف وهما؛ فمط؛ 
ا-لإ.بحلاف لكملا ٠^١ 

(،٣٢)٤ رنم السلمين، ودعوة العيدين الحائض شهود باب الحيض، كتاب اليخاري• أخرجه ، ١ ل 
من(، ٨٩٠)رنم العيدين، ق النماء خروج إباحة ذكر باب المدين، صلاة كتاب وملم• 
ةآوهبم؛ا>عطنة أم حديث 

من٢(،  ٠١٥)رنم حجه، ق ثيء نبل شيثا ندم فيمن باب المناسك، كتاب داود؛ أبو أخرجه )٢، 
نيقؤؤبقنئ.شرياث، بن أسامة حديث 



بذحتيلiس الإمام هلياما|فيايص اسق 

بركوالرمحه بدؤنه، التمح يوجد هدا، افواط عدم عل يدل ١^ وظاهئ 
\ص\ذثزي

يرحصأن الدين هدا يسر من فكان كثيرة، الحج ق العيد يوم اك الأنأن ثالثا! 
وا-ظقوالنحر الرمي اك! انخمسة العيد يوم النساك لأف والتأخير؛ التهديم ق لالناس 

الحرجمن نؤغ دبك ل، لكان بينها بالرتيب الناس ألزم فلو عي، والوالطواف 
وعلعله الله صل النل فإن بنص، عل بعضها يقدموا أن ل لهم رخص لكن والثمة، 

٠؛حرغ"ر دلا *اسل ات دالإلا احر أو يدم ثيء عن العيد يوم ثئل نا وتلمم آله 
اللفبعص عن روي كال ؤإن الوجو0، لهده الج؛ عل العمرة قياس يصح لا لدللثا 
منل يفلهر الذي ولكن نامسا، كاف إذا العمرة ق الهلواف عل عي التقديم جوار 
ناسا.ولوكاف العمرة ق الهلواف عل حي التقديم يصح لا اثه الأدلة 

وليسالتمع، سة س بد لا اثه هوالصواب القاصى إليه ذهب ما ا ١ ] 
اممه.شاء إن ثق ذحكا \ؤئو ثال تجا الأية فنام 

انولف؟إليه ذهب ما وب؛ن القاصي قول ب؛ن الفرق ما لكن 
أنشه س وليس الحج اثهر ل بعمرة اتى رجلا لوأن هوأيه الثنق الحراب! 

الهدي،يلرمه متمتعا يكون كلام فعل فُج الحج جاء حص مخه ي وبقي ؤئج 
يزيلا مفندة، عمرة نوى لأيه الهدي؛ يلرمه فلا متمتعا يكون لا القاصى قول وعل 

الكريمةالأية هوظاهر نِمةآممه القاصى قاله وما متمتعا، فلاةكو0 الحج، إل ببما الثمع 
ومسلم!)٣٨،، رنم وغيرها، الداية عل وهووانم، الفتيا ياب العلم، كتامّج الخاري؛ حرجه أا 

العاصعمروبن بن اش عد حديث من (، ١٣٠٦)رقم النحر، نل حلق من ياب، الخج، كتايح 
غئنبممحا.



 Lu،؛S ر امجjb ، )١٠٣الوايت

قفل

رواقازتوجوبه وئت ؤِفي 
أنقثتئ إزأ-ج أمحنؤ تثإ ثعال; الله لموو باُلإ؛ أحرم إدا إحدامحا• 

الدم.محب ذلك، ا-لإمعل ويإحزام لاوقرة:ا'ها[  ٠٤أثوي يى 

للمواتمعرض وهو به، إلا تنصل لا ا"لج لأف بآنرمه؛ وقم، إدا والئايثه• 
\إئؤإانمعتصل ملأ مله، 

يدلالخج( إل )عع وكلمة ه، أندي يى أنشثت ئ إنأ-ج إمحنك شع ومحي م1ل1 الل4 لأن 
لأنؤج؛ أن التوقع ولكل الحج أشهر ي مخه قدم لكن لما ايه ؤية قصدا هناك أن عل 
نعالأية ففلاهر الحج، إل نبا قثمع منها، ليحل يالعمرة اتى لكنه الحج، أشهر هده 

وهوالصواب.القاصي 

أنشه يئن ونر مكه، ِفي وبقل الحج أشهر بالنمرةِفي أش إدا ت قائل مال فإن 
متمتثا؟ؤيكون للحج يجعلها أن دللث، بعد بجون فهل للحج يكون 

مزؤل،أما والظاهر لا؟ أو الئْمع سة يشرهل أثه؛،J؛ عل سني هده فالحوابت 
فحج،له بدا ثم العام، هدا يمج لن امه عل الحج أشبر ل بالحمرة لوأحرم اله بمعنى 

جه-آإز إيننن تعخ بد تعال• قوله لأل هدي؛ عليه وليس مفرد، ايه فالصحيح 
\-يآ.إل أنيتمع قصد وأنه القصد، عل [يدل ١٩٦^١١

دلكقادرق غر أو فائزا كونه أعتز كدا. وقته : IJiiإدا أسا هدا من الفائدة [ ١ ] 
مال،معه عيا وكاف الثامن يوم بالحج وأحرم بالحج الإحرام المعثز إن قلنا• فإذا الوقت،، 



اصضاه1نيهمصالإئماصبجينل

عنحزم هدي ومعه النثر دل مأكه يدم إذ أحمد: ممال دبمحه وئق محاما 
لأسحنْحىضتْالعتر ل لدم يإذ أوسرى، أوبموت لئلابجع عمرته؛ 
بمش•يحزوا حش يتحثوا هلم العتر هدمواِفي ه الئ أصحاب لأف بمر؛ 
علمجاومدينة ستين، يتعلى ماو حش لأئه با"لإ؛ إحرامه هبل اشحر هجور 

أخدتك1ؤكاةاا'.

بأنالمول فعل مال، معه يكن لر عرفه يوم كاذ فلتا عرفه، يوم قبل المال منه مرق ثم 
يلزمه.لا عزفه الوجوب وقت بآن المول وعل الهدي، يلزمه بالحج الإحرام العتبر 

السحر،به كون الإى هوالثوم لأنه النحر؛ يوم هجر المعبر إن • ثالث، قول وفيه 
يءصس_ا، bjUعدم أو اهوي عل هل.رته يعتبر الأقوال احتلافج عل حال كل فعل 
الاختلاف.لهدا 

محللهعدم عثل الني. لأل هدا؛ ق الإمام هول حلاف، الصحيح [ ١ ] 
آحز،ب عليه يزاد لا بسب، المعلق واِمحم ينحر، حر محل فلا اهدي، محاق بكونه 

كلاموعل العفر يحول بعد قد.م وأنه الهدي محاق اثه فالست، المولفح رأي عل أما 
هدامن حوها ينحزْ أن فله العشر قبل وقدم الحج يه يريد الهدي محاق إدا أحمد الإمام 

الإمامعن يستغرب مما لكنه دلك، أسته أوما أويمح، يزق، أن ذكره الذي التعليل 
يحولبعد قد.م محواء الهدي بنوق ا-محم هويعليق الحد.يث، خناهر لأف ؤتذاممه؛ أحمد 

العث.رأوقب1هؤ

يصدياأمنا ليس النفرهداأمراماش يحول ةد.موابعد المحابة وكون 

(.٤٤٤والإنصاف)r/ (، ٣٥٥الفروع)ه/ انثلر: )١( 



١٠٥الوايت(  uUاسإر هتاب 

قفل

اضلموو رجع؛ إدا رتبعة ابج، ؛، ١^٢٤ثلاثة صوم معلنه اقذي لمْنجد مإف 
القذرةوتعتبمر [ ١ لاوقرة;\"ه ه محنتم وسقإدا لج ي ؤب ثثثت محثام محن م دعال1 

وهتهق يدزثه ،  JjuaJمزهث لأئة ءي.'' ِفي 
١[.تاوقرة:ا"آ ه لج ؤ!، ثعال؛ اممه ( J^Jالنحر؛ يوم مل الثلاثة صيام ووئت 

•اجج إحرام بغد أوبعفة صومها تحصل هزمه؛ يزم آخرها ؟كوف أف والأفصل 
مجازاقوي، يحر فته جاز ومت، لأنه جاز؛ العمرة، بعدإحرام دبك عل ميمه نإل 
•وهته أيل، أ ١ تالمرةتا"اّ ه لج ؤ!، موبه• ومش اُلإ• كبعدإحرام الصيام منه 

ث, ٠-  الهديوتمت فمط العمرة أؤيد أنا اشع، أؤيد لا أنا لوهال; لكن ا-ائكم، يه يعلق حض 
يدبحه؟أن له مهل للعمرة. 

الحج.ق لأنهلريمه م؛ 1^: 

أندييى أنشز اش مول لأف ثمنه؛ ولا الهدي تحد ر إدا [ ١ ت 
ئج^وي وملهت لجه، ي آم ممثق ؤش؛ام ثننه ولا هديا نجد ل( أي: محذه لإ ض 

لنإلا يصمن أن الئثريق أيام يرحصِو، ®ب عمروعايشه ابن حديث يفئرْ 
أياملأف التشريق؛ أيام ق صومها يكون أن فالاحتيار هدا وعل ٠، الأديااُ نجد لا 

^۶^٤"التحريق 

عمابن حديث من ١(،  ٩٩٧رنم)التثريق، أيام صيام باب الصوم، كتاب البخاري: أخرجه )١( 



^قضاه1هميصالإئماسبجضل

فهداعرفه، يوم آجرها ؤيكون اُلإ قيل يصوم بأنه المؤلف إليه ذهب ما أما 
عئهوروي ٠،  ١٠٥يعريصم لر ايه ه الني عن ثبت اأ4ى الصحح ا-قد«يث جلاف 

يكونأن الأفصل نالوا: ئا نءهرآقئ الئقهاء لكن ٠، بمفهُ عزفه يوم صوم عن ثص انه 
اليوميكون أن من بدلا بالخج الإحرام يقدم وهوأن أمرآحر إل اصعلمروا عرفه. يوم 

الإحرامكون أن الثق لأف للئق؛ محالمة فيه أيصا وهدا الساع، اليوم ق يجعله الثابن 
التشريق.أيام الثلاثة الأيام هي أوناما أفصل أن فنزى هدا وعل الثامن، النوم ل بالحج 

حئر؛هدا بأس. فلا بالعمرة الإحرام وبعد بالحج الإحرام عل قدمها إن وملهت 
الحج(ارم'او ١^؛ )ردخك M' اوتول مزل تع أءه ي أم ثكق ي قزله: لأف 
بالعمرة.إحرامه بعد من الثلاثة الأيام هده يصوم أن بأس لا أل عل يدل، 

إحزامبند دلك عل يدمه ررؤإل ئال: اثه ^١٥ المؤلف كلام س الميب لكن 
هداا-نيا، إحرام كعب الصيام فيه هجار الهدي، يحر محه جار ومت، لأنه جار؛ العمرة، 
اشحهدي يبح ونت أن  ١٠٠٢٠^إن إذ النهب لحل ينئق لا اكعليو هدا لأف غريب؛ 

لكنالحر، يوم عل يقدم يجوزأن ولأ اقتر يوم بمي أومدرها العيد صلاة عد بس 
العلمإء.ين حلاف فيه 

الصيام،كتاب ت الم وع(، ١٦ ٥٨رقم)عرفة، يوم صوم باب الح^، كتاب البخاري• أحرجه ، )١ 
الخارمث،ينت، الفضل أم حديث، من (، ١١ ٢٣رقم)عرفة، يوم بعرفامت، للحاج الفهلر استحياب باب 

٤٠١^•
(،٢٤٤٠)رنم بعرفة، عرفة يوم صوم ل باب الصوم، كتاب وأبوداويت ٣(، ٠ ٤ أحن.)Y/ الإمام أحرجه )٢( 

ويجهققنن.هريرة أب حدين، من (،  ١١^)٢٣رقم عرفة، يوم صيام باب الصيام، كتاب ماجه؛ وابن 
رغ.ءتت.جابر حديثر من (، ١٢١)٨ رقم ه، المح، حجة باب الحج، كتاب ت لم مأحرجه )٣( 



الوايء( ubر اثعج ةت1وا 

يقدمأن تحوز لا ايه يرون الدين الحنابلة تذهب عل المؤلف كون إد،ا 
الغرائب،من هدا الصيام مديم لحواز علة تحعلمه ثم العيد، يوم عل اشمع هذي لبح 

بأنهالعلم أهل من وغيره ُ ر الشافعي مذهب يوافق رأي للمؤلف يكون أن إلا اللهم 
كالصيام.ياشرة الإحرام حين من اشع هذي يدبح أن بجون 

النحر،يوم هل يقديمه بجون لا أيه الثمئع هدي دح وقت مسالة فالحاصلِفي 
وهواقدي، وانِفي فول فيه بالعمرة الإحرام حين من تقديمه فيجوز الصوم وأما 

النحريوم •كل اقدي تقديم تحوز ائه الشافعي وهومدهب ١■^^، يعليل ٌلاهر 
مى،أيام ل اللحم يضيع لئلا المعاصرين؛ العلمإء بعض استحننه وقد كالصوم، 

الشئرأن علميه يعأ5ر لكن سل1،، لا حس وهذا امتحائا، وأقص 
ويهلسن،ليحل لنحر؛ حائرا النحر ولوكاف '، أئحراار حص أجل قلا الهدي معي ررإف ث قال 

النص،؛؛ LjjLjمأمور والإنسان النص، لولا حيد هذا فالقول ؤإلأ أصحابه، نفوس 
يومكون ليتحمق أءلم~ ~واف4 دلك من الحكمة ولعل النص، علميه دل ما والحسن 

ءئة؛ل.فه وذكر وشرس أكل أيام التشريق أيام كون ويتحمق نحر، يوم النحر 

الهديمديم لوكاف لأيه العيد؛ يوم عل الهدي يقدم أن بجون لا أثه والراجح 
لنحريعني؛ أصحابه، قلوب ليهلث، عفييأدثلأ5ْئم؛ النص لفعله جائرا العيد يوم عل 

وحل•

٤(. ٩٩والجموع)U/ ٥(،  ٤٧الكر)م والثرح (، ٤٠٢المذهب)r/ بمم انظر: )١( 
الخج،كتاب ومسلم: (، ١٥٦٦)رغم والإزان، التمتع باب الج، كتاب الخاري• أحرجه ( ٢١

هقؤقبمهأ■حفصة بث، حال ر»م)؟آآا(،من لايتحلل، القارن أن بيان باب 



اسقضاهافينيصالإئماسبجض

عونة تقديث؛ لأنه ١^٥؛ إ-مام عو الصوم ولا ١^ مديأ محور ولا 
اثتامسااا'.عق ١^^٥ 3أث1همددلم نيه، 

اتي.قالتانزعتزأل نوى ؤ1ا للأية، زجعإلأهبه؛ ال11عهإدا نيصوم 
•علته مممى أئله،ا إل زخ إدا وشمه ا-لإ، ق ؤام ثلاة ينيصم هديا 1أنجد رريمن 

التمع؟هدي تأخر مألة ق الراجح هو ما قايلت مال فان 
وليسالمروضة، كالصلاة ذكر ْنى يدبحه لعير أحره من أن الصحح فالخواب! 

يديحأن عليه 

الحج؟صيامِفي من ولرينمقن هدي معه ليس الذي التممع محم ما ت مائل مال فإن 
 !sعثرة.وسما! ثلائا رجمر إدا يصومها ذالحوامء

المامة؛'؟يذم إل الحج الئمرِْفي رادلحلت س؛ الني مامعزمول دائلت مال فإن 
مقدمةالعمرةِق لأ0 عمرة؛ إل الحج نية تقلب أن بأس لا أيه معناه فالحواب؛ 

الوتيسما.الخجو،
نصاباسمللث، أثه يتومع الإنسان لوأن يعني! التحاب، عل الزكاة مديم [ ١ ] 

مديمهدا لأل تحرئه؛ لا فإثه الزكاة؛ فأ-محتج نصاب ، نمقإلا الأف سده وليس 
•نحرئه لا فإثه اليمإن عل اليمين كمارة لوقدم أيفا ومثله سسه، عل للثي؛ 

دونقزؤله عل للثؤرء مديم لأيه تجزئه؛ فإيه ل الخن فبل الزكاة فدم لو أما 
ثقديملأيه أيثبما؛ أجرأ اليمين بعد الحنث، عل اليمين كمارة لوفدم وكدللث، سبيه، 

الفقه.فواعد منفلومة ق هدا إل أثزنا ومحي مسته، بحد قزؤله عل للثيء 



ائوايت( ubاثمء) هاب 

حاوواجب صوم لأيه حاو؛ عزه أول بمكه حجه بغد صامها هإف 
ا.النافرا حق وتتا)رفي ثمديمه، ثجاو الصوم منه يصح من حق ِفي 

نجس،1وأ مطلي، به الأنر لأف الغة؛ صوم مذ مي؛ ل التتاح نجب ولا 
منىايام صام النحر يوم مل الثلاثه لم°يصم هإذ ومصال. كمصاء فيه التتاح 

التئرسأيام صوم لمْيرحصل وعايثة: عنن ابن الروابمتن؛ حدى إو 

فهداللمضأء يوحره ولا رمقاذ ق يصوم أن للمسافر تجوز كعا يعي• [ ١ ل 
الأصلإ،وقته ل صوم اف رمض ل المسافر صوم لأف نظر؛ فيه القياس أيصا لكن بجون، 

أهله،إل رجع إدا الأصل وقته لأف الأصئ؛ وفته غيرّ تقديمِو اثعة صوم وتقديم 
فاواللك،لأتجخاكياس.

الشثه،قياس يمي الولم، كلام ق كثيرا علينا يرد مما وأشباهه القياس وهذا 
فهوصعيم،.دلالة، ياس ولا علة قاس ليس لأيه الأمة؛ جداِفي ومحوصعيف، 

إذَاتجل:ظصالخئةفىلإازشم؟
عندالثنية أوجس، إنإ تعال اش أن أءلم~ —واش التهديم جواز ل العلة يقاوت 

^١رمفاف، ق الفطر ي له رحص ك،ا الفطر إل نجاج ئد السمر لأدهِفي الرجؤع؛ 
يبادر؛أن فالأصل ؤإلأ رحمة، أهاله إل الرجؤع إل تأحيرْ لأف حتج؛ فلا قدمه 
البائرة.يها فالأصل الأنة، ل واحة الكفارة لأل 

يم ممثت لموله: الحج؛ س أي؛ ه يخز ودا مالات العل،اء بعض أن عل 
فثروْحيث، اش بمراد مئا أعلم الصحابة ولكن الحج، س أي• ه تبمئم دسعءإدا تخأ 
أهله.إل رجع إدا رجنتم: إدا المعز بأن 



سقضاه1ينيصاسمماسبجضل ١١٠

و4ئو؛يمثذالتئريق• ^٥٢ ^عى اشمئ لش لايصوئها؛ والئاط؛ 
1إلوم0لإ{م.

ووايثان؛فته دم؟ ؤأحؤة يلرئه وهل 
كتأمحردم يلزنة 

اه1و•

نجب٣ مواته، المصاء نجب واحب، صوم لأنه دم؛ يلرمة لأ واكاييه؛ 
رمصال.كصوم كمارة، بمواته 

تيمةِمحلمْ:ؤئأااا.

ثلاثة:]ااإذنالأ/او 
دأثطكا.ثومه أنه ١^: 

والث\و:ِلأيس

لرمه.ؤإلأ يلرمه'ثيء، ل؛ لعير أحره لكف إن التفصل والثاك: 
بدم؟Jالزمونه فكيف الهدي، نجو لا لاثه صام؛ إنإ الرجل مائل؛ مول، قد ولكن 

الواجّت،الدم نجد ل؛ من إن ستاق: ما لهل يقال، أو ذمته، ايه الحواب: 
يوما،عثرين يصوم أن يلرمه التقدير هذا فعل أيام. عثرة صيام فعليه واجب لرك 

أحرهاؤإدا وقته، عن رمضال لوأحر ك،ا عايه ثيء فلا لعير أحرها إدا انه والصحح 
لغترعدرفهوآبم•



١١١كت1داامجربابا،>اد|تا( 

إلاعليه مليس ممة ص1اع مى لعدو الواجب الذي احر نإف 
الواجس،.اثذي كنائر ممحاوه 

ووايتازتعدومميه لعم احتْ نإل 

^^س:لأ:يثهvلأقاؤة؛كك.
ثيدم1لم ممئخ نن م1و: أنه عثاس انن عن تو$آ 1ا آم؛ هدي عثه والثاسه: 

لكلرئي•دم، بمأيس يوجب ثومت، ئتك تندي مابل إل 

نحل

صوملأيه إليه؛ الإئمماو لم°يلومه اقدي، مدوعل مم الصوم يحلِفي ومذ 
إلته؛الإُمماو وله الثتعه، كصوم عنة الإُتماو يلزمه ملم افدي، لعدم فيه مع 

لآهالأذو\ؤصأممو.
روايتان:مفيه الذي ميزعل حر فيه يُغ ملم الصوم عليه وجب ثإف 

فيه.الثارغ أسه عاثه، ١<؛^ ال2ثو؛ لأف ١>^^،؛ يلزمه لا إحدامحا؛ 
هثينهلموبيواتتو،كيل'ءل

الثيوا'ا.

الغالبق لكن الصوم، استمرار بعد الهدي إل الانتقال يلومه لا أنه الظاهر [ ١ ] 
الصومق شنع إذا فأما عني، واجد وهو حالا ذمته به يرأ لأنه الصيام؛ من له أيسر أنه 

ذلكبعد مالأ اش رزقه نم >فه، إل حج أن قل الثلاثة الأيام صام ثكون أن مثل 
قشنع لأنه أزينممل؛ يلزمه لا فإنه 



صضاه1همهمصاسمماسبجءتبل ١١٢

فضل

ن.بممح،عثن زابن ننئود انن عن يزوى لأنه ذم؛ الماون عو وتحب 
أحدرئه زلأثث الأئؤ، عئوم و ثدحو تمع، ننغ الغزال نلأ0 
ذ؛ك\كتي.ملزمة 

١،^ذم محم وحكمه الخرام، المنجد« حاصرى مذ لأ؟كول أذ ويشرط 
محاذكزناة'اا.

المح،مثل هدي عنه القاون أن العاتإء خمهور عنه الذي هو هذا [ ١ ] 
ممحالمغ بأن المتمغ عنالف لأئه هدي؛ عنه ليس ايه إل العلم أهل بعض وذهب 

لهتحصل ملم القارن وأما دللث،، عل فه سكزا اقذي نلزمه والحج العمرة ين بحل 
فمنيمل؛ ول! ^١■^^، اثئتنن ثخ م؛؛جلمالت افه لأن الأية هوظاهر وهذا هدا، 
وغاابي،ابتداثي طزفان ثا والغاية الغاية، عل ثدو )إل( وكلمة والحج، بالعمرة ممح 

القارنوأما وا-اج، الحمرة بن حل الذي المع يلرم إنا اقلي أن عل يدل وهذا 
الرجلهدا لأف حلل؛ قياسه ل يكون فأرجوألا المع عل قاسه من لكن يلرمه، فلا 
•عنه القرين أحد يقوط ذع 

يستدل(أن له هل القارن. عل الل.م اختعة؛ دم وجوب مالِق من ةائلت مال فان 
^^صاا*:مول:إنوبالألألةأنهلوكال١^٠ بقول 

منها؟أن؛همج بد لا السنة يصل كرجل محه بمجي أن . الحم، لز؛ ئا واجب غثي 

تلم وم(، ١٥ ٦٨)رنم بالحج، والإفراد والإقران التمح باب الحج، كتاب الخارتم،• حرجه أا 
قتؤهبمت•جابر حديث من (، ١٢١)٦ رقم الإحرام، وجوه بيان باب اي^، كتاب 



١١٢الوايت( باب اسع) ةت1س 

محل

أوحثياج، هوان هحثنغ )لعمزة الطواف هتل اكثقنه حاصت ؤإدا 
محوروَلأثئ عائشة، يدث قارئا؛ وصار العنزة، نع باُثج أحرم عبرها، دلك 

أوداالموايت، حشية مثع عذر، لثبر المنرة عل ا-لإ إيحال، 

تحل

الإنلأم•عنرة عذ الحل أم ئ اقري وعنن؛ الثارن عم؛ ونحزئ 
مكالراهذه أحوهات أغتزها نا الجمر لموو عبريان؛ لا ت وعنة 

الحجوحييت، إق لعمر؛ تجد بن الصبي ينول الأول،؛ والشمحتح عمزتالئ،اا 
هدئت،عم؛ ممالc واق5توبم(. يعني تبمإ، هاهللت، عل، مآكتوبم( والعمز0 

ٍايس...........
حصمحل، أن يمكن لا ولوثهلوعا الهدي ساق، إدا أيه الصح-؛ح فالخواب! 

محل.أن يمكن، لا اقدي وسا3، مفردا ولوكاف 

علالحج يدجل أن علته وجُبإ يرصه هدا كاف إدا الحال هده ؤ، إنه \محنى•' ١ ت 
الذيكاف إدا او4 هو الفصل، هدا مئر فالفائدْ هدا وعل الحج، يفوته لئلا العمرة؛ 

علالحج يدجل أن عليه نجب فإله هوقرصه وهذا الحج، فواتا مجثى بالعمرة أحرم 
ولوفاتهعمرته عل، بفي ثاء إن فإيه هرصه هطلا يكن، لر إدا أما قارئا، ومبمر العمرة 
مملى.لأنه الحإ؛ 



اصضامنييصالإئماسبجضل ١١٤

الحوأذثى مذ ظلمحْ نقه، مذ به الإحرام محزئ دأمحْ يغ الحج ولأذ 
فيهإ،الحتلف العمزمر إحدى إجراء عل قهوحجة عائثه حديث وأما أول، 

محاامحم؛ مذ أعترها ه لأم الأحم؛ الإجراءِفي عدم عل محه حجه ولا 
.^١٢ثلمْ;بمك دبك، ه ثا ِكوها 

بالستراطوافلئ، قال! ائغؤئمُ أن دلك ووجه صحيح، هدا ا ١ ] 
صحيحةالأول العمرة أن عل هدا فدل ٠، وءمتك،ا،ر لحجتك يثعك وا،لرؤة وبالصما 
اش،نقول ا فالت! لأعا لثنبها؛ تطنا صنتك«ُأ؛ ثكاف »هدْ قال: لكن وباقية، 

وأماالمممثة، العمرة بدلك ومرادها بحج. وأنصرف وعمرة بحجة الماس يتصرف 
مرادها.ليس فهدا قارنة -٦١ وصارت الحج ي يحلن، التي العمرة 

هدايممق كيف عمزتك،،، )؛ ١٤٠ررهده لعائثة: الني. يول مائل• يال فإن 
وعمرتك١١؟لحجتك ينعك وبالصما باكت ررطوافك ه؛ قوله نع 

عمزتكء؛مكان ارثي؛ ه•' النثي مول معش فليس بينها، ثنامص لا فالحواب: 
تتاأحزمت التي العمرة أن معناه ؤإنعا مكاما، فهذه دلك؛ قبل عمره لك ؟كن لر كأنه 
مكالررهد؛ قال؛ أوانه عمرة، عن ؟كفى —وهوالقران— حصل الدي هدا شيها، أولا 

مكاذهده فقال! بحج؟ وأرجع وعمرة بحج الناس يرجع قالت: هي لأما ءمزتاوئ،،ا؛ 
تامه.ثكون أن أردُت، التي عمرتلئا 

كتابداويت وأبو أاّاا(، رنم)ااآا/الإحرام، وحوم بيان باب الحج، كتاب لم! مأحرجه )١( 
تقؤهبميا-عائشة حديث من (، ١  ٨٩٧)رقم القارن، طواف باب الناسك، 

توملم (، ١٥٥٦)رقم اء، والنقالخائض مل كيف باب ا"ب، كتاب البخاري، أخرجه )٢، 
عائشةحديث محن )ااآآا/اأا(، رقم الإحرام، وجوه بيان باب الحج، كتاب 



١١٥ةتاباثعء)ب1واالواكتا( 

فضل

الصوت^ وأم امحث.ي لأف امحه؛ لننخرم نيس 
سصمملأفىككمم،إنس م زصفبجا:د 

مممق.٠ < ٤١١رمول يلبيه هذه أف عمر ١^، ووى ث،ل لكءا ثريك لأ وال1ك، لك 
و.

إذاباللكز س1و!، لأما \ص فهييثن ؤإقاْة إجابة )لحك(ض: ]١[ 
امحرار،أهللق وست من قس دعاءه، أجاب إدا الشخص ش ؤمن فيه، أقام 

سئلتفلو يعملها، ءلاعة كل ق رثه يلي والإنسان الغية، حقيقة لمصي وليس 
متللقنتا يقصد مثناه فهي ^_، للقلبية حصر فلا لله• إجابه دلث،ت يوصأث،؟ لم 

ايم محوه ثن ره ،؛ ٤١٠٧قوله ونفلره التكرار، 
المحرار.مهللق بل فمط، مرص الراد ليس لالااك;'آ-أ[، 

\ي:1\ش)م(ص)ملأشذك(^١يله:»وكاتيأولش« 
منوهدا الإخلاص، لتحقيق الثركة؛ أونفي الشريلث، دس لأف الإخلاص؛ نحقيق فيه 

ءإنالإخلاص ينفثن هوص يل أيصا، محقا ما فليس ^،، l.jt>Uالتضمن النفي 
لأنهأحنن؛ والكنر امحد(، )أن وئرزى: امحد(، )إن ثرزى: لالئ،«، واشمة الحاد 

لهلأن ض: له، الحمد بكون التليية لمدت امحد. أن لثالث، لوثلث،: إذ وأشم، أط 
والنعمةالحمد إن والعنى: أعم، فكون استئنافية، ا-إئملة صارت كنزت فإدا الحمد، 

سلكللكل،،ّواأولث،أولمكج.



صضاهانينيصالإئماسبجضل ١١٦

ؤالخشوم،ه١^؛ ها؛لآننيزاد:وكذا 
تدك،ناو زتثو;ك، وك ه: ؤزاذ وك. ، iglزثنعو:ا ئزص:ا وك، 
زضيأزوم تئدا طا، ظ ؤك ظ\ذوو: زالخم. ذ\و>0ع\بخ ؤك، 

ائ.فأولمبج

والنعمة!بالكإل، الحموي وصف الخمد! والملاكء< لك والنعمة الخئد ررإن 
والإنعام،المقل من له وما الكإل، صفات! من له ما ■ثل تجند عئؤهل وافه الفضل، 

للث،،هوله! العملِفي اسك5ماوث، )إن( لأف الوجهان؛ تحوز أوبالثصب يالصم )والئاك( 
ح:جك ابن قال، وقد 

ئنمحؤلأُتعدأو )إة( ضومت، اغل منطويالث، وجائزردع
محهلوفهثكون النصمب، فعل بالعنب، رالللث،( وتحوز بالضم روالملكؤ( مجوز 

للئ،.واللك، والتقدير! محدوف،، والخير مثدأ ئكون الرفع وعل )إل(، اسم عل 
للاحلاص.نأكيد ض شريلئ، ررولأ 

إيآم: مول وص اثالة، الأضالاِفي أخد ئدا ثنة. إبا المزلف،! وقول 
كتكبيرّة-تا إلا الإحرام يتعقد لا ركن إما JاJثا! قول وهناك بدم. تحز واجب 

؛.الإخرام٠٢
لكنكدللث،، تتا الصويت، وري مزكية، ئنة أما — أءاللم —وافه والأقرب 

الصوت.منهنزمع يهللك، فلنند النساء أما فمط، لالئجال 

)ا(الأكة)ص:مآآآ(.
X٤٥٢/٣(،والإضاف)٢٧٠/٣الض)انظر: )٢( 



١١٧ا الواله ممبامء)واب 

يلإنماِراتي،هعاار

نها،لكن محها، الشن^ وادة لخدم ١^ أراد -وافُأعالء- ث ]١[ 
دونالثيء جواز وص اثس، بنص وانثكزهأ أةئرها كنت التي السائل من وهذا 

زادوا،اسنمالوها أمبما والصح—اية الزيادة. تحوز يقول؛ ا،لولف ا فهنمثروعسه، 
القاع،وةهذه وترزنا ^٠١، \لثئول أن ْغ الزيادة هذه سشصث، لا دلك غ لكن 

وذكزهقاأ،ثااة.

ص-ؤةن بتجتم قرأ إدا فكان مرية الني.ِفي بعثه الدي الرجل نمة منهات 
نكنعايهُاُ، سكر ولر وتلم آله وعق عليه اممه صل الني دلك نشر ه، أمحي آثة 
للأمة؟دلك ثتٍع هل 

الخواب:لأ،لأمولهولأبم.

،له نأذيز لأمه صدته نحرافه تحعل أن اسسذانه ق عيادة بن تعد قصة ؤمتها 
موتما؟بعد أمه عن الإئان يتصدق أن للأمة شنع هل لكن 

ولوتكلمتنفتها ؛^، ٠١أر إن مال: الذي الريل أيما وكذك لا، الخواب 
ولكنلرينتعدللئ،للأمة.٠، ®يعم®' دال،ت عنها• أيأئمدق لتمدئك 

اشتوحيد إل أت ه الني دعاء ل جاء ما باب التوحيد، كتاب الخارىت أخرجه )١( 
رنم؟٠، أحني اثن نو قراءة فضل باب اهرين، المصلاة كتاب ت لم وم(، ٧١٠٧٥)رقم 

ءاسة^^بمها.حديث، من (، ٨١١٠)
من(، ١٠٧٥٦رقم)ه، صدقة بتال أو أرصي ةال،ت إذا باب الوصايا، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

د؛ءيبممح.هماس ابن حدبنا 
كتابلم؛ وم(، ١١٠٨٨)رقم البغتة، الفجآة موت باب الخنائز، كتاب الخاري؛ أحرجه )٠٦( 

ة؛.بمآا•عاسة حدبث، من (، ١ ٠ ٠ رقم)٤ إليه، الميتا عن الصدقة ثواب وصول باب الزكاة، 



^قضاه1نينيههاسمما'سيضل ١١٨

هيُ«اضِ زنوو زلزم يئوذ، الذي الثاز.^١ »زأثز خابز: ئال 

اممبذكر يه ؤاَ مرصع لأمه هبمدها؛ البن عل يصل أف وبمثب 
ُ.كالأدازا ه زنوله ذكئ فيه ذقآ ثعال، 

تث1ينالأاراألاشَالأه، ئأيمأو 

يزيدونأصحابه ؤيمع -ها يلثي الي الئلتية عل يزيد لا كال القلبية هذه أيقا 
الرسول؟قاله ما ؛ Jpمتصر أن أو زادوا كإ نزيد أن يثنع هل ولكن عليهم، يتكر وإ 

الأسوة.ئوالأصلِفي لإثول لأف شك؛ بلا الثاف الحواث 
ذكرفه يثنع الله ذكر فيه فرع ما كل فهل صحيح، غثر قياس هدا ا ١ ت 

الزنول؟

افه,بم فممول! الدح عند الرسول ذكر يكزْ المواصع ذبعص بل لا، الجواب،• 
مول!ولا اف. بنم مول! الوضوء عند الرسول عل تصل أن ويكزْ 
ولوقالأحر الثيء شابه إدا ومعناه! جدا، ضعيف الشته فقياس محمد. عل صل اللهم 

انهنظر فيه حديث ق وزد لكنه نثثر، فيه وهدا مطردا، قياما جعلوه واحدة صورة 
•^٠١٠الني عل، امحه يعد يصل، 

نظن.صحته لكنِق آ، لآ[هداأيصاوزدفيهحديثُ 

كانيتب.نال: صد صالقاممبن (، ٤٦والمهقي)م/ الدارممي)آ/A"؛؟(، )١(أخرجه 
العجمق واممراق (، ٧٩٧رنم  ٢٠٠٧)ا/السناوى— أارس_، ~-الني. ل الشافعي أخرجه )٢( 

خزبمةحديث من (، ٤٦)؛،/ واليهقي (، YV-A/Y)والدارقيي (، ١١٠٧٢ رنم  ٨٥)؛/ الير 
رً؛هبمنئاثابت، ابن 



١١٩ةت1وااسءرداواالوادت( 

ررثنضلاضه:صل:لأس:
وأصحابهو. ، ٧٥١رنوو ®مدم عباس• ابن ومول علتؤ■ مممق وحجا® عمرْ لبيك 
ثلإولبالحج«.ذم' 

ابوا-ئابتومحال أنس. -يدث بالعنزة؛بدأ ثط الماون ثر إدا أحمدت محال 

إنحجا• اللهم لبيك يمول• وأن إحرامه، يدكر أن يثحمث، امحه الصحيح [ ١ ] 
مارثا؛كاذ إن وحجا. عمره ^^ ٧١ل؛يلث، متمتعا، كاف إن عمرة. اللهم لب؛لث، مهمدا، كاف 

ع،جل•افه لثعائر إظهاوا 

ه•اه برسول التأمحى باب س هو ؤإنإ الرياء، باب س هدا وليس 
الت1وة؟عق أيصا نحن نزيد أن ن هل ماله: 

انالإنمحوي الرادة جنس أم الزنول دام U ونما: باشة نما إن الخواب: 
ؤإندلك، اسه ما أو ثزلث■، مثلا إما لنص معارصة فيه يكون لا أن بثزمحل ثاء ما 

والأولوهوأول، فهوأحسن عليه والصحابة ه الزمرل أم ما عق لاثنيي بأن نما 
؛لأممالأضارثلشةالئئولس.

ثأعني ا الخوار إل يقول•"ليلث، كال ايه صحيح ث• أحمد الإمام ووى محي لكن 
فهوؤلثب.أحياثا الكلمه هد0 زاد محإدا ه، السي 

محمدالتلبية، أزل j أم أيضا الى أثناء نمم، الحاخ يكر ثل قائل: محال فان 
هدا؟علينا استشكل 

خ؛ئيبمل.هريرة أ؛ى حديث من (، ١٣٤ )Y/ أحمد الإمام أحرجه )١( 



سقضاصينيصالإئماسبجضل ١٢٠

فنل

»أنبمجس: ان زاح؛ نكث البدا:ثبالةف1ذا نشئ 
مائمهبؤ وانتوت ناحلته ركب يل، صلأيؤ، من مغ حنن الإحرام افه. رتول 

أهأيَد«•
جتيلارأثاف محال؛ انه اللمئ. عن روي لما بثا؛ الصوت ريع ؤينثحب 

ينهيولا صحح. حديث بالإهلأو« أصواتم يرمئوا أذ أصحابي( آمر اؤ° هأْرزإ( 

ثإنيةي المستحب أن( ذكر الومؤ، أن وسمعتم داج، يدكرها فالخواب! 
مواصع.

أوئث؟قارنا كاف ثل:يكرإن، قائل: محال فإن 
أوتحجا. لثك أو: وحجا. عمره لثلث، ض'' وقت مقى كلما نعم، فالخواب: 

٠عمره لمل 

 [ ١ ] ١^Jjlj  ل ئثاك محن بأزبه، لاJ٠١^^الثثول أن أطخ ذ^
ارمقواأي؛ امس^كماار عل ارموا الناس ارآبما مالت بالدكر أصواتبمم الصحابة ري !ا 

تيعني صراحاؤ تتا ثمئخ كنا حابر: ققول< هذا وعل بذلك، اسدل( المؤلم( وليت( «تا، 
وكلفة.مشمة غثر من 

(،٢٩٩٢)رقم التكبير، ق الصوت( رفر عن يكره ما باب الخيال، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
من(، ٢٧٠)٤ رنم الموت، حفص استحباب باب والدياء، الذكر كتاب لم: وم

نخهقبمته،الأشعري موسى أي حدبنا 



١٢١مماو،اأعجرواباأواستا( 

^^ها؛محلإافالإئذه
لأيسثالإممثبجا؛ 

يمف، يصحى منلم مذ ررما ماو: انه اممه. زثوو عن يزوى زلأي 
ماجة.ابن زواه 1مه« ولديه ٌكإ لمال ذنوبه، عابش الشنزر!لا حرئغيب 

نبشأن ناد؛ا، مط أن نشزا، ه إذا هوئثاضع: و انبمايا نقأكد 
الئمال،وفيإثاواشالممن ا1كئوسنإذا ^طورناطا،وفيماثوزات 

لآمم1ل:ك1نواظوو
زمحألِقانتزتيهناحلته. نإدا لميراكبا، نإداعلاسنا،نإدا مطنائيا، نإدا 
الخج؛ررأهصل :٠ الم قاو ومحي ^٠؟؛؛^، ٥١١و؟5ثث الأصوات، ثزبع الناصع هده 

الدئاء.إتاله زالثإ: ص، نقع زال،خ: غرين. خديث نئن زاكج(( الج 
ام..................عي. مهمِفي1ام ز-محا 

الذيبالدكر حص تمهر لا الرأة ي*ني• حقيقه، المربون هم قفهامئ العلياء [ ]١ 
صوتهاالمرأة ثري اليوم؛ بالناء بالك محإ الفئة، من حوئا إليه؛ وثممزب ض به ثسو 
بلاالصحابة عهد الفئةِق من أشد الحاصر الومت ق الفئة أن نع الدكر، بغير حص 
شك.

الهنلعل عورة صوتها يكن لر ؤإن المرأة أن للنساء لي؛ أن لنا ينبغي وقدا 
إداإلا الكلام، محالات كل ِفي الصوت تحفض أن حقها ل ائثروع محن الراجح 

ثلث،لا فهدا النساء، سعلة ق أوموعغلة يخطبة ثقوم أن مثل نساء، إلا عندها يخن لر 
حائز.أثه 



اسقضاه1همنيصالإئماسبجينل ١٢٢

رثايةلأما والزي1دة؛ باس ولا ثكزارها، الأثرِفي لعدم واحده؛ مث؛ التلبيه وقئزئ 
ذكر•

لأماوماّكه؛ الخرم مساحد وماير ؤمتى الحرام اثنجد يهتي التiJوينتحب 
عنروي 1ا وأمتنارْ؛ الحل مناحي إظهارثاي ينتحب ولا النثك، مواصبمع 

إداالتلبيه إثإ لجنون، ^١ إل مماو1 وا1دونه، يلى رجلا نجع انه عباس ابن 
َاا[ََ؛

•بررت 

وأماالمائي، اتر للمثكون إن،ا التلبية إن ^٥١^٥! ٠ الإملأمر شخ مال ]١[ 
بمال:حش القاعد والمازل دعوة، إحابه التلبية لأن وذللث، فلاثش؛ اص 

لصانه ونلم آله وعل عليه اممه صل الى عن يثبت لر إنه وفاوت للدعوة. مجيب إنه 
عنثنت، ئد لكن نإرْ، حال يلشي كال إنإ متى، أو مزدلفه أو بعرفه مقيم وهو 

إنهئال: العموم حدا أحد فض ٠، العهبةر حمرة رمى حض يلش يزل ل؛ الى.أيه 
اأولف.كلام هوءلاهر وهذا إقامته، حال وق تزه حال ق يلش 

 Mء أM

(.١٧٤،١٣٦/٢٦)١(انظر:مح٠وعاكاوى)
الحج،كتاب، ومسلم: ١(،  ٦٧٠رقم)و-م، عرفة ض النزول باب الج، كتاب البخاري؛ أحرحه )٢( 

العباس){.scfSين الفضل حديث، س (، ١٢٨١رقم)التلبية، الحاج إدامة اصتحباب باب 



١٢٣الإمام( سورات ةتاuامجرbب 

^^واساوراوالااالإمتم 
إM أ ت* 

محبم؟م
تالمرة:ب\*ا[.نخأه فهي نض وئش ثعال! اممب لموو ا-لمإغ؛ أحدهات 

لأئةلثهوة؛ المرج يوف محا اقاثزْ ومحرم ابئ• الألمن•' ءثاست ابى وقال 
م،ثةئ؛ائنهِنية؛لآ^زغ

المتاثزة.ياقته انتمت1ع، 

الإحرام؛ومحظورات اثع، وهو الخثئر من لأما المثالة؛ يالفناء ئكتب [ ١ ] 
الإحرام.ستبها التي المحظورات يارنيت سه إل الثيء إصافة ياب وهومن تمنوعاته، 

الدليل؟م نا ئائل: ئال إذا ضة. إما ئزله: ]٢[ 
الفمهاءعند معروف ثيء ومحوا والأستقراء، التتح هو دلك عل الدلل قلنا؛ 

الحظورات؟امحزو ئدا لماذا ئل: فان 

افُينملأ؛صم »ثلأة النئ فقال ذلك، يمثل ج\ءِت الثنة لأن تحا; 
يلم jaUناقان، ، ٢١أيأ: قذب نم ذلأص إي دلاظث اكات؛ 

ظلمؤق اف اان1اتهمملهم صإأئئهوثؤ1 ويال وق، وعدد فحصر ٠ ال،كاذدء،اار Jالخلم، 

حديثمن (، ١٠)٦ رنم الإزار، إسبال، تحريم غلظ يبان ياب الإبجان، كتاب مسلمت أحرجه ( ١١
ننحهتن.ذر أبي| 



^قضاه1همنيصالإئماسيءتبل ١٢٤

قفل

محورولا لعإوْ، ولا ليه يعقده أف للمحرم قور لا اذيح؛ عمد ١^^،■ 
ارلأيتمحت اللمي. أف عماف بن عقاف نوى ، 'محرمة؛ عل ولا بحرم، عمده 

ص.............ب.

الثنة،ق أصله جاء ئ فهدا حصر أيما وهذا الحدين، وذكر ٠ ..®ر ظله. إلا ظل لأ يوم 
^j-،؛هدا أن شلث، ولا العلم، العلم لتقريب دللث، ذكروا هءهإممه والعلكاء 

المحفلوراُت،.ق والثنة الكتاب أو0لب ابحث \زأيجءأ.' العلم لطالّ-ا ا فلنلو لأسا 
وسرهسبمائا،وماق اطه يعمة من فهدا اسيعاما، لاتستطع ورب،ا ممرة، أوقائا لأمصى 
للناس.ويسنونبا الأشياء هده يذكرون ثقات عاتإء يثر أن لعباده 

•عليه يترب تما يتم، لما وهوأعظمها ا-بمءإع أولها•' 
ولاحدادمورث- ولأ رمق ثلأ اثع نهره نم ؤنى قوله دللث، ودليل 

الأمةأعلم من وهو هبمتمحا، ءباسرأا ابن فثزه والرين، [، ١ لالقرة:يار ه لحج ال 
ا"بماع•بأنه ثر يالمم 

محزملأيه لشهوة؛ المزج دون فيإ اثاثرة أيصا محرم إما ت فقال، مقدماته أما 
فكذللث،كالصيام، لئهؤة الماثرة فحرم للوطء، محرم الإحرام" ~أ؛ا• لأيه للوط-ء؛ 

وهوأيناامتنتاع، بانهئئ دللث، وعلل إليها، النظز محل ولوي لشهوة الطر عله محزم 

ومسلم:(، ٦٢٩رثم)الصلاة، يتفلر المسجد ق حلس من باب الأذان، محاب الخاري: احرحه )١( 
خهنبمتن.هريرة أبى حديث، من (، ١٠٣١رقم)الصدقة، إخفاء قفل باب ارزكاة، كتاب 

١(.٥ ٢ )A/ شيبة أي وابن (، ٢٧٧)٦/ الرزاق عبد أخرجه )٢( 



١٢٥الإحرام( سلورات ، jbةت1وااسإ)

لكنمJةل١'.المحاخ نم؛ الق نحئ؛ الإخزام زلأف 
عنئا٢'.اثهذ ماد الممحي لأف دالث5احثاطو؛ ئم ؤإف 

0و}وا.'اض موو بدليل يلروجة، إمساك لأي بالرجعة؛ ولابأس 

كإمتاكهابركنحرم، ملم ولاإدغبما، ولائئود، محورشروئ ؤاي 

منقومها ما إل دؤسه استمتاعا كوما مع والماثرة مباثرة، من قومه ما إل دؤيعة 
اياع.

ثىاله وهو ءثؤأدةلأؤئ^إ الثر«ول عن دليل عندنا عريب، قياس ندا [ ١ ا- 
الامتنتاع،إل ئوصل أن ثمكن دؤيعة كل فجرم أوعءطبر*ُ، أويي المحرم يتكح أن 
منبه؟يكون أين وهومحرم هح إدا الإنسان إن ثم 

افذكر عن ؤينثغل النتل؛،، ثكميل عن بدلك يتلهى أهله، عند الخواب! 
الباب.ئد ملهيا ^؛؟5؛ 

امرأة.ا تخطسأن المحرم عل تخرم حرام، الخاء بكسر الخطبة وأيفا 
عنه.المنهئ اد فمهمة قاعدة هدْ ]٢[ 

يطلمق-لر من عل طلائها بعد الزوجة رد هي التي الرجعة قاس معناه؛ ]٣[ 
،٢٧١فدا يخةآممئِفي قاماته غالت، قبوإن من عم ف، ما خال كل ونل 

رمح؛هبمنن.ءث،ان حدث من (، ١٤٠٩رقم)الحرم، نكاح تحريم باب النكاح، كتاب مسلم؛ أحرجه )١( 





١٢٧ةت1بامجربمبضراتالإمام( 

١^١'.^١٤ مأشه للإ-مام، مد ممد لاك قيأ؛ محي زلا 
ئاث'ههممحأ ُؤمحألآ د؛ئالت اممه لموو الشعر؛ مطع الثالث؛ 

يتنظفلأنه ^؛ ٠٥١شعر نمائر عليه ؤقنثا الرأس، حلق عل يص لالقرةتا"ها[ 
علهيئرم ولا كحلمه، وثممة ومملعة الشعر ومحص الرأس• حلى ماشة به، ويرثه 

^^^ُلأ:غئه/ثبملسم

شرازْلا الكريمة الأية ل كإ الصيد قل ١^ امأ ي، إ الصيد شراء ء ١ ١ 
ولأتملكه.

والأصلفدية، فيه يذكر لر لأثه معه؛ فنحن فد«لأاا نجبثالئريج "لا موله•وأما 
دلكوعثلوا الفدية الطي-بط وي المخيهل لبس ق أوجبوا أنم سيأتينا لكن الدمة، براءة 

أنص أبلع شابا كاف إن محيا لا له المحاح بعمد ان الإئرمه أن وأظن للرمه، بأنه 
امرأةعل المحاح له عقد الذي الشاب هدا ولذلك ورداء؛ إزار عليه وهو ثوبا يلبس 

١^^شدة ص الأرض عل وليس الهواء، عل بمشي أنه رى ر؛،ا يريها كاف 
ولوأنناالدمة، براءة الأصل لأف الفدية؛ محب لا أما ل معهم نحن حال، كل عل 

جثيا.هدا لكان به النص جاء ما إلا المحظورات حيع ق قدا طردنا 

والعكسس،ولأظبالأممالأج، 
اللفظبعموم انمرة قلنا؛ وقدا الأخص؛ عل بالأعم يستدل j*^؛،؛ صحيح، 

فيل:إدا لكن نظر، فيه هدا الأب، عل بالأحص يستدل لكن الم-،، بحموص لا 
فإنناؤأ ب أم فنمله وشروطه القياس أركان تن، هل ثنظر هدا عل هدا يقاس 

الرأس.هو نحلق لا الذي الشغر ص عليه فالمحوص مله لا 



صقضاه1يهمصالإئماستيضل ١٢٨

إوالتهقله عينيه، قعش حاحته ثم انرسل أو ثم عيه ق حرج ثإل 
صالإدا لكلص1د هدخ عز من ^١٥ يقع ثة ئكاو الشمآداْ، لأو عانه؛ فدثه ولا 
ء•

بالرأس؟يلحق هل والعانة والإبتل الرأسكالثاوب غثر أما 

لأسابIالقياس يصح لا  I(JL^قد الخراب! 
فرإن العلم: مِممابمإزاض،بلثال:ضأهل ولا: 

كونفربا إزالتها، يهللب، مما فإما الأحرى الشعور بخلاف إدقاؤْ يهللب مما الرأس 
دلكإل فيحتاج يذكروهومحرم ثم الثحورؤإزالتها، ُنه بحلق يتنظف أن نني مال 

صرورة•لتس كان bن 

بمحلللن لأئه وهوالتحلل؛ سك 0، يتعلق لأيه حرم؛ إنإ الرأس حلق أن ثانيا! 
بدونالإنسان يتحلل التحلل، ٩ يتعلق فلا الأحرى الشعور وأما أوئقمثر، بحلق إلا 
دونفمط الرأس حلق هو إنا المحرم أن إل ا الظاهرر أهل ذهب وفدا يزيلها؛ أن 

الشعور.س غرْ 

كحلقه؟الشعر قص هل يقال: أن بقل 
فهلْالحلق. إلا م لا نما: إذا وأنا كخلقه، قئه أن شك لا نتب، \يوب: 

يقمرفلا سلث، أيما الققصر لأن وذللث، الفلر؛ س حظ قا ليمن محضة ءلاهريه 
بمر،فلا عتره رأس حلق إن أما مته، محل أن قبل النئلث، -؛دا يأق ولا ان الإن

ويأثم•
؛Y(.n/Uالمحل))أ(انفلر: 



١٢٩ةتابامجرببسا>راتالإءوام( 

أوصدلع،ثزأسه، والقروح فته، لكلمنل الثعر، عز من الأدى كاف نإف 
هعلوَلأنث ، o^Jb!١ ١^—ديه؛ وعليه إزالته، مله معره لمحرم علته؛ الحر أو؛ندة 

مذبخلاف لجاعة، الص1د قتذ ثن كإ فدسه، ملزمته صروعتحه، بدمع الخرم 
أذاةالشما١ا.

الشعرإزالة بتحريم وقلنا شعر عينته ق لونزل يعني• صحيح• أيصا هدا [ ١ ل 
عليه؛كالمائل أذا0، لدمع دلك لأف يزيله؛ أن بأس فلا بعينيه ونزل الرأس غثر من 
قتله.ذ1اك بالمتل إلا يندئ ولر عليك صال إدا تحريمه وهومزكي الصيد أن كإ 

مامنه يقص أن مله نظره يغْلي كثثرا وكال الحاجب شعر نزل لو دبل-، ومثل 
الرأسل يكون أن مثل غثره أدى لدمع الشعر أزال إدا وأما ه، نفعن الأذى به يدمع 

الفدية.فعليه الممل ين.هب أن اجل س الرأس تحلق أن وأراد الشعر، 7آن>ا ممليسظل 
هسويه يأسه؛• نن أدى أويرء ممءببما بم ؤء-ن'؛اث تحال• اطه مال المران نص وهن>ا 

اللهرسول إل محمولا به جيء حيث دلك يمر ءجرْ بن كعب وحديث آ، ١ لالقره؛ا"ه 

والونخالمرض من وجهه عل يثاثر والقمل الخلية يوم وملمم آله وعل عنه اشُ صل 
هنالأن ويمدىُا؛، رأسه تحلق أن أنرْ ثم ماأرى®، بلث، بغ الوح أرى ®ما'كئت، 

قواعدق قاعدة )؟تء ُ رج-،ر ابذ أحد هنا ؤمن به، غ؛رْ أدى لدمع الشعر أتلمنا إنإ 
صمته.به أذاه لدي أتلفه ؤإن يقمنه، لر أذاه لدهع ميثا أتلف من الفمهت 

تلم وم(، ١٨١٦)رقم هلع، نمن، الفديت ق الإثلعام باب الحصر، كتاب البخاري! أحرجه ( ر١ 
كعبؤحديثا س (، ١٢٠١)رنم أذى، يه كان إذا للمحرم الرأس حلق جواز باب الحج، كتاب 

خ؛ؤيس.عجره ابن 
لابنرجب،)ص:آ'؟(.القواعد )٢( 



صضاهاضشصالإئماسبجض ١٢٠

جلخوآحر يضمنها، لا فقتلها، يالمتل إلا ثنيير ولر شاة ظه صالت، رجل مثال؛ 
والثانيةأذاها، ليقع أتلفها فالأول يضمن، وأكلها لغبمره وهي الشاة يبح إل واصطز 

-ها.أذاه لدئعر أي: غرها، أدى لدهعر 
الفدية؟عليه يب ثل رأسه بنص حلق نتن قائل؛ مال، فإن 

إؤلعامفعليه شعرة قلإ إن يقول؛ العلياء بعض خلافح؛ فيه هذا فالحوابإ: 
يعي؛مدم* شعرات، ثلامث، فير ؤإن مكيي، فإءلحام شعرى ممي ؤإن مسكين، 

أيام.ثلاثة أوصيام مساكين، متة أوإمحلمام دم، 
أيصا؛تقصيرا ولا حلما ليس شعرات، ثلاُث، قهفير لأ0 ضعيم،؛ القول، هذا ولكن 

ينحزئ شعرات، ثلاث، إن يقول؛ أن شحرايتج ثلايث، الفديةِل إن قال؛ نتن يلرم وقدا 
هذا.مثل ق الفدية ثلزمه لا وأنه دللثؤ، خلاف، الصحيح لكن التقصير. 

ييراجزءا إلا نحلق ول؛ الرأس، بمسنعب ل؛ ولكنه لحاجة حلقه إدا علينا بقل 
فدية؟عليه فهل المحاجم؛، محل نحلق أن مثل منه، 

فدية،فحليه واضحا ينا رأسه من جزءا حلق لأيه شيئا؛ عليه أن الالم_ج الحوامحبح؛ 
رأسه،ق احتجه؛ الني. لأف وهوالصحيح؛ علته. فديه لا ٠؛ الإسلأمر شيح وقال 

الفديةعلق واممه فدى، ايه يتمل ول؛ المحاحج؛، محل سيحلق ويالضرورة ، وهوهمرم 
تاومرة;آ'ه١[١عنموأ كله؛ الرأس بحنؤ، 

)ا(محموعاكاوى)ا-آ/آ-اا(.
كتابلر؛ وم (، ١٨٣٦رف؛)للمحرم، الحجامة باب الصياو، حزاء كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

جهنبمته.بحينة ابن ينا حل. من (، ١٢٠٣رل؛)للمحرم، الحجامة جواز باب الحج، 



١٣١الإحرام( سلورات بإب ةت1وااثعع) 

نحل

الشعر،أفجه بإوالته، ؤثرمه محي، جرء لأله تئرم؛ الأظمار ميم الرابع؛ 
مماأكؤ ئص  jjjالرذي، كاشمحر عيه يديه ولا إراثثه، قلمه ظمئ0 ائكنز ؤإن 

ظئربمص إلا مداواتنا يمكنه لا قرحة مداواة إل احتاج ؤإن فديته، يعلته ائكثز 
صا١ا.لأذى ئسا اوأس، كخالق اكد:أ، زه مثل، 

لحاجةبعضه كاف ؤإن الفدية، فعليه حميعه كا0 إن الرأس ثعر فحلق هذا وعل 
كالؤإن عايه، فديه ولا فهوحرام لخرحاجة بعضه كال ؤإل ظه، فديه ولا فهومباح، 

المسالة.هده ق الراجح هوالقول هدا إطلاقا، ثيء فيه ليس فهدا أوشعرتع، شعرة 
الأظفار.ثقلمم الزاع؛ ثا ١ ت 

لأترمحب،نما: كدك، كاف إن الحكم اتيِممانٍطبه فهل الزن. الدليل ملما: إن 
هذاكل إذ بدنالث،. ومخ ولا ثوبك وٌّخ ولاثغجل بمابون، ولاثغتسل مكمة، سارة 
دأكلولا ثرمه، هدا كن؛ لأن اروحت؛١^١٠؛ سثعمل ولا مكيفة، بحيمة ينزل ولا رمه، 

متق.فإ يرمه لأثه الدجاج؛ لحم 
علدليل عندنا ليس يعني؛ الرثه• هي العلة إن محال؛ من مول: حال كل عق 

أنعلمتم وهد [، ١ لاوقرة!ا"ه ه عنموأ)■*وحك موله: إلا البدن س مي؛ ^ ٥٥محريم 
قياسوقدا نتالث،؛ فهو اشحلل، به يتعلق الشعر أن هو دلك س الواصح الئعليل 

دليلهناك وليس الرأس، شعر عل الشعر بمة قاس ص أصعق، الشعر عل الظئر 
أبما.فيها الفدية وجوب عل ولا للمحرم، الأظفار ههلمر تحريم عل يدل، 



اصضاهايهمصاسممأسبجضل ١٣٢

^fومحمuنيزكنءيأزهم
ا؛............,..,...,......وا-ؤذل والثزاؤيل والميس لكلمميص منة، عفؤ 

أظفاره،بمص أن الحرم عل تجرم حرام، إنه بمولون• المقهاء جهور محال ما عل أكن 
والثلاثةمنكست؛ن، إطعام والاثنتن مسكتن، إطعام الفكر لكنل، الفدية، فعثه فعل فإدا 
أيام.ثلاثة أوصيام ماين ستة إطعام وب؛ن تينه تخيير دم هدا فالدم دلك ومع دم، 

ثيءولا الأذى، بمصه يتدؤع الدي النكيرفمط هدا بمص وآذاه ظمرْ انكنر فان 
أدى.لديع أتكه لأنه ظه، 

إلصاه،صمسأخلمحاج ^٧، 
أنهل مبني وهدا الفدية، عليه ولكن دلكا، إل للحاجة فجائز المرحة هذ«ه مداواة 

الفدية.فيه الظئر قص 

لكنيوجوبه، وعدم التحريم عدم عندي الراجح فديه• فلا القاق• المولط عل أما 
بالعا،احمِاما الإحرام محرمون الأف الناس الناس، ماون من حوما بدللث، أش لا 

الختوى•عل يريب ما إل ينظر والإنسان أكو، فيه تهاونوا حلال. فيه قيء هدا ولوقلنات 
يتجنبونالناس أن الك هنما غاية الأمر، هدا ق شططا لرثرئكب دمنا وما ثار، آس 

عليهم.ثيء لا لقلنات الأظفار قصوا أن بعد وسالوا ولوجازوا الأظفار، قص 
الئئة،ق ولا القرآن لاِفي ثرد لر العباره وهده ال1ح؛هل،ا ليس >رالخامست [ ١ ] 

لكنهاتعال—، اممه —رحمه النحص إبراهيتز التابعين مميه ~ةا ثكلم من أول، قيل! ؤإنإ 
الناسصار هدا الثقِق يه جاءُت، عثا العدول، أجل ومن الثثة، ق ولا القرآن لسست،تي 

ذللئ،،أسه وما المخروز الكمر عن ويتساءلون ائخروز، الخن.اء عن ساءلون الأن 



 Lu؛؛S ١٢٢الإحرام( سموات باب ر امع

مىالمحرم يلبس ما اش ومول يا هال! وجلا أن رْ.بمنق عمر ابن وزى لنأ 
\ع\دلجزلا ، ٣١زلا اضض، ر>لأ:قش ه: اض ننول ئال الناب؟ 

زصىالخم؛ن، هلثى م نجد لا أخد إلا الخفان، زلا اواص، زلا 
ئممقالزنز« زلا زوان تثة ^؛1 ١^٢، من ينز زلا :، ٣١من أني 

 "t'١١] .عليه 

ولومحيتلة، لينت، عندهم لأما خياطة؛ بدون الثرجة المنيلة لبس ل بأتا يرون ولا 
التعميم.مدا من أهوف وصار ممره، إشكالات عنا لزال التق يه جاءت بإ أحدنا أننا 

ددرْااعل للبدن عمل ما كل لبس علمته نجرم الخيط، ®لتص فيه—ول 
أمثلةصزب، ثم دلك،. أشتة وما والكلم كالراؤيل عضومن4اا هدر ارأو مثلا كالمميص 

عليهومل عليها، منصوص وهدم والخم٠اا. والسراويل والترش راكالمميص ^ ١٠٥
وهوالعإمة.واحد 

يلبسما اش، رسول يا هالت رجلا أن غ.بمثمحا عمر ابن رواْ ما ذكر ثم ء ١ ت 
فقالالحج إل عرج أن فبل اش.ُنة وهوِفي الني. عل ورد السؤال وهدا المحرم؟ 

ب''^مالضشىمح\لأضمحنلأمح،اين.: 
للئؤال؟نحالفة الخزان فهلِفي 

مثثا،الباقي صار نمينا فإدا ؤإتبات، ثقي وعدمه اللبس لأن وذللث، لا، الخوارّ-،ت 
اشلومومن ذللثه. يرى ظ ايز الش: صار كداؤ ولا كدا ولا كدا نم لا قيل: فإذا 

وتلمآله وعل عليه افه صل البي عدل فلهيا يلبه؛ لا ئ أكر المحرم يلبه ما أن 
مجابائح أ-ني، كتامح ت لم وم(، ٥٨• رنم)٣ الرانس، باب، اللباس، كتامح اJخاريت أحرجه )١( 

عمرابن حدبمإ س (، ١  ١٧٧رقم)أوعمرة، بحج للمحرم يباح 



اصضاهاهمفيصالإئماسبجءتبل ١٢٤

حننمن وهدا حائزا، يمع لا ما ؤيكون يلثس، لا الذي وهو حصره، يمكن ما إل 
الكلام.له واحتصز الكلم جائع أعطل وأنه ، الئمول يعليم 

والقميصالمزواحد، ولكن حمعا، )الممص(. عندي؛ القميص* ®لايلثس مال؛ 
وهوالمائم،ا ®ولا والثاق؛ القميص، هدا الأف، علينا التي ثيابنا والدنع الدنع، هو 

ؤيقطع،ق يلبس ما وص الثراؤيلاج،؛' ®ولا والثالث،؛ الرأس، عل يكور ما 
ولهاأكإم لها واسعة ثياب، وهي العناء؛ مال برنس، جع اواص* ®ولا كم رجل لكل 

مامحروق، الخمافاا راولأ عندهم، مشهورة النارية ويلثها بالرأس، يتصل غaلاء 
الرجل•عل وثحوْ ابلد من يلسرا 

اصأن«من أنمل الخمن مئيى ننلمي نجد لا أخدا ررإلأ قوله؛ 
الكحب،ن.س أمقل يقطعها ولكن ا-لمهن، يلبس أن السعلمتن تحد لا لمن فرحص 

معروف،طيب والزعفران؛ رعمران* مئة سيئا الثيامت، من يلثس ®ولأ موله؛ 
رائحةله ممرا، اليمن ق يسن، لحب أيصا والورس العناء مال ®ولأالورس'' 

تحليبا.ثويا لايلثس والمعنى؛ بالزعفران، فهومسميه طية، 

بالمثاليعم أحيائا ء الؤثول لكن أوورس*، رعمران ®مثه ^^؛ معنى هدا 
نله.كال ما به يلحق حتى 

هدهالخفاف،، المانس، الثراؤيل، العائم، القميمحى، أشياء؛ خمسة يلثس لا إدذ 
يلثسملأ وعلميه لدا؛نه، لا لعم® الورس ولا الزعفران مثه ما يلثس ولا لذاما، تلثس لا 

إزارا•ولا أوالورس الزعفران مثه رداء 





احمدبذمحوالإ*اام  ٥٥ي الك1ي ض المميق  ١٢٦

إلبعضة أوملصق بالإبر، محيط جلب، أو جرق مذ كاف ما هدا 
المتيطاأُ•مش ق لاك بمص؛ 

لكلثزاويل.لأنه محن؛ لمْ تامه؛ عل ثدمحا ذيل؛ن وجعلة الازار، ص ؤإف 
لك-ئفياالفديه ُه فتعثمغ الإ-مام، ق محرم لأنه باللبس؛ الفديه ويبما 

ش1ئا،.......لايعقدعثك عمنهاو: ١^؛ لأو عثه؛ عمدردائه ولامحورلة 

أكله؟^٠٢ ^١ الزغهمان« تثة U ررلايش قال: الخديث هائل: هال فان 
محئوْااءولأ ناقته: وقصته ١^^٠ ق قال الثنول لأن هالخواب: 

جنمه.مناهن. وعل اليت، كمن ل نجعل أُإيابا والحثوط: 
نصيوجد لا لأثه عليه؛ النصوص محنى ق لأنه يقول: أن هدا من محو [ ١ ] 

حرام.الخيط. يمول: 

النمر.الئروال ]٢[اهان: 
بجحلا أنه رى العليل القياس قدا م بناة الخيط بيس الفدية إمحاب ]٣[ 

فيهالخيهل ثس اض فإبجاب ؤإلأ _، هالإحماغ ذلك م الماء أجع إذا إلا 
هلزْتهالاحرام ل ممنوعا فعل هدا لأن لملمنا: ميس أن لوأزذنا القياس ولكن نظر، 

علوهي الفدية، بلزوم يفي نحن لكن ١^، قال مما وهوقريب كالخلمق، المدية 
عل1كم.ؤديث لا لهم: قيل لو لأيه ؤيتهاونوا؛ الثاس يتواش لللأ يعرفون؛ كعا الثخيثر 

هانالأ>قلالأاس؛



١٣٧الإحرام( س1ورات باب امج) هاب 

زلأمبجثضلكساال

طرمهيزو ولا خموحنل ولا بشوكة ئث ولا عليه، يروم أف له بجور ولا 
العورة،لنز إليه يهج لأئة إزاره؛ ينفد أف وله عئد0، منتي لط لأنه راية؛ إل 

ونطهيشد أف وثة عورة. لكونبما إ-مامها ِق اiخيط لبس للمرأة جاز ؤلدلك 
^محبمحلبمةفىما٢'•ولأينقدْ، بم1مةأوحبو،، 

عمررا'ابن عن روي وما الرداء يعقد أن تحوز أيه والصواب ظر، فيه هدا ؛1 ]١ 
لآ.ءتمح،الصحابة أسد من دمح.بمثن عمن وابن الاحتياط، نبيل عل فهو لأ؛هبمنمح 

عندإلا يفعله لا أن للإنسان ينبض للخلاف نظرا لكن جائز، الرداء عمد أن فالصواب 
الحاجة,

إداوهذا ١،^^،، إليه ذهب ما عل فتكرْ كالعهد، مول،: عمد بدون وسكه 
الحنجرةعند من النداء مشبك الناس بنص يفعله ما أما واحد، مثسلث، ل الشبك كاذ 
مثإولا الإنسان عمده إدا أما كالمميص، صار هدا لأف نظر؛ هدا جواز ففي العانة إل 

يتولهوالذ«ي يكون أن مثل عمدْ إل بجتاج الئاس بعض لأف بأس؛ فلا الحاجة عند 
دلك.أثب أوما أوالقهوة الشاي أوإحضار الطح 

لأنهأن:مقدم، له الإزار كون :ض: ظيه. دلل لا كله نأا أن شك لا ]٢[ 
يدحلولكن ولايعمده، أوحبل، بمحامة ونطه يئد أن وله العورة، لنز إليه بجتاج 

أوع،امةبحيل وتطلث، ثشل أن للث، ثمولط وقدا عليه؛ دليل لا هدا بنص يحصهِفا 
وأنوعمدْ.

(.٦٩٨)a/ ثب أن ابن أحرجه '( 



حنبلبن اص الإمام ص م الئاي ض المميق  ١٢٨

اشوومصهاتيبف؛س،ويدخل ثثمته، فيه الذي الهنتاذ يكل أذ وله 
بنسعيد رواه ممتك. عليك أؤثق عائشه كول عمده؛ لمْيث>ت قإل 

هجاولكلإواو.عمده إل الحاجة ثدعو مما هذا نلأ0 بمعنأ0، منصور 
احتاجلإن إليه• الحاجة لعدم عمده؛ قوز هلا فيه، ممه لا وما اشلمه هاما 

حلىهامته ثائر، هدا لأن علته؛ ثص ومحيى، معل ظهرو لو"ي اشلمة عمد إل 
اقملنمالثأسا'ا.

كمنه؛يدخل ولا كمه، عل يطزحه الحري؛ همال، وثحوْ، الماء هاما 
ساخJاشيص.

هثرمتةليه، العاذةتي عل الخيط ليل لإنة الفديه؛ علنه الماصىت وهاو 
ئ،ءيأذخلمفىمحلأا.

اق،لبس ثغلي؛ تجذ لإ محإذ للحي، اق؛ تنس الخرم عل وتئرم 
ص،زلأبماةه،هثاينءاس.

فإثهالثيء شد إل احتاج إن وأنه إطلاقا شيئا ومطه عل يشد لا اله عت3ث\ [ ١ ] 
بشدهدأس فلا دلك، إل الحاجة دعت فقد الممة فيه ما وأما الفدية، عليه ولكن يفعله، 

أشتهها.وما النثقة، فيه توصع الكمر مثل 
يلبهأكمام، له الزبون، يسمونه لباس يأق هديتا كاف الماء مثل انثLلحت ]٢[ 

مستهليل،ئأ للند ليس إنه إذ منه أهون الشلح أو العباءة لكن كمنه، ويدخل ان الإئ
ينبغيلا فائه المعتادة ائتثة عل يه إدا اله فالصحح هومعروف كيا ئنحة للميل• وإن،ا 
محرم.هنئة هيثته كون عن ؤنرج لأنه 



١٢٩الإحرام( سلورات باب ر امج ئتاب 

صمته،عل محه يوثدي أو يئكنه لأنث الممتص؛ ليس له يح لمْ الرداء عدم وش 
لنحما١'.الئزاؤيل؛ حلع الإرارلرمه وجد ومش ولايممه 

أفعباس ابن روى لما علتؤ؛ فديه ولا الئراول لبمؤ، ثلث إرارا، نجد لإ وض 
ملثسينمح، نجد لمْ وش القرايل، ملثن إرارا نجد لمْ ررش مادت ه اللب رئول 

نجدلر فإذا هدا وعل '، الثراديلا'رهلثن إرارا لمْنجد لأش موله؛ هو الخإر ؛ا ١ ت 
•مجلعه أن عله فيجب الإزار، وجد يم الراويل ولبس الإحرام عند الإزار 

وهلمشها، ولا اقن ثم القثن نجد ل؛ إدا أنه الأئُل الصحيح ]٢[ 
تنوحا.بالمهي الأمر فيكون هدا 

عزفه،ق القيد هدا يدكر لر وسلم اله وعل عله اف صل الّ؛أي، أن الثلمخ ووجه 
كانؤإذا المدية، ل مهم أكو >فة والأسِفي مجثج أن قل المدية ذكرِْفي ؤإنا 

الأمروسح الياد عل حمق اض أن عل هدا دو بالمطع يأمر ولر الأكثر نجالمح 
الأمةإل وسلم آله وعل عله الله صل الني للغه واجبا القطع فلوكال ؤإلأ بالمهلع، 

قأن كا يقطع لا ايه الراجح هو القول، وطا عزفه، يوم جع وهو الأكثر اينع ِق 
لبمتالإصاعه هذه لمنا: المطع وجوب ستر لو لكن لماليتها، أيماإصاعة المطع 

امتثالاللأم.جاءت لأتجا الوابع؛ إظءةِفي 

لم:وم(، ١٨٤١)رقم للمحرم، الخضن لبى باب الصد، حزاء كتاب البخاري: أحرجه )١( 
عباسابن حديثا من ١(، )٨^١١ رنم عمرة، أو بحج للمحرم يباح ها باب الحج، كتاب 

Sxs-.J



^قضاه1همنيصاسممأسنيءاابل ١٤٠

نمبوثة.الثقة مى والزيادة ريائه، عمر ابن حديث، لأفل، أ؛ اءثدىل يعل محإل 
ُ.لiحمل الفدية؛ ئعليه النعل، وجود نع ممطوعا حما لبس ؤإل 

محممح؛لإتمُوشامحزل4زوُيشجم، 
كالأين.ش مأوثيشذوك،منني ١^،، أه اقطوع، 

وغلعالزنام، زم مد، d لأ:يزه أيد: قال 
النبم،:ضانياك.

لأوفيه؛ قوؤ زلا الميم، ;أيان ريفي كانا إذا تش الماضي: قال 
مذالنغل عدم عند لبمه ه البي آباخ زقي ا-محل، حمحم مذ أحس ح،كمهإ 

هتاأول.قطع، عم 
زاقدى،نزش؛لآلإنئاط١^!،، محكصابر 

•عله؛.......................... فديه لا انه والقياس الم، بمثدم مئروط الفدية 
فدية،فيها المحاح عمد عدا ما الإحرام محظورات، حح أن عل ناء هدا [ ١ ] 

الدليل.عليه دو ض،ا إلا بالمدية ائسلمين نلزم لا أن سغي الدي أن لما ستق وقد 
يبحم له الش لأف فهوحرام؛ الننل وجود مع مقهلوعا حما لبس إدا ]٢[ 

ثسامح،إلأمحدءدماشل.
ماق،له ليس الدي يمي. اكلؤع. الخم يلبس أن له إن النل،اء: بعض وهال 

صارنمر لما كالنعل لأثه مل؛ س أباحه الني. لأن قالوا؛ الكعب؛ن، ض وئونازل 
تحوز.لأ انه ا-لخديث، للمقل الأفزُس، ولكن كالنعل، 



١٤١الإحرام( سلورات  uUاثمء) ةت1وا 

صاواز، ئناق ثا نماتة مام زقي اوو، الإنمماوإو و النيزلكلندم لأة 
الفاويةااُ.ئموط ِفي 

زاومغزالمفاون ١^^، إلا ه، ايخيط تش ممها ١^، اوأة 
عنإحرامؤس اشاءو راش ه اش رسول سمع انه عمر ان ررى لما وشبهه؛ 

أحثشما بعد ولتيز اليرس،، مى والزعمزاف الورس مس وما والقايسر، 
حف((أؤ مميص، أن أونزاؤيل، أوحل، أوحز، معصمر، مذ اقاي،، ألزان من 

ززاةأمحوباضْاش

ولأفإ-ماماكئامح،؛؛ ولأتم ١>؟؛، ر>لأممأ، منة: ١^١^ زززى 
عثهانم؛ وجهها j المزأة 

لعدماللتس حاز للعدم اللبس حاز إدا اله فيه شاك لا المححح هو هدا [ ١ ] 
•تحريم ولا فديه عليه ولمئ الثنل، ل المر من تمكنه 

لأفوالممازان؛ النحاب إلا الناس من عليها تحزم لا المرأة صحح، هدا ]٢[ 
»لأوثم،«وئال: ، ٠١اكمازئناارا>لأواكن : Jliوتئم صلاهُظٍهويم ١^٠ 
الإحرام.بعد قا فهومباح الإحرام يل لما المباح اللباس س دبك عدا وُا 

ولمنتحديث أنه الناس بمتحن طته ثخهقا« j المرأة »>لأن؛تحزا؛ فنله: ]٣[ 
إياتحزمالمرأة أن وجههافانمتؤئ المرأةِفي إحمام العباؤة هد0 صحة تقدير عل ثم ^^،، 

وهوالقمازان.بالكمق المختص وكيلك وهوالنهاب، بالوجه المختص اللباس عليها 

(،١  ٨٣٨)رنم والحرمة، للمحرم الطيب من ينهى ما باب الصيد، جزاء كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
عمرابن حديثا من 



^قضامشنيهت4الإداسبيىحمبو ١٤٢

لمايلمره؛ م1 زأسها يوق من وجهها عل شدتن سرة، إل احتاجئ نإن 
بنا.........................الرجالهإويآ رركاف يالث؛ عائثة ووت 

هوإنعا عليها الحرام أن والصواب نظث، فميه دئطس4اا علميها ®يحرم موله• وأما 
إبداء—أي; إبداؤه الأفضل أن شاف، لا لكن حراما، فلمسن ثغهليته وأما المحاب، لبمى 

التئطة.علميها فيجب، منها قريبا الرحال( يْئ لر ما الوجه~ 

لاثلثنوم، الممعن، ثلمتس وأن الراؤيل، ثلثن وأن الحورمح،، ئلبس أن ولها 
فإداحراما، ليمن دللثخ موتم، وما اللباس، j( علميها الحرم هدا ولاثممكإ، الممازين 

:لامماهاةدل،اهأياتد.ء
اكمارينبغر اليدين ثغهلية أما ولا المم_ارين، ائءرمة ثلمسى لا إدذ 

الوجهيبمى أن الأفضل أن إلا يه بأس لا التماب بغر الوجه ثغهلية وكيلك، بأس، فلا 
الرجاو.حولها ص يمر لر ما مكثوئا 

جآفمئوِفي أم ٌثل يدها هل الرأة للبس أن يعن ثل قايز،• همال فإل 
القفاز؟

تدخلكينا لوكاف أما تحوز، لا فائه القماز مكل عل مصنوعا كاف إدا فالحواب) 
لأفثدالإسلبمأ.1زبه، لا اليدظلفلاهرأنه به 

لأ:طبمنهالماء أن ض: الغزض؛ لهزا ئعمولأ الكيس كاف ؤإذا قائل: مال فان 
يرثدينهاالتي العباءة بلبس اليد إحماء يعني• يتعدر، الحج ق لكن الصفة، هذ«ه عل 

الرجال(•أمام يظهر لا اليد حرجت لو حر الكيس هدا مجعلمن الأف 
به.باس لا لبنا وليس ثغطية، هدا أن الظاهر فالحواب: 





^قضاه1همهمصاسممأسبجءتبل ١٤٤

ؤه،يلصى شج عليه محتل أف ولا ا، تزل ولا بعصالإ يعصه أو محوو ولا 
زلاةزاء:ثمحة؛حهء، فه،لادزاة فهدزاءٌ،أن 

ال0س.و ذكزناة أا القيه؛ زفه ممو، 

'،١^١٢لأنحيه اة ءلأ:از؛ ئه، أزثضع:س ص، ظه م لإف 
أني)ركأق هائشه: بمزو ١^١^؛ من زتجيأ طجووإ-مسم؛ فه 

الد.وهموءزمُ؛•ونول رأس و اليب وبمس إل 

مع،لا لكي ا-قلمح؛ إل الوجه عل والغمناء الغشوة ود يجوز هل ت قائل مال، فان 
أشتهه؟وما المشنك، أواستعإل 

به.باس لا نعم، فالخواب؛ 

منلأف بالثز؛ يعصبه أن يجوز مالات من العبياء من فإن نزلغ، محل هدا آ ١ ] 
يجرم.فلا رأته غش إنه ت ل، يما لا بالستر عصبه 

قالت،فإدا الأجزاء، حميع ساول عنه المنهل أ0 المزلف قاله ما ودليل 
تغطوالا قيل؛ فإدا ممنوعة، كلها فيها حزء كل يشمل فائه الخبزه هذه يأكل لا مثلا• 

لكنيغثه، ألا الأحوط أن ثالث، ولا ثيء، بأي يغش فلا الرأس، حمح شمل رأته. 
رأسهيحصك، أن إل الضرورة دعت إدا يعني• بأس، فلا للكر إل الصرورة دعت إدا 

بأس«أذا.فلا أشبهها أوما أوثج يه كاف لوض 
معافنل أراد لواثه ولكن بأس، لا فائه العمش عله وصع إدا دللث، ومن t ٢ ت 

الخمل( iJUJbيريد دام ما إنه أويمال،؛ ممنؤع. إنه ويمول! الحظر حانب، يغلب فهل السر 
تعا؟والثزيكون بأس، فلا 



١٤٥الإحوام( سلورات باب امج) ؛تاب 

\بوثوو هإو الشما١ا، لثووعئتؤع وعل؛ بضْغ دلبيد«ْ مذ يذع ولا 
يمووثنى«زصيعم

عزف،ثن اوحمن وعد وتندا، محاذ، ال وجهه؛ تعو مذ ينج ولا 
وويدبذناتكووْ•

الظامئالأئل؛لقولالضالخواب;
لكنكتفي،، م اكراش أو ة كتفي م الثنلة أحمل أن أظح ى أن:مول: 

باليات،الأمأل إنعا مول: الرأس• عل فاحمل الشمس عن رأمى أغز أن أجب 
ناوي.امرئ لغل وإن،ا 

تممشلا أن أحل س وعنلأ صمثا شعره عل يفع أن بأس لا يعيي• ء ١ ت 
سمانعا والعتل الصمغ هدا يكون فوف دلك فعل إدا ايه العلوم ومن ؤنجت، 
يمنعكونه نع العإمة عل المنح أبيح وقدا يه؛ بأس لا لكنه للمسعر، الماء مبامرة 
أصللأف والقدم؛ والوجه اتد دون للرأس يالمبة دلك وحقفِفي الرأس، م؛اثرة 
المنح.إلا فيه لاتحب فيه، مانح الرأس ثْلهتر 

علميهممثح أن لها فهل بالجثاء رأنها المرأة ودت إدا يقول؛ دلك عل وباء 
الحناء؟ئزيل لابدأن أوثقول: الوصوء. عند 

الماء.مياثرة يمع جثاء فيه ولوكاذ علميه، ممثح أن بأس لا الأول، الحواب،: 
المرأةممنح أن يجوز قلمنا: هدا و؛ع بالجئاء، الملٍيد مع الؤل-ف، مائل• مال فإن 

الإمارة،كتاب لم؛ وم(، رنم)١ الوحي، بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب الخارىت أحرحه )١( 
رْ؛أإفيسدؤالخطاب بن عمر حدسث، رفم)ماهها(،من ؛اان؛ةاا، الأء،ال، ااإن،ا نوله باب 



صضاه1نينيهعالإئماسبجضل ١٤٦

الخرم:اثن ق ةثاس ١^٠ حديث لمظ بمص ق لأف منه؛ يذع وعنه: 
ؤخههثلأبم«عشلاا.)١^^١ 

وواقازتبالجمل اللحرم ظيل وِفي 
لة.أحزمث 1ن أصح محال: عنز ١^ لأو به؛ ينفس أذ ثه بز إحاJامحا: 

ويلزمهثمطقته، أفته الرمحه، ئه يفصد ع وأنته نر وَلأوئ للشمس، ابزو أي: 
الفد:ه؛1اذمنا.

الحناءيٍن القرى ما والعنل، بالصنع يالتلبيد وأذف رأسها، قل كا0 إدا الحناء عل 
والصنع؟والعنل 

لعدمفرق المزلف أن والفلاهر والصح، والعتل الحناء j؛^ قرى لا فالحواب: 
الشعر،وسستا به فيمصد هذا أما فمط، الرأس يالوين به يقصد إنعأ الحناء وأن وروده، 

الرجل^١ ون يقال: لا لأثه به؛ بأس لا الحناء حص به بأس لا اده الصحيح لكن 
بأس.فلا حثاء رأسه عل جعل رجلا أن فلوفرصنا رأسه، غئر 

لأةبأز؛ فلا لوغطاه ولكن الوجه، لانمد أن الأحياط أن شق لا [ ١ ل 
ينحلاف ففيها ٠ وحهها'ُ ءولأ زيادْ: وأما رأسه®، نحئروا *ولا عليه: المممق اللفظ 

شالة.إما محال: يصححها لر ومن الوجه. تحرمثغهلية إنه محال: صححها فنن الرواة؛ 
ليسوجهه المحرم أننملية المده-، س المشهور هو وهدا الأكثر، عليه والعزة؛،ا 

اول•الليل المريةِفي الئبه عند سئا ولا الخلاف س الخروج لكن بحرام، 
ابنحديث من (، ١٢٠٦رنم)مات، إذا بالحرم يفعل ما باب الخج، كتاب مسالمت أحرحه )١( 

ءباسرنح.بمتي،ا.



١٤٧الإ-محرام( سلورات باب اسع) هتاب 

ضكَامحثوُأذ:م
حجهه اض وسوو< مع راحججت هالتات ا-لتصإن أم زون أا عود؛ عل يثومحت، 

زائزالاخن ه ١^؛، نايه خلام آخد زأخدمحا ^؛؛٠ ^١^ ٠١هزأت الزدأع، 
منيم•وواْ العمه® مْ زش حش او، مذ سرة ثوبه 

يلا لأم ذبك؛ زأمم زاشم بالخبمة بافش زلأ:از 
كظلاهاJزابمانا١ل

ءِقالمى لمول ؤتيابه؛ بدنه ِفى انتمالة علته يئرم الطيب، الثابع؛ 
Uض من ررلأييز ذرج. ء. قق •رولأتوثوثطث« انمرم: اثن 
اثئثء وس' الثاس• س لما الفدية؛ به وتجب أونغمنائ« ون-ت تثة 

المزعمر.عل ماتا ه؛ واشنمغ بالطسس،، 
بؤ؛تجممذ ولا به، ولابمثمط به، يكتحو ولا طنتا، يأم بجووأذ ولا 

سب.لأم 
صيا،ئنلمْ:غن

طعمهطهز ؤإل لونه. يؤذ رتكة المهصود لأف نوئه؛ ظهز ؤإل اكلة، جاز ييح له 
النائحة.عن سمك ؟كاد لا الطن؛إ لأن منة؛ اأع أخمد كلام هظاهئ 

ومباشرالثز، ثه يقصد ماشر ام! أقأريعة هدا عل يتقسم الئر إدن [ ١ ] 
يقصدومنفصل ان، للأنملازم ولكنه الثز، يه يقصد ومفصل الثز، يه يقصد لا 
أربعة!إدن فالأقسام ملازم، غثر لكنه الثر، ُه 

للرأس،ثغهلية هذا لأف حرام؛ ومدا السر، يه يفصد ماشزا كاذ ما الأول،؛ 



اصضاهاهمنيصالإئماسبجضل ١٤٨

محاخماء فيه وس إدا بحتث وكاف رثيه، راملإ مطتا كاف ثوبا لبس ؤإل 
صفيقوب اأطئ_، محوي محرص ؤوذ هلا. ؤإلأ مطثب، لأنه الف_ديه؛ هعأيه رثئه، 
بدنه،تاب بثهإ الحائل كاف نإف عليه، ئاض بدئه ملأ وامحاثزْ، الثائحه يمع 

ومم،يلإعمئهوم.
والعمحّ،والكامور، كالسلث،، ث طيب منة أوسحي ه، يثين، ما كل والئب 

كدهندلك، من \حءه والأذهان والكمثج، والورد، والوزص، والرغمران، 
ؤنحؤها.والزص، والخثري، والثمتج، الورد، 

رأنه،،.ررلأنحئئوا النيه؛ قال، وقد 
مثلبه بأس لا فهدا الثر، محه يقصد لا للرأس- ملأصما ت مباشر-يعي الئاف؛ 

يقصدلا رأته نحى الن«ي لأل الحناء؛ أيصا دلك ومن ونحوه، الرأس عل ^٤ ٤١خمل 
أحرى.مصلحة به يقصد لكن نره، به 

والثمية،والسثارة بالمحمل كالاسطلأل ملازم لكنه ملاصق، غتر الثالث،؛ 
ملازمةلأما الأشياء؛ حده يستظل أن تحوز لا وأنه حرام، ايه فا1دهب دلك، أثب وما 
ملازمفهو يثرها ير هوألصا السيارة أو والحمل ثره يثر تبيده فالشمية له، 
حراما.، UlJuفتكون قا، 

نيابأس لا هد.ه والصخرة والختل والثجرة كالخيمة ملازم غثر كاف ما • الراح 
الصحيحولكن فيها، وحلس بنمرة المبة له صربتؤ ه الني أن، ثبم، لأيه بالإجإع؛ 

الملاصقغثر أما بائلاصق، يكون إنعا الثر أن ومعلوم فهوحلال، يمر ليس ما أن 
والرأسدال•فهومفصل 





اصضاه1نينيصاسمماسبجضل ١٥٠

ألدانبن ثاءت ما رروقليس س! الؤي بقول ثيب؛ لتس العصثر أف د؛ث ومد 
لثئرمى س اش ونول أوواج وكاف دمعنا0. ابوداود وواه معصمر،ا مذ اقايت، 

اكفزاتل١ا.

وهدهالضايط، هدا الئب، منه ويتحد للطب، يستعمل الذي هو الهلن، ]١[ 
أمثلة.إلا هي U ذكرهاام الأنوخ 

مهلثة،لكن بطيب، لبمث، مها، ق هي مْلثة أشياء هناك يةالت أن بقذ 
ثنىواضح طيب فيه يكون الصابون يعفى مثل مه ق طيبا كال ما حكم محكمها 

حكمههدا يده، ق ومحه طهرتر به غسل إدا الإنسان إن بحيث طيب؛ لكن نكهة، جرد 
هذارائحة، له يكن لر الإنسان يه غسل إدا والذي الرائحة محرد وأما الطيب، حآئم 

الرائحة.الهليبه والرهور واشنيع المماح جنس من لأيه به؛ بأس لا 
ونؤغإطلأما، رائحة فيه ليس نؤع الصابوزت س أنولع ثلاثة هناك مائل• مال فإن 

ولكناليد، ق يعلق يمي• بسيط•، عطر فيه الذي الئوق ق واك.اول المعروف هو 
اينم،ق العهلر يبقى يمي• ذاته، ل هوعْلر الذي النؤع وهناك يزول، أن يلنث، لا 

طيبفيه الذي استعإل تحوز هل الأف السوق ق متداول هو الذ>ي الئاف مالؤع 
انمحكم؟مس له العجوز وهل يقاس؟ لمده ويعلق سيهل 

تزكهؤإن ءلسه، رائحة محهة جرد هذا لأف به• بأس لا هذا أن الظاهر فالحواب؛ 
فيه.طين، لا اثه فالذلاهر الأسنان معجون أما فهوحنن، ثورعا 

فيه:كثوا ؤإن اللاص، غسيل ق يستعمل الذي الناعم الصابون مائل؛ مال فإن 
مععلزا؟لاثجده فنحن محهلر. 



١٥١الإحرام( سلورات باب امج) ةت1ب 

مسؤإف يدم، طيب لأنه الفديه؛ يعليه سده، يعلى طيبا الحرم مس محإف 
لمْيتطثبااُ.لأيه عانه؛ فدثه هلا والعنم الكاهور كقطع لأيعلقسد0، ما 

؛.^١٢لأوهبمسو الفدثه؛ محعأثه ثثة ؤإل 

رائحته.مصي ولا هكدا  JJijtlLjلا لأيه علته؛ هديه هلا العود كز ؤإل 

امملز.وافه دعاية. هدم أن والظاهر فيه، طيب لا هالخواب: 
زالإدا أما رمحه، ظهر هد رعفران يها قهوة يثرب أن للمحرم محوز لا فائادةت 

بأز.فلا بالطيح رمحه 
الناسبعض لأف الأموي؛ الحجر استلأم من الحدر محب و7بمدا صحح، هدا [ ]١ 

طيباالأسود الحجر يملأ الناس بعض ويسيئون، محسنون — الهدايه لهم افه —سال 
موفلأمم آثمون؛ أمم شك لا وهؤلاء بجرى، نجده الأحيان بعض ق إنه حش 

الطست،مدا إزالة ِفي يتعبون مم يسطمون أو الاستلام، رك إل الحرمن يلجئون 
اممه؛عباد عل شؤ وهو شيئا يريدون حيث جهلهم من وهذا يأيدبمم، علق الذي 

يعلقلئلا ممثح؛ فلا رائحة وشممت، الحجر من قرمتط إدا أنلث، الحدر بجب فلذللثه 
أشبهها،وما أيما، والعود الكافور، ^ ٥٥مثل بأس، فلا يحلق لا كاف إدا أما بيدك، 

بوادر•بجعل العود دهن أن من يكر ما وكذلك 

بدنهق يستعمله فهولر للطيب،، استمالأ لتس الشم لأ0 نظئ؛ مدا ق ]٢[ 
يببراء يريد أن مثل دللث، إل ان الإئتجتاج وربعا ثئا، شمه ؤإنعإ ثوبه، ِفي ولا 

ففيهشم. بل.ون اشرم أو محرم، وأنت الطست، مثر لا ثقولت فهل السم، إل محتاج 
نظر.



صضاه1هميصاسمماسبجءتبل ١٥٢

منآ51اوخمل نحثئ، وهي الكنته، يحل أف ممل الطب، لثم يعمي ؤإل 
نه،محاصدا سمة لأنه الفديه؛ معليه لدلك، العطار عند جلس أز رائحته، ليشم 
العطارعند كا-إقالس دلك، i؛"بمصي ؤإل لوثاثزه، ما هأئبه الإ-حزام، ق يه متدئا 
للئجارْ،مس عثر مذ الطب حابل أو ح؛؛:بما، الكمي داحل أن أحرى، باجي 

لأنثلأممذاكئزشمئئااا.

بأسلا اثه فالصحيح شمه إدا او4 ذكرنا نظر، ق؛عضها أيقا المائل هدم ]١[ 
العطر،رائحة ليشم العطار؛ عند حلس إدا أبما كدللث، امتمالأ، يعد لا وهدا يه، 

قإليه لتتحدُث، الانطار؛ عند حلس إدا أما محلى. أن ماله يمحظور ليس إنه ملنات فإذا 
الكعبةيحل إدا كيلك، دلك،، يصره فلا أحرى أشياء منه أولثشري الأمور؛ من أمر 

ضحيتإدا لأJلأ، دلك،؛ تعمد لا مول! فإننا دحائه يتهلاير الثخور وفيها محمر وهي 
عليهاش صل النثر سل كإ فيها ليصل يحلها؛ إدا أما بالثوبه، يعلق البخور فإن 

بأس•فلا ٠ ر وملم آله وعل 
يإكلا الكعبة لأف ظاهر؛ نو سا ِفي لأا« >رلأوك ح ١^ وقول 

وملم؛أله وعل عنه اش صل افه برمول وامتنايا ف، يعدا يحولها ترك إن،ا ببنائها، 
ثصؤلا حجر ايلث، لأعلم إف ئال• قبله حغ، الأسود للحجر هؤقه عمر مال ولهدا 

ةثiلتكؤرما ، ٧٥١رسول رأيت، أي ولولا ثم، ولا 
(،٤٦٨)رنم احي، والمللكب والغلق الأبواب، بابه الصلاة، كتاب، الخارىت )١( 

حادين،س (،  ١٣٢)٩ رقم وضرْ، للحاج الكعبة لحول اسحباب، بابه الخح، كتاب وم>لمت 
ختهبمه.بلال 

كتابت لم وم(. ١٥)^١٩ رقم الأسود، الحجر ق ذكر ما باب ابع، كتاب البخ١رىت أحرحه ( ٢ ) 
(.١٢٧٠)رنم العلوانح، ق الأموي الحجر تقبيل استحباب باب الحج، 



١٥٢الإحرام( سلورات باب امج) ة1اوا 

لهآنخال{'' اممب لموو ٧^٥؛ ويتثه صنده حزام الصد، اك^منت 
دنتتِما آثم صني عوؤأ ؤو>رم ؤ}؛.' و لالأممْ:هه[ -متأه وأنم ألقن مئأوأ ث*  ١٣١٠

.لإتاهلالائدة:ا"ا،[ُاُ,

إدنه،مو من لم°يملكة عإرْ؛ يى حرم ما لأف لم°يملإةة؛ أحده مإف 
فيه.موضعهثؤح الهتي إرت>-وعلته عمم، كنال 

ردهمعلته لادمئ، الص1او كال ؤإل الآدمئ. كإو صمنه يده ق ^٠!، محال 
ص1دها«^:»لايمز ٤٠ق . ١^؛ كوو يشرم؛ علته وعئرم منه• عصتة لأية إلته؛ 

ئممقه.زسووطثاة.
هللئ،ولأنه يخهقبمثن، عمن ؤر صمنه؛ يه، هللئ، ء مي إل قصار مزه، قإف 

به.مهللئ، ثزكا له يصن، من قأف؛ة حهته، من سسجإ 
آثة؛إعانة أو إثازة، أو بموو، قله،;ذلالإ■' عل ١؛^^ علته ويئرم 

حماراقابصزوا بئرم، وهولمْ بويمثآ له، أصحاين، نع كاف *انه قتادهأ آبو روى 
أبصزيه،لوأل وأحثوا ثه، يوذئؤق م1لم ثنل، أحصف مئغول وآنا وحث.تا، 
^^١:ي ناولوبي ; ١٥فلق، زالئئح، ي زييث، فزتيخ 

الكعبةمن بثيء يتيرثك ولا فناهر، نفلر بما؛؛ لأإلئإ؛لإ ز؛!وئيو4.' \ؤئل قزل فمي 
منسناه.ما الأموي والحجر الي،ابي الركن مس الرنول،. أن ولولا مهللما، 

صيدحر صيد كر ي عام هدا ]الأئاوة;ها<[ -مآه وأنم ألثتد قزله: [ ١ ] 
حصصهدا ]الأممة:آ"آ[، -رماه يمتن ما ألم صيد هومخأ ؤوُتي تحال• قوله لكن البحر، 

به.بأس فلا البحر صيد أما الم، هوصني المحزم فصار العموم، 



اصضاه1نينيصاسمماسبجمحل ١٥٤

١^،نألوا وق عله. الإعاية اعتمادهم عل يدل وهدا علته® متنك لا وافه 
قاو:لا. ماثوا: إثها؟« أشاز أن عبجا، محل أن آئزة أخد ج ررهز : Jliو. 

عله.مممق لحمها،، مى مل ما ررهكلوا 
كالآدمتا١ابئه، خري\لإظ قه عزم تا زلأف 

وابنعو عذ يروى دلك لأف الحرم؛ عل ياواء حلال، ممثله م قإذ 
قلنإل كتشرْ. الصنان ُه فتعلى إيلافه، ثثب فع1ه وَيرأ ر?.بمثمحا، عثاس 
يقلا الدلال وو اليد نأى  SJ°A\كاذ نإذ تثه،، ئالحزاة م، آي 

فيها،بجالإهنلإالإمح.
قلأف فته؛ ثيء قلا الحلال، ئمطى الصيد روية علمد الم؛ صحك نإف 

حمارقإدا ئثظزيت، _^؛، ئصحاف، أصحايخ مع آنا ررمنا قتادق! أيير حدين، 
وحش®•

وحش®.حمار ئإدا ئثظزُت، مسا، يراءوف باصحاي بصزُت، رزإد رواية؛ وق 
مثوذبحه، أثرِفي له أوكاف عليه، أوأعاق عليه أئار مما الأكل علته ويئرم 

قتادة.ر لحديث، س،كينا؛ يعيره أف 

نصاذكره ما عل ثدذ اش كتاب، من ياية اتى فلو بثر، الأسان أن الحقيقة [ ١ ] 
للأستدلألاذكره مما أزق هدا لكان ]الاس:لإ[ 4 و\تون0 وآلام مارمأ ءؤوثُ وهي؛ 

عقمحرما أعاق ومن ، ٠٤يائيء!ن آلإل ؤ ساومأ يق—ول؛ عيججل وافه بالقياس، 
فاثهصني قل عل حلالا أعان من وكدللث، والعدوان، الإثم عل فهوأعانه صيد قل 

ئيه.نلإ؟ قله ق أر له كا0 قد 



١٥٥الإحرام( سمرات  ubامج) هتاب 

نمنئماو: خابت ززى  liلأخيه؛ صيد أن ضادة، نا أكل ه ذدوأ 
ئاولكمء أويصاد يصيدوه ر ما خلاو، محم الإ ءاصتد يقوون افب. رموو 

صء.ذيك؛ هدا مما الأكل ص اتاص. ل خدث أختن ئدا الرمذي: 
عيه،أودو كاثدي صناُة لزمة ئد مما أكبه مذ مح مما أكز يإل 

وكيلكعمه. كناه بالأكل يقمنه هلم ؛، J^Ijصمنه هد لأنه ريصسثنهئالأكل؛ 
مذلحلأو صاده كالإى بالقتل، صمذ لمْ؟كذ نإف صناية• عنيْ عل وجب إف 

صثق^^١؛، ءئنث بمي، يزء لأ؟ُه ء؛ صم1هبالأكلث أخله، 
الحي•أخراء كإئلأف الصنان، به 

اللهظ الدئح تذ مع لأيث أحي؛ كل عل خرم الصيد، الخرم دح محإف 
صيداو آله، أوإعارة لدلالة، عيه خرم وما كالجوبي* دبمئه يح ملم ثعال، 

•^١٢منه فغل لا لأيه الخلال؛ عل لمْيئرم أجله مذ 
ال»امرأ ه تعالت قوله والديل الحرم، عل، حرام الصثد قل آ ت١ 

تعال!نوله والدليل حراما، يكون المحرم قتله فإدا [، ٩٥تالائد٠تمِءأه وأنم ألميد مئلوأ 
ص1دْأن عل دلك ؛^-j، يصيدوا. لا ت يمل ولر مقتولا، يكون أن مى يعني! ^لأمثرأه 

حراما؟فيكون متل 

ؤوة>حو>ثاتعالت قوله والدليل هتله، ق فيه حلالا يعين أن للمحرم بجون ولا 
السابق.٠ ر?؛.ءنهُ هتادة أي ولحاJيث و،آلإفيوآدتو.و؛نه؛ ثاوزأ ة ؤآلأموئ ألم عز 

رقمالمجد، قتل ق الخلال ايحرم سن لا باب الصيد، جزاء كتاب الخارتم،• حرجه أ ا
(.١١ ٩٦)رقم للمحرم، اكب، تحريم باب الحج، كتاب ت لم وم(، ١  ٨٢١٠)



صقضاه1همهمصالإئماسيءت؛ل ١٥٦

فهوالحرم صاده ؤإدا وغره، الحرم عل فهوحلال حلال صاده فإدا أكله أما 
عللا الحرم عل فيحرم الحرم وأعانه حلال صاده إدا أما وغيره، الحرم عل حرام 

فلا:يدخل،محرم غين كاف إذا أئا امحم، مدخلِفي محرتا كاذ إدا وغةهما الحلال، 
تحدءا،أؤأثانإبجا؟«رة.مةأن 

الصائد،عل حراما يكون فلا صاده صيدا الحلال فقتل حلالا المحرم ذل ؤإدا 
ناده.أي حديث، لظاهر فلا؛ غيرهما أما دله، الذي المحرم عل حرام هو إنا 

فمط.أودل أعان الذي الحرم عل إلا حراما ليس إدف 
نجوز،ولغيره للمحرم، تجوز فلا حلال والصائد للمحرم المسد صيد فإدا 

سوةأنبمنهإ%ر.
ولأصحابه؟أوله فمط. لنمه صاده هل أبوفتائه قجز•' مال فإدا 

لنمه.صاده أيه الغلاهر فالخوابه! 

حمينا،فعليها اثنان اترك ؤإدا الحناء، عايه متعمدا كاف إدا محرم الصيد قتل ؤإدا 
عندنالأيه معه؛ تشرك لم إدا حزاء عليه ليس الحلال فصاده حلالا الحرم دل، ؤإدا 
رقمالخلال،، صطادْ لكي الصيد إل الحرم يشتر لا باب الصيد، جزاء كتاب الخارتم،؛ أيترجه )١( 

حديثمن ٦(، ٠ / ١ ١  ٩٦)رقم للمحرم، الصيد تحريم باب ا"اج، كتاب ومجساومت (، ١  ٤٨٢ ) 
ئ.محن.نتادة أي 

رنمللمحرم، الميل لحم باب الناي،، محاب داود: وأبو (، ٣٦٢)٣; أحد الإمام أحرجم )٢( 
من(، ٨٤٦)رنم للمحرم، الصيد أكل ق حاء ما باب الحج، كتاب وال١رمذىت (، ١٨٥١)

ةت.أءته.جابر حديث 



١٥٧ةت1بار|مجرب1واستوراتالإمام( 

محل

•^l^،تى الصنب أف عباس ابن روى 1ا واتت1لإ؛ الص1د شزاء عليه ومحرم 
ررإثالمْردهمال: وجهه ماِفي ملتارأى عثه، ءندْ البئ.حماراوحشتا، إل أهدى 

ئ،مبمكخمحم،
كالإس.

إرسالا،وعلته لا، لمُ"يح حل، حض محرمة، الصتدحهة أمنك وتش 

٠.ربج4ثاأ؛ثقر والشافص ماؤك مدهب وهدا عانيه، جزاء لا والياشر ومتب، مباشر 
حنيفهأع( مذثب وهو المزلف، هاله كعا ا-اقزاء الدال( عل إل، اكاز(ت والقول، 

لآئئاممئرُ

لأضئٍهخلاما التل، ياشر ب لأنه ظيه؛ جزا؛ لا أنه والراجح: 

الدال،أما الياشر، الحرم عل والجزاء حمينا، عليهم حرم محرما حلال، دل، ؤإدا 
شئ؛هنيآ؛لأأهلأمحنمئيهامحد.

منه؟فاكل الخرم ويحل أحرم ثم وهوحلال،، الصيد قتل إذا مائل؛ مال، فإن، 
صيده.له تحل حال، ل، صاده لأيه فيه؛ إشكال، لا هوحلال، فايواب»: 

)ص:ل،ا/\(،عد١^ للقاضي المائل وعيون ٢(، ١ ٥ العل،اء)Y/ نحصراختلاف انفلر: )١( 
(.٣٣•^^حاهممض)م/مهأ(،وانموع)يم 

(.٧٩للمرمحى)أ/ والموط (، ٢١٥اسء)Y/ هصراختلاف انقلر: )٢( 



صضاهاهمنيصالإئماسبجصبل ١٥٨

مصمنه،إحرامه، ق لكف سبب ين لأنه فداؤه؛ محعليه اوأئلمه يلم، محإف 
لأنث_؛ ند ري؛ اكم ذبمئبمJ و \وط. بمد خزخه ن لَي

ملإغذبمه،كخاوالإجام.
٥^^١'.ث، هذتجثِفيخاو 

بالإحرام،يزول هلا 5؛J^،، لأنث عنه؛ لم°يزل؛لمأفئ صيد؛ ملكه ول أحرم و1ف 
معه،أوحبل أوهمص، المشاهدة، قيد؛ نإفكاف وهنه• ببمه وله البقع، كؤللي، 

الواجّ_ا.بمل رك ، ^٠٧عليه؛ ^j، قلا قأرنلهإسان، ر'وذتإا قإل قعليهإرساله، 
شئو،صهمحلمنناضا0.

^محدالإزث،:يئ،خمحاعنيلأة فيئث؛ ط، نله نن:رثئ ناث، ثإذ 
يملكه؛لا أف وعقمل المنمؤ، انتدامه هأفاة رالجنون، للصبئ وست، احتيارْ، 

؛.٩١الئَ قأث منم،، ائتياه لأ?ت 

ظ
يلأيه!صمايت، بع ما المcممت والصيد 

حرام،اكه إملأ0 الأرجح؛ هو الخطاب أبو قاله ما أن الظاهر [ ١ ت 
قالظاهثنهوحلاله، ذبحه ؤإدا بإمساكه، صارآحا حل ق لكن حرام، ملكه ق ؤإيقاءه 

أنظقالهأبوالخطابأصخ.
شرثما بجت اشلل- و قال -كا لأنه بملكه؛ أنه الأظ الأصخ ]٢[ 

احمحار•



١٥٩ا الإحرام سلورات رباب امج هتاب 

ض^لإرلأئبابمربمبجو،كنو 
[ا١'.٩٦لالانلة:أومنطثاثثء4 كند لغ' ونذ تناد: 

المصني بق يهو الما؛ طني ماما إلثه، ثثأوي محه يمرح ما البمر وصيد 
؛بمبخسِفيامولأمحسمح•

لابجش!لاثلأتمُ ه، شن ض ثززى ذبك لأف ابزاة؛ اواد زذ 
والإ،محكناياثر.

صدمن أنه عثاص ابن عن  ijjyلاك.فه؛ جراء لا وظ' 
صعيب'ألزيق مذ ه اتي، عن ويروى البمر، 

يم،؛هشز والدجاج، الأنعام، الأهواي>مة قاما وحشثا، او؟5ول ١^١^؛،: 
-اذْالآة؛لأنهَلأتلمصدمؤس<لمَظالأسدلأو 

جاء، ١^١٥؛1؛^( تالأتده;ا'ه[، ■رماه ينقر ما الم صني تؤم' ؤد-م؛ محوله: يدكر حى 
مذا.

ءالإ، 3، الأ يمش لا ه ثكفهشسصدالإ؛ لا الدي الصواب ]٢[ 
خ.بمتذئوالصحح.٠ عمرا عن روي 

الخرادئلفيهجزاآ؟مالةاتل:فإن 

المكنمن رخيصا، يكون ومحي غانا، يكون محي قيمته، جراؤه الجراد فالجواب: 
فتنظر.ُمجيالا، ءنر0 يكون أن المكن ومن بريال،، الواحدة يكون أن 

(.٧٣٧)a/ شسة ش وابن ٤(، ١ ٠ الرزاق)؛/ همد حرجه أ٢ 



اصضاه1نيهمصالإئماصبجينل ١٦٠

بالأصلدلك ق زالاغتاز والأصا->نى، اقوايا دذحاا ؤلدلك بميد، ليس لأنه 
لمحةي لمْ واءم والوال الوحم محار الوحثى يأس قو بالحال، لا 

الحزاة،هجمالإييبءئثمر
للمن فيه؛ جراء ولا عإر0والإ-مام، قل يرم محلا متاحا، يكوف اف الثالث! 

دالرالح،،الحدأْ، يتلهى؛ جناخِفي الحرم عل قس الدواب مى ررحمس ٠؛ الئ 
علته.مممى العئور<ا وال\كلب والهأر٥، والعمزب، 

أدى،فيه £؛ منناص ماِفي عليهى ؤئننا بالنص، الخئس هذه إباحه مثن 
كالما الص1او لأو فيه؛ جزاء ولا قثه دةكن٥ فيه، أدى لا ^١ المأكول عثر دأما 

الارئ_،،مى اشئة وهوولد كالئمع وعإر0، مأكول ب؛ر( ثولد ما أف إلا ماكولأ. 
المثل،-ؤزمة ثثلتاالحناء؛ وفيه قلة، يترم الصبمان، مى الدبه والعنباروهوولد 

محاغك،فيهخنطالأم.
بجلمهمحالإا؛بيِهما'ا.

وحثي،أصله لأ0 صيدا؛ يعتتر مآ5ه ق يوجد الدي فامام هدا وعل ء ١ ا- 
س•ولأبى بالاض، ياممى لا 

عنه~لكم أروي ~أذا عدى الالرحمن عبد شيخنا مال الوحش؛ حمار مسألة! 
كيلك،،المخطهل يش أن يمكن لكن به، مول زلنا وما الوصيحي. هو يقول! أيه 

الصيد.من لأؤن حرام؛ كلهن خال كل عل 
لأيهقتاله؛ تحزم ولا فهوحرام، وغثره مأكول من الولد من ذكره ما ]٢[ 

ميد.ليس والحرام الصيل.، عالينا حرم إن،ا عغ؛جل وافه صيدا، يمي لا 



 Lu١٦١الإحرام( سظورات باب اسع) ؛؛

ا.وذئنن<ا يعلتبا الخلأفِقأكله؛ نغ ا-إقزاء، اكعأو_ا ؤق 
ووايتان•'الممل زق 

همهوكاليرتا'محي•وأدام، لثحريمأكإؤ، فيؤ؛ ثيء لا إحداجما؛ 

فكونمن أيصا هده مثل أن والغائب قتله، تحرم لا اثه فالصواب 
ِهمأإخمحهمحاِفيابجوا>آ

يىحلال أن4 ثنى ظلJى ص ِفي محقا كاف إذا لأم ضعيف؛ أيضا ثدا [ ١ ] 
يصيد،ليس اله ق مبهة عنده ثس حرام اثه يرى والدي صيد، اثه شبهة دلك ق عنده 

وفيهقله، تحزم ووحثي أهئ بذن الولد فإن ووخثي، أهئ بتن المتولد مثل هدا وليس 
ا-يزاءتجامحالالمؤلفنس

القثب؟ي الراجح نا ئائل: قال فان 
ثلناتؤإن صده، حرام فهو حلال. إنه يلنات إن الثعاب ق الراجح فالخواب! 

وبعضهمتله، أمر ما بعضه الحرام؛ ئنناث عليه ثكئمنا الدي الحرام قسم ي لحل حرام. 
عنه.سكتر ما ويعضه قئله، عن ثهى ما 

نابله ليس النيص لأف حلال؛ النص لكن الئباع، من نايت، ذو اثه والأقرب 
^لأ؛أكلإلأاحروالحشوفألإهسا.

ماله:

رماهأحن. لحمه ؤإذا القنفذ، بخلاف الهر، من قريبا شوك له حيوان النيصرت 
التحريم.عل دليل لا لكن حرام، النيصى أن الحنايلة ومدمت، بسهامه، 



اسةاضاهاهمهمصابمماسبجص ١٦٢

ح؛والكف به يصدق، ثيء وأي ُإوالته، يرمة لأيه اُيمراء؛ فته والئايتة• 
ْم
منه.

بدنهظاهر من ألماه ما أما ثعرْ، من ألماه ما ق الروابمان ؤإما اكاصهم(• قال 
ُ.دالتتاغيثا لشبهه واحدْ؛ روايه فته، ئيء ملأ ثوبه، أو 

منوهدا الممل، ويقتل يتمل أن للمحرم تحوز وأنه تحرم، لا ائه الصواب [ ١ ] 
أنومحث، بالممل، ان الإئيتأدى ولهدا الرهه؛ باب من وليس الوذي، إزالة باب 

عزمه.يزيله 

فيه.حرج ولا به باس لا انه فالصواب 
^ير:ثلئماسالرغوئماضل؟

سهالمثلبمنقبالإنسانؤثكون اورغوءث،وىكاضل، لأف لا؛ فالخواب 
والفأرةالحيل يشبه البرغويثا خالج، فهو الثرغوث أما وجلده، سعره ويتن ثيابه وبئن 
١٠١١٥تحرم فلا أشبهها، وما 

أوصاف،ثلاثة تير ما اثأكول، التوحش الإ هوصيد \دحئم الأف الهم 
لكنحلال، الاكول وغر أيما، حلال التوحش وغر فهوحلال، البحر صيد أما 

عليهافه صل النل قنل لأف قله؛ يثن فالمؤذي مؤذن غر ومنه مؤذ، منه المأكول غر 
ررمتلنلفظ: وي '، هتلهىااُجثاغِو، المحرم عل( ليس بمظن، ررحمس ومئم؛ آله وعل، 

ومسالم؛(، ٣٣١٥رقم)فواسق، اكواب من خمس باب الخلق، بدء كتاب البخارتم،• أخرجه ( ١١
من(، ١١٩٩رقم)والحرم، الحل ل الدواب من قتله وغرم للمحرم يندب ما باب اثج، كتاب 

ظنبمة.عمر ابن حدسنؤ 



utiS  (سلورات باب العع )١٦٢الإحرام

j بمتلهى•الأم عل يدل ٠ والحرم"ُ ابل
؛;jwliإل يشمم غيرمؤذ، والقسماكاف؛ 

هالني تش ممد وغثرالإحرام، الإحرام قلهِفي عن يهى قتله عن يي ما ~ ١ 
والصزدروالهدهد والنحلة النملة محل عن 

ثعضلكن ءئا<، عقل ئ فيكون عنه، فهومسكوت قله عن ينه لم وما ٢" 
ولعئهقل، اممه يبح لاثه بمثل؛ لا فائه يؤمربمثله ولم قتله، عن يك لم ما مال؛ العناء 

.اش قبيح مويت محله 

زخملا الأرواح، ذوات، م الندوان ثعتاد مد الإنسان قثله إذا وأبما 
آدى^١ أما محله، عدم الأول أن ثلث، ولا يرحم، لا لا.زخ؟ من أن خ الأرواح ذوات، 

تثن.فمثله الأذى طيعته من كاف إدا بل جائز، قله فإن 
xnx

لم:وم(، ١٨٢٩)رقم الدواب، من المحرم يقتل ما باب الصيد، حزاء كاب الخاري؛ أحرجه  ٢١١
اش-رصي عاتشت حدث من ١(،  ١٩٨رنم)تله، وغيره للمحرم يندب ما باب، الحج، كتاب 

تعالعنهاِ•
(،٥٢٦٧رنم)الدر، تل ل باب الأدب، كتاب وأبوداود: (، ٣٣٢أحمد)ا/ الإمام أخرجه )٢( 

ماسابن حديث، من (، ٣٢ ٢٤رنم)قله، عن ينهى، ما باب الصيد، كتاب ماجه: وابن 
عه،ا-.تعال اف -رمحي 



صضاه1شضه4الإئماسبجضل ١٦٤

نحل

الين.عن روي يا ؛ ١^١٤ومحؤ رأفزوه انحني، مى حرم وما 
منحايج زلأثث الداريطي• رواه يمنه؛؛ الحرم، لهتبك الثعام، بتض از ض•' انه 

بملإظلخُصؤلأحم
ممح؛بمَُلأئاجإلركاي

^ض:ةئ؛ملكك؛ماتايراصلال
منةيهلى ولا بح1وان، ليس لأنه علتؤ؛ ثيء ملأ ' مدرار بنشا كجر ؤإو 

يهولكلأحجار.حمواف، 

أول.والأوو متمه، لقسيْ مإف النعام؛ سص إلا اصحابناث هاو 
عيه،ء مي ملأ وأمح، يحصنه آحر محث، مجعاله صيد، بتص مل نإف 

اورمحضته،١^^ لمْدعش ؤإل يعاثش، فراخ منه محتج كنزه إل وكيلك 
سث؛بمُبمشُ.ئىتزإثئهإمحئ1ث، 

مميه،!،، iijحص الص1ار عئصنة إتإ ةم1ث ^١^، أو•عل طريقه و باض تإل 
وجهان؛

لاكامرباشة محن الدكاة، له نشوط ولا ؛jU ،5له لأن الأئُل، \سم؛ ]١[ 
منه.فئغ علهكنره محرم لأنه أكله، له تحل لا 

فامد.أي؛ رمارج( عندنا العامة عنيه ويمي الفاسد، المن.رت  ٤٢]



١٦٥ةت1و،اسء)واواسوراتالإمام( 

سه،محظيمم/كاثة.

طه _ م ظ ماى ؛_، ألجأو\و لأنه عي؛ ي لا واش: 
1وئظإقنأوث.

J^olj ممشاهسكدوكابر

شو

أوؤءس، أوالطب وأيه، أومطية الخيط، لبس إل ائحرم اخثاغ ثإدا 
الحأوولئأفلأاصعوإل نإن \ش قل تانا الفد:ئ، نهش ثه، عر، شدة 

كشسنأتية.زء 
قلهحجواف لأيه فيه؛ جزاء ملأ مسه عى ذقعا ممتله صد عثه صاو ؤإذ 

ثئْمللمئكالآس.لدمع 

١^^،قال، ك،ا ؤبمشه يه، فيوحرام كترْ إذا التقى أن الراجح [ ١ ت 
فانفتعيش، مرخ منه ينرج لر ما يقمنه ولكنه غثره، عل حراما ليس ولكن يمذافة، 

علته•جزاء ملأ وعاش مرخ منه "محرج 

بحيثجدا كثرا الخراد كاف الحرام المجد ق الثنن بنفس ؤ، مائلت مال، فإن 
ص،ءام؟ضير محإلأنتيمماد 

أمكنما يممي أن وعليه يئسه، يقصد لا لكن عليه، ثك،؛ ملأ مدر إدا فالحواب؛ 
١[.]اكغاين:آ• ١^٤٢^ ؛؛١ ^؟^٢^ 



^قضاهانينيصالإئماسبجضل ١٦٦

صف،3ايئيةوئمح،
ثالأثوم\

وجهان!مميه فتلفن، ليرلس؛وه، أوئتآكة؛ نع من صيدا حلص ؤإل 
^ه،صثنئلكلمسمع.

لكلادمذقاح م تلف لاك لاضق؛ ذش 
^١٥^٢^،^:

قفل

•ينشئ، كألأ دأظماره؛ سعره حاك بلمحرم تكره 

قتلهما لأو4 حدا؛ صعيف ؤئإهئث بكر \لي وقول أصح، الأول أن شك بلا [ ١ ] 
مسه.عن للدفاع قتله إنإ ، ه نفلصيحة 

المؤلفإن ثم الصياو، لمشحة التمزق هدا لأو ينشه؛ لا أل ثلث، لا ]٢[ 
معنيايذع قه ُؤدس تعال؛ قوله عن غفلة ق التعليل ءرل.ا يعلل ق وغبمره )؟1ممؤم' 

أي!المحورة، هده نحؤج ؤمت٠ند١ه هوله! فان ]الاتدْ!هه[، هئلمنألنأتمه ما مثل شما؟ 
فإن.ثيء من حلمه لو فيإ 

حلألأو؟كون هل و لات٠- يأكل لر ولو حاح -يعي: المحمي إل اصطز إدا 
رمقه؟يد ما إلا مته له ثمل لا ميتة أويكون الخال هذ.ه 

ه.ثقأصلحة قتله لأته الخزاء؛ وعاليه الأول، الذلاهر الحوايؤ! 
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زمأمحت، أقط زا،قاإ نيأ، لاك انف؛ عي المحزبالإف ثمحزة 
ثلأفد:ثي؛لأوثيوبمينض،

'•عمرل ابن وهوماح لدلك، والؤينباُم؛ اقلحال، وزرْمح ََََْ 
عاشهإن حر يكن،،؛ فلا عله دلو لا الشغر حك ذ قاله الذي هدا [ ١ ت 

ربرجل لحت5كتا، بيدي حقه أخؤا لولم ^ ١٥كهههقآ 
يامحايه.الثرغ رد ولم الشارع، من الفدية وجوب أن التعليل هذا أحس ما [ ٢ ] 

الإحراممحظورات حيع وقلنات الإحرام، محفلورات مع ق جعلناها لو القاعده هذه 
ْعقياسات ئدكون والقياسات الذمة، براءة فالأصل فيها بفدية الشيع يرد لم إدا 

الممى.مقاتلة ق قيامات ثكون وئد الفارق، 

لأ؟هلكراهة؛ وجه فلا ذكرْ U إلا بالإثمد لضل دليل ئثاك لم؟كن ؤإذا 
يغتسل،ولا جديدا أو نغليما إحراما ثلبس لا لملنات ؤإلأ الزينة، الحرم عل، تجرم لم 

دليلالاشمأ وأئ الزلف، ذكره U إلا دليل ئثاك ؟كن لم إذا الكراهة عدم والأصل 
ليس؛مكرو0.فائه سواه 

الفتنة،إل ينئي دلك أشبه وما والخل الخلخال( لبس أن صحيح هدا ]٣[ 
كالمرأةفئة ولا محثلور ؟كن لر فإذا هدا وعل الحل، 3، كحاكمه الإحرام 3، وحكمه 

بأس.فلا النساء ؛؛ن 

(.٦٤/٥(،واJهقي)٩٣:ا(أحرحهمالكفيانيطأ)ا/مهمرم 



اصضاهانيهمصابمماسبجضل ١٦٨

'•ريزا مغ ّتي؛؛لأيه لإٌئّخ ٥١دثمحْأذبّْلرَفي 
التعليلوأن المرآة، يظرِل أن يكرم لا اله والصواب صحيح، غير أيصا هدا ا ١ ] 

يرين؟أن للمحرم يكرم إنه مال•' ممن عليل، ذكرْ الذ-ى 
بثتيعمل لكن الحال، باعيار فهذا ' ٠١۶شنئا أو®آتوق أعم" ارأئنث وأما 
سيرك؟للحاجأن 

افالإنفيها كون ام أوالأثياء الغبار و امش س ؤإلأ لاثثزع، الخواي 
وعيرة.صمعثا أسد 

عفيمحائوْؤئمالني يول فمثلا قا، يفطن أن العلم لطالب، ينبغي المسألة وهذه 
يالماءيتوصأ أن للأنسان يس ثقول؛ هل ^٥" ١٥١عل الوضوء احبغأ إنه ٠٠لرباط! اق 

ماحن؟ماء وعنده البارد 

الحالهدْ ق الوضوء وأمغ اuرد اثء إلا ءندْ ؟5ن م إذا لكن لا، الحواب،: 
أغمأشنث، كاي، فإذا سنكه، مشغول لحاج فا الحاج؛ مسألة كذك الوباحل، دحلِفي 

ذللمثج،إزالة يض لا إنه مال: لا فانه ذللث، ألحه ون والغبار الإبل ونز المفر ألحل من 
الرائحة.يزيل لئلا النهار؛ آحر للصائم التسوك العلياء بعض كراهة أيما وهويثبه 

أنوأما -تا، بأس فلا فصد بلا حاءُت، إن يقال: أن يتبني السائل هده فمئل 
فلا.الإناو يقصدها 

بعيدوالاحر المجد س ةريسإ أحدهما بيتان ان للأتكاف إدا أيصا دللث، ومثل 
ئناككاف أوإذا أكو، شلوات المجد إل تاق أن ألحل س البعيد إل اذم، مول: لا 

أيصا:أوينال البعيد. مصالأ أن الأفضل مول: قريب، واكاق بحيد، أحدهما محلريئان 



١٦٩ةتاواامج)بمبسوراتالإمام( 

ووايتان،جوانْ أحمدق وض لدلك• مشا؛ عم بدهن يدهى أف وثمحْ 
الشم،ؤسآؤن ،، ij«^jiيزيل لأنه الشعر؛ بدهن الروايثان قيتص أف يشل انه إلا 

•'١^

ا.ل محه يدهن أف له هكاف الJهن، أكل لأف عر0؛ التدهىِفي نتاح 
تيهائصثسنيش(اأي:محذف°و/ك 

فدثهولا وهوصعيمت• الثبخئ وواية من انه إلا وهومحرم• يعني مهي• 
فهبمثاو؛1اذكزنالأ'.

والموا؟إ؛ُ؛النجح والكلام والشتم الكذ'رب، عن إحرامه تزْ أف ثبجغي 
4ح-ثاد ولأ مثوك رلأ رهق هزئ أثح فهي رص يعاق؛ اش يمنل 
لأحيالخ،؛مول وأف بالألماب،، المتابزه الفئويىت ■عثاست ابن قال، ]اوةرة:بآ١[ ه آلحج 

يامامإ،ياظا؛(•

نظئ.فيها الخي الأمور من هدْ كل الخطى• مارب أف الأفصل 
االإحرام ق رأته لثد قد فالرسول. الشعرمكروه؟ سكين هل ا ١ ] 

مزْمتق. ما محزم إنه قالرات فإدا ائلتمن، ويزين ابلي يش الادهاف ]٢[ 
يكونأن بد لأ القنع من أصل له لين الإي الثيء أن عل، يدل فهدا أيصا، هنا 
يناقض.فيه 

يرد.ولر الشاؤع من انعايمون الفدية أنإمحاب، ذكزه الدي ]٣[ 
الحلق حس حرام الأشياء هذه فإن ؤإلأ الاحرام لخص لمعنى معناه هدا ]٤[ 



اصضاصمهمصايماسبجضل ١٧٠

تنمتا١؛.ض ضاحه قاري أذ زالخداو: 

حرخو؛اْيمح يزمن يلم حج رامذ يادث و0 الين أل أبوميرْ، وووى 
شءزما؟'ثقثنمحا<ققه.

لكنحرام، واو_اطل والراء حرام، القبح والكلام حرام، والشتم حرام، فالكذب 
سك،.لا حرام فهي ؤإلأ الإحرام، حال ق يتاكد اما مده 

بأحكام؟هوحاص هل ه ألحج ؤ، حداد ^ولأ تعال؛ توله قائل؛ قال فان 
الحج،ق رمش لا والمعنى؛ المائة، حم)لا( ه ألحج ه هدا لا، فالحواب; 

جدالاِو،لا المعز؛ وليس تحايل• لا يعني؛ الخج، ل جدال ولا الحج، ي موى ولا 
هدا.يقال لا مفروض، اثه 

رحلافلوأن منه، بد لا به المأمور ابدال فمالأ فه؛ يفصل أن يبني ا-بدال [ ١ ] 
هذالأ0 جادله؛ مول؛ بل تحايله. لا مول؛ فلا محرم وأنت، حادللثح البلع أهل *ن 
الإىهدا فائدة فيه ليس الذ>ى الحندال لكن النسك،، به يكمل الذ"ى الخير فعل من 

رباالأشياء، من كثٍ ِفي يتجادلون الناس؛ من كثير محالس تحصلِفى كإ عنه ينهى 
كذا،قال وفلان كل.ا، قال فلأن ؛__، »وأوئ0 فيها يكون وربا فائدة، فيها يكون لا 

الإحرامحال بهِق مأمور فإثه الخى أوإتيامنن، الباطل لإبهتال الحدال أما أسهها، وما 
المواضع.بتنفس وقد وغيرها، 

معزبإل لوأصمت، وقدا المبي؛ إل أضيمتر أما دللش ق والعلة بالمح، [ ٢ ] 
البناءفالأفصح مبي إل أصيمت فإدآ ١[، ]الأعراف:؛ تثثززه نة وق كمزله؛ أعربت، 

القح.عل 



١٧١الإحرام( سلورات باب ر امج هتاب 

ررطمإمكنوالنيه:ظلأقامحميذةا:قإام 
زالإنضان\بنخ\ئ ثالةئسم افيممحىلأض«شغوالإمام 

القرآنمثل لذاته فالناني لغيره، نافعا كاف وما لذاته نافعا كاف ما ئدا يثمل [ ١ ] 
لعزهوالناؤع العلم وتعليم المنكر عن والثهي بالمعروف والأمر والتكبثر وافبيح 
علالأسى إدحال، به والمقصود فهوناح، والرئقة، الصحبة أنس له يقصد هوالذي 

اشتعلمحلنا جلس كلمإ وصار ريقته، خ حج أحدا لوأن وقدا والصحبة؛ الثهقة 
الملقدي خلاف، ئدا محا: الثرور عليهم يدخل ول( أوبالدكر بالمرآن 
وصاحبه.رايقه من عل السرور يدخل انه الني فهدي 

لأفوالثني؛ الطواف، ق يالدعوْ يشتغل أن للإنسان الأول ئل ت قائل قال، فان 
الخاصة؟بعبادته يثتغل أم كثيرة منهراُت، هناك 

كافإدا الأسئلة إجابة ق حش الخاصة، بالعبادة يشتغل أن الأفصل فالخواب،; 
باس•فلا وينهى يأئر أن وأراد الطواف من فئ فإدا يتض، لا يلهيه 

دونوالدكر بالقرآن ويشتغل الحج إل يذم، الإي أن ذكرنا قائل• قال فإن 
ويقول;محثج بعضهم لكن الثنة، قل•ي محالف، ئدا أن إخوانه إل الثرور إدخال 
الأوقاُتؤهذه ق سممد ل؛ فإدا بعضنا، نع موجوق-ون داجا لحن أداء، ايام هذ>ْ 

فض؟ا

يثل،فالإنسان داع، أكننس الأوقات،، ^٥ ق امممد نقول: نحن لا، فالخواُن،: 
هذه؛مشكلة الإملال أجل س الحي فتكزهوا يملوا حى الناس عل الأمور إلقاء إن ثم 



سقضاه1نيهمصالإئماسنيضل ١٧٢

قفل

عليه.ذائ«يه ولا والخطس، والئدر ُالماء الحرم بجيل اذ بأس ولا 
^نيلوةبمتج«.

عنلِفي محرمه بن والمنون ياس ابن ®ائرى حنم؛ بن اف عبد ومال 
اممبرمول رأث كتمر أنأله الأنصاري، ايوب اتجٍا إل م1رساوفي رأته، المحرم 
هكداومال! مملا رأسه عل محصث، ت محال ■ًرم؟ وهو رأته ل جب. 

^كنئووافهشل((محهلاأ.

المواعظ■ان الإئيكرر أن سيى~ فيإ ' الثخارير ق جاء —كيا عباس ابن نش وقدا 
والمز.ءظةأصحايه يتخول عقيألألأْؤقاذ؛؛ الني وكاف يملون، لأمم الناس؛ عل 

علم،طالم_ا وهو الثيء هدا يعلم وهو جدا مهم ميء عن رجل سأله محإدا 
اتلايئدا لوأجاب الآLن كاف إدا ميا لا اّواف، يثهل حش اٍي نقول: 
عانه.الناس اشح 

عث\س^اابن -وهو المرسل دكاء عل يدل غريب السؤال ئدا [ ١ ت 
الأمأسئام،وكان سل؟ لس ^طشلرأّه؟ ئل اّآله: 

(.٦٣٣٧رُم)الدعاء، ق البع من يكرم ما باب الدعوات، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
ومسلم!(، ٦٨رثم)والعلم، يالوعنلة يتخولهم الني. لكن ما العلم،;اب، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 

هتهبمن.عود مابن حديث، من (، ٢٨٢رقم)١ الوعثلة، ق الاقماد باب القيامة، صفة كتاب 
كتابومسلم! (، ١٨٤٠)رثم للمحرم، الاغتسال باب الصيد، جزاء كتاب البخاري! أحرجه )٣( 

(١٠ ٢ ٠ رقم)٥ ورأسه، يدنه الحرم غل جوار باب الج، 



١٧٣الإحرام( سلورات و1ب اثمور هاب 

هاممب زنوو ررأو عثاس ابن نوى لما ثعزا؛ يقطع ولا عشجم ومحورأف 
اخبج؛بجمبققمار

•إيك اسه أوما ايوب، أي عن رواه كاف عباس ابن أن والظاهر 
شعرا؟يقطع ولا رأسه ينيمِفي أن يمكن هل ١!؛^! سبحارز [ ١ ] 

اثهوالصحيح فدى، ا شم قخ ؤإدا محجم اثه فالدهب يمكن. لا الخواب! 
مدى.ايه عنه يتمل ولر ٠ احتجمُ س الني لأل فديه؛ فلا شعرا ٥؛^ ؤإذا محجم 

هداإن ومولوزت الأذى س الشعر حلق عل يقيسونه لا لماذا مائل؛ يال، فإن 
وليسلربمد، عفييألألأْأئ؛ا الني أن الخدين، ظاهر فبال؛ مسه؟ لمصلحة رأسه حلق 
الفديةذكر عدم ومال،! عارض أحدا أن لو وقدا بمد؛ ولر بمل؛ لر لأثه الواى؛ ل محا 

الفدية.يوجس، الرأس س الشعر أحد أن علمنا مد لأينا للعدم؛ ذكرا ليس 
تعالاممه إن ثقال: أن - محله 3، إشكال -وهو الإشكال ئدا ثن ابمواب لكن 

هووهدا كله، الرأس بمحلمق يعلق، والسسلث، [، ١٩٦]المر٠ته رءونئؤ عنمتإ مال؛ 
عدرلعز كاف إن لكن فيه، قويه لا فإثه التبر ا-إقزء هدا حلق إدا أما الفدية، فه اليتم، 

فهوحلال.لعد.ر كال ؤإن حرام، فهو 

الشعريقص أن إل نجاج الإنسان رأس سجةل_( هناك يكون أوأن الحجامة فالعد.ر 
اكاهساأصح كاف وقدا فيه؛ فديه ولا حلالا ا-لخلق كون فهدا تحلقه، أو حولها الإتم، 

الأذى،به ياط هوالن.ي الفدية فيه ١^١^، أن ^٥ ١٥;؛^؛مالاكر٢' مال.هنإ الآلة ه ن. هق 
كتابلم! وم(، ١  ٩٣٨)رنم للماتم، والقيء الخجامة باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ر 

ة؛هءئعا.عباس ابن حديث، من (، ١ ٢ * )٢ رقم للمحرم، الحجامة جواز باب الحج، 
)أ(الدونة)ا/الل-'آلإ(ؤ



اصضاهانينيصالإئماسوذءتبل ١٧٤

ظزأنشت،كامحزأنيا.
عمن؛ق ذحلوا س اطه ونوو أصحاب لأف عند بالثنف نملي 

مممثدينالمضك، 

ليسؤ يعال• افب يمول يالصناعة؛ وافكئسا يالتجانة باس ولا 
دوكاف عثاس1 ابن قال ]اوقرة;مها[. ه نن ثنلأ ننثغوأ آن حتثاح 
ذلك،كرئوا كأنم الإنلأم خاة قؤا الخاح، ل للناس قما ومحاط امحاز 
ريهظم4ين مصلا أنئجثغوأ جثثاح عيًطم ؤليم، رلت؛ حص 

اليحاري.رواه ا. ا-اثجا موامم ق لاوقره:خها[ 

محنفيه، فديه فلا دلك دون ما وأما أوأكؤ، أوتحوها، الرأس، ثلك، يثمل الإي وهو 
إليهذهي، هوالدي وهدا تجرم، عدمه ومع يل، العير فع يل، أن ؤإما نجرم، أن إما 

الحجامة.شعر س حلقه يا الفدية عاله تجب لا ايه الحجامة مسألة ل ٠ الإ١املأمر شخ 
الحج؟أو العمرة ق الني احتجم هل قاتل؛ قال، فإن 

ثلالأل تجصرق ولا ؛• وهو^٢١ ة.بمهايقول؛ عباس ابن ■حديث، فالحوابت 
عمرته.ق أو حجه ل هو 

عامة.والأية عباس ابن من ير نفلكنها ؤراءْ، ليسن، هي.ه آ ١ ت 

(.١١٦/٢٦)١(مح٠رعاكاوى)
كتابت لم وم(، ١  ٩٣٨)رقم للصائم، والقيء الحجامة باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

نْأؤهعتمحا.عباس ابن حديثا من (، ١ ٢ ٠ ٢ ) رقم للمحرم، الحجامة جواز باب الخج، 
(.١  ٠٧٧ ر رقم الوسم، أيام التجارة باب الحج، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 



١٧٥ا الإحرام سلورات باب امج) هاب 

نحل

صامداأوجائلا، ءا1ا ثاف تّواء تدثئ، وعلته حجة، أئثذ جانغ وش 
^٥^"؛

جا؛غ®رمى ت يقول ابءاع؛ وص الإحرام، محظورات من التابع هو هدا ا ١ ل 
وبإذاالأول، التحلل ئيل حا؛غ إدا بإ مشروط هدا ولكن بيئة*، وعلته حجه، أمسد 

تحئلال؛حللالأئل؟
محأهلممحلأمحنلاشالالأئلالخواب 

محنتاشلل، له قلاقة فلا لآذ4اه- امء كلام -م اشر أثا واض. باص إلا 
وحده.يتحلل بل العلم: أهل بض ومال وا-ئق، ١^ 

إنئال: الماء بمص لأة محرير، إل نحتاج جدا كبثرة ^ ٧١فهدم سا وم 
نحريرإل نحتاج فاثالة اله، رمذك، وكبأ، فمط، باوئي تحفل الأئل اشلل 

التحللفبل ابءاع ~أعني• عليه ؤيرب حجه، مد الأول التحلل فبل حاغ إذا 
أمور:خمسه الأول" 

الإثم.ولا: 
النثلث،.ماد والثان: 

القيفيه.وحوبج والثالث،: 

القادم.العام من دضاؤْ والراح: 

والفرؤخ)ا"/ماه(.(، ١  ٩٥الهداية)ص•انظر؛ )١( 



اصضاه1هميصالإئماسبجحتيل ١٧٦

}s\>؛yU_ ظ ث1نثثى ^، ٠١ءضاءُ لأكش:ضئقخ 

بينة.والخامس; 

الأيل•التحلل ئل اباع عل تترب هذْ كل 
أوجاهلا،عا1ا محأ شواء دئئ، وعلته أمدحجه، جا؛غ *ومن يقول• الولف 

عامداأنبائا«.

وأماالصحابة من كالإخماع تكادتكون ^!١ حجه(( )رأئند : ^١٠أما 
حلامه،هم غثو يروعن ولر منهم، عدة عن وري المحابه؛ أيما ٩ فقال البينة لزوم 

لايتربأدا< والصحيح بصحيح، ليس فهدا عامداأوناسيا أوعا1ا، جاهلا وأماكونه 
القاعدةهي هذه لأن ئكن،، غم ذاكن! ءاأا كان إدا إلا أحأكامه من ثيء ا-بم،اع عل 

بيدهإلا أثرها يترب أن يمكن لا العبادات محفلورات كل العبادات، محظورات ح حق 
الإماْ.وعدم والدكر، العلم، الثلاثة: الشروط 

حرام.أيه أدرى لكن الأمور، هذه ابإع هل يترب أثه أدري لا أنا ئال: فإن 
فهليدر؟

انتهلث،ئد بالحكم الحالم فإن بعذر، ليس بالعقوبة الجهل لأن لا، الخوان،; 
الثزمة.

محفلورلأنه دقولت لأ لماذا ميت. إنه زثمل؛ إن عليل فهوثعليل غلط، هدا [ ١ ] 
المواتأما أوناميا، جاهلا كان إدا حكمه عليه يرو_، فلا الإحرام محفلورات من 

الحجفاته فتن أركانه، ببمية مم لر أنلث، معناه الحج فات إدا لأيه واجب؛ فهوثرك 
القادم.العام من ومج بنمرة بمحلل 



١٧٧الإحرام( سلورات  ubةت1و،اأعع)

يانتزىإئلأف، لأنه الفديه؛ ينلنه جاهلا، أو و1سا قج أو حلق ؤإو 
عقتاث-ا علته، فديه لا أف وتثحثج الادمق. ناو كإدلأء_، ونهؤ0، عنده 

١^١؛.
مالصإل محأئنة مال، صهاو لأته حزاوه؛ يعليه نحطئا، الصد محتل ؤإف 

الأص.

مثلناسيا كاف ولو ا-اج يفسد الأول التحلل ق ايملع إن يقال• قائل• قال فإن 
الوضوء.

حشحدو1 احدث إدا أحد>كم صلاة اممه يمل لا مأمور فعل الوضوء فالحواب: 
الحفلورات(.من ىزار0 محظور ففعل ا-إن،إع وأما يتوصأ، 
بقثم أن خلق »إذا مول: الصواب، ئو اشخريج ندا أن ثق، لا ا ١ ] 

الأدمق،مال كإئلأف، ونهوه عمده فاستوي إتلاف، أد4 وذكر الفديةاا، هنليه أوجاهلا، 
يرثه؟لأته أو ، إتلاف، لأنه الأظفار ومليم ا-ظق حوم وهل 

ثميرثها؟ يكون ومرة إتلائا، كون مث، فكيف، ترثه، لأنه قالوا: هم الخواب: 
الظفر؟قلأمة قيمة ما إتلاف، أيه قدرنا إدا 

القواعدعن بعيدة كاس، إدا الأقوال ، صعقللق، يت؛يرا وقدا ثيء؛ لا ابواب• 
الشرعية.

محالننثر؛ فيه دلك وْغ المزلفج، تعليل من أحنن آحر يعلل هناك 
أجلمن الصثد جزاء لأ0 الصيد؛ كجزاء وغثره الننل• فيه مانسوى إيلاف *لأيه 

هدامثله«لإمكون الإتلاف، 



سقضاعانينيهدابمماسبجينو ١٧٨

ؤمحة:لأخزاةهااا.

ثلu ئ؛رآٌمثر معنانم١ مدآع قنت ثعال؛ اممب لمول عليه؛ جزاء لا وعنه؛ 
أ.الخطأ ثيءِفي لا أيه ئتمهومه لالأممة:هه[ أشّه بن 

انته•بن ينل روى لما علته؛ فديه ملأ ؛و■^٠^، يامياأولبس يطيب ؤإل 
يزشامقال::ازضلاشِيألنيلأ؟نىالنيءنءية، 

•• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • •• •• • •• • • • • • • •• • •• • • • • • عمتق؟..• ق أصع ال يأمئق 
هدا،يستقيم لا بعزالة، يقيمها ظفر قلأمة أيصا، الفارق ْع قياس هذا ويقول! 

أوناساجاهلا كاف الصدإدا إن وثقول! ثليه، اشس الأصل ا-محمفى إنناثمغ ئم 
فلاصإذش.

الؤرم١ يادْ• علم لما تعال واش ف، لكن ثك، لا مال هوصإن نعم، -ا ١ ت 
الآدس،مال بخلاف فنلت،. هد لاوقرة:آ-\اآ[ ئثأظه .آأو ميتآ لإ\.بو>و[~ان 

يصح.فلا الفارق غ قياس إلف فالقياس 

محيا دَءهاثقر أحمد الإمام عن الروايه هدْ يعي• المحح، هوالقول هدا ]٢[ 
فميل«ْ[ ٩٥لالاندةته متثوا ينكر قنت ؤوش هال! تعال اف لأف اكريرن؛ الراجح القول 

نلغيفكيفا وا-يراء عليه بمآكم أن يناسبا فإنه وهوالعمد، للحكم منايمت، بوصف_، 
الصوانر.هي الزوايه فهن.ه امحم؟ يه ومل اعتتره هد تعال واش الوصم، هدا 

تّاءمح'يب•

الروابج،واس)ا/؛هأ(،ص)مهآأ(.انظر: 



١٧٩الإحوام( سلزرات باب اثعع) هاب 

 Iآكإعمزتاك ق واصنع الخلوق، أر عنك واعمل الحبه، هذه عنك -^^ ١١١محال
جمتستاشمح؛هو

ًَباُاا|
مصاه

بفديةيأمره ولر كدا. افعل ض•' إنه يقول• جيد، استدلال الاستدلال هدا آ ١ ] 
ثريأن العلم لطالب ينبغي ئاعدة وهذ>ْ يلرمه، لوكاف ذللث، بنان إل الحاجة عاء دغ 

موضعق عليها ثر يبعضهم ^٥٤٠١٥ العناء أحيايا لكن اشبموص، كل ِو، عليها 
سليمةوأما صحيحة، قاعدة أما الصواب ولكن آحر، موضع ِفي عليها يم ولا 

علدليلا ذلك كاذ يق ولر ثيء بيان إل الحاجة دعت إدا وهوأنه عليها، فشش 
أنهلأاعتأاتبه٠

مماوهدا إليه، الحاجة دعاء ْغ الحناء أو الفدية فيه يدكر النص مائل؛ مال فإن 
مغاحرى رواية يأتينا ثم دليل، لديثا يكون ئد أحيايا ولكن ثيء، لا أن هل يا-ل، 
النهج؟هدا العلم لهلاJب دصسهل التي الهلريمة هي محا بالحديث ما إلحاق فيها 

واحد،ومصدرها واحدة، فالشريعة آحز بنص الحكم بت< إذا القلريق الحوام-،ت 
الفدية.وجوب عل دليل هناك ليس وهنا 

دعت،إذا معت؛و غر فإثه المد هدا يستإئه محيي فيه يكن لر نصا وجدنا مش عموما 
عندنافمثلا ئه، أحل،نا الوجوب إل دعا آحئ دليل جاءنا إذا لكن بيانه، إل الحاجة 
أحرىبنصوص لكن فيه، دكرُت، نتا كتيرة واحة أشياء ذ ٠ ر صلاته ق اليء حدين، 

كابوملم: (، ٧٥٧رقم)والمأموم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
نْ.بمقن.هريرة أي حدين، من (، ٣٩٧رنم)ركعة، كل ل الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، 



صضاهانينيصاسمماسبجحنيل ١٨٠

ؤتهن0،عندة 1اعى الإ-مام، -^٧  J_*iلأئه الفديه؛ عله وعنه: 
}ينكى لا وا-ظىإيلاف اثدهب. زالأوو لك-ئق. 

هعلتهانتدامة محإن دبك، إوالأ يعثه ا-إقاهل، أوعكا النابي يكن ومتى 
^٢؛.اكئ س ئدر، عز من زيز لأهمُع الفاو:ئ؛ 

وجهان!مميه رطبا، ماف يابسا يفش طيبا مس ؤإف 
الطسس(.ص هصد لأئه الفديه؛ عقه أ->ئمحا: 

ومعالئسهي!• علنا مرصن ان قبل ٠ هؤتهبممحا ممعود ابن قال هنا، قرصن فالسهد 
صلاته.اانيءِفي حدث ذكرِق ما ذيلث، 

لبمث؟الأدلة بمع أن القارئ قائل: محال فان 
يطبق،ما إلا الإنسان يكلف ولا سبع، ما إل انتهى من أحنس قد فالحواب: 

العامةالقواعد من الغالب عل بناء ثيء ان الإئذهن ي يئ قد إنه الغابب ؤ، لكن 
يحث.أن إل محتاج يفهمها، التي 

الروايتى.الدهبأصح [ ت١ 
المؤلفذكره ما حال. كل عل ابتدأه من فأشته عاو.ر بلا امتدامه قال: لو ]٢[ 

أوليسا،طيبا، كال سواء المحظور عن التخل عليه وجي، أوعلم ذكر مى اله صحيح 
؟بيده هو يغسله أو عنه، يغسله ثمحصا يأمر لئب با يصع كيف، لكن لك، د غير أو 

١(. ٢٧٧رئم)التثهد، إمحاب باب السهو، كتاب ت ائي النأحرجه )١( 



 Lu؛؛S (سلورات باب اسع )١٨١الإحوام

ا.الطبا ثزيم جهل من هأفثة عئريمه، جهل لأيه علته؛ لافديه دالئاف• 
ؤإفألته، ينسب دلك لأف علته؛ يالفديه رأثة حلن أو طيب ومن 

منعل مالفديه عنده، أماثه لأية ا-ظفي؛ عق ثالفددإ أوياجا، مكنها وأته حيق 
ا.ك1لوديعةا إدنه، بم أئلمه 

لأيهيه؛ بأس فلا يدم إل الطيب فانقل ندم غنله ؤإدا هو، بميله الجواب• 
منه.للئخكن 

حرج•ولا جاهلا به لطيب الذي الطيب شمه هو يزيل إدن 
محهللا باسا يظنه مثه لأيه حاو؛ جهل هدا حاله، جهل لأنه الصواب [ ١ ل 

كجاهلفكان الخال جهل لأنه ت فتقول وطبا فبان يابسا يفش لكن حرام، الْلبج، أن 
الخكم.

اثهؤقئآ يابس ايه يظن طيبا فلوص معذور، لأيه عله؛ ثيء لا ايه والصواب 
بيده-علق ما فيزيل يبادر أن عله لكن عله، ثيء فلا بيده وءلؤ، رطب 

دلكلأف الفديه؛ فعليه يإدنه رأته أوحلق طيب من أن فصحيح الأول أما ]٢[ 
كالفاعل.والراصى والأذن كالفاعل، فهو ورضاه بإدنه 

نظر؛ففيه الحالق عل فالفدية ناجا أو مكنها رأسه حلق من وهو الئان وأما 
أوالكنهالنائم الرجل وهذا اّظق، برك تعال طه هوثحبد ؤإنعا مالأ، ليس هدا لأف 

محيولكن بمحرم، ليس لأيه عليه؛ ثيء لا والحالي عليه، ثيء فلا حراما ينتهلئ، لر 
أحيه.عل باعتداته الإمام يراه بط الحالق هذا يعرر 



اصضاه1يهمصاسمماسبجءتبل ١٨٢

وهو١^^ لوأئلثت كإ عيه، قالفديه لمًينكر، ناكت وهو حلى ؤإو 
غئعوثهائإسوابر

فديهملأ ظم، عيها أصثنا هطع أو ثم، عليها قطعه حليم مذ كشط ؤإذ 
قع|ثث1زم،]تان،تيبم

َلأ:فنساج.

أحسئ؛لكان فيه المحفلور بفعل رصي بأنه دلك علل لو لكن صحيح، هدا [ ١ ] 
توهوساكت حلق الإي هدا يقالاِفي لكن عبادات، لبمت، أموال( الوديعة مسألة لأف 
ؤإذن.إقرار ئكوته إن 

*a*



١٨١٢ةت1بامجرباباصية( 

الفديةباب 
XHX

يقآصع ثلاثة إطعام أو ثاة، دح ئعثه ٤^؛، وهو وأنة حلى مذ 
ءؤء-نيعاق؛ اممه لمول ايام؛ ثلاثة صيام أو صاع، نصف منكم ت5ل ئشايذ؛ 

•[ ١٩٦لاJقرةتئأسهءه نن أدى بهء أو رُبما مكآ كان 

هواميوذبك ررلعللثا ماوت انه ه اش ومول عذ عجنْ نذ كنب وروى 
وصمرأسك *احلي اش رسول صال اممب. رسول يا ثعم قال؛ رأسك،؟٠١ 

سام؛،أوائف، م،  ٤١٠٥نصم، بنؤي لكل مناين؛ ستة أوأطعم أيام، ثلاثه 

بمدرأوي-حلق ونواء 

وهوالونت، دلك، ل بالأسهل تعال اش بدأ وقد اشنير، نل هنا والفدية [ ١ ] 
السراء؟نفع ياعيار أعل أيا محن اشلث،، ثم الإطعام، تم الشام، 

اممهصل الهي قدر الفدية هدْ وي الصيام، يم الإطعام، ثم النئك(، الحوائج؛ 
واثدفؤع، ٤٣نصم، قدره فائدفؤع إليه، وائدفؤع اثدفؤع وملم آله وعل علته 

إوهيتةذاىنُآ*.

تلم ومرنم)ا"اها(، ص1ع، منس، الفدية ل الإٍلعام باب الحصر، كتاب الخاري؛ أحرجه ا
كعب،حديثا ْن (، ١٢٠١رقم)أذى، يه كان إذا للمحرم الرأس حلق جواز بابا الح^، كتاب 

رمحؤتثبمته.عجوة ابن 



حنيلصدبق i الإمام ص ي الك،هم هلي المميق  ١٨٤

حمتعال الله لأف ءفر؛ عتر مذ الدم، عثه عدر، لعؤ حلى فتمذ ت وعنة 
حأنل؛لأنامحامحونيئاو\لئوئ، ١^ ئدم الثدر،ءإذا ثزط 

للتنيرللا ا-ظق؛ لإناحه الئزط ؤإي كالفنأصلة، لا واكع لة، المعدورتبعا 
-تافممئت ممر، لأتبما كلمه؛ الرأس حلق ِفي ما شعرات أربع حلمق وِفي 

الفد;هكالغلاأ'.

صاع،مها فالواحب كالفهلرة مقدر غر إليه وائدفؤغ مقدرا الواحب ومدكون 
تعطلأن وتحوز فثراء، لعدة الواحد الصاع تحطي أن نجوز مقدرا إليه المدفؤع وليس 

اصولع.عدة الواحد 

فكمارةالأكؤ، هو وهذا ا1دفوع، دون إليه الدفؤع يقدر ثالث قسم وهناك 
كمارةوكذلك مكينا، ستئن إءلعام الظهار وكمارة اكث، معثرة إطعام المتن 
الدفؤع.يقدر ولا إليه المدفؤع فيها يقدر هذه رمضال، ق ابءاع 

غركاف إن با-ظق، هوالإئم وغره المعذور ب؛ن المرق، أن هوالأقرب هدا ء ١ ا- 
الفدية؛ثالزمه لكن علميه، إثم لا فإيه معذورا كاف ؤإن الإثم، يع القدية لزمته معذور 

صيدا؛يقتل كالذي فهو عنه، يمط فلم مسه، أصالحة الحفلور هدا انثهلئ، لأيه 
جزاؤه,عنه يسمط لا فائه تأكله، 

فإذاىث«راا، ثاكJث، >ااكألث، ُ#: البث مال ىث« ءلأبا زحمذآقث: ب ]٢[ 
العلم،أهل بعض به مال كإ الرأس، بنلث، الحكم ثربعل أن فيحمي، بالكثرة عللنا 

الوصية،كتاب ت وملم (، ٤٢٧٤ ) رهمم بالثلث، الوصية باب الوصايا، كتاب ال٠خارىت أحرجه ( ١ ) 
نيؤؤيقنئ.وناص أي بن سعد حديث من (، ١  ٦٢٨)رنم بالثلث، الوصية باب 



١٨٥الفدية( ؛ت1باثعجرباب 

ذبكشا دى U لأ؟ا فأكي، الرأس ثلث س لكف ئوظ الفدية يه الذي إن وثال: 
الثلث.أي الحديث بمص فالمحرة بالكزة 

إداإنه ثم الثالث، دون فيإ فديه لا إنه ومحال! العلم أهل بعض ذهب هدا ؤإل 
قتحد الإنسان وشدا فهي؛ انه ولأ حلق انه يتى لا رأسه من شعرات ثلاث قطع 
يقولمحي والثنة الكتاب ق له لر بثيء الناس يلرم أن حرجا السائل هذْ مثل 

الآلةلينت لكن ف. وا-قمد ممر والخير مساكن ستة إطعام سهل؛ هدا الإسان! 
او4القيامة يوم رثه يه الإنسان يقابل ثرعي حكم هو هل المسالة المدفؤع، سهولة 

هوالذي الإطعام هدا إن مم المشكلة، هي هدْ به، اش يلزمهم لر بإ اش عباد ألرم 
ضنتا.الأيام س يوم اتوممديكونِفي نهل 

إدامنألهم اش أن الثيء؛ لهدا بجهوا أن الطنة إحراق من أود أي، فالحاصل 
مايه؟ ألزمهم لر بجا بائي ألرمتم لماذا منالهم! الدليل عله يدل لر شيقا أوجبوا 

ننآذى أويمء ثِ،ُئا يم ا، ١ تالقرة:اُا' ه عطمأ ُؤولأ والأية ا"بمواب؟ 
الرأسلكله.أن عل يدل، وهدا [، ١٩٦لالمرةتعمد.يته ثأسوء 

المل.؛محول لأف العزف؛ إل الحلق مدر محييي ل، رجع هل مائل• مال مإن 
فدية؟يه لنس اهك ذون U أن لاثقتفى يء »ناكلث 

بمر.لأكلوس بالية الثلث فالخواب:تلم،لأطأنئاثون 
سعرهيكون ئد أربعة، تف فيه يوثر رجل رأس شعر لوكاف قائل• مال فإن 

محللا؟



صضاسهمهمصابمماسبجضو ١٨٦

وزايتازتالثلاث وق 

ابمعانأ محا لأق:مع ائدثن؛ م المامحي: مال كالئو. ص إخدامحا: 
ائ؛في،نيئاهم.

شعرله ليس من ويوجد شعره، عثرة مئ إلا له ليس من يوجد ت فالخراب 
إطلاقا.

لهمن وأما الشعر، يزيل أن بماج لا الله كفاْ فمذ إطلاقا شعر له ليس من أما 
الوافر،هد.اِفي اكلث،، دون له يالنية كثبمر فهذا منها أربعا وأزال عثرة، يث شعر 
شعرة.عثرة اثنتا إنه لثل؛ لكن 

شعرا>ت،ئلكحئل؟لوأنبمنشرسمفياظلإلألأث ^ظ:
يساتية.واكلامحث، حلقه، انه عله صدق لأئه نعم؛ أي• فالخواب• 

حساختيارْ- بغر الرأس-يعني؛ حلق إل الإسان يضطز ئد هائل؛ قال فان 
امتثناء؟هدا إن ثقولت هل مه لمصلحة لوكاف 

يضملرحنن أما تجلق، ولا يتمر تجلق لر ثاء لو استثناء، هن.ا ليس فالخواب! 
ؤبميءي؟يأكله يم أويذبحه، يقتله أن له أليس الصيد أكل إل اصهلز لؤ ما مثل مجوز، 

يلسأن مثلا لواحتاج فيه، امتثتاء لا بدل، له هن.ا لأف استثناء؛ هن.ا ليس إدذ 
لزمتهفدية فيها الأشياء إن ةلنا1 إدا الثيء نفس رأسه أويغعد المنيلة أو الثوب 

رأسالث،احلق مثلا ان الإنيكره ايه والاختيار الاختيار، عن تجرج فلا المد.ية، 
أوحبمناك.قتلتاك ؤإلأ 



١٨٧ةتاواا1مع)بابالفاودة( 

القلة،آحث الثلاث لأة اوقئ؛ انماث زهئ ذلك، مها بحب لا والئاط: 
'•١^^١١وآخر 

ووايات;Jلأث دللئ، يوف وفيإ 

بالطعامالحتزاف عدو ثعال اف، لأو طعام؛ مذ مد ئثرة كل ق إحداص• 
محوجن،.مد، منه بحب ما وأمل الصيد، ثق هتا ها 

إلالمصثر محسن، الشنع، j( لة مدير لا لأم طعام؛ مذ مصة واكاي؟ت 
الأكل؛لأماممناأل

قولانِفيالثلاث]و\أصغ؟]١[إذَذعندنا 
فيها،فديه لا الأرع صحيحة؛ غم كلها ت مول إليه أومأنا ما عل ابواب• 

جع.لأما الفدية؛ فيها فالثلاث بالوجوب ملنا ؤإن مها، فديه لا والثلاث 
والتئا لأئه صحيح؛ فغير للقليل• تينا فصارت القلة بتا زالغ إنه ت قوله وأما 

اتكثرة.حد إل بنعت، القلة ما 

فدية.فعليه شعرات ثلاث يته من امهل وموجهه غسل اثا إنلوأن فائدْت 

كثرة،يده الناس بعض نحتلف، المصة إن يم هوقمة؟ اليمن إن قال؛ من !-٢؛؛ 
دليل.بلا محكم هدا كل ثقووت وفدا صغيرة؛ يده الناس وبعض 

الفدية،أوجب فيعا هدا فيمال؛ بالندية الهلعام عدل نتحائةوةاتاق افه أن وأما 
فيهاليس الثلاثة دون ما أن يقثمي وهذا الثلاثة، دون فيعا الفدية ئوجون لا وأنتم 
شء.



صضاه1ينيصاسمماسبجءنبل ١٨٨

بمين؛صالإنان:محمحىإقسنأم
ذلك؛^١".

معنا0.ق لأي كحلقه؛ وعنيه1 والرنؤ والكف المهلمر الشعر ؤإزاله 
أوالظئراثرة بمص وق ننناثا. ق لأي ^١؟؛ الفدلإ كاشرق نالأظف1ث 

وبدنه،رأيه شعر ■حلى ؤإل الطؤي1ة. ق ما مثل اله_صارة أفِق كنا حمتعه، ق ما 
عنامهلبس لن كنا واحده، فديه ياحزأئه واحد، جنس لأيه واحده؛ فدية معليه 

اظاب.زثدا زسا، 
الثأسحلى لأف الماصى؛ احثار٥ فديتي، ثه أف احزى! روايه وحكى 

أ.المديةا نحالفهتي التين، نعر يوف لث، ن به يتعلق 

درهم،مئة اوي نئد الحيوان من الحزء ! درهلم؟ دلك أقل يقول: من [ ١ ] 
قروش،باربعة الشاة ثشري سنوات مث اثه أذكر وأنا درحا، إلا يساوي لا وئد 
ي،ريال*أي• 

فيهوأن محزم أنه عل دليل فيه فلتس البدن شعر أما فمط، الرأس الأصح تأ؛ا 
فديه.

لبس،الحميع لأة واحدة؛ فدية ثقول: فهل وقميصا ععامه أبس لو مأله: 
البدن؟عق وهدا الرأس، عل هذا لأف فديتان؛ أوثقول: 

وقميصاععامه لبى إدا ما بين يمرق أن ينبغى لكن حلاف، فيه هذا ابواب• 
يميازغ والواحدا، الحسى فكون ا، لبسمى الأول قميصا، ولبس رأسه اوغحا 

٠،ن حنؤيكونان فرهما، بنهعا فكون ولبا، تغهلة 



١٨٩الفدية(  uUةت1واالمح)

كئازةبمخوِفي ى زبمدة، ملة الفدثة و قي مهن اظى، لة أبخ نئن 
انيين،موضزبمةااو

محل

لأيهوأبسه؛ حالؤ؛ مثل الف_ديه، معليه أوثطيب، نأته أوعش لس ومن 
فديةمعليه وحمن، وتراؤيل ومميمحا محامه لبس ثإدا علتؤ• ممساْ معثاه، ِق 

محَظمضنأتهثبمنه/
أجناسلأي فديه؛ جس لئل يعلنه وقم، وحلق وثتؤب يس ؤإذ 

محأشتةمحظوت، الكل لأو واحدأ؛ وفديته واحده، دئعه دلك معل إو وعنهت 
؛•i^Jرأبمؤ ل امحس 

محو؟أن قل لغترْ محلق الحرم ِفي الحغم ئو نا قال• همال فإن 
يئهباثر مواء ثمه حلق المحرم عل، المحرم لأف بذلك؛ بأس لا ذالخو١بت 

عليه.حراما فلين غارْ حلق أما محلقه، من أوأمر 
ال\كمارةلكن ]اكحر؛م:آا[، محلا ظ أثث ول ٠^^. عال; تعال  ٠٥١لأن [ ١ ] 

حزمة١^٧، لأيه كئارة؛ سمى الحنث ويعد اتمين(، حل لأيه محله؛ سمى الحنث مل 
كفارة.فصارت اليمين 

الأيللحلف الكمارة أحتج يم اليت• ص أحرج لا أف ٌّأحلف، أنا مال• فلو 
وأس.فلا الثزمحل مل أما لب، المل لأيه يصح؛ فلا ملحلفه، 



^قضامششصالإئماسبجضل

يمحلى أو ثطيب، مم أوثطثب لبس، يم يلبس واحدا كرومحقورا ؤإف 
١^١نئ.ينل مل الأوو عن 1أتكمز ما واحده، قفديئ حلى، 

ليم،ووتطه لافيد، النهار أول، لبس مذ مثل لأن1اد-،، تتذلأ إل وعنه: 
والأولالحتلمه، الأجناس يافاة محنمه، أن1اوة لأل للثزض، وآخزْ 
ءاش؛لأةأحل، ااث1لف مأي لأن أظ؛ 
محتلمة.لأستامحت، واحد؛ ميء 

نزاآ.زلإتلامزافثية 
صثانا.ليت لأي ذكننا؛ نا مثر ^١^ ١١١^؛ِفي زمحأش 

علته.حكم صيدا قتل وكي فته، محلاثداحل الصتي.، جزاء ماما 
الكماواتا.كتائر يتداحل، ١^ وعنه: 

مننقمعاد ؤنن0 ينال؛ ١^ لموو ١^؟^؛ ا•لزة 3، إلا ابراء نجب لا وعنة: 
ؤثيرآثُثعال: اض لموو الدهن،؛ والأول جزاء، ولمْيد.كن ]الائاوة:ها'[ ٠^^ أس 

م-ظائينأمحمحبج
الأديي•مال كصتان مثة، كل محوجن،تي ئاحتلافه يثبنل مال صإل زلأنه واحي.، 

ورقل، ومحمذ ا"إئطأ، -تكئواو أنم وع؛وْ عتز عن _ أحمت.: قاو 
ل١ا.أزلا؟ مر ٣، ثل^ بما/ة: 

واحدبفنل كاف ولو حز المصيد بتعدد يتعدد الصيل. جزاء أف المهحح [ ١ ] 
يال:ئبمامحلإ\ك اش لأن جزاء؛ محلم لكل فعليه طيور، عدة فمس_، يرمئ أن 



١٩١الفدية( باب امج) ةت1س 

لاقل يلرم واقية الصفة ِو، المثل يلرم وكا تالاممة؛ْبم[، ه أقم ثى ض ما مثو 
العدد.

للإديلبس أن مثل يكرر أن حزج فلا دام لعير يس كاف فإن اللص كرار وأما 
المهارنمِفيآحر واوداء، الإزار وتم فتعود لأثري، النهار ونط وق الهار، أول ِو 

وهوللج، اآخ؛هل لبس امثاح إنإ لأثه الكمارة؛ ولانتعدد التس. ت فقول الآري حديث، 
فيإالضايط هو هدا عليه يبى ولر حقه، ق انحل المحفلور هدا فكأن الترد، 

يكمرلر كاف إدا إلا يتكرر فإو4 حانع، ثم جامع، نم فلوحانع، أيصا؛ وا"بماع يكرر، 
الأئل.مح،

ئدولكن والشريعة، التنة هو الحثلوراُت، اجتناب، موجب، قائل• مال فإن 
دلك،؟ِفي الحكمة ما طينا يش أوما فالئلج، حكتإ، ثشس 

مننوعا فيها لأف العظيمة؛ العبادة هدم عن الإنسان يصد ما الثعد فالحواب،ت 
ونحؤْ.والثزب، الأكل عن الصائم حبس كعا الحبس 

وقدافيه؛ توجد ما كل محبته كون أن بلازم ليس الستسهلة والعلة 
بتا،ثقول لا ونحن صحيحة، عله لينت، هل.ه الرئه مسألة مولت أن علينا مث نحن 

لنيالإنسان ؤكون الخ^، وعن اف ذكر عن هدا يصد لئلا الحكمة؛ يقول! ولكن 
لهفإإلأمثلهدْالأمور.

عادالأية؛ كظاهر يكون فهل ثانيه ص؛ واصهناد عاد لو قائل؛ محال فإن 
الحناء؟عليه أن أول باب، من أوكون ]ال1تدة:ها،[ ه ينه أس مسقث؛ 



سقضاه1نييصاسمماسبجضل ١٩٢

محل

لأفبدُه؛ معليه الأوو، التحلل مل ايج ق المرج الحرمِفى وطئ نإدا 
ننحقوقثن.عثاص اثن عن 

همج،ف وطٌ لأيه نجمة؛ أو آذمئ مذ دبرا، أو هملا المرج كاف ^١٤١ 
لآدممم.١ وطء أسثه 

با؛تؤع،حجها أمتين لأما بدثه؛ معليها مطاوعه، المحرمة وطئت ؤإل 
اوةكاوم.مضعا

افهيممم الآكمارة تع الانتقام ْغ هدا ويكون الحناء، عليه أن سال1، لا فالحوابت 
الانتقام.وب؛ن الحناء ينز محئع أيه الأية فظاهر الأول، عل تعطوفة الأية وظاهر منه، 

إلاالكفارة فعيه اباع ور إذا إنه فلما: للثحظورات باشة قائل: مال فان 
دللث،•أشبه وما ود، ليرلد الأسباب ثعددت إدا كالئتس الأول، جزاء عن يكمر لر إن 

للإدلبه لو يعني: واحد، فالفعل الأمياب مددت إذا يضؤ لا فالحواب: 
حميعا.وللحئ 

آخرU>__^ لمه يم النهار، وتعل حلعهِق ثم النهار، أول للترد لبسه إدا أما 
متجدد.سس_، هذا لأن فكمارتان، النهار 

يسمىكلها واحد، الحدث لأف هذه؛ غثر فهي لراحة، نام ثم ْرض ذامِفى إدا أما 
فهوبب، لله أبيح وهذا تنب،، له أبيح اللمس هدا لكن لمسا، يمي كل حديا، 
لمب،.محفلور انتهاك 



١٩٢هادااث|مجرباباسية( 

عباسابن لأف واحدمءبدة؛ كو سل ئطاوعه، ءزنئ ١^ وطئ نإف 
بدسم،تأوجب ثخئ؛ن ولأدثإمادج و)تهدوامه. ]ذمحةٌ\أ،مدئاده، ئاو 

كالثطءِسنمح
^^^ُجاغزابمكظَلنمص

ووايت1نثقفيها أومكزهه، وطئهاثائمه، قإل 
كماو0،لم°يلزمها معدوزه؛ لأما دوما؛ عليه واحد هدي الواجب إحدامحات 

اسم.حج إإناد لأنه هذيان؛ بجب والئابجة• 
موجثههكاف منة، وحد الإدثاذ لأل عنها؛ الرجل يتحملها هدا معل 

لمنادوجبت لأما علتها؛ ثآكوف أف ويشل هصائها. ثممه عانه بجب كإ علنه، 
َا]ا|ءَ 

•حجها 

حجها.لمناد وجنت، لأما علنها؛ ك5ول أذ وعقمل 
•• • • • شاْ؛• يعلته الأوو، التحلل بند ابج و أوويح ١^٥، ل وطئ وأف 

مكرهةأو نائمة وطثت، إذا أما والصواب صنب، ميل الأحر هدا [ ١ ] 
شخصمن لأيهجخواحد أيما؛ الرجل عل ثيء ولا معذ.ورة، لأما عليها؛ ثيء فلا 

يفندوهل ناتمة، أووطئها اكرهها إدا يائم ولكنه فدية، من أكثر يوحب فلا واحد، 
حجها؟

عمد.غبمر عن لأثه يفند؛ لا الراجح القول عل لأ، الحراب! 



اسيقضاهايهمصابمماسبجينل ١٩٤

ء،هاسبمئ،لكف1ةاال
سيينزل، يم لشهوة، م أن ؤ،، أن المج، يوف الغرم نطئ زش 

نإلكا-ظق، الثاْ ئه هوجتت اُلإ، ينئي لمْ بالإخرام؛ *ًرم فنل لأية ساه؛ 
^ص،باثامةبي 

Jالمج•
معاثهه1ئزل، بصره نحرف يظر نإل عليه• ثيء ^ ٨٥ينزل، يلم ثظر نإف 

روايتان1مميه أرل حص ١^^ كرر نإل ثاْ، 
ملمبمباثرة، لتس وِيي عباس، ابن عن دلك يرؤى قام، محه إحدامحات 

بصزه.صزف لؤ كإ اليثه، يوجسر 

التدنهدأنجب ياتجتاع، إنزال لأنه الخزئ، امحازها والثايه: 
كاdمةا٢ا.

فهوايمحظورات من شاه أو-صا ما كل أن ثعلم أن ونجب شام، وعليه ا ١ ل 
مساكن.ستة أوإطعام أيام ثلاثة أوصيام الثاة ُين التخيثر ■كل 

التحثلفل اياع إلاِفي تجب لا البينة وأن البينة، لايوجب أنه الصواب، ]٢[ 
دلكأتجه وما المرج دون نيا ايلع أو اثرة بالبالإنزال وأما الحج، ل الأول 

اثألة.الراححِفي ئوالقول ئدا البينة، ئو-بمب، فلا 
ثميصره صزف ثم نظر إدا وأما الشاة، تجب أن ءيبُي فأنرل الطر كرر إدا أما 

النظور،للممكيرِي يل للطر، ليس بصرْ صرف بعد إنزاله لأل عليه؛ ثيء فلا أنرل 
ثيء•محه ليم، الراجح المنل عل، والممكثر 



١٩٥ممبامج)راباصية( 

هذِْفي مدى ؤإذ الصوم، دكزئا لما فسه؛ ء مي 3لأ هأئزل، هآكر ؤإل 
^^محو؛بمُخائلأثوجي

قفل

مال؛وضمح1لأينابمن-زلأيلأ:ظ،أبزمحمتة؛لآلخايرا 
لدلكالثم مى سع ومحزئه هنا. ها ثكدللخ، ئمامها، واثدايا الأصاحي 

الراجح،ئو كعا الصوم، يمسد لا الصوم الإمداءِو( أن هل دليل هدا ق [ ١ ل 
يقاسأن يمكن ولا يفسده لا اثه والصواب الصوم، يفسد الإمداء إن قالوا؛ والممهاء 

والأثر.وفي\ي-و\ي لأخلأفه،الاهإ 

الصيد،حزاء فاستثنى الصيد. جزاء غبمر ق هال(أ العلم أهل بنص لكن ]٢[ 
ءؤذيرآ»ثال؛ تعال اش لأف المرة؛ محزئ لم بينة فيه وجبت، إدا الصيد جراء إن ومالط؛ 

قبقره ذبح إدا لأيه وجيه؛ اثه شك لا القوو وهدا ، لالأئدة:هبم[ ه أقتم محي قز U مر 
المعايلة.وجوب من يلزمه ب،ا آتيا ؟كن لم البينة مقام 

قيقال هل البينة، عن محزئ لا البمرة إن قالوا• الصيد جزاء ل قائل■ محال فإن 
تامة؟تماثلمة مماثلة ليت البينة التعيين1 هدا 

منالمثلية إل أقرب فالبعير بالبينة عليه وحكم مثلا ثعامة قتل لو فالخواب! 
أاش؟ شزمحل عثا ثحدل لماذا إدف البثرة، 

كافإذا أثا البدن، الواجب كاف إدا البدن نمام البينةِفي هن البثرة نحزئ إذو 
اضلأبمسازاىة.الواجب 



سقضاهانييصالإئمأستيضل ١٩٦

ابنلأل زجغ؛ إذا نتجه الخح ل ام ئوثلالإ صنام يذؤه ثدثا، '^ ٢٤ثإل 
تجدالم° قإل هذيا، أهديا محالوا عمرو، بن اممب وعد عباس، وابن عثر، 

حكمسومت، لب الأصل وهلم و-يمتتز. إدا وشبمه ا-قج، ايامِفي ثلاثه محصوما 
ويدله•ثكدا محه، الموجع ؤإلتهم الوط؛، 

طعامايهيمتها ثشري الواحنة، الدية ثوم أصحاسا! بعض وقال 
محييةاأواجبؤِفي الدية عل محيانا يوما؛ مد كل عذ صام نجد لم محإف به• سمدي 

اثانةل١ا.

عليهاوقدر البينة لزمنه من أن والحواب! المارق، ْع قياس هدا [ ١ ] 
■م،يحمل يكروا الدين الصحابة هؤلاء عن روى ونا علته، ثي؛ فلا ة ضل، 

الامتخاس



١٩٧ةت1وااأص)0بجزاءاسد( 

الصيد^١۶ ٧٧

إK ثأ K  إ

وهوصزبان:]الأىوة:ها'[. ثن ماقل 

ؤلأية.مثله؛ فيه مجب الأثمعام، قيمة وهي اشم؛ من ممل له ما 
ممت؛ما فيه مجب فيه، الصحا؟ مصت ما الأول؛ المزب وهوثوعان؛ 

فيهامحي !نصح، ^٧!، همى يبع. أف أحن واجتهادهلم فيه، محتهد حكم لأيه 
أبوذاويزؤام بدلك• محها ص س اللمي أف ووي ويل• بمش- عباس، وابن عمر، 

أ.صحيح' حض ديث هدا الرمذ.ي: وهال وع؛رْ. 

ئ،يم، اقنم؛٥٤؛؛ من ثز تا مثل ١^^-؛ حزاء ق ثا3قؤناث اممه هال [ ١ ت 
هأتمحت بج ئدا هذآلإ _)؛< 

يهمحسن هإ رمحهبم،ف، الصحايه وهوالعدالة الوصم، هدا ق يدحل من وأول 
الصوامحت،إل وأفزب منا أعلم هم لأمم أولا؛ عنه العدول تجوز لا فائه الصحابة 

أمانه.وأقوى 

قومكل دكان لياس قران بمئ ل؛ تجتهد أن واحي. محل اياب ءيح لو أنه واتا 
الأمة؟فتضطرب كوا. مثله بل هدا، مثل ليس هدا يقولون؛ يأتون 

كبش،فيها الصع دللت، ومن عنه، عدول فلا الصحابة به قصت، ما فلهيائقول 



صقضاه1هممصالإئماسنيضل ١٩٨

ا.ؤمعاوده،دبمدةا عباس، واس وزيد، وعلأ، عمحاف، فيها ممى واشانه، 

ووايتازإفته الوحش، وحماز 

خا.فيه ممى عنت لأف مز0؛ فيه احدامحأ: 
عثتزمماء غنا، فيه مصنا عثاس، زابن عثد0، أنا لأو بدثه؛ فيه واكاسه: 

الوحشصِفيمحْ منعودأقه ابن وعن به• ص ما لأأهأءر'ن،إل أول؛ 
ا•الأيلمحْا ودال،اينلإاس؛و،

٢نمحنفيامحىمحئا٣ا•
الصيد،س وأما حلال،، أما عل يدئ، ' كبشار الضع ق أن الصحابة وقضاء 

موم يه اشُ صل الشذ إن ذح: أحمدرأء الإما؛ قاله كا غا ض ه النيق 
٠•ر بكنس ؤيها قممح، وتلم 

أقتب،ناتكون^ابهاوتنة.]اآلأن 

والصوابرْ؛عؤعبج، وأبوعثده عباس وايى عم اختلف الأو حال، كل عل [ ٢ ] 
أقزب.لأيه شك، لا عمن مع 

الألوانملوالأروى•سض:
الكبرىوالسن (، ٣٣٧ب)A/ ئ ابن س ٤(،  ٠٣الرزاق)؛/ عد .منف انفلر: )١( 

)ه/مخا(.
٢(.٠ اه)ص;آ عد ابمه رواية أحمد الإمام ائل مانثلر: )٢( 
اياسك،،مماب ي: وان (، ٣٨٠رقم)١ القح، أكل ق باب الأْنمة، كاب أبوداود: أحرحه )٣( 

خ.بمئن.جابر حديث، ْبن (، ٣٠٨٥ريم)الحرم، يميه الصيد جزاء باب 



١٩٩جراءانميد(  uUا1مج)هاب 

أشهرأنثنه ام!ها زهئ يجهمة، اوبؤع وِفي ثاة، الفم عمرِفي وص 
بذام•

بجدياالصب ( Jjا-بمرة• من أصم وهي دننا3ا، الأرس-ا وق 
منعدلين ^j( إل فيه دمن-ح الصحابة، فيه لمْثمض ما ١^^• والهرب 

؟كولأو وغور ]الاممث:هبمآ ه غذغ' عير دوا يهء قصأ ينال؛ اممه لمول الخبتة؛ أهل 
حزجنادال1 شهاد_، بن طارى روى ولما العموم، لدخولهل، أحدمحا؛ المائل 

عمزعق ممدمئا ظهره، مقزز صأا، أرثد~ ث له ~مال ما وجل مأوطأ حجاجا، 
لأل؛آثمحصيامحمحوأمقاوله: أنثي، قاله 
حديا،فيه ١^ ارثدث قال ثزكثي، أف ولمْآمزك ، ٣٤٥٤أذ أتزيكر إثإ عمر: قال 

4jSrjاائثه<ا ق منصور بن تعيد زواه فيه. قدلك، عم: هاو واشم، اقاة بع هد 
كالزكاوفيه، أمينا عش وحن، مذ أذتكوو هجان اممه يى واجب، 

حزاوْدللئ، وغ اليرّبوع، من بكثثر أكر الأرنب، أن ع عناق، الأرئب، ق [ ١ ] 
ال،اثلة.باب من ل التقويم باب من لينت فهي الم،اثلة، أجل من أقل 

>ءقمح؛يال،: اش لأ0 ئوالقاتل؛ كاف ماإذا أنثكون لاثصغ إنه وقيل: ]٢[ 
ولأنهيتوب؛ حش لتس؛ندل، الإحرام ق الصيد وقاتل ]الأتدة:هه[، ه تنآؤأ ر عن دوا يي، 

فهوالزكاة وأما متثصل، عزم هدا أن الزكاة وبتن بينه والمرق علميه، نجب فيا مئهم 
أحم،.فكان ماله ق واحس، إخراج 

راىفلعله عقن، قضية هذه لأف رآْ؛ لسبت، فلعله عمر عن صح إن الأر وهذا 
حكتا.يكون أن فصح ء،؛؟ل ه تاب أرثد أن 



منواحد  Jsوِفي مثلة، صغيث الصغتر زل مثثه، تجتر الصيد كبثر زل 
هدى( Jpمنة، أيفل لأمنا جار؛ محالاش، الدكز هدى ( Jpمثثة، والعب الصجح 

وجهان؛ممثه يالدكر، الاش 

أحلمح:لأنحزئ؛ِملكاا
ثالآمح:محزئ؛لأنمحlأبجثمحاي٢ا.

•واحد مي اقصود لأو جار؛ أحرى، مذ لأعور عم مذ أعود مدى و1ة 
قلماناآُ•لأي لمْمحو؛ م، جنس مذ محب مصا لدى زل 

Jp ) ،قيمتةلأل المامحى؛ هاثة ماحقا. مثله قيمه ممته ماحقا، صنيا أو1م

أ.للأيه' ماحقا؛ مثله فيه ابوا-قطابت وهال، 

أظ،تينجئامحول،ضالخاصل.
ضالآش؛لأنالآشأتي،واوأزيى.

ابني،لأخلاق ^لأ>نوأ>جلأتحئأخهماةنام؛ 
عنهدا بجزئ وأنه واحد ابس أن فالظاهر برجل وأعرج بيد أعرج كال إدا وأما 
ثدا.

وخدبأن بجد لر إذا وممن المحراب، إل أقنب اظاب ى ونولا [ ]٤ 
والحائل•الحابل المنق؛ين ومحرج محرجها الحال جْ ض حابل غثر أسم، 

)ا(الهداية)ص:"؛خا(.



ةت1واارعع)وابجواءاس•(

جرحها،لو كإ مصها، ما هميه جنينها، مأئلث ماخض، عل بخن ؤإل 
ُ.ثاها ٠Jصمنه مات ثإ حثا حرج نإف 

قيمته،هميه الصد، صثار من وشبهه وهوالطيث له؛ مثل لا ما واكاي؛ 
صماس ئتت، ئم، ائ شاة؛ ف قإف إلاام، 

بشاة.الحزم حمام 

وايوازل،واليتام، المنروف، كالخ،ام وميز، الماء عث، ما كل والخقام؛ 
الكناي:نمال ثام. كله ثدا لأف زالقطا، زالدثامؤ، والئداطت، وامحاري، 

•بحإم لتس الأول وعل حماما، الحجل ؟كوف مولؤ لثل حمام، مطوق كل 
منه،أكن كال وما ثة، مثل لا لأئة قيمته؛ ممته اجام، أصعرمذ كاف وما 

وجهان؛مميه 

الخإم،ق تنكناة الطي، حمتع ق الإا-ز:محا لأف قظ؛ فته أخدمحا: 
الماس.عل يش عداه همي، الصحابة، اء لمص 

زئزيمإبجاجامحامحأمحلهُ. 
شاة٠شاة زالمثاةزاأقانى: الخفلة مالأِفي أي نخابر، ماص ابن ض زوي 

وجهان،ص،نه همى ينيث، عاد هإل ثمص، ما هميه طائر ينش كف وأف 
نين.إذا السجرة كغصن 

الئتة،وق الحض، ئكوزِق ا،ل،اثلة فصارت الحت؛ن، هو حثا حرج الدي ا ١ ت 
الإمكان.بمدر والسلامة العف وق الكن، وق الصم، وق 
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ماصثُااا.

محل

اقل،يموم أن اقل، إحراج قوثئ ثئو صه، جراء عي ذب دمن 
تمال اض لموو يوما؛ مد كل ص أويصوم به، ؤيتصدي، طعاما، شثته نيئري 

صؤءأر \وع نخ سأ ظ ء ذ، د، ١^^؛ ثرخ ئ ؤد>آآذل 
بلتنثر.»ا1ز« ز تالاممة:ْ\<[ ه هتآئ ذ;لك ثدل أن تممن 

صام،لم°محي هإل أطعم، لمْمحي هإل اقل، ثء>مح_إ الرتس_،، عق أنبا وعنه؛ 
واiدهبالصئام، به ليندل، يكر ؤإما يمراء، ا ق إًأتام لا وعنه• المئل• ككماؤة 
نام ي ملأ ١^،، ظاهث لأنه ، ٥١

ماؤإلأ الصحاية، لمضاء الخعام؛ إلا بالقيمة ئضش كلها الهليور فصارُت، [ ]١ 
كالأك؛تساجامسيهاوخهان:

له.مثل لا لأيه بالقيمة؛ يقمن اثه ! ١^١١الوجه 
عليدل الخ،امة ق شاء الصحابة)،:قيؤ إمحاب لأ0 بالشام؛ يضمن والثاف؛ 

أول.من؛ادا فوثها ما أن 
نمط.القيمة فميه الهليور من المحابه فيه مض لر ما أن والراجح 

الصند؟أويمن اقل يقوم هل لكن صحح، ]٢[ 
الذيهو لأيه الصيد؛ يقوم إنه وقيل• اقل• يقوم إنه يقول• ، ١^١٥ايوابر• 

وجه!المولن من ولكل يقوم. فلا المثل وأما العدوان، به حصل 
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ئواقل.والأصل 1وضالأصل التقويم افل.فقال;إن أثاسىل:ثقئم 
اكائجعله إنإ المثل إن ،! Jiiالصيد يمهي.' الأصل. يقوم إنه قال؛ من وأما 

وأياالصيد، قيمة وهي الأصل، إل ير"ى فإله الإنسان به بأحد لر فإدا للصيد، قيمه 
الفتانءسازت إذا أثا أكؤ، المثل فة كون وثارة أكؤ، الصيد قيمة ؟كون تارة كاف؛ 

الوجود.نادز الصيد ثدا كاذ باق الفتان اخلفت إذا لكن أوللخلاف، فلا:ظهر 
ثرجتحل يظهر وب الصيد، أويقوم المثل يقوم هل ت محتملة المسألة إن 

المثل،تخر لر إدا الهلعام من يعادله فبإ المثل يقوم إنه ثلنات إدا ولكن زمان، من هدا ن، 
مكونبريالتن والصاع ريال(، بمس المثل محوم أيه قدرنا فإدا ممرا، يكون رثا الهلعام 

عدل،هدا يوم مئة أرع صم الرجل' لهذا فثول، مد مئة أرع أي• صلع، بثة ؤيها 
ه،ئمارسييى ؤء؟ ت يهول( نبماثئوةع\ق واف هدا، من قلق ق فالقس أ الهلعام! 
صياما،المسكين إءلعام يعادل( ما أؤاأ ه صبمياثا ديلك عذل ٠ ستحاةئوةع\كت وا٠للوا 

اياسلن،.باب، تامِز، محرير إل محتاج التي، انائل، من الحقيقة وهم؛،ِفي 
المهللقة؟الأية مائل مما يوم كل صوم محريم عل( الدليل( ما ئايا،ت مال، فإن 

المسك؛نهفهلعام صبمثاما ايمت آوعدو حثلأسكل قال(تعال؛ فالحوانرت 
بالتمرمده لكنه ٠، مكينُ لكل صغأ نصف بأنه الأدب، ن، الس حدده 

جهةمن يمي• الئمر، من الص-اع نمأفح يمايل الم مد إن قالوات والعناء تقدم، كا 

وملم:(، ١٨١٦رثم)صاع، تصفح الفدية ق الإءiعام باب، الحصر، كتاب، الخاري.■ أخرجه )١( 
كعب،حديث، من (، ١ ٢ ٠ رنم)١ أذى، به كان إذا للمحرم الرأس حلق جواز باب الحج، كتاب 

نء.ءثئ.عجرة ابن 
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قفل

واحد.جزاء معلنهم صيد، قل ل حماعه اشرك ؤإن 
^^^يظازةم،صممازةماص.

والأزل'مكمارات، بالصنام كمروا تإف واحد، مجزاء بالمال كمروا إف وعتهت 
متلفبدل ٥؟^ رهبمه، عثاس وابن وابنه، عتز، عن يزوى دللخ، لأف أول؛ 

اةلثاُت،'أ'.زمم كالاو:ات ١^^،، :تجزأ، 

والصلمعأمداد، أربعة الجوي فالصاع الثر من مد كاف فإدا ونمي، والحرية الرعية 
أمداد.خمسة النجدي 

الحاكم،إل فيه أويرض المتون يتولاه مما هدا هل وجزاره الصيد ءائلت مال فان 
دللث،.أشبه وما ئ5ميرن، يشكل يتهللب أحياثا الصيد أن العلم نع 

شره،ولا  lij-لا يمتون لا الأف المضاة من فكثثر الفتون، يتولاه فالحواب: 
الغالب.ل مثن أناس إل الفتوى ل يرجعون والناص 

أشياءمن اثه العالم، م،5ه مواهست، ين ما أو مغه ق الدي الصيد الأف فالغالن، 
خم'إل محتاج لا معلومة 

للصواب.أهرب وهي *الأول* ]١[ 
ؤتصفطأثام عثرة صيام واحد كل عل مثكون أنه قدننا إدا الصيام ِفي ]٢[ 

يصومأن واحد كل ملزم كاملا، يوما إلا يصح لا الصوم لأف ند؛ ولا التحف تحن 
يوما.عثر أحد 
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علا-لإلاء يكمل وهل الخلأو. عل ^،٤ قلا وحرام، حلأو افرك ؤإن 
وام؟فهؤيهان:أاا.اكرك ام،أزبجئمممحا

وجهان!صهايه وق صمته، صنيا جرح ثإل 
وجببمثله حملته صإن وجب ما لأل مثله؛ مى يمثله يقمنه أحدمحا! 

مثثئ،ِقيعفبمه 
إلمصريا إحراجه، يئس ا"اتزء لأف مثله؛ مذ قدر0 قيمه تجب والأحر• 

جزاءالمحرم معل شع، أز حلأو ممثله امتناعة، قأزاو ^١ ٠٥جرح ثإف 
علوالتاقي مصه، ما الأوو قعل آحر، محرم قتله ثإف ثلمه، ثبب لأنه حمعه؛ 
اكاق.

•مصه،. معلنه مص ؤإذ كالأدمل، فته، ثيء قلا مصه وزال، برأ نإل 

قعلن.من حصل المثل لأف اشف؛ إلا عليه لني اثه الأقزب [ ١ ] 

ايرحلأف عضوا؛ منه ٥!^ أي! صندا. جرح قوله؛ معنى كون هدا وعل ]٢[ 
وجس،مثلا يد0 قطع فإدا مئله" من بمقله رريضمنه قال،ت وقدا متلف،؛ جزء فيه كون لا 

قيمةقا لبمت، الأذن كاست، ؤإن ، ^Iaمن أذن عليه وجب أوأذنه مثله، من يد عليه 
ا-محالة.غ مويمها باعتبار قيمة قا كون قد وكن 

فحيسدكونالم،ايلة، محبط عن عجزنا إخراجه مى إدا بانه عنه محاب هدا ]٣[ 

القيمة.إل يرجع مثل له لني الدي كالصيد 
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عابنإل لكلتالف، مماز عطله، لأنه حميعه؛ جزاء معلنه ممع، ع؛و بزأ نإو 
^متجة،مممحة؛محامح

نحل

لأقمالكئازات؛ ننام الض، خزاء تنُو ص زالفرد زالقارن 
دبك*ل انتوازهم موجب، الإ-مام، نواءِق 

تحل

افهونول أو عثاس ابن روى لما والحزام؛ الحلأو عل حزام الحزم وصني 
ئقاءاؤات،زالأزض،لإئخنارءررإزهدا .هاو: 

ممالصنيها،٠، يممن ولا نوثها، يعصي ولأ حلاها، عئتل لأ الماتة؛ يوم إل افه 
•علمته متفق الإدحز،ا ررإلأ الثئ ممال ومبورثا• لبيؤيثا مإثا الإدحز إلا الماس* 

مثالإختاما١ا؛..................................

حلقيوم حزمه اف وأن اليثإ، هدا محريم عظمة عل دليل الحديث، هدا [ِفي ١ ل 
والأرض.السموات 

هال:أبز قائل: هال فان 
ااإنإيرابإممه«رار؟

الخج،مماب ومنم: (، ٢١٢٩)رقم ه، الني صاع بركة باب اليوع، كاب الخاري: أخرجه :١( 
هئمحبمته•زيد بن اش عبد حديث من (،  ٠١٣٦ ) رقم الدية، محل باب 
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فإنؤإلأ وئه، مأكه تحريم أظهر أيه مغه إبراهيم بتحريم الراد لكن بل، فتمووت 
الساعة.موم أن إل والأرصن الموات حلى منذ اممه بحرمة حرام البلد هدا 

العثاسلأو الأمر؛ ووئ الحاكم مراجعة جواز عل دليل الحديث هدا وق 
•عليه يتكر ول؛ وسلم، آله وعل عله اش صل الني راجع 

الماس!قول مثل للمعقول؛ يظهر ما عنه يغيب قد الفاصل أن عل دليل ؤفيه 
لكنثق، لا ئدا تلم والض نمنهي«رأ' س فإنه الإذحز »إلأ 

دويه.لن يت؛يرا ما الفاصل الإنسان عل يغيب قد 

ذكرالماس لأف منه؛ المتثتى ق اتصال يدون الامتثناء جواز عل دليل وفيه 
الحطبة.انتهاء بعد ونثم آله وعل عنه الله صل الني 

السلأف مه؛ المقى ممام لجل بموثه أن الأسثاء ق يشرط لا أنه عل دليل ؤفيه 
الاّستتاءأن الصحيح هو نله والن.ي وهدا دللخ،، يتؤ ب وسئم أله وعل عليه الله صل 
أنبثزط لكن ئصل، ولوحصل تحوز وأنه منه، السقي تمام بعد إلا مء ل؛ ؤإن تحوز 

يصلحلا فإثه الجلس مفارقة ويحد الأنقaلاع يعد امحقي فإن واحدا، الكلام يكون 
منها.الأسثاء حريصح السائقة ا-إثملة إعادة من بد لا بل الأسثاء، 

للشرمفتاحا قديكون الناس بنص أن عل دليل الحديث" هذا ~ِؤ، أيما ؤفيه 
الناس.عل للتضميق سبتا يكون من دللثج من العكس وعل والستر، 

كتابت لم وم(، ١  ٨٣)٤ رنم بمكة، القتال محل لا باب الصيد، جزاء كتاب الخارتم،• أحرجه )١( 
رء؛ةقيعئمحا.عباس ابن حديث، من (،  ١٣٥٣)رنم وصيل.ها، مكة تحريم باب الحج، 
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،اينأغظمانسخزثاولأ\خا؛ِفياةدث: 
الناس.■ثل للتضييق سا بدلك يكون لأثه ٠؛ من1لتهاار أجل مى ثخزمئ اف 

وميللأشجار ا-لآرمه هذه تثن ^١ لأيه م\5ه؛ ق الآدس حزمة عل دليل وفيه 
•ان بالإنيالك ما أيصا للصيد وتئن حماد 

ررزلألموله؛ مخه؛ ق الشجر س الشوك عهير نجوز لا ايه عل دليل أبما وفيه 
أول.يامحت، من فيه شوك لا وما ثزؤها(، محنصد 

بجونفهل الشوك من أشجاوممره محه طريق إل يضطرون الناس ت مائل مال فإن 
الطريق؟عن يزيلوها أن لهم 

الإنساناصهلز لو كعا مجوز فإمحه هدا إلا طريق لم يآكن لر إدا نتم' فالحواب؛ 
وندألكلهؤيمله فإنه الحزم الصيدِفي إلأكل 

أيىأن أؤيد وأنا اض، بفعل شن، ل أرض ق الشجرة كامحتر إدا قائل؛ مال فإن 
الأرض؟هدْ 

كانؤإن فافعل، شجرة فيه لتس الدي الحانب ق ثنل أن يمكنلث، كاف إدا يلنات 
حسمن هدا أن فالظاهر صغيزا أوا،لكان متثشرة الأشجار محكون يحيث، يمكتلث، لا 

اوكلالأدمي حزمة محمول؛ لأمحتا حزمة؛ لها إن لايمال؛ يقلمها أن له وأن الاضطرار، 

رغميعنيه، لا ما وتكالم، الموال كثرة من يكر0 ما باب الاعتصام، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
أيبن محعل. حديث، من (، ٢٣٥٨)رغم توقره.، باب الفضانل، كتاب اامت وم(، ٧٢٨٩)

رء؛ؤننبمثن.وقاص 
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طئ«ررلأثقُ قأص' و'له م لئئ، ١^؛ كت س واقن 
نلأص،ثس؛^

لإمبئليمحئض'او؛قأحاعا'لم

لائتوا.متة_ةت لأهل ئمول يالأشجار تفروثة مكة جح مثلاأن فزقنا ؤإذا أعظم■ و= 
صعوبة.فيه هدا 

الآدس،ينبته ما به شترج مكه؛ إل و)ثوكها( الخديثر)حلاها(، ق وأصاف 
إلنمب هدا لأف بحرام؛ ثس أشتهها وما والعب كالئحل الآدٌي يغرمه ما فإل 

المولأن كإ الآدس، فعل بغير شن، التي الأشجار وا،لراد غرمه، الدي مالكه 
إطلاقه،يلزمه ولا حلال،، ملكه فإثه الحرم إل صيدا ألحل إدا الإنسان أن الراجح 

يديحه.أن وله 

كالغاصب؟ثل:كون ئدر بلا الصيد أمناك إذا قائل: قال فان 
ذحإذا الغاصب لأف الغاصب،؛ من أشد يكون إطلاقه، عليه يجب فالحواب؛ 

يعي!العصب،. أحكام عليه ثريمب، ولا يجل، لر الصيد ذح إدا وهدا حل، المغصوب 
أجرة•محه فثس يؤجر مما أل لووض 

لنيم الخن ق البمر صيد وأن ثلث،، بلا الصواب هي الثانية الئوايه هده [ ١ ] 
هدهالأمإك فإن أسإك فيها وظهر الحرم ل صاريت، بحزه أن ءرض فلو حراما، 
ثثو;^١٤ P ألمنطثاثث.َشتا ي م ه مول: تعال افه لأف لحلال؛ 
[.٩٦لااائاJة:■ثرماه يمتن ما ألم عئ ئومحأ 
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الإحرامحرمة مإ الإحرام، ق حكمها الحرم ل حآكئها الحيواثات وسائر 
١٠٤٤^الحرم، لإ'بجمه المأكول وعثر مذآلام محه أبخ وما الحرم، زت* الصيد مذ 
المنوأف إلا منيم• رواْ والحرم" الخل بمظذو يوامؤ ررحمس س؛ اللمئ مال 

١؛.زاحد0 ^١^ الحزم، محزمه لا 
صلكنأنلكفنا،محاأنيا،

ؤممثمحإللكدا:لابر

أنللمحرم تحوز وأنه نجرم، لا ايه الثمل ِفي الراجح القول أف لنا مجز ء ١ ت 
يممل•

يلحقاليمثهل وق النحر ل التيثعيس الترمائية الحيوانات ءائلت مال فان 
الثر؟أوبحيواف البحر بحتوان 

التر.بحيوانات للحق ذالحواتت 

حشيلم.الإسلام بنراغ ئكقا يى الكافر قانز: ئال فإذا ]٢[ 
وغره.الكانز فيه وتستؤي الإتلاف، صإن باب، من هدا إن محانا: 

الحزم؟صيداِفي الكافر يمل كيف مائل: مال فإن 

يدحلأن ؤإما الحزم، ق والصيد الحل وهوق يمله أن إما يمكن؛ فالحواب: 
صيداالكافر قتل إدا فهل التصوير، العصوي أن الهم الحزم، مدخل وهوكافر معاندا 

بالحناء؟يلرم لحزم از 

صإثاولكن ف، يعتدا لا نعم، ايواب،• 



٢١١كتاباثعء)بابجزاءاس( 

مكالواحد، المت_ول لأل واحد؛ -^١٤١ ثرته حزما؛ ص1دا محرم كل وثن 
^٧١^كلت خزاؤةبما،يلز 

فضل

لإوؤإزثاثه، عنة يد0 ومع ثرنة الحزم؛ محأذحله الحل، صيداِفي ملك ومذ 
الصد،لتحريم ثبب الحزم لأف صنه؛ صان ينحه نإل صمته، أوأيامه، يده ق ثلث 

انتداطس،كالإختاماسمئتزم 

عايهجراء ولا إحرامه، يصح لا لهول،• وهومحرم الصيد وثل الكافر أحرم ؤإن 
•الحزم ل يكون أن إلا الصيد من قل فيهأ 

أونمنئهسأكاله؟ثلظلهأئه انمد اعايترقل قاثل:
أكله.حرم محرما شيئا قل فالكافرإدا يمنعه، فالحواب،ت 

سماناحثتغ لأثه جزاءان؛ لرمه الحزم ل صيدا المحرم قل إدا قيل؛ ]١[ 
قيلك،ا وهذا واحل•، جزاء اثه الراجح ولكن محرما• وكويه الحزم، ل كويه للتحريم؛ 

»انأي؛والعمرة، ا-اج بين جائر لأله جزاءان؛ لرمه صيدا قل إدا إنه القارن؛ ِفي 
حمنا.الآلتين ق واحال• جزاء إلا يلرمه لا أيه والصحيح سكين، 

الإحراموبين بينه والثنق ملكه، وأنه به، الدحول له أن الخحح أن سق ]٢[ 
وأماأصلا، التحريم يدحلِفي م لفهو حزم، صيد ليس هدا أن علميه قانه الذي 

المشاهدةيده ثكون أن من وممنؤع انمد، يتمثلث، أن من ممنؤع الُحرم فإن الإجرام 
عله.



اصضاه1همهمصاسمماسبجضل ٢١٢

أمشاكإدا لكلحرم إزشالة، لرمه الخل؛ إل دأ-حنحه ل أمتكة ثإل 
الئيخشءوا'ا.

صداقتل أو ممتله، عثه، كثة أوأزنل الحرم، صيداِفي الخل مى رش ثإل 
يخلخي'معصوم حرمي صيد لأئة صمنة؛ الخل، أصلهل، الحرم، ل عصن عل 

علصدا أوقو عثه، كثة أرتل أن الخل، ل صدا الحزم مذ رش ثإذ 
ملمحلأو، قاتله حل، صني لأئه فيه؛ صناف ملأ الحرم، ق أصله الخل، ل عمن 

بم1طومحدو ظصدئ(( خ.'  Jyjط• بمتن،ءلنكاذماتلةو 
حمناأحمدفي وعى اكامحه• ل حله عل وبمفهومه الأول، المنالة و قئريؤؤ عل 

رواقان•

_Jحرج، يم الحرم، الكلب أو الثهم ئدحل الخل، ل غينا كايا ئإل 
الخل.خميناٍق والصند الصائد لأل لم°يضمىبحال؛ الخل؛ ق صيدا 

لأفصمنه؛ صندا، فيه ئمتل الحزم، الثهم ئدحل الحل، ل صيدا رش نإف 

صحح.هذا ]١[ 

ئيءفلا الخل ل والضن الحرم ل أصلها شجرة عصن عل قثله ثمان ]٢■، 
تاليه.

الخل،ل وهوأيقا الخل 3، صيدا رش اثه بمني يقمن، لا أيه الصحيح ]"١[ 
اضلأف •عاليه؛ ماف لا ايه فالصحيح الحزم صيداِفي واصاب طاش السهم إن يم 

متعمدا.يكون أن الض،ان وجوب ل امرط 



٢١٢ممابامجروابجراءاس( 

مميهعمم، ان الحرم، ل ممثلة ليحل الحل، صيدِق عل كلبه ازنل ؤإف 
ووايتان؛

يضمنئلم داحسار0، يحل ومحي احتارا، ولكن>_، لأل يضمن؛ لا إحداحات 
الثهم.بخلاف جنايته، 

للاصيادبهرصه لممرطه صمثه؛ الحرم، من ؤ,'؟ الصد كاذ إذ والثاتث: 
حزمئر.صد لأنه يوكل؛ ولا يقريطه، لعدم ثأيضمن؛ بعيدا كاذ رإذ الحرم، 

لإومهانيألبمخاوااأ.
لأنهوحلأكله؛ لمْيمشه، فيه مات الحزم ثدحل الخل، جنلحئِو، ثإف 

ا.لالتحري،ا ثعليبا صمنه؛ ممثله، والحل، الحزم صدل وصت، ؤإذ الحل- دبحهّو( 
وحدها؛الغزاغ صمن الحزم، ق فزاحه ده1كا الحل، ل طائرا أمسلث، نإف 

لأنهأمحالالحتما٣ا.

امحازا.للكف لأف الكلي؛ لودخل لا;ضثنر أنه الصواب ا ١ ] 

أنان الإنيحلم أن يتصور كيف لأيه مزصية؛ ثكون كاد السائل هذ.ه ]٢[ 
الثش،كحد فاصل حد يوحد فلا الحل، وموحرهل الحزم ق الخيد هدا مقدم 
فيمولونالتمرين، لأجل لاثي؛ الشمحي السائل هدْ مسل يدكرون العلعام)؛تيثوقم' لكن 

التحريم.حانب فعلب حرام والساق حلال، أحدهما ق وجد هدا مثلان 
محراحها؛وهت، ق العلور يصيد أن للأنسان يتتغى لا اثه قل نيلنا الحمالة هده ]٣[ 

المزخ؛سالائ، أن يقصد لم لأيه حرام؛ إنه ت مول لا لكنتا الفراخ، هلاك متقي هدا لأف 



اسقضاه1نييصاسممأسبجض ٢١٤

وحكمالطائر، صمى الحل، ق الؤراخ لهلك الحرم، الطايرِق أمساق، ؤإف 
سه، الحل ضي لأئ الحل، و صدا الحزم من زنى ناي لحمحآ ١^ 

الحزم.ق مئة كاذ 

حزم،أو حل ع؛ر0،ِفي أو بنبع مويْ ِفي يهللئ، حرما، صيدا مر و1ل 
هششرْاهمن،عئثااُ.

سببه.بعثر هلاكه لأف يضمته؛ ئأ ؛ هالك، ثم ، نمور٥ من مكن ؤإف 
علتهموقع رداءه، يعلى الندؤؤ، داز يحل انه نممحن عمن عن روي ويد 

منمال أطزثه. آنا لمال! حن ياسهزته ءاطار٥، عألته، يبول، أو< دحاف خمام، 
الخارثوشاة'آُ.عتد بن وثاؤع عثإل علته ضكا معه، 

•مراد غجر هدا لأف هتله؛ يجوز لا من قتال، ؤإن بالتجنيق والقرى الدن ترمى وقدا 

يكونمد ايه خ النضير بتي نخيل حرق ءفيمحآلمأةؤئ؟أ الرسول أن لنا ومحبي 
مقصود.غير هن.ا لأف دلك؛ أسته وما محليور أو حشرات النخيل ِفي 

قاليانوثٍاشر ت احي إذا القاعدة: محالف ثدا قائل: لومال لكن [ ١ ] 
هواناشر؟

الحزمق صتدا مر هو علته• الشان إحاله يمكن لا الثاشر ت مول فالحوابؤ: 
الذ.يالاشر م \ضو\و إحاله لخن لا ه يألالفر، م الران نفول: \دغ فأيه 

هوالثح.

ثيء:منه وشي الأو ندا ]٢[ 



٢١٥هاباسورواو،جزاءاس( 

نحل

الإدحز((ا)رإلأ ماس! اثن يديث كله؛ زحشيشه الحرم، ثجر يلع ولحرم 
لإكئرهصنامح^أ•وما 

الحإم.ذزق ولهدا ؤإثإيدزق؛ سول، لا الحإم أن أولا: 
قليكون ئد وهذا فقمته، وا)ني.' ا. وثاساتأنءمزلآؤ^بمثهمالتإقأطنته 

أذاه،لدفع أطاره إنإ هدا لأو ؛ ^٠٢٠فثس الوحوب، سيل قل وأما الاحتياحل، سبيل 
أدىمن يتخلص أن أراد إدا ان الإئإن ت مول وهل الرداء، يتآدى أن من وحوفه 

بعيد.هدا الحواب: الصإن؟ فعليه أحد 

الأصولثنالعياء بنص ذكره ما العموم قل الاستثناء -هدا الاستدلال وجه [ ١ ] 
يثملالحكم أن يدل الاستثناء لأن صحيح؛ وهذا العموم. معيار الاسطتاء هال! أيه 
العموم.قل دليل دلك ق فيكون المنى، سوى ما 

يان>للثجالمراد إن حيث وحشيشهء أنت؟، ررثجر د؛ءهانثئث ١^١٥.، لقول وانثه 
زرعهالذ«ي الأدص شجر فأما الحرم، إل المضاف والحشيش الحرم إل المضاف الشجر 

ررعةاروما \.فف.' مال وقدا تجرم؛ فلا وحشيشه 
قياJحل ز الإنسان زرعه ما إن يقول! بل قليل، ثعليل الحقيقة ق هدا ]٢[ 

اسياء،إل تحتاج فلا الحزم إل والشلحر الحشيش أصيف الص لففل لأي الص؛ شل 
ّأصلا يدحر إ لأيه 

(.١٨٦ رقم  ٣٣٢/ )١ - المدى -بترتب ني المj الناض أيترجه )١( 



صضاهاهمنيصاثماسبجينل ٢١٦

ء1رسةالآدمول، اسه لأنه نه ا-ئابت ١^ ممال ثجزة، عرس ؤإل 
الززغ•

ابرمحثكلام ومحل َلأي ينعه؛ لمْثح معرته؛ الحرم، مى أحدْ ؤإذ 
ارلأسئتجئها«االق\3لأم/' ميلمدنياضمم؛كنلخ 
الئنلإؤام؛..............ُّ

محور؟همل حاجة لغثر الإذحر مطع ئائلت مال فإن 
إد،اأجازهوسلم آله وعل عاليه اممه صل النل لأف تحوز؛ لا أنه الذلاهر فالخواب: 

للحاحة.

جدا،ضعيف تحتمل؛ سأث4 الؤلخ، ذكر 3^^  ٠١الخرشراكلأم ]١ 
فهوالاذص غنمه إدا الشجر أن ثالث، بلا ا لآأهالث4ر ا-ئايح أي كلام والصواب، 

الزؤع.وكدلالئإ ماء، و،ا فيه يتصئ؛، ملمكه 

يعنح،•اللدية• س الموظغن منل الحرم الأفِفي يزيغ ما حكم ما قائل؛ مال فإن 
الحزم؟نبات، حكم حكمه فهل للناس، عام ولكنه الأدس، يزرعه الزيع 

يفعلملاكه له حلال الأدس ينزعه ثيء وكل الأدْي، ززعه مما هدا فالحواب،ت 
شه،الإنسان ززعه ما حكم حكمه ١^^١^٤ ق الحكومة ينزعه فالذي يشاء، ما فيه 

لاينه-

)ا(محممرا>في)ص:تماه(.
)آ(الهداة)ص;ا-ا/ا(.



٢١٧ةت1وااسإروابجواءاس( 

وائاعةشوكها، يعصي لا انه ق صريح وابديث الحيوان، ي ١^١٤ لمنزله لأنه 
أظ".

مادثاترأوبمر(محاورق،وأحد اثن، مايس؛ بجر باس ولأ 
لهئأيح الأديي يطعة وما لدلك، الآد5ي؛ فنل بثر والعيدان اشجر من ويكثر 

قافاة١^۶، •لحرمة محرم؛ قطم لأنه أحمد؛ كلام ظاهر ق به الإيممام لثرْ ولا 
ذَحالف.

نحطررؤلأ الأJهاظت بعض ق لأل ١^^؛ الشجر ورق أحذ محور ولا 
الطر.يحش أسنةثق بالثجر، يضر زلأنه ثجرها® 

شد

ئاْ؛الصغرة وق التكب؛رةمنه، الشجرة ق كجب دلك، ق الحزاء ونجب 
والدوحه!ثا0، انجزلة ؤق بمرْ، الدوحة ِق ياوت انه عباس ابن عن روي يا 

الصحوة.وا-لحولهث الين؟، 

ههلذكاثه، نقأ ءإل الحيوان، كأعصاء مص، بإ صمنه عصئا، هلإ و|ل 
وجهأن'•عل امحاف؟ ينمط 

اممهصل الني كال إدا أوجب أيه ثلث، ولا أوجس،، هنا )أول( [ ]١ 
تمول أن تحوز فكيم، قوكها،، يعصي رءلأ فقال الشنك نل نص وسلم آله وعل علته 
فاسدالنص مقابلة ق القياس أن ومعلوم صريح، لثص تمحالفة هدا الشوك. ممي تحوز 

الاعيارؤ



صضاه1هميصالإئماسبجحتيل ٢١٨

ومغ.الادمئ كشعر لايصثه، أحدمحا: 

إزثاثئ،لزمة صندا صاد كئس موصعها، إل ودها لزمة ثجزة، ٥^ ؤإف 
كانصهديقمنها، كال كإ نبتت نإف أئلثها، لأنه صمتها؛ سثست، أعادها لإل 
سراءل١ا.كالص1د مصها، صمن مصت، ؤإل أنمله، إدا 

محل

ويصتنةحلأها« |ئتل ررلأ آلسل لموو الحرم؛ حشثش قطع ويترم 
شمته.الصيد صعار يضمن ؤا قيمته، 

والصححا-ُاء، الحرم شجر ِفي أن المولفح يئا المصل هدا ق [ ١ ] 
وملم.و-ءلآله عليه اممه صل التل عن يرد لر دلك( لأف فيه؛ جزاء لا أنه 

منهدا أن ؛ Jpتجمل فائه عنه صح فان ٠ عباس ابن عن روي وما 
الأصلأن الوحوب( لعدم ؤيدل الراجح، المول، عل جائز لالمالا والتعزير اشزير، باب 

الشجرمنع محريم ذكر لما وملم آله وعل علميه افه صل الني وأن الدمة، براءة 
ذوروحالحوان لأل الحوان؛ عل ماس أن يصح ولا جزاء، للناس يبين لر وقطعه 
أ؛ألحدللث، ليكون الحناء فجعل ثدعوإليه، والقس به، ويتنعم الأذمي، يأكله مأكول 

الفارق.مع قياس فالقياس الصيد، انتهاك هن وذع اق 

اكلخصوانفر:  dllUMالمجموع ق والورى (، r\T/l)الخاوي ق الماوردي مْ ذ١ 
ا-فر)؟/هأه(،وإرواءاسلرتم0أ•؛(.



٢١٩ةت1سا1صروابجزاءاسد( 

ا.وجهنيا عل الصناذ؟ ينمط يهل انشحلث نإل 

النلبقول لذلك وامتدل الخزم«. حشيس قطع ررو٤مم يقول [ ١ ] 
حق.وهدا حلأها«را* عئتل ررلأ وّلم: وعلٌ ظه اش صل 

لأيهاالكان؛ هدا الأمازِق وا-قشاتشثأكيد الأشجار يني تحريم من والحكمة 
محرمةآدمية غير وهي والصيود ا،لكان هد.ا ِفي محرمة والحشائش الأشجار كاثت إذا 

اآكان.هدا ق الأمان ويأكيد التحريم، تاكيد دلك من فالحكمة أول، ثاب من فالأدمي 
القول،أن ندمنا فقد الصتد، صنار يضمن *قإ بقيمته، )اؤيصمنه له! ثن وأما 

دللث،.ق الدليل وحوي لعدم وحشيشه؛ الحرم شجر ق صإو لا إنه الراجح! 

الصيدجزاء ق علينا مر فقد نثلر، فيه فهدا الصتدار صنار يصمن اركإ قوله! وأما 
غأقنب، لكان له. مثل لا لأيه الصند؛ كبيض ولوقال! بمثله، يضمن المغير أن 
بجزائه،الشريعة وردمحت، الصن. لأف ءلاهر؛ الصيل. و؛ين الحشيش الاحتلافج؛؛ن أن 

١ثري فلم والشجر الحشيش وأما 
الإذحر؟م قياثا للحاجة الحزم ق النير قطع تحوز ثل قائل! قال فان 

إنهفقدثقال! الخاصة الحاجة أثا بأش، فلا ذلك ِفي الحاجة عثت، إدا فالحوان،! 
بهوالأنتفاع الثنع، محالفة وهي اكزة، متحمق نهلعه لأف تحوز؛ لا يقال! وقي. تحوز. 

شك،لا فهدا ا،لوتأ من فيسلم ليأكل اصهلرإليه لؤ أما يفيد. لا وقد يفيد، قد لدواء اق 
حاق.أنه 

كتابت لم وم(، ١  ٨٣٣)رقم الحرم، صيد يتمر لا باب الصيد، حزاء كتاب البخاري! حرجه أا 
}(.scfSعباس ابن حدسث، من (،  ١٣٥٣)رنم وصيدها، مكة تحريم باب الحج، 



ص(ضاهاييصالإئماسنيضل ٢٢٠

وجهان؛وي إباحة وِفي 
ه1-وتةمحطغالإدحر.لأفا-قاحةيدعوإله، أحدمحا:ناع؛ 

الصداعل الكن، ههوكإوناو ، U^^lسّب لأته يئرم؛ والئاف• 
jdصامحةا٢لبملأأذ،

الأوراق،هده أقل إل محتاج وص أوران، له شجرا ووجد جائعا ايا إنلوأن يضج؛ 
للصرورة.بأس لا مول،ث فحثي هللئ،، يفعل لر ؤإن 

وعلعله اطه صل المئر هل لايصح، ؤقياس النص، مقابلة ق ماس [هدا ]١ 
كئمواهل رواحلهم منهم والصحابة راحلته، ومنه الإلل من متة ومعه وتلمم آله 

أفواهها؟

ثه،بأس لا اوعل إن يقول،: بل القياس، هدا إل حاجه لا وقدا ابدا؛ الحوابر: 
يرمونبل التشريق، أيام الرمي يدعوا أن للرعاة رحص النه رمول، أن ثبت إنه بل 

يوتا.ؤيركون يوتا 

اليرعى أوأرملها بثها البهيمة رعت وسواء الرعي، جواز شكِفي لا إلف 
ميىِفيهدا.

ئأةكانئ، مواء اليأة أنو؛ع كل الراد >رالىآة<> ولإله: الفقع، هي الكئأة ]٢[ 
له:بمن الشاعر يشير وإليها أصناف، ثلاثة لأما الأوبر؛ بنات أو اقل عأو 

ثكدهصبماج،بىا؛ذص ؤلقنجثلثإأنحؤا 

(،ضدضرب.٨٤٢/٢(،واساح)٣٣١/١^صةاس)



٢٢١اسد( جزاء باب اثعع) هاب 

نحل

واسوابن عثر، ابن عن روي لما وحصاْ؛ الحرم محاُب إحراج محْ 
كذثلأ لأكضت، زوم، ئء زلأبجةإ>اج كرظ أي 

.'١^^١

ثأحذها.أن بأس فلا الحرم كمأهِفي وجدت فإدا تنا، بأس لا الكمأة أن فالمهم 
يالفراش نضع إل واحتجت الأرض ملأء قد امحيش كاف إذا قائل: قال فإذا 

ؤمحبس،ويذبل يتكسر وف فالفراش علمه وصع إدا أل المعلوم وس الحشيش، هدا 
فهلتحوزفيذِلك؟

إمحللاقا،منه اشوز يمكن لا دلك لأف هدا؛ ي شك ولا تحوز نعم، ابواب،■ 
يفتن؟وهل 

أتلفهلاثه يضمنه؛ الصإف فيه أن يزى من قول فعل بالخوان قلنا إدا الحواب: 
الراجحالول علخمأن ولكزكا سةمهبجوكارأسإدالخهسمه، 

والشجر.الخثيش ق صال لا اثه 

هماسابن عن روي ما صح فإن الحصى، إحراج يكنْ لأ أثه الصحيح آ ت١ 
-يا،وثعلق الخصاة هذه غلموِق هناك يكون أن س خافا فلعلها ٠ عمر وابن 
إنهننول: حش -ر°>لإة له لنس نمه الحمى لأف كراهه؛ فلا عاديا أوا كاف إذا وأما 

امتهانه.مكان إل احمِامه مكان س أخزجه 

اينفيتج)ه/أمإ(،واّ)ه/ا.لإ-\.آ(.;ا(أحرجه 



صضاه1يهمصاسمماصبجضل ٢٢٢

محل

أفرثه النئ أف أنس روى لما س الئئ ندين؛ صد ويرم 
ووثكه« إبراهيم م ما مثل جبلمبجا، بأن ما آحئ؛  Jiرراللمهم ت مماو المدين؛ عل 

ررلأ؛لإتجثى«عه.َض:
يأفبهشرإحرام، يحوله محور نوضع لأئه وفجرها؛ صدها جراءِل ولا 
ََِْءاا[

•وج صد 

و}°فزلأ•الئاؤع، من الإمحاب ؤال 
إقركب نعدا ررأف روي لما لاخدْ؛ المائل نلب وهو ا-إإثراء، فه ت وعنه 

جاءْتند، رجع ملتا منلبة، أوتجهله نجرا يمعلمع عبدا موجد يالعقيق، تحرم 
اممهرسول ثملمنيه قسا أرد ١^١ ؛ ٧٥١نعاذ يثاثات عل؛هلم، ^ أل يكئموه العد«، أهل 

هأن:;ثهما<(تثاةص/

موصعررلأنه الواؤع؛ يأثثرل له ليس اللب، ثعليل يسمونه التعلل هدا [ ١ ] 
تعكسأن للمائل لكن ؤج«، كوادي جزاء صدم و يئن فلم إحرام، بلا يحوله محوز 

اثكه«ر إبراهيم حث؛ ^١ ٠٠٠الشئقال ومحي محزم صد لأنه ايقزاء؛ فيه مقول: 
حلافؤيه اجزاء، صيدها ل كون هدا وعل مأكه، كتحريم المدينة محريم فجعل 

اأؤلف،لآتئآه.ئق،ا:دكرْ 

الخج،كتاب وملم• ٢(، ١  ٢٩)رنم النتي.، صلخ بركة باب اليتؤع، كتاب البخاري؛ أحرجه ( 1١ 
هقهبمته.زيد بن افه عيد حديث من (،  ١٣٦رنم)٠ ا،لدينة، فضل باب 



٢٢٢ةت1باسو)ببماءاسد( 

أحداوجد ررس ومال! الحرم، هدا حرم اممب. رثوو إن هاوت لمظ وق 
أ.داويا ابو رواه يكلبه،' فيه يصيد 

آنس.بن مثرمابك كدا أحمد! هال بريد. بريدِق لابنيها، بئ ما وحدحزمهات 
عل؛هاآ'.مممق حزاماا لاقتها ب؛وا ررما هاو؛ ه النب ونول أف أبوئريرْ روى ويد 

نحل

ودبحة؛حايج، مذ صيدا إليها أيحل مذ أل ق مأكه حرم وماري 
كافطائز زم ه. قق الأذ؛ث« هتق محرU ررثاي هكالئول: ١)^، لأف 

القائل،ملب وص الحناء، فيه أن ٠ أحمدُ الإمام عن رواية وهي ا ١ ل 
الواجب•باب من وليس اشرير، باب من أعلم~ ~واش هدا ولعل 

٠،دور'اُ إل عتر بتن ررما قيألأةهؤئمأ بقوله دبك تحديد ورد وهد ]٢[ 
وراءصغثر حتل إنه قيل: وثور: الأف، حش يزال ولا الديتة، معروفِفى حل وعتر: 
والمزتخنرامح، أربعة والتنيد بريد، ؤ، بريل" ا،لولف،~ هال ~كإ المسافة وهذ.ه أحد. 
أميال.ثلاثة 

ملكوص م\5ه حرم إل الصيد إدخال تحوز ائه الراجح القول أن متق ]٣[ 
لواصطادمثلا يعنيرت نرى. فلا هال.ا وعل يبحه، له وتحوز إمحللامه، يلرمه لا لصاحبه، 

اس)ص:اُا/ا(.)ا(اظر:
كتابت لم وم(، ٦٧٥رنم)٥ مواليه، من قرأ من إثم باب الفرائض، كتاب اJخاريت أحرجه )٢( 

رْ؛ءمميءته.عل حدين، من (،  ١٣٧رنم)٠ ١^^، نضل باب الحج' 



صضاهاميصالإئماسبجص ٢٢٤

ؤثأكلها.ؤثدثحها يمسأكها له فهي متكه حزم ويحل متكه، حزم حاوج أزنتا 
فل،منه، الأكياس وملأ الحزم حاوج ق جرادا أمتك اثه لو الحراد ل وكيلك، 

الحرادهدا ولكي الحراد، وممر أفواهها يملن، أن عليه نجب المذهب فعل الحزم يحل 
ملكه.لأثه به؛ علميه رجمر الحزم جايج أمسكه أحدا لوأن ملكه 

حزخولا يمسكه ملكه او4 فالصحيح صتد ومعه الحزم لحل إدا الصحيح ولكن 
المدينة.وبان ماكه بين يزى فلا هدا وعل علميه، 

قدوكاف به، صغيربمب ئحص مع صغير م فهدا المر عن ذكره ما وأما 
مولتيازحه الشئ فكان الصئ، فاغتأ فإن،، ممزا فزلحا به فرح 

ممرة!فوائد عل العلمإء به قامتين، ٠ ا،ر النث؛ر؟! همل ما عملمر آبا رريا 
عمترا؛.آبا ٠^١ ت فقال( كناه ه لأيه الصغير؛ جوازثكنية منهات 

الصبيان.مداعبة ؤمنهات 

وأعءليناهعصفورا لوأمنآهنا بحفط.' الطيور. عل الصبي سليط جواز ؤمنها! 
نم،كته.فلا يعيبه شاهدناه إدا لكن بأس، فلا الصى 

ذللئح؟لهم فهل الحرم الأشهر j، الهليور بصيد يقوم الأطمال، بعض مائل؛ محال فإن 
نجزمهل احتلمفوات العلمإء إن بل الصيد، فيها يمنجع لا الحرم الأشهر فالحواب؛ 

أولا؟القتال، فيها 

الاداب،محاب لم: وم٦(، ١ ٢ رقم)٩ الأس، إل اٍل الانبباب الأدب، محاب الخاري: أخرجه 
ذهة'.أنس حديث من ٢(، ١ ٥ رقم)٠ ولادته، محي الولود نحبك اسحباب باب 



٢٢٥ةتاياامجرباو،جواءاسر( 

والرحل،والومائد للمشأي إله يدعوالحاجة ما نجرها مذ يأحد اذ ومحور 
حؤ؛ liو. البي أف جابر روى ^ا للعلمج؛ إليه الحاجه ثدعو ما حشيشها ؤمذ 

لائنتطحؤإيا يصح، وأصحاب عمل إياأصحاب اممي رئوو< يا مالوا! ١^٠٤ 
ماماوالثد، والعارصة والوسادة ررالمائمثان ممال! لنا. هنحهس ارصنا، عتر أرصا 

ئبجاتىآ«تثاةالإنمممااا.
محلأل؛.الطائف، أودية من وهوواد وقءم0، ؤج صني ماما 

ليسأل والصحح الحزم، الأشهر ق منسوخ القتال ثمريم أن عل العلياء وأكثر 
الدفاع،قتال ومحوز الحرم، الأشهر ل باكايلة الكفار ابتداء تحوز لا وأنه بمنسوخ، 

هالزنول فان الطائف، قتال قصة ك،اِق الأشهر عن السائق القتال استمرار وتحوز 
٠.ذي ق قائلهم 

مناسقي وسلم عليه صل الني لأف بثن3،؛ هدا لتس ت يقول أن دلقايل -ا ١ ت 
الدية،ق يكر ما امتناء مكون هدا وعل كالإذحر، إليه الناس تجتاج ما مأكه حرم 
يكونفلا وعليه الأشياء، لهذ.ه جون محتا فهم وحرث، ريع أصحاب الئاسمي لأل 

المدينة.وشجر مأكه شجر ب؛ن هرق، هساك 

والوسائد،الساند إل محتاج ايه ذكره ما ق المرق، من ليس انه ذكرنا قائل• مال فإن 
جائز؟فإله ْأكه ق دبك إل احمحغ إذا نجوز أثه هدا من بمهم فهل 

•سبم١ثثؤئاك مال حرث ليسواأصحاب لأمم إليه؛ لامجتاجون ْأكه لا، فالحواب؛ 
]1برامم:يم[.ه زغ ذى غم وماد 

(.yTUالر)_.'عبد لأبن بر والالغازى اختمار ل الدرر انثلرت )١( 



اصضاه1همهمصالإئمأسبجضو ٢٢٦

كت1دت،ا-قلأوتي ويكرم أحمد، صعمه حديث،، فه روي وقد الحل. الأصل لأف 
اسللا'.

فتهورد وقد كلأ، وهوواد وج، بوادي الأل حش نعروف الوادي هدا تا ]١ 
تجملفإه صحته مدير وعل صعيف، الحديث ولكن أن حديث 

يعفىمحمي وثلم اله وعل عليه الله صل الّثي كاف ك،ا حماه، أي• حرمه، أيه عل 
ذلك.أش؛ه وث ابهاتب، ؤإبل الصدقة، لإبل الأراخي 

الل.ية.وحزم م\5ه، حزم حزمان: إلا الأرض ق حزم هناك يكون فلا هدا وعل 
وذلكنظر، فيه كون الحرمين ثالث الأممى الحد إن الناس: بنص قول ق وكون 

مل؛ولر الحرمين. ئالث، قال: لأئه لايوهم؛ اللغة حينر من ؤإنكاف حزم، اثه يوهم لأنه 
ثالثفمال: أحلن، الاشياْ لحن البمد لكن الحرمين، إل فالإضافة الحرمات. 'الث 

للحديث.مماتا مهلابما يكون وهال>ا الرحال، إليها سد التي الساحد 

دللث،؟نجون هل ونحوم الجامعي• الحرم بعض-هم؛ قول قائل؛ مال فإن 
وكل.ا.كن.ا البئر حريم الفقهاء: يول مثل شرعي لا لغوي حرم هذا • فالجواب 

الظاهرلكن فليتجتب، الناسي يعفأر، عل يتيه أن بمسي كان إن لكن لغوي، فهوحرم 
مورها.صمه ما يعنجي: الجامعة حزم اصطلاحيا؛ عرقا صار أيه الأن 

فهلذنحه، له يجوز لا أنه الحزم إل ودخل اليد أمنك عزنا: قاتل: قال فان 
وهومحرم؟أويحل أحزم يم ملكه سواء مهللئا يكون هدا 

أنتجوز ملأ المحرم أثا المحرم، عن ويس الحرم عن ثكلم نحن لا، فايوابت 
قبل.من، ملكه قد ولوكان الصيد يذبح 



٢٢٧اسد( جزاء باب ةت1يااث|مجر 

نحل

اوم؛متاين إو3تالئإذ لزم للصند، جزاء والإطعام ائذي من وجب وما 
لأقةوالقران؛ التثمع دم وكيلك لالأندة:ها'[. آلكثو؟١٠ بنيغ ءؤهدَا ثعال: اض لثوو 

اقوي.محاسة نسك، 

أمزالس. لأو فته؛ شثه وحد الإي باث5ان يهص الأدى فدية ودم 
هامةبماوم،'نممنئ

يالتما.ا"خن؛ن وأس حلى حنن دة.بمه 
فنلوجب ما الماصى• ومحال ودحؤْ• طب أو بثأس وجب ما معثاْ وق 

روايتان؛محظوو،ذه 

زالإنحار.١^ _ ثُ، زجي ط ظ4ُ ١^١^ 
4آك،آشق محلهاه 4وث ممالى: اف لنزل اوء؛ محك زالئاته: 

لالخج:م.

فعله،موصع هدئه همحل ينحه، لحدر ائحفلور محعل إل عقيل؛ ابن ومحال 
ا-ةزم.يمحئة عدر، بعير يمل 

حزمأن جهة ومن عليه، محتع معه حزم أن جهة س أحس ايوينة حزم مألأت 
المسلمان،ؤملة عيججل افه ثنت فيه مأكه حزم أن جهة ومن الإحرام' لقاصدْ يثنع مآكه 
ولكنحزم، أوغير حزم هي هل ت والخلف السلم، علياء بين حلاف، ففيها المدينة أما 

حزم.أما الصحيح 



سقضاه1ممه4الإئماسبجص ٢٢٨

ررأفعمن ابن روى لما حصي0؛ محل يحرم همحل المحصر هدي واما 
هدية،كحن الثت، وبتن سنة محريثن كمار يحاللم، معثمتا، حنج س افب زئوو 
ؤالحتم؛يظأ,0وا،وديث زثئ ززاة تأتئاائاويك« زخلمق 

jS/j اشحر•موصع عم ق اثم ثجور بلحصر، موضعه عتر اشحللي جاز ؛
يو؛•محنه>_، ٥^: ا-وم؛ !لاق الذزم 

يتحئْالذي ١^٠٢ عل يبمه تن ؤيزاطئ ا-يزم، إل تبمء ئدا قتل لالامم،:هبم[ 
حسد.محل فيه، 

عئتصإتز اق5ان، لأهل فيه مع لا لأئث ئكان؛ د؛كل مجزئه ك1ث الصلمام وأما 
بمكان،كزنصاذااا.

أنسام!ثلاثة إل ثنميم الواجبة الدماء أن تفيد القهلعة هده [ ١ ] 

وكلوالقران، التعة، ودم الصيد، وهوجزاء الخرم؛ ل يكون أن نجب ما الأول• 
مواءالحرم حدود داحل أي! الحزم، ق يكون أن محب فهدا واجب لرك وجب دم 
حدودداخل يكون أن المهم الأمكنة، من غرها أوق مزدلفه أوِفي مض أوِفي متكه ِفي 

الحزم.

محأي؛ ان، الإئأحصر إدا الحصار وهودم محبته وجد حيث يكون ما دالئال• 
حصره.كاف حيث الإحصار هدي يدبح فإيه متكه إل الوصول من 

حصر،حيث الحديبية هلي4ِفي نحز ءقوآكلأ٥ؤئم البى أن دبك ودليل 

مورحديث من (، ٢٧٣١)رنم الخهاد، ق التروثل باب الشروتل، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
الحكمبن ومروان نحرمة ابن 



٢٢٩؛إربإبجزاءاسمق( ئإباىد

الحرم،داخل إل الهدي يدخل كال أنه وطم آله وعل علته اممه صل المن عن يد ول( 
لكلوقرا الحرم؛ من وبعصها الحل من بعقها الحديية أن ومعلوم مكانه، نءمهِفي بل 

•متها الحرمي الحانب ق ؤبمل الحل ل نازلا اش رسول 

دلكاشبه وما الشابر، ولبس الرأس، كحلق محلور لفعل وجب ما ت الثالث، 
لأثهالحفلور؛ فنل مكان ق يربحه أن ي؛ن تحؤ الرهب •كل فهدا الصيد، حزاء ضر 

وهوهوالدم،، وهدا الكعبة، لملمر أن اقدايا ق الأصل لأن م،5ه؛ أول، سبه مكان 
يدحهأن يٍن الصند حزاء موى محظور لفعل وجبا ما ق نحم الإنسان أن الصحيح 

الكعبة.بالغة كون أن اقرايا ق الأصل لأة معه؛ إل أوينمله فيه سبيه لوحود كانه؛ مق 
يوصلهأن بد لا هال! ُ ر الأصحاب، بنص أن السألة هده ن، الخلاف، المزلفح وذكر 

مكانه؛ففي لعير فعله لكف إن بالتفصيل؛ محال ويعضهم الصيد. حزاء عل قياسا متكه إل 
إلأكان الكعبة؛ إل يوصله أن فحب، عدر لغم فعله ؤإن عجرة، بن كنتؤ لحديث، 
الصحح.وهو الأول(، هو الدهبإ لكن الحرم، 

حزاءللصتد،ؤالإطنام ائوي مى وحب *وما قئذآممث؛ المولفح ئزل قائل؛ مال فان 
خارجاك.ي لحم إحراج تحوز لا أنه هدا ثعى فهل الحزم® مثاكم، إل إيصاله أرم 

مئه؟

ماوجبمثن، مأكه عن نحرج لاتحوزأن جتعه يونئع نجب الإي الهدي فالحواب 
م،5ة.ق لحمه حمح يوؤع أن بد لا هدا محظور، أوفنل واحبا لرك 

(.٥٣٢والإنصاف)٣; (، ٥٤٨،0٤0الفروع)ه/ انظر: )١( 



صاضاصنينيصالإئماسيضل ٢٢٠

الخرمj الدح وجوب و مصل؛ 

ذبحمنه ^٠^ أي وو اوم، j إلا دبمه لمْبج اوم لمثاكتن وجب وما 
رواةوطرق" منحر مكه فجاج وؤؤ منحت، مش ررو ايث لمول جار؛ 

محونيبمَهمفيح|ةااا.

بعدمعه حارج إل منه يفل أن فيجوز التعة دم مثل منه الأكل تحوز الذي وأما 
فالدولةالدولة مصته إدا ولكن منه، الجرم هقراء يعش أن يجب لكن الحرم، ق يذبح أن 

الخارج.إل رسله أن ئتا وحثي السراء، مصه فكأنه مصته فإذا الممراء، هن نانة 

اءوبنالحرم، ِفي ويمرق الحرم ق يذبح أن الحرم وجبِفي محا بد لا إلف ]١؛ 
لأتجاالناس؛ بمس فثله كا >فة j والقران اثحة ثدي ذبح الإئان لوأن لك ذم 

الحرمإل بلحمه لتحل ثم عزفه، قديهِفي فلوذبح ئزذلفه، من وأوتع مر من أوتع 
يبحه.مكان لمثل.ثحهِفي لأنه يجزئه؛ لا فإيه 

وقدالحرم، أهل إل لبماله أجل من الحزم دبحهِفي العلةِفي لأف تحزئ؛ إنه ت ونل 
أمراناقمجود لأو يجرئ؛ لا أنه الأرب لكن ا،لترم، إل شه يتحل إذا أزضاله 
الأتحرتمن أهئ أحدجما 

ه.بنممتقلة عبادة وهو ءئوْل، ض الدبح الأول؛ الأمر 
الخلأن المعلوم ومن مكازآتحز، ق وذبحه الأول نحلف فإذا الممراء، مع والثانرت 

أفصل،إل مقفول س انممل فمي. الحرم ل ذبحه لوايه يعي؛ المضلة، ق الحرم دون 
يجزئ.لا فهذا الفاضل، عن معرصا مقفول مكان ق مدبحه الحل، ق يذبحه كونه أكن 



٢٢١جراءانميد( b)؛، ر و،الص هي 

١^؛،خازلأف أههائإ:ضئوم، مإذ اشاين، هو ومة نإذان،مة 
ا.داويا ابو رواه ثاء ررئن ماو(ت ثم خمنا، بدثات .ثحت 

الخزم.ل شه ولولإق ١^٠٢، خارج ذبحه إذا تحزئ لا أيه فالصواب 
الحزم.لب شه من مريقه نجب ما وتفريق يبحه تحب الحزم ل وجب ما إلف 

منه.ياحد.وا أن للماين يادن وأن بنمه، يفرقه أن جاز ذبحه إدا ءإدن ١ ت 
ذبحهإدا أما أحدوْ، ماكين حوله كان إدا إلا تحزئه لا فإيه وتنكه ذبحه فإن 

ونمىذبح ومن [، ٢٨]١نيتؤبلعمإه ؤإو؛جث]' مال،أ افه لأف تحزئه؛ فلا به ورمى 
أماكنؤب ساهده ما هذا وعل تحزئ، فلا يطعم، لر فإله يأخدْ من حوله وليس يه 

أنإثا أنرين• أحد من بد لا لأل أهله؛ محزئ لأ ورك لبح مما وحولها مى همِْفي 
بأحده.لهم يأدن أن ؤإما تفريقه، الواحب اللحم هوبنمه يفرق 

دالقائل:فإنلمتحدنن:أضاطحم؟فإن 
ولكننجد، أن بد لا لأيه واردة؛ غم جْ نجد( )لر وكل٠ةت معه، نجمله فالحواب! 

أعطني.أعطني يمولت كل بالقوق ومزرث اللحم خمنتر فإدا العجز، ياحد.هم الناس 
الكنل.الناسههم محن 

رباالحزم• ل محون أن بد لا الإحمار دم إن ينولون! الذ.ين قاتل؛ يال، فإن 
فيه.يمحل الدي ا،لكان 3، الحزم j( ذبح الحدية 3، هؤ الهي بأن يتد'لون 

شينا.افه عباد قل لاثوجب والاحتال احتال، لهدا فالحواب: 

قنمزم^؛>i، فقال! الإحمحار أما الصيد، جزاء 3، هدا فليس هدا؟ يقول ومن 
فمط.١[ \لثيه نمزئ ائ 



أحدبذحنبلالإمام ص ض اهام ض اص،يق  ٢٣٢

لمذأطلمها البق. لأف وعزهم؛ أهله مذ حله مذ الحرم ومثاكئ 
َبَءاا[

حصره

لكفءفيهآكلأ0ؤسم الرمول أن ثعلم لا لأسا أحصر؛ حيث يكون أن فالأفصل 
هوكاف إدا لاثه ومل؛ لمعله الأفصل هو هدا ولوكاف الحرم، داحل ينحر أن يممصد 

ومحمفل.ينمل أن بد لا والشريعة الشريعة، من كاف الأفصل 

الحدسيةق الصلاة يصل، عندماكاف الني. فنل من يوحد هل ئايل• محال فإن 
خارجه؟من أفصل الحرم داخل العباداُت، أن الحرم داخل 

عكدألألأْؤئ؟أالثمول فعل لكان بدلك ثقل لولر لائه شك؛ لا نعم، فالحوابت 
الحرميدخل حى فيه هونازل الدي مكانه من ينتقل أن يممصد أن المعنى ما إذ عبثا؛ 

وبمزفثه•
افديينه؟الدىثأحد الشخص هدا أن علمنا إدا قائل: قال فان 

شر،اد4 دام ما رأس، الم، ولوأحد أهله، من مشحما دام ما مائع لا فالحواب: 
بأس.فلا فقينا دام ثإ 

عكؤألألأْؤئمالرسول مع الدين لحجاج فا معه، أهل من ليس من وفيهم ]١[ 
مساكنقيل: فإدا هدا، من بكثير أقل قليل الوقت، دللث، م،كهِفي وأهل ألم،، نحومئة 

مستوطن.وغ؛ر مستوطن من الساكن من الحرم كالِو، من فالمراد؛ الحرم• 
كلالقاعدة: فنقول: اقدي، من ثوزيعه نجث، الي"ى ما رحمهآ١ده المولفح يدكر ولر 

محظور،لفعل الدي والدم واجب، لرك ١^•^، كالدم منه، يوكل لا فإئه حثرايا وجم، ما 
كالكمارة.فتكون محرم أوانتهاك مص لحنان لاثه المساكن؛ يعش بل منه، لايوكل فهدا 



٢٢١٢جزاء!سيئ(  uUامج)ةت1ب 

التعةدم مثل ويتصدق، وتهدي الإيمان منه يأكل فهدا شكراثا وجب وما 
ماأقل فهو دلك، من بدله محب وما ويتمدق، وتهدي منه يأكل فالإنسان والقران، 

اللحم.اسم عليه يمع 

حانبغلتنا ؤإن يوكل. لا ئننات ايزان جانب غلتنا فان الإحصار دم أما 
أنهالشكران جانب نغل، أنا ويدئ الأم إل نوا ؤإذا ثوكل. إنه ئئنا: المحران 

عنالنثالث، هدا نحزئ لا ^١ به؛ يشي الدي !^، ١١من التحلل عق عؤقل فه شكر 
الشكران.باب فهومن يجرها لاثه الفريضة؛ عن لأجرأ حبمرائا ولوكاف المريقة، 

أنسزينئ فقال التعة دم عن عر كإ عنه اممه عر وقدا 
ثىآنثسر يا لج إئ أمحرْ ئمع ُأؤمحى التمح؛ ِق تعال وقال تاوقرة:أها؛ا، ه آئدي 
أوأوصدهذ مار من الأذى؛ الصيدوفدية حزاء وثالِفي ]اوقرة:ا"؟ا[، ه أليي 

القنق.عل دلك فدل ١[ تاوقرة:ا"أ< 4 ئثك 

بدلا لكن الممراء، ويهلعم تهدي وأن منه يأكل أن يجوز الإحصار فدم وعليه 
المقراء.إطعام من 

بعدهوما العيد يوم ق يحني،؛ الأصحثة، كرمن زمنه والقران التعة فدم الزمن أما 
ثلاثةوام.
واحمياأوثزك محفلور لفعل وجمتا ما مثل سببه وجود وقمتا فوقته غاإرْ وأما 

متّتا.الوجد فحيث، ذللث، أشنه أوما 
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-ءفةوسؤامما(رة 
لM ل ت* 

كداء،قة من أعلاها من ويدحلها يئثسل، أل معه يحول أراد لمن ينتحب 
ؤيدومة، يدحو لم ررأنئ'كالشو، ص ابن عن روي لما أنملها؛ من وبجخ 

الىاضا  ٥١ئ ئه ٠ اش زئول »دخز :  Jlijكاذهته« ه الثئ أف 
محأاا'•مممة الثمل٠٠ الى مى وحنج بالطحاء، 

]ا[هاشغان:

الين.حول للهلواف امتعدادا يشل أن مكه يحول أراد لن يس الأول؛ 
هلأنقلها من وحروحه أعلاها من ولحوله أعلاها، من يدحل أن واظنت 

أأا،هل؟لأته أو ثعد ^١ 
ؤلريقمن حثت فإدا هدا وعل اشد، باد_، من اثه المؤلف كلام عل الخواب،؛ 

النزق.من أعلاها من وثدحل ماكه حول ثدور حدة 
عليهافه صل الرسول وأن الأسهل، باب من هدا إن العلم• أهل بعض وقال 

أنللث، ثيثر فان أسهل، لأثه أمثل—ها؛ من وحنج أعلاها من يحل وملم آله وعل 
هوالغالس،~ك،ا يتثر لر ؤإن هوالطلوب، فهدا أمثلها من ومحرج أعلاها من محيحل 

لك،.ليسر حيث فادخل هدْ~ صورنا عي 

ضنمي للإحرام الأف النيل ق الاغتسال إن ننول: فهل الاغتسال وأثا 
أومول!أونحوها. ساعة إلا مخه يحول وب؛ن ينه ليس لاثه مخه؛ ليحول الاغتسال 



٢٢٥ةتابامجرطبدموث4وساسمة( 

البي.ررإف جابر• يمول شتبه؛ بتي باب ثى اكجال يدحل أف ؤينثثب 
المنجد*ويحل ثيبه، بي باب عئد راحلته ماناح الصحي، مآكه لحل 
اصاا(1ََُُْ

-مسمم رواه 

واغتسل؟قف معه دخول عند الئق تهلبيق أردت إدا 
الثنلو يشلون الإين لأو _، ق صدد أنا عدي، يردد محل هدا الخواب 

فالقصودعإرة، أو ثعث لهم محصل أن دون م،5ه إل يهدمون راخ ق يغتسلون أو 
علتشمه للإحرام اغتالهم قرب نع مأكه دخول عد سنة بأنه لوقلنا وفيإ حاصل، 

تحصلوالثالث الثاق ؤيهعلها الثنة. أفعل أن أؤئد أنا يقول• إنسان يأق ورب،ا الئاس، 
زحام.

تنأثا ه، إل ئزكوبه عد كاف إذا بالاغتسال محتفى أنه - اش ثاء إن -ذال،ظاهن 
مخه.دخول محي تشل بعيدة فالمسافة ا-ةليفة ذي من أحرم 

لمواممةكان كداء من ه السي يحول إن يقول• من ل قولكم ما قائل• قال فإن 
ؤ.بمثن!حثاف مول 

'كلاءُرآا؟^-؛ ١٧اإنوببم عد.ئثاخبمث
محل،لحل وفعلا انتصر، حقن المنح محي يمحوله لكان هدا لوأراد لا، فالخوابج! 

امححون.مجن هنا من المتح 

اثماما؟حصل أم هومقصود هل كالأول هدا [ ١ ] 

ثابتين حان يفبمائل باب عنهم، تعال اش رصي الصحابة فخاتل كتاب ت لم مأخرجه )0 
هكيهأ.عائثة حدبمث، من ٢(، ٤ ٩ ٠ ) رقم رْ.ءنن، 



صضاه1يهمصالإئمأسبجينل ٢٣٦

صس:تلمامحاينمحلحأن
تي1ا!ؤث _! زذ م ذق ض، زهخ اليت نأى إذا لكف . اضِ ذثوذ 

وتنظبماتئريئا واغثمة حجه ءن ووثه ثنيه مذ وزذ وبرا، ومهابه وينمحا 
ثبثا«زؤاةاثصوص(لأ؛.

أنشررال1هم مووت الثيت إل ينظر جتذ لكف انه التنت،ت بن نعيد وعذ 
ضاهمد وراد! الوعاء، هدا الأثرم يكر يالئلأم،، ربنا حينا الثلأم، ثمنك الثلأم 

فهالحمد جلابه، وعز وجهه لكرم فغي وؤا هوأنله، كإ كمحرا العالمتث رب 
دعوتإيالثج حاJ، كز عر طه الحمد أهلأ، لدلكر ذذق بتثئ، بلمي اأ4ى 

وأصلحعك،، واغف مي، مبل اللهم لدلك، ■جئتك، ويد الترام، بتتك حج إل 
زاذمنالد.ثاءسنا؟ولثابيه^لأبمإلأ1ث،.زنا 

عندمن الأف الناس منه يدخل الدي اياب بمابل الذي يهو ثيه بني باب أما 
إبرامممقام من قربمأ عمودين عل( قوس فته كاف أذركناْ ثيه بتي وباب الش، 
بنيباب لأف الأرض؛ من القليل هدا الناس يتع كتف، أشبمي، وأنا زمزم، ومكان 

امحاهاأحدت إدا الأف لكن زمزم، مكان ؤإن، إبراهيم مقام إل جدا قريبا لكل ثيه 
اللام.الأف؛ائب، ينونه ما عند من مج متقينا خطا 

ومال،؛العلم أهل بعض يسثحبه لر وقدا مرسل؛ لأيه صعيف؛ الخديثه هدا ا ١ ] 
أيؤ، يقول ك،ا ؤيقول الترام المسجد يدخل ؤإنعا البنت، رؤية عند دعاء هثاك ليس 

آم.مسجد 

النتنن ثدا ل؛ض، إدا فإنه - ئوواضح -تجا تزققية انمادات باق ئلنا إذا ]٢[ 



٢٢٧مماوااسإ)ئبدموم،اوظاسمةا 

،م0ُِ  القدومعند ياكواف اص ضل: 
ءم؛ء َِ ٍكَ ََ ِِ..ٌ ِ ءك ءك َهم ِ ٠ َ  ء لمثوصا نكه، هدم حنن ه المحي ر عايثه روت لما باءاف؛ 

يه،البماءْ هاستحثنا المنجد، محثة الطواف واإ0 علميه• مممق باليتا،، طاف 
كاونيJيينانمل١أ.

منبد فلا ومكانية وفعلية هولية منة هدا لأف يقال؛ فلا وملمم آله وعل عليه الله صل 
فعله،تي؛ اجتهاد هدا فيمال• ؤإلأ لم، وماله وعل عليه الله صل الله رسول عن ثبوتبما 

•مصتنا جثهد كل وليس 

يخها^/؛١ إنه مول: الناس بعص ١^،^ عن الثابة م الأدعية قائل: هال فان 
فمط.يثحضرها يعي: • فيدعوغنا ثنا مواهمه مسه ق فيجد 

بدلا اليدين؟ ورفير والدعاع البستا رؤية عند الوقوف يشنع هل لكن فالحوابا: 
أوبعثرها.الأدعية إه ويدعومواء يديه ويرير ، يقفاثه عل دليل من 

المحن.أولناذوة؛لأئ ضحولأخاخةضيلشي 
وسلامهاش —صلوات، راحلته ينخ بيته إل يدمث، أذ مل '، والطواف_،ريندأ م،كه مدم 

اجتخويطوف.عند عليه~ 

المنجدمحثة صحح، عم فهدا اينحد،، نحثه الطواف!، طئه*.' هوله وأما 
يحلارإدا لم: ومآله وعل عليه اممه صل المحت نول لئْوم الماجد؛ مى كعترْ الحرام 

ئابالحج، كتاب، ت لم وم(، ١٦٤١رنم)وصوء، عل الطواف، ياب، لج، ا-كتاب، I البخاري أحرحه ( ١\ 
^^^١•عاسة حديثا من (، ١  ٢٣٥رنم)الإحرام، عل البهاء من ومص يالست، طاق من يلزم ما 



^قضاهانينيصالإئماسبجءت؛ل ٢٢٨

للمدوماالطواف والماون امحرد العمنة، طواف يه المتمئع ويزي 
الأيض،منكبه محت الرداء ونط بجعل أف زهو فه، الإصطبخ ويس 

ائ®أف عباس ابن روى نا الأينر؛ مث؛به عل طره؛ه نيري ٠غشوئا، نيركه 
اباطهلم،محث وجعلوا باتت، مرملوا ابعراية من اعتمروا وأصحابه 

بيامى«نؤاة1دوهاأل

كمنهمطاف تطوف لكذمذيحل زكثت؛نءرا' يصل حص هلايبلس النااحLJ أحدثم 
.شمححاس.الواذ،تمحثا

ونة٧^٠، نكنئاص ١^١^٠ ^١ بمي: تق. واكاق نكن الأَئو [ ١ ] 
والمزي.للمارن بالئسبة 

افهصل اللمي نأل أثه ٠ يهبمدر اافرس بن عزدْ نتيثه عل والديل 
جبلايدغ وب جب جبل مذ أش أيه مزدلثه ل المحي يزم صجحه وتلم آله وعل علته 

آلهوعل علمته النه صل اللمي ينبهه ول؛ وطاف، مآكه يحل ايه يدكر ول؛ ءندْ، ومحقن إلا 
والمزي.للمارن بالتنبه ليس؛واجّت، القدوم طواف أف عل محيل دلل؛،؛ عل وتلم 

الطائفيذ ه البي رجع جنن —دة المن ذي ل الجعرانكاثت عنزة ا ٢ ت 
كتابومأسالمت (، ١١)٣٦ رني؛ مثى، مثنى التطؤع ق جاء ما باب الحمعة، كتاب اليخاري؛ أحرجه ( ١ ) 

صلامإقيل الجلوس وكراهة يريتن المسجد تحية استحباب باب وتصرها، المافرين صلاة 
خبمئئيغته.قتادة أي حديث من ٧(، ١ ٤ ) رقم الأوقات، خمح ل مشروعة وأما 

(،١٩٥٠)رنم عرفة، يدرك ب من باب الماسلته، كتاب داويت وأبو ١(، ء / )؛ أخمد الإمام أحرجه ، ٢١
(،١٨٩ ) رقم الح^، أدرك فقد بجمع الإمام أدرك فيمن جاء ما باب الحع، كتاب و١لرمجديت 
رنمبالزدلفة، الإمام *ع الصمح صلاة يدرك ب فيمن باب الحج، مناسك كتاب والماتي؛ 

رفم)اُا،ّا(.الخجر، قبل منأتيءرفة، باب ^^لخ،، كتاب ماجه: )أأءم(،وابن 



٢٢٩ئتاو،امج)ب1بدخووملوحاسمة( 

أي»خو خائر: يثبمه؛ الأنزد تطوذبنا،:همم 
نشتمهانتلامه: زنش أزبما« زنشى ثلاثا، هزم اوكن، ام ننه، الين، 
يد0.

أُ: تي 
بما 

•ُأه

الحجز،دو الخظادس، بن عمن ررنأيئا هال: أنلم ززى لما مبيلمه؛ زينثش1، 
افه.ننول، زأث آف ولولا يقع، ولا يصر لا حجر انك لآغلم إن ودالات 

زءالش. ارأل ووي لما يدم؛ وء انتلممه، مبتلة، يمكئة لمْ لإل 
س((زؤاةسمأاو

يعنزةفأش الحمح، ؛ع وليس أصحاثه بعض خ ليلا فيحل ابنزاثة َفي ورل، 
.' واصطعر 

الأسرمممه عل وطزقتؤ الأيمن إبطه ثمث، الريا؛ ونط ءبمل أف الأ>و>ي؛ع وكتمه 
قولا الثعي؛عد0 ي وليس منه، الأول، الأنواط الثلالإ ق وليس الطواف،، حميع ِفي 

حنمن يصئلعوو أنم ا— الأسف—نع اليوم المسالمين عامه علميه لما حلأما مله؛ الثز 
هدا.عل سهوهب أف العلم طلته عل والواجب منهم، جهل مدا لكن محرموا، أف 

اصطلاحعر عل ٠  ١٢٠٢٠أو4ِز( نع روي® ُلما ز؛ونأذه؛موله؛ المولب تمتر ا ١ ل 
لهدا.سة أف مجب الضعيف،، الحديث، ق ماو إد،ا ®روي® لأف المحدقن؛ 

رقمالعلواف، ق الاصعليع باب الناسك، كتاب داويت وأبو (، ١٣٧ / ١ ) أحد الإمام أحرجه ( ١ ) 
عباس؛؛؛^؛:؛؛١.ابن حدبث، من (،  ١٨٨٤)

^jj؛،من (، ١  ٢٦٨رقم)الٍان؛ثن، الركشن استلأم اصتعاب باب الحج، مماب ملم• أ"ُمجه )٢، 
;?۶^^١.عمر ابن 



^قضاهاششصالإساستيحنيل ٢٤٠

الق،زئوو ءررأيت محاو؛ عثاس ابن ووى 1ا وله؛ يدم ي ١^! ون 
منيم•وواْ المحجنءا ومي، ظ الركن وسيم الست، هيطوفثِو 

عقه السق »أل عثاس ابى روتم، لما إثه؛ سده أثار لمْيئكنة ول 
محبمحشامحكت]مح،ثيا''•

يصحوهل أرصه، 3، اممه نحن الأسود الحجر أف هوثأويل ما ت قائل مال ءإ0 
؟بمي'!^1١١٠بي فمارأنؤدء£ئا ١^ من ا،قولكلأتض أف ١^^، 

صائثةئمى الأزض j، اممه _؟؛، الأسود الخم وهوأف الأول أما فالحوابات 
وويؤإثإ عفي4أئبمؤئم، \لإأثوبا عن يصح لا الحديث ~ذهدا افه صامح فكاتما 

افهيمير؛ا كونه معنى وليس أيضا، صعيم، فيه ما عق وهو ا ظ^بمنمحلر عثاس ابن عن 
 )j يقل!وب اف، صاح فكاما صامحه ممذ قال؛ وقدا عهتْل؛ الرب، يمتن ائه الأرض

لتسوآحد وكل، به ومثبها نئبها نتمن هثاك أف يدل، والثئبية اممه، صاح فقد 
امرحنا.صعيف،، لحديث، ا  ١١قالثا؛ إدا ونحن الأحز. 

صودئهآدم بى حهلايا وأف القن، مى أمدبياصا الحم من الحجريرل، أماكون 
شمائ•منه قلبي وق المعاصرين العل،ا؟ بعم، صححه فهدا 

ومثلها،بيدك ئلميم أف يم ونمق، ئلميم أف أعلاها مراتب؛ أربع هدْ -ا ١ ت 
الأسود،الحجر قفل ل جاء ما باب الحج، كتاب والرمدتم،ت ٣(، ٠ ٧ / ١ ) أحمد الإمام أحرجه )١( 

حديث،من (، ٢٩٣٥رقم)الأموي، الحم ذكر باب الحج، مالح، محاب والنمائي: (، ٨٧٧رقم)
محاسابن 

والأطس._،(، ٣٦٦الحدقن)آ/ طقايتج ق الشيح وأبو (، ٥٥٧/ الكامل)ا ق عدتم، ابن أحرجه )٢( 
قالرزاق محل وأحرجه اه؛محقؤقبمنمحا. محي بن جابر حديث، من (، ٣٣٨ناريه)U/ ل البغدادي 
موقوفا.عباس ابن (،ءن ٣٢٣/١سفي■>خم)( ٣٩/٥اس،)



٢٤١ا اسرة وهمة مكة دحوو بإب اسع) ةت1ب 

الإثارةثإ وتملها، دللث، أسه أوما أومثصزة، كمحجن ال1د وثتيءِق ئنيجأ أف ثم 
١^ماز لايكن ولأنئ عن!لي ثرذ ل؛ ذِلاك لأف تمل؛ ولا 
الخم.ءي الاستلام لأف لامتلأم؛ اي 

ث.ى،م:ظأنأحلمحالأريه 
حنىصبهامحزومحاسا؟

،١^١١٠لا بن رلأ ا4نمض م لم اونوولأة لا؛ مما: 
صبن المحا اذ الإنظ أو ين لا فلذلك مماس؛ أذو فيه إف ئأ فهولحاجة، 

جام.أذيتي 
إلإشارة ُ ثتلعااُ ولا ئصؤ لا حجت انلث، لأعلم ررإمحي( ويجهقنئ.' عتت يوو وق 

ثصؤفلا ها وعن الأحجار أما باممه، هو إثإ والمز الي وأف رْ.بمئ، توحيده كإل 
ولاتقع.

جانبأي ثن الكمؤ مس الت؛وكِو، ين الأف الناس بعض يقعلة ئ رد أينا وفيه 
أطثالهينتح ثإ ^،، ١٥١١الركن فبمؤم أطماله، معه يكون الناس بعفن رآيثا ويد كاف، 
١^١زأرا ١^١ العلم طيه م نجي غلط، وهدا ١^، ;ذمم، أرائ أنة شك ولا _، 

مؤ،ولا يثع لا الأحجار هده وأف بمشرؤع، ليمن هاJا أف له س-وا أف دلك ينعل 

كتابومسالمت (، ١٦٠٧)رنم يايحجن، الركن استلأم باب ا"اج، كتاب اليخارىت أخرجه ، ١١
•عياص ابن حديث من (، ١  ٢٧٢)رنم يعثر، عل الهلواف جواز باب الخج، 

كتابت ومسلم (، ١٥ ٩٧)رقم الأسود، الحجر ق ذكر ما باب ا-اج، كتاب ١ليخارىت أخرجه ( ٢) 
(١٠  ٠٢٧ ) رقم الطواف، ق الأسود الحجر تقييل استحباب باب اطج، 





٢٤٢ةتاوااسإ)طبدملمتزساسمه( 

بم؛مثسالأيمأوسالإشاتة،
وافُأمحث،اض بم يقوو: الابمداء م الأشواط، ومج الابتداء اولِفي إى ولا 

وقه، محثد لتقواساعا بعهدك، ورقاء بكتابالثا، ويقدما بك، اللهمإيايا 
يكوفقط.الأشواط الدورانِفى 

يهيس لكذ ؛، ١٠٤٠تهظةاشُ!لإاس ١^ ص _ فقد ظه أثا 
متعة.ه\لأؤ؛!'إءوج' اوسول عن سنة 

الذ.يالأنود الخط إل الثاثوباوئول عئد الالتزام نجن، نل قائل: قال فإن 
محاداو4؟يكفي أم الأرض، عل 

ولأتلإفىمشنط،الأَنؤد، الخط لأبمأن:صلإل اءا;ة محي فالخؤان،: 
ثإنغلصار النهاية ق يكمث محا ولو الأمو١ط، أول ِفى ينتغ إد،ا التير لأف 

أئواط.سبمئة •راُت،ِق 

ذلك،أشت وئ صالإكائمشصهباس، فان 
يهلوفح؟وهو 

الماسيكوف أف مثل بالطواذ،، الإحلال إل الخد يصل لم ما ينم، فالخوايث،: 
الثاقوالثيء واحده؟ هده الطواف،، مقصود لثاثه واحد كل يتصح ولودمؤ كثميى 

لأدأل:ش،ةلشثولالحاج.
ماسابن حدث ص (، ٧٥والمهقي)م/ وام)ا/"اب؛(، (، ٢٨٩الدارممي)٢; أحرجه )١( 

نمحتؤثثبمنأيإمرفوعا,



صضاهاهمهمصالإئماسبجمحل ٢٤٤

هاوه الص أو الثائسا: نن اطه عد نوى ما عندة يموو أف وسشصب 
بعهدك،ووهاء وميماثكتاباك، بك، أكبثإي،ايا واف اف، رابنم استلامه• عئد 

ؤامحاعائلإاكك(اااو
يأحالِؤبم يالثواف، اليت، حمع لهنتوعب بدنه؛ لجميع الخم ومحاذي 

'•يسارْا عل البتث وؤبمز علمحنف، الطواف 
مثاربةنع المثى وهوإنزلغ منها، الأول الثلاث ق يرمل نبعا، ويطوف 

امحنلأش4نتاا'ا.

اف~زصي عمزرآ' ابن فنل مى صح لكنة صنف، فه ٠ ا-قدينار هدا ا ١ ] 
بالث،ااإيإثا اللهم أكبر، واف افه رربم ث طيب الأبتداء ق فمولة أبيه"، وعى عنه تعال 

سالخ،لثغ وائاعا بعهدك، ووهاء ؛كتابلثج، *وتميما؛لأ، ^،١؛، هدا أئعل يض• 
ًلكاقنصبم.

حاداْإدا وقيلت البدن، بجمع الخم تحاذي أذ يد لا وايه ٠، ر الدهن؛ هدا ]٢[ 
بجميمتحاذيه أف الاحتيامحل لكن الشديد، الزحام محي ينمعلث، وهذا كفى، بدنه ببعضى 
ص.

م١^ مثاِفي ولخالح ه اي _، له اونل ندا ]٣[ 

حديثمن الهدب صاحب ذكره رثي مكيا، أحده لم (؛ ٤٧٢التلخيص)؟/ ق الخاففل ثال ]١( 
لهيند ناحية ابن طريق عن ماكر ابن وأحرجه والنووي، النن-رى له يض وقد هنهقئ، جابر 

صعم.

رنم)مآأخْ(،واويهقي)ْ/ا،ب(.الطراففيالأو-ءل )أ(أخرجه 
(•٣٣والفروع)٦! (، ٣٣٨رم وادنني (، الهيابة)صس١ انفلر: )٣( 



٢٤٥ةت1واامعر0بدموموحأاسمق( 

وأصحابه،بالؤمول يشمتوا أن المنركوف أراد وجاء، القادم، العام ق مشتا يأيأ أذ 
وثنظر،يجلس المدينة" م "يم، ينب ز وهثهم منم عليكم بميم إثه فمالوات 

الأشواطق يرملوا أف أصحابه الئى. مأمر الكنبه، يمال مذ الندؤة فجلثواثحودار 
^محبجانا:ئمحراءص

^مالامم؛تي:ئقضزّ،.أئلأ:لم:ائزئب 
قزمض اإلكان:شبول ئدا لأمإِفي اومحن؛ ناثين، أن:ثوا فم أذن ي: 

عنهم.يدروف لا عنهم غابوا ؤإدا المسرين، إعاظه الرمل مذ والمقصود يثاهدوهئم، ولا 

مذمحا، الثلاثة الأشواط ائ زنل الودج خية لكذِفي 
عقنيدلم، أيضا وأما نثها، ولوزال ثابته الثنة هذه أة «يذا فعلم اّقجر، إل الخجر 

غالثنم_، عل مبئه كاستا ١^٥-؛، دلكر ق لأما الثذ_إ؛ وجود عند عليه _، IS^ما 
محض.ثعئد فهي الودلع حجة ي أما المنركتذ بإغاظة ءَأ؛ل فّ الئه 

١^^،؟إغاظه ١^^ ^١ شبم، أف نتدم زتلج إدا نحن فقل 
سالهوعداش،واساعا

اضمحال قد بل الغماز، يغيظ ما بغل ماموروف اثنا وثنيكن ءفييألألأْوئلآ، الله لرسول 
مؤقئابثلمث تعال! وهال ٢[ ^ت^قارهلعئ ألمكع ؤؤبم؟ب تعال• 

[١٢٠:ijJl]لهدمءتتسلئه< إلأَمحن عدوبلا من ماررث< ؤإذُ يغ_جلآلخظمار 

الحج،كتاب ت لم وم(، ١٦٠٢رقم)الرمل، بدء كان كيف باب الحج، كتاب البخاري• أحرجه آ ١ ■ 
;نح.بممحا.عباس ابن حديث، من (، ١٢٦٦)رقم ، والعمرة العلواقط ل الرمل استحباب باب 



سقضامهمنيصالإئماسنيضل ٢٤٦

هاض ننول ارلكف مال؛ عمر ابن وووى جابر، ^٠^?، أوبما؛ وبمني 
زلأ;نئله. ئممق زضأزبم« ثلاثا، خي باتت طاف إذ؛ 

بدلك._؛؟،؛ 

الأرع؛..............................لمْيهضهتي الثلاث ترك قإل 

المثرين.صإعاق اوم ئدا أخل أة الخليله، المعاي هدْ أذندكن ضي 
أجئ.لك ثيءأظنهم أي ففي التكمار،ا ررالقاعديإغاظه نقول! دمنا وما 

صمدانه العز ئل الخهرا؛ مثاربه ج التي ُرإ'ّرإع لفتم؛• ي ولول 
illالإسال أف العاده جرت لأيه ا-فطوة؛ مد بدون الإٌ~راغ أوالمعز ا-ئى مريب 

وكنالمثي، إ-ّرخ المنر أو أهرب، عندي واكاف وهذا، هدا عشل الجواب؛ 
الرملق الأف الثاس بعفن بمتلمه ما وأما العادة• عل يكون بل حملوه، يند أف بدون 

ولوحس حطأ، أيه ئك لا ~فهدا يرهص لكيه كرمممه لكن اقوير بمنى محه من 
خلثس لا ؛؛، IjJiقز امش الرحام ل المحثتن؟إ هر يئ/غ ايه هال من الرخام، ِفي 

مسك.خق ولائس الناس، 

يدفعولمن يزملموا، أف لحامليه يئنغ فهل زؤ عل لكف أو محئولأ لكف فإدا 
الأز:ةألمغ؟

جش.بياف المقصودبه الإمحراغإو،ا لأف لا؛ العلكا؟ بحص هال ابواب• 
ومحاجويف، ئدا ق وعندي الموفؤع، وكيلك لا والمحموو ويؤته، الطاتم، 

تعال.اممه ثاء إذ تحرير إل 



٢٤٧هاواارعع)بابدملسوساسمة( 

لبيمقى لا الأوؤن، ٤؟، لكيز عإرْ ق يفقه هلم محلها، هات ئنة لأثة 
الآ>تيا'ا.

مائةكنن فيإبمده، ريقضه الطواف هدا ق والإصط؛اغ الرمل ولومائة 
حفياشب:ضفىش

ا.الب4ت،ا من ابجر لأل طوافه؛ ق داخلا الحجر ؤتكوف 
ثاذززانمح؛...ب..................

١^٤الأزذ لأف ١^؛ j الث1ه لوت ١^ ١^ ذ قضاة لو لأنة [ ١ ] 
لخو\ لو الإئساف أف كا محلهاا' فات ررثنة قمحذآنئق؛ الولث مال وك،ا الثي، فيها 

ثمانئئه إثه ويقال! ينشئ، بل يصازه، له يئرع لا فإنه الاستفتاح وئيي المامحة، 
لأمحِفياص؛لآدثترةضاث

الإمرار•في الئنث لأف ١^^؛ ائِفي لوت 
قتصل أذ س البي ٌنألب ح-ين قهبمتهأ عائثه حدث ظاهر هدا ]٢[ 

صنالحم حمح أة فطاوة ال؛ت«اار صن الحم داِن قنا ها ضل رر ئا: فقال امحة، 
أذؤعيحويث ابجر من البيت من الإي أف هءهأ؛ئذ ااعلاأ عند المشهور لكن البيير، 

الحميكود أد بد لا انه عل مممقود والعلمإء الحم، صنتز عند تقريتا ؤنهنم، 
القائموالساء الحم ين اللتين المتحير مى يحل لو الإئساد وأد طوافه، ل داخلا 

يصح.لا طوا3ه فإئ 

رنمالحجر، ف الصلاة باب الناسك، محاب داود: وأبو )أ/آه(، أحمد الإمام أخرجه )١( 
(.٨٧٦رثم)الحجر، j، الصلاة ؤ، حاء ما باب الحج، كتاب والرمدكر: ٢(، ٠  ٢٨)



صضامانينيصالإماسبجءنبل ٢٤٨

بمينصس4أذ:لجمإلم
ولوقال:صصهلس:هآآولممز:ِفياف، ]ا[لقولهتعال: 

قال:ئإئ\تئن0وؤأ لكنه البيت، ق طاف لأيه الحجر؛ داحل يطوى أف لصح لبيت ال 
ؤوأمساحوأيوله هيِفي كا الاستيعاب، متقي والباء إمحتاه 

الرؤؤس.بجمح أي: لالأممة;ا"[ إرءو"كمه 
بالكمهالمحيط الطوى هو والشادووان الكمها< ثادووان ررولأ نِمحةآنئق: وقوله 

به؛الطواف يمكن فلا الأف أما به، الطواف ؤيمكن مثطحا، متنثا كاف انمل، من 
علواقكا؛ ثدييين، وعثاء بمب، إلا علميه يطوف أف ان للأنيمكن لا مزحلق، لأثه 

به.١^١^، يجوز لا لكن ذثلأ، الناس أىاف 

'١^٠٢١١شخ ثال وقد نو؛ يه ^١ اوت« من ررلأنة ذس الؤلم، وقول 
^،١٥١١الخيار هو والثئ له، عنادا جعل وإد،ا البيب، من ليس الشادرواف إف يَمحذأنثه: 

الثيب-ثى وليس للجدار، ردما يعني فهومحاد، هدا أما 
ثدييا،رحم ثم منها، مريبا الكمه حول، يطوف الأساف لوأف هدا عل وبناء 

فعلأكتافهم عل محا رخموه مد والناس بمثي وجعل الشادزوان، هدا عل وصعد 
طوافه.يصح الإسلام ئيح إليه يهب ما وعل طوافه، يصح لا ا،لولب كلام 

لكنالثادنوان، عل وطف1أا لا الطواف: الإسانِفي يئقغ أف مل نقول ونحن 
إفنقول: هل مثلا الإفاصة طواف، ق الحال هدا مثل له وخ إثه لما: وقال حاءنا لو 

خثلئ،لميأالآن؟

(.١٢١/٢٦)١(مح٠رعاكاوى)



٢٤٩ةتاباسع)رإبدءولئىتوظاسمو( 

»أننثوواشِ^^لإامحمجثلأامح؛لأم 
زأثظ زنا اوج، %قَ الخم إلا لا:ثأ ف كل. 

هفبثآ أزى ®ما  ijiijمنلم• زؤام زحاء* ولا شدة ينيممحاق ه اممب رنول 
إبراهتممحواعد عل يتم لمْ البيت لأف إلا ابجر، يإتاني الئدين الرى؛ن لمْينثل، 

الحميِيجابززاء من الثاز طاف ولا م ئممق قيآلظلآمُ« 

نقوو!الإسلام شيح اخازه ما وعل يم، لر ت نقوو ا،لولف كلام هل الجواب•' 
صحح.الثادززان عل الطواف لأف صحيح؛ طوامحك إف 

د\)صوزلاافاص« العزاى الزكن لابمتلم »إة زحمذأق: اiؤلف يقوو [ ]١ 
المُب،من يليه الدي فهو الناص وأما الأسود، الخجز يل الذي هو العراقي 

^١^،وهن.ْ ل؛:^١، وطم صلاشُظهوةلمح امحق لأف بمية؛ لا 
يومحؤيه•والعبادات 

علليا لأي صحيح، انتلأي عدم ي العلة من ^^١ عئز ابى رآْ وئا 
هدا،من أوتع عل الكب بمي واللام العلام عليه إبراهيم فإف إبرامم؛ قواعي 

وتثوةمهآ جزءا لإرجوا أذ ^١ ١^٥٥!، حإ مصزلم، وعنثوها هزص هدمها وئا 
والث■5ن١^٠؛ الخم ومل -تحجز، لأنه ايجز؛ أو الكمه، ص حطم لأيه الحليم؛ 

انتلائه،.ثن وقدا ، ١^١٠٠۶مواعد عل ^؛ ٠١
يججزبملوف ر.بمها نماف أي بن معاؤيه ;أ.بممحا عباس ابن نأى ومد 

لهفقال مهجورا، التنتؤ من ثيء ليس معاؤيه؛ له مقال عليه، فأئكز كلها، الأركاذ 
الي،امحي،الركى إلا لابمتلم وتئم وعوآثي عله اطه صل البي زأيئ لقد عباس؛ ابن 



اصضاهاهمهمصالإئماسبجضل

-تكة؟ألن'ض ق ءانى ^;^٤٦ بين ؤمول الخجركم، حائي وما 
تالسائس، بن اش عبد روى لما ٢[ • ١ ]١^٠; ه ألنار عداب وثا حكا أ[بحرآ وؤ، 
وواْالأسود• والركن جح بقي وكن بهث ما دلك مول س اش ونول سجع أم 

أبوداوذ.

وذنباثكورا، وسنيا مترووا، حجا اجعله ®اللهم الطواذ،ت بقك ق ؤيقول 
عوييصل الأكرم® الأعز وانث، تعلم، ما ومحاور وارحم، اعقر رب، معمورا، 

ويد*عوؤاأ"ءبأاُ•ه اي 
٢[١ ]الأحزاب؛ ه حسة حوآ أنله يسؤلغ ؤ، م كتَ؛ان ؤ اه نال وقد 

مماوتئُُئزجع 
ثيء،كل ستلموذ الإسلاخ الأثة يئاو الأف هماس ١^ لونأى ائوو:uذا 

قآظنؤإلأ للعامة، العلعاع تعليم وعدم اجهل بميت، كله وهذا الأركان، وعتر الأركاف 
كمحو•جثر محل بلادهم ل حم يمول من لهم لوبع، العامه أف 

افصل اللمي عن ثابمه فلتا" ~لأ ئنة فهدا الحجر محاداة عند الكقبع أما آ ١ ت 
الؤلم،يدكنْ لر ^١ ١^١^،؛ الركن محاذاة عند يهم ولا وسلم؛آُ، أله وعل عليه 

ورودْ،لعدم الرلحام؛ عند أيضا ١^١^؛، الركن إل بجر ولا وروده، لعدم ^١^ 

ووصله(، ١ ٦ ٠ )٨ رقم الي،انين، الركن؛ن إلا بمتلم م من باب اب، كتاب البخاري! علقه ( ١ ) 
(.٨٥٨)رنم الخجر، استلأم ق حاء ما باب الحج، كتاب والرمالىت ٢(، ١ ٧ / ١ ) اخمد الإمام 

هماصابن حديثا من (، ١٦ ١٣)رنم الركن، عند التكبم باب ا-ني، كتاب البخاري؛ أحرحه )٢( 
ن.تما.



٢٥١ةت1واامجرطبدملموحااسمة( 

^لأبجملضلاث:;ظمحوؤم

ايص ل؛:رذ ذِلاك لأف الإشارة؛ أيما يه ين لا نقول: إذف لا، الحواب: 
•وسلم آله وعل عليه الله صل 

\لبين}وق -صظ ألومثث\ ق ءانثا  Iijusr^ (JU®وبموو محولة: وأما 
زخمهالطاف كاف ^١ لكذ ، ٠٧١أشاز محي فاللحدث 0ه« أم قداث ثئ ذظ 
تكئو0.قإيه الخم محاذي أف محبل الدعاء هدا مذ وانتهى 

ياالأبراو، مع اؤه وأدخلنا النار، عداب وهنا  ١١العوام: بعض زاده ما وأما 
الدكريائه وإو،ا ءقؤأصْؤئم، ١^٠ عن ثرذ ولر أمحامهم، مذ ذهذْ عماورا يا عزير 

بجلل( و1ذا الناوءارأ؛ عياب دثا ■نتنه ١^٠ لمح، حنته الدمحأ ل آينا "ربما الوارد: 
ؤررْ•الأشوب الحجر إل 

ا،لؤلف،مذ امتحاف فهدا ئذورا® حجا اجعله ^٤-^ ١١١١^٥؛،: ذكره ما وأما 
:jنيآلإث٦لأصمحدامالأمحوم

أذواختثر ألئاره عداب ؤقنا -تكحئ آآؤ"'ؤ-رة وؤ، صتمه ألدممأ ق ءاتثا 
ا،لكان؛لأنههماتي1النعاةِفيسا يكولسا

الدعاء:-ءاJا دعاءْ هم أيه وتلم آله وعل عليه افص صل الرسول عادة مذ وكاف 

(،١٨٩٢)رقم الطواف، ق الدياء باب اياسالث،، كتاب وأبوداود! (، ٤ ١ ١ )"Y/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
;ؤهنغنغ.السائب بن اه عد حدين، من 



اصضاه1نينيصالإئماسبجءن؛و ٢٥٢

.١^^١١٠\محآصلآ\ص ^:المثيىائ'تاصنفي 

يمنومكان، زنو وبجددثا رذ، ل؛ س:مأس قاتز: فإنئال 
ا،لولفعول فمثلا الئنة، حالخ!، فقد أومكان ومت ردِق لر عباده حدد من أ)، العلوم 

^؛٤آ'محمح وف، ^ ١١٥^4 «رمووثأذاؤكت؛ن: خه\: 
مبدووا،حجا اجعله ٠رالثهلم الطزاف: مق ِفي ؤموو ن • ١ ]١^>؛: الثاره عياب رثا 

والزماذ.الكاف فيه حدد مئكورااا وسنيا 

ووأواكانىأواكاك؛لألاتياذفالخناب:لممحدد 
بنفسمن امتحان هدا أف ودكنJا هكذا، يقول أف ^١;؛ ٠١١بعض وانتحس دعاء، كله 

الثته.به ثرد لر العلياء 
الواصحه؛اليدعه هى هده معينا، دعاء ثوط حددلإكل ائه الواصحه البدعه لكن 

يمهأف مل الشومحل واثتهى حفيئا، الaلاف كال ١^١ ااتحديد. ^١ ق العامه ثجد وقلا 
بعضهمإل بل يعم، سةتوا. يقإ أف من؛ اللعاء واسهى زحاما كال وإل يطعه، 

اعقر®اروبما إل وصل ثم لنا* اعقر ®ربنا بمول،ت أف هم ومد الأسود الخم وصل إدا رب،ا 
^^شنيطلم:بىنيَث،(كل،ظاِسص.

 ١^ sJالطزاف1،كثهعتادهثئتؤل،عنيالدك_روالدعاء،لأف شوط؛ نممحدذةِفي
الض.:قول باب الدعوات، مماب الخارى: وأخرج )أآ/ماآا(. الفتاوى محموع انفلر: )١( 

الدعاءقفل باب والدعاء، الذكر كتاب لم! وم(، ٦٣٨٩)رنم -ينهء، الدنيا ل محا راربغا 
النيدعاء أكثر كان قال; رْ.بمئ أنس حديث، من (، ٢٦٩٠)رنم حنة، الدنيا ق آسا باللهم 

اراللهمرناآتافياادن؛احنت



٢٥٢ممبامج)وابدموموثااسمء( 

منيس ك، 3ك ي اسصال وهو •^5^، دعاء لأنه الدعاة؛ هدا ا،لؤلم، فاحثار 
استحسان.التق،!كنه 

آ'محقصهفإن 

اسن،مللأ:أزغا؟قالداِمحوواوت;ثانض نث\مح 
لأمحهلأظئإذلم:نيدسالأ.

بالملتزم.بالست يطوف ١^•^، يدعو أف محب ١^١۶ بعص مائل؛ ءال فإذ 
١^؛،والخمالأنند،سا اللثزمُينابم اللئزأَمساس ^:

شئث.بإ ثدم أذ الدعاء وكتمه 

أولا؟تته هدا هل لم 

لأيةيثق؛ لنس يقووت ثنة، يقوون العلماع فعص حلاف، فيها المسأله 
أنمات-ال نق إلا مول• لا أيثا إثتا يم الصحابة، معلمه ؤإيإ الس. ص لريئن، 

شديد.زحام فيه محصل لأيه الأل؛ 

الحجر؟إل بموجة هل بالحجر مر إدا موط كل الئيوِوأ محايل- همال فإف 
وماله،هانتلمه نعه وحدت ®إذ يال: اثة عمن حديث، لوصح يعم، ابواب• 

ماشوهو له منشر ؤإلأ وكن، انتمبله واصح، ^١ وكنااراُ، وهلمز قانتمبله وإلأ 
داتحاهساثر0.

(.٢٨/ ١ ) أحمد الإمام أحرجه ( ١ ر 



صضاه1نيهمصالإئماسبجضو ٢٥٤

^شِسصلأكامحود/
 ،J١٧ونلممة كاف ؛ ،jJبالثقلأمش ؛ يائيي؟
١^١؛.

أفوهو مشكله، سسج، مد أرى~ "فيا إلته والاتجاْ صعيف، الخديث لكن 
هدا،الس ا-قهل عق يقفوف الأل، تشاهدول كعا ١^^٥-، مى بد لا أثه يظرف ؛ ١٣١
مط1ئا.مف وبعضهلم !،، ٥١٣١ايثدأ ^١ يقف بنضه؛ مفن، أف بد لا كأثه 

ممداة؟أوإدا ١^، اظ م ١^ هز مائل: مال فان 
بسيط.ثيء هدا أف فالظاهر بأس، فلا البى اقل ثعدى ؤإدا عليه، الحوابت 

اممه؟يدكر أف بدون الثني أو الطواف، يصح هل قائل• مال فإن 
ولوسكللم أف لوداوبدون يعي ينط، فليس الفمهاء كلام عل أما فالحواب،! 

ثلث،.لا ئاقص لكنه الثص، وكدللث، صحح، فهلواعه ب،كلمة 
صحيح؛فهدا الرمل،؛ يمث•؛ والرمل البيت الدئومن ثمارض ررإدا موله: أما [ ١ ] 
يكوفأف اس من احتياث ئو وإن،ا ئأ، فيه ؟كذ ل؛ الكو ِس القنب لأن وذلك 
هداأؤكد، فكان الثنة ثه ست، فقد الرمل وأما المقصود، هو لاثه اليت،؛ إل أقربط 

وجه•من 

ثتعئقمحنة الستا مى والددو العبادة، يداين، ثتنلق ستة الرنل أف أحر وجه ؤمن 
ماتعلن؛مكايقاعل المحامظة مى أول العبادة بداين، يتعلق ما عل والمحامطه ؛مكاغ؛تا، 

الخشؤعإل أقنب دللئج لأف ا-قث؛ اشتداد عند الظهر صلاة ثاحيو ثى وقدا رمانيا؛ أو 
لصلاة.اق 



lu٢٥٥امع)^بدملثتوساسمة( ةت

المنآنا١أ.محل والصلأ0 صلاه، لأئه الطواف؛ ق ١^)، ٥^١٤٥ بأس ولا 
أفنع الأحتئان، دامعه أو الطعام حصز إدا الصلاة الأسان يوحر أف وثأكد 

^١^،بملق 1ا مراعاة الزمان؛ ق امحل عن يوحر لكن أنحل، الوقت أول المحلأْ 
العبادة.

وهذهالكان. مراعاة مى فهوأول العبادة يدان مثعلق الرنل نقول• هنا وكيلك 
العلم.لخناب شده قاعده 

وقيثىكر-إة، وائحة له رجل وبهنيه الأول، يالصف، مكانا وجد ان يإنونتثل 
آحزمكان إل ئتتقل أف بأس لا ت فنقول صلاته، ق بمأير أف المكان هدا ق ، وهفإدا 

العبادة.بذات، يثعلمق ٩ مراعاة مفضول؛ 

تا[ثلا

جعلإما ار ;ئ.بمهات عائثه حل>يثا من . الحم، هن روي وقد ءا ٠ ١>^^ 
افااراُ.ذكر ا-لخمارلإهامه ورئي والمرية، الصما وب؛ن بالبيت،، الطواف 

بنصالصلأةِفي له: فيقال ١^^١٠ محل والصلاة صلاة، ررلأيه لآمةآدئئ! قوله وأما 
واشمحود،كالئكوع فيه القرآف بجأ أف الإنتال بنهى بل لكرم، محلا ك، أركابجا 

٠٢٠((وناجدا ري ١^ أقزأ أن بيت، ثإو 1لأ  ١١ثال: أنهُ ه ١^، عن فقديثؤ 
^؛١٨٠٥٠بط؛لنا أوناجي وهوراكع الإساف ئزأ إدا خذقرآقث: العلكاء بنص قال حش 

(،١٨٨٨)رنم الرمل، ل باب ايامك، محاب داود: وأبو )أ/؛ا"(، أحمد الاط، أخرجه )١( 
(.٩٠٢رنم)الخ،ار، ماجاءكفاترمى باب الحج، كتاب والترمذي: 

(،٤٧٩رقم)والجود، الركؤع ي القرآن قراءة عن الهي باب الصلاة، كتاب لم: مأخرجه )٢( 
هئئبممحا.هماص ابن حل.ين، من 



سقضاهانيهمههالإئماستيءتيو ٢٥٦

ابنزواه الطواف* ق ثرب اللمي. ٌلآف الطواف الثنبِفي ومحوو 

دعاء،أو القن^'ن، وقراءه اف ذكر إلا كله، ا-لخديثا ينغ أل ؤسثصث، 
ماوته ائ أف عثاس ابن ووى لها مم؛ عن ي أز بمعروف، أمرا أن 

فنتظزمح:مالكلام، ف افَكخئلم أن إلا ضلأة، باق، راالئنافث 
إلأبمر«ززاةٌتياأا.

الصلأة.ي عئه ض ١^^، الآذئر، فهوككلأم عنه، مض 
ئوبل ذكت، لأنه القرآن، لأم؛^١٤٠ بمال: أف الئحح التغلل أف فالحاصل: 

باق،الياف جعل إيا رر مال أنه اي هن _ ومد الدكر. أمقل 
ُ.الأوه<اُ ذكر ايمار,لإمامه يرمى والنوق دبالصما 

ولافيه، الفاقة قراءْ تجب ولا الكلام، ويجور الطواف،، ق الأكل ويجور -ا ١ ا- 
بالصلاة.تعلق أكزما ن، الصلاة فهوثئالف، القبلة استقبال نج—، ولا المبمر، فيه نجب، 

وسلم:آله وعل عله افه صل اللمي عن يزوى الإي الحديث، صنف، يعرف ويه 
بلصهمح، عم الحقل فهدا ٠ *ر الكلام فيه أ؛اح افه أن إلا صلاة باليت، لطواف ا٠ 

الصلاة.ق محرم محيرة أشياء الطواف، ق أبح 
ثةإذاكالالأنث؛المعروف،محص

(،١٨٨٨رقم)الرمل، 3، باب، التامالثؤ، كتاب، داويت وأبو (، ٦٤)٦! أص الإمام أحرجه )١( 
لآ.بمها•(،منحديث،٩٠٢جاءكفطترمىالخ،ار،رمم)والرمذتم(•كتابحالحج،بابحما 

ابنحاوسثح من (، ٩٦رمم)٠ الطواف، ق الكلام ل حاء ما بابه الحج، كتابه الر٠ديت أحرجه )٢( 
ءباسخئئبممحّ



٢٥٧اسرة( وهمة ثن دحوو  ubالمج) ةت1و، 

الطوافركعتي ل ت محل 

_ؤةلُفي مزا إيرامم، قام حك ركعتم صل الطواف، من همغ قإدا 
١^٠.ررأف حايئ نوى لما الإحلاص؛ ^ ٠٣؛^لاللكمون:ا[ 4 ٦^٥٥ كأ؛ 
هأل=كنثوث تأه ؤؤ في• هرا ركعتي، اقام حك وصل نبعا بالست، طاو، 
هزأأو اآزصع، هدا عم لب صلامحا ؤإف منلمم• رواه ه® آمحد آس هو وؤءو 

عيذلك،أيزأةار

مهناثرى حلموة كل لوكاف يعمب يدعه، فإثه بالطواف القصرد عن يئعله المككر 
محادله؛من وجد إذ ميإ ؛؛٠ ^١٥-،، ١١عن اسعل \.ائع نو\ عن ينهى أذ ^١٥ ^٥١ 
بالطواف.القصود عل محامظه يمثل؛ فلا 

وعلعله اممه صل الثل عن يصح لا محعيفط، أية عرهتم فقد الخدين، وأما 
وملم.آله 

العالمأهل بعمى ويكر لآد4مآسء، العلكا؛ جهور عند مث الركتتان هاتان [ ١ ] 
اللهصر ١^٠ بأف  tiJLJjJواّتل،و واجثان، أنئإ ماللئ،راُ مد"م، "وأظنه 

هتمثل إنثهمحَ ممايّ ثن ءؤدأفي-وأ قزأت إبراهم مثام إل مدم لما وسلم آله وعل عله 
وجوثح،قزر للوجونم،، الأنة ؤب والأمر للأية، الفعلني٦؛را هدا وجعل لالقرْتْآا[ 

ثأ.أج عل ١^١؛ محهوز يكن 

أيضاوهو (. ٥٣٣)؛/العدوي وحاشية )هىتأم؛ه(، الوهاب عبد للقانحي العونة انفلرت )١( 
انذر:ذحالقدير)آ/ا"هأ(.الخفية مذهب 

خ؛.ءنئّجابر حويث من (، ١ ٢ ١ رقم)٨ اض.، حجة باب الحج، كتاب لم؛ مأحرجه  ٢٢١



اسقضاهاهممصالإماسبجينل ٢٥٨

—ابر\ي؛ نمام حلث —أي المكان هدا ق تيسر فإف ركهتا، للإنسان يتبغي فلا 
صلامحاأيزأ.وإذلم:شمضأيمكانينس ١^، ^١

فأيالطاف1ا، أضيق ورثإ والناس، اسعiJc اأئام حلمث صثث إ0 محال؛ فإل 
أكلألمحِفيسا

العبادة.بذات تئ1يى هذا لأف الثاق؛ فالخواب! 
م.ثنانثستحب \رًقئؤوآ هاث؛ن وق 

وللالكامون:ا[ ه آل=كغثوث تأي يجؤ ت الأول الركعة بمرأِفي أف الأول• 
الفامحة.نع ا ١ ه أحد آش هو ؤؤز يقرا؛ أن الثانية 

^١كال ونئم آله وعل عله ١^ صل الئل لأف قممهها؛ أف ١^؛ 
فقدبمJخا غنن ^١ لأنك وذلك عن4؛ ينهى ثندخا فامحث ثئفيمهنأ الثنة كاثت 

المام،حلث زكتن يصل أف أراد لمن الكال ^١ لأف موك؛ عن سثحق لا ٠^١ حجزت 
بعدخا،ا-إثل_وس نحفث أذ أول بامت، فمن الركعى دان نحفن أف الثنة كاثت وإدا 

اوكوغومم1وا أذطوا، إلا الخثاو:وف بعفن لكن للوثاء، فلامحلزولاخائ 
اجهل.من هدا وكل الصلاة، بعد يدعودز ؤيثول والقزاءْ، والثجود 

ةزا؛تأإثنن ه أحني آثث هن و؛ؤهز ه آل=كغثوث كألتا مورتات دائد-ْ؛ 
مواضع؛دة عق 

الواف.الأول:ِفيزكم 
•المجر نق اكاف*ِفي 



٢٥٩ةت1باسو)بمبدموماوساسمة( 

الطوافشرائط ق ممل: 

أساء:سعة الطواف لصحة ويشرط 

ومولابنعباس، بليث وسرالعونة؛ الطهاوهسا-أئ-دثوالنحس، 
جتظق فأدة زلأبجا ه. ئممق عزثأن« لأص :طوفث ^ M١١• ايئ 

داشرطفهاذلك،كاص.

ماض،..........قحجه وجع* حص لطهاؤته يابسا بلزياؤؤ طامث فيمذ وعنه 

االخرب.ق الثاك: 

لإاع:فىمح•
الريُى?ثنا بمّمح أف الُل،ا؛ بنص انثحب فمد الئل؛ محام افتتاح الخابس• 

المحن؛تدئصا.اضى 

الطبقمحها التي، الشئ، اجري والتوجتد القي التوجثد محه،ا فالثورنان 
ه.آمحد أس هن ظ ا-قؤي التوحيد فيها والتي ه يتأتأآا ؤؤ 

٠ا1مام؟ُ حلم فصل مصل، إبراهيم نمام من اقيد . الرئول، إن هائل؛ مال فإذ 
مدم^١ لأف يثر؛ لر أيه الظاهر ص التار؛خ، ق خلاف فيه اكام لا، فالحواب،: 

—علاقام لأ0 مدم؛ اثة وعقمل مكانآحر، إل يممدم أل والأصل إبراهيم، ممام إل 
حطزات.إل محاغ يمي: الانم،، يمي عل كال المورمحن- بغض قول 

خ.ءثق.جابر حديث من (، ١٢١٨رقم)ه، الني حجة باب الخج، كتاب لم؛ مأحرجه ا ١ ر 



اصضاهاهمهمصاسممأسبجمحل ٢٦٠

ج؛تهرؤ قإدا بمآكه، لكف ما أعاد متطهرت عتر Jالزيارة طاف فيمن وعنه 
وكيلكالدم، ٤^٥ واجب، هئ إما ، lisj^الطهارْلبمثا أف عق يدئ، وهدآ دم. 

قليالإنقاُل، فتها بمادةَلأئئوط لأيا ثالئثازة؛ ض ^٥ و بجج 
والئنيأ١'.كالئهوف دو1لث، فيها يشرط 

إدا، ٧١معناه الثيء وثزط أئياء® سعة الطواف لصحة يشوط ١١يهول! [ ١ ] 
إدا^١ تحال اشَ نلأي أف ^١ واصثة، أدئة إل محتاغ ^١ ي مد قك 
العليله.المميلات أو الظئوف ولاتكفي اض، عتناد عتاده أمدنا 

•وتلاالعورْا' والسجن، الحد«رئا من الطهارة رريئوط ز؛?وئأذ0ث1 يقول قتثلأ 

ثر؛!١لم ميان«اا' لأكت، ررلأبموف ١^؛، فلقزل الثننة؛ تة أثا 
عنياJا؟لوطاف الطواف اد حمعل يدل 

ثيءوالطواف ثيء وهدا لتاس، ق حالث هدا أويقال؛ دلك، عقمل الخوامب،؛ 
^:١كال ^١ طزات، صغ إنئ م:اى: طاف فيمن بماو أذ ضي لا ص ثقك، آم 

إفثداأثالوكافلإرارْشقولمبمولمُه،أوكالإزوخفثاولممالنا>ز; بات5مح. 
الأسانحي لو أما باطل، طوافه هدا إف يمال؛ أف ثغي ~فلأ الإزاد هدا يلثامحن أساء 

له؛طواف لا Jةولت أف بأس لا هدا عريايا، يهلوف وصار إراره؛١^^، ياش~ "والعياذ 
هوة.محأةالأيمحأن 

كتابومسالمت (، ١٦٢٢)رنم عريان، يالست، يطوف لا باب ا"لج، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
ئهئتئ.هريرة أب حديث من (، ١ ٣ ٤ )^١ رقم مثرك، البيت ثج لا باب ا"ب، 



٢٦١ةتاuاسعرباuدخولم١وحاسمة( 

دلك،فيها قائرط اتثت، ئينثى  aSCp ٥١٣١١^فتقول الطهاتْت أما 
يالستءالطوافث السابقت نهبمى عباس ابن بحديث انتدل الولم، أف لو 'كالصلاهء 

التعليل.هدا من أحس —لكان عإز0 به انتدل كإ ُ اثكلامءار فه اممه أن إلا صلاه 
ه( jivj^j؟،Vj 0_Uaijبني ْلهرا ؤأ0 بالثت سعثق الاعتكاف قائل؛ يقول وقد 

الاعتكاف.ق الئثهاوة تئرؤل لا دلك، ونع ؛؛ ٥١٢ ]القرة؛ 
الأسان،عل يكوف لا أف بمعنى النجاسة، مى الطهارة ;؟،؛،^١٥ المولث يكز تإ 

والصوابثهلر، فيه أيصا وهذا كالصلاة. نجاسة بمعته ق أو ثوبه، عل أو بدنه، عل أو 
إءادةلا فائه ئجس بإرار 'لماف الإساف أف فرض لو لكي أمحصل، فهو يطهر إدا اثه 

عليه.

ئناكفلتر ؛^١ كاذ إذ وأثا وامح.ح، جاهلأ أو 1خا كاذ إذ أثا 
دليلدJعلهدا.

ماض،هحجه رجع حص لطهارة ناسنا للزيارة طاف فيمن عنه المولث يكز نم 
أماعل يدل والنت.نان وسقوطها بالننجان، سقعل أما عل يدل وهدا عليه، ثيء ولا 

aلسرط لنت 

محإدابمكه، 'كاذ ماأعاد متطهر: عتر للريانة طافن، متى وعنة ٠٠يقول؛ الئاف؛ 
١^؛،ئرْ واحب، هي ؤإثإ سزطا، لبمت التلهازه أف عل يدل وهاJا بدم؛' جيرتْ دُح 

ء

ابنحدث من (، ٩٦٠رنم)الطواف، ق الكلام ق جاء ما باب الخج، كتاب ال؛زمغ.ى; أحرجه )١( 
رهبمنمحا.هماس 



^قضاهاهمهمه4اسمماصبجءتبل ٢٦٢

فلمالأسشاو، فيها لأينوط بمائة لأي والئثانة؛ النجس ص و بجج فكدلك 
دلك.يها يشرط 

لمحها،ثدا اشتراط م دو نا ل؛:رذ لأي : ٣١ي بماو أف والياب 
بالعدم.الإفساد عدم ق كاف الدليل وانتفاء 

ا-لئت،لأو الخناثه؛ طهاو٥ إلا ١^١^، ق الطهازة ئنرط لا ثه عندي والصواب 
تافا،:مأ؛[فكووؤثبثث1اإلأهمىميم تعال: لقوله اكجد؛ ق كنوغ.نامحث، 

'.الطواف؛مى ه رسول منها مد والحائض الحائض، كتاء محرما بماء بماوْ 

عندالأم أننا دلك لامح، لكن ءط، ب، الحدُث، من الطهارة أثا 
أفبعد إنسال حاءنا إدا لكن وصوء،  ٠٨؛٠^^٠١ الناّر، أتيا ونقووت هدا، وينلن الناس، 

فإثتاوانتمز، الطواف، أثناء j، ألحدث إيه أوت يتوصأ، لر إيه وهالت ^١٠^، مى مغ 
أوبتا لأثت بصواد_،؛ نس ٠^١ الناس موس ق دللثج ^؛_ أما بالإءادة. دأمئْ لا 

هداسك، لا قنة وهذا آ، متوصئا؛ طاهرا طاف وسلم آله وعل عليه اه صل، النبي 
اممه.ثاء إذ صوابا نراه الدي 

لودالئائل:تنطافبجاثللهمح؟
الحيض.مثل طوافه ل صرورة لا الحب لأف أخرا؛ له أف أظى لا فالحواب،؛ 

(،١  ٠٦٥ ) رنم الطواف، إلا كلها الناسك الخائض تقضى باب الحج، كتاب أحرجه ( ١ ) 
دهؤ^بمها.عائشة حديث عن (، ١٢١١)رنم الإحرام، وحوم بيان باب اُلج، كتاب ت وملم 

بابالحج، كتاب ومسلمت (، ١٦٤١رنمروضوء، عل العلواف محاب ا-ني، كتاب اJخارىت أحرجه ( ٢) 
خ.بمها>عائشة حديث من (، ١  ٢٣٥)رنم الإحرام، عل القاء من وسعى ياليت طاف من يلزم ما 



٢٦٣ةت1وااسع)طبدمومأزساسمة( 

١^١'.مأثنهت لأي^Ssمحقه، ؛ ١٥١^: 

اسومن محرغ لأنت الين؛ وائث محوز لا اه، أة ذي ئائو: مال فان 
يطوف؟أو له حاز لوثوصأ أيه هدا هل يلزم أفلا الست، 

محوولاثه يطوف؛ أف حاز لويوصأ وهوصحح هدا، عل يلزم يعم، فالحواب؛ 
فلا.ا-ثدث، مى الطهانة بوحونم، يلنا إدا إلا المتّجد، ق امحث، 

آلهوم ظه  ٥١صف ١^، بالمم؛ إلا محغ لا أة؛^3، لاثك ]١[ 
الخج،اهتكلمحِسأجزي مح«ممنلمحط 

أونهم:قحٌ؟

ابح،أجزاء مذ جزء تكز  ٥١تشرط موو،ت مذ الُلءاء فمذ إشكاJ، محل ^١ 
دللث،.أفته وما سه، له والوقوف سه، له والرمي نيه، له والسعي ييه، له فالطواف 

لا.تإيالمصل أف كا حاصه، ثه ثا يفرط لا أجزاء، هذه مال،ت مذ ومنهم 
فهدمنزى\ج ^١ اكام، ولا اظومن الئخودَولا ولا اوكوغ، أراد الزكوغإذا 

الموووهل.ا جرء، لا5ل سؤي أف حاجه فلا أجزائه، بجميع اُلإ يوى ايه لمي، النثه 
الرحام~ُغ يزي الثاس بذ كثثرا لأف للعباد؛ أيسر ايه م للمصوانمؤ، أهرب، يكوف مد 

فتقول،هكدا، الطواف يزي ليح، أثه أو للعمزة ايه لا فمهل، يعلوف انه الشديد— 
الطواف!انتهاء يعد سائل لوسأللث، لأيه يرئ؛ صحح طواعلثؤ إف الحال! هده لهِفى 
أو١^.الخإ لملث،! الطزافخ؟ ئدا من أزذُث، ماذا 

الإمارة،كتاب وملم! (، ١ ) رنم الوحي، بدء كان كتف باب الوحي، بدء كتاب الخارتم،؛ أحرجه  ٢١١
لج؛وئبمتئ.الخطاب بن عمر ين، حد من (، ١٩ ٠٧)رنم بالنيت*، الأء،او، •رإن،ا قوله باب 



سقضاهانيمصالإuماصبج^تبل ٢٦٤

جدارعل طاف أر الخم، سللئ، قإل الين،، بجمع الطواف، الخامس; 
أييت>نلظئتي' قال: اشَممال لأف لآمحزئث؛ الكثة، شاذزثان ء أن ١"؛^، 
اتي،لثول مئه؛ والجم بجميعه، الطواف؛، يمفى وهلنا [ ٢٩]^:ه ^لمتي 

)اابمثيناق،«محهابر

البيلأف محزيه؛ لم° هر نإل ثسا منها رك قإل )_xl، ^١؛، ٥١١الثادس! 
هأدنيي أثيت، ؤروظو،مأ ثعال: قوله لجمل مسيرا ف5ون م1عا، اف؛إ طه 

عنيررحدوا ءثهآلثهم; قال وقد به، المامور الطواف هو دللت، قكون لالخج:ا'ا[ 
ةنامكئلم((ل'ا.

فإثهسعفه طاف فإف اليت،، يجمح الطناذخ من ثد لا صبمصح، هلنا ا ١ ] 
ولست،للامتيعانمؤ والباء لاني:ه;آ[ ه أثت ءؤرن؛ظثمإ تمال: لقوله يئزله؛ لا 

للأزؤ.كانمإشسمزؤمفلأ-كوئ 

^١٥تميه ابى الإسلام شح وأو الشادروان، عل ١^^١؛■، عل الكلام وسبق 
الرح١ممع أيه زص لو لكن ذللث،، يتممد لا الإسال إن وئألنا: '، ع؛زئرإله ئالا: 

•عئزيه دلك فإل يطوف وصار الشادروان عل فصعد ه ينجوينفأن أراد الثديي 

صحح،عيث فطوافه يقص فإف سنتا، الطواف مى بد لا صحح، أيصا هدا ]٢[ 
فمال،:أحمل افه أف يإتئأند4 ا،لؤلمإ ذكزه ذنا والدليل الثننة، امتيعابج من يد فلا 

بيا[وم:نتجسا،متيهمذتجاا'•؛
)ا(محبرعاكاوى)أ؟/اآا(.

•خ.بمن جامّ حديث عن (، ١ ٢ ١ رقم)٨ الني.، حجة بابؤ الخح، كتاب لم: مأحرجه )٢( 



٢٦٥كتابامجربابدسموئوسةاسمة( 

ثمينعل لم يإف بدنه، ُجميع طوافه ابتداء الحجر,3، بماذي أل الثاع؛ 
محبلا او ويشل مكاثة، يشوط ؤياق بعدم. يإ له واعتد ١^^^، يدللئ، يعتد 
ُ.البدزا الحاداةيجمع محك، ا-قجرللم حيع محادا0 محب ل،لز لأنه هدا؛ 

واجتا.دلك فيكون البي، حكم له المجمل وبيان المجمل، لهدا بيايا 
الضكظ يائنا الثبمة -ثل ، ١^٠لوكاف و بماو: تعاJلم، أيا وئناك 

الناس.عل أيسؤ لأيه القضاء؛ لعمرة أش حن ءثيآئ؛هؤئم 
ئال:ح تيثه انن الإسلام شخ إليه ذب الإى ئو الاحتال لهدا ]١[ 

لكنكيفالخاليل؟بمرار.
الئحاداةثحب ٢ الحجر حمع محاداة نجب لم لئا ررلأثه موله؛ ق التعليل 

جعلواإتيم يمال؛ أو صعيما، الإسان كاف إدا ما عل هدا فيحمل الطJناا بجمع 
بعيد.ألجا هدا لكي امحم، مى الخير حاشيه 

مواءبدنه، بجمح الخير الإسان محاذي أذ يد لا ا،لولف؛^١٥ كلام وعل 
الحخئوصار جدا عرلجا أوكال يعصه، إلا ينتوعب لم أو كلة الخير امتوءب 

قنهفثو.ر0؟

يتدأفلم الإزهاؤ،، مى شيئا دنت-ه ووجدِق أوالمعثمر الحاج مدم لو دال'ءائل؛ فإذ 
تلمتل؟إرهائ نمول،ث فهل بيشح، مص أوإل المندق إل فدب بالبيت، 

يهوكميلعير الثنة نرك من أف ثعرف أذ لك حال كل عل فالحوابت 
محعلها.

(.٤٣٨الخج)Y/ -محاب العمدة شرح اننلر: :١( 



صضاهاهمنيهعالإئماسبجءليل ٢٦٦

ىمحزية؛ لمْ ، ulloلإل يمينه، عق يطوف وهوأف المحب، الئامذت 
سه}شزطا مها ١^، ثكاف باق، زلأَبجا وثادس؛ او 

الثشوعبمل يطوف اية الدكووواحّح، المعنى حذا المحب أف ثك لا ا ١ ت 
عنبمارْ•

يعصأف وهي العملك، الناجيه ؤمن العلمية الناجيه مى تنكل ألة موهنا 
الزحام،نع الطواف، كل سارْل( عن الست، يكوف أف له ينسى لا الزحام الّاسِذ، 

يسثرجزء هدا إل نقووت فهل دللمئط، أفته أوما وجهة، أو الكمه، إل ظهره محي محل 
محلا،ذبم، هل محل الإنمائ كاف إدا لامج ثنه وأنهُياتح الصلاة، ل كالألتفاُت، 

آحز؟يشوط بدله ؤيأق الشوط هدا فيلغي هدا مئل حصل إدا أو 
إلمخلا،هدا تق تجمل أيما ولأيه سر، لأيه عنه؛ ينمى الخوارن٠: 

عنبمارْ.اليت، وجعل طاف أنه علميه بمدى لأيه ش؛ ينمى الأأJه حد" 
لأفين؛ ٠Jاعن بجذله لر لماذا الطناف،؟ ابمِفي ض الين، بمو ذذا لكل 

المنأكل؟
جثيق الرب، بيت، وهو امحند، بيسار الملت، لأف ت بعضهم ئال الحوائج! 

لأيدةن:نارْ، عبملهأ أف الأنن4 فكان الأرض، ِفي الرب والكبين الإنسان، 
الثابأليمماتبا

علالثمنى فيها ينتمي الدوريه الحزكه لأف ذلاثإ؛ جعل إثإ بنضهنر! وئال، 
يدورومد الأعاو_،، هو هدا التتار، عل يكون الاعتإذ قاف يرث، إدا يعنى اليسرى، 

مالأص،قلالمار،سالأسمفي



٢٦٧ايسرة( مكذوهفة دخوو باب ر اثمع هاب 

■جن1و0،اوحصزت الصلأ0، أقيمت \نثأإ\ }لا ليبك، ثزط؛ اأوالأ0 ١^١^! 
يكدمحطةبجمبم«هإنةبمل\م:تيكنو 

خم،تيالخثواف،لألأسألسرخ.
ijiij  انتمل-٥->^، أو عذر، عز مذ يطعه ؤإل _، عدر، ثة لكل إدا

الواف.
روايتان!الحدث، سمه يمذ وعنه 

حثدية.مزاعا0أهاوحة وهذه الاسمان، دوران 

سدأقزمة و•حاذاة سوَ عائل إدا لأثه يساره؛ عذ البيت ؛بمل بغضهم! ومال 
 ،cساؤه.عن اليئر صار بدأباليمم( ؤإدا الباب، ل مما واليمئث ^^؟

الكنبه،يبز نمى حلمه وما اياب، فيه هوما الكمه وجه إل ت بنمهم ومال 
وجههاأول•محابمابو والنداء، 

وقداوكمي؛ وتئم آله وعل عليه اه صل السل فنل هدا إف بنمهم! ومال 
هاللم،!الصلاة؟ مخي ولا الصوم مضي الحائض بال ما ؤهبمتثا؛ عائثه نسلت لثا 

تعال!اف مال ومد ٠،  ١٠١١٠۵١١يومزيثهاء ولا الصوم مماء منوتر دللثإ يميتا لكف 
همهم ثن أمحرم لم إهأ أن، أنث ضه اثه ، ٢٥إدا محنف ه لمحث كان ^محبما 

لالأحزاب:ا-"ا[.

كابت لم وم(، ٣٢)١ رقم الصلاة، الحائض تقفي لا باب الحمى، كتاب الخاري! "مجه أا 
(.٣٣٥)رقم الصلاة، دون الحاممس عل الصوم نقاء وجوب باب الحمى، 
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الصلاة.عل قياشأ يستأنف إخداحا! 
لايالأةرثا:ثان:

إحوامحا:هلثزطلكي.
هوشو، ه، عنى لأة!محن ١^؛ خاو ثزطا ثبمت نبيُ: 

أئقأمحا١ا.

.الرئوو بأف ؤهبمن مناؤيه عل إئهارْ غؤقبمى عثاس ابن علل ولهدا 
٢[١ هثتننق - ثتنآ أش رمؤلؤ ؤ، قكإ ئذتَي0 ؤ تعالت اش مال، ومد '، يةعلهُ لم 

•٠ لبراهيمر يوامح" عل، ا ليبأثمحا ديك علل عمر وابن 
ثداأزيغويكو0 انتهى، ؤزئرلخ« اشِ مصاة »ةتا له: قيل إذا المزمن أف 

يتقضه.ما عليه يوزد أف ينكى نمعتم مما ينليل كل لأل أيما؛ له 
اسثنىلكن سها، ثوى لا ئ~اتة الأشواط تكوف أذ الموالأة: نش ]١[ 

أفينكى ولا ، نع؛■؛؛؛fl'Uويصل الطواف، غب؛ فإثه الصلاة أقيمت، إدا المزلث 
ا-إقثعة،حطت لأ<استءإع الطواف يمطع لا ايه المؤلف كلام وظاهر يصلموف، وهم يطوف 

است،اععن يئعلمه لا طوائه لأف وذلالثج محل،؛ الإمام ولوكاف طوافه ل ينثمر واية 
ااثظتسز.

روصاله(، ١٦٠)٨ رنم اليإني؛ن، الرى؛ن إلا يستلم لم من باب ايأ، كتاب البخارىت علقه ( ١ ) 
(,٨٥٨)رنم الحجر، استلأم ق حاء ما ياب الحج، كتاب والر٠ذىت ٢(،  ١٧/ ١ ) أحمد الإمام 

ا-اج،كتاب ت لم وم١(،  ٥٨٣)رنم وينياما، مكة فضل ياب ا-اج، كتاب ١لخارىت أحرجه )٢( 
(.١٣٣٣)اصةوذاما،رنم مص باب 



٢٦٩ةت1وااسجروابدموثتوظاسمة( 

اذالكن 

غنه.وقث قذب ؤنو: الشوط، قذأيذأوو نو: 
علوخ محي سمه ما لأف عليه؛ ولف مما يبدأ ايه الصحح، هو المول وهذا 

ماثرعي، يدلل إلا إبطاله لابمكر< فإلا ثرعي وجه عل ومع وما نرعى، وجه 
ئوالئلل؟

محله،ق يعتبمر الشوط مى نبي ما فان العير لذا تمطش الوالأة دامت، وما 
الصلاةلأف عليها؛ يصل فإيه جنارة حصزلم، إدا أيصا وكذللث، وهمح، حسثا من فيكمل 

وض،كللإضو.يالآائهمصمماة،فمحأنمحممحمظا 
الطناف،،j أش إذا »وظث: \ؤوئ ذوقا ١^، الئثا;ات، وهدم 

إداأثة الصحيحه هي الروايه وهذه ش« عدر، ة 'كاق إداوهال،ت بمرج أو بأس قلا 
الثني.يقالِفي وكل.لكا يكمل، م ينشح أف بأس فلا ويم، أعص 

الطواف.اسمل ءد.رأو■ياجة ثر قطعة ؤإل 

يمنوعنه الطزاف. انتمل أولحاجة، عدر، عر من ممتة ®دإ0 فال 
رش^؛1، ؤاكاته: الفلاة. عل ماتا بمثأف إلحدامحا: رواثتان: الحدث،، نقه 

لأفاشة، ١^١^، نشوطِفي لا أنه قل ثدو ١^ والئزا:ة اكنل« وبش إذا 
عل،البناء يمكن ب بالخد'ث، بطق ^١ بالحدمثإ، ^١^< ٥١١لبهم الطهارْ امرطت، لو 
تتق.ما 

والثني؟الطواف، الوالأة محا هل قائل! قال فان 
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الطزافثنن و ممل: 

والوعاء،الإثاؤة، من تمامه قام ما أو وJمبLله، الركن، انتلأم ومنته؛ 
هسهدلك، لأف ^١٠^؛ ِفي والمثي والرمل، والإصيخ، مواضعه، والدكزق 

الصلاة.ق والإحمايت، كا-اثهر محن، ظإ الطواف،، ِق 

المحهضامحا:ض
ئممقئئغ« أن إلا ري، ثاو: ع؛ثئ؟ نو ثل قماو: ١^،، \}ئوَ\ب ذؤ 

ه"ا•

باس.النهاوفلا آخر ل ومش الئهار أول فلومحناف الوالأة، يب لا ءالخوااس،ت 
يومئومتى كله؟ الطواف، يإعادة الأشواط لتعض الثامي يزمر متى قائل• مال فإف 

ممهل؟الاقص بإعادة 

يندم بيته، إل وحرج وثني يئا ٠لاذ-، لوان يعنى المصل، أطال، إدا فالخوامء،أ 
الكلاموص الوالأة، لاشتراط أؤله من الطوافن، يعيد فهنا يكر، ساجن أو ساعة 

لوقطنه.الواحن.أيصا السوط يكونل، 

بعفنِؤإ الوجوُت، ثقي عل العناء من كمر به يتندل، ٠ ر ين، الحب. هدا [ ١ ] 
المالواُت،عن مّأل الأعرايأإما لأف فيهثظر؛ به الأّتل.لأل، أف وعندي الصلوات، 

اكيتكوئكلثنم،.الدائنة 

الإي،ان،كتاب ت لم وم(، ٤٦رنم)الإسلام، من الزكاة باب الإيان، كتاب أحرجه )١( 
رظ^بمتن.اش عسال بن طيحة حدث من (، ١١رقم)المالوات، بيان باب 
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يدووقد الوجوُسا، عل يدو وقد بأ>سا-أا، ٠^^ فهذه العاوصه أما 
الدوليرالأسماب.

فلوكافيوم، كل وكرر لأيه \ؤإلأ وجويت، مي عق يه ينتدل ا-ضسث، وهدا 
وأثاالثثوُل قها اصة عتث والليلة اوم واطق صلاة محاك 

زيهلا الاسدلأو يثعِفي فهدا سب رف ظ ض مء كل م دة ئلة 
أوالذي٠، ر صلاته ق المييء يحيين، الصلاة ق الواجباتر بم يستدل كالذي وهذا له، 

فهدا٠ أصنر،ار ريموف ي صلوا ١٠بحدين،I للصلاة ومحته صمة كل بوجوب يسدل 

لأفالطواف_ا؛ ومحش صلأة وجوب مى عق يدئ، لا ا-ثدينإ ^١ إل ف؛قالت 
الوقلا مقرولُسيه؛ فهو سب له ما أما يوم، كل التكئوْ الصلوا٠تج ثه المقصود 

أوعقالت5ثوذإ، صلاة وحورتا عدم أوعل المسجد، محك وجوب عدم عل به يسدل، 
واجبأوعبمث واجس، هدا أف ق ولكننا^^،، أسه أوما العيد، صلاة وجوُب عدم 

ثسدليلآحر•

ضمحاأللإمحلماس؟
الوجوب،•ي؛؛يرال ولر اِبمهوو، عليه هوما هدا لعم، ف١لحوابت 

كتاب،لم: وم(، ٧٥٧رقم)والمأموم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب الخاري: أحرجه )١( 
يرة;ههبمتن.عرأي حديث، من (، ٣٩٧رقم)ركعة، كل ل الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، 

حديثهمجن (، ٦٣١رقم)خماعة، كانوا انراذا للمالأذان باب الأذان، محاب الخاوي: أخرجه )٢( 
نمحئيتن.الخويرُث، بن ماللث، 
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نجزلكثها ١^^،، فم تجث، ٣ حماظ، d لمْمغ ضلأة زلأي 
صبميامحمهعاا١ل

والمنونعايشه لأف جار؛ ذضقا، أخمع وصومحز الأنابع، زلإمح، ثإف 
َاينوفصذ;كا^ 

ظامحالأنندِتننيوف؟
طوافبلا مبيل أما الطواف، ثنن من هو إو،ا يئتٍع، ايه ب، يشئ لر فالخواب! 

محالفان 

ع1سارصصتا
Jyوحى أم، فأد ؛^١ ١^١٥.، ضه1ِفي أثا خارا*، 

سكث،فيمناهداثامةمحنث«اموثول 
ورثإبالفريضة، عمل وهدا الطواف،، بعد يصئإ أف القصود أف الدلل [ ١ ] 
صلأ٥صل للودلع طاف حى وسلم آله وعل عليه الله صل البي بأف لذلك ينثدل، 
الهلوافظ.لزكعى فيهثش ليس يمال! يأف يعارض محي هدا كاف ؤإف ركب، ثم المجر 

تإسينا، م سما، طاف يعنى أسايع<ا م ررإدا ا،لولما! يقول ]٢[ 
ركعتان.لتا أسواط سبعة كل لأ0 ركعتم(؛ لكل'أرسوع يصل فإثه بينها، ولريصل ميعا، 

لم!وم(، ١٨٤٦)رقم إحرام، بغر ومكة الخرم لحول باب الصيإل، حزاء كتاب اJخارى،! أحرجه )١( 
جغجبمتد.أنس حديث من (، ١٣٥٧)رقم بغرإحرام، مكة جوازلحول باب الج، كتاب 

ومسلم!(، ١٢٦٩٧)رقم حور، صلح عل اصطلحوا إذا باب الصلح، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
ؤقؤبمءا•ءائشة حديث، من (، ١ ٧ ١ )٨ رقم الباطلة الأحكام نقض باب الأقضية، كتاب 



٢٧٣اسرة( وسة مت دخول اثعءرباب هاب 

ii  ذةنناا'ا.ق الثالأ؛:تيا؛ ثمن

ئلئاف ه الئ أيزأة،لأف ناي ئاف قإذ ناث بمرذ زأذ 
مممقثلثة أم حديئ الناس® ززاء مى زاي ظات تلمه أم وأمز سثوْ، 
١^١^٢٢.نش و لاك به؛ مطوق زمحوزأذ ء، 

والعناءاأمدس، ( juبع إدا ت الملأص ؛،؛j( اجئع ق شر مسألة عل يدلنا وهدا 
أربعا؟أويصل والعشاء، المزُب راقي عذ يمحي ركعى صلاه إل مول* فهل 

قالؤكعتم^ JاJاحل عدم إل بل الثكعتان، فلا؛^١^؛ اوبعا، يصل الحراب! 
اُحر.الأّق الئكعى ^١■>^، عدم مذ أول اأجموعى الملأدم^ 
الحديث؟هدا يصح هل ا ر'كعتانااُ أنبؤع ثل ررق حديث ئائلت مال فإل 

اس.فالحواب:لأ:صخ،لكذثداكلأم 
الطوافأجزاء ب؛ن ا،لوالأة وأما والركعى، الطواف ُين أي! ُبيهءا® مولث ء ١ ا- 

ثرط.أما نبق ففد 

يطوفأف يشرط أيه اثJهبر٢ا لكن رِءهائك، ا،لؤلأ!، إليه يهب ما هدا ]٢[ 
أحصالدليل لأف يفثز؛ فيه لمحهبمها تلمه أم بحديث والاستدلال لعدو، إلا ماستا 

لها!فقال مريصه أما الوديع طواف هِفي البن إل اّقآؤش تلمه أم مإف المدلول؛ مذ 
عمرابن عن ١(  ٥٤رممتن،)؟/ لوعه الني. صل باب الحج، كتاب الخاري! ^٥،* ( ١١

صلإلا قط سوعا الني. ، يطفلر تال،ت ءْلاء وعن ركعتن، سؤع لكل بمل كان ^۶^٤^١^ 
(.٥ ٥ ٢ - ٥ ٥ ٠ )a/ شسة أي ابن مصنف، وانفلرت ركعتن• 

والإماف، iCroA/T)والغي )ص:\،حا(، واس )ا/'آحأ(، والوحهن الروايتن انظر: )٢( 
)أ/ا،؛(.
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وواثنان!مميه عدو، لعيي أومحمولا زامحا طاف ؤإف 
oST}طاف، هد وهدا مطلما، يالطواف، أمز ثعال اف، لأل ؛ئزيه؛ إحدامحا! 

وهوصحح•زاي طاف البئ. 
بجازايومح،محن ^؛ماق،،ها 

ئدابمولود: و، كؤوا الئاز ررإو هاو: لإاس ١;؛ لإة . ١^٠ ءأثا كالئلأة، 
يقربلا س اممب زتول وكال البنون، من العوائق حتج حز محمد، هدا محمد 

عير.لعتر والطواف، لعير الطواف، يٍن ؤبمزى ا را'كأهاار وأنت، الثامن وناء مى ررطيق 
الناسيراه أو وهي عغليمه، لمائدة فهدا ُ سرهر عل واكبا البت. طواف وأما 

وحاجة،ر لعن. رْ؛ءممنبمها تلمه أم فحدسث، هعل، مثانا يمعلوا أل بمي به، ؤبمتتوا 
أذسالث، بلا الاحتياط كاف وقدا عظيمة، لمصلحة ءفييألصلأ0ؤئم العي وحديث 

أيضاكالثاك-، بمتزثة ثديع والدي كالراكك،، والمحموو م، إلا رامحا طوف لا 
ئظز.حوازْ ففي عذر يعم كاف د1دا جوانة، ف، شك فلا يعدر كاف إدا 

وقواشُئٍه مجل الزنول أة ذكزنا وك،ا بمة، ا،لالة ضاتُت، إذف [ ١ ل 
٠،لآهبممحُ عباس ابن يكرها الش العلإ ولهذْ به، ؤثأثوا الثاس لةناْ رؤب وملمم آيؤ 

ايإ،كتاب، ت لم وم(، ١  ٦٣٣)رثم راكبا، يطوف، الريص بابه الخج، كتاب، البخاري• أخرجه )١( 
قهبميا•سلة أم حل"يث، من (، ١  ٢٧٦)رنم وغره، بعير عل الطواف، جواز بابا 

كتاب،ت لم وم(، ١٦٠٧)رنم بالحجن، الركن استلأم ؛اب، الحج، كتاب الخاري• أخرجه ، ٢١
عباسابن حديث، من (، ١  ٢٧٢)رقم بعير، عل اللواف، جواز باب الحج، 

(.١٢٦٤)رقم والعمرة، الطواف، ق الرمل استحباب باب الحج' كتاب لم• مأخرجه )٣( 



٢٧٥هن1بامج)بمبدمومتوذاسمة( 

قفل

الطزافه:أبي اشي ، ٧۶ه مدتت والمنأةلكويل،بمأيإذا 
افغ.كادزالواف؛هنيي اجش، كأف القو؛لآةمحف،يأذ إل 

قاوا،كم،ميبجسإَتي. لإنتلأم اوخاو ثزائ d ولاممئ 
ايطلمي١^٥; مماثت محالطهم، لا الئ-حال من حجزة ثهلوف عائثه لكثت عطءت 

زأتت.ثك، اممي ثألتث الزمتن. أم ننتللم:ا 
١^٠^،)، S/jاشر، d ينتحب لأنه اصالإأغ؛ ولا رمل، حمها ي وليس 

لايندلك لزاواة، ل ذلك محي زلا زالئئة، اش لإظهار الأم ق ئئ 
•محراْ جرى وس ام، حمح، ِفي الرمل 

إداعمر ان ولكف رمل• مقه أهل عل لتس عمرت وان عئاس ابن ومال 
ممفىهآأ:نئلاا'.

بلاثاكآلأ:يفزامحاإلابمدر.والاحتياط 
فيإإلا ١^١۶ و كاوم الرأة أو فيه ح اأؤلف بجن اشنل _؛ [ ١ ] 
انتثى:

أثاباوئول. اقتداة بالءاف؛ نادت أف ه إل للقادم الأفضل أف منها 
العئههذْ أ0 ومعلوم ه، أنر لأو4 الطواف؛ ثوحر أف قا ينتنثإ إيه فم—ال1 المرأة 

قادئي بالطزاف سادن أن ثا فيمن هدا وعل ممميه، الحاضر وننا ِفي 
صئزانثه.الإزإذاكان ض:إمالأمما



اسقضاه1همهمصالإئماسبجضل ٢٧٦

اليسبمرالزحام بأف عنها الرجل عئتلما لكن وللرجال، ثا هدا أف والصحح 
امحوغدمي الذي الزكام وأثا الخم، اسلأم استحباب لاوملأ:تع بالية 

محاولولا الخم، يسلم أف له يسن لا فهدا والويتخ الحياة ينز الأسان ؤيكون 
الخم.استلامها اتحباب من ينغ ولويسثرا الزحام د٠.ءمد ا،لرأة أما دلك، 

١^٠^،وأما ففناهئ، الاصط؛اع عدم أما اصط؛اغ، ولا زمل قا ليي أثن ومنهات 
مصيلا والمرأه والمرة، الخلد إظهار هو مئروعسه أصل بالثملِفي الممود 

عورتنا.لانكثاف نتا الأحيان بعضن ق دللث، لكان لورمالئ، ولأما دللث،، منها 
حطأيعرفح وحدا دما، من مى؛ ١^٠١^، نكن الثنأ0، و[لووو2 أمصي ولست 

إلأأثكبم1تمص٧;^، وكدك الطناف، ق اتيق;زثالن ١^ أوكك 
الثنيمكان إم،اعيوذ وأم إماعل، أم حال هويدكر الثني مئروعق أصل أف 

سعى.كاثت الوادي- بطن ق -أي 
رأةلأ:طقاوزِفياشاف،

والحكمحال، له الثبب يكون هد ولأثه والمرنة؛ الصما بئ العلمين بين اJثابي ولا 
تثهأليس الطناف الثمِفي م، ك ظ أخزى، حال له \وثب م؛!١ اأنJي 

يمشواأف أمنهم وقدا '، وجلدهلمر هومم يظهروا أف الصحابة مى أراد ه الي أف 
الخم،إل الخم من يزملموف الأف الناس كل بل ين، لر الحكم لكن الؤك؛ن بع( تا 

مت>كومنيا:لأؤماوافي

ا"ب،كتاب ت وملم (، ١٦٠٢)رقم ارمل، بدء كان كيف باب ايأ، كتاب أخرجه 
ق.بمة.عباس ابن حديث من (، ١٢٦٦)رقم والعمرة، الطواف ل الرمل استحباب باب 



١٢٧٧^٠( هتابا}|دجربإبدءولهةوظ 

الأشواطالثلاثة.الناز\لآ0إتئؤ0كز وصار زال، والخم
أحرمدس الست، س قرب س أحرموا لأم رمل؛ عليهم لتس مئه وأهل 

مىباهج أحرموا الذين الصحابه أد لذلك ؤيدل عله، رمل فلا اليت، من ريب ُس 
عليهليس فإثه مآكه من أحرم من إف هدا وعل الطواف،، ق يرملوا ب ١^٠^ 

هرمل، علهم لتس الحل مذ أحرموا محإف مئه، أهل مذ كاف مذ كيلك رمل، 
للآماجذ.١^ 

الزحامكاد ؤإد الخم لاستلام ا1زائ قا نحون لا ا،لرأة أد ذكزنأ هائز: يال فان 
زحام؟هناك دام ما الحجر إل الرأْ تأق لا فهل يثرا، 

واجبا•أمرا لثس زحام، فيه مادام يأته لا ذقولا؛ يلحم، فالحوابج؛ 
يوحرأف بجور هل الرجال مزاحمه أهله عل الرجل حثي إدا ئايل؛ قال فإذ 

الزنل؟

ئؤ.الزخام لأن ض، الليل أل:دثامإل ئثا: فالحثاب،: 
والأصطباغمطع، ولا رمل لا ارأْ أف الإحماغ حكوا الذيذ ئايلت محال فإذ 

الظاهرأهل مول لاثآحد اثنا هدا مذ يوحد فهل حلاف، ففيه الرمل أما ، معروف، 
الفقهاة؟uلفوا إدا 

بخلافهمينئي اثه الصحح لض اخلأفهلم، ينئي لا العنإء بعفن فالحواابؤت 
لأم!ئم ص ئء الئام أنل قتت؛ق: الثم ابن نال يتما شك، لا 

أقرب.والسق الكتاب نحكيم 
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قفل

ستشيأن:ظزامحن،

منحتخ يم ثانتلثة، ١^ إل وجع P اتي،:ؤ حج صمة و محال جابرا 
ئ،وادثاينئوأ:

صإذَاكلإخاُل،يضفان 
أس؟

الأولإساهمل أم وسعي اليوم المرأة سعي بئن اءيلمه محممت إدا فالحواب: 
ص\بأوو\وظيفلاثام 

العمودين•وبع، الركثم، بئن شديدا وتنعى المرام سعى أف لأجل الثعي من الناس 
فالإشانثىآلكلإحماع أو إحماغ مها المألأ دامت ما الئزهم، ائب أثا 

ثئالث.أف يطع لا 

الصحابةيأف واحتججنا رمل علميهم ليس مآكه أهل بأف يكريا قائل• مال فإف 
الأبْبيثى أحرموا لما الصحايه أف ومعلوم يرملوا، لر الأ؛عني س أحرموا لما دَ.بممح 

لنسالإفاصة وطواف الإفاصة، طواف فيه يطاق موف والحج با-لإ، أحرموا إد،ا 
الامتدلأو؟وجه ما القدوم، طواف ل الرمل إيا رمل، محه 

لولكي بمدموف؟! أيى مى ١^٠^، قدوم يوجد لا اله الثسئ، هو هدا فا-لحوابت 
ق5ه,من أصلهب لأف أيصا؛ عليهم لارمل أيه عل يدل لوقب فكلام الحل من أحرموا 



٢٧٩مم1بامعرطبدملمتوحاسمة( 

ثدأيالصما،ده،ا. بدأاش ررسدأبإ آ ١ لاوقرْ;خه سعا١راشه من والمنوة الصفا إن ه ؤ
إلا!ف،إثه لا  ١١: Jlijوكة؛ة، الله، ^->LJ يانتقإثة، اليث نأى حش عليه محزش 

دديث،لأإوهإلأاشُزصعل:كلثىء وله!_ ؤخدةلأشكق،هه 
وئاوذلك، بئ د•ءا م وحد0(ا، الأحزاب وهرم عنده، ويصر وعدة أجر وحدة، 

ئنيأ.ززاة صاُت،. ثلاث ثدا مر 
هدا.من  ١٣ويكزعثز، ابن ويدعو أخمد: هاو 

بيوُاينزيمةامحايول،
حدودك،جنبني اللهم رئولك، وطواعية وطواعيك لدينك اعصمني اللهم 
،١٠٣١^زبمادك ززنلك، وي ذلأ؛كثك، ثتح4 نحئك، ِس اخش اللهأ 

اللئلمالئالحين.ه،ئدثنأك،ثإلءةادك 
مذواجشم، والأود، الأحرة 3، ل وامحر الئنزى، وجمح، لكزي، يممح، 

اللهمالدين، يوم حيتج، ل واعؤر التحم، جك وولإ مذ واجعلني الممتد، أئمة 
هدثياللهم!ئ الميعاد، محلمأ لا ؤإيكر ٦[ • ]غاز: ذؤه أستجب 3لث،1 

اللهمالإسلام، عق وأنا سوهاي حر مر ثئزعه ولا منه، سرعتي هلا للأنلأم 
دعاوما منصور. بن نعيد وواه الفثن® لنوء ولا لعدايت،، تثدمني لا 

[١١١٠آََ .

الحملةهده ق [ ١ ت 

إلزجع والزنة الئثا بتن الم وأراد الزمحش، من فزع إذا ١^: المسأوئ 
ئئةوهو تقبيل، فيه ليس الاستلام وهذا فانتنمة، الأسود— الحجر إل ~أي الركن 
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وكيلكبمثئة، فليس الثني لغم وحتج طاف مذ وأما للثني، الخروج أراد لمن 
هزلالأظ؛صهلأبجإك.

وقداوكعى انتهاء بعد الأسان ينتلمه أف ِفي الحكمة هي ما قائل؛ قال فإذ 

واهوسلم، آله وعل عليه اش صل الرسول سق مذ هدا مال؛ أذ فالخواب؛ 
بال؛أقل.اضه ظهئ وج الاذ، عدى نا ثدا ابمه، هي ذنا أعلم 

لراما-لال«نسمد وكال بابه، من الصعا إل ؤمج أل عل القطعه هذه وثئشل 
له،لألأأيمن مذ؛ا؛ه؛ ١^١ إل بجج أذ العال،اة انثخث، ه ١^، دون أ؛واب 
الرئول.•قنل هوالظاهرثئ هدا ولأف 

وآلعنوهالثما و0 الصثابمرأ' مذ دثا الإساذإدا أف القطعة هذه من يوحد ومما 
الأيةوهده ثانيه، مث0 هدا يعيد ولا عليه، يصعد أذ مل ١[ ]اوقرة:خه ه سمُآرأش من 

أذلأجل إبراهيم؛ مقام إل مدم حن تلاها التي كالأية هي \إث>ثوذ. تلاها التي 
لأمره.وامتثالا تعال، ه ثعئدا دلك قتل بال مسه يقعر 

الؤ>اولأف أو اه؛هء بدأ بن! ررثتدأ فيقول؛ الإئسان يكمل هل أيص.ات منها يوحد ومما 
تثرنالأظاجا؟.قالها 

وهذا.هدا يشل ا•لخواب،؛ 

يقولكال تثريعا، به؛، بدأ١^ رءأيدأبإ أومآل! ررسدأ® يآل ه التي أف قبمثؤل 
جا.اهَبمأ لالماس؛بمأث،ياط؛لأ0 



٢٨١ئاباودجرب|رادسمولأوظاسمو( 

ثعآرين آلثمانألعنوه ون يقول• الإسال وأف ١^^، تكوذمذتمام أن وعقمل 
يالصما،يدأ أن أراد —لأشك- اكأوأا فال \ذئ؛\0 ثثابؤ، به؛ اش بدأ يإ أبدأ ه آش 

افنلأف بدأ؛الصما؛ إو،ا اثة ؤيوكد الهانئ،، يطابق الاوسان أن أجل مذ لكذ ، ٥٠١١وامحة 
)يؤههجابر لمغل- هذا به• بدأ 

اممهذكز إدا يض الفعل، ترتيب المول ترتب j، الأصل وهوأف داتدْت منه وثأحد 
قالرتيسس، وجويت، -ثل العالإء استدل وقنيا يفعله، مزسة فهي بموي ئريثه أشياء 

إلأشار وسلم آله وعل عليه افص صل الؤي إف قالوا• الخدين،، 7يال«ا الوضوء أعضاء 
فبدأه وأكنوه ألثما ٠^^ دال ، ٥١فإل الفعل، الترتب يمحى ^^ ١١المحب هدا أل 

دآنجااًظمواسثأمأ آلما,تي إق ' ؤةءسأوإ^٠٢ومحال: ؛الصما، 
شكلا وهن*ا الرجلم، يم الرأس، يم اليدين، يم بالوجه، فبدأ لالاممْتا"[ ه إد 

 Jمحله.امتدلأل

—أيالبيت، يرى حى الصقا بمعد الأسان أن القطعة: ه هي. من يوحد ومما 
إليهسروف الأف العامه ينعل كإ وليس الل.عاء، مد يديه ويمد ثنتئثله، الكمه— 

الحديث،،به ست، وما ءِوةل افث ذكر من الولم، يكنه ما ؤيقول الصلاة، تقبر إشارة 
•المروْ إل متجها يتزل، مم ويد"عومرئي، مرانه، ثلاثا ١^^ مكرر دللثج، ويد>عو؛؛ن 
السرب،يشنع ألا الحجر استلأم وثعدر الطواف،، ركعص يعد محائل: محال فإن 

١^١^،؟اصرق مو رئزم ماء مذ 

٢١ ١ رنم)٨ ه، الني حجة باب ا-لج، كتام، ت لم مأحرجه 
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البيعن ^ ل( لأثه المحي؛ يوم رنرمِفي ما؟ قرب أف يروق الفقهاء الحوابت فٍ 
ستت؛له

والتهللامثو يعد ه اش رسول عل الصلاة عص ابن عن وزد ت قائل مال فإذ 
مزض؟

المثرؤع،من؛انم، إية بمال: هل ^ متعه، ثتة فإيه صح إدا بأس، لا فالخواب،: 
يديلث،،والخيُ ونعيبك، االسكا التلبية: ق عمن ابن زاد ا-إقائزك،ا بايب، مى أوبمال: 

الظاتيالأمحاطبألئوJممك.زالئماةإواكثاظ«رار؟ 
jU نمن،لا ١^ ثاندز وإذا ١-^;، بميأ ١^١؛.، زكم بمد قائل: دال ؛

كالطواف؟الأَئل الأسلأم أة تع ١^ مإ 
فهويثبهلا، وهدا الممميل فيه ممغ وقدا أؤكد؛ الأول، الاستلام لأف فالحواب،: 

لايثارإليه.الصيق وسمر الاستلام فيه فثنتغ الي،ابي، الركن استلأم 
تمامموم الإمارة أل عل دللث، فدل، ضر، الاستلام يعدر إذا الطواف وق 

^^ذمحُمحثز،لإمص
فيهسيغ وقدا الاستلام؛ هدا من أزكي الطواف أثناء ق الاستلام إن مول،: إدل 

الممبتل،وسالممحغ•
الحائيالخط إل يأنأ أذ ركعتين صل إدا يننغ إثة مول،: هل قائل؛ قال فإذ 
للحجر؟

٨١ رنم)٤ ووقتها، وصفتها التلبية باب الحج، كتاب ملم! أحرجه '( 



٢٨٣كت1د،امع)وابدملموظاسمة( 

المنجدفناء  ٠٠٣١الأحصر الميل وبى ينه ؟كول حش وبمثى بمزل ثم 
الثدينالأحمزين الش محاذي حر ثدييا، نعتا منعى أدؤع، يق يحومذ 

ا.العثاسُ داو وحداء النجد فناء 

دامما وهنا اغارْ، مقص—ود للحجر الثص لأف هدا؛ من يائية لا ذالخوابت 
الإتان.من ^1؛ ^ إشازة فيه ولا أذبمبء لابم5ن 

^١قعآرآمه بن وألعموم الثما ؤإن ت تحال موله الحاج مرأ هل قائل• مال، مإن 
والزوه؟الصما صعد 

علولا الصما منأ•ءل لا ين وألمنوه آلثما وة الأية! هذه فالحواب! 
فمهل،واحده الطواف مذ -؛مو-جه ثني الصقا مذ الاثنان دثا إدا تنن\ إو،ا المروة، 

سعىإو،ا انه ثنتئعز أف منها المقصود لأف الروْ؛ مذ دثا إدا مرأها ولا يكررها، ولا 
اذتثالآلأَذراف.

ممزا،الانا1أدامت لأن اليوم؛ تدركوثه لا المؤلف وصف الدي هذا ا ١ ت 
ممضكايأ ثوى، الئثا وين سه الئثا، إل تحل أن مل يتهي الحزام اشجي كاف 
يعنيلثمر، وثنوا النتانة جاءت ؤإدا ينعون، الناس أن أذكر وأنا السيارات، منه 

محالك،ا معلل عمود هناك الشارغ هذا ثتتهي وبعدأف المنجد، زاؤية ل المنعي ضح 
ثنيالعمود هدا لكذ علامه، وهو بالأرض، يتصل لا لكذ أحصر، عمود المولث! 

الشاؤع٠^٠^، و؛ين هوالوادي، يض النيل، هوجرى هدا والنائ الشارغ، ضخ أن 
أدؤع.يحويق العمود هذا إل 

أينع.ستة الحموي هدا وبان يينلث، يكول أف إل العل،اءت مال فلهذا 



^قضاهاهمهمصاسممأسبجءنبل ٢٨٤

مالصما، عل مال كإ ؤيموو عليها، الروم، بمني حش يمثى مم 
سعا،دلك يكمل حز منيه، موصع ق ويمنى منيه، موصع ثم>ثىتي يتزل، 

بالمروة؛وبجم بالصما يبجح اّحرى، تنيئ ويالرحؤع منته، بالدهاي-، تقثبب 
ميماهامئت( إدا حر المروة، إل السن ~يعني يزل ارثمم يال^ حابرا لأف 

١^٧نمفى:طن 

حصزاءأنوار ويومها ا-إقاتأن، عل حصزاء أعلام وصغت، ه— —والحمد الأف أما 
الإصاءه.يزى أوالئإو اليمين مى يراها لا الذي يكوف حر أبما، 

هذالكن أحفز، بلاط المدش ثنت، أيقا يكوف أذ الناس بعض وامرخ 
عليقفوف ا-إثهاو( ٢^؛ لكاف ثيء هناك لوكاف لاثه وجيه؛ مر ايه تبيرأ( الاقتراح 

ئتلفلهيا وتصيره؛ علم عندهم ليس الئاس وأكثر الناس، يعوقوف ثم الأحصر، هدا 
والأنواو•والمحال اليمان عل الأعمده ؤيكفكب الأنفس، ثتيءِوا يوصع ألا 

حرشديدا، ركصا ينكص يعني مديدا® معنا ®بمس لآءهانلئأ المؤلم، وقول، 
ممدوهذا الثعي، شدة من ٠ إزائُْ به تدوؤ وتلمم آله وعل عليه افه صل الس ثش 

لعنةأو له باذية إلا يمكن لا كاف فإف لني؛، أو له بأذية الإسان عل يس ل؛ إدا بعا 
ستطيع.ما حشت، يمثي بل يزذ، فلا 

تجيالإننان؛أضنزتي؟دالئائل:ئلاصاكدثئوأن فان 
ثدييا.ينعى الفقهاء! مال وقدا تنم، فالحوامح،! 

ميماهضنثذ ..حرإدا .  ١١رنح.بمثئ؛ جابر حديج، س تعرفه الذي اللمظ [ ١ ] 

نمحؤثنبمها.نحراه أبا بنته حبيبة حدبئ، س ( ٤٢١أخمد)٦إ الإمام أحرجه ( )١ 



uLiS اسإرub  ٢٨٥ا اسرة وصقة منة لحول

الصما، jpقم ء اوؤة عل قمم اووة \و خز نشى، صعدتا إدا خر 
^ض.ئم.هشمحا:عأ،

._lJ، ٧٥١ؤثدكئ 

اعفززب قاو: واوؤة الئفا بئ تم ننثودإذا ائن كاف ئلأتحتياشِ: 
ءظإ،ثأكالأمالأي.

م:ءاذفاؤامحزةلآئثة
ُ.ل صحيح حس حديث وهو ١^٠؛ ذكر 

فنل

أسثاء!ثلاثة هدا من والواحب 
عليرى لم° ؤإف محرقه، لم° م~ ِوإل ثقا منها يرك هإف ١^، انشم١ء 

........٠ الصما، ؛ JaJjIjعميه يثصى ب1ل بتنهإ، ما انتيعاب وجب، واأروْ، الصما 

فإلالرم، مى أند الثص وررزم'؛ رلسش؛ا بتن ونرى ٠ نعىاار الوادي بطن ِفي 
الثص.غتا فالراد اللئفإه هذه صحت 

ابمللأف ث/غ؛ بمض فهو ثرعي، ابمل وهذا ءة؛؟ل، اا؛ه هو اباعل ا ١ ت 
^^١٠-وثُ وصيقز ولا >ٌيةف دلا محتجز من آقث جعد ^٠؛، ت تعال افب فمول وثرعي، كؤبآ 

اكل0ئا0ثءاوان>نثئه وق°إلأتطل: ثزعت، ١^٠ ابمل سا ١[ تالأممة:"ا. 
كزئ.جنل هدا ١[ ١-١ • ل\و\: ثئ1شاه 

١(.٢ ١ رقم)٨ الني.، حجة باب الخج، محاب لم: محرجه أا 



صضاهاهمنيصالإئماسبجءتبل ٢٨٦

ا.كرا بالواجّح ليأن الرؤة؛ بأُئثل رجالتؤ أصاح بلهمحا ثم 
ا.واتداءهاثما؛ؤرجايرا 

تياشط،زاظمحءبمةابر
الئثابآم ^، ٣١شق حر خد لأنث سا؛ َلأبم5ن لا[الآن 

بمعدأذ أراد من البانم،، ذرج مئل ذرج تبق فيا كاف لكن اأروْ، بانثل والأصابع 
هداوعل الدرج، بئ ما انتوما بمعد أذ يرد لر ومن الدرج، هدا عل صعد 

درخةأحر أصاُعكفي وشى الصما، درخا0 مذ درخة آخر ق عمك، فلمحي 
5ندزجاووإ•

السعىهوعد عدم للعزبات جعل الدي الممر لكن موجودا، فليس الأف أما 
يطوفأف ولا صعد، أف بلازم وليس الواجب، انتهى المم انتهى إذا الواحسا، 

ِفيمواء الدائنة، حدار إل بمل أذ يكفي مول، من سعى كنث، إدا الدائنة لجول 
منالإي الممر فاسع الصما ق التي الدايرة صعزوا الأف وهم الصما، ق أو المرؤة 

اشنى.من تلمها نا انتع وكذلك ززابجا، 
ؤإذبالوامؤ، أتى قد المثاُت، ممئ انوِم، إذا الانناف أ0 الأذ: فالحاصل 

فهوأمقل.ح ه دال كا الملق وانتمj ضعي 
•ر علميه مرقي بالصما مبدأ دالت ايه خ.بمنئ جايي جثر ■؛ ٢ل 

أذبد فلا أشواط، منة نعى فيكون يالصما، وآتم بالمروْ بدأ رجل لكن تّاء 
لخا•ثد اونة بن ابمدأة الذي الارل الشوط لأف وذلك اونة، بموذإل 

(.١٢١٨رثم)البي.، حجة باب الحج، كناب ملم؛ أحرحه )١( 



٢٨٧ممواار|مجردابعحولمتوثاسمةا 

اشمث.!ءلأن نئن؛أمح؛ث؛ تش فلن \ص م م نئمحن 
أفعلم ثم نعى، يم ولوطاف ثناسككماا عني ررحدوا و3ال1 طوافه، بعد تعي 
.الرتسس، لموات ينعمه، له لم°يئثل اوعتوها، الطهاوة، لعدم صحيح؛ صو طوامه 

طويلةمدة بند و'ءللم الزؤة، من وبدأ أوالعمرة الخج ذ كاف مذ قاتل• مال فإف 

جديد.من الثص يعيد هدا فالحواب،ت 

افَولاف كيلك،؛ زي ١^ لأة مط؛ والم ١^١٠.، بتن الترس1، [ ١ ] 
[١ لاوقرة:مه ه بهثا بملوك أن عله •٩^٤ ئلأ آوأغثثز أكث حج ؤذم0 ماوت تعال 

ألثِيقهألنت، ت تعال لموله أهم؛ الطواف ولأن الست،؛ مدأبدكر 
الطوافبين الرتسج، كاف لدلك، ؛^؛ Sflsيدا أف ينبغي والذي لا-قج؛هآ[ 
له!يئنا طاف م نعى لو يعني الثني• أعل• يلنا! بالثني بدأ قالو واجتا، والثني 

•وامحح العمنة ق وهدا عترمحله، لأغِفي الأول، الثص لأن الثص؛ أعي. 
عئقثلاش رحمة مذ اثه ولا الثس، ، ^١١١٥يقدم أف بد لا ا-لإ ق وكذلك، 

افى.لأف الإئاصة" طوافج ~أيت الهلواء-، عل الثنئ يمدموا أن للعباد نحص 
داوذُأبو ا-ترجة وا-ثد.يثا  ٠٠٤۶*لأ يال،! أطوى؟ أن من؛ تعنت، لة! ؛!، ٥٥ثتل 
ؤيقول،يهلوى، أل مل ينعى وكيفإ هدا، نحريج ؤ، العلياء فاحتلث صحيح، وهو 

طواف،بحد الثص محدم والمرد الثارن ق هدا يعم، قالوا! حرجٌ؟ ررلأ اللب• رمول، 
المدوم.

ْن(، ٢٠١٥)رنم حجه، ق 'ثواء تبل ميتا قدم فيمن باب الناسلث،، كتاب، داود! أبو أحرجه ( )١ 
تيقؤققنئ.سريلثه بن أسامة حديث 



اصدبذءبوالإمام ص ي الئ1هم على المميق  ٢٨٨

علالثني ثموو لا أنه وهي قاعدة، أصلوا لأتم التأؤدل؛ هدا فأوثوا 
عقحمله وجب الطواف عل الثني مدي، بجواز الحديث ورد فإدا قالوات الطواف، 

نعىفيكون القدوم، طواة_، ثني وافرد المارن سعي وهي ورديت،، الش الصورة 
ملأل:طوف.

للمارنإلا الإفاصة طواف، عل الثني مديم لحور لا ايه الحمهورت رأي وهذا 
القدوم.طواف، بعد قدماه إدا وافرد 

الإفائص:محخاؤفيواف،
الممديمعن تنال كاف عفيهادةلأ0وآئم الؤسول أف العلوم من أف الأول،ت الوجه 

مذاليوم دللث، ي كاف السائل علمه سأل الذي السعي وأف اليوم، دلك 3، والتأخر 
القدوم.طواف، ثني وليس الأسماك، حملة 

الؤسولالأو عنة؛ القنال إل ءقااج لا الئدوم '^١٥؟>؛ بعد الساُي إف يم 
حجوهو عنه ل تنأ أف حاجه فلا القدوم، ءئواف، يعد نعى قد ءقاهألصلأ٥ؤئم 

ئأققلأمُ.

كافالئثول لأف ١^؛ بمائة ل ئو ق والياف، ١^٠ أن ١^: ١^.^ 
ا-لإ.رمن ي ^^، النحر، يوم ينأل 

تعلوأما الإفاصة، حلوافج عل مدم أف الحج تني محورق أثه فالصوائر 
١^*^؛،قأعد اذم، نقول! فاتنا داسا، كال وإرا حص يجوز فلا 'لوافها عل العنزة 

الثص.ئأعد ادهن، نقول: أوجاهلا 



٢٨٩؛ت1داادمجروابدءوومأوساسمة( 

-أيبأيث-هلأطشإذالكلب 
هداإل يطمئن لا الخلب لكن أجرأْ، العنزة- ق يطوف أف مل ناسا نعى إدا أيه 

القول•

خج»اثنة مال: ه ١^، لأن ج م لاثمز!شزة iاذا ض فان 
آضو«اا،؟
لأخلكالواف م اشزة المِفي لوس لأنك _؛ لاثمي ثلثا: 

^١ععقل ^ ٨٥اُؤ وأما والثني، الطواف وكش مذ سكون العمز0 إJ إل ^١؛ إحلألأ 
وموعوي اشُمح صل ائ ولأف أنماكه، لمحنة الخاف؛ م  ٠٣١ئدم 

بدلا لهم: قيل لو الناي، لأف للتشمة؛ دمثا والتأخر؛ التقديم العيدل، يوم زحصِفي 
مشمة،دلك —لكازِق حميتا وسعوا حميتا، وثهلوفوا حميتا، وثنحزوا حميتا، يرموا أف 

تتهدللئ، صارِق بمنى- وهدا يطوف، وهدا ينم، وهدا يرمي،، هدا كاف إدا لكن 
*لم،ن للم

حازقدا ثل \س واف ثل الحج ض خزانويم ئائت،: مال فإن 
دلك؟مو أوبجوولوثلمه المحد، بيوم 

لأنالأءنلأ0ءافالإمانحةلأ:ذغللأبم5نأنممءذِك؛ فالخزاب: 
تثثم أقن ٢٧:^مال تعال الله لأف بئزدلمه، واليتا بعزمه الوثوق بند زلا وقه 

الأحنى:الأية ق عال م [ ١ ]اوقرة:خا، ه _عرآلخزاي آلنشِبمسد أئه ئاذمحفزوا ئزثتت 

لوالدارء٠دي، (، ٦٥٥٩رنمرصحيحه ؤ، حان وابن، ٩(، )٤ رنم الواسيل، ق أبوداود أحرجه ، ١ ر 
مرملا.إمح.بمنئ حزم عمروين حدث من، (، ٢٨٥)آ/ نن ال



صاضاه1يهمصالإئماستيءتبل

قفل

والئتاوة.الطهازه ونس 

ؤالأَئو\خ\ضم ك الواش، أخد لاك زاجتان؛ أج زشُ: 
أوعم الحاج، محي ما ررايفى ت عاصب حنن لعائثه البي. يقوي المدهبؤ؛ 

ٌسمإؤابماريممزةاال

اديسيقه]اني؛ه٢[.وليهلثمأألتن ؤئرثئمؤامنهمولٍوذوأنذؤرهم 
محطزافجمضمذيس؟

الحجة؛ذي سهر ص وأمحر0 محور لا الإهاصة طواف أف الصحيح لا، فالحوابت 
مناء.كامرأة لعير إلا [ ١ لاوقرة:يه ه منلؤمت أنهر ؤ\ذوأإ تعال! افب لمول 

لكنهسنوات عثزه يوحزْ أذ محوز واثه لوقته، آخر لا إيه الممهاءت يول وأما 
محمماكاف،بمافيهظت.

ذم؛ا-لإ ِفي واجبا ثرك مذ عل نجب لا المول• صحة مدى ما قايلت مال فإ0 
ذِلك؟

وقحأول، الاحتياط أن سك لا لكذ دليل، يوجد لا أية الصحيح فالحوا'ب،ت 
البئزدكة انيث، لو لإنسان: ثلث، ١^١ نثلأ لأنك ئشكله؛ لداس اشائل 

viLU  لشائل.سني ثذا فإئ أو١^ التزئه إلا
ا»عيرألأدهلوُفيثزله ظاهره، ثل لنس المحديث هدا [ ١ ] 



٢٩١ا ومفداسرة مت دخول باب اسع) ؛تاب 

م1تطفحانحت، ثم وكعت؛ن، يصلت يالتت، الزأْ طاقت إذا ت عائشة قالت 
كالنمف.ذلك قا ةظقباق،ىإمحط لا ^ زلأٍا م بالئفا 

موىما وينثي الشم، بئ وإن°ؤ واووْ، الصقا عو يرش ويساذ 
أنثى،ررإذ قالا1 انه عمن ابن عن روي لما نجب؛ ولا مظ، البي. لأل دللث،؛ 

صحح.حديئ، وقالI • السمدي رواْ كبترُر سخ وانا يمثى، السئرس قدرأيت 

^محثالقا:»تيألأموباك،
الطزافثشت أبا ١^٠٢٠ ِفي عنها ضخ وكيلك ثالزثة«ر؟' القفا ثئ وا 

الخدين،هدا ق يكون فلا مزقه، الوقوف، بعد إلا الست، مرُب إ وأما والثني، 
ينبمهلر العي ^١ ^lji سعت، نو ءائشه وأف ■حصوصا سعى، أبا عق دليل 

الأدله.تقتضه ما عل وهومشكل طواف، 
ماز،مها يى المادات، إة الواف،; م الماس عن الحوائج ق بمال لكن 

ا-ني،مشاعر من وق الرمي، وق الوقوف، ل الطهارة نجب أيقا! لقلنا ؤإلأ 
أثهعل صلأ0«ر؛' باليته ءالطواف ذلك،: ق ١،^^ فللحدث، باليتؤ الطزاف وأما 
الأصعر.١^>^، مى الطهار0 له سرط لا الطواف أ0 الثاجح المولا أف لنا سبى 

(،١٦٥٠)رنم الطواف، إلا كلها الناسالث، الحائض نمقي بابخ الحج، كتاب، الخاري• أ'م'جه )١، 
لآئ^بمها.عائشة حديثه من (، ١٢١١)رنم الإحرام، وجرم بيان باب الح^، كتاب ت لم وم

(.٢٢٤رنم٤١١/١ماuث٠))؟(موطأ 
اشهول، وباب (٠ ١ ٥ ٥ )٦ رنم اء، والنقالهائضن تمل كتم، باب ائج، كتاب البخاري• أحرجه ، ٣١

(.١٥٦٠)رقم ه، أنهر ت تعال 
ابنحار.يثه من (، ٠٩٦ ) رقم الطوا؛،، ل الكلام ق حاء ما ياب، الحج، كتاب ال،رمدىت أحرجه ، ٤١

عباس



اسقضاه1نينيه4ابمماسبجضل ٢٩٢

هتجيرمحمملأ:ظق
اشِ;نمد نث تو'ظ أف ؛، jjزئد لكوني. ١^١^٠؛ وُ ص م الثت، 

ايام.ثلاثة ق طوامها ممصت نعت، عمر 
،ناتيهضناي،نباذ/ناوينأن:مح، 

\ؤ\لأ}

ثزظ،ولا واجبه ليست الثني ي ا،لولف كلام عل اوالأْ إدن [ ١ ] 
العصر،بعد وثوطا الزوال، عند وثوطا النهار، اول ق أذنة ينعى أذ تجور 
وشوطاالغ-د، مى الصحي ق ونوطا >؛^، ٠٥١١ق وشوطا الليل، نمق 3، وذوطا 

مثلأف اف إنينك ولا V->^!، دلك ئعل لو المؤلف كلام عل الغد، مى الطهي بعد 
بمعض،يعصها يتصل واجده عباده الثني لأف انواط؛ نتعه نعى إثه بمال لا هدا 

لعد«ر،إلا بمرق، أف محوو لا واثة ٠، الل٠بر وهو ثزط، مه اأوالأ٥ أف فاكراب 
فإلهعذو يدون وأما بمرق،، أف له فهدا أويتعب، الخاجة قضاء إل محاج أل مثل 

محلكد؛نئنأ  ١٥٠٢^؛لج ي ممتن ؤؤءم يقول* تعال افه أليس قائل• مال فإذ 
أمامع لكماله العنزة هده تعال اممه فجعل [ ١ ]اوقرة:أ'ا< عثتأ 

الأحر،عن مممرد يوم كل أيام نتعه المقصود وأيصا العادات، ق قياس لا يلنا: 
الموالأْملنا: كإ ثزط، فيه اiوالأ٥ إل مول،: لا فالإذا واحده، عباده فهو الثس أما 

مكونهكاثت ^١ عتادة كل كزعبادة، ونزطِو، الصلاة، وثزطِفي الوصوء، شزطِفي 
١(.٩ والإماف)؛/ (، ٣٥٦والض)م/ (، ١٩١الهداة)ص: انظر: )١( 



٢٩٢ةتابامج)وابدموموكاسمة( 

ثاوث؛،ن'لأرنوفى>افإلاأي'لأمششت ، ٣٥؛ ٧٧
j ني؛ ته  ^  i علذ■ق 'وه ئلم يبز اللمزاف• ?ي

صء•

اثني JUuيحوز ضا محل! 

وحلمعر0، من يصر معه هدي لا متثنحا، لكف يإف الثني، مى مغ هإدا 
إلبالعنرة س اه ونول مع الناس ممشع مال؛ عمر ان روى لما عمرته؛ مذ 

تحللا يإثه هدى، معه ررمذكاذ للناس! يال، م\كه اممه. رثول، ئدم مالنا ا-لإ، 
باليت،مثئص هدي ثنه لإيحن ؤس خجه، شي تحي منه خئ؛ تيء من 

هناها الممصيُ جمل ؤإما علميه• ثممى وفيحلمل'؛ وليئصر والمرية الصما وت؛ذ 
بمج.الخالق ليحوز 

محيمحاكلل؛كذ،.
روى1ا أظمارْ؛ ولا يمس؛٠١رثه ولا •^١^؟، شتره مذ يمصر انه وعنه! 

حدسث،المرؤخ® عنت• يمئشى ه اممه رمول رأس ثن ®ممرن محال• متاؤية 
ومنلم.اشحاري رواه صحيح، 

بهجاءت ما ثئالف، فهدا وقئعل تحرأ أل أما افيتة، هذ.ه سم أل بد فلا هيئة س = 
\ذج.

نائا،النيهّعى لأن ماثنا؛ أم رامحا \ثنأ أضل! أبجا قائل! مال فان 
الjكوب،؟م المق ١^ ماز وهر 



صضاهامنيصالإئماسبجضو ٢٩٤

ومحميحن العم مو ئدم نإل لدلك، لمْتحو؛ العض 3، قدم إذ وعنة؛ 
6موخ\لإأ.

ثأنما اممه رسول يا قالغت أمتا حمصة روت لما أهدى؛ ئهوكمذ لثد ومن 
ضوت ررإف قال: من أنت Pمحبو ١^ من خئوا الناس 

عله.مممق انءحز« حر هلاأحو هدمحى، وقلدت 
لأوا،قج، أشهر و 'كاJ وإذ تحل، ئإنت التمع، يريد لا الدي اكمئ ئأما 
أ.وثحز قحل المعدة، ذي اعثْرِل البي. 

لخكإحكمها والعربه يركب، أف له لكي ماشيا، ينعى أف الأفصل فالخواب: 
الركوب•

معههذي لا متثتعا كاف فإف السعي مى قنع إدا الإئثاف أف فيه المصل هدا [ ١ ] 
أوانتخناتا؟وجونا هدا وهل عنزته، مى وخل ئمْ، من ثمن 

كتحااكلأ،ة الأنساك بر ينام،، بس التئئع وأف انبماب، ه المواب 
حقهق فالتتمع يفه لر ومن أفصل، حقه ل نالقران اقدي محاى من لكن جايزْ، 
والفنلثه.١^١٤ الثتة محتبع وبذلك أفصل، 

ّاق١^١ ^١^،أنك ^^ث:أللإبج؛أل:نويىاقدي، ندا وي 
اقليمعه ومن إحلال، من فيه بد لا التثع لأف لثعدؤْ؛ يالثتمع؛ تنرم لا فإله اقذي 

تحل.لأتنكنأن 
إثهيقولوف: يعده ومن الفقهاء من قتله من وكدللث، المزلمؤ أف والعجب 

لنانبن وقد با-لإ، ويئرم بمصر، لا فإثه ونعى وطاف، وهومتمغ، الهدي ساق، إدا 



٢٩٥ةت1و،امج)بابدمومةوظااسمئ( 

مثدابخلإطا|وها؟
المالإأصل لكن قع، أثث يرى مذ ومنهم ٥^١١،، أثث ينى مذ منهم دالخواب: 

وهومتمتع.الذي يسوى أذ بمي واردة، وعثر صجيحة عثر 
١^٠لفعل تحل؛ لا فإثث هذي ومعة العث٠ر ق يدم إدا أي*' أيشا؛ اامصل هدا وق 

امحمأ0 الصحح لكن تحو، فإثت دلك، ول يدم ومذ لم، ومآله وعل عله افه صل 
أ0أي قراثا، تحعله فإثه متمتع وهو عمريه أوِفي حجه اقنياٍ، ماى من وأف واحد، 

القزان.إلا له فلسس الذي ومعه مت5ه قدم من 
التذلل^ ٠١نأته لد ^١ ت بمني الهدياا 'كثوق التليد ارأن قوله وأما 

قال١^، قونزى بل ئو١^!، الثطلوى بجع الذي لأف نوظامت؛ فيه فهدا 
ءثؤألصلأْؤئمالثّول وأماقلبيي ٠ آحلاار قلا الهدي مص ررإ0 ءفيمحآكلأْؤئمت الرسول، 

علبمع أذ والتإبيد قثدْ. العيد يوم لب إلا رأثة يأيب ألا عل ءازما كال فلاثه 
•ينمممن لالآ ويحوه؛ وعسسل صسءع من السع^ه ما ارأم^ 

لدت®إل هأ ١^،!^^( ئزل وأما اق_ني، كنوق ليس التلبيد أف فالص.وابج 
فقط.؛؛، ٥١تزى قو ؛.^ ١١بمإ والدي ^، بيان ^!١ تجا«رأا ؟ثدئ ؤض 

رنماسدبرت!(، ْا أمرى( من استقبلت الو الم، ^_J، باب الخج، كتاب الخارى،ت أخرجه ( ١ ) 
•وي.ةنن جابر حديث من (، ١٢١)٨ رقم الني.، حجة باب ايع، كتاب لم؛ وم^١(، ٠٢٣ ) 

كتابومسلم؛ (، ٢^١١ )٥ رنم الإحرام، عند رأسه لبد من باب الخج، كتاب البخاري،؛ أخرجه )٢( 
حدثمن (، ١ ٢ ٢ رقم)٩ اكري، الحاج نحلل وفت 3، إلا يتحالل لا القارن أن بيان باب الحج، 

فكمحبمي•حفصة 



اصقضامينيصايماسبجضل ٢٩٦

ثحزالثمنه وأدى ت5ه، إل وصل إدا فائه للعمرة بل للحج لا مآكه يدم إدا وأما 
وثحزالمعدة، ذي ق اعتمت اللمي. أل دبك عل والديل فيه، إشكال لا وهذا وحل، 

جُولكم.

فإنمالقائل:طذاىثلالإ؟
أوله محور دللث، بمد ثم والتمصر، والثعي بالطواف التمح عئصل فالخواب؛ 

الص1او.له حاز الحرم حدود عن ■حرج ؤإدا اشاء، له وقبور ؤتطيب، افاب، يلبس 
١^١^،.بمغ أذ بلازم لكزتس ولوبماثة، عئذل والئع 

أولأ^1، وبجون اقلي ١^ يخوى أن ممن أنه بجب ثق قائل: هال فإن 
ممنذلك؟

محل،لا وقوممتع ١>^؛، ماى ^ا دكك ممن، اأ5لم، كلام عل ثدا فالحزاب: 
يتثثعالذي مماة اقثئع لأف محل؛ وهولا ممح ^ أذ يصح كيف، أذرى ولا 

قفالتممع [ ١ لاوقرة:ا"ه ه لج إثر إيننآ ئمئع ؤجثأ ت والحج العنزة ين له اش أحل بإ 
محل،ولا مصز ولا وانع طم، شع، أنتج مالنات إدا هدا. ق مفقود الحقيقة 

؟٤٣١أين 
الث1ة.لهأذلِفي ١^^ اiؤلف!، ي ذو 

طقاهي،أوالإماد،ماكزاوأمحل.

السورحديث من (، ٢٧٣)١ رنم الحهاد، ق الشروط بابؤ الشروط، كتاب اJخارىت أخرجه ( ١ ) 
وعروان؛٥^^١.نحرمة ابن 



٢٩٧ةتاباسع)بمبدموثةوثاسمة( 

محل

الق،وثوو ارطاف1، رمح.بمتات عائثه لموو< به؛ إلا اُؤ محم لا رقن والثص 
نسحج اممه آم ما وثننري ئنة، ائنلمول، ظاف الصما .بئ 
اللهرثوو شمعت هاوت1 ^١٥ م نت حبيبه وعن مسلم• زؤام بسهءا® لمْيطم، 

^مصا'رواةلإوداود•
أنعقه خك؛ د١نالت اممب لمول ماركه؛ عل ثيء لا تق انه وعن-هت 

منعودوابن أل ممححف ؤق مباح■ انه مثهومه لاوقرة:مها[ ه بهما بملؤك 
الماصيتهال الخم. رثه ص ينحط لا وهدا ^،٠٠ يطوف لا أو علته جثاح ررملأ 

بئودوسطا الJلLش٠، د؛ن خمعا برض؛ ولتس الدم، يمْ واجب انه الصجح 

أهوال!ثلاثه الثعي ق فصار [ ١ ] 
اكولالأئل;أ؛دةثكن.

سة.ائه واكاررأ 

واكالئاد4ُوائ.
٠•دظ^بمأار عايشه قالت كإ به ^ والعمزْ اج يتم لا وانه رلإ، أثه والأظهر 
آوآعتعزأكث عإحج قدزرآش ثن آلثعاوآلمنه ون سبماةئؤات١ك! وأماهوله 

به،إلا لج ا-يصح لا ركن والرئة الصفا ب؛ن عي الأن بيان باب ا-ني، كتاب لم! مأحرجه ( ,١ 
(.١٢٧٧)رقم 



^^اضاصهمهمصالإئماسبجءنيل ٢٩٨

\ز'و0َوالإلأالثثا ظ:

ئثن1^0، و روم ابج، وْو والنوْإلأ الصما بئ الئص يس ولا 
الخدوم،طواف ْع نأينع ومن الرياتْ• طواف لإ 1؛"يعدم الخدوم طواف لإ نعى 

الزيارة.طواف، ١^؛^ثني 

عنص لاك ^؛ ٤٣٧ث الإمماث مشي ءاثا 
ابننمحمحنسم،نمح«نؤاة ص طاذباص »س ايتهمحثاو:

َأَْلا[
ماحه

النزيل،ّبب الأيؤ.'ت؛وؤ معنى فيعرف [ ١ ]اوقرة؛خه بهثاه بملمحك أن عثه ملأؤ-اح 
كافلأية والنية؛ الصما بين الطواف مى تحرجوا الصحاثه أف النزوو ونبب 

عنوآلمنوه الثما ؤإة ت الأية ج0 اممه معا، الطواف مى شمجوا ص؛ان، فيه،ا 

ثءراضِبمُ

يال(؛اله والمرؤة بالصفا الطواف مئزوجة بيان بدلك المقصود أف •كل ؤثدل، 
موسونعِفي مما لشحرج دفعا عقه4 •٠^١٤ ^^٠ موله: ويكوف ثعترآم4 ُؤبن 

١^١^التحؤج رمع بل الإئم، رغ به الراد ليس الخثاح قفي ظ^بممح، الصحابة 
رْ.ءمز.الصحابة عند 

الطوافوأما أوعئتة، حج إلأل؛، بمئرئ ليس والمرية الصما بين السعي t ١ ت 

به،إلا ا-ني يمح لا ركن والمروة الصفا ب؛ن العي أن بيان باب ا-ني، كتاب ت لم مأ-محه )١( 
ننحهبمءا.عانثة حديث (،من ١٢٧٧رقم)



٢٩٩اسرة( وسة عكة دخوو باب امج) مماب 

محِساءكوّاواماو'لأ؟
ائملاصلأي اهلأ0يمح؛وذلك مأ'4أثم'مئأأ1ؤولابن 

طواففطاف ٠، فقطُ النثك طواف إلا يطم، لر الودلع حجة ل ونلم آله وعل عليه 
ملايام أنبعه مل أيه ؛ع الودلع، طواف وطاف الإفاصة، طواف وطاف المدوم، 
تطوف.معه إل يتزل ولر الطلؤع 

اأواسم؛ايام ق الطواف محيز أذ الأةصل من ولا الئق مى ليس انه عل هدا فدل 
أو١•^^.حج بمن منك ئوأحق تن اتت لألِفي 

كافإدا \أما tS\jbبل ^، ajفيه وقت؛؛ كل ق يس اءإثه رحمذآنة،ت الؤلف فقول 
ِفيكاو إدا وأثا از، فلا تزاسأ ئناك يكن و!؛ إليها فائتا كاذ أو ه ِفي الإننائ 

افثك.واف ي لاثني أو فالأصل \ج تزمم 
^^لأوةِفيالإ،فهل:محلإلضافانئالةائل:ئكإ:إل 

هوالصحيح،هدا وسعتس، واقمر من له بد لا التمئع أل الصحيح لا، فالحواي،! 
١^^٤أن الثحاري، وهماِق ٠، عمرر ابن وحديث ُ، ءائث-هر حدث دللث، عل دل، ومحي 

وا1زثة.الئثا ب؛ن واش طائوا حؤ\ 
جابرغ؛يثه.حديث )ماأا(،من رقم الني. حجة باب، الخج، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 

بابالخج، كتاب ت لم وم(، ١  ٦٣٨)رنم القارن، ٍلواف باب الحج' كتاب الخاري• أحرجه )٢( 
يانوحوْالإحرام،رفمرااآا(.

١(. ٦٣٩رقم)القارن، ، ًلواوباب الحج، محاب البخاري: أحرجه )٣( 



محل

عنيروى لأيه منه؛ ويقنع أحب، نا رمرم ما؛ مى يثرب أف وبمتجمب 
الثزد_اتعند وتقول الداوقطى. رواه له؛ا شرب يا رمزم ررماء ث محال انه ه امحت 
كلمن وشماء وشنعا، وييا واسعا، وررها ثافعا، علتا ثنا اجعله اللهم اممه، يسم 
حئسلثإااا.من ؤاملأة هنئ، به ؤاعسل داء، 

بمهم،ول( س، عله محس الند أف ونجع ^، yiحجه حج زحل مائل: محال فاذ 
حج؛م والمزؤؤ، امحقا بتن ينع محلم واحد، تغي بل نغياف، عله لتس والممروص 

ه؟١^۶، ي أكو، أو أوثلاته، وي، ذلك مد 
لبلكنه ستواب، مد ولو الئص بمفي أف فعله ركن بأثه ملثا إدا • فالحواب 

والم.بالواف يكوف أن لالإ الثاق ف\شو الثائ، القطل محل ل؛ هدم 
عله.ئيء فلا سنة بائه فلنا ؤإل بدم، فيجبرْ واجب، بأيه ملثا إدا وأما 

الئص.سيد أن بد فلا حصل ما عل باق لأيه امزآته، سجي، أن بد لا وهو١^ 
الأول،ا"ني إحرام بن بقي ما عل حج فقد دلك، بعد حج هد إله وحيث 

الأم.الخج مذإحرام بقل نا عل أحزم أي: 
كلعند هومنرؤغ هل الطناف يعد رمزم ماء من الشزب هائل: هال فإن ]١[ 

طواف؟

فمهل،النثلث، طواف يعد مشرؤغ هو إد،ا طواف، كل مئزوعالب ليس فالحواب; 
دلي•م< حثرف رمرم ماة لرب العموم مجيل عل لكن 



اسرة(دحوو«كةوهثت ؛تاو،امجرواب 

ننسهفيه يوجد ونزم ماء إن ت يقول من الأطباء ب؛ن يوجد الأف ت قاتل هال فاو 
الأطباء؟بأنوال معل وماذا بالحديث، يآحد فهل بالإنسان، مضزه الملح مى 

الحائط,عزص غنا اصرب فألجواب.' 



سقضاه1نيضصالإئماسنيحتبو ٣٠٢

هه
و1بهمةاأحج

لثل* * إ

موابجة" ذي ثى الثامى ~ومح الروية ين؛ اووج بة ئ ينحب 
حراماكاف قمن بمش، الظهر قصل يومئذ، حرج ه اللمي لأل الغئهر؛ صلاة 
مازقي بابج، أحزم والممح اكشع، مى حلالا كاذ ومذ حاله، عو حزج 
قال:خائنا لأف خار؛ الحزم من أخزم لحط نمن الممات. مذ الإحرام عند لعله 

^لِز،قاهاِمذابي.
وكذثنثبم؛ ئأ زمحن، يئق شبما، داوت طوف أف زاكىث 

بمنىويمعليإيامته دلك. بمعل كاف عطاء لأل يالحج؛ مهلا منه وينطلمى 
اممهزئوو ررزكب جابر• مال اش. ننول معل ما مؤ ووقوفه مئها، ونواحه 

حشقللا مكث مم والمجر، والعشاء واكرب والعصز الفلهز يمر صل م. 
عزقه،أتى لحر  jLقث-بثمزْ، له مصربت شعر من بقبة وأمز السس، طلمنإ 
يالمصواء،أمز الشمس زالتا ١^١ عر ب؛ا قتزل، بثونْ، له صرت مد القبه موجد 

قصقأقام م بلال، أدف يم الناس، هحطب الوادي، باطذ قأتى ثة هرحلت، 
Bاش ننول نكب م شقا، بمؤ:بجا ب اشئز،َئأ محل أمام P الفمحز، 

المشاةعؤ وجش الصحنات٠، إل اشنواء ناقته بهلذ مجعل ١^٥٠!،، أر عر 
الصمزةودمت، الشمر، عزبت عر واقما يزل قلم المله، قانتمل يديه، 

قعل؛ما أول قهدا مسلم. زواه الثي.ئا ننول ودمع المزص، عاب، لحر مللا، 



٢٠٢ةتاو،امجربابسةاسج( 

انداةرضواشِ.ار

الإحراموصمه ا-لإ، صفه كلامه مذ القطعة هذه ق وَمةآنثئ الؤلما يكز [ ١ ] 
وهسه.وماومكاثا 

وتلممآله وهل عله اف صل السل لأن الظهر؛ صلاة مل فيكوف الرمز أما 
وثمالرؤية، يوم ينمى الذي وهو اكامنُا'، يوم النحر صلاة مو ثش إل حرج 

ثقلكال الأ-محرة ١^ مل اش1ءن إة إذ س فيه س0 كاJ النا-ز لأف بذلك؛ 
وهمإحرامهم مذ حلموا الذيذ معه، ومذ ءثيآلألأْؤئم فٌرج ملأ، الماء إليها 

وحزجوا.عليه كانوا ما عل بموا محلوا إ والذيذ جدي، بن احزموا المتنتعوف 
يصحلا ائة منه بمهم جار* الحرم بذ ألحرم خ؛ّ~ه ُربذ ؛ ^١٥المولمإ وقوو 

الحزم-أومذ نكه مذ نحرم أف لاثد وأيه مكه، كافِفي إدا الحج 3، ابل بذ محرم أف 
كاذسواء مكانه، مذ نحرم إيه ياوت مذ منهم العلم، ب؛نأهل حلاف هدا ول 

ا'مذ'كاذدو0مال،؛ الئن,W لأل الحزم؛ مذ محرم مال؛ مذ ومنهم أوالحرم، ابل ي، 
خ4ثمحأخنىأخلقمئمحا?

وذالوا؛بمإداألحرمبذايللأولُآ*،ثتمحممذاممحلأذايل، 
والحزم،ابل بتن إحرامه جغِو، هد فتكوف ا-وم، مذ وهي مص إل محرج سوف فإلا 
ابل.إل تترغ حر الإحرام يرك لا وأف مكانه، مذ محرم أف الاحتياط أف ثلث، لا لكذ 

;نحغغبمثن.جابر حديث من (، ١٢١٨)رقم .، الحم، حجة بابح الحج، ياب، ت لم مأحرجه )١( 
توملم (، ١٥٢٤)رنم والعمرة، للحج مكة أهل مهل باب الحج، كتاب الخاري- أحرجه  ٢٢١

.١٨عباس؛؛؛^؛ابن حديثإ من (، ١١٨١)رقم والعمرة، الحج موامت، باب الحج، كتاب 
(.٤٢٦والإضاف)م ٢(،  ٤٧والغض)م (، الهيابة)ص:0؟ا انفلر: )٣( 
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منأو بالخج، محرم أذ أراد ظ م مذ أحدا لوأف او: ادن_J و:طهث 
فعلعريه، ثى وأحرم عرمه، إل الثاس حرج حئ فائتظر حلوا، الدين اقضتذ 

ُأنئالموو وعل واجتا، يرك لر الثجل هدا يكوف والحرم الحل قوومذ اثه القول 
دم.ثلرمه اليمان، عم مذ ألحرم ثل هدا يكون الحرم مذ محرم أ0 ثد لا 

موئؤبا.( ويصل شتتا، يالتت، يطوف أذ ررالنتحب نِمحةائئئت الولم، وئول 
فعلهؤإف يدعة هذا بل بصحيح، ليس هدا يالخج® مهلا منه ويئطبى الركذ ينثلم 

هوالئى.وها بحجة، ليس ويعله صحابيا، وليس الئابعتذ مذ عطاء لأف 
بلبه، لطويا الحزم إل مز إل ا-لتروخ أرادوا حئن متهم أحد يقدم إ وأصحابه 

ليسمنتحث، أنة الولم، يكنه الذي فهدا رأتا، مر إل محرمثذ مكابجم ثن حرجوا 
بصحح.

الفلهزببز ثمل هت اف رثول ركن، ئاوت جابرا *إف فقاوت اقه ّما وأما 
قفزاعتبآصْؤئم وصلاها كذللثخ، فالأمئ والمجزاار١' والعشاء والثرن، والعفن 

ومزدلثه.نزقه ق إلا لحجه ق عئمغ لر لأية جع؛ بلا 
ثعرمذ مبه وأمر الاشنس، طلنتج حر قليلا متكئ، . انيًر ®إبي ت يقول، 

ثث٠ن٥اا.له صرست، قد القيه هوجي عزقه، آتى حر مار بثمنه، له قضربت، 
١^٠فيها ، iiUiئنراخ، وهي عزقه مذ الحنوبأ الثزيأ ئعِو، ثنيه يبزه 

بمر؛مة له ئصزنؤ أذ يأمز ولم بثمنه، قيه له ثصزب أف أمز ولهدا ينشح؛ له 

ا٢ ١ )٨ رنم اليي.، حجة باب ايع، كتاب ت مسلم حرجه أ( 



٢٠٥ةت1واامجربابسةادهج< 

لهصزب أ0 أمر رثيا اُلإ؛ مثاعر مذ فليت دمرْ وأي اُلإ، مشاعر مذ لأما 
.مذثنى١٠مزمناح ءرلأ، عال! سايمنى لك ألائصرب قالواث وثا هةينمزة، 

ظذفقد ثنمن0،ا له صربئ مد الب هوجي عزمه، آتى حر ارمثار ت موله وأما 
وث؛آتى حر !®نار هال لأو4 ■ءزء_ه؛ مذ دمرْ أف عل يدل هدا أف العناء بعض 
®حتىجابر ثراي لأف بمّجح؛ ليس هدا لكذ بمورْاا له صربئ مد المه موجد 

طرثقه•ِفي بئر، وثرل عرة، ننيْ مقهى صار حر ت يعني رده'ا عش 
أهلإف يقولوف! قرينا لأف قرينا؛ حالفن البي أل هكهمحة جابر وهند 

يشكلأولا ا-ثديث؛ هدا ق هال كا مزدلثه ق يقموف بل الحرم، مذ يئرجوف لا الحرم 
ظ:ش؛مِفيسااماي

عرمه•إل متتهى صار حر أي• عرة• حرأثى ممى 
مرحلنيالمصواء، أمز السني رالت، إدا لأخر القك ِفى أي• تأا؛ا ^^ ٥١٠يقول• 

لئمح،باُؤذالواؤياأ•
يعنيالأمور، هده مثل ق الأمر ممهاصهِفى لا ائه عل هدا يدل ®أمز٠٠ هوله! 

المثه،له يفي؛وا وأف راحلته، له يزحلوا أف وأمتهلم الثوم، أصر الأسان كاف إدا اثه 
الذيذهؤلاء لأف الدمومة؛ المسألة مذ ليس فهدا دللث،؛ أفنه ما أو طعامه، يثربوا وأف 
المدمومةالمسألة مذ ليس أيه فكا له، ا-قلم بتزلؤ وأقم بأمرة' موممروف أثيم يروق معه 

مثله.فهدا كدا، أغطى أولحادملث،! كدا، أقطني لابنلئ،! تقول أف 
منروفمشهور وهوواد عزئه، وادي وهوبطذ الوادي" باطذ ررمأش يقول،ت 
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ومزدلثةهعزمة واد، بينهإ مئ-مين كل العلياء! هال وفتيا ومزدلثه؛ عزهه ين يمصل 
محثربجتها ض ومردلثه عرف بجنها 

ينزل. أمام® ئم بلال، أدذ ثم الناس، محطن، الوادي، باطن ررماتى يقول• 
بهااسث، أثا به، بأز لا تبانا الوادي بطن ي النول، أف عل دليل وفيه الوادي، بطن 
هوعذل الأءُ، ثئ،ا دري لا الإنمان لأة ذللث،؛ فن الم ززد فقد ليلا 

أسهما أو طعام، أو لملأة _J، أف ان للأنبأس لا ار الثهق لكن الصرر، بدللث، 
ذلك.

العفر؛،.مضل أمام ثم الظهر، مصل أهام ثم ثلال، أدو ثم الناس، ، ^^٥٢يقوو،ت 
تقالي»أاجع والعقر الظهر ين ابمع عرهه ق المسثصث، أف عل دليل هدا 3، 

و-ءلعليه الثه صل البي لأف الخمعه؛ يصل لا ا،كافر أف عل دليل أيقا وفيه 
لنسالثمئ لكن ا-إثمعة، يوم كاست، وممته أف غ _«، ي ا-ادمعه يصل لر وتلم آله 

بعد-ؤهلن! جعة كائن ولو يودف، أذ مل الناس حطنا وتدا ا-اءمعة؛ لإقامة محلا 
العفن.فصل أقام ثم الظهر، صل بائه جابر وصرح الأذان، 

 !)Jؤإلأالؤواس1ا، يضل أذ ته ينس لا المتافز لأو سيئا،، ب؛نهءا لم°يضل ررثم يقو
ال؛عل.مم.الظهر راتبه والعفر الظهر بع، أف اللوم مبن 

الإثم،والرقم، حى ض؛ الومم® أر حر اش. رئول، ركب ®ثم يقول،ت 
هاهثاراوهه.ت، وهال؛ عكمحالصلأْؤئم فيه ووهم، ■_^، وهوثرى فيه، يقف احتارأل 

اس،ن1ا إل بالإتيان ^^وا1ممإ 



٣٠٧مم1و،اسء)وابطتاص( 

ص.ةوجيص،طاحتات 
عادتؤمن لأف الثوم؛ ٠^^٥ ق ليكوف آعلم— ~واه والحكمة 

أسبهما أو عرقه، ق سحثم، من نقمي حش القوم احر ق صار تمر ق كاف إذا أيه 
دلك.

معروقهوالصحزات الصحنان(( إق القصزاء ثاهتؤ بملن ررهجئل يخوس يقوو 
وماقياكة0لأئ؛أ، الؤسول عليه ومحق الدي ا"إقبل عند مرة صحنان الأن، إل 

الكافتجعل وأل يزيلها، أف الناس بعض حاول ومحي الأف، حش موحوذه رالث، 
الكافثدا لكاف ذلك لحقل لو لاك ه؛ والحد ذلك له كئئز لر لكن ئنلحاغا، 

عليه.ماكانم، عو الشمات صت، 3كن ^^، ولزالث، لالاس، منوئا 

بام(؛وثبجه زبمهم، يعك، المشاة حتل يديه® المشاةمح، حبل اروجعل ت وقوله 
رملعن -اوْ ع؛المشاة حبل إل ومحوت الممدود، كالحبل أقر له الأقدام موطئ لأف 

المشاة.معه يمثى الصحزاُت، هذه بين ٠ ر مندعث، 
١^؛ودمت، ^_، Jlخري;ت، واصا 1والآو اؤله، ررمحانيل وص: 

ولماوهوواكب، يديه رافعا يدعو، وجعل المله، انثمل اكنص(( عاب، خر قليلا، 
يدعووبقي ئأقى؟أ، الأّمحرى راى وص يديه، بإخدى أئتكه ثالإه زمام تمط 

يذلليعنى القرصي، غابا حش، قيلا الصمرة وذهحط السمسر، غربت ان إل اديٌ 
ُ

الشمهس.قرصن 

عيهيمح، ئي؛ وكل، ذلك' غثي أو باليي أو بالميم الأنءس وجه عل الراب لمح، أي؛ لعش؛ )١( 
دعحا(.ت رمادة العروس تاج ايدعث. ممد 
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افبزقوو ^١٤ ٠٥١قمل؛ ما أول قهدا منلم• رواه هؤ' افي رئول ررودغ دؤ°ة-' 
.)).

وحلهمووك ثمبميب وأنها إف حى الرمام المصواء لناهته مس وهد لي. 
متنعاوجد إدا ولكنه  ١١الثكينه!الثكسنه! ا الثاس راأث؛ا ت وهويقول ه، مسفه مدة من 

٤۶١•
مة:زمضائق:>؛ دالهائل:إذا فان 

ابجثمحدما؛هيكونملهية،لكذكاوةس 
اليومهدا احر ق واله الأسيؤع، وعيد عريه يوم قيه اجتئع اله مترة له حجه، سبعتن 

فأئأؤقمُ.الرنول كحجه الخجه هذه أف صادف واثه الإجابة، ناعه 
قملة،معروف ا-بممعه ويوم ٠، صعيم،ر لكنه ثص اجخاعه، قمل ق ورد وهد 

•أمثل صار عزقه يوم وقفل ا-ادمعة يوم هصل اجتمع فإدا 
ؤإفالرحام، لتجف الروية؛ يوم ليله مس إل الخروج حكم ما قائل؛ مال فإذ 

مى؟يصبحِفي إثه حيث ؤمج؛ ض ديك جان 
ووجض،؛لأناووجض،

والفضالثامن، يوم محرم هن؛ك وص حرم إدا وحينئد الثامن، اليوم ل إلا يكوف لا 
يجمن

وسمنثتتن تعدل يأتيا العوام ألسنة عل استفاض ما وأما ٦(؛ ٥ / العاد)١ زاد ل القيم ابن قال )١( 
واكابعين.الصحابة من أحد عن ولا اش.، رسول عن له أصل لا فاطل حجة، 
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قوفعأ_هلم منا>wكهلم الناس يعلم حطبه، الإمام ينطب أف ؤينتحب 
الئنز.روو ما أوو و ود3عهلم أ ورؤؤ-لما 

كنتررإف ■قتو4: ليحجاجثزم محال اف عد نالمَين لأو اخلته؛ ؤيثئر 
صديى،اعمن•' ابن مماو الصلاة، وعجل ا-ؤطيه، ممصر الثنة ثصيب أو ثريد 

وواْال4حاوي.

ؤإيامكن؛محمحالأدان تبنع والعفن، الظهز حم فتصل منزل يئأموبالأدان، 
جمحاِفيهمغ جع، صلأثا لأما وحله؛ ل جع الإمام يع لمْيُئل ومذ يذم• 

اiزدلمة.كصلأي المممرد حو 
ررعرمهه؛ اللمذ لموو حار؛ منها ومث وأين عزيه، موقم، يصبرإل يم 

اقابلأا-بماو إل \لموو<ةوءو؛ منا-م زص أنوداثد. نثاة ةنممث« محا 
موقس،عرق ُُؤل الس يمول عرئه؛ بطذ إلا عامر، بق حوائط ما،;؛، إل لا، 

ماجة.ابن نواة مت« عزض ؤانهئوا 

عظيمهحطبه ح3دهلم ه البي مجن هدا، يذكر أ0 منايب اثة شك ٠دا؛؛٠ [ ١ ] 
وقاوثحرامءا عوكم وآموامحم دماءثم رءإن وئاوت الإسلام مى عظيمه مماصل فيها بة؛( 

افَواشاء«اار.اراتئوا 
العل،اءبعض ثولأثا مشهورة، >سمأوإ* هذه ءثيالألأءؤئ؟إ اومول وحظيه 

فاله)(فءوه محي. بن محمد بن  ٠٥١١عد ١^٠۶^ دلك يول علمت من وآحر بالئرح، 
الخطتة.هذه قرح ل رسالة 

ره.بمن.جابر حديث من (، ١٢١٨)رثم الني.i حجة باب الخج، كتاب ت لم مأخرجه ( ١ ) 
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اي.لأف راي؛ يؤم، وأف اممب.، وسول موقب الوهوفِفى والأيصل 
الراجلأفصل؛اثهأزوغؤمحل؛ ومم 

زقشلأل:دنأنؤاةلاا.

ثالئع1ءصو:والم 

اممبزثول هإو الإجايه، فته رحى نعك والدعاء؛ الدكر ق وعبيد 
هإنهعزمه، يوم النارمى من عيدا محه افه آذبمتن من آكر يوم من ررما ال؛ حمه 

زالتائئثنبأ نزاة أزاثهؤلأء« U محمول: \ي. جإ ناص ونو

ودعاضمل، امحاء ررأكردعاء ماوت أيه ه افذ عن روي ويدعوبجا 
لأشكق،قسوهائ،تحس

ئووا،نحي j اجعل امحم 4-ئ ي وهوعل'كل الخثد، يدم لابموث، وهوحي 
لدعائه؛وابح وأحصن محليه إل هوأحشع ما بمعل بمال؛ أذ والأرجح [ ١ ت 

منالإضال صكن َلأ فئ الثثانة فم م كي الثاز وا-بجع الأو لوي لأنة 
وحل،ْغ أو وحده، مكان ق وامزد الأرض لب نازلا كاف لو لكن يريد، كيا الدعاء 

بمال:أذ فالأول وأحثع، لملبه أحصن ايئ ثك لا فهدا ودعا، أصحابه، مى أونحش 
وفعله.بموله الناس يمثم لأيه ٠؛ رالإاُ مومث وأثاالؤي. بمو، ماهوأحثع بمثل 

كتابت لم وم(، ١٦٦١رنم)بعرفة، الدابة عل الوقوف باب الخج، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
القفلأم حدث من (، ١١ ١٢٣رنم)عرفة، يوم يعرفان للحاج الفطر استحباب باب الصيام، 

;ْءألييبمها.الخاريث، ينت، 
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اثديعثن انن ؤثدعوُدعاء ^۶؛،؛< ي ويئز يورا، تمعي وو يورا، بمري وو 
نووسضئمح

فضل

روىه افم؛ يوم نم طلؤع  Jiعرقه طلؤع بن الوموي وونت 
حرججذ المزدلمة اض. رثول محق قاد: لأم بن أوس بن مفرص بذ عروه 

وأئعيئأ5لإت طذ، جبئ مى حثت إن اممه رنوي يا مملئ: الصلاة إل 
اهزئول ممال حج؟ مذ ل ئهل علة، وقفت إلا جبل ثن ركت ما واش ميي، 

دلكمل وقدوقمليعرقه لدغ، ؤؤ؛مامعناحم رامذشهدصلأيناهده، 
صحيح.حد.وث هدا دمئه،< وقفي حجه قمدثم أومارا ليلا 

وقثه البي لأل الشمس؛ زوال وقته أول العآ5مي: حمص ابو وقال 
للوقوفوقتا قكاف عزقه، يزم مذ الروال قبل ما زلاثأ بلحم، والأولأول؛ بندم• 

بندالمود_،ااُ.بدليلما السذسلمْينتوهم-،الوت، ووقوف ما،كالديبنده. 

وقتأف العناء، جهوو عليه الدي هو الُكإري أبوحمص يكرم ما أما ا ١ ت 
بتزقهدللث، قبل وقس راودد. ه! الزنول قول إف وقالوا! الشمس، زوال مذ الوقوف 
قؤئصمُ.١^^ ءشليذ;ل «راا لإانا٥^ 

رنمعرنة، يدرك ب من باب المناسك، كتاب داولت وأبو )؛/ءا(، أخمد الإمام حرجه أ ا
رقمالخج، أدرك فقد بجهع الإمام أدرك فيمن جاء ما باب الحج، كتاب والترمدي؛ (، ١٩٥٠)
يالمزدلفة،الإمام ْع الصح صلاة يدرك لي فيمن باب الحج، مناسك كتاب واشائيت (، ١٨٩ ر 

كتابماجه: رنم)ا؛،م(،واين 
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)>زلأنظقوتياوِسي:
بصحيح؛ثنى القياس هدا الرواوا؛ بند للوقوف«بما،'كالإي ومحا ل 0^1 عرة، يوم 

وذغدِلكَلأمح^لأتي
الزواودو ئا م الالإله إة تكادتقوو: ١^ محي ألأ والمالشص، زواو 
ي؟أو للوقوف وقت 

يعدإلا يأت لر ثم الزواو، إل لمنة يقيِق ءثهألألأْؤسم الرسول كوف لأف 
الثوحمأويواصل الزوال، مل مىتمرة يزمحل أف بإمكايه اده غ الشمس، زالت، أف 

وحديثفقتل، الزوال مى الوءوذ، ومت، الخمهورأل يول، ~يويد واجدة مرة بمرل، 
اشممى الوقوفر وقث، أف لآ^ه١ثث، ٠ أحمدُ الإمام مدم، مذ الشهور يؤيد ُ عرو؛ر 

الناشر.يوم مجر إل التامع يوم مجر مذ أي المجر، إل 
۶٣ي المجر صلاة إدراك أف عروة حديث، مذ نمهم هل قائل• همال فإف 

دقائىبث،اف مثلا المجر ءسل بعرمه لوومم، ١^٠ يمض بترمه، الومونط صحة ق ثرط 
مزدلمه؟ق ا-إتماعة مثلاصلاة يدرك وام نحاور، يم 

ليسالإمام نغ الصلاة ؤإدراك الليل، مذ جزءا أدرك لأيه عرئ؛ هدا فالحوابؤ! 
المجر.صلاة ق صادقة مصزس بذ عزوة لأو للوائ؛ بياتا لكذ ثزطا، 

رقمعرفة، يدرك لر س باب التامائ>، مماب داود: وأبو )؛/ْا(، أحد الإمام أحرجه )١( 
رنمالحج، أدرك فقد بجمع الإمام أدرك فنمن جاء ما باب، الحج' كتاب والارمن.ىت (، ١٩٥٠)

بالزدلفة،الإمام •ع الصح صلاة يدرك إ فنمن باب الحج' مناسك كتاب اني؛ والن(، ٨٩)١ 
٣(.٠ ١ رنم)٦ الفجر، نبل عرفة، أتى ْن باب الناطق،، كتاب ت محاجه وابن ٣(' ٠ ٤ ر١ رقم 

(.٣٧٢والخى)م/ (، ١ الهداية)ص:آآ انفلر: )٢( 



٣١٢ةت1واامج)وابهمةالعج( 

ثاع،أو محتارا، أر أوياعدا، هاج، ا1ندوف ونت، يعزقهِق حصل ومي 
أومحوئاعثه، منتي كال ومن للحي. ابؤ؛ أذرك ممد عزقه، أنه أوعي 

اليام.ل ذكننا ؤ ١^ خلاف، التاداُت،، م من ين لاك به؛ لا لإكص، 
الحج.قاثه ممد ، ^Jiiئاثه ومذ 

بمممنمالإاداط١ا.
هاوالبي. لأف انؤمال؛ ولا نرم، ولا طهارْ، للوقوف يفرط ولا 

وأمنهائالةئت،،ا يئيق لا أو عتر الحاج، معل ما رراهعل حاصت،ت إي لعائثه 
قزممتح.

واهصل.اكمل لأنه وصوء؛ عق كلها ا.لناماثا ينهي أف ينتحب أحمد! هال، 
يقعقإل ^Ui،، وصت، اللمي. لأف الفص؛ يثرب حص يقم، أف ونجب 

قيهإ':ش° و\0 زالثهار، اللم ثئ جغ لاك ء؛ دم قلا ثاد تأ المورت، هؤ 
ثضزساأ'.نن ئززة لحديث، لحثه؛ ^:kj ناحا، نمكا تزك لاك دم؛ 

شلنائأ وقو أذه وءوهُ قزئه، إل مز أذ قز ب الإشاJ أف نو ؛ذق: [ ]١ 
صحيح؛فحجه معهم؛ به يقعوا م القص، عابتا حص نيانته ناؤاغ، وبقي الأوم، 

حج،ئم ثنن والمجنون الث.كنان Jخلأف للعمل، فاقدا وليس بعنقه وقفن لأية 
كالجنون؛عليه وائعتى اج، ئاثه مذ معامله ؤيعاملوف قاتم، قد اُلج ؤيكون 

ينتيقظ.أ0 ينكذ فإية الثائم بخلاف، ينتتقظ، أف ينتطيع لا لأيه 
أفأوثبوز الغروب، إل يقف أف نجب، ْل حلاه،، فيها أيئا مسالة وهدم ]٢[ 

ونة؟دثغ 



^قضاهانيهمصالإئماسبجص ٣١٤

١١حجه لم _J مارا او سار بعرؤه ددس صل ونس "وحم دعرو0. محا ى وسم محي ا وس 

من؛ ١^١٤ض فهدا مث4 وص خجه، تأ ؤإدا المونم،اا إل وص ®أوماوا ش ول( 

عى»حدوا محال: وئد ونئم آله وعق عليه صق الثق فنز هدا لأف أولا: 
؛نابمحلم«رأا.

الأعال،ِس امحز قار لكو اتيصلاشُمحوممحوطا لأف ثانثا•• 
١^١فهوأبمز؛١ امحار- j ~أي الشص عروُب مو دمعوا إدا الناس أف ومعلوم 

الئئقاث ولا الثل، أه( فقد الغروب بعد دفثوا إدا لأي( ١^؛ بعد دفئوا 
.نائوأثقمصيّ.

كانواافركن لأف محئلالئنركن، ١^ ترب حز الماء لأفِفي ثالتا•• 
كالعائ»ااببال رووس عل الشص كاثت ^١ اكس، يعرب أف ء؛ل عرقه من يدمعوف 

افركن،ثاثه قد  tiJjSمل دثع فمن الموبا، يتتظزوف ولا دمعوا الرجال عل 
قهأئلآْؤئم,النسيٍن نيد ث عن وعدل 

رقمعرفة، يدرك لر من باب الناسك، كتاب داود: وأبو (، ١٥)إ/أخمد الإمام أحرجه )١( 
رنمالخج، أدرك فقد بجمع الإمام أدرك فنمن جاء ما باب الهج، ياب والترمذي• (، ١٩٥)*
يالزدلفة،الإمام •ع الصح صلاة يار-رك لر فيمن باب ايأ، مناسلته كتاب والتسائيت (، ٨٩١)

٣(.• ١ رنم)٦ الفجر، نل عرفة، أتى من باب الناصالث،، كتاب ماجه: وابن ٣(، • ٤ رقم)١ 
جابرحديث من (، ١٢٩١رقم)^العقة، خمرة رمي استحباب باب الهج، كتاب ملم؛ أترجه )٢( 

همحن.



١٢١٥مم،بامج)بابسةاسج( 

واحب.الرود_ا إل التاء أف ؛الأيزب 

ثلِفيلكوبيوئصدأ؟وه: 
الأم.ؤكئ الواحات و الكلام اش ثاء إذ ميأو 

وئوالخثت لنا إة نقوو: ألا الززاو ول لأك قائل: محال فإن 
حشعزو4 وةءنرِفي اثه امى اثه ئمل ثد فناله أما صرح، فهوصحح عروه حدث 

دلك•إل يقصد ولر الش،س والتا 

مرينهعلننأ إدا إلا شنع، أثه الأصل اماما، كوذ أف عدم الأصل فالحواب،: 
الاّز،ونحك، ١^١^ ِفي هزو وبمبمئ يُ:ثم نم لا وها ظاهزة، ؤ،' 

دلك،.مو وقوف أنئل4سهناك عل ندو هده كل والعفز، الفلهز ويصل، 
أي٠ ذلك، ررمل بمرح بس فالقوو م ئو القش ئدا إذ ولوها: 

الصحي،وص إدا الإساذ وأف ا-إئنهور، إليه دمؤ ما الاحتياط حال: آكل عل 
ثش.أذ يد لا لا، له: قا مزدلثه، إل أذم، وهنت، وقد عزقه، اُؤ ممب الحمد ومال: 

محدالنا:ل:رةئئالأفينوضأنفصلخلإم
المود_،بند عاد ؤإذ ع1يه، ميء فلا العرو'-با لإل، عاذ يم يهب إدا فالحوابؤ: 

الوقوف،.وقت، ق وئم، لأثه عنه؛ الدم سمط أثه ُ فاأدهنار 

(.والإنماف،)إ/٠٣(، ١ الهداة)ص:ي انفر: )١( 



اسقضاه1نيهمصالإئماسبجضل ٢١٦

الديضتيس)زاداصم:محيشالأم؛وص و\م°ذ\بي 
عاليه•استقر المى يغرومحب لأيه 

يرىه:أزئةدأإللمبجدم، فإِذا>تسلأ:أزمح 
لابممميد.فلوزجع انقث أنه رأى من أما 

بمديم ء، الرنول قول الخلاف مسائل ل ينع أف الأول أليس قائل• مال فإف 
رْ.بمئ؟الصحابة محول إل يرض همدا 

وهوا.لهذا محتمله النصوص محيثأق لكن هوالأصل، هدا ثعم، فالخوابرت 
الصحاثهظه ض وقوتا والثق، ١^١^، قو ممثي أف ١^ أف ثك لا 

ورسوله.افه بمناد مظ أعلم همم يخ^^بمه، 
بنءنوْ حدث وأما الرودسا، إل عوج' لب نمى أذ الراجع أف شك ولا 

اقم.اقصل عل مخنل الأحمال- مى ثيء -محه محل فهو مصرس 
قلوكواصحا ليس الأص دام ما ضء؛ الخلاف، مسائل ل محاعدْ ا هنئم 
بدماض صاد نلزم لا محي فحيتي الناس دش إدا لكن لادثة، ووأ لإل الاحياط 

أنثياذ اجب إف ودالت عرمحه يوم مثلا الأسان حاء محإدا بم، بدليل إلا يحؤ؛ أو 
فيه:يجبمثئ مصرس بن عروه وحديث الرخام، مذ وأنهل أيرل الغرويب، مو 

معل.لا ت نقول ث٦١را؛١ آن ل؛لأ بمرق دلك قبل ويمر قد و* 

)ا(زادالمغ)ص:أه(.



٢١٧ةتاو،اسع)وابساتاسج( 

ر>اذجM البث  Sylيه؛ دم زلا ذلك، أخزأة ثلأ ط زال ونز 
•وهمحصمس«وواثهمذاثذ مة،سنجاأملضلأة 

فضو:وائغإلمحئ

مجوة،وجد ءإدا \ذثي؛لأ.( وعليه ويسثو مزدلمه، إل المودسا بتد يدير ثم 
الناس!لأي وتاووهويقول! افي.أتانه، وثول واودف جابر! لمول أنتغ؛ 
واحديادان والعشاء اكرب >تا يصل المزدلمه، آتى حس الثكينها،، ١^^٠٤ 

محإداالعني، يسير اممه. رسول رركان أشائة! ود1و، بتنهإ• يسبح ولم° ؤإيامى، 
نجومحة،مح«مح!ش.محه.

البي.ُرأف ت المقل روى لما تعال؛ اممه ويدكئ يلي، الهريمح، وت٠كولل 
عي.ثممق الس« حمزة زنى ض يم، لآيزل 

إمحانم،ق أكثز ثحتاط أف بجب قبب هدا، وحمل الواقعه، وقعت لوأما لكن 
الإنتائلمثومي ي، مه اكف ِفي الناس م وثزصة الدم فإمحاب ظيه، الدم 

يقول!الناص من ممرا إيإف التناهل؛ وعدم الأناع عل المحايظة أجل ثى هدا بؤمل 
المغ•لزوم عل الرمحؤ من هدْ فلديك ثعرْ، ولا مي شيئا ولاثآحد انثئفز أنا 

فلاا-ئود، من ريي إل محاج والطثئ -^١، ممزة الأئ فإ0 ١^ أثا [ ١ ] 
المنثعان.واش ديعه، الإمام^؛، يثع أف يمي؛ 



صقضاهانيفيصالإئماسبجءنبل ٢١٨

حطمحتل والعشاء اآمب صل يم واحلتة، أئاح مزدلمه، وصل ءإدا 
أناحم الزب، ممل أيام الص ررأف أتامه وووى جابر، ؤآر ببجا؛ ؛بم؛ 

وواْحأوا« م محصل ١^٠^٥، العناء أمحام حش محلوا ذأ منازلهم، ِفي الناس 
!ٌءْ

٠مسعدم 

رحصه،ا-إقنع لأو واجزأْ؛ الثنة رك مزدكه، ؤزيق ق ا،همب صل ؤإف 
اؤ-سم<اركاس رمحا نجار 

 ]١[ U ١^١^ئو ظ\ والعثاء اهمُت، بض محح أن4ُ تح/في ظ
وهزامزدلق، إل ■عزة أمش مى ماز لأيه عثوائْؤصم؛ الرئوو حاو إل ياشه 

يعونلم آله وعل عليه النه صل الرسول يع كاف ولهدا مدة؛ إل بماج الإبل عل 
العشاء.ومحت يحول بمد إلا مريلمه إل يصل لر لأيه ياجثر؛ 

رحصه«ا-فع لأن أجرأ؛ الهريق ق لوصلاها ررإثه ا،لولف)(ئإس' ومحول 
قصل لو ومحالوات معه، وجاعه ُ حزمر ابن دلك وحالفنِفي ابمهور، هورأي هدا 

الصلاة؟للبي ثال ^^٤^١ ريي بى أمامه لأف صلأيه؛ صح ل؛ الطريق أثناء 
النلأةأخز m ١^٠ وأن ابمهور، زاي الئحح لكن  ٠٢أظضر،رالئلأة محال: 

يعبهدا صارِو التلريق وصلِفي لوويفن لأيه بالناس؛ رمما الطريق؛ يصلِفي وب 
الماس،عق دنك مشق إصاءات، هناك يغن نر ١^^، دلك ق أية محيا ولا وتشمه، 

مزدلثه.أش حر والعشاء المزيج صلاه أحز أيه للحجاج ئنيْ حسن مى فكان. 
)ا(الحل)يمهأا(.

الحج،كتاب، ت لم وم(، ١٣٩)رنم الوضوء، بابه الوضوء، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
(.١٢٨٠)رقم العمة، خمرة رمي ق يث/يع حتى التلبية الحاج إدامة اسحباب باب 



٢١٩ةت1باسأردابحاص( 

ثموقتها، أول المجرِفي يمحل ثم المجر، يطلع حر بئردلمه محت لم 
\ذؤإدعائهت من ويدعو، القيله وينمبل علته، قتقفخ الحرام المشعر 

وعيثاكإ وارحملما ل؛ا، واعفر هديتنا، كإ لذكرك موممثا وأرمحاإياْ، فته، وممثا كإ 
الآيت؛ن•١[  ٩٨]^؛:4 علحشت نث هنغُ  ٢٧^الحي؛ ^٧!، مولك، 

اقتداءالتامحر؛ يع له يس فهل العشاء صلاة مل مزدلثه إل لووصل لكن 
العشاء،وقت يأن حر ائثظر ثم المثرب، صل يقال• أو هآمحأمحْؤئ؛ر، بالرمول 

مديم؟جع والعشاء المعرنمج صل أويثاوت 
يعصويرى ثامحر، جع جع الرنول إف ؤيقول؛ الأول، العلكاء يعص يرى 

العشاء،مل مزدلثه إل وصل ايه يؤهبمته حود من ابن بحديث، وينتدل اكائ، العلم،اء 
وا-قديث،ُ، العشاءُ يصل؛ أدف ثم فتعشى، دعشائه  l^-Sثم المئرب،، وصل أدف ثم 

صحح.

إلؤيقول: تقديم، جع وعبمع يصل، أف جئن من يمحل أيه بمصهم ؤثرى 
أفالأرمق؛الناس والأف بالناس، أرمق لأيه ياجثر؛ م بع ءقجآدقلأْوآلثلأم الرسول 

جعوالعشاء ا1نرد_، ين محع متهدما وصل إدا فيكون وصلوا، متى جثا يصلوا 
تقديم•

نجدأف الأسان عل يشن هد فإثه الخاصرة؛ قأوياتثا مئا لا هوالمناسب،، وهدا 
يصل.أف حين من تقديم زلإ يخنع أذ به الأرمق فيكون يتوصأبه، ماء 

يوحر؟مهل الليل مقصف بند إلا ثزدلمه إل يمحل لوب لكن 

١(. ٦٧٥رقم)منه،ا، واحدة لكل وأقام أذن من باب، الخج، كتاب، أحرجه )١( 



سقضاه1هميصالإئمأسنيض ٢٢٠

أشهإدا مش، إل الئض طلؤع مل يدمع نم جدا، ينفر حر يقم، ثم 
لمولمحمها؛ العمة، حمزْ حز.تفأ ينخ ثم بجاورْ، حز أنتع، محم بملي 
الصغقصل الشم، طي حر ه اممه رئوو اصعيح ءرثم حديثؤ! لب جابر 
ا-لرام،المشعر آتى حر المنواء ركب ثم ؤإئامة، أدان الصبح لة جق؛ حنن 

■^١،أنمز حر واقما ^3، رلمْ ووحده، وهثنه وكيرت٥،  ٥٧٥١يدعا الم^ه، ئانتمل 
الءرJقنلك م محللا، د٠مك محم، بطن آتى حر الش٠س، طلؤع  ٠٢محدمحع 

يكمثحمنات،، بشع محرماها — العمة حمزه ~يميا ابنزه أتهم، حر الونش، 
ا.منلمثأ رواْ الخدف،® حصى مثن، مئها حصاة كن، مع 

هوفهدا الزمت ^١١^، مل، ويصر ينزو أف مى  'ض^١ أيه شك لا ابوان،؛ 
الواثب*

مزدلثه؟إن، يصن حر يوحز ٣، عليه يثو كا0 ^١ لكن 
أناء، jالزو3 ظيه ثق ١^١ ها: ١^ طلوع إل ظ ؟ ١٢١زنثح 1ل ^١  ٧١

زئث1و ها ١^١ وأثا ١^، طثوغ نالمبجش تزدكه إل مز أذ إل أخز الطريق 
الثثازةظهر ولوعل، صل نقوو: ١^١■>^- اكول، -وهو اللمل ينصف، يكهكب العشاء 

اuرات،هثزة ١^ من ١^ لأنئأحيانالأ:ظ؛ 
بأفالمول —عل الحال هده ففي الخط، ؤ، يقف أ0 ولا الخط، عن محرج أف يستهلح لا 

حئّتؤؤ تياؤيؤ ظهر ■قل يصل أف عليه — الليل منتصف إل العشاء ومحش 
•الومث، هرج لا أف المهم أوئزادى، حماقه أمم إدا قليه، يقدر ما يمعل، حاله، 

الأيلةظك إحياة ولابجي النص، حربملي اصثجع ئزذلثة ل جع إذا [ ١ ت 



٢٢١ه1واامج)باواسةاص( 

إلواحتاج يتب ئد كاف إذا ولاميإ ينام، أف الأممل بل بيح، تأو ذكر أو فناء؛ 
صلحنن مذ لأنه وملم؛ آله وعل علته اممه صل الي حاو ظاهئ هي كإ ١^!-^، 

الأزمانِفي محسا لا شاي، وهدا مزدلثه، إل وصل أف إل عمل ي وهو الظهز 
يهللعأف إل يفطجع وأف بدثه، يريح أف الأفصل فإف مزدلمه إل وصل فإذا الثابثة، 
اشم.

طويهنا الصنحاار١ا قصل الثجؤ، طغ حص رراصشخ ر.بمنئ: جابر وموو 
وكدلانامزذنمه، أثله يمط الوئر أن دلا—، يعني فهل المجر، ئق وذكر الوير وكر 
للندم؟^١ الدموس خدم أو أو^; ١^، نج 

الأدلةوعمومات محتمل، المجر وتق ١^؛^ فعل عدم لأف الثان،؛ الحواب• 
وسلمآله وعل عيه افه صق السل فإل المجر، ثتة ويصل يوتر أله عل ثدو< ٤^؟ 

محسإشويا«اى
هنوا،بلند،يىاةلالإلأقزقال:

اوئووأف خل دو لا محها خائر ومكوث ذةا«رم  Ujالديا من ح؛ث الم ررزكثأ 
المجر.ئنة ؤيصل الؤدر يصل أيه الصحيح كان ولدا يمعلها؛ ر . 

حرام؟وتقم حلاو مشم هناك هل الحزام،؛ المشعر أش ارخص وقوله؛ 

١(.٢  ١٨رقم)الني.، حجة باب الخج، محاب سلم: أحرجه )١( 
كتابلم: وم(، ٩٩٨)رنم وترا، صلاته أحر ليجعل باب الوتر، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

ئ.بممحا.عمر ابن حديث من (، ٧٥رقم)١ مثنى، مشى اليل صلاة باب السافرين، صلاة 
من(، ٧٢٥)رقم الفجر، محنة ركعتي استحباب باب المسافرين، صلاة كتاب لم: مأحرجه )٣( 

خ؛هعها.ءاJثة حديث 



اسقضاه1نييصالإئماسبجضل ٢٢٢

*،jSfواثئمالخلألمءة؛ الخزم، لأثهق المشعرالخرامئزدلمه؛ يعم، الجواب• 
ِفيالحو،فإنيفةفِسام.

انثؤطأذ ١^، مذ هل متاثزه المجر صلأة بعد عزة يوم ق مائل؛ قال محال 
أوبج.ثواالئمف:تدئبماؤؤال، ا-محإورلأئ الأأزةائواإلاؤثال، 

^٥؟؟يوم المجرِق صلاة بعد من والدكر بالدعاء 
لا!شكال١^١١؛، ينثني إنا وم والدهم الدثاء و ١^ فالناب: 

وسحإدا هل الجرئ، عل الكلام لكن الزوال. بعد الوموفأيصل فايداء دا، هق 
ثممقاشن^١ لامفإلابمدزوال أذ الأَإذل أة أثا نحرئأولا، ١^١^< مل 

علميه.

هينا ابنو0، وأثن واجد ودئ النازِفي.ثنيه لوالجثنع مائل: قال فإن 
ام،؟نئزوءةسا

يعرفزجلا نحتاروف الثاس بحص لكن ئتة، هدا ق لمو0إةنإا واه فالجواب! 
الثلجو\يضأكاف ض،ئأإذا لأملأمم0 ثدا الدّئاة،مفظزتد،تيلوو 

١^^فنل ظاهئ لكذ تة، هدا أغرفِفي لا فانا أكثز، عليهم ور ا-اسوع أهل من 
يدعولنمسه.كاف ايه ^يالآلأْؤكاذم 

أحداأ0 لو وأفول. جيده، أدعيه يكر فقد الميم لأبن المعاد® لُرزاد ونجيلكم 
حيردللث، ق لكان وحمتها القرآن، آخر إل المرة ثّورة مى المران أدعيه ينع الأل 

الأذعخ.وأمح الأذعت، أجع هذ.ه القرآن أدعيه لأف بدلك؛ الناس ولائممع كثير، 



٢٢٢ةت1و،امج)وابسةاص( 

■ؤآَ|؛'« (أم ..^؛l(_. ء ا|؟ I ْ 1ت , (؛• َ َ|َث ُْ ْ تونف،ثالها ا>الزئد؛ف ه: التي أوني باز؛ ثنيكن بن نس ن1ئ 
َُءبم. ٌَ'!ت'كَت٠ْ ،.ََّْ? ََِمحَ، ٠٥َ ُ آ محثر.ومرن عرمه مأزمز J؛J( ما وحدها محثر® بطن ص وارثقعوا 
يشتغللا حم بامحش، منتعدا و5ول منها؛ الخمار حصى أحد ؤينتخث 

حصاه.تنعوي( وعدده حاز، أحده حيث ؤمى الرمي• ثعجيل ص مى ل يجمعه 

عباسابن 3^ لما لمطا؛ وينمطهن الميدف، حصى ثمل ؟كوف أف وبمهمئ 
حصنان،ثح ةومهلت<ثه حصا،؛ ررالمطل العمةت عداه اش. زئوو محال ماوت 
هازضا«.ه )ره وتتوو: كمه، :Jفهنا١أل شم ١^، صي خلص 
النوووهم كان ئن أهلك ق ١^، ظj أئاتم \ص ررمحا ئ1و: ئأ 

•الثدناءرواْاين(ماجةلأُ 

وهوالصزاب.)سقفهن(، ننحة: ي [ ١ ] 

يقف،بل الحرام، المشعر إل يدهن أئن( لا اثه رِتهآددق الولف أفادثا ]٢[ 
لأمتهوثع وملم آله وعل علمه اممه صل البي لأف مكان؛ أي المجرِق صلاة بعد 

صئواص:شم«مبجهمممحاةزقس، وجع )رثسظهثا فقاَل:
يذض

وينعزتة، ومزدلئه عوج' فتئ واديا، كل بئ( أف دكزثا أذ ومنى 

حديثمن )٨ رنم كلهاموقف، عرفة ماحاءأن باب ا-سم، كتاب ت مسالم اأحرحه 
النامك،كتاب ت ماجه ابن رواية ل وص تحر® بطن عن رأوارتفعوا قوله• دون ةت.بمتئ، جابر 
)يجهنهنئ.جابر حديث من ٣(،  ٠١٢)رقم بعرفات، الوقف باب 



اصضاه1ششصاسممأسبجينل ٣٢٤

عهدمند الإملامه الحكومات أعلام، علته الحمئ~ —وه فالأل لحدها أما 
—اف —وممها القعوديه الحكومه قاف هدا، عهدثا ق مسإ ولا أعلاما، فتا لحعلئ، قديم 

وواءهاكاد، وما مش، فهومذ الأعلام هدْ يؤذ كاذ مإ وانحلحه، سنه أعلاما خعلت، 
ف؛ومنثزئكة.

فيهوليس مزيلمه، مذ الحض أحذ يسم، اثه أيصا القطعه هدم وثضئثث، 
أذالأممبمل لأف متى؛ إل وصل إدا بلمطه يئثغل ألا وهو تعليلا، فيه لكي دليل، 
مر،إل المدلأك لداخل اشد محح يخزلة ابمزة زئل فاو بام، ثادز 
دمىحر رحله ئ لر بمْ عل راي ثزدلمه مذ دمع ح؛ث اه. رّوو كاف ومد 

ذلك.\أ{تن■ ابمزةرن،ِمما:دوممقة 

إلمحاج بزه شيدة لأف علل؛ تحليل ذح ذ/ْ الإي التعليل ئدا لكذ 
أساءالحهىِفي له أذثلممط عثاس ابذ ^أم اه ورموو دللث،، عل دليل ولا دليل، 

مذأوقريتا مر، أومذ م، وادي أومذ ئزذلمه، مذ يكوذ أذ فيكن ١^^،، 
ايئن؛•

ءفييأدقلأ0أقلأمتالؤقوJ، لقول لمطا؛ الحصى يلقط أيه الولف، أثار ثأ 
مذ_1 ]قي نقول: ز نأ.0ٌ ثْ:^١ ئوثا لا يض الحصى«ر''* ل ررالمط 

-رذا.أمن ه الني لأف واحدة؛ واحدة الأرض 

;ه.؛ءنن.حائر حديث من (، ١٢١٨)رقم .، ايك، حجة باب الحج، كتاب لم: مأحرجه ( ١ ) 
عباسابن حديث من (، ٣٠ ٢٩)رقم الرمي، حمى قدر باب الناسالث،، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )٢( 



٣٢٥ةتاوااثععروابسةاسج( 

وسلمآله وعل عليه اض صل اي تعليم أف نهقؤؤبظإ عباس ابن حدث وق 
وساهد،تحز فإة وأيئ، أبلع بدك التعلم لأف بالفعل؛ ؤيكوف بالقول يكوف 

-وحضوصاقالعلم لطاو-ا سعي ولدك الملم،؛ شهود مذ آمزى الني وشهود 
وابمل،يكانؤاصلاشُبمتحئئثا-أنيخساسحل 

هذا.يفعل وسئم آله وعل عليه 
مص،الدين ق والزياد0 الزياد0، هو والعلو الدين، العلوِق مذ التحدبز وفيه؛ 

وقال؛للهلاك، سس، أما وبير؛ا وملم، آله وعل عليه اممه صل البي منها حدر وقدا 
^ذثانيىإاظئوش«.

ُؤتإاقتعال؛ افه مال ومد اممه، حدود عذ حروج العلو لأف ظاهر؛ دك ووجه 
حاس-،مذ آحر ثوما ينتنزم العلوثوف ولأف ]ال-قرة:؟■؛■؛[، مثوؤبماه ثلأ أق -ثووي؛ 

هدايقابل آحر جانب اك هنيكوف أف بد ولا الإفراط، ق فالعلوثهلزفج التفريط، 
بدكحصل ومثرط مقرظ إل الأمه امنلم، فإدا ثئريط، هناك يكوف الحالم،، 

وعتردللث،.يالألفاب،، والتنابز والتئصاء بالعداوة اللأك 

اائوئ((لأ:و؛أنحكول^اولأ:أز؛أنيكون 
الملسثة،الحقوبة والهلاك العموبايتؤ أعظم من بل معلومه، حئيه عقوبه الهلاك هدا 

ائهئصمُبجألإيو,وو\وه أو؛قيالأاز،تقازئوا،ضضسا 
دالوا!الديذ الغلأة مذ ئوأ عفيمحأئأْؤئم الؤسول إل حص ،،، ٤١١دين ق يعلو ألا 

صَ،أولأظكلالم^ؤأءم



^قضاه1هميههالإئماسبمينل ٢٢٦

ةشاارُميس ئش ص رغب ارمي فقال؛ 
منننئوته لر ام الأمور من خدث فيإ العل، طابي،  jp!، ١^١٩إة ئأ 

النئوصهل ويظر وأش، أف بجب بل عليها، امح( ألايخ-مغِفي منررمه ولا مبل 
ؤالئةأو صزوييئ إليهاحاجه محاجه الأثه ومل أولا؟ واصءت-ه عليهادلاله ثدل 

اُلأ؟حشلأ:ثئغ.

ثداقال: ئاذا؟ ٠ بش ق أيمد أف لاتئكن مول: الناس بعص أف أنأقا 
عبملالدي ما ميه، وحؤي لطث وهوما السحر، •كلثعرف ينهلى هدا لأف بعم؛ 

هتفشل متإث فهدا -^١، ئص لا فحن الك؟ إل افثاح من ثثي ال1فوة 
وكنزهدا، وقع وفنلأ حرام! هدا هدا! يصح لا بعضهم: فيقول النار، ذاك مع يجأ 

الكاُت،اا.فهداعووجمو.

الثموللأو ياشم؛ فعليلئ، حطأوجهل، الحقيقة ق الدين الزاJوفي أف المهم 
افُ،كيءة«رىإلألأاثزئ 

اشيَيوحج، ما طنا إدا ئأ مثر، أصلة فالدين هوالبمر، الله ثزعه ما أو أعلم فآئا 
٠.جنب،اار قتل لمْستهؤع قإل قاعدا، قصل لمْسثطغ قإو ماج، *صل زيادْ: سثز 

النكاح،كتاب ت لم وم(، ٠٠ ٦٣النكاح)ق الرغيب باب النكاح، كتاب اJخارىت احرجه )١( 
لآه؛تئ.أنس حديث من (، ١ ٤ ٠ رنم)١ إليه، ه نفتاقت ش النكاح استحباب باب 

•قئثيبمن هريرة أي، ين، حد من (، رنم)٩٣ير، الدين باب الإبجان، كتاب البخاري• أخرجه )٢( 
رقم)ماااا(،حنب، عل قاعداصل يْلق إذام باب تقصيرالصلاة، كتاب اJخارىت أحرجه )٣( 

نمح.بمن.حصن بن عمران حديثا من 



٣٢٧ةت1و،اسورواسسةا1|هج( 

الزمنهدا س،اِفي لا لنا، نإراسا ؟كوف أف الحدث، هدا معنى مهم أف فالهم 
بم؛قئط،بمإنيط،الدي 

ووسط.

الناسعق سيئ نقوو: ولا حش؛الخرام، الناس عل سهل لاموو،ت نحن 
الأصلهو والنمو الخير، هو الوسط بل حلال،، أو حرام أثة علينا حفئ في؛ا حتى 

الدين.هدا ِفي 

حصىياحد من الثديية الزخمات هد0 ثأق أل مل الأحيان يعفى ق نرى وكثا 
زعمهعل لأنه فهوأممبمل؛ ١^؛ با-لحئرة رمى إدا أثث ويرى اجنزْ، ٩ 1نببي كبثرة 

مصبميبهالأف الرخام الرخام، مل ينتم ياش~ "والحياد يعصهم وسمعنا رأسة. يشيخ 
يعنىش1هلت وكد ؤيئئئوف، ينعنوف ثتظأ أحزى، جهة من ورحمه جهة من 

الختىء خالنا ممرا- الناز ظز أف ومق الحنز، تش أف -دل واص1دئ زي 
مديدا،صربا الئاحصى العمود بمرب كنادر ومعه الخومحى، ِفي يه يرمى الدي 

صزد_امى Jألماه أو يزى أثه أعلم— —واش والذإاهئ يتأثر، لا وهو يصربه والحض 
بمر:وكأنه وأجتا، هزع بمئ 
'رلقيب ا ماممه سبيل وق دميت إصح إلا أنت هل 

كتابت لم وم(، ٢٨٠٢)رقم اف، سل ق ينكب من باب الخهاد، كتاب البخاري; حرجه أا 
بنحدب حديث من (، ١٧٩٦)رنم المثرين، أذى من ه الني لقي ما باب والمر، الخهاد 

متمثلاالني. قاله هل احتالف وقد ٥(: ٤ ١ / ١ الفتح)٠ j الخامحل نال، مرنوعا. صفيان.بمثئ 
موزوئا.لخرج لإنثاته ناصد ضر ه نفلبل من أوقاله 



اصضاهادشقاهالإئماسبجص ٣٢٨

ونثاهيؤ، وقم، س البي لأف ذم؛ بري نجب واجب، بئردلمه والميغ 
مهة«.ررالخج ^^؛؛'ت لموله رض؛ وليس مومما، 

اشِزثوو رونز قاَث هائئ ززلم، 1ا !_؛ ض،بمد الثقع نجوز 
ابوداود.وواه أةاصنا،ا م المجر، ٥؛!، ا-إقمزْ قوننؤ ١^٠>؛^، ليله نلثه .بأم 

قال!عثاس ١^٠ روى ولما ا-ث_ديثا. قدا ليلا؛ المحعمة يتمييم بأس ولا 
عثؤ.مممى متى« إل مزيلمه من أهله صعمة ق س ١^ قدم فيمن راكنث، 

>جثلذ;لأ،لإةادإمحالَص
"5،علته،دم قلا اللنل ننقب وائاهايمد قإف دم. ئعلته لمْيند ومن علته، ذم قلا 

^١؛.

واامنيىبركن، وليس واجب مزدلثه ِفي الميت أف المؤلم، أفادئا [ ١ ] 
المشهورعل دم فيه لكن ركه، بمممد اُج بمني لا الواجب أف والركن الواجب، ب؛ن 

يتمآ5نولمر عنه حصر اثه قرصن لو حص به، إلا اُج بجح فلا الرفن أثا الٌلاء، عند 
المريضة.عته سضل ولر حجته سم لر 

أوئئه.أووا-جب،، ركن، بمريلمه اليث، هل العلإء احتلث وقد 
السلقلأف وجويه عل الدليل وأما بمنة، وليس وا->با أثه وأوتعلها الأقوال وأعدل 

بمد\لةت ثآديتتغثوا عزقت نث أفصئم ^jL؛T قوله؛ ل ربه أص مسل اس 
الدكزه؛!١ وثير؛ا لاوقرة:ما<ا[ ه سُاءٍقلم ^١ ثأذحئزوه آلكتاو آلثسر 

^وهيئصمُرار،فإئثباث،وذكنافكحمفيسا شي، 

تههبمتئ.جابر حديثا من (، ١٢ ١٨رنم)الن؛ي.، حجة ياب، الحج، كتابا ت لم مأحرجه )١( 



٣٢٩هاو،اسإ)وابسلااص( 

بالصلاة،مزدلثه وصل!نر ما بدأأول فإثه منه؛ الانصراف عند أيصا تعال اف، وذكر 
الصلاة.يعد الذكر بند منها وامزف 

؛ااا-لإمهها(ر١^٠ ا،لولم، فانتدل المول وأما 
ليسأنه لجأ دلك، مز ئر ظإ ومزدكه. لقال; ثكنا أوالسئ،بمزمم الوءوف ولوكال 
ه•

^،ءاِنث باليت، ١^١^٠ ١^- ثدا -قل علكم زذ قائل: هال فإن 
بموفة،وىزللأ،امماكنلمح؟

بالج،محمحّي ليسا يعتي ا-لإ، فيهإ العمزه سارك والثص الطواهت، إن ءثثال! 
لبمت،با-لإ المحتصة الأفعال مى دللث، عدا وما هوعزمه، با-لإ المحتص الركن لكن 

الإيراد•هدا يسمح، ?-:^١ ثرفن، 
الليل،نصم، بند منها ١^^ محوؤ انه القطعة؛ هذه ١^^١ وأفاد 

الحا.دثؤ.لهدا آخر إل ليلا الصعمة بتقديم بأس ولأ 
القول؛هدا مناهثة ق للممولمه نقول فنحن 

الليل.ينصف هدا يتقيد دليل إل نحتاج أدلا• 

رغمعرفة، يدرك لر س باب، النامحمالث،، كتاب، داود؛ وأبو (، ٣٠٩أحل-)إ/الإمام أحرجه )١( 
والمائيت(، ٨٨٩)رغم بجمع، الإمام أدرك نمن باب الخج، كتاب رالرuلى! (، ١٩٤٩)

اياسلت،،كتاب عاجه: وابن ٣(، ٠ ١ رقم)٦ بعرفة، الوقوف، فرض باب الخج، منا>الئ، كتاب 
ئ؛ئئبمن.يعمر بن الرحمن عبد حديث، من ٣(، ٠ ١ رقم)٥ الفجر، نل عرفة أتى من باب 



حصلفمد الوثن أكم بات ؤإدا واجب، الميت إف مولوو! دلك عل ليلهم 
به.فيكممى الليل، أكثر أمصي قد يكون الليل متتصم، ويند الواجب، 

ورتلممِفىآله وعل عليه اممه صل اللمي عن الواوية الأحادث إف نقول! ولكننا 
وكاثت!^، ١١ق يعي الأتل، آحر ل أثه عل ثدل ك1ها >^ ٠٥١١مل مزدلله من الدثع 
ليلهالممن أن ومعلوم ٠، دسث،ر عاب فإدا الممز، ئرانب ئ.بمبج تقر أبى ؛نت، أسإء 

عِفي !لا لاثغين،منه،  cjولا ^، محم، عد لأبمكنأذ:تي ^ ١٠١١
الأ"؛مبيىام•

يحوأو الثلثين بدهاُت، العبن٥ إد،ا ؛القئم،، عتره لا أيه \لإ\محا< القول هو وهذا 
المقصود.ت؛ين الصحابة أفعال لأف دلك؛ 

اثة٠ وا،كهبُ المعمة، لعتر الدع محور لا اثة ؤمذآمئ المولمح ظاهركلام ثم 
بعديدئعوا أذ لهم والأقوياء الأصحاء حس الصعثة، وعتر للصعثة الدئع محور 

صعيئا.كاف لمن إلا محور لا أية الصواب لكن الليل، منتصم، 
الثاسكل الخام الحاض،فنيالنئب ,1قىامفيمحاثاطلالزفي 

غالبلكذ بفعيم،، ليس فهدا وءوْ، ابنم ل ا كم افه أءهلاْ رجلا إلا صعماء، 
الدفعق للناس يزحمن أف ئزى ولهدا صعماء؛ الزحام— هدا —ْغ اليوم السلمين 

صساة.فمأ لأتم اامجر؛ مل ئزدلثه من 
كتابلم! وم(، ١  ٦٧٩)رنم بليل، أعله صعقة ندم من باب الخج، كتاب البخاري! أحرجه ( )١ 

(.١٢٩١)رمم وضرعن، النساء من الصعقة لفر مليم استحباب باب الحج، 
الهداية)ص:؛ها(.)آ(اظر:



٢٢١ةت1بامجرو1بسقاص( 

اليوم،الناس كناف ك،ا أنهجهم عل قافوف لا هؤ الرمول عهد ي والقعثه 
وهدمالئتث، وهدا الزحام، يعصل لا لكن الأقوياء، دول أث4م شك لا أظن، ما هدا 

هدعزالشطان، قل عصتاف حثا، مثعلأ وئوه الواحدكامحلSJ^ ياق العجزمه، 
ينتغياليوم الناس أف نرى اينا مالواى الصحابة، يوحدِق لا هدا كاف، مهإ أمامه من 
الماس.عل ؤيوثع الليل، لآحر ادقعوا ووقاو(ت التيسير، باب لهم يفح أف 

فينموا،عيقدموا أف للصامة الثّول ترحيص من ؤيتفاد 
الناسيقاركوا أف أجل من لكن ١^٣، آخر ممواِفي بمأحروا أف إمكابجم 

الترتبعل العيد يوم معل التي، اك بالأنيقوموا أف أجل محمى باشحلل، بالمحي 
وئواولا الم ئلأة بمد الناس تع اذقئوا ال: يقأف انكن ين ؤإلأ الأم، 

الأازمح:زئوامين،ةاركوا
أذ0- الأفصل الترتس_< وجه عل العند يوم ل تكوف التي اك بالأنؤيأيوا القحثل، ِو، 

ِفيالتقدم.لهماومول

دلان،وجه الزواو(ت عو التئريذc أيام الرٌي،ِفي مب؛م بحور لا أيه منه ويوحد 
يومالناس يزاحمهم "الذين للصعثة يأدف ل؛ وملم آله وعل، علته اممه صل، البي أف 

الثنيِفيوهت، إف بل واحدة، والعله الزوال، مل ينموا أف التشريق أيام العيد-ِو، 
للصنثاءالعيد وثن؛ الزوال، من لأنه العيد؛ يزم الثنىِو، زمتخ من أقل العيد يزم عي 
الشم.طلؤع بمد من وللأقوياء القل آخر من 

مزدلثه،من الصعيث لوثنن، يعك، والتاخر، التقديم إل يالننبه قائل: هال ءإ0 
ورممح،؟محم، 1ل رجع طاف يلثا الإقاصة، طزافخ إل ولهب ا-بمرامت،، يزم م لم 



صضاه1منيههاسممأسبجينل ٢٣٢

•ظلحواب؛ساجاير،لأمحبه 
سحروفإقم نقووت هل المجر، مل ورموا الضعفاء، لوئدموا ئائل1 قال فإل 

^؟٢١
الصحي.ق يكوف أذ بد لا اشم لا، فالخوابح! 

اليل،نتنف دمانم، يعلو مزدلثه مى يد.هعول الدين الصنمه هائل؛ قال فإف 
لتلوافوجاروا بعض، عن اكلث، بعض ض محور إنه ملنا: فإذا الليل، ثم أو 

اشير؟الإظصةثليْلوفوومومخة 

المجر.صلاة مل يطوفوف يعم، فالحواب،؛ 

إلوصلوا فإذا القل، ثلث ق مزدلثه مذ الدمع جواز يروق ئايل: قال فإذ 
أذطوالإبمق.وا؟فم فهر ١^ ١^، ئزدكهِفي 

دأذيتلوالا الأحملامحون، الثلث امحرانمئاءإل ف\د' أضل فالحزان،: 
الللهف إلابمد ئزدلثه إل لمثص1وا مدزم فإذا الثل، هف ول العثاة 
إذاالإساذ إة ل الهلريق، ق والعشاء ائثرب صلوا يعني؛ العلريق• ل صلوا نقول: 
ققليتّلها الليل منتصف، مل مزدلمه إل الوصول مذ ألاهتتؤأ عزقه— —وهوي خاف 
ؤيكفيالسيارات، بوايض اليوم الماس يعص معلمه كإ هناك، الثمس عربت إذا عرقه 

ويمضي.قليلا يبلس نم تعال، اممه يدكر أذ الليل منتصف، بحد مزذلثه إل وصل إذا 
إذالأقبما الإفاضة؛ واف ممدم أذ الم ثزم للمرأْ نقول ثل قائل: قال فإذ 

ثطوف؟أذ ستطع لا حاص.ئا 



٢٢٢ةتاو،امجروابسةاص( 

قفل

ئؤاي بدأ٩، ه الئي لأف العمة؛ جرة نزبدأبرئي لإداوصل 
اشجي.و ظها بميم ٣ مز، 

مال؛M الئئ أف عثاس ابذ نوى لما الئض؛ طلوع زئبجابمد وانص 
ماقش«ين)ك(ارر)لأوةوا 

أممل,العيد يوم الإفاصة طواف ولعمها، ثا موله فالحوابأ 
منيدح عالأ العاصرين العل،اء بعص أف والعجب هدا، عل الكلام ث؛ى [ ١ ] 
اكنَلين،اختلاف م همه، أوبمد الاJل، الأعدارلآخر أهل من كاف إذا ئزدلفة 

ميمهمن الفائده ما إذ الفقه؛ قليل المول، وهذا الشمس، طلؤع يعد إلا يرمي لا لكن 
إذَالم:>م؟أ

دأبزرلأة ١^؛ ثزص نضل ٌ فالصواب 
منهنليز,(الفائدْ هي وهدم مز، محيه الؤوم،~ قال —كإ دهما '، دصل(رحتن ابمرة 
قوأما ا، العجرر مل ا-إقمره رمي، سلمه ام أ0 دكنْ الذي داود أي حديث، وأيفا 

ملأو الصم موافول يديعوا أف لهم يآدن بأهله يذق—، كاف عمر ابن أف الصجح 
المجروينموفأُ

رْءأئنبمن.جابر حدسثخ من (، ١٢١٨)رنم الني.، حجة باب، الخج، كتاب، لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
;نحئثبمها.عاتثة حديث من (، ١٩٤٢)رنم ■م، من التعجل ياب، اياسك،، كتاب، أبوداويت أحرجه ( ٢ ) 

كتابلم؛ وم(، ١ )٦^١٦ رقم بلل، أهله صعقة يدم مجن باب الخج، كتاب الخاري؛ أحرجه )٠١( 
(.١٢٩٥)رقم اء، التمن الصعقة دير تقديم استحباب باب الخج، 



صضاه1نيهمصاسمماصاابجضل ٣٣٤

ءميديث \ش ض بمد زنه ز1ئُل 

محوولو ثش إل وصل متى الرنن جاز مردلثه مذ الدئع جاز إدا ه فالصواب 
النير.

وذلكالزوال محو عثر الثالث اليوم الخثاول رص بجور هل قائل: قال فإذ 
السلج^؟سبب 

لأفصروينا؛ عثرمحس الثالش إل والخلوس بجور، لا ١^٠ الصعح؛ح فالخواب■. 
إفامحن الإحراج لكن عثر، الثاي اليوم مصِو مذ و؛مج بمجل أف له الإساف 

إحراج،فيه هوالدي هدا الروال، ثل م_بي أذ واحتاج عثر، الثائ اليوم ل سمره كاف 
ولأإثلكJ.ؤسل فيه، إحراج ثثزغ الثالث أثا 

الرجلوهرم عئقجل، اشُ فته رحص عثر الثالث، اليوم أف دام ما قائل• مال فإذ 
الثاثثامحيتِفي عليه يوجب، فلcاذا معم؛ عرض 3، بذ؛_ بجخ ب لؤه الئعجل، عل 

ثنن؟

منذهلال،رْ؛م'آ[ولميملت خزنس ؤ، سجل بئانآ ت ئال اف،تعال لأذ ت فالحراب 
بالفنل.الأم يجش التثجل، أراد 

بدلأ وبمزدلثه، يعزيه الوقوف ت شيئان سميته أذ يد لا أثه لاحفلوا لكذ [ ١ ت 
الش—معند أق ئآذيظنوا نث أقننم ►^^SV تعال: لموله هدا؛ ْئ 

القرآن،شس متواتان سكان فهذان [ ١ ]اوقرْ;مه ه سداءظلم وأذهطثوه'كثا ألكنام 
وهذا.هدا عن متأحزا الحج أمال من فيها يكوف وما مش الثالث، اشك متمي 

مزدلثه؟ق أومكاذ هومزدلثه هل الحزام الشم قاتل: قال فإذ 



٢٢٥هن1واامعرواواسةاسج( 

ررت1خاتيهظىلإثاو:
منيموواْ منامكآتمم،، عر ر>لتأحدوا ت ؤيموو النحر. يوم ناحلته عل يرمي 

امحن؛حاجبه عل ويرص القبله، يينممبل الوادي ينتبمبذ أل ثيشحب 
الوادي،انشطن العمه، حزه اممب عد أش »أا I ئاو ^bJ بن اوحمن عد روى لما 

محلمات،بنع تأزش اعن، خاحبه عل ا-بمنة القبلمه، وانءز 
المنة«ثوره علمتؤ انزلن ى اليم زنى هنا ها من ع؛ثْ، إله لا الذي وافه ت ماو مم 

وصالذ.ى هوهدا الأحص لكن نشم، ئزدلمه كل الخرام المشعر ■-،! فا-^١٠
هيآكثثهة^م.الثمول عنل.ه 

اضتأِقإلِز;ئ4لمالآنلأبجث،ض;محيزم ل١ألكنغتا 
هتاقيرفؤين الخاصي. الوئت هداق لاينكن باليارات، العقبي م؛ إل يدمون 

حثن،دللخ، ِفي إثإالأحكام هد0 مثل مذ  ۶٣١يدكزه ما أف 
يزمهاأف ذالأهصل راكتا كال من ١^ يقول؛ أف يمكن لا الئاس ثاهد من الآل لكن 

لأيهالسلامة؛ إل منه أهرب الإئم إل لكاف راكبا لورماها إيه نقول؛ مد بل راكبا، 
الناس•يؤذي 

ووايهوهي الرِمذيرا؛، وواية هولفظ اما بجه، ئممق مر اللفظ :^١ ئو ]٢[ 
اره،سّعن والكمه يمنيه عن متى جعل أيه بجه المثق الصحيحتن ولهفل- شاده، 

وهوا1عتمل.

٩(.• رنم)١ الخ،ار، ترمى كتف حاء ما باب الخج، كتاب الر.ذىت أحرجه 



صقضاه1نيشصاسمماسبجضو ٢٢٦

ابمرؤ،عند والرحام جاء أيئ عمر عذ ووي لما جار؛ قوثها من رماها ؤإل 
هوiهاامذ محرماها محصعد 

الواديبطن ين يأف يخي الوادياا يتيطذ أن ®وستحنا دحمهآقو4ت يقول ناء 
فتكولالوادي، بملن من يمثي الأف امحن* حاجبه عل ثيزمي القبلمه، *ثبمتئبل 

هذهلكذ الأيمن، الحاحس، عند من القبلة مسممبل وهو فينمتها يمينه، عل ابمرْ 
مممئاجعله وا،لؤلم، غريب، ا-اثدينا وهدا ءفييآصأقئتمُ، الئذ عن رذ ل؛ الصثه 
وجعلسار0، عن ت|ه محجعل ومحث ظ^.عنئ عود مابذ أو عليه انص أف ْغ عليه، 

المزةسورة عليه أثزلش الذي مقام هدا ومحال! اجنزه، وانممتل يمنه، عن منى 
Liljiti ، الصحيحين،مذ ليس لكنه الصجمحين، مذ الخدبث، هدا جعل

ثت.40ُثوا

وفت،ق نقوثة هدا شك،، لا الثنة، هو اأولمs ه_الة ما أف الهر 
بطنق واقما الأسان كار، لو نقول! هدا ومع الشديد، الزحام هدا مثل فيه يكون لا 

بالعكس،يكوف أف أو ا-إقمزة، منتهبل سايه، عذ والكعبه يمينه، عن ؤمى الوادي، 
^صأيئكلجئرأيممحاج،محأكل؟

ماعل الحامحظه أل لما سمت، محاعدة من وهدا ثالث،، لا أمحصل، الثاق الخوام،! 
رمانيا.أو يتعلى؛مكانيا ما عل الحامحظة مذ أول العبادة يدايت، يتعلق 

انهمنهم واحد يمل ولم الشنز، ومم عنده، والصحابه حلى الئسول فائدة! 

كتاب،ت وملم (، ١٧ ٤٨)رنم حميامت،، الخعاربع رٌي، باب الحج، كتاب البخاركاُ أخرجه ، ر١ 
(.١  ٢٨٣)رقم الية، الحاج إدامة استحبابج باب، الحج، 



٣٣٧ه1بامج)وابسةاص( 

لإيزلM البت ررإف الفصل: بمول ام؛ البدو بمد التنأ وينبع 

انيلذالمحي. أف عمر ابن وعن جابر• يديث حصاة؛ ثو ويهومغ 
ررالهُآكواشٌُصات، ث النادي،ورش 

ِقحمحل وواْ ثك-وراءا ونعيا مغمورا، ودسا مبرورا، حجا اجعله اللهم 
ررةتاسكه((ااأ.

الخلاقإل حشت لو نثلأ: نقول ولا خاص. بمل فهدا الخلي، عد اله انقل 
جئلأئ ا لأمل: اله إل ي ا،لوصوغ واوبي 

أكر•.اش يقول• فق—مل■، الكفر إلا فيه ليس رنح.بمنه حابر حديث، لكن [ ١ ل 
بعفنيصغ كيا بنماه فيها وليمن واحده، تكب؛ره حصاة كل مع يعني فقعل، أكر الله 

له.صئة لا واشُأكت، ١^ م بيقول: الأن، العوام 
والتلبيةالعثبه، حمزة رمي من الانتهاء التلبية آحر وقت كون قائل• ، ^١١فإف 

فقط.باومي يكون الأصغر الخل إة يقول: ش مؤيدا هدا أليس الإحرام، أذكار من 
منلكن بالرمي،، عئصل الئحلو باق يئعر رمحا بالرمي امحة مطع فالخواب؛ 

الفقهاءص تعاليل هده ثدري، لا التحلل، ق ئنغ أنه أحل من التلية مطع إف قال: 
;ءهإلئئ.

مىبالعنزة •هل أذ يحد ثلييته بالتمع العثؤرأوالحاج هنخ متى قائل: قال فإل 
الحرام؟اليت، ^أم نننازو نأى ^^١ ٠٣!ليقاُت،؟ 



سقضاه1ينيصالإئماسبجضيل ٣٣٨

حسمحىتاصبم•الرس و يدْ ويرلإ 
رسلا بمحجر ولا والخرف، المدر من أ الرسراا الحجرِفي عثر نحريه ررولأ 

منمؤ، نا زلأة عثر من بلمئطه وأم الحصى، رش M الئئ لأف ,به؛ 
^٢؛•ملائرش مردود والجامح، رِغ، الحصى 

مت5ه،بيوت رأى إدا لا الطواف، ق ثتٍغ إدا يمطعها اثه الصحح فالخوابت 
فإذاالحج ي أثا القيه، ظغ الطزاف نزغِفي إدا بل، الحرام، اشجي ذلحو إذا ولا 

١^٤.مطع العيد يوم العمة حمزة رمي ثرغِفي 
وئوألحتن.]ا[ومم:ولأنجئثوشنيام 

هثمخئث;ن
الإنتائلونلحد فمثلا محزئ، لا الإنشت ذلك ؤمثل، اقوي، الئن واوف الئن، 

دلا محزئه، لا فاي ^1، وأخي:كسن ١^، ي ت قد الإث من ضثه 
الخلفرُلحمى م، j_^^، انيً،ه أف ثاهت دللن، ودلل جر، حئ 

وأمربالحصى، زش البي. أف وانثدو ده،ا ثش ظ يحجر ررولأ موله• وأما 
اوشغتر ئ أمربمه كوئه وأما ثعم، بمحمحى رش كوئه أثا المزش، عثر مذ ئلمطه 
لمطهأل العلوم مى لأيه لذلك؛ وجه فلا ُه الرس يصح لا به ثمي ما أف عل ذليلا 
المطوايقووت \لث>ائوو أف المعقوو من وليس أنهل، الرش مكان إل يصل أف مل 

فليسيرص مذ أول ستكوف الرئول أف بيا ولا ئه، رس الذي المكان مذ الحصى 
حمى.بالمكان 

جابرحديث من (، ١٢١رقم)٨ الحم،,:< حجة باب الحج' كتاب لم؛ مأحرجه ، )١ 



٣٣٩ةتاوااسإرب1به،ئااصا 

حجتلأنه أجزأْ؛ تجر بحجر وش ؤإذ 

Uالديل كٍفحموثئا فانظز يء، نأ:تدو ١^ بمثقد أذ الناي آة لم 
لادليل،نابنا يكوو أذ الأنتان م والواجب علط، وهدا ئئمنالأّتولأو، لا 

^تذا،أو:توسلألأطئا.
قالخم كالاء بمُ ذِلك ظوا به ثص يخم يزنى لا قالوا: لذين ام 

ثانيه،مث0 ب4 الوضوء نحزئ لا الواجبه الطهانة ق المستعمل واتاء الواحبه، الطهانة 
أيثا.صحيح صز القياس وهذا أحرى، مره يغثق لا فإيه أءتيى إذا ولكلعبد 

ندانثئء لا نم فيقاو: ُه ظئز ١^۶؛، ١^ قل ماز أن4ُ وقو الأوُل: أنا 
شزطمن لأف القياز، تمط الأصل و ننك ي وإدا ئيه، اشى م و ام 

عليه،متفق ء وهذا الطنمن، بين عليه مممثا الأصل يكوف أف اياقلزة عند القياس 
الطهانة؟ل ثانيه وة ئذل لا اكل الماة إف م محال الذي ض نقول: نمحن 

به•يتطهر والماء ماء، محة عن ٌ ي فهو 
هي ^ إذا الرمح، لأف صحح؛ غر أيئا فهدا ®كالري وأنا 

بلادإل هرب، لو الرمح، هدا أيما• نقول، يم حش، طل به يمي إدا والحض رقتما، 
نحوناثه محالصحح يعتق، رقيما صار ثمأنزJا٥، محتال، وبينهم سنا جرى يم الآكمر، 

ومحيخممحافمح،به،ولأإتي
حمحعن واحدة حصاة نحرئ أن المول هذا عل يلرم ايه هذا عل، أورد لكن 

بإحزاءالمائل به يلرم أف بجور ولا به، يمول أحد لا صحح، عر الإلزام فهدا الحجج، 
أدلبه ثض ئد بحجر الرش 



سقضاه1همنيصالإئماسبجص ٣٤٠

نئ':ب-يجو'ده'لإلآو
نشا'ا■الئن. لأف دني؛ اوريئي ق امحاة دفع محزئت دلا 

الثقمى ليس أيه صحيح لكي به، يهي مل بحجر الرمي بحوز اله فالصواب 
منأحد نو نكن وأنب ا-قوض ثى يأحد ؤيدأ ا"مض، عل يؤم الإساف أف 

ا-محنيتحد أحياJا أحيادا، الإسان!ليه بمتاج وهذا باس، فلا الخوص مل مثاير عصى 
يصربهأورثإ الحوضر، مل حجر منه سقط ثم نبُا، ممهل الحصنان عدد عل معه 
مىقرب من الختش يأخذ أذ إل يمتاج وحينئذ كله، الحض ؤينقط يد؛ ق احد 

أفسس لأ لأية به؛ بأس لا اآدم_إ عل يفلهئ فيإ حص دللث، ق بأس فلا الحوض، 
طارمحت،نم أورماها صاحمها، من وقعت تكوف أف فيجوز نيا، رمئ ئد الحصاة هذه 
دلك.أمنة ما أو الأنض، ق ثنمهل فلم 

نجدة^١ الفق_هائ؛ تشدد مما أكو ؛!١ و تثددوف النا.ز حاو: ثل فعل 
له.أصل لا وهذا الحمزس، ممئ؛ ولأِفي عش يلمط أف لا.ثئقاو 

ووثممازثوا هؤَلأء رربائثال مال؛ اوئول لأف محزئة؛ لا أنة أضح، الثاف ا ١ ] 
سض«'''صتجئلإتيبمبتحيث؟ا

صيامصفيهحشاهم،لألسافالصوابأنثلأمحرئ،نأإل 
١مديدة بقؤ؛ شخمى زمام لامئإإدا يأئرايرا، لتأئز ان إنمح.أس عل الحجرلولي 

قرئ،لا فهدا وصنا، وبدأبمعها الحوض عل ويذ لو ت بمني صحح، [ ٢ ت 

٣(، ٠٢٩رقم)الرس، حمى قدر باب الناسلث،، كتاب ماحهت وابن ٢(، ١ ٥ أخمد)١/ الإمام أحرجه ر١( 
عباسابن دينا حس 



٣٤١ةتاساسعروابسةاص( 

رشائ. لأف ناحية؛ عذ إلا محزنه ل( راحدْ دفعه الئع رش فإل 
ِلا|َََََْا رمياتّمع 

طارتؤإف محرقه، لمْ المرمى عتر الحص1هتي يومعت رمى رلو 
لأبجاظ،مرتياأل

صأن:زلإ:أةزيىياضزط،ظام
زتأ.يكوف أذ إنإ ُمط، 

ولوةٍلتواحدة، عى إلا نحزئه لا فإثه حميتا السع لورش صحيح، هدا [ ١ ل 
يتئزوملبمت صمه هد0 لأف واحدة؛ عن ولا يع؛يت يعيدا، ؟كن لر مطلمئا تبزئه لا إيه 

يمل.هدا مثو أف عل دول هناك كن وئر مموله، كوذ فلا 
ل؛ساثه نع واحده العللاق و؛، ثلائا طلن إدا الرجل أليس مائل• مال ملو 
اكلاث؟الطلاق اعني بمشرؤع، 

هللكن ؤاحد.ةا،راٌ اكلاث الطلأيى اركال النصت ئه وزد هدا لكن بل، ثئنات 
ئدامحا: يحل كوذلزلاثه نا ئاهزب لم:رذ، ئدا ناحية؟ امحنائ الثح كاو 

نقول!واحده، حصاه مناك صح له• منتا فإدا جاهل، من إلا بمع لا ئدا لكن انتهراء، 
حصةات.بسع ثرش وآذ حديد، من ثتدأ أف يفرك لا ^١ 

المارةهده دللئ، ْع لكن ٠رط١ررئااا من أقرب كاف ااددحزحتا،ا لومال! ]٢[ 
وءلمّانآامزادهلم لسن ئازتء؛ ®إذ يعزوذ! كلمهم هغ،تحهم'.( كلمهم الفقهاء اثنيها 

عباسابن حديث من (، ١٤١)٢^رقم الثلاث، طلاق باب الطلاق، محاب منم: أحرجه )١( 



سقضاه1هميصالإئما'سبجينل ٢٤٢

أجزأئه.إل طاوت ثم محمله، أو إئسان يوي-، عل وهعت ؤإل 
لأيمحزية؛ لمْ المحمل، ولعنا أو ي، عذ الإسّالن رماها ؤإف 

ل(تحلبرتي•
حصلن؛لأمنا أجزأئه؛ المرمى إل فتدحزجن عال مكان مذ رماها نإل 

لأفلمْمحزنة؛ نى °مخأ-مىإل مأطارت اوش، عي وئعشِفي و1ذ بفعله، فته 
ووصإ'لأل

ؤإلعندها، سلمْمم، الئ لأف وئإمم،؛ انحزي،، اوتي ثن همغ ثإدا 
يهلماتثىا:ذمحقاو:كانمحه

اشحاري.رواه حتج« ارلأ ممال1 أمتنت،؟ بعدما رميت رجلت محال بمص يسأل 

أوثحودلك،دد-مجلم، أما المعز \ئ\ مثلا، مفر أد< أو فتطيت، أجنحه قا تكوف أف 
تشبههذه المرمى، ويىن-تإفي حص مرت، ثم العمود صزبت، لو مول،ت أن، شئنا إدا أو 

طارت*.ااوإر| دالت ثم دانتهمت* وسن، ®إل  ijllأثه اككله لكن الءلرال، 
 [ ١ t أوأءكارهلمأدهامهلم كيف تعجب عرييه، أشياء يخكرون يخههقث الفقهاء

الموا-ءد..عل التمرين باب، من هدا يدكروف الأحيان بعضى ق لكذ الخد، هدا إل تحل 

 ،j^ أنملذ فقط واحدة جهة مذ المحرى العمة جزم رمى هل ت قائل مال
ابمر،لأنا>ضمحلكِمل؟

جالبرش؛ّذ بالأول كاثت ابهات، كل ثئ رمى أف ماح لا فالخواب،ت 
لكنهدا، زال فه— —فالحمد الأف أما أحد—، يصعده لا —حتلأ عمه كاست، لأما واحي.؛ 

الحوض.ق الحصاة مع أي( بد فلا النزؤ،- مذ ~أىت ١-^، مذ رميتها إذا 



٣٤٣ةت1وااسء)وابسةاس( 

عمران لأف الزوال؛ بمد عد إل ومْ ثأيزم، المحل جاء حس لمْينم يإف 

أذد فأد وت فإذ الثمز، ثوب أب تفوط لأثث النم،را'؛ سا [ ]١ 
الشص،غرونم، بمد ولو ينمي بل العلم: أهل بعص ومال الزوال، بند عد إل يوحرْ 
العالإء!بعض ومال هده، أوثاننا مثل ق الحاجة عند مسإ لا الؤاجح، هو القول وهدا 
قضاء.دللث، بعد وفيإ أداء الليل لكنةِفا الثمي، ؤللؤع ولويمد يرثي 

او4ئدر فإذ الفم، طلؤع ولابجورإل المحل، إل يجورُأبجثرْ اله الفائده فتكون 
الصوامح-،،إل أهزب، وهدا صباحا، النهار ق مضيه فإثئ الرخام مى أوحاف أونام فرط 

اممهصل البي لقول الصخى؛ ذ العد مذ يرميه فإثة لعير اليوم الرمي فائه إدا اُه 
يمل:ونر دُهااأ' ^١ ملثصئها نمبجا أو صلاة عن نام ررمن ونلم: آله وعل عليه 

منلأشد ئدا وليس ذوقا، إذا فال: ل القاف، اليوم من زمحا دخل إدا هلظها 
الصلاة.

أرأصابك اثه ولنمرض بمدر، ليلا الرمي فايلئ، إدا هوالصحيح: القول، وهدا 
الهارق طويله، امه وانمعلئ، يمثي أحدا بجد لر أو دللث،، أوعتر ا،لرض مذ 
ئنالنيئ زال ض فالقضاة قضاة كاذ فإدا أداة، قضاآبس قدا لأة الززال، مل 

يمضيه.فإثه ونها ل العبادة إيجاب، 

ايصلهم هل مك، إل الحر يوم شمس فروق مز وصلوا الديذ قائل: مال فإذ 
والإضاف)أ/٨٣(.(، ٥٤الفروع)I/ انظر: )١( 
ا،وساحاو،كتاب ومسالم: (، ٥٩٧رنم)صلاة، ني من ياب، الوام—،، كتاب الخارك،• أخرجه )٢( 

نمح.بمن.أنس حدبن، من (، ٦٨٤رقم)الصلاة، كساء باب 



^قضاه1ينيصالإئمأسبجءنيو ٢٤٤

كو:وذجثي

معههدي ولا عليه واجبا كال ثإف نته، كاف هدياإف محييبح يتصرف ثم 
انحزفثمم الوادي، بطن مذ ومي ررإيه :٠ اللمي عن جابر لمول محدبحه؛ اسراه 

منيم.رواْ بيدْاا بدئه ويئذ ثلايا محنحر المئحر إل 
ا■الحدُقدا يده؛ لنحر ان ويمن 

ابمةشئلخض((رن.: ١٠أل:زئوا؟ 
انقهل1ع،فيه صعيف إوثه الذي عثاس ابن وحديث دلك، لهم ئعم فالحواب! 

الحاصروهتنا ي لكان الويت، ذللث، ِفي صح لو ثم فقط، للامصلق فهو صح لو يم 
بمديزجع يم رحله، إل يرجع يم الشص، طلؤع مل أهله ^ أف عظيمه مشمه 
المويث،،ثنيه عل فيها الإساف قاف التي العفلينة الزحمات غ يرثي الثص طلؤع 

باس.ولا معهم ^٠٢ أهله مع قدم مذ فقووت يخر، والدين 
يكوففض اكاف، اJوم نهاز ثنمه أف ممن الث.بي أة ^:١ قائل; دال فان 

ِمناووماش؟
ماإل الرمي ئاحثر محور لا ت يعني قضاء، يكون المجر طلؤع بمد ما فالحوايذت 

الثجر.طلؤع ولوبمد رمى لعير احرْ ^؛١ لعير، المجرإلأ طلؤع بمد 
رقمجع، هن التعجيل باب المتامحاك، كتاب داود: وأبو (، ٢٣٤)\ا أحمد الإمام أخرجه )١( 

(،٨٩٣)رقم بليل، جع من الصعقة تقديم ق جاء ما باب الخج، كتاب والارمذيت (، ١٩٤٠)
رقمالشمس، طلؤع ئل العقبة جرة رمي عن النهي باب الحج، مناسلث، كتاب ت ائي والن

٣(.٠ ٢ )٥ رقم الح،ار، لرمي م من تقدم من باب المناسلئ،، كتاب ماجه! وابن ٣(،  ٠٦٤)



٢٤٥ةتابا1عع)وابسةاص( 

.^u١٢ شم ثث أغطى . ١^؛، لأف فته؛ ض، ومحرزأذ 

لكفإذ هديه يذبح أذ فالأهصل العيد يوم العمه جرْ ومي إدا أيه معناه ا ١ ] 
إلانقزى ؛قمة ا.زش 1ا وطر ي وخل اشُتي صل الض لأف اثزاة؛ ؤإلأ تنة 

آلهوقل قلته افه صل البئر أهدى ومحي جابر حدث ق كإ شم، اثحر 
يقومأذ أمنه ثر التاهمر، كم عبتا وأءطوإ بيده وستإرر ثلاثا شم بدية، بثه ونلم 
قطعة،بدية كل من، يوحد أن أمر اثه إلا وجلاقا، وجلودها بلحمها ويصدى عليها 

■ثبها•ثى وأم مرؤها ٌن ن؛وج وطبحت، فدر، يجعنت،ِفي 

دللدا هص 

ث5ودالئج•مائه الدبغ لأف بيده؛ هديه يبح يابر أف اف للأنيثغي ايه أولأت 
ينمحبعتزك-تابرْبيدكأقصلمذكونلئا 

أذأم ونئم آله وعق عأيه ،، ٥١صل البئر لأف اقذي؛ مذ الأكل ثأكد ثاسات 
مذوشرب فمها، - ثئ فأكل مطبخن،، قدر ِفي فجعلث، قطعه، بينة كل مذ يوحد 
وقها•

عليهاممه صل اللمئر لأمر واحب؛ الذي مذ الأكل إف ؛؛ ٣١بعثس مال ومد 
ؤقةأوإ,؛تنافةالأ الفشر إطعام عل هدمة اممه إف بل به، وتلمم آله وعل 

]ا-قح:آ-*ا[.دآتهره آلمج وهممحأ ءتثا ]الخح:ا/أ[ؤئمحأ آلثشره 
العاإإءتهال بيده، ومحتئ ثلاثا ذبح البئر. أف هير اللهليفه، العريبه المحه ثالثا؛ 

سنه.ومتيذ ثلاثا عامر فإيه ه، عامها المر السنوات هدر عل 

(.١٢١٨رقم)الك،.، حجة باب الخج، كتاب ت لم مأحرجه 



سقضاه1نينيصالإئماصبجءاابل ٢٤٦

الصحابة؟من ■م؛ يوف ننحهبمنئ طاؤب أي بن علمب أغطى لماذا ت قائل قال فان 
فالحران

ثديؤ.علثاو أ1ت}ن وتلم وعوآلؤ عثته ، ٧٥١صز ١^٠ أف الأوو: ١^->^ 
مهم بميزء مدم لأنث اثدي؛ ثدا و كلأ صل له كاف هؤا أن لثان: اي 

عنه.ناسا ه البي جعله فلمهذا اليمن؛ من 
الأسانممثز فان طالت، أي بن عئ مناقب، مذ هدا أن دنءس ل عم 

مهلثى،وقصل ممد مقل فهناك المaللوا، المقل له يكرف أف متقي لا حاصة بنثبة 
الإطلأب،،وجه عل منه أمحل ع؛وْ لكذ ممد، بثقل الصحابة بعص يمتار فقد 

بأثهالصحابة- أم عن -ل الصحابة بعض عن امتاز ٠ رْ.بمنقر محن بذ فعت1اث1 
المصلله يكون أن ذللث، يئتفي ولا ءداُتا، ولا حساد_، عز من الحنة د.حل يض 

والثقلالمطلق الثقل ب؛ن الئئيتر يجب وأمثالهم، وعثاف وعمر ؟ز ش عل المطلي، 
الممد-

بدلا لكذ الهدي، يبح ق العز انتثابة جواز عل دليل أيضا الحديث، هدا وق 
يمعلئلا العلم "حيلم، فمن ١^٠^١^، ■صث، محمن العلم حستا من موئوما العز يكوف أف 
يكونوأن الدم، ينهز ولا يدبح أوأن يثمل، ولا يذبح أن مثل مزعا، محظور مر أق 

يه.الصدمة يبغي فيإ يصدى أمينا 

كتابت لم وم(، ٠٥٧ )٥ رمم ءبمْ، أوكوى اكتوي من باب الطب، كتاب اJخارىت احرحه )١( 
من(، ٢٢رقم)• حاب، شر الحنة ا،وامين من طواف لحول( عل الوليل باب الإيإن، 
خ؛هءثيدا.عباس ابن حديث 



٢٤٧ةتاباثعء)دابسةاسج( 

أجزأة؛اوم مى أن منها نخز نمث محئر، وبطن الس مزنابئ وحد 
زطريق(('اا.نم مكه فجاج وم منحن، منى ررثو محاوث . ١^؛ لأو 

لألهمز؛ مذ لبمت العمة وحمرْ مز، مذ ل؛س محم فوادي هدا وعو ء ١ ت 
محئر«.ووادي العمة جرة ب؛و( *ما مال؛ 

ضضزىِفيِزسغ؟
١^١٠شخ أنهن وقد ١^٠، ئدي ي نضز أف فايناب; 

أوحدث عن وأجاب فمط، اثذي إلا فيها ليس وقال؛ مر، ق التفحيه )؛ئاقئث 
ارادقال! ُ بالبمرر روجاته" عن قال ~أو أهلؤ عن صش الرسول 

صحى.ذبحها انه 

وثالةنقس«رم'ا محا وعزقه ^١ ٤! ررزقفت ١^؛، قزو قائل: قال فان 
فيإ١^ ثني م \ lsدل 1لأ ثطر.ز«ر؛' ضز *نمر قؤئصمُ: 

في،اأف؛لاكاغ قو دل ه ز بمزامحا وتآ ثدنن وم لأ0تيهأا ذبم،؛ 
فيه؟أذثتعويه نجب فلا هدا وأما واحب، سوامحا 

(.١٣٧/ ٢٦)١(اظر:مح٠وعاكاوى)
من(، ٥٥٤٨)ريم والنساء، للمانر الأصحية باب الأضاحي، كتاب اJخاريت أحرجه )٢( 

;نحظتبمهأ.عائشة حديحح 
حالأوح،من 'آا/\ُأا(، \ )٨ رنم مؤنق، كلها عرفة أن حاء ما باب ا"ب، كاب مالم؛ أحرجه )٣( 

الناسك،كتاب مجاجهت ابن رواية ل وهو محسراا بهلن عن أروارتقعوا نولهُ دون ةآ.;عنن، جابر 
دمح.بمثن.جابر حديث مجن ٣(،  ٠١٢)رقم بعرغايت،، الونم، باب 

(،١٩٣٧رنم)بجمع، الصلاة باب الماسك، كتاب داود: أخمد)م/اجأم(،وأبو )أ(أحرجهالإئم 
ءامجتىبالقفل: لجتئئبمنئ جابر حديث من ٣(، ٠  ٤٨)رنم الذبح، باب المتاسلث،، كتاب ماجه: وابن 
ومحرء.طريق مكة فجاج وكل منحر، كلها 



اسقضاصنينيصاسمماسبجضل ٢٤٨

محل

 P١^،ؤطه ٩^، ظقه؛ عئد أكي أذ نبمكئ زكُ، يق حم
وأمهيشق محأحد بالخلاق، دعا البي. ارأة آس روى ؤ الايض؛ ئثئه ويثدأ 

ززاةأثوداثد.اهم« ١^، 
I داأحمد أن إلا شعره، مذ بمصر أف ومحور   J صم،أو عمص أو وأمة لد مذ

صضمح.ص
ماغمالض.لخلقزئاوث لأف زالحلقأقل؛ الإياع، القصي 

اعفزِصكذ«،)رالثيأ مال: اشِ زتول مالوآ:;ا ِككن،<، 

لأكو\وِلأحاي0شاب;تيولأناهمشيربي، 
اكعرعند مواء المكان، هدا عل اجتمعوا لو الناس لأف نكاته؛ ق مم، وأف منه، 

تنمه.هدا ق لكان عزمه ق الثئوJ أوتوقم، الحرام، 
ناث>ئ« ضث ه  ji-jشخت ِض ؤ : ١^ قزل ظ: ٢)• 
طريق((؟درر ١،^^ 

الن«يالهلريى إل ئتللذ أذ يلرم فلا المساعر، إل موصلة طريق ءالحواب،؛ 
سووفمثلا!لت متى، أوإل ئزديمه، أوإل ومالم، آثه وعل عليه افه صل البي نلكة 

الطريق_lji£، أذ يلرم ما العمبه، حمرة إل همج المح، الوّنْر الطريل سللث، تى مق 
يكمحر•العمة إل ثأف أي'لريق فمذ الونض، 



٢٤٩هاو،اسجربابسةاص( 

:اسائرا: لكشن«، اعفز م قال: افب زئوو :ا ئاثوا: 
عانه.مممق \اث\وتؤ.' ق مال وإلثضئ-رئ؟ اممب رسول 

تيهقال:محءلصظق،تي
؟5ذمثزوعا.٢٧٤مثله، حمها افويىِل  oSijابوداود. مصير١١رواه علالئناء 
يدهابه،سمطث، بمحل ثتنثى عنائه لأما عليه؛ ثيء ٥^ شمثة لا ومذ 

قالعمن ابذ لأف رأسه؛ عل الموسى يمر أف وينثحب الوصوء• ِفي اليي• كعنل 
دإلأ،اا'.

تحال:ه}؛ الم، بمد يكوف الخلق أو فيه ذكن الحلق، الثنلِفي ثدا آ ١ ل 
عنديكيمت أو يختخئ امه فيه ويكر ؛ا ١  ٩٦؛٥٠٢٠]١^نجلم»ه ظإأندى مئ يءوذؤ 

البيعن لر دللث، لأف بنق؛ ليس اله والصجح ثفو، فيه وهدا سك،، لأية حلقه؛ 
وسل؛•آله وعل علته افُ صل 

١^^^،عند أش؛ ت5يرث نقول: أJiii^ ، 0مذ ملزم سك* ®لأيه قنله: وأما 
ا.به اهارست، د'ٌّدرئي، بمردلٌه، وعندائب بمرمه، 

سؤ.أJهتس الصّوابإ أف فالحاصز 
قال،:ر؛ذهراممث العلياء يعص كاف ؤإف يفلر، فيه أيصا وهلءا المله* ®ستمبل يقول: 

أودلك، عل وبموا بدليل، إلا فيها الملة منممتل يكوف أف الأئقسل عيادة كل إف 

خؤيفيتئ.جابر حديث من (، ١٢١٨رثم)ه، المح، حجة باب الخج، كتاب، ت لم مأحرجه  ٢١١
(،١٦٥٩رقم)عرفة، إل مى من غدا إذا والذكر التلسة باب، الحج، ياب، الخاري: وأحرجه 

;ْ.بمق.أنس حديمتذ من 



حنبلأح4دبق الإمام  ١٥٥^ ملي!٥^ المميق 

الملةامتقباو فيقاو: ثظئ، ق؛!١ نكن وصؤئه، محي الق1له سممبو أف ين ا،كنصئ 
الثنة.به حاءت ^١ إلا بجغ ولا عبادْ، 

سدأكال البي. ولأف يكرم، الذي للحدث فصحح؛ بالأيمن ١^١٤٥ وأما 
٠•ر عسله ول وصؤئه ؛الأيمنِفي 
ومحي ١٠الخلق مى لابد ارإئه ت المؤلف فيقول أوصنرْ وصمه الرأس ظبيي وأما 

عليصعب ئد وهذا ينفش، لا حس والمثل الصمغ مى ثسا عليه يضع أف الرأس 
اهنى.هدا المثروغِق فيكون يمصز0، أف الإئنان 

الباد_اتهدا ائل ممن أيصا يكز ثم 
اشاءعل، )ريش قال: وطم ومآبه اشُئيه صل، ١^ لأف محق؛ ١^لا أف 

صارحلقت إدا المرأه لأف مثله؛ ولاثه ؛، داوذرأبو رواْ القصير١١ الشتاء عن، ؤإما حو 
لخلمتها.مشوها يعني• مثله، حمها ق الحو 

فإنةشم، له ام،وس الإنمالأمغ لوكاف أنئ الفضل: ثدا وذكزأيصاِفي 
ينسلأذ يلرمه لا فإثه يدم قطعث، لو كإ المحل، لعدم والممصثر؛ الخلق محه ينقهل 

إداإلا ثظز، فيه وهدا رأسه١١ عؤ، الموسى يبث أذ ررتنتحب يقول: لكل العضد، بدئا 
ئنعم.فيحتاط، الصي، هدا ؤ، ثعزايت، هناك يكوف أف قمحشى كاف 

وسام>(، ١٦٨)ريم والغسل، الوصوء ل السمن باُب الوصوء، كاُب البخاري• أحرجه )١( 
ظقبمها.عائشة حديث من ٢(،  ٦٨)رقم ولمره.* الطهور ل التيمن باب الطهارة، كتاب 

عباسابن حديث من (، ١  ٩٨٤)رقم الخلق باب الناسك، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 



٢٥١ممد،امج)وابساتاص( 

نسأثث ثمن ^١ رأى عنه، بث، مد لكو  jlعصراُ ١^، حديث نجمل وعله 
الرجلإل ١^١؛• بمص كمول وهذا عبث، الرأس عل الوّتى فإّرار ئترات هناك 

^مأمجئكلتامموه،وساَلأشله.الأمسإذا 
لعدمزل؛ م الموتى امراث له ين لا قانت الئأس أهمغ كاف إذا أنة والئزاب 

ذ)ت\تهناك أذيكوف نجني إلاإداكاف بالمث،، لا5آق والقرمة فهوعثن،، المائدة، 
معل.أذ الاحتياط— يالت، —مذ فالأول يار0 

أنالإنمانلولمجللأبجغله

ءيا«رأأ.ئثا ش لحديث،: ئوظيه؛ U م الظاهئألثمى ^١^٠: 
اهصل ١^، أة م نلح فئة ل 3حمذادق كمُا* ابن ذم قاتل: محال فإذ 

اممه؟رسول وإأيا مالوا: سة، والمثصريئ ثلائا بالعفزة للمحالق دعا  liوملم عليه 
مذحرج لما ثأكوا ممزوا الديذ لأذ هوالشلث،؛ الدعاء مسث، فجعل سكوا، لر مالت 

عندهمتق ل؛ حلموا، يئزوا الذيذ لأي ؛ الحديث، صحة عن أدري لا فالحواب،: 
العهددلملمثج والئمتي ١^١^، كر ح^موا لأقبمم أيصل؛ المحل٠ول كال إد،ا لكذ مك، 
التش.ق ألإ يكوذ كثه حلمه فالدي محلممه، أذ الأاس يمض عل سؤ، نيأ، 

(.١٠٣/٥(،ومح)٢٥٦/٢)١(أخمح4الدبج)
لجقؤبممحا.العاص عمروبن بن الد عبد حديث، t(yy _،)/؛أحد الإمام أحرجه )٢( 
(.٢١٩/٦والهاة)البداية )٣( 



اصضاه1منيصاسممأصبجضل ٣٥٢

والتقصمالحنق ل محل• 

والتمصيرروايتان!الحلأؤ، وق 

٣، ^;;١٢و ي لأم محظور؛ ١^١:^ م ق قك، بل إخدامحا: 
وتعي،طواف يتحلل أل مونى آبا أمز البي. زلأب؛ كالءلسا، يتكا، ؟كذ 

زإإ:لكزظقاثلأبياااا.
٣ؤ3ثاو؛ي افِثنال: كزو زئزأضغ؛ ئزنثك، ناكاظ: 

بهأمز اللمي. زلأة [ YU:^،yi]ه وبممصؤأز وئوتم محلتمث ءاينثث أثق ثاء إن 
والمماصلمنه. و}أئذشموو؛ ثلايا ودعا وئثأحللا، ررهئثمصز موله؛ 

التنيئ«اآا.١^ عو ق : ص' زم1ل ١^،. و ز ئق 

اليض•ئ ثب؛ حنن وذلك آ ١ ت 
محولهمنها سك، والحلي المممثر أف عل صحة و؛ بأدلة الولث اسدل ]٢[ 

أثقثآء إن  ١٢١٢٠^أكتجد لةو-ءئن الحي ألرءيا زنؤلئ أثق صدئك ؤق تعال! 
١^ايام ي نأى . ١^٠ لأف لالفتح:ب؟;ا < ١٤رمممم؛ن زثوس؛لإ ^٥٠؛، ءامبمث 

أثثصدر^< ؤاق؛و فقال! و>ذ3ثئو0 باليت،، ؤيطوفوف معه، يدحالول وأصحابه 
بمولهتدلك أكد ثم وحو، صدق رؤيا أراه بمي ٠ الحؤ،هر  ٢٥١زثؤلد 

والس.م.والةرن، ، ٢٠١٧١مؤكدا>تج! ُثلأدة موكدآ ا-إئمله وهذ«ْ ه آلحمإم ألسجد 

السورحديث من (، ٢٧٣١)رغم الخهاد، ق الشروط <_، ljالشروط، كتاب، اJخاريت أحرجه .١( 
ةءمحؤءتي،ا.ومروان محرمة ابن 



٢٥٢؛ت1وااددعروابسةاص( 

إذمال؛ أذ وهو إشكال، فيها ت قاتل يقول مد ،^ ٠٥١ثاء ؤإن موله• ل لكن 
معثما؟الأص ممى ثدحلوا، ملن يشأ لر ؤإذ لتدحئن اه ثاء 

المووتوائر كمول فهو للتحقيق، التنليى هدا يقال؛ أذ دللئف عن وا-إق-واب، 
فهومىاف، يمشيثة دللث، ثتدحلوذ ^٠٠ واكىت ٠ لأحقوذ؛ار لأتمم اف ناء إذ "محإيا 
اض؛بمشيئة سدحلوذ ومحم الصحابة، قلوُت، ق ويعن، التحقيق بايب 
وغده.تحقيق مادوعل وعدكم الذ>ى لأف 

ؤفيحلو«رآ/>رظلثثصز يزلؤ: بهِفي أنز ه ١^٠ أذ الد-ليل\لآ-قت: 
فقتلالحظور مى التئصثزإطلأما كاذ ولو ثلائا، للمحاشن دعا الثاJئت الدليل 

١^،.المماصلإنائوِفي مال: ^١ لمتشقفاعلهأذدضله؛ 
تفيدو»عل« اشث«رم التاء عل »تي مزلت اوابع: الدليل 

نك.والحلل الممص؛و أل هوالصحيح وهذا الوجوب،، 

الإساذلوأف تقولوذ ماذا لم! فنقول محؤلور(( من ارإءئلأق قالوا؛ الإين وأما 
والسر؟الحلق عن محزنا ارونه وتطيب، وتم رش 

(،٩٧٤)رقم لأهلها، والاJءاء القور يحول، عند يهال، ما باب، الكسوف،، كتاب، لم؛ مأحرجه )١( 
أمحهبمه.عاتشة حاويث، من 

الخج،كتاب، الم؛ وم(، ١٦٩١)رقم معه، البدن ساق من باب الخج، كتاب الخاري• أحرجه ، ٢١
;أجيبم؛؛ا.عمر ابن حديثح من (، ١٢ ٢٧)رنم ا>لتمع، عل الدم وجوب باب 

عباسابن حدث من (، ١  ٩٨٤)رنم والتقصير، الحلق باب المناسلث،، كتاب أبوداود؛ أحرجه ( )٠٠١
ت.ئنا.



صضاهاهمهمصاسممأسبجينل ٢٥٤

مضهمن والأحد وركه، فُله بتن الخرة يله محلور، هوانساحة قلنات ءإذ 
دوذبمضا١أ•

الآوإوقالوا;ثنلم،ئالنا:
يكوفالحظور مى الإطلأى لأ0 مصتم لهم؛ نقوو لا، قالوات وإ0 

الإنسان,يمعله الحظورات أنولع من مع بأي 
وإو،افيها، مئزوعا ذكرا ليس الصلاة ق اللام إف العالإءت بعفن مال، وفتيالما 

واللامالصلاة، الثاسلا يكلم أف علميه محظر الإساف لأف محظور؛ من هوإطلاق 
إذاإنت قال: اوأي فدا نأى فالثا محظور، مذ إطلأى فهو لهم، ومحايه كلام عليهم 
محظور،من إطلاق الفناء لأن اللام؛ عن محتزئ فهو منا ثم الئثهد من ائتهى 

أوظا1يكلأمسدقئ،مُ.
لكانبدك ولولأأث(ممحن/ؤص ولاشف، 

وعامزالامتهزاء,

ئو؟كان أي ق اجنزات عند الحالق قائد: مال فإذ 
عندحلق أية الرئول. _J أف الفناهئ لض حلق، محو كلمها مز فالحواب: 

ءفيمحأدقلأْؤئمأثه والظاهر المنحر، إل ائصزف الحمزامحتا مذ حلص لما لأيه المنحر؛ 
رحله•محو ل حلث، أثه ويشل هناك، حلو 

إلدم، أذ أراد الإنناذ أ0 رصنا لو حش ثأّى، لا مز خارج وكدللثح 
أنتكونقا>م.يىمذمتيا ة يألماكلأ:از؛ 

محفتور؟أوهواني١حه أوالممصارئنك ١^، هل الم-ولت عل، ْنق هدا ]١[ 



٣٥٥كت1واامج)بابساأاص( 

مئ،لإ-مامم لت ثجل ثنت، اجتن؛ الآثو؛ثر اشثلل ظ
أوميمه أم زون 1ا واقاثزة؛ والع_مد الوطء من هين يتعلق وما النثاء، إلا 

الحنزهزمم انم إدا ٣ وحص يوم هدا ءإو النحر: ين؛ مال ه اش زنوو 
أنوداؤد.ززا0 اشاء« إلا ثيء- كو من -يغني نحلوا أذ 

١^١'.بجالزطء/في 

محظور.إطلأى هل؛ ثت ؤإذ 
محظور«انياخة »إنئ هلثا: وإذا ننك، أنث .^ ٠١أو لنا ثز وئد 
وعلأجرأ، بغضه أومصر بنضه حنق نل فلواهتصز ثيء، أدرى محمل فالأستاحه 

ئابابلإأسباشأبض.
بدلا أم ا-بمرة برمي الئحلل نجئل هل أعني،• ٢^١، مهمه السأله وهذه ؛ا ١ ] 

النسلث،—كمناد عظيمه مناتل عليه يرب لأيه إليه؟ التنصر أو ا-اثأق إصاهة من 
مندوا-ني( الرمي بتن وجائع وا-ني، بالرمي إلا التحلل عنمل لا ^١؛ ^١ ٠^٠- 
العامْى واكضاء فيه، والقي !^،، ١١وماد الإم، أمور: حمسه عله وثرب نمكه، 
لم^، ٥١مند فإنئب أوب الأثJ الطل محل »بم ^١: وإدا والبمة. القادم، 

الإحرام.يمني 

به؟محل شي ^١ الأَثو بالطل هلنا ؤإذا 
اذكاحعمد مى يتعلى وما النماء إلا الح_ذلورات، حميع به محل الحوابت 

أفبهها.وما واثامزة، والخطثة 
خلاو.فهو عداة ونا فضل، اياغ إلا محزم لا الئان: 



اسقضاهاهمنيصالإئمأسبجءابل ٢٥٦

نإف١^^، اشم ومو الأم ، ٣١بمد اذكاخ ممد ^١ ء،سائا ئنج، 
تيامحهُظمحكومحةللأ

والتحثلالأول التحئل بين العمد يكون رد، ما ممرا وهده صحح، فالكاح ا"إ؛ءاغ، 
ؤإفباطلا، العقد يكوف ودواعيه" ابعلع من تحل لا أيه -وهو المدمف فعل؛ الثاق، 
المولوهل الثاف، التحلل بعد إءادثه ئيه فجب نته، محلمث لأنه فاسدا؛ و: حمث 
صححا.العقد يكون الثاق 

أفذالظاهئ له تحل، ما آله مأما ؛*^؛، ١١منألة ؤ، الثا-جح ق مرددا زك وما 
.١١١٤١٠^ءإلأ لموله: فمهل؛ ١-^،^؛ المحرم أف الأمحزبج 

لكنميء، فيه ليس وعثوها اثاثرة من ا"بم،إع عثر إل مكرت مذ• مال فإذ 
اص؟هثت َلأيتل دالناة اشاة" ررإلأ يقول: والحديث كيف 

محاا-يؤغ، ئو والثدئا [ ١ لاوقرة:يا' ه رمق ٠^٠^١ محال: اممه لأف محالحوانؤ: 
فهوماح.الأول التحلل بعد عإرْ أما هوابئ، 
إلافقول: ظق، ئأ الأئل  ٣١ومحم وطاف زئم، ١^١ :>،: ١٥دال ٢^٠ 

لأ:نثثإخائه؟

أجلبن الإحرام لأف الإحرام؛ يلرمه لا هدا أف المتأحرين بعفن يكر فالحواب؛ 
ثظث.فيه الإحرام وحوي-، أصل، لمر طاف، ومحي يطوي، أذ 

أوالرميفقط بالرمي، ثل الأول، التحلل تحصل؟ بقا يجرم لم مائل■ مال فإذ 
بالاحتياط؟ثآحد فهل وايئنر، 



٢٥٧ةت1بامع)بابساتاص( 

يعال;اممه لموو رأسه؛ حميع مى أوالممصم ا-ظيى ؛؛ ٤٠١٥هوسك، ملنات ؤإف 
 ،jاكع:لأآ[.ه \دحؤ' .و^^؛[

كاشح.مصة نحزية وعنه: رأسه. حميع ه البئر وحلى 
للش.ئلصأممنذوكخاز؛يف

لألالأصخطلز،اأ'.

الأط:رئظهتيأأطاصسا
ثثحلل،فلا محلؤر لر إدا مثلأت ونقوو الحاذبيرن، مى بالاحتياط دعامز، نقول؛ فهنر منه، 

لوزلإونقول: محلق، حش !تظن ١^^^^^١^^٦^، 
ص؛لأناما4ُبامط.اض ومل ومر 

ظ^بمها٠عائئه حدث لأن الواؤع، اشنمؤرفأنامرددق اعتقادي أماحنب 
يلأءه-مر )،وذؤ ؤوثُ مال؛ افب وقول، بالبيت، يطوى أف م)، لحله 

فيحلل،م علئثئز، يكحلؤر محال: هديا يسوقوا إ الدين، ق فيه مال، حيث لالةرة؛ا"ه١ء 
فيها.علما يمح وأسأل ، ١٠٠٥مردد أنا فاداله 
الثأس؟حميع يعم أل التقصير نجناِفي هل خلافيه: أله مهده ا ١ ] 

يأأذ وأثا إلا؛1-^،، نجنل لا ثدا لأف فلا؛ ^;٠ كل بمأ أف أثا نقول: 
مذثعزات يقص أف وأما الواجب، هو فهدا مصر0 أر ثتبينر بحيث منه الظاهر 
يكفى.لا فهدا الأزمة أوالحوانب جانب 

الخج،كتاب وملم: ١(،  ٥٣٩رمم)الإحرام، عند الطبي، باب الخج، كتاب الخاري• أحرجه  ٢١١
١(. ١٨٩رنم)الإحرام، عند للمحرم العلما باب 



حللاصدبن الإمام ص م اه1هم ض المميق  ٣٥٨

"يلقمامحث ^ ام؛ نع ي؛ إلا اص الخلل محتل دلا 
0٠

ثسل«•

عباسابن وص نآمه، ام •هديث وحده؛ اوز التحلل حصوو والأول 

ى:ل:ثلكونامحمحكلام؟ُءْ. .ءْ م

أخدفإلا ثقوا، لكذ إن الشم كل م يكوف الممصن أو الفuهث فالخزاب،: 
ابانبإل الأيمن الخاف س عله فتمر ممحوا ؟كن لر ؤإف جزءا، ^٥ ٥٠٥٠كل مى 

امحر•
فاذابحور، لا الحهاتر بعض من رأسه من ياحذ الذي أف ذكريا مائل؛ مال، فإذ 

^ضلوك،،ولم:ش،؟
استجابةفهوكعدم ينتجب لر ؤإدا هدا، عئزئ لا أبحي يا له• تقول فالخوا'«-حت 

محمدأخيه لأبن ُلابيا أي استجابة وعدم إبراهيم، لابنه ازر 
لثزله١^، نع بام إلا ١^^ محثل لا بألا انتدل دط الإلف [ ١ ] 

عائثه، Jyوهومنه، أوصغ يكرف مد دليل هناك لكن ؤكحلل*را* لأفضف' 
محرم،أذ مو لإ-مامه وسلم آله وعل عليه النه صلي ١^٠ أثب كنئ، ١٠ر.بمهات 

ارولأحلأمرأذيحين®أوت إدارمى® ®ؤلحثه ُتل• ولم ٠ بالي'ي،ُا يُلوفن أف م؛ل ؤبحلث 
الح^،كتاب ت ومنم (، ١٦٩١)رقم معه، البدن اق حممن باب الحع، كتاب البخاريت أحرجه )١( 

ق.بممح.عمر ابن حديث، من (، ١ ٢  ٢٧رقم)اكتع، عل الدم وجوب باب 
الخج،كتاب ومسلم؛ (، ١  ٠٣٩رقم)الإحرام، عند ااطس_، باب لج، ا-كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

(.١١٨٩رقم)الإحرام، عند للمحرم الطسث، باب 



٢٥٩ةت1واامجرباواهثتاص( 

وهومثدمجائز، النحر ثأمحر لأف جاو؛ النحر ايام آخر إل الحلأى أحر ثإل 
أول•ماظو الحنؤ(، عل 

روابمازإهميه دلك ص أحرم و1ف 
الرش•يآحثر يأئبه وهته، ق اشف، رك لأيه دم؛ عثه إحاJامحا: 
ينال'بموله وهته أول لهط امما،دعال لأف فنله؛ سوى علته ثيء لا واكاذتهت 

سآحزْ؛................ يطن ولم° لاوقرة:أ'ها[ جفارءوسر-ص 

لقاك:مزأذ:طوم1ص
الذي;يهوالخل باليت، ١^١^٠ ائدي;يه الخل إلا حل لا أنة ثدا وظاهئ 

تلمه،أم حدين، •كل مج والمسأله ،^، N_;Jlأوالحلق بند إلا يكون لا بالهن، الطواف، 
حللا أثه الفقهاء قاله ما عل فالأص يصح لر فإذ لكزلع، ماؤ فهو صح إذ 
وكدللثحالتن، ق شدوي مه ٠ ر تلمه أم وحديثؤ الممصر، أو والحالق بالرمي إلا 

ين؛الثنز عزبتؤ ٠^١ أيه فيه الدي هو هدا تلنه أم حديث، لأف العتل؛ شدودق 
يكزلر وفدا يه؛ نل لا شاذ وهدا بالأنس(( كانوا ي حلالا ءإيم:ز;ءنوذ انمد 
ملهعل، الهنم قواير ام هدا و5ء، الري بن عزوة عذ إلا القلب ئ أحب عذ 

معهدا بصحح، ليي أنه عل -دليل الإملامك الأمة من بمم ثم به العتل وعل( 
يابداءإلا فيها يرجع أذ يئكنه لا عيادة من نحلص من كل أف والصحيح المياس(• 
صححأمر من السوتا لهدا بد فلا حل، انه يبت، فقد لحله، اسهت، ولهدا حديد؛ 

ساقضئ.

ض:ىبالأد،،ابالإسفياني،رم)آبمه؛(.



سقضاهاهمهمصالإئماسبجءئبل

ظفلقأزللأا.ماتيافلمْ:وئةهظ، 
حلىلما و. اي لأف وأظمارْ؛ ثاربه مذ ياحد أف حلؤ، لمذ وينتحب 

٥^١اهن^ا.زأتة، 

أولتدم اشَتحال لأف الصر؛ أو اض م ^١; م  'حانتدو [ ١ ] 
يعرفهنا ؤمن آخرْ، ق موئت عتر أؤله، ل هتا مؤ يكون هدا فعل يدكرآحره، ولر 

اشُصل ائ أف الخلة بء من كاف حث اللل؛ إل ام بتأمحر التعلل صئه 
صأولئولمممآحرْ•وطم وعوم عله 

الطوافتاحثر جار فإدا الطواف، يجوزثاجمر الاحرت التعليل ل ^٥١^٥ ويوله 
لكنمحظور، أواستباحه واجب، إما وا-ظى وكي الطواف لأو أول؛ باق مذ فا-ظيى 

الفقهاءفإف الفقهاء ذكره كإ الادين أند و\خج0 محوز لا ت نقول هذا ْع 
علالطواف احن إذا يمي لكنه ا-فلق، وهت ولا الطواف ومحت لاحر حد لا يهولوف• 

إحرام•بذ مذ ما 
ؤ\ذمإدالت تعال الله لأف ١-^*>^؛ ذي ثهر وهوانتهاء -^١، ل أف والصحح 
■ثنا-ئقأوالتقصر ولا الإفاصة ةوز5أخئطواف، فلا زالقرة:بآ١;i آشهتثنالوثته 

بعدإلا ثطوف أف ^٠^٠١ لا ثمناء المرأة لو'كاJت كإ لعير، إلا ١^-^ الحجة، ذي سهر 
تأحمُولا الطواف محورثأخر فلا العير عدم مع وأما عذر، فهدا الحجة شهرذي انتهاع 
ه.مانارعأت أسهر تعال؛ الله لقول الحجة؛ ذي قهر عن التقصير أو الحلق 

لا.أو هوصحح وهل إثبات، إل بماج ٠ ر الحديث، هدا [ ٢ ت 

اددروالإشراف)م0همآ(.ش )ا(ذكرْ 



٣٦١هتادااسعرواواسةاص( 

حقنهلإ-مسم افب ننول »وت ثائثه:  J^Jأذممك؛ زلأ:از 
ع^إها١'.مممق بالإت« يطوف اذ مل احل حنن ولحله ألحرم، 

ررولأبأسأذيتط؛بااعشلوجهيرنت^٥: ١٥^؛ل١[قوله 
^ئلالأثوق:أزأن:ع.

وادسامن البأس مي ؤيكون التطثسر، استحباب ئه ازاد يكوذ أذ الثانرت الولحه 
امجئذع،سمرالأ:ني<ياد/دهنلإ ملهُ:

ثنضمول عند يمظم' ٠ *الهموعا٠١ صاحب قال كإ منتحئا يكوذ أذ ؟؛j، قلا الأول، 
والتعبثرقال؛ مثمتتمرا؛ لصينا عمرة إل يهنا بمنحا أذ والمرد رروللمارن الفقهاءت 

منزوعا.كوذ أذ ناو فلا محوز، لا إنه قال; من يقع يرائيه مدا 
يكوذأذ ساق فلا الحهآر، رقع لابأساا  ٠١ت بقوله ١^٥؛-، مراد أف هوالذلاهر وهدا 

حيثوملم؛ آله وعل عليه اممه صل السل بقلحل لهذا ل انثن أيه لذلك ؤندل منزوعا، 
قئنثشئ ولأف!لف ؛ أذ:طوف؛١^١٢٠مل ط لهاظ:.٤٠١^ كانت 

الهلوذ،يألمه الئب لأف دائم؛ ُفيبا عل يكوف أف ان للأنبجغي بمي• وني، كل 
قمطالثه ئنة فهو إلياك، جلس أو عليك، نئم أو قادلاك٠، س صدز يفرح واللجب 

الآلبمأدالأسمفإل؛ضاهظ،
اّتحياثه.يتأكد هنا فإيه بالطزاف، له والتمد 

هاممه رسول ارطستا هدا لآ.بمتهاأل عائقه عن ورد قجز•' قال فإذ 

الحج،كتاب ت لم وم(، ١  ٥٣٩)رنم الإحرام، عند الطٍب باب الخج، كتاب اJخاريت أحرجه ( ٢ ر 
(.١١٨٩)رنم الإحرام، عند للمحرم الطما باب 



صاضاه1همنيقعالإئماسبجينو ٣٦٢

النحريوم الخطته ق محل: 

والرسالإثاصه فتها ينلثهم حطته، النحريمز يزم الإمام ظن، أف ؤيثن 
السى.حطتنا مال: ;محهبمئ عمر ابن رزى لما منايكهم؛ ونتائز بمنى، وائت، 

يوم IjVjالثحاوي. رواه الأكلا< ١^ يوم هدا ررإئ حطسه؛ ل ممال، اثحر يوم 
مئها١؛.كتزم اخو، ف همغأ، خا، العلم 4ثاجإل ئنابلث،، بمدة ئ محه 

•باليي؛؛ يطول، أف مو أحل ح؛ذ ولحله ألحرم حئذ لإلحرامه 
رش؛؛^؛، ٠٠يمولا العمه؛ خمرة برتي تكون الأول، الحل أف يؤيد هدا فابواب- 

•الرمي وين، يعني وفتا، ي،كوف الحتن أف والأصل 
ثائثةب الأم؛ التطل أري له ١^ إة نمول: ثل ئائو: قال فان 
وملالحلق مل والنحر بالتيت،، يطوفن أف مل لحله اف. رتول *طين، لأ.بمها: 
صحح؟ئدا فهل الطواذ،اا 

النحروأف النحر، •ثل ينويف الحل إف قيل• لو باثه العالم نع لا، فالحواب: 
اشلهو،لأنايهششال:رن : jliمنأن؛لخوِفياظسأزو 

النحر•عل يتوقف الحل قال: العلماء من رايتأحدا ننا لكي ' انحز<،رحص أحل ررلأ 
يثغيأئة والصزاب ثظث، فيه ا-فئته بيان ئداِفي عل الولم، اقتصار تا ١ ] 

والعالالثاس عل الع-د'وال وح،كم وذعائمة، الدين أذيدكنأصول ا-اثطتة ده هق 
الحج،كتاب ت لم وم(، ١٥٦٦)رمم والإقران، التمتع باب ا-لج، كتاب البخاري; حرحه أ ا

ظثبمها•حفصة حدبث، من (، ١  ٢٢رنم)٩ يتحلل، لا القارن أن بيان باب 



٣٦٢ةتاباثمعربابسةاص( 

إليكاثس بمجمع أف ينهز ومتى هدا، يروتحريم ه اي لأف والعرض؛ والتمس =
ابي؟إِسلكفإفىمثلظا

وأصولهالإسلام ويدكردعائم ^٥١^٥، الولف إليه أشار ما يذكر أف يبغي فالهذا 
حثا،لمة؛ يالأسممهامات هذا عفيدآلألأْؤقكرُ الثسول ةنر وقوا Jمئرها؛ العغليمه؛ 

وهويعلم،٥^١؟١< بلد أي آنرو0 ٥^١؟ شهر أي يدروف هدا؟ يوم أي ارآتدرول ض.' 
١^،سا:ز؛ بأن وزم ئو ِلأهم:ذي:يند، امحاثهء ض أف يريد لكذ 
وأماص^تملموأموامحم دماءثم ارإل مال،ت حرام، فهر الئهر وهذا ^، ٤٠الطي وهذا 

هدا«راا.هداو:شتم مس:زبمإهدافيمتم 
الصحي،وقتها لكن ؤزيت،، أي يذكر ولر للأمام® يبغي ررإثه ومولث 

بأس.قلا الظهر صلاة بعد جعلها وإل إليها، للأستيلع مثآهبتن الثاس يكون ح؛ن 
أشنى وأذان ؤ ت تعال لموله ضر هدا الأكي،، ييآ يوم هدا "إف وموله•

المحي■،يوم هو الأكثر الحج ويوم لالضة؛ّ؛آ ايًُقثر4 أئج  ٢٤ألنا؛ي، ور'ّومحءءثا 
وهي:حمئة، أنثاك يه منل لأنه الأم؛ الحج يوم نس وإن،ا عنق-ه، يوم وليس 

الثص.م ١^١^،، م اشم، م الحلي، ثم الرس، 
يهومعل الحج، أركان مذ ركناف فيه معل لأيه الأكؤ-؛ الحج يوم نس نلهدا 

واجبات.أوثلالة اُلإ، وا"ماُي، بن وا"يجالمة أيضا 

امة،القكتاب لم؛ وم(، ١٧٤١رمم)متى، أيام الخطبة باب الخج، كتاب الخاري• أ"مجه )١( 
ظ^بمن.بكرة ابى حديثج من (، ١  ٦٧٩رثم)الدماء، تحريم تغلغل باب 



اصدبذحنبلالإمام ص اه1مي على اصليق  ٢٦٤

دصل:والإداء

طوافؤيثش الزيارة، ثه طوائا ثالتيت ثهلوف ؟، Ivaإل فيض يم 
ينال•اش يمول به؛ إلا يتم للحج، وكن وهو الإياصة، وطواف الزياوة، 

٢[.لالخج:ه ه آلثيق أليت ؤول_علوءوإ 

ررأحابستثاهؤ•' الله ومحول صال حاصت. صفيه أف تئهبمهات عائثة ورويت، 
ئممقرلمقئفنإذا« محال: ١^. إيادلأاس:نم تئولاضِ ;ا ^^١: ض؟(( 
ال^ لاثدمن ش!ة هدو ظه, 

الخنار.ب؛ن صحى العيد يوم كاثت مز ق ظتيائ'هقئ؟أ البل حطته قائده! 
ثوائد؛ثلاثة فهذه 

صلاةبعد سال ووئذ ا-يقار، بى وأما الصحي، ق وأما العيد، يوم أما 
اش•

طوافكوثه أما الزياؤة، طواف ؤيثمى الإفاصة، طواف هو الطواف هدا [ ١ ] 
الناسفلأف زيارة؛ طواف كوثه وأما ؛، ٤٠إل العيد يوم يفيضوJا الناس فلاة إئاصة؛ 

زيازْديك فصار فطافوا، الحزم إل الحل من عادوا نأ عزمه، وهي الحل حزجواإل 
فيهايزوروف الثاس لأف زيارة؛ العنزة سمنت وقدا قريبه؛ بلد إل البعيد كزيازة 
الخل.من إليه أنزا أف بمد ١^، 

أعظماله ودنيْ وظاهركلامه ا-لإ، ركن الطواف هدا إف الولف يقول 
هامحث لمول هوعريه؛ بالحج الخاص الركن بل كيلك، وليس بالحج حاص ركن 



٢٦٥هناب،ارعءروابسةاص( 

ينأرملإممنأزوِفيهم.
ثثصؤأئر ؤ محوله؛ بند ه آلنيي أكن ؤول-يْلومأ تحال؛ محوله مذ وانمميد 

يكونالطواف أ0 ]اني:؟آ[ آدتِييه إلسيت ونيْلؤمأ نذمدهم ول-يوذوإ مثهم 
الأوساحيزيلوا يعني 4 منهم ثمصؤأ ثر ؤ محولة؛ لأف الئحلل؛ وبعد اشم بند 

ؤونيْلوؤ'دبايحهم يعني ه محدنم ؤول-يومحإ دلك وعم الأظافر بقليم والأدى 
كذلك.وهو آلأئت_تيه ألتجت 

إذساق كإ والدبح والخلق الرمي عل بميم أف بأس لا ايه وردت الثق لكن 
قال:،^ ٧٥١لأ0 بعزة؛ الوزف عق ولا بنزدلثه، الميت عل مدم لا ^٥ ^، ٥١شاء 

[١ ]القرة:هأ، نزآمائه ألثِبمد أق ئأديظزوأ عزقت نث أقنَن> ^^٥٢ 
وهذاه منهم ثئصؤأ ثر ؤ قال؛ يم عزة، تر ١^٠ هي مزينمه أف عل ^١ فدل 

يكوذأذ الإفاصة طواف صحة ثرط مذ ؛ ^٠١١١۶قال وقدا مزدلثه؛ يند إلا يكون لا 
واآست،.الوثوق بعد 

٠ ٠٠٠>رأحابثتثاهءَرتيهبمها: صمه ق قال الرسول. أف جيد ^٥١^ واستدلاله 

رقمعرفة، درك ل( س باب اناّك، كتاب داود: دأبو أحد الإمام أحرجه )١( 
والنسائي؛(، ٨٨٩)رقم بجمع، الإمام أدرك فيمن باب الخج، كتاب والرمدى؛ (، ١٩٤٩)

ا،لاساك،كتاب ماجه: وابن (، ٠١٢ ١ )٦ رنم بعرفة، الوقوف فرض باب الحج، مناّك كتاب 
ختقمحيبمتئ.يعمر بن الرحمن عد حدث من ٣(، ٠ ١ رقم)٥ الفجر، نل عرفة أتى من باب 

(،١٧٦٢، ١٧٥٧رنم)أفاضت،، ما بعد ا،لرأة حاضت، إذا باب الحج، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
من(، ١٢١١)رقم الحائض، عن وسقوطه الودلع طواف وجوب باب الحج، كتاب لم: وم

عائشةحديث 
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نمحهبمها،عائثه يديث النحر؛ ليلة مذ الليل نمحق بعد وقته وأول 
قأفاض!ق!لثن، ابمن؛ _ ء ق الق لأي الم؛ نامحل 

ينحهبمه.جابر حديث 

حالزى عمن  ١٠ايدث؛ ألماظ بعض وقداِق امحتتكارا ئثْؤئم هدا محال 
فإداانتذلائها، وجب الإفاصة طزاف يئم، ومي!؛ حاصث إدا لأما هذرا أحابثتنا 
Jpذبك فدو الصحابة؛ كل ينتظره أف ديك من ثزم هيأصْقممم ^، ١١انتظزها 

واثهثهلوف، حى ثمى أف بد فلا الإفاصة طواف تطوف أذ ئيل االرأْ حاصت إدا ايه 
هذا؛.ااأحاسسا لموله! معها؛ يبمى أف يرمها يلرم 

بئكنكولا برخلإ سبوطا كاف بأذ ص ئدا بمطةِفي كاف إذا قائل: محال فإذ 
يضع؟فإذا عنها يتأحز أذ 

ةيل:سمءِفيثلائأماو:
دم.وعليها حائض وهي تطوف المرأة أف الأول: القول 

الست،تعوذإل حس إحرامها من بقذ ما عل نمى لكنها سافر، أما الئاف: القول 

أفئك ولا تطوف، أذ إل متزوجه محذ لر إذا عليها ينمد ولا روجها، يمرما لا يض 
هحج ين آلدمؤ ؤر عوم جعد ؤ}، تعال: هوله من لعلم ونحن عفليمة، مثمة هدا 

إطلاقا.هدا بمئل يأئ أذ ينكى لا الإسلامي الدين أف لاني؛لأما[ 
يدونرجع هدا وعل محرم، وتكوف الثامحئ النحر ثثحلل أما الثالث: القول 

دأدلؤإل ازجمح، ثم قديه، ادبجي ذنمول،ت اهج، أركان مذ ركى عليها مذ لأية حج؛ 
الح^لهدا ثممها حمعت هد المرأة هي0 تكون ربإ عفلميْة، مشمة أيصا وهدا •ج، بدون 
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'ّي؛؛كل ل جل ينه، همغ لإدا وئته، يحول بند محؤ يأق لأئه حاو؛ أحزه نإل 
و:اشمئ ض منه® حرم ثي؛ كل يذ حل ئم بالست، ررأثاض ت صن ابن لمول 
ئممقمثله. عائثه وعن 

حج؛!.بلا ارجعي نقولت ثم التقعر، ق كائن، أف مند 
تهلوفأما الأول المول مى مرب وهدا عليها، ثيء ولا تهلون، أما الراع؛ القول، 

عدموالأصل الدم، يوحم، لا واكائ دما يوجب الأول، أف ل بجالمة لؤه دم، وعليها 
الدم؟وحوُت، عل الدليل أين ئلنات للصرورة هنا الطوان، بجواز محا فادا الوجوب، 

ولأدل؛لعله•

أدكه،لمؤ؛ وهوالخى؛ ٠ ثو1هر ابن الإسلام ثيح الأخرهواختيار وهدا 
تثافزأف صزرِفي عله فليس السعودية العربية الملكة هناِفي كاف مذ أف لاحظ لكذ 
مع- لكن النثف،، وكئلت، زبمت، طهزيتج إدا ثم إحرامها، مذ بغي ما عل، الرأْ 

تهلوفالبلد هن.ا التياِو، حز ؤيقولول• يسرعوف، صاروا الإخوة بعمى الأمم،— 
عليهممثثر البلد امحينِذ، فإف صحيح، عثد وهدا دتمثمح،، للمرونة، حاتم، وهي، 
بثنمةإلا در"ى أف ينكذ لا بعيدة أحرى بلاد 3، كائن، مذ مثلا لكذ يرجعوا، أف جدا 
ثيميهابن الإسلام ئتخ قاله ما بموجه فهنا 

ثتة«أو واحب ®إيه قلنات إذا الثني لأف الثنل؛ الؤلم، يدكر لا[لم 
^^^ُلأتحلاشألاكأبيز:طوفهيِتناشألي،أئامشم،م ُم
والثص.والطناف، وا-قلوا، الرس، أشياء؛ أزمة يكوفبفنل الكامن، فاشحلل ؤبمعمح،، 

(.٤٣١ العالمة)ه/ الاخيارات انظر: 
(.٤٤والإنصاف)٤; (، ١ الهداية)ص:هبم انظر: 
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هقئوالئنى،؛إن
موافاض ؤإل بنموطه. \ش اشحدل وحز نمط وميه مق وقتت ثان 
وحزنمط رمؤ ثتل ومحتة ثان قإل الرمي، عل الئاي ووقم، الأوو، اشحلل حل 

لمْياثعنس أما القدوم، طواف، خ نعى من حى ق وهدا سقوطه. اكائ الئحلل 
الثغياهل الثال اشحلل ؤيقف الريانة، طواف ينعىبمد اف ئعليؤ 

ا-اث1لى،ينقط او4 فالطامئ بالرمي الأول التحلل محل إيه دالت وس الدهب، هدا 
ه.الحل خل فعلها إذا الأزط هدْ لكن 

كلامهوظاهئ و\ذثتي.أ إلا الكامل التحلل يكون لا بأيه الأف صرح إدف• ا ١ ل 
ارؤإرأ\.رؤئو<.' يول الثميِفي مع بالطواف الأول التحلل هيصل أثه صيقده~ ~؛ل 

ئيهيتومف بأية الفول ~عل الحلق مع يعني الأول،، التخلل خل الرمي مل أقاص 
بالواف.كز ١^،، يه »لأ:وم، ئلنا: فإذ الحل- 

١^^،،ثلاثة! من يانتين الأول التحلل عئصل اثه ;ءهرآ؛ده الفقهاء عند والقاعدة 
ملسوم الأئل. الثخلز لحل يكول فانه منها اثنئن م إذَا والطواف. والحلق، 

ؤإماالهلواف إما ادتين؛ من واحدا محمل إدا له؛التحثلا علامحه لا الحلي ااإ0 يقول؛ 
ادي

ىلئا:ل:ئلماحاءتحني»إذافإذ 
امحول؟التخلل محل إثة تقولوذ: فكيف ثزم ولم طاف فإدا اشاة«را* 

رميبعد للمحرم نحل ما باب الخج، مناسك كتاب والنائي! (، ٤٢٣ / ١ ) أحد الإمام أحرجه ( ١ ) 
العقبة،حرة رمى إذا للرجل نحل ما باب المتاسانثه، كتاب ماجه! وابن (، ٣٠٨٤)رنم الح،ار، 

عاص؛٥^^١.ابن حدث من ٣(، ٠ ٤ ١ ) رنم 
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والخلنالرس مذ بائي الأول اشح-لل بمثل أصح-اسا؛ محال 
ئك:ؤإل نتك، اظق !ف : ٥٥؛ذ الثاك، اك1في اكم زيثز 

والطواف،الرمي وجما امحن، من بواجد الأول اشحلل حصل بنسلئ، ليس 
محزالأظلاكافي,ع.

الريارةوطواف المدوم طواف ءْنل'لا 

الخدوم،طواف، سدأولئ الوو\و0.' لطواف م\ثه يحل إدا الطع ل أحمد: محال 
دحيلم°ت5ووا إدا واiمرد اكاون وهكدا يعدجما. للزيارة يطوف مم بندم، وينعي 

اكدوم،يدآطواف ١^٥١صة، لحلاها هإدا للخدوم، طاقا ولا ^، ٥١يوم محتل مآكه 
ثنيينمط قلا مئزؤغ، اكاJوم طواف لأو ،؛ ojIj^LJطاقا م بعده، وسعيا 
؟^١>£،ئحشنئ، قحاصن، متثتعه يحلن، ^١ ١^^ و قال ١^ ١^٠ الزياوة، طواف 
١عليها ولم°بجذ وكادن"ماة، با"لإ، أهك اُلإ•  اكدوم.;، '^١٥ء  ٠۵٥

عليتوهف، كاف ئا لكذ بذلك، ثرد ل؛ الثنة ئعم، يقال: أف هدا عن ابواب 
لهِفي-^١ نم ولا الثطل، ل له"^١ أف م دليلا ئدا كاذ الثاف الخل الواف 

امحزظه.ظالأئَلإذا
ذلاالأى الأظل تحل لا أنه والظاهث ي، شبىْنثدا ل ذلك نع لكذ 

التحث،.اففى ثاء لناإف تيينأ ما حب عل الحلق يم بالرمي' 
نوىالحبادا0 ائل ومث-ففيهثظئ، يه رد لر والثنة بالطواف التحلل تعليى وأما 

والقلر•القياس مذ يتصوره ما 
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يالتت،يالعمزة أهلوا الدين ررهطاف نيؤؤيخقآ.' عائشه بثول أحمد واحثج 
متفق-يجهم،، منى من وجعوا أف بعد آحر طوائا طافوا ثم والمنؤؤ، الصثا وبيط 
ه.

مئزؤع؛عتر حمهم و القدوم طواف أو إلا الحديث هدا مذ و ولمْيت؛يرا 
اكدومواذث ئئ زلن واحدا، طزاما إلا مز مذ الرجؤع بمد لمْيطوموا لكوبجم 
عقاج أذ■حلت، ثيذ لiلمدوم يقن لمْ ذطؤيخقآ عائشه طوامن، لطادوا 

ممطالنجد، محثة اامدوم !، ٠^١٥؛ jSTjذلاك،؛ مل لة طاهتا ولمْثكذ العمنة، 
أ.الممئوصة المنجديحىمذذحزومدأممت،الثزصن،كتحق بث؛ثيرن(

فالإمامأحمد، الإمام إليه دب مما أصوب ^٥١٥ الشيح إليه دمتت، ما [ ١ ] 
يطوففاثه والثارن الممرد من المدوم طواف يشن لر مذ أف يرى ٠ أحمدر 

لكذللز:انة، ثأ قدوم أنهُ:طوذ يرى كيلك، واكئع للز;ازة، P ولأ، لقدوم 
اودي الم5لفئ يكنها الش والممليلأت الئق، ظاهر خلاف لاه ظاهت؛ نقو فيه ثدا 

أوم١رJا أو متمتعا، كال سواء واحدا، طواما إلا يطوف لا اله فالصواب ظاهز0، عانيه 
يطوفلا انه فالمهم للقدوم، وطاف مفردا أو ماريا أو للقدوم، طافا يكونا لر مقرئا 

إلأطزاماواحدا.

وأماالعنزة، طواف، •حمهِق ق صار القدوم طواف1ؤ لأل فواصح؛ المتنمع فأما 
القدوم،طواف، عن أعنى الإماصة طواف فلأف للقدوم يطوما لر إدا والمارد المقرئ 
أول.بايت، من الإفاصه فطواف القدوم طواف، عن يعي العنزة طواف كائن ؤإدا 

الإنصاذ،)؛/"اة(.)ا(انذلر:
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الأمالخج ويوم يصل؛ 
بدلكئئي عم، ابن حديث مذ مدم لما ائم؛ يزم الأمحر الحج يوم 

ماوام، اكم الزموذِفي أثناة: يئئ فته شل لإنه فته، المثج أساو وئزة 
ااز;ان؛ا"ا.اظز،نأواذ اشث،تلم الإىئث'!قي،مالثس،م 

وعتو0،.........جابر حد.يثا ق ربها ه السل لأل هكدا؛ ريئها والثنة! 

واحد.طواف إلا هناك ليس واثة المؤلم،، إليه دم، ما فالصوابف 

ذحفاله ظ أذممي Gكذإذاأتفا ١^^٠، ل؛:ذي وهJا ، ٣١لإ ]١[ 
ت>عواوتلم آله وعل علميه ١^ صل الثئوJ ْغ ممثئوا الدين لأف أيصا؛ فالسعي 

يفعلالدي فصار أطوف، أذ مثل نعيت، اطه رسول يا رحل! له مال وقدا اليوم؛ ذلك 
بعدمعل التي هي ا-قمثه وهذ«ْ حمته، يفعل الدي أل مابما دكزثا ونحن نلمعة، 

هذ؛ْمش إل مزدلفه من والإفاصه ا-وام المشعر عند الوموف لأف مر؛ إل الوصول 
قلالثضلإلِز•

بابيذ مز إل الإفاصه لأف ئظث؛ فيه سكا مر إل اص.ة الإذعد أو عق 
فحجهمنى إل مزدلفه من وهوئايم لوسّنبالإسان وقدا ممصوده؛ ليمت، الوسائل، 

يكونهذا صحيح، فهدا مزدلثه ق الفجر صلاة بعد الوقوف أما يه، مص لا صحح 
النيئ'يوم 

الذيوأما أشياء، حمثة منى إل الوصول بعد الحيي يوم ينعل الذي أل فالحاصل 
ائإ.النّمذ الإفاصه عددئا إدا فهوسعة العيي. يوم ق ينعل 
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أنجس ان ززى ملأثىةظوه،ثإ ازي ياهلأ مء، هي، ٠ ثدم مإف 
هال:والتأحم. والممديم واوئي وافق الم ل ام، يوم لة محل امحت٠ 

ررَلأ-مغ«ققه.
روايتان:محه ذامحا، عاة ذلك م محإل 

محلأُ<محهأ هال: اهَممال لأف م؛ ده 
بيزلأسل،هبمتيرتايها[.زلألامحكاذ 

قلأف بعض؛ عل بنضها تقديم ي ثيء لا أيه الأول، الروايه الصواب [ ١ ] 
ولاهدم يومئذ ثؤ،؛ عن ه نئن، نا العاص عنروبن بن ائب عبد حديث 
١٠٤۶ررلأ ودولةت المتمل، عؤ، ( Jjj ،،،J*ii®وكيمه ٠ حرجأ'ر ولا ررايعل دالت أحر)لا 

.٠ الصلأةُ دجهعنئِوإ بكره لأيا قال ك،ا يعد لا بمل: ولر الإئم، انتفا:؛ عل يدل 
وموالواحب، باب من وليس المتشحب، باب من الترتيب ذلك أف فالصواب 

أفم ثى الترتيب؛ من جئ، الناسِفي جء أف ورحمته!اظث، عهقل اممب نعتة ثى 
ينعى.وهذا يطوف، وهذا ينحر، وهذا ^^؛،، هدا الناس: ^٠-!، ٥٤

١^۶،لأتي نمول: ئل ١^، م فينة ١^^١ أَله ملما مل 
أولا؟

لم!وم)٣٨(، رهم وضرها، الداية عل وهووانق الفتيا باب العلم، كتاب البخارىت أحرجه ( )١ 
(. ١٣• )٦ رنم الحر، قبل حلق من باب الحج، كتاب 

بكرةأي حدين، من )٣٨^١(، رقم الصف،، دون ركع إذا باب الأذان، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 
نضهمحد.
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ؤتنخيرغ، قيد وري الشص ثهدلإ أذ بد لا اثه ^4^^4 الفقهاء ءلاهركلام 
المجر؛محللؤع مذ الومت يدحل ايه الذاجح لكن العيد، صلاه به تكون ما الومت مذ 

يأصحيه،وليس هدي وهدا يتتفلروها، حص عيد صلاة عندهم ليس متى أهل لأف 
يوملجر من النحر ومت يدحل اثه ُ العمدةر مزح ق الإسلام مخ ثه جزم ما وهدا 

العد.

ijiiوسضهلم با-قج، الإحرام حنن مذ يدحل إيه ^ ٠١١^العلما؛ بمص أف عل 
الثئزة.ثزوعهِفي حنن مذ يدحل مال: ويخ۵sه-لم الئنزة، مذ انتهائه ح؛ن مذ يدحل 

تكذكلسْأقوالوسءليهادول.
يشم؟لا وهو سك عق سكا هدم مذ هائل: هال فإن 

لذاثه العيد اك أنق والتأحيَ التقديلم أف العلم أهل بعض يثب فالخواب: 
الشعورويس لرأمعز، السائليةول: بأف دلك و■ءللوا جهلأوإماينيايا، ييئعررما 

يهبؤإليه سك، لا حدا حثي التعليل وهذا التعمد، بخلاف العمو، يمتصى وصف، 
وس-مغ>ا" ن،؛• >انتز m■■ الئئُل ظ لكذ اشد؛('" )مح j ينق، ائ 

ألفاظعث؛ أيشاق كإأماورذت ، ٠ ثتقزلأ لأي ك،اءال *لأثعد،؛ مل؛ ولم للمنتمل، 

الخج)آ/اص.)١(شرحالخUJة-محاب 
)آا(إحكامالأحكام)آ/مآأ،(.

كتابت لم ومرقم)٣٨(، وضرها، الدابة عل وهوواقف الفتا باب العلم، كتاب البخارىت أحرجه )٣( 
لآ.بممحا•العاص عمروبن بن الله عبد حديث، من (، ١٣٠٦رقم)النحر، ئل حلق من باب لج، ا-

بكرةأيٍر حديث، من (، ٧٨٣رنم)الصف، دون ركع إذا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
فهن.



صضاهاهميصالإئمأسبجضل ٢٧٤

ءص؛وابمبم

 Pعائثهووت ه ١^؛>،؛ أيام ثاو ها يئئ يومه، مذ مز إل وجع ي
وجعيم الظهر، صل حئذ يومه مذآحر افب. رئوو ارافاض دالش1 

'•أبوذاويا وواْ التشريق*؛ ثاوأيام ها يثكث، مز، ؛ل 
لأ؟فروصت؛١^١^١؛ ابن، وهل 

لبيانهو إيإ الشعور عدم ذكز أف عل —يدل الشهور عدم ذكر دوي، الأحاديث مى 
عم.بقضك العالإء عند ينئي ما وهذا فمهل، الوالإ 

حرالحرام المشعر عند وهم، ه البي إف الُظيمي• ؛^ ٢١إل اُظروا -ا ١ ل- 
الحمزه،ونى م محم، وادي أ'ثرغتي اُه إلا الإبل، ئرعة ومعلومة مار، مم جدا أنمز 

سركل من أنز م مل، نا عؤ ونحز سنا، ومثئ نلأة كحز النحر إل م، دم 
ثممحاى، الحلاق دعا ثم مزنها، من وثريت، لحمها، من وأكل طبحن، ثم قطعة، 

العيي..يوم صحى هدال، كل ٠، الإياصور طواف وطاف، مآكه إل  J_^jويهلين،، لبس 
ساويوقتر ق يعنى الثبيعل، الاعتدال ونت، ق كام، حجته إف قيل؛ ومد 

تبماةمحؤئ\قافه ئديبارك بزكة، لكذهذْ الْلويل، بذاك والنهارليس والنهار، الليل 
مذوهدم كم، ومت عثوثِفي ينحه لا نا قليل ومت ل ينهل حر عنله ق للند 

لأءرك.ولكم اشَأذتارك نال ١^، بركاُت، 
وحرج•رمرم، مذ وثرب الظهزُنئه، وصل 

غ.بمثن.جابر ■حدبن، من (، ١٢١رنم)٨ المكب.، حجة بايت، الحج، كتاُب، ت ملم أحرجه )١( 



٣٧٥

بتابمزة زنت إذا هثئ: واس م بناجم_،؛ ليز اس: 
يخ،ممكوةجاال

فاحتلث'، مزرق الغلهر صل ائة لآ.بمنئ آني حديث من الصحيحي وق 
صظجابرا لأو '؛ الفلهرُنقه ق صل اية وظهنتئ جائر حدث يرجحوف هل العلماء 
حدثأو بالترحج، أول فيكون اُلإ، أش حر المدينة مى حرج منذ تماما حجته 

الصحيحتن؟ق لأية ;نحهبمنه؛ آنس 
عدوالخنع أمأكن ومتى اجئع، لإمكان للترحيح؛ حاجه لا ايه رى الدي لكن 

والرجمحح•الراجح إعال وابمع المرجوح، إلغاء بمي الرجيح لأف الرجح؛ عن 
إلحرج يم القهر، مآكه ل صل ه اممه رسول إل ت نقول أف يينهما وابمع 

صلاهافيكون معادة، الظهر حم فصل الظهر، يصل لر أصحايه بنص فوجد مز، 
الإشكال.يزول وببمدا ثطوعا؛ منى وق قرمبمه، بنعي مرديرأ( 

نقولتفلا فيه، القياس يصح ولا حكم، به يتعلى لا طردي، وصم، هدا ]١[ 
بمرالمب؛ث لأف واجس،؛ عتر ^١ صار واحّ_ا عتر عزهه لإل يمر البيثا كال لما 

٠.مصزس بن ءنو٥ لحديث، واجب،؛ عتر عزقه ليله 

ومسلم:(، ١٦٥٣)رقم الرؤية، يوم الظهر يصل أين ياب، الحج، نحاب، اوخ1رى■. أحرجه )١( 
(.٠١٣ رنم)٩ الحر، يوم الإظصة طواف، اسحباب باب الحج، محاب 

١(. ١١٢ رنم)٨ النك،.، حجة باب الحج، كتاب الم؛ مأحرجه ر٢١( 
رقمعرفة، يدرك لر من باب ا،لناسالث،، كتاب داود! وأبو )؛/ءا(، أحمد الإمام أحرجه )٣( 

رقمالحج، أدرك ممد بجمع الإمام أدرك فيمن جاء ما باب الحج، كتاب والرمدىت (، ١٩٥٠)
يالزدلفة،الإمام ح الصبح صلاة يدرك لر نمن باب الحج، منامك، كتاب واكسائىت (، ٨٩)١ 

٣(.٠ ١ رقم)٦ الفجر، بل عرفة، أتى من باب اياماث،، كتاب ماجه: وابن ٣(، ٠ ٤ رقم)١ 



اصضاه1مشصالإئماسبجضل ٣٧٦

للعباسوحص اممي. رسول ®أف روى عمر ابن لأل هوواحب؛ واكايث1 
مدلعليه• متفق ممايته® أجل بن متى ليال بمآكه يبيش أف التيب عي ابن 
ثو0.رحصه لا الأ عل 

وهداوحممه، أوثحوه، م! مسا، يطعم احمدن لمال ركة، إل ^١، معل 
أحزأة.محه صدق ١^أي عق دل 

^س:ووةط،وفيصض.
اشر.ق ذكزنا لما ؤوؤي دزفأ، ؤقئه:قوة 

ثةإه:ووه;شزثم.
أذنكهُتن ء إلا محن، لا لأَبجا وكها؛ ق ى قلا ١^، ه قأئا 
•^-^١

قدم، الثلاث، و سي الأولى، الللثي نغ ام ذذْ ق ركها يإف 
بمىالثثا:محااا•

مآكهق يبين، أف رج^بمئئ للمعثاس رحمن الثّول أف ييثؤ فقد هدا وأما 
العزيثة؟مماثلة يكولِفي والترحيص ٠، ر مماسه مذأيل 

وجمحة•ثى حميمإ أمنه بمش المثيت أف لنا سة؛، الأل [ ]١ 

أذمحشبمائه ق.بمثقمر(أجل للماس نحص ه الض أف الأووت الوجه 

بابالحج، كتاب ومسلمت (، ١  ٦٣رنم)٤ الحاج، مقاية باب الح^، كتاب ١لtخاريت حرجه أا 
عمرابن حديث من (، ١٣١٥رنم)التشريق، أيام ليال بمنى اليت وجوب 



٣٧٧ه1باسءربابسةاص( 

أجومن مسه  Jpالعني الواحب يثغ أف له يرحص ل! واجبا ولوكاف ٠، ِو 
عإر0.معئألحة 

مذمحلمام،مصه •كليه مال! متثْ فيه، أخمدهنءنحص الإمام أف الثاف• الوجه 
وللوهم الليلة ق وع-نه؛ مدان، ^ليلتن وق مد، فيها الالLاه مالث ونره شيئا. يطعم 

ا.اسندنص٠٢

أفالعجس، ؤمذ ١^٥٥، الأهمق بذات لبمت، اكثريؤ، اثام ليال ِفي فالمأله 
ا-لإ،لأممي ناكه إل ثزلتا إق فلأن! يا السائل! يسألة ما حنن من الإف الثاس بعص 

مح،؛كل دم، عليك يقول•' الم؟ عند إلا أزجغ ول( ط إل الرجوع ل محت ثم 
فيهادما•أف بصحيح أمورليس الدماءِفي مذ أؤديه تسيل يعش! دم، فيه 

ثئءإمحاب م لا وأف ١^، حماد ق اشَ ظ أذ الإنمان م يجن، ^،١ 
فإذادللث،، ثن بمأل1ئ، نبم١ةئؤة^ئاث٠ ١^ لأف اش، محئئه لر قيء تحريم أو افه، يوجنه لر 

تقول؟

إلا١،^،، وجونم، عل يلين هناك ليس وقدا الميت،؛ مسالة ق منه فا،لساله 
مدالرخصة لأف أيما؛ القوي يداك ليس استدلال وهو العثاس سمو>ث، 

الثسولأ0 ا اأرام(ر ربلؤخ جاء.في ال ُْ، العزيمة مقابلة عر ق ثأق 

بابالخج، كتاب لم! وم(، ١٦٣٤)رقم الحاج، سقاية باب الحج، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
عمابن، حديث من (، ١٣١٥)رقم التشريق، أيام ليال بمنى اليت، وجوب 

(.٦٤٦)Y/ الهج العمدة-كتاب نرح انظر! )٢( 
(.١٣٣٥)٣(؛لوغالرامرiم)



حنبلاحمدبى الإمام ص ي اركا،في ض اص،يق  ٢٧٨

Jr  أفنغ ٠، الخيور "ثوم ورحصِفي الأخلك، أو الإسؤ امحر "قوم عن حيت يوم
بميمه1؛ ؤإذ ئقما الخز بالرخص يزاد فقد مز، من لر؛٤^٠ الخم قوم 

رم•
للخياجبمغ نا أكؤ ونا لي، نلألألي المأله إة موَل: أن والحاصل 

زحامأجل مذ فيتاحروف والم، الهزاف أجل مذ العيد يوم تكهِفي إل ثزلوا إدا 
عليهم.لاؤأ■(" نقوو: هؤلاء فمثل أي'طريقكاف، الروومذ ئهولإ أوعدم الئيارات، 

فهلمكائا، تحد ولا محاول الناس مى وكثثئ مكان، جا لايوجد منى الآل نانتا! 
مولتأو ثئم، حسن، وائزلوا دم، فعليكم واحمس، عن حصزيم إمحم لهؤلأءت نقول 
دم؟بدون شئتم حيث ائزلوا 

أول،باُب مذ فللممدر لللخاحة الميت رك ل نخص إذا لأن؛ الثاف؛ ا-محاب: 
يكونحص اخجاج؛ غيإُت، إل يكون ما أهرب يزلوا أف نجب ايه نرى لكذ شك، لا 

مزق اليث، تمط لما إية ،؛ J^jلا واحد، مكان وق واحد، مظهر عل كلهم الحجج 
روجهابيت ق المكنؤ الحادة عن تمط إدا الفقهاءت قال كإ مكان، أي أذيتواِق فلهم 

مظهرعل الحجج يكول أل ويثمح، حجج، هولا؛ نقوك بل مكان، أي مككذِوا 
الخيام،رووس عل يزلوا أوأف مز، لكمِؤ، مكانا تخلقوا أف علميكم فانتمثس واجد، 

الحجاج.متتهى ق حيمة عندآجر انزلوا لكن 
الناسبعض لكذ هوطاهر، ما افب عباد الكيرعل مذ فيه لأإه~ وهذا"والحمد 

الصيدكتاب ث لم وم(، ٤٢١٩رقم)حيثر، غزوة باب الغازي، كتاب الخاريت أخرجه )١( 
جابرنمحهبمن.حديث من رنم)اأبما(، الخيل، لحوم أكل ل باب والذبانح، 



٢٧٩مماواامجرواواسةاص( 

ةفل:ِفيثنهنشاهاد

جرةِفيكلكل الروال، افئريقبمد 3،أيام ١^^، ا-بمرات يرثي يم 
منجدزيل مآكه، من أبمدها زهي الأول، بابمرة يسدئ حصيات، يسع يوم 

العمة.حمزه وصمنا كإ وينميها، المله وينممبل صساو0، ثجعلها الخم،، 

.^j^، وموما يكف الحض، يصسة لا موصع إل عبجا بمقدم يم 

معه،ؤإل العزيزية إل يذهبون متى ِفي مكاثا تحدوا لر إدا الهدايه" لهم افه ألا ~ن
هكذا،ليس  I،Jنقوشئنا، فيإ 3اككى اةوذو0 الوجوب؛ عنا نمط ئا يةولولت وكأنم 

آخرعند الناس نع صس امتلأ؛1 إذا اثنجد ق موو كإ الحجاج، ئزو ■صث، ارثوا بل 
مثلت.فهدا بنتك، ق وصل ادهن، نقووت ولا واحد، 

١^^وباتِق منى، ق حيمة آحر عند الميت، تحنر إيه ملنات إذا قائل؛ يال، فإف 
دم؟علمه هل 

مدان،أو مد أو درمحان، أو درهم علمه أخمد الإمام كلام فالحوارنجت 
ثيءمذطعام•أو 

إJه،الخيام ^١^، رلِفي مز 3، النزول ينكئه لر مذ أف ذكرنا قائل؛ مال فإف 
يذهبالمجز يصل أف وبخد العزيزية، 3، نكثا ؤبمخذ مز، 3، محيم لديه مذ لكذ 

^^^^ة،وَو1قإلأِفياليوماشس؟
3،أمام قالبي. الثؤ، خلاف لكثه باس، لا الفقهاء كلام عل فالحوابت 



^قضاه1همهمصالإئماسبجحت؛ل ٢٨٠

كيلك،وتنميها يمنه، ص مجعلها \فوئ0ر، إل مدم ثم يديه، واقعا اممه يدعو 
•١^١٢فناهِفي والدعاء الوثوق ثى ثيسل 

1اعندها؛ ولايقف النخر، ثوم رميه صمه عل يسح العمبه حمرْ يرمح، ثم 
التئريقأيام ^١^، -^1 يثكث، مز إل رجع الله. رمول لأ.بمها*أف عاثثه روت 
حصاة،كل ءح يآكمث حصنات،، بسبع حمؤة كل الشص، إدارالت، ا-إقمناات، يرمي 
عندها،ولأمف، الثالة ويرمير ؤثتصئع، القيام مطيل والثانته، الأول عئد يقف 
'•أبوداود رواة 

يكنب الوئت، دللث، 3، لأف يمينه؛ عن الثانيه تجعل أثه أعالم" ~والله هدا ا ١ ت 
العمة،حمزة يأبا أف أجل مذ الوادي تطن إل منه تيط هدا كاف بل مستويا، الهلريمح، 

ا.بمنةسل اله، ئنقبل ض الحالق كلأ 3، لكن اليض، تل من يأتيها فكان 
الماثة.وب؛ن بينه 

أنتهامواء لك، هوأيسر ما اللث، امنقولاأ الشديد الزحام وق هذا وقتنا وق 
الرميئودي أف المهم المحال، أومذ اليممح،، أوثئ الثز3،، الخلم، أومذ الملة، مذ 

رمك.تقول،في وما رمي، كيم، ثعرف مسرح، مطمئن وأنت 
يكونإثإ والدعاء العبادة، آحر لأما العمة؛ حمرة عند يقف لا إيه ت قيل ]٢[ 

نحيق.ففيه الوادي، محرى لأما ا،لكان؛ لضيق يقف لا إثه وقيل! العبادة، حوف_، ِق 
لوقفويم، لو لأيه يقف؛ ل؛ ه الرسول أف تجمل خميعا، المعنيان وتجمل 

الدعاءفيكون العبادة، هوآحر هدا لأف مف؛ لر إئا اثه وتجمل صيمح،، والمقام الناس 
خارجها.





سقضاه1همضصالإئماستيضل ٣٨٢

زنوا.الشمس والت فإدا الرمي، فيه يكون الدي الختذ يطلب 

اكلأثةئه1،محوو>زاو،ولأمحئِفيالأام 
أيبن كعهلا;ء به، محال لمن حلاما الزواو؛ مو يزمح، أف له محور لا و حى 

يرميايه ' لآمحةآدئئُ أخمد عن ورائيه '، حنيثهر أي أصحا'—، وبعض ٠ رداحر 
^سِضإلأبمملإائهلأئ

مطلما.الرس 

اثيئوئبام;نمدالئائل:نذ؛أئئة فإن 
فرالمافلة؟

والتإدا لكن وّئرج، القافلة ولتدهسر الهافآه، شنوا لهم؛ نقول فالخواب؛ 
عنه.يزنى ينتطع لا منهم 'كال وس مرموا، رجعوا الشس 

وصئقه، إل ذب لإ الززال، بمد ابمزة الأنماذ زنى إذا هائل: مال فإن 
صشمأتي،يممحخإلِز؟

خالثلكنه واجتا، يرك لر لأيه يه؛ بأس لا الفقهاء مواعد عل هدا فالخواب؛ 
والuل.الحريق منىأثام و ١^ و  ٥١

مبأزقائمحِفيلإنى؟فإن 

(.s\J،(\/tUU\-)ا(أخرحه 
(.١٣٧المناع)Y/لاور-محي)؛/اما■(،ويانع والسوط القدوري)ص:\را-(، محصر انظر: )٢( 
٤(.٥ والإنصاف)٤; (، ٣٩٩والخي)٣; ٢(، ١ )_:a اش ب رواية أحمد ام ائل مانظر: )٣( 



٢٨٢ةتاد،امجربابسةاس( 

رشامحق اب،ار مضل:وظد 
واجسا.عتت انتيماءها أف أحمد عن والمنهوئ شع. مذ يقص ولا 

حمسمن وأين خس، وخمس بأس، لا سمتات، ست، زش نن وداو،ث 
الخجةمذ ٠ارجننا ماوت نمحهبمن نعد نوى لما نح؛ إئ وأعث، أحد، يريي لا 

للمينع، رمست، يقوون وبنصنا سستإ، ومست، يقوو<؛ بغصنا ه اش ونول نع 
الأثرم•وواْ بنضٌ عل بنصنا دللث، يم-1،ِق 

التشريق،ايام مثاثز0في الروال بعد الرمي ؤ، يبادر أف الأفضل ثتم، فالخوامب،ت 
المجر.إل الليل الحاجةِفي ووئت، اليوم، بمه الخوان وونث، 

قجواز ووينا السني، طلؤع بعد وأهصلمية امحتحباس ونتا العيد يوم وؤ، 
أوللعموم.وJحيهلم لالصّعمة إما الليل، آجر 

لأفسايروا؛ أف الأفصل الناس رحمة عليهم يثى الذي أن نرى الذي أف مع 
إلابارم:اتزئب أ:دني ٠^^ نزيه بن س لأيدأن Mاذن 

الإسلام.لم رم لم؛لآةغناأيئ، ئوأنهز 
لإأرانأن:زسالأم، ايوم j مالذي للمريض لأك نائل: فإذ؛أو 

مالتلاثئ الخان أن:زص ئد تجن أد ذلك، شش نل قن الئاي لرم ال 
نرهثانيه.يعود 

العباداتلأة كاملا؛ الأئل اليوم عن أولا أف لأي ثدا لا، فالخناب٠: 
البييب.مذ فيها بد فلا واحد لثحص 



سقضاماينيصالإئءاسبجض ٣٨٤

ثئو:ظواعو
الئاتة.ومي الأول،!١٠يصح من يحصاة أحل إذ الرواية هده هعل مناسككم،؛ 

^اِسالأوق؛صلاكنضبما'ا.

أنئالثلاث الحمراُت زنى من انمزافه بمد تئن إذا ح: قال ]١[ 
فا،لولنالثالثه، ق أم الثاق ق أم الأول أهول يدوي لا لكذ واجي، حجر رمي يرك 

نالكقد فيكوذ كاملا، زبما والثاكة الثانيه ^ أن لأم \لأويى ي محق يقول: 
الأصللأف الأحيَة؛ من يبملها اُه فالصحيح دلك، حلاف والصحيح الاحتياط، Jابا 

اد.ِفيالئنىائزتساك
أهومذيدري ولأ أرجمابؤ، محثه عل ووجد مذثوثه انتقظ من وممردلك 

أ2\ضعَبا1ثهئ، هو لأثك الأخرة؛ من د[فيجعإة ملها، ١^٠؛ اومة من أو النزقة هذه 
قال،كعا أوحصا_،< حصاة ثزك ق ينتح ررإثه ثمل؛ ب إدا هدا الأخرة، هلامن ايه 

'أحمدرالإمام هوثص االولم،: 
رميت،ت يهول، بمصنا اممب. رسول ْع ايجة من رررجعنا الحديث،: ق حاء وأما 

يدل،فهدا ٠، علبمضنااُ دللئ،يمصنا ل قزيمت، ينع، زنيت، مول! ويمصنا يست،، 
عندإلا ُه مي لا لكننا به، بأس لا أوحصايين ة  ١۵٢ثقوط وأف وام٠ع، الأمز أف عل 

الصحابهلأف ينع؛ أو بحنس رميت، إيني ؤيهول،: ان إنيان أذ مثل الصزونة، 
١^.بذلكبمد محJثوا 

٤٠والغي)r/ (، ٤٨٣صالح)Y/ رواية أحمد الإمام سائل انظر: )١(  ٤(.٦ والإنصاف)أ/ (، ٠
حايرعي ام الحمحى عدد باب، الحج، مناسلث، كتاب، ائي: والن(، ١  ٦٨/ أحمد)١ الإمام أحرجه )٢( 

خ.ةنن.وغاص أبي( بن صعد حديث، من ٣(،  ٠٧٧رغم)الح،ار، 



١٢٨٥هاو،اثععرطواهمةار،هج( 

نئكأتزك لاك ثمٌ؛ ئني 1ا؛ هشنس تزك!وم ظءن 

الثانيهوعل علنه، لا الأول ١^١^ يعل أواسمح(، حصاة رك ؤإف 
بجغفيها1وظذمناوصِز

•يمغء يصدق ثعمدْ ؛)!، عليه. ثيء لا يامسا ست رمى من ت وعنه 
الثق،ترك الثالث، اليوم إل كله الرمي، أوأحر آحر، إل يوم رمي( أحر ثإف 

أثاملأة ١^^،؛ نأ ١^، ئأ ١^، زئل الية بميم لكثه ه، ي لألا 
بعرقهالوقوي كتأحم وقته، م إل دأحخْ نجار للرمي،، وقت كلها التشريق 

تع، ١IU^، تجئ جاذاث لأبج! ^l^، ١^، زب ه لج \ي 
ا.لكلصئزاط محئوعه، فعلها مع قوجب أيامها، مممرقهِفي قعلها 

اليومإل ئه الرم( م أؤ آحز، إل يوم رم، أحن رردإ0 : ^١٥يقول ا ١ ] 
ثيءءرولأ يوله! وأما قراصح، الثنة رك كوئه أما عل؛ها؛ ثيء ولأ الثنة، ئزك الثالث، 
:ؤ>زي:زمإلمالآضألأمح،̂ ض

المريض(وكالإسان يوم، كل يردد أف عليه ويسهم( مس، أمحي 3، مئزله كاف لو تجا 
امحتم،محظيهأفيرم،كليرم•

،قمول-هتيوما ؤيدعوا ينما يرموا أف للرعاة رحص الحم(. أف دلك ودليل 

(،١  ٩٧٦)رقم الخإر، رمي ق باب الناسك، كتاب داويت وأبو (، ٤٥٠)ه/ أحمد الإمام أحرجه ( ١) 
ريميوما، ؤيدعوا يوما يرموا أن للرعاء الرخصة ق حاء ما باب اّلج، كتاب والترمذي" 

كتابماجه: وابن (، ٣٠ ٦٨)رنم الرعاة، رمي باب الخج، مامك ئاب وازني: (، ٩٥٤)
عدىبن عاصم حدث من ٣(، ٠ )٦٣ رنم عدر، من الخإر رمي تأجمر باب المناسك، 



حتيلاصدبن الإمام ص ي ض السق  ٢٨٦

انتدلواخءهإس، أنم وااعجب محور، لا عزينه يوم كل رميها أف عل يدل رررحص® 
بنكهأذينش للعثاس ارزحص ت بحديث التشريق أيام ليال بمي الميت وجويب عل 
ؤبمعواثنما«يوما يزئوا أف للاعا؛ لارحص ت موله بمتدلوا ول؛ ٠ يم\يهاار أجل من 
الرميلكيومِفيمح•وجوب عل 

لعير•إلا واجب يومه ينمِفي كل الرني أف فالصواب 
يومؤلهر صلاة تأثم بجواز تقولوف هل فيقالت واحدةاا عبادة ®إما ملهت وأما 

اوستللمحمامح؟
اليومإل عثز ايادي اليوم زني ثأحثر محور لا إدف؛ 7أدا، يقولوف لا الحوابت 

.مس 

ردلا محُ ثم أن نجي للئني« محام محا الشريق »لآنأثام وؤ'لأح 
١^^،الزئث  Jlقوو: ؤإى لوني؛ أوبموة1دام الززال مو ^١٤١ ئها الأ؛ام أة بدلك 
الثلاثة.الأيام ب؛ن شايع فيه يرمى 

الزحام،___، وذلك الحمرات، زني الناسِفي مى ممر يتهاوف ت قائل قال فإذ 
ضشغإلكانابج،نءأذاثاث

مكابجم؟مذ محثوف أم هنالئ■ محتبوف الرحام 
البصر،أوكقيمة أومريصة، حامل، كامرأة ييب، أذ له كاف مذ أما فالحوابت 

بابالخج، كتاب ت الم وع(، ١٦٣٤رقم)الحاج، مقاية باب الحج، كتاب اJخاريت أحرحه )١( 
عمر)?.sctSابن حديثح من (، ١٣١٥رقم)التثريق، أيام ليال بمنى الميت وجوب 



٢٨٧ةت1واامعروابظااص( 

وأمامجي، لذ أما ثنلم لأنا الرمي؛ مكان إل قرغ أف حاجه لا فهده الس أويتم 
ولذزحاما قزجدق فإدا ادمي فتقووت الرحام، مذ غناي لكنها نشطه تكوف التي 

ظيبذلأنيإلاشمم،•
الأوقات.هذ.ْ الاولِفي الأنخوٌ\ل  01م: ئك ي لكن 
ماذاأجنة، ثحتنا وأنان، الرس، وترك أهله، إل سام رجل قائل؛ قال فإذ 

يتمرركاف إدا إلا الواجب، ثزك لاثة دم؛ عليه ومحب محور، لا هدا فالحوابت 
وحزج.نقه عن تام لأنه سن، ولا دم، وعليه يمج، فإنه يمز بالبهاء 

ئتوم•وثزل،، مرص ان إنمثل يرمي، أف يستملح ولا مكه كافِفا إدا أما 
زشالخال: لكجنةِسالجارمحيرامحمح فإنقالقائل:تش 

له:قيل ثم ^٠، كل ل وهكن.ا موكله، عن حصنان ونع مسه، عن حصنان تع 
المحح؟ما موكله، عذ محنربي يعود ثم مجه، عن الخلاثه الخ،از ينس أف يلزمة إيه 

واحيمكان مذ موكله وعذ مجه عن يرس أل محوو أيه الصجح فالحواب؛ 
إليدم، ثم موكله، عن الثح ثم مجه، عن الثح يرثي ت يعني واحد، موش، ِؤ، 

مجهعن الثاكه ا-بمزلْ يرمي ثم موكله، عن ثم مجه عن الئح ممي الثانة ابمرة 
أقيمالصبيان ثن زنزا الذ.ين المحاثة فنل ظام لأن ثاتا، ءي ثن نأ ولا 

العملهدا بيسل الومت، هدا ق الماس إلزام ولأف يرجعوف، ثم بجملوف يكونوا لم 
محهظهم1(شمذمم•



صضاه1نينيصالإئماسبجضو ٢٨٨

بصالثيب ثرك له هور محمى مصل؛ 

وركجوبز، ببز ائت، رك الحاج بمائة وأقل الإبو، لرعاة ولحوو 
ٌنني ل امحغ وقوا أظوا، إذ الثاك، أب التاق، الأئوأو ام 3س 

همحنعمر ابن لحديث المنتملة؛ القلأ يومِفي م زس ءرموف باش، والرئي 
ولعث1س.الأخضب ِق 

رميرموا أف الإبو لرعاة ه اش رنول رررحص عدي؛ بن عاصم ومحال 
صحح.حد.يث، أحدمماا< النحر، ثنيقزآ ^٠^٠ رض ءد٠عوا م النحر، 

لدللئ،.م؛ وخص ام، ؤانتقاء ثاوءة، ضنون 

هدا؛و ماله، أو مجه عل أوحوف مرصن، من عدر ذي وكل 
يوفالب؛ئويه الرعاه لزم بمر عليهم الش٠س عربت إذ لكن معناهم، لآغمِق 

مهملتلا اووج إل كم حاجه محلا النهار، زغيهمِفي الؤعا٥ لأو الئماثة؛ أنل 
ينتهور،الئماثه وأنل علته، وجست، حصنها ؤإذ ا-إئمعه، عنه سفل كاآريص 

فىمحةلءبجن4لمابما'و
وأهلكالثزط العامة، ١^١^ لب يئتغنول من والثماة مثل ]١[ 

بمتىتن كل أشثههلم، ونا المرور ورجاو والأطاء وائنئصتن الإطفاء 
السن،رك ؤب للماس السل. ترخيص عل قيانا الست،؛ عنه ينمط قإثه العامة 

عليهاف صل المئ، محإ رحمن الرض أصحاب وكدللث، الحاج، بمائة أجل مى 
•ينلهم فهو لم،ن الميمصايح يئنغل كاف نمن وسلم، اله وعل 



٢٨٩ةت1بامج)وابساتاص( 

والإتجا:ةولإش

يماو: حابنا لأو عنة؛ م من يشط أذ حاو الإش عن عجز وش 
نت5لإام ^لآظأذ:ضلكظاةلد محهإ. ^١^، ١ض 

١^٣،شم نقط النا-ءب اة ب:LزئئإثادJئ؛ ئأ:ترأ محة، زنى ^١ الناث، 
^محلكذأذذلأجاث،وإلأملأاا'•وإذمم]تان، 

المتثنيإل مى ئ ترغ أف احتاج كمريض حاص عدو له لكف ش أما 
العامة،يالمام يثتغالول بمن العلياء بعص ألخثه فهدا له أزيح لأيه بتيه؛ أوإل مثلا، 

وبمبجالمشش/
لاور؛ضإز لا مول: ٢^١ نم أسثا بؤض الست، أثه مدئنائلنا:إو وظ 

ؤيئتغلالبيث بمغ أف بأس -لا دللث، أسه وما ليطثه وحرج ثيء له صيغ وش 
ينسه.

لأأ\إئراخوذلك المرونة، عند تحورإلأ لا ام ل الماثة أله ما ١ ل 
هاي ولأف [ ١ ]اوقرة:آ"بم ِسيم وأمحت؛ تلج وآتموأ ؤ تعال: افه محال ومد ا-قج، أجراء 

شهالثني ناشز أف بد لا أنه عق هدا فدل ولا ^"^^١ أف ^•^١٠ يأدف لر 
أ0فالواجب وحطأ، ئط التهاون من اليوم الناس بعص معلمه وما كدللث،، وهو 

أفورأينا دللث،، جربنا وئد الليل، إل أحرم الرحام ئ يمنى لكف فإدا بجته، يرمي 
فمارواالأو، يراحموتا القاس بدأ لكن الخثؤع• إل وأمرب أسهل بالليل الرمي 
الليل،م إل الرمي، ثوحر الأيام ئ يوما لعلنا يدري ولا ب،كية، باللتل يرموف 

يزاجويا•أف أيضا واحثى 



سقضامانينيصالإئماسنيينو

النفريوم حملة ل ت محل 

ااظسؤيعلم التئريق، ايام نط وهوأوالضر، يوم الإمام بجلب أف ؤيس 
مالأ:تكر، ثي من زيلتن عن روي و وودمهم؛ والتاض، محثل، ام 
أحرجهراجأتؤ'ُ بمال ويحن التثريؤر، ايام أونط ثنن نحلبح د. اممب رموو رررأينا 

ثوميه، ائ ذإي ذللئ،، أذ إل خائ دالأ1س زلأو أنوئاثئ. 
يiةا١ا.

لكنيوم، كل أنيئ أف أمتهليع لا أنا مال،: فإذا للصزوتة، إلا تحور لا اليابه إذن 
أنأجعلهاِفيميوم•بإْكافي 

^نم،محكئادتصثورفيم:نآ
هوياوهء_إ المتنس1، أف معناها النائب، يد ق الحصاة عبمل إثه وموله 

إدالأثه محن؛ عتر هدا الحاصر ومحنا ق لكن ؤيرمي، يدْ ق الحصاة ؤيصع والنائب، 
إلربه يلم، لا صغثرا كاف إدا يريدوف لعلهم لكن ينمه، يرمي هناك إل وصل 

اونى•
التودع،وأحكام )لضن، لثع1ثيلم نحلبهم عثز، اكايخ التشريق أيام أونط [ ١ ] 

طريقعن هدا يكول أل ممكن الحمد~ ~وش والأل إليه، محتاحول مما دلك، وعي 
ؤياالإذاعة، بواسطة العلم أهل يى يثئم من الوين، ليلا، 3، محعل بأف الإذاعة، 

يكوفلأية جثيا؛ هدا لتكال الأيام! هده ق المشاعر حاصأل إداعه يعلث، لو حثدا 
م.



٢٩١ةتاد،امءرواو،كااص، 

فضو:وامبمم
ونمطالثمي، غئومسا مل مز يتمر، أف ناحب ١^^؛، اليوم رمى ؤإدا 

الولأ،بم، ، ٧١ضُ 
،٥١لموو الزواو<؛ بعد ١^ مى والثس الإتوثه مزثرمته وهول، عنيت ؤإل 

٢[.لاوقرة;"ا• علتوه هلآإ3م طؤ وس عينه ذلآ.؛دم يومح( ف، مجل جنش ينال* 
ئته،محلاإم قوؤنآ j، يتجل، يثى يلأيه، مر ارآيام اش.I رنول، ويال، 

النهار•لساض انم واليزم؛ المحمدي• وواْ عله" محلاإثم تآحز وش 
الثس؛زلا ائت، يونة ٣ باحة، إلئها عاد ثم منها وحزخ رحل(، ثإل 

ممطلم،وُداصار

عثز،واكاي عثز، والحادي، والعاشر، والتامع، الثامن، منة! الحج وايام 
والعاشرعزهة، والتامع الوؤية، الثامن حاص* انم له مّها واجل م، عثر• والثالث، 
الثاف.١^ نئن والثاJثإ الأى، ١^ خثر والثائ ١^، خشن والأدتم، ١^، 

تعال،:اضِ لقزو اشس، موُت، مل قمح أو د فلا اشثل أراد إذا ]١[ 
انتهىؤإذا الظزف، انتهى اشز عا:ذا ؤإذا ليئلرث، ون، شنلقِوشه ^ئش 

ظ،صإداكاولإيلفدازمحل،سلئوذ٠ محل ^يجتيكنئثاك 
ملاووج من ينش لر الزخام لكثزة لكن ونشى؛ نتاعة ورح)، الختام، وهدم 

وايزل،؟قف، نقوj،؛ أو تإرْ ؤ، ينتمؤ فهل الشمس، غرومحت، 
وحرجالروال، مل، اjنحJ، لؤ وكيلك عي،، حرج ولا ينثمر الأول، الجواب،• 



سقضادئيهمههالإئمأستيضل ٣٩٢

؛aIvيدحل«ئإ الحصب، ينزل أو مز لمل ينتحب أصحابما! بعض يال 

ثعجلانه عليه بمدى لأيه أيئا؛ باس فلا ورمى وجع الئمس زالت يلثا مى، مذ 
•_ل 

للث_حليتأهب ول؛ مز وئوِفي عثر الثائ النوم ِفى الشمس عابت إدا وأما 
سوىفيإ وثاحر يومم، دمجل,في حالإن• للحجاج جعل الله لأف القاء؛ يلرمه فإل 

العد.من ؤيرمى يييث أل عليه فيجب دلك، 

ثكفيهمهل التعجو أرادوا إدا مر لضغ، مز حارغ ثرلوف الدين قائل؛ مال فإن 
العادنة؟يوف التعجل نثة 

صروؤة،مكاف هدا ومكاتإم مر، ق ليسوا لأيم دللث،؛ محزيهئ؛ لعم، فالخوابت 
مثلأكلالممبض،س.

ط،بجلمحوزىلئاأل؛ح،؟الحال ارأةِفيهمنم دالقائل:فان 
زمعهبنت لنودة وسل؛ علته افه صل البي يأذن ل؛ وقدا يجور؛ لا فالحواب؛ 

المجرراُ،مز مزدلمه مذ ئمج أذ قا أذف ؛ل ينين،، أذ دقيآة~ سه امزأْ ~وكادت، 
فه.والحمئ. وايع، فالأمؤ بالليل، يزميذ أف وللنثاء 

كل:زمِفيالأيلوفياتيار؟
واحد.يوم ق الثلاثة الأيام جرات اجع نةولت فالحواب؛ 

كتابت لم وم(، ١  ٦٨رقم)١ بليل، أهله صعقة قدم من باب الحج، كتاب \وخ\وي.' أحرجه !١( 
حديثمن (، ١٢٩)•رقم وضرهن، الماء من الصعقة يقع تقديم استحباب باب الحج، 
جممؤبمها٠عائشة 



٢٩٢مماو،امج)ءاو،كاص( 

والمعرب،والعصر، الظهز، بيا يصل عمر ابن ®كاف قال؛ ياؤع روى لها 
عك.متقى ه« اممه زنوو عى دلك ويدكر هجعه، تبمجع يم والعشاء، 

اممهزثوو نزلة إما بئق، الأبطح رول ®لتس ت وعايشه عباس ابى ويال، 
ا.رْتهعها عائشة وهدالئظ علميه• مممق يروجه® أنمح نتكوف ل. 

لأيكنوءي، تنازو فانه الأو أثا خانا، الشي كاف رنن ثداِفي ]١[ 
لأومنة؛ فيه النزوو مال(؛ من فمنهم العلعاء، فيه احتلث وهدا فيه، سنن، أي، ان للأن

ئداي نزل ثنن الثالث اي الثلأن،ق ابمزات زنى حئن البث 
الللم قامِفي يم رمية رمد ثم والعشاء، وايزب والعصر الظهر وصل المكان، 

ماشم، صل ثم وثلماف،، الحرام، ال؛يت، إل فنزل، علمته" وسلامه اف ~صلواتا 
انحزفإلالمدطر١'.

أنهلأية أجل ثى البي ئزلة لد،ا بنق، لئس إثة العلم؛ أنل بعص ومال 
'•عباسر وامح، ٠ ءاJشهر رأي وهدا ؤلبمشح، للمحروج، 
الثمر،ثراعاة اجل أومذ ثتة الثىع معل كون يتن، الأمر دار إدا مائل• مال فإد 

الشروعئةعدم الأصل إف أوموو،ت منة، ايه العبادة ؤ، معل محا الأصل إل مول،• فهل 
أيةمنرؤع؟عل، دلتل خم،يقوم 

عمرابن حديث من (، ١  ٧٦٨)رثم طوي، بن-ى( النول، باب، الخج، كتاب، الخارتم(ت أحرجه ( )١ 

بابالحج، كتاب ت لم وم(، ١٧٦٥)رُم الحصب، باب الحج، كتاب الخاري; أحرحه )٢( 
(.١٣١١رنم)بايحصب، النول( امتماب 

بابالحج، كتاب ومساومت (، ١٧٦٦)رنم الحصح، باب الحج، كتاب الخارىت أحرجه )٣( 
(.١٣١٢رقم)بايحصس—،، النول، استحباب 





٢٩٥ةت1بارعجردابكاص( 

علتهاودل؛ ولا حزحش نثتاء، أو حائقا كاثن، إدا إلا كالرجل، والزأه 
بدعاءفتدعو المنجد باب عل يقم، أف ئا ينتحث، انه إلا للحر، فديه؛ ولا 

امح؛عا"■
عنرد لر هدا لأف المنجد— ياُب عند وقولها "أعني بصحح ليس وهدا [ ١ ] 

ملتيهن،مل: ولر إدلااراُ ررملتممز : Jliأفاصث، محي صمه إل ثه: قيل ولما .، ١^٠ 
المولع.يدعاء وثدعو المنجد باب إل 

يدهن،أف بدون وهمج ويلغ، علتها نس أوالنمناء الخاتص ا،لرأ0 أف فالصواب 
فتدعو.الحزام المنحد إل 

ثزجغل؛ فزن أن:زجع، قليه بم، إنة قلثا: ا،ليقاُش محازز نن قائل: قال، فان 
يرجع؟أف يلزمه مهل أخرم مإدا دم، معليه 

عليهانتم فمي. تحاوزْ بمد أخزم ثم إتحزام، تلا المتقات، نجاور إدا لا، فالحواب: 
محرم.أف مل ا،ليةا>تؤ إل يزحع أف طزمه إثإ يزحع، ولاثلزمه؛أف الدم، 

الإسافأف العوام بعض يظن العلم، طلاب ثا يثظن أف يثني أله موهده 
نذف1ات، أحل. الأن أنا لوقال: يعني هاجس، علط وهدا والدم، الواحس( فعل ( joنحر 

إلأدمت، ولا هدا ^١^ من احرم أف بين( نحر أنا فهل ومآكه، المقايت، يين( الهلريؤ( 
ا،وقارت،؟إل أنجع أل أونجب دما، وادبح أونجب تيئرة يع اليقاُب 

الناسبعفن فتجد بالخيار، لسثإ فأنن، للميقات؛ رثع أف نج، ياكاق، فتقول 

توملم (،  ١٧٥٧)ريم أفاصت، ما يعد الرأة حاضت إذا باب ا"اج، كتاب البخاري' أحرجه )١( 
دظ^بمءا«عاتثة حديث من (، ١٢١١)رنم الوديع، طواف وجوب باب اُلج، كتاب 



سقضاه1همشصالإئماسبجضل ٢٩٦

ؤإذالبمد، و لأي ١^؛؛، الجانَلزئيا ئثان3ة مو ، L^yو\0ظئط 
اتلد.ق يوجتت ما حمها لم°يوحدِفي لأنه علتها؛ وحؤغ محلا قاوقه حش لمْدطهر 

بمودعأو:محوأو:شل
ررعذروي ي والإادّا، الركن ( JUاللّزم ل يقف أف للمويع ؤيستحب 

وذزاعتهووجهة صدره يوصع والجامحب، الركن بتن يام انه عمرو بن اش عبد 
رواهمعله،ا ه اش رثوو رأيت هكدا وياوت بنطا وئنطهإ هكدا، وكمه 

يائي•أبد 
قكثكظق،نائتيكثا:ئصهم

إلبنعمتك بئنش حس بلادك ِفي و-ؤدتح، حلقك، مذ ل شلجإذ ما عل 
•رصا،•••••••• عر ئارذذ عكب رصيت كنت لإل نثكي، أداء عل وأعم محلث،، 

دما،وأدبح جدة مذ أحرم ئم ثلاثه، أو يومتن وأئعد جدة، إل ٠^ أدهب أنا يقوو! 
هدا.نحون لا نقوث,' 

للتوديع؟اوجوع أراد ثم  ٤٠٧ولروأبني نقه مذ حزج إدا قائل: مال فإذ 
يثملءزما~ البمد هي المفر ائه مبأف المول ~عل عرئا البمد فالحوارن،ت 

بعرفمحددة قلنات ؤإدا المزل، هدا فعل بالأميال، محلذ0 قلنات ؤإدا حميتا، المولي 
المول.فعلهدا

لورجعلأثه ١^-;^؛؛ يلزمه ولا الدم عليه انتمز المفر منامه نحاور ؤإذ 
إيم.عليه فليس العامد، عن ؤئتلما الحاهل لكن جاهلا، ولوكاف ينمميد، لا 



٣٩٧؟ت1واامجروابهمةاص( 

أذئثإل ائصز1ق أوان ^١ دارى، محك ص يئأى أف دل الأف ئمن نإلأ 
^لآاك،الأهأهأمح

^١^^،مقل، وأجمس ليي، ل وابمه ني، ِفي والشته ^،، ajو النايه 
مدين•ثيء كل عل إيلث، والآحرْ، الدي ح؛وي بئ واول أبمجي، ما طاعتك، 

'•اللمي عل يصل لم محس، الدعاء مى دلك، عل راد وما 
ففل:محامحئصيافم

\لوذ\ا؛طواف، عذ أجرأْ اُلتروج، عئد مطاف-، الزيارْ، طواف-، ومذثرك 
المدوم،عذ'^١^، ١^٠^٠ طواف، كإجرا؛ ماجرأعئة، مه اقصود به يئصل لأنه 

اشصل البي ص لأ لر ولكثه العلم،، أنل يعص احتاوْ مما الدعاء هدا [ ١ ت 
والتصئغعئيجل فه ا-محوغ فه ويطهر وجاح، مثابب وهودعاء وملم، آله وعل عليه 
الونحعهدا إف م شاء، بإ محلييغ نجثز لر ؤإف به، مل؛دغ ان لأنتنثر فإل إليه، 

١^^٤؛،عند إليه يمحل أف الإسان عل جدا يصعب وال؛اربإ الركن ب؛ن ما الملؤ؛ 
اللميعن روي ومد مرعا، منتميان والثأدي والإيداء وثأذ، بإين*اة إلا الحاصر الومي، 

ملأثواجهافتؤذيموي، لأأئرذرحل لعمزت ، ١١٥أنه وتلم آله وعل عليه اطه صل 
ؤو(ارمنهلل قانشله لألأ قانثلاه مزجه وخدن قإِن الفذ، 
إةنأ نثاهدثا، ١^، الشديدة طك ئزاحي أف ان للأنضي فلا 

أحنى.أذية وهدم أيمحا، الهلاف فيمحيمول عشعول الناس 

ظنغئن.عمر حديث من (، ٢٨أحمد)١/ الإمام أخرجه )١( 



اسقضاه1همهمصابمماسبجضل ٣٩٨

وافعن عئزثث لمْ الزدج بملزافه وى ؤإذ ائنجد. نحج ض اكنض وصلاة 
وى؛،.U لامرئ ررؤإثإ كوك الزيارة؛ 

ثزحغص ؟^١ إ-ماْه عل يمي الزيارة، واف رك تن محأ و-ممة 
١^١،يالتحلل لة حل مد لأنه حنب؛ ^١ء ١١عن أنإ-مامة إلا للزياؤة، مطوق 

ئلثتيءإلأاكا٤أ١'.
الأسانعهد آحز كوف أف منه والعرض واجب، الودلع واف أف نبي [ ١ ] 
—الأناصة ~وهوواف الريانة إداأحرواف العال،اء؛ مال م ؤمن الطواف، بالست، 
بعأتم|ثاأولما وعثل ١^^، ءاف، عن لءروجأجزأه ا-عند فطامه 

الخدوم.^١؛؟، عن العنزة وافج كإجزاء الممصوذقأجرأ، هئصلبه أيه الأول؛ 
واصح•وهذا الطواف!،، -صث،كاذآحرعهدهبالثت، اكود؛ أثةحصلُه الثايه: 

حالات:ثلاث، له التل لكزثدا 
0 ٠٠َ ء  م النيل.وافج عن مجزئ الإفاصة، عافأ، ينوي أف الأول: الخال 

الإماصة.وافج عن محزئ فلا الزيغ وامؤ يزي أف التائه: الحال 
الحالاكالخ:ألثؤثةابا.

مزاصح.والثالثة الأول فأثا 

الإفاصة؛واف عن محزئ لا فإنه الودع- ءام، ينوي أ0 -وهي الثايه أما 
الواجب،،عنه عئزئ فلا لداته، مقمود وهو منه، بد لا ركن الإفاصة ^١^، لأ0 

الستإل يزجغ حى مذإحرامه مذ نا عل يمي أنة هدا عل نئ اأ5لث ولكذ 



٣٩٩ه1وااماإ)وابحاص( 

نحل

واحد.مجزاوْ صدا قتل وإ0 اقري، صو عل زيادْ المارن عمل وليزل 
قوهوأمحنه نقح وأينوا ُؤ لعال! الله فول وتنثأن؛ طوامحان علته وعنه؛ 

بأهعالنا.وتامه، لاومرة:ا'؟ا[ 
طواقاؤ طافوا والعمزه ابج حمعوا كانوا الذ«ين ررواما عايشه؛ ذ{ °ؤولنا 

عليه.مممق واحداء 

وواهوعئنتكاا لحجك طوافك اريثعك مزين؛ لما لعائثه ه الئى ومحال 
\ذئ)-ىفيأنتال ئت.تحلئ ابجظ واحد، جش ين ح %،\ ؛ثبت. 

النيىئاشءتيا'ا.

.;^١٥مال تجا وهدا ويطوف، 

مآكةؤيذحل محلا، يرجع أف لّ نقول• أء_ عنرة، إل بماج رجع إدا ثل لكن 
ويرجع؟ويطوف محلا، 

ؤمصز،ؤينتى يطوف م القات، من أولا بننزة نحرم أثن الأول، الأحوط 
بالعمرة،يأئ أف فالاحتياط سكا، يريد وهو بالميقاتر مث لأية للإفاصة؛ يطوف ثم 

يمم؛أتى وطا صح، الأول اشحلل بعد بحمرة لوآتى انه لآذهإ؛دئ العلياء يكز ومد 
صحيحا.دللت، فكان الأول التحلل بند 

 ١[ I! صداثل إدا وأنة منى، لأ ^٥، ٤١كعمل عنله المارل أو هو١^،>^ هدا
لالإذاده:هه[ثنو ئ ؤئ؛ةٌمثل سبم\ةهؤئاقت افه لمول واحد؛ جراء فعليه 



ايدبذحسلالإمام ؤوص الكاي ض اصيق 

وثثؤوواجباته الحج أركان و محل• 

والثنيالإ-مام وِفي الزيارة• وطزاث اوهوذ الخج: وأتق0 
رواقان•

بمردلمهوائت الثل، إل بعرمه والوقوف الممات، من الإحرام وواجبايه؛ 
ji __: الندَأع.زءاف زاوي

روايتان•بمش والميت اش ول 
وانتلأمفيه، والاصيخ والرمل الخدوم، وطواف الإعتثاث،، زئنته؛ 

زالأدلكث،زااءهلأ،، ئزاصمه،، ق والمثي و\لإؤثز\؛ الحجر، وتنبتل ١^^٠، 
واأزوة.الصما عق والئعود والاJعاء، 

روايتان.والثني الإحرام وق العمزةت وأركان 

الروايى•إحدى ل الخلي وؤاجأهات 

صزالثني، الطزاف، ق م زالثئن زالJكث، زالو.ثاة، الئنل، زثقها: 
ثيءئي ثتة رك ومن دم، هنليه واجبا يرك ومن بؤ، إلا سأكه يتم رم ركئا رك 
]١[َآ» 

.عاله 

يأئنمحاضُذاصاغإدس
فيهاهوالواحس، ما دللت، يعد يكروا العبادة صمه ذكروا إدا قذههئئ العل،اء [ ١ ] 

اشثور،بعد يأق التفصيل لأ0 التعلم؛ حنن مذ انه ئك لا وهاوا هوائنثب، وما 



ةتاواامج)باواثاص(

الواحس.وعتر الواحس، ؛ juله يميز حينئذ الصمة بذكر العبادة الإئثان يصور فإدا 

الواحسيميز أف فاراد والعنزة، اُلإ صمة ذكر من انتهى واالؤلم، 
ثدام  jjbدلل إل محاج لأنه ^١؛ ضني الممييز أف والحقيقه والثق، واوكن 
دليل.هناك يكوذ أف بث فلا ثنة، الحمح أوت واجب، الحمح لقلنا! ؤإلأ التميز، 

ررالحإءزفئ((را،.اليإ اوئوفبمتنيه((ِمو يقوُل:»أنثانالحج: 
ثئصؤإنز ؤ تحال اممب لمول الإفاصة؛ طواء1، يعني الرياية؛؛ راطواف الئاف• 

٢[.]ا-قج:ه ه آلمتسيق ألنتا ؤلتظؤمإ نذؤدهم ؤل—يؤنؤإ فنهم 

الآئمملمثضملأمملمثث؟^ل:
عليدل ٠ هل٠٠ر ٠اأحابثتنا :٠ البي همال ههبمثاحنن صفيه حديث، قلنأ: 

أنئثكئلأَظاجإلأبه.
الإحرا؛لأقثبهمحالإحرام،ل^محاا

ركن.أما ثك ولا النثالث،، ق الد■محول تثه يريد 

رقمعرفة، يدرك ب من باب الناسالخ،، كاب داود: وأبو أحد الإمام أحرجه )١( 
ائي!والن(، ٨٨٩)رقم بجمع، الإمام أدرك فيمن باب الحج، كتاب والأرْذىت (، ١٩٤٩)

الناسك،كتاب ت ماجه وابن ٣(، ٠ ١ )٦ رقم بعرفة، الوتوف؛ فرض باب ا"ني، مناسك كتاب 
قهقه.يعمر بن الرحمن تمد حديث من ٣(، ٠ ١ )٥ رنم الفجر، نل عرفة أتى من باب 

توملم (،  ١٧٥٧)رقم أفاصت، ما بعد المرأة حاصت إذا باب الح^، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 
حديثمن (، ١٢١١)رقم الخائض، عن وسقوهله الودلع طواف وجوب باب الحج، كتاب 
ةْتوهبمها.عائثة 



سقضاه1يهمههالإئماصبجص

^٠?،١۶١٢١راة الئت.ت لمول ثزط؛ هي إي ه ل( س لكن 
ثوىثاء إذ الإساذ وأف ئئة، إثه يقوو(ث أحد ملأ ؤإلأ ٠ دوىاار ما امرئ يفل دإما 

^اءلمتيلكذإثاأمامطوإئأمأثتي
منالحلان بعض الدلإءي، يدكنها التيه نمول! فنحن هدا، أو هدا وسواء 

الوضوء،ئزوط وق التيه، منها الصلاة ئروط ق قالوا كإ ثزط، أما ادات العب
يهالواِفيالإ،وسكادكونَظا.

الناسمعل ما مثل ويعل ينو، لر الإساذ فلوأف الإحرام، ق من بد لا انه اير 
دولسةف1نئلملإغ،لأثدساقة.

أموال!ثلاثه الثني ق أف وتتق ررالثص(< ١^^! 
ص

أن4ُثاحئعو1م.
\ص:

يتكافان؛يكادان أوواحب ركن بأيه والموJا ثتة، ^ Ijالمول الأقوال وأصعم( 
لأ0كلأمهإلهدليل.

المولنن!لومال ادثات<ا من الإحرام رروواجئاته! ! ^٥١٥ف؛قول، الواحات أما 
ررالإحرام^_J؛! من الفاهلم مهم مد لأية أوصح؛ لكان اليمان من الإحرام يكوف أذ 

الإمارة،كتاب ت لم وم(، )١ رقم الوحي، بدء كان كف باب الوحي، بدء كتاب \رخ\وي.' أحرجه ( ١] 
اخناب؛محهؤقبمئ.عمربن حديث، من (، ١ ٩ ٠ رقم)٧ ااإن،االأمال؛النةا<، قولهه: باب 



مماوااسعروابسةاص(

يكولأذ الواجب بل كيلك، لنس الأمن أل والواى واجدة، صمة أما اليقاتا، من 
الميقات•بى الإحرام 

اليةا0من الإحرام الواجث،ثمن أف بمهم ربإ ادةادت،اا من ررالإحرام دنت،ت فإذا 
ررأذهلتات إدا لكن الميقات، من بوصفه الإحرام الواحمس، يعني• الإحرام، فيه فيدخل 

منالإحرام كوف أف إلإت، ما المقاتا« من ءرالإحرام موله; المؤلف ومراد 
يته.الإحرام مزاده وليس اليقات،، 

واستمرارقال،ت لو الثيء، يقمن هنا الليل" إل بعريه اروالوقوف بمول، 
إليعرمه الوقوف، ينثمؤ أذ الواحك، يعني• أوصح، لكان الليل إل بعرقه الوقوب، 

أتي؛امإثحهن]' الصيام؛ ِفي تعال لقوله الثمن؛ بعروُب، تئصل والليل الليل، 
منالثتل أمل >رإدا ولم: آله وقل عله اش صل السئ وقال [ ١٨٧]الضة:ه آثل 
صأظنصب«رار.حم س

وعلعله اش صل الص ئ.ءنمحاأل عمن بن الثب عبي• حي>ينا الدليل الجواب• 
كر٢؛وذكرcامست

كتابت لم وم(، ١٩٥٤رقم)المائم، فطر محل متى باب الصوم، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
عمرحاويث، من (، ١١٠٠)رنم الصوم، انقصام وفتا بيان باب الصيام، 

الخج،كتاب ت لم وم(، ١٥٢٥)رنم المدية، أهل ميهايث، باب الحج، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
(.١١ ٨٢) رقم والعمرة، الحج مواقيتا باب 



اسقضاه1شنيه4الإئماسبجينل

الأمر.يمعنى حمث هدا أف الدلالإ وجه 

ناجتا:الموُ-، إل الوقوف كون ووجه 

رومال:ظواشثنابميىا«رأ؛.
ولوكازالذفعمويفةإلي،ومحإهاس 

والتنهيل■اشتر من فيه لما العرومب؛ قبو ليقع جائزا العروُب قبو 
مليدقعوف الشركين فإل للمثركن، محالخه الغروين، بعد الدي ق لأف ثالثا: 

١^^محور لا واثه واجس،، الرود_ج إل هزة ق التاء أن رجح أدلة ثلايه هدْ 
موئلك•

افهصل العي بمول لذلك واستدلوا يواحس،، ليس إيه البلم• أهل بعص ومال 
حمووقمح ثهدصلائناهذه، رءش ومح.بمن: مصزس بن لئزوه وتلم آله وعل عليه 

زضقثه(<رمصمال:^لالث،بمزقهمحياتاممد؛مس، 
محلوا،لهللى اأط1مة، العياراءت، مى هدا أوم١رااا ثلأ رروقم مطلي ا-لثدسث، ^١ إل 

ظئبمئ.جابر حديث، من (، ١٢١٨رنم)ه، الّك، حجة باب الخج، كتاب لم: مأحرجه )١( 
رع^بمثن.جابر حديث، من (، ١٢رنم)٧٩ العمة، حرة رْي اسماب باب الحج، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
رقمعرفة، يدرك لر من باب الناسك،، كتاب داود؛ وأبو (، ١٥)؛/أحمل الإمام أحرجه )٣( 

رقما-لخج، أدرك فقد بجمع الإمام أدرك فنمن جاء ما باب الحج، كتاب والترمذي؛ (، ١٩٥٠)
بالزدلفة،الإمام ْع المسح صلاة يدرك ل؛ فيمن باب الحج' منامك، كتاب والنسائي؛ (، ٨٩)١ 

٣(.٠ ١ رقم)٦ الفجر، فل عرفة، أتى من باب اياّلث،، كتاب ماجه؛ وابن ٣(، ٠ ٤ رقم)١ 



؛ت1و،اددء)و1بسةاص(

وسلم.آله وقل عله اف صر البل بفنل هدا سد الممد، عل 
اف،زاجي،ايض؛لأنأذو يبجةإل:ضاش((سا 

نصفوالامتمراوإل ئزدكه ق المبيئ فيجب أيئا، واجب الليل نصفب إل وكويه 
اللل•

عضداقت ئأديتتقزوا عزثنت نث أفمبمثر تعال; اه موو والدJل 
رروحصI عايشه وه٠ث الوجوب؛ الأمر ل والأصل [ ١ لاومرة;خه ه .مألكرإي ألمث

انتأددتاكول •رلآ0 و3اوشت وثود0، ودكزت أهله مى للصعثة س الئئر 
حِشِسم ١^٥ لكاف نودة انتأذنت محا ونق( ي وعل اشُعمح صل امحق 

بؤ((رُ

وهذاالل؛ليُ نمحق ®إل مال؛ لكي مردلثه، ِفى اليت وجوب عل يدل فهدا 
وبنيةونف( وعلآله اشُعله صل الين عهد الصحابةِفي فنل ذلاهن فإة محلم، 

>رأمتاثنتظؤرمح.بمئ تقر أبي( أنتاءثنت حدث دظنداِفي ؤإدا آخرالليل، j( ديئوا أغئم 
٣١يك ي ١^ لأة الاJلي؛ ثش بمد يكوف إنا الدءع أف جن اكثر«را* موب، 

•أولحوم الومحت هدا إلأِفي لامحب 

كتابومسالم: (، ١٦٨١رقم)بليل، أهله صعقة ندم من باب الخج، كتاب الخاري• أخرجه آ ١١
عائثةحديث من (، ١ ٢ ٩ رنم)٠ وضرهن، اء التمن الصعقة دير تقديم امتماب باب الخج، 

١٠٤٠.
الخج،كتاب وملم: (، ١  ٦٧٩رقم)بليل، أهله صعقة قدم محن باب اب، كتاب اJخ١رى،: أحرجه )١( 

(.١٢٩١رقم)وءيرِهن، التاء من الصعقة لي تقديم استحباب باب 



ئنة،إثه (؛ Jiiنس ومنهم وكن، إيه محال؛ من العناء من خلافات يه أيئا وهذا 
الديعفاله والعشاء اثنرب وصل مزدلثه ق ثزل إدا عال! من قمتهم الخلاف وعل 

ايربصل إدا الخجاج بنص رى وقدا حلاف؛ دلك ق لهم والعلاء الليل، أوو من 
اممبفذكر الحنش، يلمط أف مي؛ أهم العامة وعند المول، هدا عل بناء دخ؛ والعشاء 
المدت،صلاة من أثم وهوعندهم اّبمرات، علش هوالتقاط اّوام السعر ل عندهم 

منهم.الحهاو والراد والعشاء، 

ركن،أم واجب هو هل مزدلثه، ل البيتط ق الثا-جح هو ما قاتل؛ يال، فإف 
بدعه؟١^')؛ العوام يمعله ما عل الحنش التقاط ثقصد إف ،! J^jوهل 

الأقواوأرب مزدلثه فالمست،ِفي واجب، أثة ل يظهئ الذي الصجح فالخوابج! 
خلافهو بل له، أصل فلا مزذلمه من الحنش التقاط ننية اعتقاد وأما واحبر، انه 

الثقفيالنتي.
١^٠أف وديثة ا"لإ، وا-صامت، من الخمرات رص *والرمي٠١ ^: ١٥^؛يقول 

رميأف أمر وانه ُ من١س١ككماار عش ااحذوا ت ومحال، رش، وسلم آله وعل عله افه صل 
مز؛إل يتقدموا أف أهله من الصعمه أنر وآنه العلو، عن وش الخدفح، حمى ممل 

معه،لأبقا٠^١ ليمن؛واجّ_، م1تحثا أرا الرمي ولوكاف الرمي، عمد الرحام من حوئا 
أفض ثى انرذيمؤ يله فلم دكوثه تركوْ؛ زحاما ووجدوا مز إل وصلوا محإدا 

وقوكذك.ثاجت، اوش أة -ثل دل لرئوا الحثزايت، إل هزلاع ثتقدم 
جابرحديث من (، ١٢)^١٩ رقم العقية، حمرة رعي امحتصاب باب ا"ني، كتاب مسالمت أحرجه ( ١ ) 

ن.ثان.



ممابامجرب1بذاص(

هوواحب.الودلع® رروطواف يخذأدلئ! يقول 

حمأحد ءالأينصرف ئال: ونئم ي وعق عأويه صل اللمق أف ودللئ 
ألررأموالناس ألماظه! أحد ل رْ؛.بمثبج عثاس ابن وحديث ُ باليتاار عهدة آحر 

الخائضا،ُآُ.عن حمص أيه إلا بالئت<؛ آحز تكوذ 

الحلق،وجوب الراجح أل تبق ولد روايتان'؛ بؤش واآيت الحلق ُ'دفي قال• 
الواجبات.مثة ليسئأكدْكتأكد لكن يمنى، الميت وحوص الؤا•جح وأ0 

وعندمآكه، يحول وعند الإحرام، عند الاعتسال؛؛ ررومثنه! ز؛ض\ذل4أ مال ؤم 
لكنا-إقثنات، ورمي بئزدلمه الست، عند أيقا لآدهأادثئ الفقهاء وذكر بعريه، الوموب 

الإحرام.وعنلء م،1ه ويحول الولون، عند صح إد،ا يصح، لا هدا 
واجب،إثه مال! العالإء ويعفى مال، هكذا القدومء رروطواف، له ومن 

طافالبي. يأل الواجباب يقيئ عل به انثد-لثا با وانتدل، القدوم، طواف أي 
ُؤةناس،ك،كم،<ُ عم ارظوا وةاو،ت المدوم، طواف 

مصؤستبن لعروة ه الحم، يزل، هدا يدي إيه يفولودز• ث بأيه القاتلوذ لكن 
(، ١٣٢٧)رنم الحاتض، عن وسقوطه الودلع طواف وجوب باب الخج، كتاب •سامت أحرجه )١( 

^٤٠.١هماص ابن حدث من 
بابالخج، كتاب ت لم وم(، ١٧٥٥)رقم الودلع، طواف باب الحج' كتاب البخاري• أحرجه )٢( 

(.٣٨٠/ ١ ٣ ٢ )٨ رنم الخائض، عن ومحقوطه الوديع طواف وجوب 
جابرحل.سثا من (، ١٢ ٩٧)رنم العقبة، حرة رمي استحباب باب ا-ني، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



يلأبعرقه دنك مو وص وئد ثدغ، حص معنا ووص هذه، صلأسا نهد ررس 
المدوم.ؤلواف يدكن ولم ُ ؤههبىومثئ«ُ حجه، يم يمد مارا أو 

■ءنوْيكون فزثإ نكه؟ يحو ئززة أو أذراكلم اثذي وما مول: أف لون1زع نكن 
لأئالخدوم؛ واف دغ لاضيللإنسانأذ لكن فاشُأعاب، المشاعررأثا، ياةإل 

علواصحه دلاله فيه ليس مصزس بن عزوة وحديث ببعيد، ليس يوجوبه القول 
أنةتسبنا-م،.

ثقكوي ووجه الخدوم، واف ِفي يعني، يه٠٠ والاصياغ والئمل ١٠؛قوو،ت 
كاثاوقدا هوالطواف، والقصود يداي، نشئودين عيث فهإ واحس، ق صمثان أنيا 

^١.أنز ونئم آبه وعو علم؛ه اشُ صو ١^٠ أو أء1لم ولا ئنه، 
^^^ف,جإقاسلأبمنماوملآنفمح

امتدادبتزقه والوتوف الثرين، إغافق فيه اوتل يه، لا وتل ذ1-ثوابت 
موقته.عثاده فهي للوت 

محل،اتجسممحمحضمامحمحاواي̂ ض
الخم.وتقبيل الأنود، والخجز 

لأنهلنسسث.ال؛ةافي؛ وكن وصين يمزن ول( 
وقمعرفة، درك لر من باب الناصك، كتاب داويت وأبو (، ١٥)؛/أحمد الإمام أحرجه )١( 

رقمالخج، أدرك فقد بجمع الإمام ادرك فيمن جاء ما باب الخج، كتاب ت والترمذي (، ١٩٥٠)
بالزدلفة،الإمام *ع الصح صلاة يدرك ل( فيمن باب الخج، مناملتح كتاب والنسائي؛ (، ١٨٩ ) 

٣(.٠ ١ )٦ رقم الفجر، نل عرفة، أتى من باب اياسك، كتاب ماجه! وابن ٣(، ٠ ٤ ١ ر رنم 



ةتابامجردابساص(

صثازوأمحا نة ^^١ وي ١^^١، ين لا \لأرك\ي ظ وكدك 
يدانه.مقصود عمل 

محثر،وادي الإمرإغِو، ت بدلك ؛عني مراصعه؛ا® j دالثى ؤاوالإتوخ -<^ ١٥
دك.ءا.ا فيعا والثي الثعي، ق العلمين بين والامرنع 

حطس،،يلاث التشريق، ايام وأوتط النحر، ويوم عزئه، ارؤالخطب(اتي هال; 
علت ست والوقمات مواصعها، ل الوقفات أي الوقوف، الؤلف ياوكر ولر 

وش،وبمد الأول، اجنرة نمي، وبعد مزدلثه، وفي، ءنث، وؤ، وعل الصما، 
والقصر.الطوو ق قمحتلم، لكنها الوسطى. ا-إاثننة 

لآذ4اشُالأصحام، وذiاهئكلام ئج، أيقا هما ؤاادعاi(( ررالأذكاث، وكدك 
وؤ؛،كدك، ^34 ووقف، كدك، وسعى بكلمة، سكلم ولر طاف لو الإساذ أن 

حجا،^١ يكوف كف، ٣ لا لكن محزئ، أنه كن.ك ا-لإ مة وق كال.ك، تزدلمه 
معيمثي جاهل، مذإنسان مع هدارب،ا لكذمع له، لامش ونم كأثث ابج أصح 

حجلئ،®٠٠رأ■ءد. نقول،! فلا ولابخءو، يدكر لا الناس، 

فقط.للئ-إناو ^١ لكن ؤالزوة،، الصما عل ءالصعود نشه! ومن 

١^٠من ثؤ؛ئا وآدم يكز، مما أنأ م فانه ذح والؤلف، 
للإحرام،سنة ولكنه الإحرام، ثنةِق ليس مثلا ال، فالاغتالإحرام، عن حارجه وهي 

شزة،واانزوJ، الصثا، عل اليدين ورفع المقام، حلم، الصلاة ثزك لكنه منه. فهوحايج 
فاسه.كثيرة أشياء الحرام. المشعر عند والوقوفن، الزوال، من بعزقه الوقوف، وابتداء 



اصايقضاصهمهمصالإئماسبجينو ٤١٠

ارؤئثك«وأ: نن لأة أنل؛ للكف الاغتاو« ثنته »ثمن 3حمثآثق: لوقال وليلك 
فهولك0 مها الإنتاذ أة نم كا لكذ كذلك، وليس ام سل م ئدا أن ظن 

أ-غئكنازجدوأفه عزعندضوأش ؤوفع0 تبحاة؛ؤثاك• اش ؤيقول الكثثر، يفوته بثر، 
بذلواما عل شكزول العناء بى وعيوه الولقن لكن [ ٨٢]التاء؛ه ٠؛^؛؛، 

أنتعال افن فنتأل ودعبهلم، دلك، عل وسهرهلم الإملأمة، للأمة العلم تقرب ثن 
•حثوا•الملمع، أمة عن مح:4م وأف عدا، عل محبهم 

روايتان*.ؤاائني الإحرام وق ١^١^١. العن3ة: لآوؤئ)أ ت محال، 
ا،قج.طناف دليل نيِفي نا يليه الواف 

للشزطئضئأ نكأ ١^ أن الشيخ روايثان* والثم الإءام ر>وو 
القولالأهوال أصعم، وأف أهوالم(، ثلاثة فيه الثعي أف مص ومحي ووايثان" الثم رُوو، 

بأدةث1ة.

ولكنهبواجت،، ليي  ٧١الأحرى ول الروايمح،* إ-حدى j الخلمح، *وداجبفات 
محظور.مى إطلاق 

ا-لإ،ق دكز0 لكنه العنزة، ق الميقات مى الإحرام ^١، عن ونكش 
إحرامكان كا اليهايت،، مى العنزة إحرام يكو)ئ، أن، نجب، وال سواء، أقبما والصواب، 

الحخناجاِسالميقات.

وحويهالعالاءِفي احت1م، قي. الودلع طواف لأف للعنزة؛ الودلع طواف، ين.كن ولر 
أوئتة؟هوواجّ_، هل أصلا 



٤١١ممباسع)بابسةاص( 

مفى.فيإ الأدلة مى علمثا ك،ا واجب، أيه والصحيح 

العنزة.ق تحب ولا اُلإ ل نجب إيه قالوات واجب بأيه والقائلو0 
قدلك جاء كإ أصم، حج العنزة لأف العنزة؛ ق واحب أيه والصحح 

>الأبمسوفه: وسلم، أله وعل عليه افه صل ائ كتة الذي حزم عمروبن حدث 
وسئمأنه وعق عله اش صق الس ولأف <ارا؛ أصم حج والعئن0 طاهر، إلا الئزآو 

مايشمل وهدا  ٠٢١٠٠حجالث، ق صاع أنث، ما عنزتلث، رااصعِفي أمه: بن لثغل مال 
واليت،الوقوف وحرج والثني، والطواف، اثحظوزايت، نجب مى الخج ل يصح 

العموم.هدا ِفي يدحل فلا بالإحماع، والرمق 

يدكزْلر وسئم أيه وعل عله ال؛ة صل الحم( لأف نجب؛ لا إيه مال• ش يول، وأئا 
وا-،ناِفياشزة.فالذلكلأ:ثيأزكول ^لأِفيلإ؛سمال;محاءأخنثيوثهُ؛ 

كاملأ،أsاء العننْ فيهإ أدى __، اعثثت ونئم آله وعل عله اطه صل دالحم، 
لكنيطم،، أولر طاف أه عنه ينمل ول؛ ا-لختعزاثة، عئزه والثانيه القضاء عنزه الأول 
حجةق إلا يوجث، لر الودلع طواي، لأف الودلع؛ طواف يوجمن، أف مل هدا لذ( يئال،: 

الزيغ.

والثني،الطزان، ق اكي والثنن والدكن، والدعاء، الئنل، ررومننها: يقول: 
قوالدارممي (، ٦٥٥٩رقم)صححه ق حبان وابن ٩(، رنم)٤ الرامسل ل داود أبو أحرجه ( ١ر 

(.٢٨٥المزرآ/
كتابت ومل؛ (، ١  ٥٢٠٦رنم)مرات، ثلاث الخلوق غل باب الخج، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 

زء؛.بمن.أمية بن يعل حديثإ من (، ١١٨٠رنم)أوعمرة، حج للمحرم يباح ما باب الخج، 



صضاه1همهمصاسمماسبجمحل ٤١٢

هلاثيءثنة ئزك ومن دم، واجتاقش ئرك وس إلابؤ، حئ* ركنالمُتم رك مثى 
.JI_4jS|احصزلمسلممحة؛ ءإ0 لميمسكةإلأيه؛ ركنا رك مذ ش'ا 

ثيء،كل له وحو محلل، أية الإحمار- رحصة مذ -أي دللت، من ؤسمميد 
وقفوقد مثلا— الإفاصة —طواف، الطواف، عن فلوحصن يم، لر نكه لكذ 

يم،إ حجلئؤ إف له: مول، الإفاصة، طواف، عن حصر لك-ه ابمراُت،، ورمى ومردلمه 
حج.شو رجعت، اهللئ، إل رجعت، فإذا 

فإِدامء، كل له ومحل يظل أذ د لا أنه الإحصار ذَكنناِفي قائل: فان؛ال، 
ونشىصحح، عم لالزيارة طوائه أن بلد؛ إل ويأ أذ بمد له وتب؛ذ الإحصار يهب 

الإحصار؟مذ يتحش أذ له فهل فهرين بعد إلا نكه إل يآئ أف عليه 
منمذ ما عل سمى فه إل يرجع أل يستخمع لر دام ما هدا لا، فالخواُن،ت 

اشاء،ظ_، مذ إحرامي مذ مذ ما عل ممى الأول، التحم حل لأثه إحرامه؛ 
مجس،يصح، إ طوائه أف ت؛يرا لكذ الواى، حمبمرِؤا ما الأف لأيه عليه؛ نى ولو 

يصحح.أذ عليه 
رمىالعيد وأو؛ القدوم، طواف1إ يطمؤ ولر أوئارثا مقرئا كاف إدا قائل! قال فاذ 

الإحرام؟ثياب ينس أف يلرم فهل العرويب، حق بالست يطم، ل( لكذ محم، ئم وحلو 
نصعربت، إدا الإسان أ0 الصحح يلزمه، لا انه الشحيح لا، فالخواب؛ 

حزوجوهذا حل، قد فإثه وحلق رمى ومد الإفاصة، طواي، يطوى أل مل العيد يذم 
مصم.حروج لكنه النتلثؤ، مذ 



٤١١٢هاو،امج)بابسةاس( 

قنحدْؤالئلأةِو انيآ. م نيازؤ هصل:ِو 

لكفاللمي. لأف حامدوف؛ لرسا عادوف ثائبوف آيبوف محال؛ و"ح يإدا 
:قومحإذاممو.ققه.

اللمي.أف ووي لما .؛^١؛ وصاحته ه، الس م وثاز0 وينشب 
الطثالمي.ابوداود رواه أونهيدا،، ثفيئا له 'كنئ درى أورار وارف ُرس يال• 

هدامنحدى ق ررصلاه اللمي ه؛ اش رمول تنجد ق ؤيصل 
ئنيأ.ززاة ازام« اتحد إلا اتاجد من مزاة نإ ضلأة أف من محت 

.....................يوبجإل؛لأةتج:: ^١٣
جديدةضة إلا اشك إل يعود أذ ممن لا فإلا اشك من اووج كاف إذا 

قاطع.دلل أو 
حلإذا الإساف وأف به، ينمل ولا ماذ، هدا ق الدكور الخدث أف فالصواب 

الثانخ.التئلل تحل حس حله  Jpمل العيد الأولثزم اشنش 
ثاحمتفإل الواؤع— ق ممتح ~وهوهرض صحح الحديث هدا أل مرض عل لم 

الناسمى ممرا لأف للصزورة؛ الأيام هدْ مثل َفي العيد يوم عن الإفاصة طواف 
العيد.الإفاصةِفيثنم طواف إل يهب إدا شه عل يئثى 

هلج محل رجع P بمدة، إل وصل حص الم سى إدا ئايدإ مال فإن 
لا؟أو بعمرة يكوف أن الأمصل 

اشك.يريد وهو ْر؛الميقات، لألا يتعق؛ ش بل بعمزة، الأممبمل فالخواب؛ 



^قضاهانينيصالإUمiحمLJبجءنيل ٤١٤

عثهأ١'.مممى \إهنىاا والنحد هدا، ومنحدى الحرام، انئحد 

نفره،من رجع إدا بموثه أف نس ما المصل هدا ق ا،لؤلن يكر [ ١ ] 
ذذةو0أى راعاملول١٠ الئيتة الأعإل ْى أي لآثرؤ؛وذاا راجعوف أي ررآيوف® يقول• 

ثندحلا المدريه المودية لأف القدرية؛ بالمودثة لا الشرعثة يالبودثة تعال اممه إل 
ؤثثاب،الإنمائ علها يدخ والى اكلم، وي ادكاي ل تكوئ أما إي عليها؛ الإنمائ 

يالكإلالمحمود وصم، الخند أل شتى حامدونىا، رالوسا الشرعية المودية هي علميها 
والتعفليم.المحثة ْع 

محإ،،طولةإذَاقوِسمحمذ;كأنتيهكان:فومحإذا 
ش•عل أنل إدا كيلك وموله نمرة، مقهى هي التي اللي• 

شكفلا وصاحثلمهاا الص.، قخ نيارة ارؤينتحب رِءهاإئقت المؤلم، هنل أما 
شدإل محاج نا وأثا رخل، شد إل محتاج لا ي أوءنقا المليء 3، كاف لمن ثأ أتجا 

والأهزبوالإباحه، واتكراهه التخريم ١^١^ ثلاؤ عل، يه العلماء احتلث فقد رحل 
منهدا إل الرحل فد أف الظاف يقلى وربا الشور، الغلوِف، إل ديثعة لأيه لجرام؛ انه 

التحريم.فالأءنب ؤإعاثة، نصرة يول ويوليه ياديؤ إل هدا فنودي اقبور، ذاُي* أجل 
المعلوممحمى ؤهبممحا، وعمر بكر أبا 7ءا بحك، صاحبيه® *ومر ويوله 

هدينلأف له؛ صحتته، كال مى الئى. جئب إل يد"فنا أف وعمر بجز أف احتيار أف 
إلا.٠-^،لأثائ-ف4 اللمداف ونلم آله وئل اشُذ صل اش رسول ^١ هما لإم 

رنمالغزو، أو العمرة أو ا-ني من ر"أع إذا يهرل، ما باب العمرة، كتاب الخاركات أحرجه  ٢١)
من(، ١٣٤رقم)٤ وضرْ، مفرالخج من إذاقفل قول، U باب، الخج، ياب، وسلم: (، ١٧٩٧)

لآ.بمنمحا.عمر ابن حديث 



٤١٥ةتاب،اا|دجربابسةاسج( 

وااىتأJتوعئز(( وآبوتكر  uiورررجنت وعمرا' دآبوبكر آنا لأيمن يقول• ما أكقر وما 
صاحتهالكف الش التمرة ل مال كإ ٠ وعمر"ُ وأبوبكر آنا وعمر" دآبوبكر أنا 

أؤمناروأنا مال! لهدا® نحالق لمْ ررإثا فقالتا؛ الثكوُسا، يؤذتبما«بالا وكادن عليها، وكب 
مناقبهها.مذ هدا أن ولاثلث، ُ وأبوبكروعمزاار بدلك 

اش.،رسول عن الناس أبمد اش- الراقصة عند أنى والعجب 
لريدركهاأحدالتي مناقهنا من ا،لءادت، ويعد الحياة ق له صاحتم( ماءمحا أف ولاثك 

نههبمأتز.الصحابة مذ 

فهيدا®أو قفيعا له كنت، يثري وار أو واوف( ض  ١١امحه• ٌالإى الحدبث، وأما 
مالكإ موضوعا، يكوف أف يتعد ولا جدا، ، ضعيففهو ٠ الئالمي؛ ذاوي أبو رواه 
ضعيف،حديث، فهو حاصه مإرْ زياؤة يصل ل ورد لحدبث، كل • الإسلام ثخ 

موضع•أو 
افيمنحيرمول ل لاؤيصل ويوله• 

رغمخليلا، متخذا كنت الو ه.' الني ^_J، باب ه، الّء، اصحاب كتاب الخارتم(• أحرجه ، ١١
من(، ٢٣٨٩رغم)رء؛هبمئ، عمر فقائل من ب1ب، الصحابة، فقاتل كتاب ومسالم: (، ٣٦٧٧)

نْ<ؤييبمن.عل حادين، 
كتابومسلم: (، ٢٣٢٤)رقم للحراثة، بقر اسعإل باب الزارعة، كتاب البخاري: أحرجه ، ٢١

أيحديثه من (، ٢٣٨٨)رقم جهبمد، الصديق بكر أي فضائل من باب الصحابة، فقائل 
هريرة

خؤقنبمثئ.عمر حديث، من ٢(، ٤ ٥ والبيهقي)ه/ (، ٦٥)رقم الطالي أخرجه ، ٣١
X٣٥٧T٥٦/٢٤)٤(مح٠وعاكتاوى)



صضاه1همفيصالإئماسبجءنيل ٤١٦

منسواه يإ صلاة ألف من حم هدا منحدى راصلأهِفي موله: له وانتدو 
منجده،ق الصلاة محصل •ئل يدو الخديث وهدا ٠ الحزاماار النحد إلا اثناجد 

الماحي،ق نس التي الصلاة بدلك اراد إف ت فقيل دلك، ق العاJإء واحتلم، 
هكذا.فليس ذلك سوى وأما أسبهها، وما ومصاف، وقيام اهئس، كالصلوات، 

حشالمنجد، مى أمحصل الست، ق قامتا النائلة، صلاة ثرحوا أو< أرادوا وهزلاع 
اده،تلمحي صلأكإياهاِفي مذ ظ،أقل صلاتك، المدية ي وأنن، 

لكذالحرام، المجد ق إثاثا صلاتك، من أمحفل المافلمهِفيلآك، لملأتك، نقه وكذلك، 
يسما لكذ الصلوات،، محتئملكل مد، ل؛ هدار، ةتحي٦ي ق صلاه ١١عام: الحل.يث، يقاو: 

حماعةي صر ^١ الإسادا أو دلك، ففائل0 أءصل اليت ةكودهِفى ي يكوف أذ 
صلؤإدا الحرام، المّحي إلا سواه فيإ صلاة ألم، مذ حيرا صارت، الحمل الصالواتج 

وصلجاء إدا الحرام، المنجد إلا سواه فيإ محق ألف، من حيئ المنحد فتحيه المّجي. بجثه 
الحرام.المهجد إلا سواه فيإ صلاة ألم، مذ حم ج، الأنتذلار محصلاه الصلاة، ينتظر 

ثنى٥^١ بيتك، يوف المنحد> ق التظؤغ محلا أف ومصي ادهنا مول،ت أف أما 
٠اأكتوب4((ر بثؤإي ق المزء صلاة أمحصل ١١د1ل،: اممب رسول، لأو بصحيح؛ 

بنته.ق التنة يملأ هومه وكاف 

مجدق الملأة نفل باب، والدية، مكة مجل ق الصلاة فضل كتاب البخأرىت أحرحه )١( 
والمدينة،مكة بمجدي الصلاة فضل باب لج، ا-كتاب ومسلم: (، ١١٩٠رنم)والمدينة، مكة 
هفؤقهنن:هريرة أبي( حديث، من (، ١١٠٩٤)رقم 

المافرين،صلاة ى1ب لم: ومرقم)١'٢٧(، اللل، صلاة باب الأذان، محاب البخاري: أحرجه )٢( 
رْءمحنؤين.ثابتإ بن زيد حديث، من ٨^١(، رقم)١ بيته، ل النافلة صلاة استحباب باب 



٤١٧ةت1واامجروابساص( 

إذاأثا اشجي، صد ^١ ئدا ةتاجاو«راا ثلاثة إل إلا الئخاJ، ررلاظ وص 
الؤحلالإسان شد بأس، ^ ٨٠للمعة لا آحر لعرض ا،ش>د إل الوئز ند صد 

منجدإل الرحل ند أو بأس، فلا عنيإ مذ أكثز بي ينتؤع حطيب فيه منعي إل 
السم او-ءنن ئئ إذا محن نلأ:مح، ُانمو الأم جلق ري ف ليق 

البلومنجد الحرام، المنحد ت الثلاثة الماجد هده إلا الرلحل إليه يند ثيء فلا 
الأئص.النحد و. 

علالقاتمس إ0 حث الحج؛ ْع المدق نياؤة ترنين، حكم ما مائل• مال، فإذ 
المدينه؟زيارة الحج؛ع يهرنوذ الحج حملأُت، 

عليصعّث، سى فيإ لأد4 الحج؛ ْع هنا الزيارْ ذكروا نءيإثئ الرالإء فالحواب،! 
اأدق،إل ؤيأتوذ ا-لإ إل يأيوذ فكانوا سمر، ق وا-لإ نمر الرياوِْو، يقرئ أذ الثانح، 
عندنالكذ نلث،، لا مهم وهدا والريانة• الحج ين علائه لا امحه للعامة سن أذ نجب، لكذ 
أظنهاوهذه الصحيح، الذجه عل ١^^ يآنلموا حش الناس استةه؛لاد، مصالحه الأو 

ينزط،الزيارةَلبمت، أف يعد فيإ ؤتلمعول ١-^، ئغ \ؤو\و0 اشراط رك عل ترجح 
اصة،فإداكاتالنازضهذْ يص1\نخنئ 

مناتلعتت مناتل أن،تئثوشأ حذا وأف نزعثه، صحيحه تيه الحملة أفل سه 
بأس.لايكوذئه ~فارجوأف وعم٠ا والْلهاتْ كالصلاة ا-نيأيصا 

سجدل الصلاة فضل باب والوية، مكة مجد ق الصلاة فضل كتاب اJخاريت أخرجه )١( 
مسؤاجاو،نلأنة إل إلا الرحال تشد لا باب الح^، كتاب ومسالمت (، ١١٨٩)رقم واإلدينة، مكة 
هحقنتئ.هريرة أي حدبن، س (، ١  ١٠٩٧)رنم 



^قضاه1نيهمصالإئماسبجحاابل ٤١٨

شداسجوثماضاuوالإضر^:: 
L تل *  ل M

التحللمو الحج إحرام ِفي بمزل لم أن مأرل المزج، ِفي وطئ ومذ 
زجلاأف عمن ابن عن زوي ئ مايدْ؛ 3، امحي وعلتؤ حجة، مسد ممد الأول، 
ادطأقحجك، أمدت  I(ji_محزمان، ويحن امرأق، واممت إل ممال،؛ م«أله، 

العامكاف هإدا حلموا، إدا وحل يمضوف، ما هامحقوا الثاس خ وأهللث، انث، 
قايام ثلاثه ممحوما محيا لز دإل هديا، وأهديا وامزاتلثج، أنث، محاحجج الممل 
وجعتم•إدا وسبمه الحج، 

ورويمنصور. نذ نعيد رواْ دلك، مثو عمن بذ ١^ وعبد عباس ابذ ومال 
منالتحلل ؤالةلاممتة يىكالإحماعا، كز، كالم، ولا هبمثن، عمن عذ أيصا 

الإخنامإلأصا١ا.

ذح'ممزى^،ذكزةالمئلف ]ا[ةندا١٧

التحللمل وهوابئ واحد، محظور اُلإإلا بمني ولا اُلإ، بمبد ما الأول،• 
فإلالعبادات، عن اج به حرج مما وهذا الحج، ثنيي فلا المحفلورات مثه أما الأول،، 

١^^!،،ظ مل الح،اغ إلا فلاشدة اخ إلا محظورابا شدثا انمادات حمح 
وفسادالإئم، امور؛ حمته عامدا كاف ^١ عل؛ه فادتيرد1ا الأول التحلل مل جامع ومذ 

والدثة.والقضاء، فيه، القي ووجوب السك، 

خزامفييظ؛هإطلأئا،وإذاكالءاواأثاإداكالحاهلألأ:نريأل 



٤١٩

واحنماهكاف بالشنع، واجب حج زلأثئ للحر، الموو؛ عل المشاء وعلته 
الإسلام.كحجة الموو، عل 

إذمديه، أومى ١^ أ-مما مى-حمث للمصاء عثهإ الإ-مام ونجب 
الصلاة.كمصاء وممها، عل ثكاذ لخثادة، مشاء لأئة عرها؛ طربما 

انمادةلخن0أ ١^ لأنة بمدث؛ لا فإنئ يه ح لكنلميعاللمب،ا خزام ١^٤ 1ئ 
جانعالذي الرجل قصه الأحي هدا عل ؤيدل، دللئ،، عل يرسب، ما يأزمه يصي.، عن 

سمميفجاء عله، يرب ما يدري لا لكنث حرام، ايه وهويعلم رمثاذ مار ق روجثه 
وات5مازة.ئآلزمة ونثم آله وعق عيه ، ٧٥١صز ١^٠ 

منوالقضساء فيه، المحي ويلزمه اُلإ، يشد ايه ق الواردة الآدار ويكز 
رجعتم®إدا وسعه ا-ني، ق أيام ثلاثه ٠يصوما يقول! تجن. لر فإذ وبيئة، القادم، العام 
محقه.من بث لأ ١^ وهذا 

منثمحرا ررالفروع«ُاآ صاحي وكيلك هنا رحمذآثئ ئدانه ابن ئائل،: قال فإذ 
إحماعا®فكان محالمر، أو حلاف، لهعا يعلم ولا ابنه، أو عمر عن روي ما *هدا مول! 

عرهيعرموا ولر يعلموذ لا أنآثم فيه ما غاية ®هدا مثلا! يقول، ، جرم ابن الإمام ويعمه 
ينحي؟فلا الإحماع مل 3، سائلا يعد هدا فهل الصحابة® مى 

^ظء؛لألكزنهلأثيملهمحبمناج
اثل:مطاشووة؟محلالإينلم:مأءم وهف إلتزءمل، 

متئم.وهوعر الإحميع، أنولع ، أصعقالإحميع مى الئؤغ هدا يعثر فلهيا ويخثمل؛ 
الفروع)أ/ماإأ،0/«"ا(ّ)ا(اظر: 

(.١٤٥الأحكام)؛/ أصول، ق الإحكام انظر: )٢( 



^ةضاه1همنيصاسمماسبجحتيل ٤٢٠

وعليهاالرجل، يأئسهت المجامعيرن، أحد ؤاما للحم، المرأق؛ حج وينسي 
يعقمآكزهه لكثت ؤوف مطاوعه كاثت إل عثها المصاء وممه المصاء، 

ذوك.ثكالقوهُشلالالزنج،هآوئها 
ولحم_لآلواجهل؛ والعلم، والثهؤ، العند لع( هرى ولا 

مح،وابهَلأئانةيه،لألالإلفأف ]١[^^ 
إلثييكمن س ؤ ت فقال( ١^٠، وهو دلك مذ أعظم ق المكره عن امحم أنمط افه 
،J،v»انم ثج ثن الإي»ني ممثجن رهلثئُ يكره من إلا إشهء بمني بن 

تثهرغضبترخآشه]انملت1"ا[.

مذمحفلوتا قثق تذ أف الإحرام- محظورات أولأِفي ذكزثا -كا والصواب 
كماره.ولا علميه إمحم فلا أوئثزها أوناميا جاهلا الإحرام محفلورات 
 )j^ القضاء؟يلزمة هل دم علميه وكاف بجعلع حجه رجل أنمي إدا قائل• قال

^^١متعئد عين كال إدا أما متعثدا، لأثئأنميه القضاء، يلزمه ئعم، فالخواب: 
ضiئةولأظزثهمح

ذمته.ق كالوا-بمت، ؤيأكوف عنه، يفقى مات إذا المتعمد وكدللئ( 
مصاءالقضاء هدا فيقال! ينممصالوا، ولر بذلك هموا الصحايه أف ا-قيرث ]٢[ 

هؤلاءبأف علم دنحءؤكبمث؛ق الصحابة عند يكوف فقد عم، محضؤ ي قضاء يعني؛ عم، 
لأيُ؛ ستمصلةر أذ يوف ائجا٠ع عل محمى ه اللمق أف ك،ا علم، عن اقرمه انتهكوا 

يمهخاءَعث،لأمحعاأ.
الصيام،كناب، ومالم! ١(،  ٩٣٧رقم)قرمضان، الجامع باب الصوم، كتاب ١^١^; أحرجه )١( 

هريرة.\لي >دوث رقم)لاال(،من ماررمضان، ق الخ،لع تحريم تغليثل باب 



٤٢١طبئوساصجماماتوالإص|ار( 

اشِفيوشريعة اف لرخمه الوافمه الصرنحه الصحيحه المويه الأدثق ثتسى بالنا وما 
الحبال•مئل أدلة ذهد*ه إ لفعله؟ حكم لا أومكزئا أوناستا جاهلا كاف من أف 
عث==ظمؤدإبس فعاثا؛. رائد اش: قال [ ٢٨٦]^؛:ضقآظه .أ\و ئثآ لا 

؛^٧،الديزتأصل وق ]الأحزاب:ه[ تنين ما وقنجر ثثء1اتمييء متآ ،؛أ 
بعثبولأه]الإماءتها[.حق ماأنب\ن ك، 

عالمأفيها المش يكون قد عيث قضايا أجل من العفليمه الأدله هده نسى فلعاذا 
ستنيل؛أف حاجه فلا متعمد امحه وثعتم استقتاك رجل جاءك فإدا الشحص؟ا بحال 
صعيما.استدلالا الاستدلال هدا مثل يعتز وقدا 

جاهلأأوئ.تااشمهاشءٌفيأوشكال ^^ةصنا
القضايامى وزد وما عمؤمها، عل ئلتو عامه قكهت أدله هدْ عنه، ثيء فلا أومكنها 

عدنيها.لا حال عق محتل المث 

ناسأو جاهل أنث له؛ يقال ونأل، محفلورا اويآكت، من هل قاتل؛ قال فإذ 
ويسلعنحال؟

يلرملث،ولا الزال، بئمتهى متى أف لك يعني• ثرطا، ليس لا، فالحواب،؛ 
J^l ، ^٠؛،قن لون1للئ، كإ -م،، ط الإنتان سا أن ثم ك ١^١ ي ١^

فيه،جامعت، طهر ق أو حيض، طلمتإِفي أث هل فتقول: تناله أذ ينزم هل مثلا، 
طلاقاف،؟وغ تقول،: أو 

مايتجمائل: لوّأإال، كإ مانع• وجد إلاإذا الهللأؤ(، يلزم اكاق، الخواب،: 



^قضاه1نينيصالإئماسبجمحو ٤٢٢

لكلموائتادلك فته دانتوى المصاء، يوجب مش 

صهل رقيي، م هل قاتل، الأب هل تقول•' أف يلرمك هل وأم؟ أب عن رجل 
يلك محالف 

سا١^، \ٌفي عن الثؤاُل أنثَلأ:أزم فالأًنل ثدا، لأ:أزم الخواب: 
الأنل.

بعصلأن ا-لإ؛ ننألة ق خصوصا سأل، أف يوجب قرائن ثوجد قد لكن 
أفتاهالدى هذا ؤيكون قسي، قد نكه أف أو دما، عله دأ0 مثلا ؤيمش يسأل الثاس 
واجتا.الأستفصال يكون فقد لبمأل فيأق محطئا، 

علهنجب نميايا الصلاة فلوئرك واجمسا، رك اكوائت، ظاهر، بينهإ المرق -ا ١ ت 
ئ،وكدك،لأثظالإو،وها

ررإثكوقال؛ الصلاة، يعيد أف صلاته ق المتيء ونئم آله وعل عيي الثه صل البي أمر 
ى،.يقوم حش الواجم، مشغولا«رأوا والدمة واجتا، ترك هدا لأ0 لمًتصل،ا 

الإب-ها وينسل -ها، يغدو حال ق الإسان قعلة محزم، فنل فهي هده أما 
حالق الحفلور هدا لأف الحظور؛ هدا حكم عئه ئليسممل كذللث، كاف فإدا بالاتفاق، 

الإثم،؟عمد ل؛ قعله حقن نهو أوناس؛ جاهل لأله محالمه؛ ولا تعصيه ليس الرجل هدا 
لإثم.يتجام، ول؛ 

عيميى ظهرت ثم الشنس، يعرب، أف ئ؛و عمر رض الناسق أقلن لثا ولهدا 
كتابت لم وم(، ٧٥٧)رنم والآموم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخارىت أحرحه ( ١ ) 

دْت.بمته.هريرة أي حديث من ٣،،  ٩٧)رقم ركعة، كل ل اكانحة قراءة وجوب باب الصلاة، 



٤٢١٢باسء)طبئصاصوماماتوالإجموار( 

همج،دًلٌَفي لأم يمؤ؛ أن آص يذ والدبر المم الوط؛ِفي بق y؛، ولا 
أتجنطةمجالآساار

وهده٠ لإُم" لرئثجايف ®إلنا ئال؛ معل؟ ماذا الومنن أميز يا قالوات غطاها، قد كاف 
الإثمثثجايف لر فإذا الثني، غرويت، مل الفطر ثتعمد لر إثتا و*تي.' عظيمة، كلمة 

مذأجلتجب إو،ا والكماره الهمازة، عليكم ووثن الإثم، عنكم ربع ت بماو فكيف 
سدادماكيمحزُالإتم.

اجهلمع المحظور فنل أو عل تدل، كئها والقثوص والمعنى القياس نهدا 
أوالإكراْلأأرله.أوالنمان 

زجيه؛لأئالإنمالقدجناصواشؤاتي«طا 
^لأمحلإإلمارالثطاِين:ظدذبالئ:رأُسش 

هولا؛مح،لكذ المم، يجا؛عوةسِفي ولا بالدبرإكراها، جاعهم يكوف بأف روجامحم 
باض—.—والعياذ قلوإبز اف 

١^^عئصل هل عن: ٠^١؛، -أما JiSلا ق^١، يردد فالإساJ اابهي٠ه أما 
بذللث،ائٍل من حص هدا، أعممد لا الأدمثؤ؟ بوطء ^^ ١١عئصل كإ البهيمة بوط؛ 

إحاغالمسألة ِفي كاف فإن نظئ، فيها فهانه الأئمة، بجهاع يقيئ كا يقيئ أئث يرى ما 
دللثحإ0 يقول،: من ^j، فالصزاب خلاف فيها كاذ ؤإذ الإحماع، عن يحرج فلا 

الإنرال.ق هوالعروق، كإ الأذى فديه فحليه إنزال حمل إذ لكذ النسلث،، يمسي لا 
ممليظا،فيه لأف l^،؛ بمسد ١^ ؤ,]؛ أن  ٥١ممن ٤ل قائل: قال فإن 

القس؟تشتهيه لا مكان ق وغ ئد 
)ا(أخر-بماوهفى)أ/مااآا(.



سقضاهانيهمههالإئماسبجض ٤٢٤

أوجبالثائ ؛^3،^ بقياسآحر، الأحر بمابلة أذ يمكن القياس هذا فالخواب؛ 
الأسان؛ثرته إدا البوو ق العموثه ولريوحس، القوسئفتهيه، لأف ا-قئر؛ ق العموثه 

ستهيه,لا لفوس ١ لأف 

دنأولمألر ثنتهيه، لا القوس لأف ثيء؛ فيه ليس الهيمة وطء أف يقتفي وهذا 
وطءلائه عله؛ حد لا الثوطئ إف الناس! بعض مال حهلرة، ألأ مفيه صار هدا أف 
اكتماءا-قئر؛ شارب كممزير بثرر لا البزل شارب أف ي الهلعه، يئتهيه لا رج هي 

الرائ•ين الطبة باِفي 
فاثإالثيء أطلى إدا الثارغ إف ونقول! هدا، ق القياس ثرك أف فالأحسن 

ررئنصعيف يها الوارد وا-ثلميث ثائر، البهيمة روطء المعروف، المعهود عل يكوف 
صعيف.هدا ' التهيمه،،ُ واهتلوا ثماهتلوه غيمه آتى 

فحلاالثزى، عنهاِفي لأيمن ؤ\شو اظلاق مألإ ِفي مائل! مال فان 
وحلاقه.البدعي الحيض ق ويطلمموف الطلاق، أحكام يعرفوف لا الناس 

كافهالخؤاب،!مأتلك!إذا 
قالطلأؤ، ومع يعدم المول مسأله وأف الحيض، ي حتى المللاق ومع عل الأمة 

ؤئلمهام ستوات، حمس لإل امرأته طلمى يكون فالرجل الأف، مشاكل أوحدت الحيض 
عنفصارتب عليه، محزمها الأف الثالثه فالطلمه اليوم، طلمها يم سوامت،، حمس لإل 

(،٤٤٦٤)رقم ببيمة، أتى فمن باب الخدود، كتاب وأبوداود؛ (، ٢٦٩)١/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
كتابماجه! وابن (، ١٤٥)٥ رقم البهيمة، عل يع قيمن جاء ما باب الخاسود، كتاب والارمذيت 

^٤^١.هماص ابن حديث، من ٢(، ٥ ٦ رقم)٤ ميمة، أتى ومن محرم ذات أتى من باب الحدود، 



٤٢٥ضاواصوئ|ااهواتوالإحمطر( 

قفل

خذمحرمان حيث مى ذتوش' ت محاو عباس اثى لأف المشاء؛ ونممرقانتي 
وجهان؛وفته حجمحأ، ينميا 

واجتامكاو Jأمجائع، حكتا يكن© عباس ابى لأف واجب؛ انه أحدمحا؛ 
لمصاء.كا 

واكاةالأُول، الطلئ نمطت خائص،!ذق وهي ١^ قبجا مقوو: ، الأَثو 1^3، 
الن-جوع.له ميتواحدة، الثانيه، الطنمة سمطت، فيه، لهرجامنتها حق 

هلوجل، وووجها الأول الطكة يدتثاِفي لوتحت رجزا يا الرجو(ت لهدا نقول 
روجص؟هبْ وتقول؛ دعوى، عله تحم 

جهورالأمة•وهويول الهللأ3،، بومع فهو٠^٢ يايؤ، ُلرأعل ولا لا، ابواب؛ 
يهالقواو يكون فزبإ يدري، لا جاهل عايي الرجل هدا أف علئت إذا فأةول،ت 

اصلأبم،،مامحاوضزتج،:ءالث>اوضن-محود ويههم،وإلأفإن 

سممصل،أف بد لا ^، وأخ ينت عن هالك هاللث، فاتل: للف، مال( لو مثلا: 
شقيق،والنئ لأم، أخ قيل: ١^١ ١^، ؛!١ U تزمة بمد ١^ يكن لا امحم نثاط لأو 

نلاخواuفى الس، ثا ، Ljuشقيق أخ قيل: ؤإذا للنأ، واuفى الس قا ^، ١٥
الثوال(أما ا-لآكلم، به سثم لاثه فيه؛ الأستفمجاو< من بد لأ هدا العم، وسمط الثقيق، 

المتزى.شزطاِفي لين فهدا الماغ عن 



^^(ضاه1همنيهعاسمماسنيحنيل ٤٢٦

المصاء،كعؤ الزوجة مثاويه فيه بجب يلم حج، لأنه بجب؛ لا دالئاف■ 
ومش١^■^^،، متقى لا وهم وهدا إصابتها، مذ اشمؤ الفراق ود نمم زلأ)؛ 

ولكذحباء، ق معها وافوص واحد، علمحر معها الركوب اجتناب اقرق؛ 
يضخاقا،لآ4ُوبجاأألظوف 

روايتانIمميه 

اودقاكزج.أيه قاش، 
بمسولأئاطث،ثلأامح،

ممثونالإزاو،أيام

أ.خلأفل بعثر كلها اأحرمات مذ دلإ، نآ بعثر السسك يمني ولا 

كافؤإذ فهوواجب، مسه عل يمشى الأسان كاف إذ الممثيى أف الصحح [ ١ ] 
الأستمظغاستمع كعا لاثه والثدع؛ العموبة مذ ثؤع فيه ويكون فقط، سنة فهو آمنا 

قلقنثى كاذ إذا أثا ينه،ا، ثوى أف ضي اتصالا الاتصالات وئوأقظي انم؛ 
الخدر.فالواحب مسه 

والتعليلعنزة، ولا حجا لا الشثاك، لامسي او4 الإنزال مسألة ق الصحيح ]٢[ 
النثك.مسد فأد به، ظ محب لا فعز لأنه ؛ ^٥١٥\.ؤةوإ دال '^١ 

XH*



٤٢٧بابربمبئساصوماماتوالإصؤار( 

الأمائل بمد فثنصل: 
لأي_؛ رتنثذ \ش  jjjالأَثو زتذ 

 ،،j^ ولكنك لكلئلأة، لاشدثا، أى يمد الند ي iJ_،الخل
طوفللريازْؤخامتجم•بمرم 

لكه UjUijإقأئها ؤء أنمدثا، ً ِفي ائشث وطئ ثإل 
ووجوبادممات، ومحريم الأحكام، من الخامد و Jالاصى ؤيمملق 

ديكمحه فتعثى الإحرام عل باق لأئه تناء؛ ثالنييح، معلى ما مثل فيها، الفدية 
ا.

عئصلبايت الثوو عل نمى أف بعد —يعني الأوو التحلل بعد لوجامع يعي ا ١ ت 
يمتد؛لا حجه فإن الثاق— ١^)، عل وحلى رمى أف أويعد بالرمي، الأول التحلل 

^^(؛٥١١الأول التحريم كامهاك ليس الضعف الثاق التحريم وانتهاك منه، نحلل محي لأثه 
فئرنهالأول، الئحلل يمد حربه مى أهوى الأول القحثل مل الإحرام حرمه لأف 

الماء.إلا المحثلورات حمح له حاز وقرا مصت؛ الإحرام 

المؤلم،!يهول، لكن نكه، يند لر الأول التحلل بحد حانع إدا نقول: هدا فعل 
إحرامه،من مل ما بمني يقول: كانه محزما، تطوف الخل؛ من محرم أف عليه نجن، إيه 
نمد.الدى ندا محدد دأف ! ٨٥

والهوي،ا يكوف الرجل ثدا إف لومل• يعي• ثيء، منها القن مسألهفي وهذه 
مؤ،،ليلا أعلم ولا ٧، ديل إل، محاج الإحرام إل، بالعودة إلزامه لأف حله؛ عل يمي 



اصضاهاهمهمصالإuمأصبجضل ٤٢٨

الحجشو:ومات 

روىلما الخج؛ ئاثه ممد النخر، يوم الشم طلع حص بعرئه لمُيقف ومذ 
زواهجني« لتله من الشم يطلع حى الحج موث، ررلا ئاو: انه و. السنر عن حاُئ 

دلك،لأن ومصثث؛ وتعي طواف وهي العمرة، بأهعاو بمحلل أف وعلميه الأرم• 
ههبمه.عثاص وابن ثات، بن وثيد زابنه، عنن، عذ يزوى 

حللث،.محي يم المنتمز، ينع ما اصغ ا-لإجت محاية حئ ايوب، لأي عمن هاو 
والرمي،ايغ يلزمة أئه ينئي؛ مابد، حج ل ينمي موتى: م ابذ ومحاو 
بتقوطه،محتنئط للزمحوف تع ا،ليث، الصحابة، لمزو ؛ الأوو والصحيح 

١^.عق المصساء علته ومحن، 
بالوجوب،دعلها د-زصا ؤإل ملأ، كايث، إل علته ء محصا لا زعئة: 

الثمير؛٠،الصحاآة قزو لأنه ١^^، ^١^٥٠!؛، تائرالعتادات، عق قياتا الثّابق؛ 
مقاومميلزم بالثزؤع، يلزم اخج زلأبأ ضبويأ.( محاوم،ِفي كتر ؤلأيممح1، 

٧.كالظور،بخلأفإ 

انشرم وكمن، اممه، انتنفر له; نقوو الاحت،او هدا وعل 
تزطئثاك يكوذ أف إلا محلا، ق إذا ظه ضاة لا أنه اضٍح\لأثو [ ١ ] 

ثيه،عل اخج دوُث، ١^^، هو نمول،• مهنا اخج، فاثه عذوحص بشر ثأحر بأف منه 
يعيدهأذ يلرمه لا محإيه الإسلام زو2ثلأ أدى ومد محصي بشر مائه إدا وأما القضاء، ثلرمه 

منة



٤٢٩مجرطبئساصداماتوالإصطر( 

بؤ>ناونالخحهثوتمش لأل خلاف؛ بلا الؤا-جتة الخجه عن المصاء ومحزئث 
الأداء.نمام دصاؤها؛لأوئموم ئقويلو الؤا-حمه، عن 

ه؛لأكونلإنئسيثذذ.بجُ:لأثني ؤ4،قوضن\وئ\ج 
.الأوو؛.................... والصحيح والإحصاو، بلموات سيان؛ الحصن لزم 

وةإل مل ل؛ 1ل الخغ فاتة هإِدا زه  Jyبم؛ بمظل 1نئ  ٥١لكن 
مة«صاتي.:»الحج فاتش؛محو شامئلنالالآل:لأجك، 

عمزمحك.وائثهث أواحلق، وصر وانع، وطفن،، نقه، إل ادحل لكن قامتا، وئد 
القادم؟العام من أ.تغ أف ثل:وش فإذانآل: 

أءأام أي ، ٥١الحطاب القادم العام ئئج الفرس دكا:إلكث،لمتزد 
عليك.ثيء فلا حججث، مد كنت، ولدا نفضية، أما لا زيثة 

أمانثق، ما فيه فيقاو الصحابه عن وزد ما أما الأدثه، عليه تدل ئوالأي قدا 
منه.يتفرط ايأ محوت أيه عل ونحمل أعيان، صايا 

فهلبعمتفريط، أم منه بتفريط كاف سواء بعرق الوقوف فاثه من قائل■ هال، فإف 
:أزئةاثليِفيكلأالحامح؟

تفريطبعثر كاف إدا ايه والراجح ائذي، يلرمه لر القضاء يلزمه لر إذا فالحواب 
عله.فضاء فلا 

(JمأحاUب ٩/٤بيالإlشداود:ى،)(،١٩٤٩باب.نلمدركءرمح،رقم)اياماك، •'٢
مناعلت،كتاب ت ائي والن(، ٨٨٩رقم)بجمع، الإمام أدرك فتعن باب الحج، كتاب والرمنىت 

عرفةأتى من باب الناسلث،، كتاب ت ماجه وابن ٣(،  ٠١٦رنم)بعرفة، الوقوف فرض باب اج، ا-
ق؛ءإثؤبمنئ.يعمر بن الرحمن بد حدث من ٣(،  ٠١٥رقم)الفجر، نل 



سقضاه1همهمصالإئماسبجينل ٤٣٠

هدي،ملزمة إقأمه، مل إحرامه مذ حل ^^ 13المسم؛ذ، الصحالإ هوو لأته 
الأنودبذ هباو أف سارت نذ ئثإل نرى لما المصاء؛ ثنة ومحرجهِفي كالمخصر. 

سنتا،ئه هطفن، الست، إل اتطلمق عمرت له مماو النحر يوم ممدم الشام، مذ حج 
سعهوجاوُت، ؤإل ماحجج، مابل عام كاف إدا لم ثائحرها، هدية معلئ، كاف نإف 

ينال.اممه ثاء إذ رجمثر إدا ومنته ا-لإ، ق ايام يلاثه ممم إ°يد ؤإذ ماند، 
لهلمًييء1، ثقشت، الننل؛لأمحُمو ^١ متل تثاةالأرم. 

الخرقي؛ويال، رّح" إدا وّبُه اُلإ ابام,في للأيه صام اثدي، عدم لإل 
جزاءكتدل اثدي مئادلة إل أقرب لأنه يوما؛ الئاة قيمة من مد كل عذ يصوم 

ا.رؤءيئئأولل عمن الصيد• 

محل

لأيهدلك،؛ عتر و مزقوا العدد، الناس أحطأ ^١ 
مشق،ء ١^١ 3، دلك، مثن يومذ لا 

الصزانمر،إل أمزب وهدا عله، ذم لا إيه وموت دما، عنه أف هال>ا من مهم ا ١ ت 
عليكنقوو؛ نمثد فنط، الإى هو كأذ إدا وذلك عليه؛ القضاء بزجونم، ينا إدا إلا 

ومدا-حتيار0 شر وماثه يثرمحل لر إدا أما فرطث،• الإي أس لأيك هدي؛ وءليلثc القضاء 
•ند'ؤأ ولا محاء عنه فنس الفريضه أدى 

الأول،بالخطاُم، القادم العام مى اُخ يلرمه مقلثات المريصه هو هدا كاذ ؤإدا 
فلا.ؤإلأ اقلي، لرمه أوقع قراي ينك، اتى إل ت يعني لرمه، إذ يلرمه واقيي 



٤٢١ضاواصوم(اماتيالإص1ر( 

م''يال عمر أف روي وهد ثنريطهم، لأمه نحريهم؛ لمْ منهم، لنقر وهع ثإف 
أ. ١١٤٧^يعدن ٥!^؛ عزقه. يوم اليوم أو أتب كنق و: ئ حثنك؟ ما 

قضو:والإنحار

التحأل،قالأهصل القي، ئمنعه ائنيؤبن، من عدو الحرم حصر ؤإدا 
أذأ:وتَم\ي و\)أضثرة\ اكمحن، قثاو من لاكأنهل ^، زثزك 

محهبلإا:لشينأمحوة.

العاشر،اليوم ي ئوهفوا الئس لوأخهتأ يعني عيججل، افه نعمة من أيضا هذه ؛ا ١ ت 
رجلانجاء بأف التاسع، اليوم وليس العاثر، هو اليوم هذا أف ثبت وهفوا أف ويمد 

اليومهو وقفوه الدي اتزم هدا فيها كوذ ليلة و الحجة ذي هلال رأيا أنيا يشهدان 
فإِذا١^،، محِفي نا لا الثاس محي \1ؤن ئا الهلأل لأن ا.قؤ، زي حمه 

الناس•عل يئى هدا مثل القضاءو ولأف شنعا؛ هلالا فير وسئ يشتهرؤبمتهل ل؛ 
وممتملأصز صحيح؛ محن كله حجتك.لم سخص^ —مليون الحجج ت5ل يلنا لو 

العاثراليوم ثةفِفي أف يأمن مذ أيضا• لقالوا الثانية، الثنه ق ممونه الحاشر، ليوم اق 
الناس.قل شائا الأم يبقى صحيح، وهدا الثان؛ة؟ \ثي• اكامعِفي اليوم ص بدلا 

صحيح.عيُ حجكم فنقول! هليل مز لوأحطأ أما 
وهتناق لكن هدءا، بمع أف ينكى وين، 'ل oSXs)؛المولم، كلام أف وكرLJلم 

لألقيخلأوذ؛ قليل مر مم، أف ينكذ لا هدا، بمع أف يئكن لا ممه~ —والحمد الحاضر 
أذيمكن لا وحينئد الناس، يعد يعزقه ، يقفأف لأحي• ئأدن لا اه— —وممها ا-لآكومه 

بجغاطظاللأسمجي.



صضاهاهمنيصاسمماسبجضل ٤٣٢

ابهادبيع لحئغ القتاو؛ ا>تحب الظم_ئ، المحرم ظس عل علب نإف 
للمسلويرثصياثه الإئصزاف؛ استحب دلك، خلاف خش عل علب ؤإف وا-لإ. 

تيلإ.ئو'
زخد °'ه

بثننة،وتحلل مقى الموات، بند إلا يمحل لا لكف لإل محمحز، لمْ من ؤاثب نثكه، 
روايتازثالمصصاء ؤق 

الطريق.أحطأ نس أس4 اج، ا-ئاثه لأنه بجب؛ إحدامحات 
مبلتحلل من أفجة ا-ثصر، بلجب تحلل لأنه عليه؛ عمحّاء لا ؤالئاته: 

الصا-ت،.

آنغ1زينئ ^^ ١٥٠^رؤ؛ذ ، ٧٥١لمول التحلل؛ مله آمنا طريما تحد نرم نإف 
وَلأثثلورطمتحلل، العدويا-محديية حصره س البل  oSIj\ئثي؟ا<تاوقر0:أ'ا*ا[ 

تي؛لأكئن:محامحلم.
•ماديا أو أومفردا منثمرا كاف سواء امحر، وئت يتحلل أف وله 

وطقمائ؛لإنهُلأثأز
مذرؤالا،م.

مح؛لأكيزوُاشنووهثنتاقتجدألأ:طلي:زم 
ومته-

٥^^٥،هدأيا ناي ءتئئذه4وثؤ البي لإل واهم، للأيه الأول والصحح 



٤٢٢بامج)بمبئصاصومااماتوالإصطر( 

الحلوهث وثن العمزق مأئب أحد الحج زلأذ النحر، يوم محتل وحل 
موتا١أ.لا لأبجا ١^٥؛ الحلِو لمْةز الموات، يقي عل 

]١ائندا

لأيةالانصراف؛ فالواجب المسالمان، عدومس حصنه إدا أثة يكن 
تندىرجعوا لا  ١١وسالم؛ آله وعل عليه اممه صل اللمي ُال، المير1(، المحتال يمكن لا 

رمحابتنض«ريفربتنصئم *كمارا 
حالات؛ثلاث محله الثرين مى كا0 ؤإف 

فهناتنصرف.منا، أمحوي اثه ظننا عل ينلب أف الأيل• الحال 
فهناعليه، مقفى واننا منه، أمحوي اننا ظننا عل يعل-لحا أذ الئايه؛ الحال، 

سصأمحخممحالأمف،ولذا 
[.١٩١]اوقر0: ه قنلثيإ ( jUفه 

وقاتزض شاة فهومحوإذ ئدا، ولا ئدا لا ء ئل لاتنم، أذ الثالئه؛ الحال 
ائصزف.شاء ؤإن قاثلوه، إن 

الكريمةالأنة وق رأته، عئلق ثم قدته، تتحر يتحلل، الانصراف، حال وق 
وعقبوحم، بالحلي،، الص.أنر لكن الحلي،، يدم ول( النخر، إلا تحال اف، يل-كر ل؛ 

ءءأقزاسوذرار.

بابالإيإن، كتاب ومسلم؛ (، ١٢١)رقم الإنصات باب العالم، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
قؤفيتنالذ •sX حدبثاجريرين كفارااا،رذم)ها'(،س لاترجعوابعدي ٠ محانُعنىملااش. 

بنمور حديثه من ٢(، ٣^١ ١ ) رُم الخهاد، ق الشروهل باب الشروؤل، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ر١ 
الخكمبن ومروان محرمة 



اصضاه1همنيصالإئمأء|طوبجضل ٤٣٤

شيئازتالإحصار عند قجب هذا وعل 

ا-ظيى.والثال؛ اثدي. تم ؛ الأوو 

مضي،لا ض.' من ومنهم مخي، ماوت مذ منهم للعناء، ئولأن فميه القضاء أما 
ماقخى لأئه ليس القضاء أوعمرة المضك عمرة سميه وأف قضاء، لا ايه والصحيح 

مأحودهلكنها القضاء، عمرة ل معه يكونوا لر اُثديته ق معه كاف ممراتير فإف فات؛ 
محماو<اُ*'علته قاصي ما ارهدا ١^-^; ثص ق جاء كإ الصا-قه- ~يعنى المثاصاة مذ 

الصاي.ق أي الماصاة، وقعتِق لأما القضاء؛ عمزة يمنت هذا وعل 
النخريوم المجر بطلؤع ا-لإ— فواتر ~أي الفوايت، بعد إلا يتخلل لر إدا لكذ 

الخجفاثه ومذ الخج، فاثة لأية القضاء؛ عليه يجب I ونقوو الفوات، ئمخأ بمن فهل 
الخصر؟حكم أويعطى القضاء، عليه يجنا 

بلالخصر، حكم ايةبمر والصواب، ا، روايتijدللث، ق يكر اّبموابؤ• 
الذيأوكاف منه، بممريط دللث، وم إف إلا اُخ فائت، إدا بالقضاء يلرم لا اثه الصواب، 

المريضه.هو به ثلثس 

ئالقا:ل:إذاشةنوام،تيئوم؟فان 
١^^١^،عل ؤيورعه دما، يذبح سهل، فالأمر واجب، عن أحبمر إدا فالخوابح؛ 

حجه.ويتجمث 

بنمسور حدين، من (، ١٢٧٣ ) رقم الخهاد، ق الشروط باب الشروط، كناب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
ئهبمئعا.الحكم بن ومروانا محرمة 



٤٣٥

ءضو:بجكانئمح

ينآنقنن ؤذ\ ثلائ■' اممب لمول يتحرْ؛ حى ثمل لمْ هدي معه لكف مإف 
أحصن.حنث يبحه وله ١[ لاوقرة:أه ه ١^!، 

وجلاويواطئ دلك، لزمة إليه، إرساله أوعل الحرم، عل ميز إف وعنهث 
3أثبالحزم، ق الدح مادوعل لأيه حثي؛ ميحل محه، يدبحة الدي اليوم عل 

مىوهل نلحديبتة، ِفي هديه يحر س الني لأف أصح؛ والآول< الحرم، المحرق 
همحلت يغ أف مث>ؤئا >ؤوإلتئ ٢،.' اممه قال ؤلدلك الئبمنة؛ أهن، ثاماق الحل 

بدبحهيزي أن ونجب كاوم، يبحه موصبمع هكال حله، موصع ولإُه  ٢٢تاامح؛ْ 
ءمحأ،لإثملق،أأززىج٠ 

الت،ز:ئ ثة ئزم كئاز نمالئ ^١ خزج ه اهِ ننول ءآة لن ان 
بمعناه.التحاري زواه با-لتديثاا زأنة وحلى هديه، منمز 

نثكهؤ ^j، فيه، الئواسم^ عل متي لا؟ أوالممصرأم الحلاق نجب وهل 
بتكيز ثقا: نإذ زالع، زداقدي الحل،ته، ظذ نثك ئز ^١: محإف لا؟ أم 

ءذلابلؤالأا'و
اتيلرلأمر بالثق؛ الحلق وثمب القنآزأ، بئهس افدي نجب اثه الصواب [ ١ ] 

وكل،تمدونعنه، لأية فنله، محب ولأأهساك، ونأمإهراُ، آله وعل عليه ال؛ه صل 
بنمسور حديث من (، ٢٧٣١رقم)الخهاد، ق الثروط باب الشروط، كتاب البخاري; أخرجه )١( 

الحكم.؛؛^١.بن ومروان غرمة 



اصقضاه1همهمصالإئماستيضل ٤٢٦

واحب.فإيه الإحصاو حال ق الشك مى عليه قدن ما 

أودءارساض بثت لوأحصن كإ العدو، أحصزشو إدا ما ا،لولف يدم ول؛ 
وأئه؛،، U،Lتحلل لا اله ٠ الدماُ مى فالمشهوو دلك،، استة ما أو كني، أو ممة، 
خاءَ>ث،والأية لأن قالوا: الين،، إل الوصول م حش:شت إخزامؤ م :قى 

بدللئ،؛محلل ايه الصحح لكن العدو، بنن-ا مها كاي، والاحمار ا■قديبيه، صلح 
[.]اوترةتا'ا١ ه أندي ثاآنث1زين ؤ؛0 تعال• يوله لعموم 

دليلاليس فهدا ؛ا ١ لالترْ:آه إئأ-جه أتمن تع محن أمم تعال: موله وأما 
Jp  أفرادبمض إل عاد امحم هدا ؤإثا بالعدو، حاص نينيمه -أءذ أد

تحال:موله ق كإ التحصيص، يلزم لر العام أفراد بنص إل امحم عاد ؤإذا العام، 
أتبمامهنؤآ •٠^٠أئ ما ذكتتن أن ثن نجر ولا نوء ئقثه آلثعلكث<,ظئيأنئسهن وؤ 

رثاامحم هدا قاف لالمة:حأأ[ د'لشه ف، قى دآولمح-شمدبمدمحا أم ثوإس \bة' 
كههقنئ.'جابر حديث ؤمئله التخصيص، ينتلزم فلا المطلمااّتإ، بعض عل يعود 

الطئيىوصزمتخ ١^^ ومنتج لإدا ريسسلم، ما فل ق يالشمعة السء؛ر. »دهبى 
فلأسرى.

وأثةلرْيمم« ما فل »في عزله: ق التخصيص يئتفي ا-قدسثا آخت إو يقال: فلا 
•ثيء كل ق الثمعه أف والصواب، وش1هها، الأراصي ق إلا قمعه لا 

(.(،والفروع)!/٣٨(،والإنصاف)إ/٣٣١١٧الغي)م انظر: )١( 
كتاب،لم: وم(، ٢٢ ١٣)رنم شريى، من الثريلت، يع وا>ّ_، البيؤع، كتاب، الجاري: أحرجه )٢( 

ئفؤفيتن.جابر حديث، من (، ١ ٦ ٠ رقه؛)٨ الثغعة، باب، المساناة، 



٤٣٧ئناباسمرىبىساسوماماتزالإجمؤ|ر( 

القمة،ودهايح يكون الإحصان أف الصواب؛ هده منألتثا وق 
هدووعثر والعدو، وال٤نر، 

هلابح ففاثه حتنشي •حسن، محل أف الإسان افرط إدا هائل؛ قال فإل 
بملل؟

حشُعمزة؛ أف الحال هدا ق له الأفضل لكن بملل، يعم فالحواب؛ 

من-أي اقدي محاق من ■ثل هوواجب هل بالإحصار افدي ئاثل! قال فإذ 
أوقام؟وزلمأ0— ثأيه وجب اقدي محاى 

•ه أندي بى آنتنز ئ ثنمزم العموم؛ قل الآJهJدل فالحواب; 
لئا:ل:ئل:ماؤعا؛ِسالإصاِر؟

الأوقات.الزخامبمكنأذمحئِفيتيمن لأن لا، فالحزاب: 
فهلتم،، واضل إدا أنه وشم قزقه، شخص مائل: قال فإذ 

يلغي-طه؟
حل،حتنثيرا؛ حيث متحل حابس رءإذ افرط قد كاذ إدا فالحواب! 

حثيإدا أنه والصحيح يتهذ، حش الحج ئتابثة عل يمي أذ لزنة ؤإلأ عنه، ثل؛ ولا 
يتحللاثه بمعنى بالعدو، كالمحصر يكون الصحح إتمامه مى يثمآكى وب كبثرة تشمه 

ز؛ذ\.حجه كاف إدا القادم العام مى و:خأ له، امشثر إدا هذيا ويدبح 



اصضاه1همهمصاسمماسبجضل ٤٣٨

هديانجد لمْ مثن يصل: 

ثةؤكاو للإحرام، واحب دم لأنه حل؛ يم ايام، عتره صام هديا لمْنجد ؤإف 
اقدي،بعد محل!لا لا كإ الصأام، بعد محل!لا ولا ١^٠^، كدم إليه، يتمل بدل 
أم؛؛لأنه أوبموم؛ يدح حتى iحنامه عل ولكل لمْمحل، ملة التحلل ثوى لإل 

.١^١١ثائ1ائمامأسال 

حل،م عشزة!يام صام هديا محي إ الحصنإي! أو االوك!ا إليه يهب ما ^١ [ ١ ] 
ْسسألتان:ففيه 

اJام.عنزة يصوم أف عليه نجب اده الأول• السألة 
الأةاس;وثلأمحللبجولإا.

الإحصاو،د شم حل افدي محي لر ؤإدا صوم، عليه نجب لا اله والصحيح 
ولبدلا، يد-كن ولر ه آئدي يى آنسن يا كزم ؤظ0 قال؛ تعال اممه أف دلك ودليل 
وكونه١[ ]اوقرْ؛آ'ه ه حجنتز وسuةإدا لج ي آءر ممثؤ ضبام محن م قال: التثسع هدي 

نجن،.لا أنه عل ثدو ^١ عن ونكث، ١^؛^ هدي البمو،ِفي يكز 
معالنثكم حصول عل فك-زان هدي ١^^ هدي لأف يصح؛ لا والقيا>ز 

عغبملض الثت5ز سقمن كال وإ0 يئبه'آةرال، هدي وهن.ا بينهإ، اش أحل بما التمح 
^^،.١١بقك من فاJه لم1 ا-إثران من ثؤغ فيه هوأيضا لكذ بالئحلل، إدنه عل 

بدونحل هديا نجد لي إدا الحصن وأة الصتام، عليه نجب لا ايه فالصواب 
صيام•



٤٢٩ئباسمرىبئساصوئاراضاتوالإجمي|ر( 

أوالعنزة يصاء ق أ: هضوا 

ثبشءكاءٌ.

زنينمزة!_، قض ه ١^، لأف ١^٤؛ ه تجن بجُ: 
ئاثةكمن المصاء قلزمة إتامه، قبل إحرامه من حل ^١٠^ المضك، عنزة الثاته 
اخ

تجبقلم له، الونتا صلاح مع منة، جاوالتحلل يطئغ انه الأول؛ ووجه 
١^^؛لإل ١^، ئأثا قلم؟كن. واحبا، الصومبمتقده لحلل، لز كإ قفازه، 

يسبوا،مزا كاثوا المصاء ق معه اعثمؤوا والذين مئه، وأربع ألما كايوا صدوا 
المفاء،وهوعيُ جرىبينهم، الدي الصلح والمضية؛ ولمْيامرالثاقنئالمصاء، 

ا.لإJهظرطها الخوان، ويمارق 

تنق،نا م ثيق سا لأن قضو؛ \ل بمخ لا ه غربي، ١^ سا [ ]١ 
بمنائلفيها يوش عائم فالأمول حطأ، أو نهوا النثاخ من هذا يكوف أن يد ولا 

أيصا.العطف بمزف سق ما عل مبني وهنا تبى، ما عل يبر لا جديدة، 
ملبالتعليل بدأ لكن والتعاليل، الدليل سياق ق أصاب المولث ]٢[ 

يلثفلر، فيه الذ«ي القياس هدا ئقيس أف ولا يعلل، أف لنا حاجه لا اثه والحقيقة الدلل، 
والذينيأمزبه، لر وتلم اله وعل عله اممه صل اللمل لأف القضاء؛ تجب لا نقول؛ أف لنا 

بذلكواجتا القضاء ولوكاف أخصزوا، الإين من أقل القضاء عنزة ق ثقوا 
واصح.دليل وهو الدليل، هو هذا وملم، اله وعل عليه الله صل الثني 



صضاهاهمنيههاسممأسبجينل ٤٤٠

شو:وزذاوالإمحأر

نإلالعدو، وال لأيه التحلل؛ له محو لمْ ١"^؛^، وال حش ١^٠^ لم°محل لإل 
سيبمزاتلأض؛بملمْظذؤ قامحبممات،مشنة، 

قمعهالثواُت مل يه حل إدا لأنه يه؛ الخل مله الحم، ماء لإ الحج يائه ؤإف يه. 
لحوئهثاJيآمبمنكل١اوه أول، 

هلنالزمةدللئ،إذ عامه، من الحج وأمكنه وال، مم حل ؤإذ 
قلا.ؤإلأ الثور، عل الج لأف واجبه؛ الحجه أوكاست، المصاء، بوحونم، 

الصححمن حل إدا لأنه يالإجمبمار؛ التحلل ئله قاسيا، إحرامه كاذ وش 
الثصاءنله عامه، ئ اج وأمكنه الخل، الحصزثعد زال لإذ أول. الماسي نئ 
ا.المو٥٩^١ هدا ق إلا فيه، أنسيه الدي العام المصاءللحجِق يتصور ولا فيه، 

ئلأثة بذلك؛ نمت أما يكز ن1يا المضك أوعنزه القضاء عنزة سمئها وأما 
قريش■وبتن بينه المصالحه يعنى المماصاة، باب 

شل.للاحصار واحد هدي يلرمه اثه الصواب ا ١ ل 
واحدة،سنه ق وقضاه حجه أنثي رحل يقال• به يلم مما قتكون هدا وعل ]٢[ 

حجنقولت فهنا محج، أذ أمكنه ثم منه، وتحلل الفاسد ا-لإ ق أحصن إدا هدا يكون 
حجتان.له حصل العام هذا يكون وحيتئد الفاسد، عن قصاء ولواه 

روجته،جالإ مر ول مز، الثا5ني، النوم با"قحِفي أخرم إلا مثلان ولقل 
عدوصده حيث، يعزقه؛ الويوف، مى مع أي ستحز، الأول،، التحلل قتل جزيأ فهدا 



٤٤١مج)بمبئصاصوع|ااماتوالإص|ار( 

عرههص صل فيمن ممل؛ 

دبكلأف!ه نمزة؛ كحيل أف قله الثيت، من 3؛؛^ ٧، عن صد ومن 
ينغ؛رظب،شةمم.

طلم الحج، بمويئ حر إحرايؤ عل بجم بل اشحلل، له محور لا ت وعنه 
بميزعامه؛ مذ اج يمكنه موضع بعمرةَفي اشحلل له جار إيإ لأنه بعمرة؛ 

ممنهألنمتسنا

الخاصالخصر ممل:و 

مدرعللا أوبمص ظل،، أوعريم ثلطاف، يئسه أف مثل والحصرالخاص، 
التحلل؛جواز كالعامِفي ووجها، يننثها والروجه تسده، منعه إدا والعبد إبمائه• 
روايتان!صه ممة، اوعدم مرضن ألحصرم من يأما فته، المش وتحمق الأية، يعموم 

الأفنقول! الحصن، ناو أده م وانتهى، بن؛ فتحلل وحصزو0، بعزة، الوثوق عن 
محللالفاسد الحج لأف النامي؛ ا"لإ عن يشاء ؤهزيخ الحصر، زال، لأيه با-لإ؛ ألحرم 
\.ف°بي.هدا ق إلا هدا ولايتضور واحد، عام ن، ومحاء حجا فتكوف منه، 

عليه؟ماذا والمدينة، نعه ُين حصر م المدينة، مذ ألحرم رجل قابل؛ يال، فإذ 
ل• يعني • حصرم بموضع أو أمكذ، إذ ؟ ٤٠ق يذبحه هدي عليه فالحواب! 

•اليب إل، يرجع حئ يبمى ذاك ولا هدا لا يمكئه ل؛ فإذ منه، صد الإتم، المريع 
دلك•ن، إشكال، ولا عنه، يدح أحدا يوكل أذ وبجوز 



اصضادئهمهمصاسممأسبجضو ٤٤٢

»منهاو: الص.أية ص يزوى  4jS/jلعموم اشحدل؛ له إحدامحتا: 
منهاس؛ة محصئ، زلأثئ رواْ أحرى؛ا حجه وعليه حل ممد أدمج، فتر 

العدو.حصزه 

محزاينمحهالأ:لأظزيظز
ثه،الأذى من ثاشخئص ^، من الإ;ممال زلأملأ:ضدابج ١^. 

العدواحفر خلاف 

امحئ.به محثل اثة الصواب أل سق [ ١ ] 



٤٤٢ةتاو،اسع)باباسى( 

يي—

M —  L ل* تل

مئهحجته ااأهدىِفي . ١^، لأو هديا؛ ثنيي أف نقه أش 1وا ينتحب 
حجته.ولمْيقلتِفي البحاوي، وواْ بدئه؛* 

شمييعظم ومن يتلك ؤ ثعال؛ اممه لمول وانتحساي؛ انتنة|بحا ؤينتخث 
لالخج؛مآّا[.موكحآلتلودس<ه من ثإئها آلله 

زالإبناو،ؤالإطاياينلإاس:صالإجائ، ماو 
مال:١^؛،. لأف ؛ ٣١م المئ، نأ الإل، زالأصاحئ ١^^، زأمفل 

لأولةك1يمببمة،ين؛  ٣١)رثن 
هكايالئاكة، الثاعة و زج ذض , iyuوب يهإ الئاته، الثاعة و زح زنن 
،icUومذ دجاجه، الثامة،ثكمحهمب وس ^٧، ١١٣وبخ 

ءارثممق مبتضه« مكي الخامثة، ااثاعه 

.٣١إذا إلا الأم ثدا م محثل لا أنث م دلل يه الحديث سا [ ]١ 
يكونأن ثزطه من وليس للجناك، ينثسل ك،ا ايُز الحناثةاا راغنل وؤه.' 

الغنلةنلحثا:ة.

زوالبعد الدهاب وليي الدهاد_،، محرد هنا بالثواح اراد راح* *ثم وموله! 
هول الحمل، الساشات هذأه لاقضمن الشمس زوال بعد الدهاب لأف الشمس؛ 



سةاضاه1هميصالإئمأسبجينل ٤٤٤

ثرولأف حثن مى يصليها بل محه، ٧ لا ه اي كاف الخئعة ين؛ أف إي حدا؛ قليل 
.ثزوو أف مل صلاها ورثإ الشس، 

امح،ظالإيمح،ضا
هدالأف العم؛ فيها الأفصل إف العقيقة! ق مال العلم أهل بنص أف إلا العم، ؤيليها 

العقيقة،عق لرأظأ ا،لؤلث لض وسالم، آله وعل عليه اش صل الص عن هوالوارد 
موصتها•عليهاِفي ؟كلم ووبا 

الغثأأثا كاملا، أنمخ ^١ فيإ الغثب، تأ ١^، نأ ١^، هط التقال,م ^1؛: 
اوثدية.نع من أفصل منها فالواحد 

والعم؟المر عل الإبل تقدي، العلة٤ا هي ما قائل• هال فإف 
الع1هأسان:فالحناب:

مساهميناموأءلشا.
سزي؛ويةتيا،مأنحل.

أقفل١^، عدهم واهل ^، \لإ؛و لاإئوف ١^ الن1ز قائل: دال فان 
ينامو١لإبلي•

محمح،هممحلأكلكلمح•
بابالخمعة، كتاب ومسلم؛ (، ١٨٨ ) رقم الحمعة، فضل باب الحمعة، كتاب البخاري• حرجه أا 

•جثبمق هريرة ١^ حديث من (، ٠٨٥ ) رقم الخمعة، يوم والسواك العليب 



٤٤٥ةتاواامحرباو،اسي( 

،الإبو لخم نع ذك أطع ولا الغثم م _ أذ أمتطح قاي: قال فان 
أيصل؟الإبل لخن؛ أو نتق وقد ائذي، مصدِفي 

كالسأي:عمجستافالخواب:لخيالإبلإدا 
بعيمثا،أفرى أذ الأفصل فهل هديا، أموي أف أؤيد أنا يةولت ان إنمثلان بمي 

قاْ؟أمري أو< أو مره، أفري أف أو 
امصل.فالشاة بعثر مع أراد إدا وأما ائفل، البعثر نقول• 

لألإت.التي للعلة اكضول يرجح وهنا 
ابمة؟ةاأؤكسمثضاكل:زم 

١^لأف ١^٢؛ من أكز ١^ وأف ١^، من أئصز الإُو أ0 لج؛، فا■محاب: 
الثالثة.j، راح لمن والعثثأ الثانته، 3، داخ والبقرلن، الأول، راخِفي لن 

الاّممظام؟أم الأّتطئ بميم uذا قائل: قال فإذ 
محو،خاخةللاكمفالأذلامكاذ إدا ام، فالحؤاب،:ذوللءخة 

التهائممى اثنتي كانت، ؤإدا أول،، فالامتإن الرمه إل بمحاجة كايوا ؤإدا أول، 
أصمحدأتيافهيأئنل.

الثش-طلمؤع ثني من بكزا -بمي الأول الساعة راحِفي من قاق يال، فإذ 
ولأ.يم،ولولم:ثلملامِفيحالاض؟

أجرإذوله الاذ، الناس بعفن يصغ المنجدكا ل ينام أف ينكس فالخوابت 



اصضاهاهمهمههاسممأسبجضل ٤٤٦

وعموصغمحْ، الحتوان كب؛و مذ أحب ما بمدي أف لئمثطؤع وقوو 
^سإذذكزفالأخاطؤائل١أ.\جني 

بجا.لأاهامرلألمحهأمح 
يسيلحز الثمنى سنامها صئحه يس ئاذ إسعارها، سذ إبلا كاثت مإل 

ذيصل اممه. زئوو ؛راق عثاستابذ روى ثا أوحوها؛ ثنلأ، ويمليها الدم، 
بجاالدم وسلث الثمنى، سنامها صمحة ِفي دأئعنها سدنه، دعا يم ا-اتليمه، 

مح،ناداملممإلأضيُاي،ظهامح.
إذالم:خلأشئولأظ؟

يملي.ولا يقعر لا فائه افدي ينق لر إدا ثتم، فالخواب،؛ 
قيمةمن كبثوا أم كاف صغوا ثئت،، ما بمدي أف لك الئطؤع هدي ل يعني• [ ١ ت 
فإفالخدين،، -يدا دئتس* \.قئأأ واستدل الطعام، من حر ؤزك مذ أو الأنعام، 

م\كة.ق الفقراء هو باقدى واجلقصود الأنعام، حيمة من لنت، والبتضه الدجاجة 
ثللخوزالإهداةبامح؟

يكولأن بل فلا الواجس، هدي أما التهلؤع، هدي ل هدا محرز فالخواب،ت 
محة،وَلأبمأفألومذاي•

لمأ[هناأنئلة:

لها؟إيلام ذلك ول تقم كيف، ولا: 



٤٤٧؛ت1واامج)داباسيا 

وهوتقنيته، ربوعل تصلحه فيه الإيلام هدا يماوت أو دللث، عن الحوان، 
ايهعلم أئعر ومد الئاس عند من تر إدا البعثر هدا أو النامه هده لأف الشعاير؛ إظهار 
ظشمتؤ.إحلهاو ذلك، ي فكان هدي، 

ذلك؟أفه وتا ٠ واؤزق اشال ئلد ولماذا 
الم٠طعه،النعال يلبموJ٠ الدين فهم المثزاء، نصسس، من هدا أف ليعلم الحوابج! 

الفمزاء.تصس_ا من هدا أف الناس فيعلم المزمعه، والثياب، 
ياياآ؟ذِللأ، يكوفِفي أذ لإثى ١^ قائل: مال فإن 
١^٠١؛أفتنةا؛ ^١ المومن والإتنال بمائة، م م ترد \ص يه خه 

الئياء.من ملمته حلا ^ ٥١شعار لتعظيم اض. رثوو 
دليلدللث، ق فهل ، بيده عنها الدم نلت، ه الس أف أيئا الحديث هدا وق 

jp  الدم؟ولهانة
دة،عنز الثئوJ أة دم لر لأت4ُ ٍلاهنا؛ ٣ يكون أن ١^ ئثالث \مج• 

الحمهور،عليه كإ الدم، سر عن ينمى أثه احتإJ وهناك شك. بلا وارد دة عنله ثكن 
شك،.لا هوثجز ف^ 

بموتاتوحتج الضايؤلم,، هدا فهوثجس، ثجتة تقه حلموان من عئرج دم كل فإل 
ءلاهت0تقه فإل الآدمثا هدا من أنه إلا ءلاهز٠كالثتلث،، مته تا نجثه،< »ئبمه 
اجمهور•وأي عو يجس ودمه 

هؤهظآ'عباس ابن حديث من (، ١٢ ٤٣)رثم الهدي، تقليد باب الحج، كتاب ت لم مأخرجه ( أ 



سقضاه1هميصالإئماسبجضل ٤٤٨

١^ظ لكثت فإذا ^؟ ١١م  JJ^lئو ظ مائز: لومال لكن 
الدميليش طاهرا الأجزا؛ مى الادثي من أبتن ما كاف ؤإذا طاهر، دمه ئيقذ طايرْ 
^١.كيلك 

الحديثثدا لكذ البجانة، إزالة باب ي ماثأ;خشاها هدم حال ثو عل 
نمطالاحتإل فيه وجد وما الاحتإلأت، لوجود الدم؛ هدا طهاؤة عل يدل لا 
ينمطأثة اآعنى وليس الاحتيالي، أحد هي التي المسألة عي عل الاستدلال يه 

النصيمي فلا الاحتيالي أحد يصن أدله هناك يكون فمد ؤإلأ مطلما، ئه الاستدلال 
محلا.

بدية،مئة لأما يسيرا؛ ليس الدم وهوأف إشكال، يوجد هنا قائل• مال فإذ 
 LJc^ ١.ممر سد عن ١^؛^

احتيالاه~ عند -والعاللم يظهئ قاليي بيده نلته إدا لكي j؛^، أي فالحوابت 
بم.آخر إل بم أول مى ئلو؛ه يده بمي ولا البعار— —معر يمنحة؛الشعر ايه 

ؤيملدْهديه يثري أذ محل أذ يعد للمئثمئع ينتحب هل ؛ ٠^١٠٠مال فإل 
\لإيمح؟للأسماب 

ؤيمثدة،يشعزة أو ينتحب هو^ي ّامه، فيمن هدا أن الغلاهز لا، فالحواب: 
التقليد.ولا الإشعار فيه يس لا فهدا لدبحه السوق من اشراه من أما 

ثلبجافئ؟مائل: مال فان 
يشعر•إيه هال؛  ٠٠بالإبل ينمن ررإيه مال: ممن نولان، فيها للعلياء ذالحوانا: 



٤٤٩ةت1واالعء)باباسي( 

بجى،أنثصفبمبمكمحأار
أنل»كئث، عائث_ه:  J^Jوالمى؛ القرب آداف ملدت عن، لكنن ؤإل 

ولمسلمالبحاوي أحزجة حلالا® أهله ي ويقيم العنم، متملمد للس.، ^^٠ ٨٥١١
َُْم
•يحوه 

أ.ولايشعنهالصعقها،ولأدهيسثمثموصعالإئماوشترهاوصوفهال 

هاوتالإبل® من تحملا أقل ولائه العثم، يدبح ك،ا يدبح لأيه بالعم *يلص يال،• وس 
لاثشو.

صآعنلو أما وهو والتعاو_ل، بالدو؛ل ا،لووث امتدو إدزت [ ١ ] 
اشمعائر تعظيم باُب مى هدا أل أولا يض ذكرنا ك،ا لكن عرمئ،، احتلطش أو 

بالفثزاء.غتص هدا أف وبيان عمححل، 

صحح،تعليل وهدا صانا، كانت، إ0 وصوفها معرا كام، إذ بشعرها ]٢[ 
القزد_،.آذان مذ يكز، ما مثد لكن العم، بإثعار رد لر أما الثسة دلك ل ؤيكفي 

اطهشعائر تعظّلم ومليدها البدن إشعار من القمود إف قلنات إدا قائل• مال، فإذ 
الوحوذة،الأصاع دللث، نمام يقوم أف يمكن هل الفقراء، يه يقص مما أما وبيان عئهجل، 

؟دللث، انته أوما هدى® *هده عليهات يكتب بأذ 

فالحزاب،:لأ،ائأزلأنثه
 Kء أ*



أحمدبذحنبلالإمام ص ض اه1ي على اسق  ٤٥٠

الهذيوجوم-، ثرائط مصلتِفي 

بهبخروجه باثال، الصدمة محسسا لا كإ شه، ئع بثوقه الهدي نجب ولا 
وجبوأفعزْ مليه ؤإل يتءمْ، حش لة ومائه ودصؤمه، ملكه عل ؤيبمى لدللئج، 
ميه.بلصلأة وأدو منّجدا لوبني كإ ^٧!،، 

متقيلمظ لأثة وجب؛ ممه، أو: هدي، هدا ماو: أو لدوه، نإل 
هايقظالنفا١ل

الألي؟يث؛ئ يإذا المسألهث هدم [ ١ ] 
باللمظؤيتعئ ملد، أو إثعاو من عليه يدل ما بفعل الهدي تئ الحواب: 

هديا.صار شه مع ذبحه إدا بالدج، ؤيثتي( دلك، أوثحو رراإه،< أو ثدي® راميا بثوله: 
به.يتئى لا فإله ١^ نع ^١^ أما 

إبدالهاوله هديا، لاكون فإما هديا، يريدها شاه الثوفي من اثري إسان مثاله: 
ذزاهثالوأحد كإ ائدي، ئه ستئ لا المه ئرذ لأو له، وماؤها فيها، والتصؤف وببمها 
لكنهيوقفه، أف يريد بيتا بى لو وكعا صدمه، تكوف لا فإما -نا يتصدى أف ريي منيه 

ومما.يكون لا فإثه ومف، هدا يمل: لر 
Jiه ضزالئ؛هإلأ؛البير، فإنئلأ \م'ؤأ تنئ أنئ^١ فاتل: دال فإن 

هدا؟معنى ما بالدمة تنئ 

عليهفهوواحب التمح هدي مثل الأصل، ق واجتا كاف إدا يعني: فالخواب؛ 
يمرلم اشتراْ إن ١^٠-، وهدي بالتنين• إلا نجمت، لا التطؤع وهدي حال، كل عل 



٤٥١ه1بامجرواباسي( 

اممهرئوو أف وزى ميرْ آبا لأل عترإصزاريه؛ مذ الخاجة عند وكوبه نله 
بدثة؟اإي اممب، رثول يا قال! ررارك«هااا. ممال1 بدثه، زجلاثوى أى ن. 

^هاِفيكأزِفيمح.عه.
٤^١٠٠نجد حى إليها، أ-إئث إدا يايروف راار'كتها ئاوت آحز حديث نق 

يا.ش حق يعلى لأية صمتها؛ \لأؤو1ا.< مصها قإل داود. ابو ززا0 
نأىيمحقينق عينا أف زوي لما معها؛ يدحه يوليها ولدت، نإف 

ولد.ها،عذ يذو ما إلا لبنها، مذ يئرب، لا مماوث ولدها، معها بمرْ ينوى زجلا 
هانتتحثعال، فه به يصثر معز وولدها. ياحزها النحر يوم كاذ محإدا 

الزلد،كالعتقا

يعال•اللب ؤلمول عئ، -قديثخ ولداها؛عذ مصل ما مذثنها يئرب أف زلة 
لالخج:ٌآ'آ[.ه قس م إك مغع ؤها ثر لؤ 

^قذسُالزم.،لأقوزضُشُ.
مح،خلئيرهمةا؛لآناينلز
نزئُ،ذغمُجداطي

محطثة.محنى الذ.ى 

.١١ ..١..٠ ١ ؤ ؤ يه؛.... وثصدى جره قا، صلاح حزه صوفِق علميها كال ؤإل 

أومو قلمته وجب ئد ١^^ مهدي الدمة، واح_،ِق عن هذي ٠^١ بالدمة، متعينا 
للمتطؤع.وعينه اس^راه أن بعد ولا يتبئذ ل؛ هدا أما يفريه، 



اصضاصنيمصالإئماسبجضو ٤٥٢

لأنتص؛؛•هزأندة؛ خز؛ ق نإن؛•:فن اكاممن، ئممع تنتنإك، لأي 
يزئببجا،تقعاسزا؛ثئبجا.

نإلدا-اتدلإه. هدية البي.ثحت لأل أحصر؛ حيث يحرم أحصر ثإف 
بمها:س/مننيصط

\و,ذامنضه حميعه، يقمن لا لأنه وأجزأ؛ يبحه ثئيب ؤإف لكلوديعه، 

ذلأ>\^نة^١ الدثة ق زاجا ناكاف أثا بالنمن، ]ا[كوثدامإإداًءن 
صمته.

فهل٠ ®ر ارازكتها، بحديث: الؤكومح_، وجونم، عل يتدلوف قائل؛ مال ذإ0 
دك؟و دليل فيه 

،١٠٣^ثدا رأى !ا اوئوللكن يه، دلل لا أئول: فالحزاب: 
قلقاما يى ئبما، زآث لإحوذ أف ومحشل له:»j:_!« مال الئ-ض عن انتغ 

اثثي،ثأىنش.
أوضزة؟أل:يخزلوثا هالقائل:نل:أزأ فان 

عنالخم جاء كإ مثلها، ولدها صار عث أف بعد ولدت إدا يتم، مالخزاب؛ 
5محهبمئاأ'.طالح أن بن عل 

بدونيذبح لا ذبحه ؤإدا كثير، صوف الهدي عنم عل كاف إ0 مائل؛ مال فإو 

بابالح^، كتاب ومساومت (، ١  ٦٨٩)رقم البدن، ركوب باب الح^، كتاب البخاريت أحرجه ( ١ ) 
ههتهبمتن.هريرة أي؛ حديث من (، ١٣٢٢)رنم الهداة، البينة ركوب 

(٢٨٨/٩٠)٢(أخرجهامحبم)



٤٥٢ةتابار،دعرباوااسي( 

الحرم1ل الوصول عن الهدي تجز ءصل؛ِو 

الصثنله وصخ موصعة، دحز0 ئه، دوو عطب أو المثى عن تجر ثإل 
ولمْيأكلوسهم، ينه وحل الممزاء، تغريه صفحته؛ -؛ا يصزب دمه، ق قه عق 

يبمثلكف ه افه رمول، أف ت أبويمه دؤيب روى لما رممته؛ مذ أحد هوولا مئة 
ثمموثا عيه يحشنث ثيء مئها عطب 'ُإوا يقول• ثم بالبدثتآ، مته 

مذأحد ولا أنت، يطعمها ولا صفحها، به اصرب يم دمها، ونلهاِفي اعمس 
م٠نعوارممته،  L^_ajأوللمأكلمها، يها الممريط ي يتهم ؛ jSTjمسلم• رواْ رممتلث،؛ا 

منأكلها؛لنوك.

ملزمهفيها، لأنه صمتها؛ يلمن، حم علميها حوفه عند لمْيدبحها مإن 
^سمإذازأىنذمفيائاص

كالعاص«سا،مصمنه، عإرْ، حى به ثتلؤر ٠^١^٠ أو1ةن لأنه صمنها؛ أد1مها ؤرذ 
ومدؤالممرهه، الإزاهه ثزمته لأنه ثها؛ أوهدي ةيثتها، مذ الأمرين أكثر ويئرمة 

منهمحامحا،محايأممنظ.

لههل عتره، لا و سمن لا يدللث،، الذي لرتتؤع جره يإذا الفقراء، به يتتؤع ولا اجر، 
.١^١٤ولا ائ،وي لا يه يكؤع لا ركه ^١ أيه مع هو، يه لينتؤع جرة أف 

فلاثبزبه، مدثنتؤع للبهيمة، أحس يكون بقاءه لأف يمي؛ بل جزه، لا فا-إنوابت 
الخلد،ي نبث، ■^،١ لثداوي لوجزه كعا لمروره، ١ يهمن، إدا إلا والصأن المنر شتر 
استهدلك٠.أوما



اسقضاهاينيصالإئماسبجص ٤٥٤

اقويأكو، لكثت نإل مثلها، نزتة أوأهل، مثلها وش قمتها كادثا ءإل 
،c^^ilإل لأنهيه؛ ونصيى ٤، به اقري لم°يسع قإف آحر، هديا بالمقل 
بالقيمة.مصيى أن ويشل 

ىُشعتزه أدلثها ؤإل لكزنا. 1ا ؛ ٢٤-صمتهأكنه، مذ مع مما أكل ؤإل 
هإلثلها، يالقيمة ويثري كعتوها، قيمتها هلزمته الإواهة، ظزمه لا لأنه قيمتها؛ 
ص\. i^Liفتإإذا ذكزثا نا م ئام واذلم، 

شتاض؛؟كوف أف ويشل الأوش، مله معسا موجده هديا الري نإن 
ماكعوض للمناض، هكاف نعال، فه جعله حيوان مذ المائت، ا"إءز:؛ عن بدث، لإنة 

؟كوذأذ ويشل الثل، عن الماصل محكم محكمة و؟كول الئزاء، بعد منه أيأم، 
والر0،ق واو.حل نلب المائت، ايزء بدون العين،، صادف إيإ النير لأل له؛ 

هلأممقه:هآاء

يوفأوعطمت، الثى، عن هعجز اقل.ي ساق إدا أمه المصل هدا حلاصه [ ١ ل 
^١صمته، علَدبحه قدنته ْع يموت تركه فان يموت، يدعه ولا يد.بحه فإثه محله، 
ولأ0الولم، يكنه الذ>ي ؛ اللحدين، رممته؛ هوولا لا منه، يأكل لا فإيه يبحه 

ملثايمحش، وهوبمكذأف مذثلفه حوما يبجه دوم؛ِفي مدبمجل متهم، الإساف 
ذِلاك.مذ الإنمائ يغ نارية امحه كائن 

مثلئا،ليس الخيوال أف عق وهدامبى يضمنه؛الةيم-ة، ءيةول(ت عره أماإداأئلمه 

حديثمن {،  ١٣٢)٦ رقم الطريق، ق مهلب إذا بالهدى يفعل ما باب الخج، كتاب ت لم مأحرجه ( ,١ 
ره.بمن.ممة أف 



٤٥٥اسيا ؛ت1وااسع)بادا

أفلذلك ويدل سعدو، لر ما بمثله صنايه نجب وايه المثلثات، من الحواف أف والصحيح 
يعطواأف أتنهم عله ، ٥١أفاء لما م ؟كرا، اسنلم، وثلم آله وعل عله ، ٥١صل اللم، 

لحزهإل >اأءطوه؛ لهم; فقال روا-ءة، لحارا إلا يجد ب إثا فقالوات ؟كره، بدل الرجل 
نيثتينالبعثر الصدقة إبل عل ينثبملفن . وكاف ٠ هصاء«ر أحثنهم الناس 

الواو.ِفي وقوكيلك، مئ، الحواف هوأف وهلا:دل واتعضبامحر٢ا، 
فحينئذمنه أوأحنن من،، أوأصم منه أمحر إلا يوجد لر بأف اقل ثعدر إف لكن 

لأظزأالإنثاليباس.
هديه؟عطب، من يفعل ماذا قائل• قال فإن 

كللأن ا>م؛ شاءِفي ؤإف وثذبمة، الفقراة فيه محي عا0 إل نجؤة فالحزاب 

حازيلب، فا وهذا والتكز، ام، يكوفِفي أف محور ا-قزم خارج و رجب ثيء 
بلالحرم، إل يخمله أف الكاف هدا ل، فقراء نجد لر إدا نلزمه فلا عطبه، مكان ي دءمْ 
الفقراء.فيه نجد مكان أهزيت، ق ثديحه أن للث، ت نقول 

المحزم؟إل الحإ بمثخ أف س ثطث لمن ثل قائل: قال فان 

فهناالطواف، قتل عطب، إدا لكن __، ففد الطواف بعد عطب، إدا فالحواب،: 

نحاب(، ٢٣٠رقم)٦ الديون، قضاء ي الوكالة باب الوكالة، نحاب الخارى: أحرج، )١( 
نيجهنن.هميرْ أي حديث من (، ١٦٠١رقم)منه،، خرا ممضى سيئا استسلم، من باب اقاة، الم

بالحيوان]الحيوان ذلاائ، ق الرحمة باب البيؤع، كتاب وأبوداود: (، ١٧١أحمد)أ/الإمام أحرج، )٢( 
تجهبمى.العاص عمروبن بن اش عبد حديث، من (، ٣٣٥٧رقم)سيئة[، 



^قضاهانييه4اسممأسبجءنبو ٤٥٦

الهديعن ايك ززاو j يضل: 

بحر^١^١ وله علته• ص بإبجائ، والأصحته ١^•^، عن مثكة يرول ولا 
مه•

Jlij  شبمه بمُ زلا زينوُمم دقة، :زوو ض: أبو
والزيوف.المنتق مأفتة ثعال، 

المرضنق المرض، ق أصولها عل محموله الثدوو أف الأول؛ ووجه 
:بجازأثا الدور، ه ^ Ajj\لأف\أ. زئز ملئه، لازوو 
كنابجر، ملم الرامم" ابن؛ ئ الممراء حى يمويث، فه لأف قوو؛ ملأ بدوبجا، 

الواجب•••••••••*•••••••••••••••••••■•••■••••*•••••من أش الزكاة j لوأحرج 

١^؛،لأة ص، أو؛هإل ظئايهلأ;اش شن0ع أذ ١^ وو:مى 
عطب.الدىاقئ 

يميثم يدله، يلرمه فإيه يتفرط عطب، إدا أما منه، تفريط شر عبج، إدا هدا 
ءا1حراثي•

مىمايت، حش وأمحله شديدا، حزا حارا صار الويت، أف ولموض ت التفريط مثال 
هدامنتعة، أرض عل أمل أو الرد، مى مامت، حر فآمحاه شديدا بندا أوكاف الظمأ، 

واج—،ثرك ص كاف ما أف ينهإ والمرق، وتفريط، ثعد يقولوف• والفقهاء التفرط، معنى 
ثعد•فهو بجود لا ما منل عن كاف وما تقريط، فهو 



٤٥٧ةتاب،امجرواوااسى( 

إ.محصنا يائية عتر من بتيها مويت لأه ُمثلها؛ إداثا محوو ولا 

لا؟أم المهدي ملك يزوو فهل دعير1، إدا اقدي أف معناه [ ١ ] 
للثوء:قولان الخواب:فيثدا 

أخدمحا::زوُلِه.
واكاف:لأ:زوو.

الضإنللمزمة مذكه يزوو لا كال لو أثه لهذا وتدل »وذفث.< يزول أيه والصجح 
أماثة,سده افدي أف عل يدل وهذا ذأ ًزأو ثئدى إذا إلا يضمن لا اثه نع حال، ُكل 

الثت،تعن قال لو فهوك،ا هذي« ارهدا قال: ^دا ملخة، تزول أنة فالصزاب، 
نمحق((.ررهدا 

تيلة؟لهأن 

مشقعل الأعل ا-لزة يفوت لاثة ذلك،؛ له فليس أدنى النيل كال إل نقول: 
إلحاء الذي الثحل حديث لهذا ويدل ذلك، فله أعل اليدل كاف ؤإف الهذي، هدا 

أصلأف مخه عيك ، ٥١فخ إل إلندرت ، ٥١وسول يا وئالت مخه، قتح اقل
فقال:عليه فاءعاد هاهنار( ررصل فقال: فاءعادعليه هاهنا(( ))صل فقال المدس، ونيت 
أقفلإل ممفبمول من الأنتقال أف عق ئلائا محيل إئل، سأنك ائزم يعني ٠ إذلءأر ؛رسآنك 

الراجحالمول يقال'ًل وكذلك العم(، الهذي ق يقال فكذلك، جائز، المعم( لنير اق 
نللث،.فله أمحصل ئو ظ إل تقلها أف الانناف أراد إذا لأوقاف اي 

بتن، يمل أن نذر من باب والذور، الأي،ان كتاب وأبوداود: (، ٣٦٣)م أحمد الإمام أحرج، )١( 
نههبمئ.جابر حديث من (، ٣٣ ٠٥رقم)المقدس، 



اصضاه1همنيصالإئماسبجضل ٤٥٨

محل

اادمة«لاا.ق الهدي وجومحس، ررلب 

معئبه وحب ما لأف ثص؛ حيزان ق محعتتة هدي، ذمته ق وجب ومذ 
أوعم0بممريط هلك هإذ للممزاء، وضث كالتح، الدمة، ق ما به حاوأذ 

مويهلك ثناما، دين، علته لوكاف كإ الدمه، ق ما إل الواجن، زجع 
إلالممير؛ا يعود وهل لدللثؤ، نجنيه؛ لم° منحره، عطسا أو يعيب مإف سئمه، 
روايتانIفيه صاحبه؟ 

عثاِقعيه ه لأئه ساء؛ ما ئه صع ممال! ١^٥^؛. يكنه يعود، إحدامحا؛ 
زا-ءنةه أبجا ماف زكاته أخزج كنن ص،  jiةاد محه لمْبمخ ^١ _، 
ه.

عيهكالدي يعد!لته، ملم سدرْ، للتساض صار لأيه يعود؛ لا والأحرى^ 
ا:تداأا^ا.

أقهوالأصل عاتية، بدون العم لملكه مل لأيه ذللث،؛ له ءل؛س بمئلمه أبدلة ؤإدا 
لثام؛(سفسدوهثه.

الدمة®.ق الهدي مى الواحس حكم *ق والصواب! حهلآ، العنوان هذا [ ١ ] 

ح_زاءأوقدي ^، ١١كهدي ذمته ِفي هدي عله وجب إدا المأله هذْ ]٢[ 
الصند®حزاء عن >اهدا أو! الئنح« هدي عن >رهثا مال! فعقه، دللث،، أفته أوما الصد، 



٤٥٩ئابار|دعربإباسي؛ 

أوأصابةأويعيب أوصل هلك قإدا للفقراء، يكون الثا->؛ح الثوو عل سق كإ فائه 
لأيةمئط؛ لر أو سواء ، حاJ كز •ثق بدلة عافيه -فإ0 معه الإحزاء يمكن لا ما 

مص.عتر من كاملا ^0، أف مى يد فلا الذمة، ق وجنر 

فهلدلك،، أسته أوما العف،، مى أوثرئ صل، الإى عاق■ يم بدله، ذبح ؤإدا 
يعود؟لا أو ملكه إل هدا يعود 

تح\ث4و ٠١الخنقئرإليه ذب ظ أقمحا للعناء، قولان ثدا ق الخواب: 
واه.^^مح،ولأبج؛ألبم،خأرهاتدو 

كثثرا~وهدانير فصاعن، التمئع هذي عن السام هده رجلأوحس، دلك،• مثال 
شاة.ذمته أوجناِو، لأيه بدلها؛ يدح أف عليه فيجب، نحدها—، ولا الشاة مرب باق 

هيأوتقوون وجدُث،- التي -أي اذبحها نقوو; فهل صلت،، التي وجد ذ إم 
اءلإغفهاتاص،؟للث،

ثئت،؛،ما تتا اصع للث، ررهي يقولات و؛?نئأش فالخزفل قولان، فيها الخواب! 
ولاسدقا، آتى ايه ووجهه له، ملكا رجعت، إليه رجعت، إدا أما الصحيح، هو وهذا 

١^٠،هذه إJه ثحود فلا ذمته أبزا الرجل لأن منه؛ واثدو البدو له؛يرأ، بجْغ أف يمكن 
هوالصحيح.وهذا بتدقا، ش لأثه له؛ مثكا إلا أوعفت، صلن، 

الأول،قاف بدله، فافرى ، ٤١٠٥ثإ للتمع، هذيا لوقهن بائه محلنا قاثل! هال، فإذ 

(.٤٦٠الض)م )ا(خمرا>فى)ص:"اأ(،وانظر: 



اجمدبذحنبلالإمام ص م ،^ ٥٠على امليق  ٤٦٠

ثلثهإف ينظر، الذمة؟ الواحساتي مثل أو المم، مثل ذمته إل يعود وهل 
بتكها،ممط بالم، ثعلمى الرائدإثإ لأف الذمة؛ اكؤ؛١^؛، لم°يلزمه مريط بم 
أيكههإدا ثعال. ؛ ٧٥١حى بالمم ثعلى لأنه الأمرين؛ أكؤ لرمه بممريط، ثلم، ؤإل 

سوهنلئيُاال

ؤيدحلهدتا، تنئ الأوو إليه عاد إدا مثلا: نقوو أفلا ملكه، ل يدحل فإيه عاد إدا 
الثاقِقمالكه.

هوعليه.ما عل الأول عاد يدبمحة لر إدا فالخواب: 
أمحرئ؟ومات فرماه هدي هزب إدا قائل; محال فاذ 

كأواد٠ افه رمحول مال كعا أوابد، قا هذه لأف عبمرئ؛ ئعم، فالحواب؛ 
أونى•هكذا، به فاصنعوا ثد ما الوحش، 

ثنث؟الذي مثو عيه أونجب محزئ، ما عليه محب هل ا ١ ت 
مريطبم ؤإن؛لم، ثلث، الذي مئل عليه وجب بتمريطه ثلث إل الخواب: 

محرئ.ما هو الدمة ق والواحب الدمة، ق الواحب يعني محزئ، ما عليه وجن، 
منه،بغيرتفريط سيش سمينه محليبه جيده ساْ ١^٠^ لذي اسرى أثه ولنقرض 

عطست،؟الى، عن يذبحها سميته ثاة يفري أن عليه محي، فهل 

رنموالحديد، والمروة القصي، من الدم أتبر ما باب والصيد، الدبائح كتاب البخاري; أحرجه ( ١إ 
من١(،  ٩٦٨)رنم الدم، أمر ما بكل الذبح جواز باب الأضاحي، كتاب ومسالم; (، ٥٥ ٠٣)

حدج؛هؤؤئبمن.بن رام حديثج 



٤٦١ةت1و،امء)باباسى( 

ابتداء.الم١نما ق دكزثا لما ولدم؛ ثبعه المعئ هدا وثد ؤإل 

وجهاذتولدها ممي تعيتنها، مهش الأم نعيت لإل 
تبعا.تث كإ تبعا يبطل احدجما؛ س:ظوبنالإامممم.

ان؛مارامحرقبضامحص-؛ابم jلأيلاتطل؛ وش: 
صفىيمحيلإنئ>ي'ا.

صاحسؤأئر بغم ^٠^، ٤١ينح ئطذ.زفي 
٤^١٤لا لأنة عته؛ أجزأ وقته و أمره بعم ل إننا أصحته أو هدية، يبح ^١ 

لأنه١^١^؛ عق صهال ولا اآوة_ع، ويع بعم!دنه إس-ان معله لإدا دصي«ه، إل 
أ.لكلمزثدا يقمنه  ٢٧٥سال، فه حما الثور؛ عل دمه سيرا^١^ ^؛^١١، 

هولأيه مثلها؛ عليه وجب ^٤٠؛، محرط إف أما مثرط، ع؛و لأية ي؛ ابواب• 
الفقراء.وهتي مشمها، عل ا-ئلة يمقتها أثلمها الذي 

بطله لأيه يلمعها؛ لا إJه ت يقال وئو ييثها،  ٠٧١مد تردد، غن؛ هدا ]١[ 
ضُ؛لأنايم:شامحثيهامح

وجدتؤإدا عنها، ؟قفي البدل إل وقلنات يدقا، وأحد>وا عطنت، إما بث ما؛ محتص 
أل:ذبمت.فالأحتٍاط ^jj قا كال ^١^١ ذبمها، نجي ب ^نه 

مديحهافقام لملأن، هدي الثاء هذ.ْ أف عرف إنسان العلم، عرانب مذ هدا ت٢ء 
امحم؟ما إذن، ولا وبعمأمر منه، توكل بعم 



اصضاهامهمصالإئماسبجضو ٤٦٢

أصحةلممسها دبمها العتن؛*_ هذْ لأف محزئ؛ هنا• الولث يقوو 
قتللكل ؤإل منه متص لا فإثه >و°لآ\ لوقتل كإ صتال، ^ ٨٥^l، فإداأثلمها _jI، أو 

الألفهي ص1حثها، ذبحها يتول أوأصحه هذيا ثمث التي الشاة فهده الأمر، لوئ الزثد 
صاحبها.عن نحزئ لكنها صاحبها، عل اقتيات فهدا ذابح ليمها فإدا للدبح، ممثحمه 

ولر-؛ا لر عتاذه عنه أجزأئ، ثحص يقاوت أف العرائس، مى وهذه 
هي،ض،ئللكلضذجما

مأنلنياإىياذدخ.
لا؟أو يعزو فهل العدوان قصده أف علمنا لو لكن 

اقتياتهدا ديمها، يتول أف أوصى لا أنا جثها؛ محا ولوقال يعرر، ينم، الجواب• 
لاي٠تاتحر دلكأ له ئتإ.( : ^lJ أف يتوجه فهنا له، وهي بصمايا أطاله وأنا عو، 
هداوصار ثعتنن، ذبمها لما لأيه بجود؛ لا الأصل ق لكف ؤإف أحي•، عل أحد 

الأمروئ لورأى لكن ^١■^، ثاْ بدله يأحد أف يصح فلا السراء، عل يويغ هديا، 
متوجها.^١ لكان مصلحه ^١ ق أف 

بعتوموقعه ل ودبمه زجل هذي وأحد رجل جاء لو أه دكرثا ت مائل مال، فإف 
ركاةالشلماه ج0 أف يعلم رجل مملات الزلكة، عل يعلق هدا فهل عنه، نحزئ أيه علمه 

نحزئ؟هل لمشميها، وأعطاها علمه، بعر ماحرجها فلأن، 

منالةق أما فقتل، ذيخة الرجل الذي، منألة ق اللحم يمرق لر هو فالخوامح-،؛ 
علمه.نجزئ فق* الزلكة 



٤٦٢ممابامج)باباسي( 

محل

متمتعاتكن ه افي، أزواج لأل والقران؛ التْئع هدي من الأكل ومحوز 
اشِزئوو »إل ذق: محبما، م لإذخاقا قاونة لكنت هإِي ثاممه، !لا 
واحدة،بمرة الودلع حجة محقدِل آل عن حر ي. 

ساةأربعتن عن الشاْ هذه إل لوض: حتى __، لا الزلكة أف بينهيأ والمرى 
منالهأما ١^^، ق ومغ ذبحغ ^١ سص، فإما الأصحيه أما لا عندي 
الأولاَلزكاة مثو كادت س-واء شاةأحرى، ومحرم رأيه، يعةَ أف مللمركى الركام 

أواقل•

أشثض أن.;والإتاذ لايون نل: ئك؛ن نايو: قال فإذ 
يجور،لا نقووت لهدا يورعها؛ ولا يأكلها، ولا بتي؛، يدح لا لأعا البلي؛ جارج يدبمها 

ذتجهاي؟إذا كيلك أليس 

الد;حمحإد ه فيه فين اللخ؛، لإى ولا ى لا الغبن لهدا لا، فابجاب; 
فقعل.

مأذونعثو عل والمحي مفئون، فهوعيث مأذون عل اثي إف يائل؛ قال فإف 
ا.اهوي يدح مثلابأف له آيل لم الرجل وهدا فهومضمون، 

ثزعا،مأدون هديا المعينة الشاة هدْ يبح لكن له، ثادف لم صحح فالخواب؛ 
وأمثالهلعدوانه كما إياها؛ يضمن إثه ثائل؛ لوعال ءلنا1 ولهدا لصاحبها، ليس لكنه 
لكان



اصضاه1ييح4ابمماسبجضل ٤٦٤

(اأنواحه عن الئئر. يبح ت مميل هدا؟ ٠^! مملت: بمر، بلحم عي لدخل قالت؛ 
^ض،يازالآكلثُكابىاال

س^هرمحممازة،هاُالآكلت، وَلأمحوالآكلينسم 

الص1دامآُ.وجزاء اأئدوو، إلا ابمتع، مذ الأكل له 'َ'َوعنة؛ 
وهوهذا، من أحثن صحح صريح حدث عندء محمد، أبا اش وحم ء ١ ت 
بيئةكل من يوحد أمرأن ومٌلم اله وعل عل النه صل الثني أل جابر^"^٠' 
حديثهدا ٠. مزقهار مى وثرب ■قيها، مى مأكل فتلحت، قدر ل مجعلت بقعه، 

وسلم.وعلى عليه اض صل اتي، فنل من صريح صحح 
ؤساوهسع، عى والبمزة بمرة، ذح عثيائث0ؤئم ورذ إن يمال! أل بقل 

,:،؟٥١هدي فأين سع، عنهن رد اللأق 
دلك.أوعم بثايم(، ءنه،ا أهدى انه عقمل الحراب! 

بالأكلفلوقيل مماتة، لأن4ُ مه؛ لا:ام فانئ كئانة زب U أف والأمب ]٢[ 
ودممنه، الأكل بجون اشقزان دم أف سؤ، قنعا دكرئا وقدا الكم؛ إل المنمثة لعادمت، منه 

والمنان.التنع هدي الثكزان هدي مي، وأف منه، الأكل( يجور لا ا-لإأوان 
^١للإنسان فأدف اهَخفث حبث،إف أنتذفن\0لأ ١!^;عشل أف ويكننا 

!^،.٥١واج؛اتا مى محسا أنمط لأيه -؛^١)،؛ اثه و٤ئتمل وبمدتم،، يتحلل أف أحمر 

(.١٢١رقم)٨ ه، النم؛، حجة باب اُلج، كتاب ملم؛ أحرجه )١( 



٤٦٥كت1بامجرباباسيا 

منتحمه،إل إيصال ئدز لأنه الدمة؛ اثدورق اقذي من الأكل محور ولا 
مجزأل:أكلت،وايهمئإس.

اضفنو رج؛ أن ي تن\ءٌ ش ١^ لا ٠ نالا ثنا 
\لإلإوأحواو وأمل تالخج:آ'آ[ ألنق ؤأطعممحإ يما ثعالى! 

الاتجماب•

هأكلأقدر، ِق يجعلث، بتصعة، بدلإ كل من ه البي ررأنر جابر■ وثال 
الأصحته.هأستة سك دم زلأتئ مسلم• رواْ مرقها" من وحسيا مثها 

لألأكلكثا خابت: ذأ\ذ ذ\ٌص\. ١^، -ممةو بجل: انن مال 
ها'كلناودرودوااا، ررىوا ممال: البي. آّا مرحصن ،، موى؛٨^٠٢ددسا من 

ثتزئذنا.نثاةابمارينم.
مو،ض-وإذسمسوالأم،سم،مح 

ررمنثاءاهتطع<،محال: م بيئات، حممل لحر ه اللمي لأة ٌهمس؛ ؤئها أطعمها 
محساكلمْ:اكلِعمم

بهياانتدلألأ وخورإطلأأه سنيه، ١^^٠٢ مريق للئهدي ومحور 
امحثأ١أ•

آبهوعل عنه اممه صل الس يبحه اثدي اثذي أو أءلم~ -واطه ل والظاهث 
سكزان.دم كنيه إل أمرب متكون منه، أكلوا الخديية ق وأصحابه وتلم 

بجوازوتلأمحوزالأممه،ولومل الهدي 



اسقضاه1نينيصاسمماسبجص ٤٦٦

ومديهديا« اهدي أذ ثدئ هو *ض د1ل: 1^1 الناذر لأف وجه؛ له للكن مه الأكل 
الإنسان.به يتتثؤع الذي اثدي فهويريد منه، يوكل اشلئع 

-محولثاةأوبعثرا يذح أف الإس-ان لوثدر اقل.يأ منألة >وو نتأله منا لكن 
عويدرمحلله مريقي اف ثقي إف يقول• الثاس، بعض يمعل كإ قمة، أوروال ننمة، 

يأكل؟أولا منه يأكل فهل بعثرا، أدح أوأف شاه، أدح أف 
بهاراد كاف ؤإدا النعمة، شكر به فالمراد نعمة مقابلة ق كاف ما أف الأصل نقول؛ 

أفعل القرينه دلت لو إلا نيئا، منه يأكل فلا اكي، والمللفمراء حما صار الشكز 
إفيقول• أل متل مثلا، بالعنس محثدْ لو كإ حملا، وأذ ا-لمادا، يطعم أذ المراد 
بالبعماش إل ^>^، ٥١-٠دا يريد لا ائه فهداثع1لم بعثرا، أدح يدرأف عل ئلله ابني ثروج 

يأكل•أف نه ٠^١ وتكمتْ، ا-ظل يوسع أف أراد وإد،ا النعمة، أوسكز 
عغجل،ممه شكث ايه فيه الأصل نممة أو١^۶٤ نعمة مقابلة ق النور أن والحاصل 

لثتدمنضه، من ءاتثا لعت\ عنهدأقن س ؤمغيم ٠ ؤ تعال؛ كقوله للمقراع فكون 
ونموررأ يوء .ه' ئنيدء ين ئاثن4هم ى؟قنآ ألثتدءس بن ولهزن 

 ]V؛-oU:^[ فبملالمزبة عتر ق العنخ الدح بدلك المراد أن عل زينه محامت، إدا إلا
القرفة.سهنأه 

ورحنث،النعمة، مقابل ل يكون الثكران هدي أف رجحت، هائل؛ مال فإن 
دللثؤ؟فأكيم، شكزان، هدي \لإ-ةض\و هدي أن 

علثقي نقوو(ت أف من بدلا إ-نح_ارك يلث، تعالى افه أن النمه فالحوابج: 



٤٦٧ةتاو،امج)و1باسي( 

^يده٥٤يؤذ هديا يدر فمذ محصل! 

ا1ط1يىلأل أوبمرة؛ بيئة أونع ثا٥، تبرئه ما يأتل مطلما، هديا يدر إدا 
منمحه وينح الأصحيه- ف هزئ ما إلا محزئ ولا المع، أصإهِفي عل بجمل 

فيها.يمح ما العنت، 

أوهتزه؛كال حيوايا أوصغثرا، يرا عينه، ما أحرام ايداء سديم عينه ثإف 
ثتصه((.مرب ومكاتما دجاجه، لرب ر'ثكاتما ه• البل لمول 

اوم؛لألذلكامودمحإلميوبم4ضامحإلمحاء 
منصتة؛مالمْيا5ذفيه ،، iUSثزمه عم0ِقُدره مثكان الدبغ ■^؛٠ ؤإف لذي. اق 
بماررهمل يال،• يوايه• أيحر أف يدرمت، إن ؛؛؛، ٥١رسول يا مالت رجلا أف روي لما 

ررأنفمحك«زؤاةأتحداثد.محال: لا. ئ؛؟«ئال: 

النثلث،،بئنام يكوف فالسكران الآلاا ررتحلمل نقول• البيت،ار إل مدم حص إحرامك 
العي-عل بالتنهيل ؤثكول 

ااواجسا؟هدي هو ما ت قائل محال قاف 

وجبوما منه، يوكل نإيه قران أو ثمح وجب ما الواحس، هدي ذ\-لجو\ب.' 
منه.يوكل لا أية والصحيح الخلاف، فيه فإف محظور أولفنل الواجب، لرك 



سقضامانيهمصالإئماسبجحتبل ٤٦٨

شو:محامحئةنبمشمح

عثاست١^ لثوو بمرة؛ أن بيئة نع أو ثاة، يبح أجزأه دم عاثه وجب ومذ 
واجبا،حمتعها يكوف أف احتمل ثدثه يبح قإل ذم، ق أوشرك ثماة، التعة دي هي 

ثا-بماث:اقهاظأذفوف ييا-محازامحت1غلالكفازات، 
ي،محظَلزذحيعثأاْار

العن،؛من نع أجزأه أووطء، ثعامة، أومحل تدر، بدثه علئه وجنت ومذ 
وامحاةأي4وا.لآبانثلوَلأبج، 

•ممال؛•••••••••••••••••• رجل الئئهأداْ رءأف عباس؛ ابن عن ووي وقد 

بدثهيبح فإذ بمرة، محح أو بدية، سع أو شاة، أجزأه دم عليه وجن، إدا ا ١ ت 
ؤا-ئه؟كلمها أوتكوذ القح الواحئ يكوف فهل الشاة عن 

مبعهامحتوى يدثه دح إدا نوى، ما حتما عل اثه والظاهر احتعالأن، فيها ذكز 
ِفىوجب ععا مطلئا ثراها ؤإذ ثاء، ما به معل ثم - والياش القح، الواجب صار فقط 
التطؤع،ثواب، يثاب والباقي منها سع عل الواحمس، ثواب، يثاب إيه فهل ذمته 

يتمأز؟لر الواجن، لأف حميعها؛ عل الواجت، حهئم يتتحب، أويقال(ت 
هوفهدا للوا-ص،، السع قصص لر لأيه حميعها؛ عل ينتحب ائة الغلاهئ 

نعمن شاه لأف جدا؛ ظاهر شياه تع من ساه •؛^1، إذا ما وب؛ن بينه والقرى الأقرب، 
٠مئثملمة متمزة مياه 



٤٦٩ةت1و،اسء)واباسي( 

سبعيأت1غ أل س اللمي دأْرْ يأسرتبا• أحدها، ولا غا، مومئ وآنا بدثة، خئ إف 
مس(نؤاةئس.

فيهميشرط بدل، لأما التدثة؛ عدم نع دللئ، يئزئ إثأ عميل؛ ابن ويائ، 
ذكنناةل١ا.1ا ^j؛ %ئو ص، ثد؛ 

الدثهكناثنحر هال! جايث ووى 1ا أجزأئه؛ ثمره يدح بدثه عليه و-جستا ؤإذ 
^٣.ابمن؟ا« محألأمح »ثهو ممال: ثا)بجة؟ ضنبئة.ممللأ: 

روايتان:مميه ثسا، ثأينؤ قإف دواْ، ما لرمه مدرثديه، إذ عقيل: ابن ومحال 
إحوامحا:متييناذيناة.

عننحرئ شيا؛ سبمه أف صحح هدا رءهمإ؛دمت العلم أنل بعص محال لكذ ء ١ ت 
عنمحرئ او11اةلأ قاف اص ي.^١؛ إلا ^^١، لأ؟اأيث.^١ واتصة، اتدنة 

عنشيا؛ سع محلوذح تفوت، وهذ«ه اضية الصيد جراء ل المعثل لأف وذلك، البيئة؛ 
نحرئأنة ف الدئئر١ء م ^، jgiفيها الواح4 اثناته لأف محرئ؛ لا فإنه اشانة 

الصيد.جزاء ق حس المرة أو البيئة عن شيا؛ سع 
بدئه؟نجد ل؛ لو عنه نحزئ الشاه ديع هل الصلد ذات عم ق قائل: محال فاذ 

شثا؛سع أف سك ولا بدئه، نجي. ل؛ إذ محرئ الفقهاء كلام عل ثعم، أي فالحواب: 
لكانالعدم مع إلا البعير عتها محرئ لا شيا؛ نع ملث،ت لو يعني البعير، من أحنن 

البعثر.من أكو ١^ نحثوذ الناس كل فلا، \مكئ أئا مء، 
(.٤٧٣الض)م;ا(اظر: 



اسقضاهاهمهمصالإئمأصبجينل ٤٧٠

•بمرة اجرأئه البدثه تحد لم° إف I والتاتة 
*التتم مل مسع يجد لم° محإل 

الأصل.وجود نع نحزئ ملأ ، JjuajS/عئئ؛ وعنئ: 
يجزئأنبجة؛لأبا ١^٠٢، ثنؤبمهتحِس iأثا 

'•واحدأوداحل ممي سبعة، حى ق بع سص 

 [ ١ t لإلا • يقال أف يبغي لكن هبزئ، ءإثأا بمرْ عنها ندح بدية عليه وجب إدا
ه.يكوو أذ فيه د لا الض يجزا؛ لأة الئيد؛ جزاء 

روايتان)ففيه ثسا ينؤ لر فإل نواه، ما لزنه يدثه يدر إذ ؤءهاإثقأ عقيل ابن وقال 
والمنة.البدثة بين أي) ذكرناه، نا عل نحيث، إيجداهما) 

ثمالبدثه ئدر ^١ لأية أول؛ الوواغ وهده بمرْ، اجرأثه ال؛دده يجد لر اكاته)إل 
ثنضمحي أيضا والمئ ي، - فالعترأكؤ الأعل، عن الأذول أجزأ قد البمزه تحزئ محا؛ 

التاسلأئؤكل•
ممايجأولأكل-قمامأئز الئاز كال ^١ إلا ١^^ يجزئ، لا أدا ظلئناب، 

^باص؛لأماوإذكاكأزءضأبم
■وأطيهب التامحى عند 

أوثدنه؟بمنة يجزئه فهر ١^!، من نح عليه وجن، ؤإدا 
هلم ظ بالإجزاء يقال أن ضي لكذ وى لا رتجا وةٍل) الخوان،)م، 

ا،زاولة.من فيه بد لا الصد جزاء فإف الصيد، يجزاء ق ذلك 



٤٧١بإرواباسي( ىراار|إ

إفمال: لآذهإ؛دئ الأالإء بعص لأة العتم؛ من عئئ أي ^٠ ٠٠٤^ وإولئ: 
الأصحهعئرِفي عن العتر بنضهم: ومال سع، عن المنْ ؤإف عثر، عن العتر 

أفالأحاديث بعض ق ورد لاثه سع؛ عن فكلثاحا اقدي أماِل سع، عن والمرة 
عندالشهور لكن ؛، عثرة عن اتديه ذبحوا وأتم أصحابه، مع صش ه البي 
سع.عن كلتيه، واومزْ اليثه أف العلم أنل أم 

من(، ٩٠)٥ رقم والقرة، البينة ق الاشزاك ق حاء ما باب اّلج، كتاب الترمذي• حرجه أ ا
عباس؛^؛^٥٠^١.ابن حديث 



اصضاه1نينيصالإئماسبجءنيل ٤٧٢

تض
ثل** إ

هكبميأمشحمالبي ُرصش مال• روىأص لما موكدْ؛ سنة وهئ 
عليه.مممق صماحي(( عل رحله ووصع وكهت، وسمى سدْ يبحه، أقرئي، 

^١^.فيه اJدى الأيص الأملح: .' Jhjأبوه1و 
^محاينالآ>ؤ:مامحمحا'ا

انثق؛وثدة، ا-بملإأدالأنمئ ض ي ح أفاداا!ووت [ ز١ 
ا-لآهقفعند اصطلاح، هدا ق وللعالياء مؤكدة، عم تكون ويد مؤكدة تكون مد الثس 

المؤكدةالتنة أف عل الحمهور لكن واجب، انه يعنى فهدا ٠^^٠'؛ ررسنة قالوا: إدا 
.^١٥المؤJم، كلام وئوكدللمثجِفي الوام،، خد إل تصل لا 

ءسث،وسلم؛ آله وعل عشه افه صل اللمي بفعل مؤكدة سنة كوييتا عل وامسدل، 
هوذووالأقنن ١^[)،، مى \ذن0يز هو وال٤إش '، أء_زثير أمشحم كيثم صحى 

الأبيضانه ^٥١٥ المولمف يته والأماح يثدمتا، مما حلمه أكمل وذوالمرون القرون، 
بالئواد.محتلط ياصه أن يحني سواد، فيه الذي وقيل* الؤي، 

موالرور القزح إدحاو ث بالأس الإتيان نحزئ ثل قاتل: قال، فإن 
الئغار؟الأبناء 

كتاب،لم! وم٥(، 0  ٥٨)رغم يدْ، الأضاحي ذبح من باب الأضاحي، ياب، البخاري! حرجه أ٠ 
أنسحديث، من (، ١  ٩٦٦)رقم الضمة، استحياب، يابأ الأضاحي! 



٤٧٢؛تاوااسع)بمبالآسة( 

^س؛لأناتيهمثايائواا.

الأولاد،بمئخ وأذ عكيل، اض إل القإب وى دام نا نحزئ نثب، فالحزاب: 
الكات.الأماj ق لم:ظأم\لأ ؤإذا 

الناسق كاف ؤإف حش بثمنها، الصدقة من أفصل التصحة صحح، هدا [ ١ ] 
أمزالأعوام من عام ل الدث ق محاعه حصأك ئا وقدا أفصل؛ الأصحه فاو محاقه 
الئحميووعوا أف يعني ثلاُث،، قوى يدحروا لا أف وتئم آله وعل عليؤ النه صل البي 
قزى١^ عن ث؛ائلم إنا أنث فم ج اكاق العام وق ام، د1ثلاثة قل ثنيي لا ئة، 

.٠ ثاووار ما ؤيدحروا يأكلوا أف لهم وأف ذقن،، التي الداثة أجل بن ثلاُث، 
وهومحاعه هناك ولوكاف الصدقة من أفصل الأصصة دح أو عل هدا قدو 

تعال!اه قال بالدح، عئؤْل اممه إل ١^^>>.، فيه ما أهم الأصمة دح لأف كذلك؛ 
تحصللا-قح:بّا[ ه منم آلمئ ؟١؟؛ رء فلإ لكمها أثت بمال ن أؤ 

بالصلاةالنحز مرق افه أف لدلك، ؤيدل، والصدقة، بالدح افب إل \ذ£ثب بالأصحيه 
؛[وقال؛*١^ ٦٢]الأ؛عامت ه آلعنفين قورن وعت١يx ومحياي وئتؤ صألأفي إة فقال! 

عليرب لما ثمنها؛ الصدقة من أفصل هدبحها ]المثر:آ[ ؤآمحزه ريئ مخا دؤ 
وااممئص،إلاشمح.الد;حمناكز;ان 

دلك،يعي هل بقيمتها. الصاو.هة من أفصل التصحه المولمؤ: قال قائل: قال فان 
ثبزئ؟الصدمميتتها أف 

ثلاث،بعد الأقاحي لحوم أكل عن النهي من كان ما يان باب الأضاحي، كتاب لم! م-؛محه أا 
ئظ^بميا•عائشة حل.يث من (، ١  ١٩٧ ) رنم 



اصضاهانيهمصالإئمأسبجضل ٤٧٤

محتيٌلكىَلأسمن
,ؤا•جتا دبك يزى أف محاة هلهإ؛ أض 

أوأخوؤب وأزاد العنز يحو ررإدا ت قال ، ٧٥١وئوو عى نئثه أم وزون 
ا.مسإما زواه يصم؛، حش شتئا أظم1وه من ولا شتر0، من يأحدو قلا يصم 

معناهاوالأممبملثه الأصحت، عن الأصحه بقيمة المدقه محنئ لا قالحواب! 
الأصجثؤيبح قلثا• صدقه، دزاهم أوأف؛نج أصحته، يذبح أف ي؛ن الإئسان لوحم 
و■>ماJة.هووأهئة وسمع منها >ساكل الأصحيه أن مع أئصل، 

سطناوقد العلم، أهو ين حلاف فيها والمسأله \إئجوب.( ا،لولما مى أولا; [ ١ ] 
إليه.مني->ع هدا سزثعِفي أذ أراد يثن والدلكة، الأصحيه كتاد_، كتابنا ق دبك 

الإسلامثعائر مى ثعيرة لأنيا واجبه؛ أما ٠الإسلام' سخ وظاهزكلأم 
للحجاج،يئنع الإي اقلي عن بلادهم المام؛نتي تبا عوصى تعال افه ولأف الفلاهرة؛ 

الوجويت،.عل ثدل وأ-حاديث، آيامتؤ فهناك 

حجه،هوؤا أف المعلوم قمن ;?كقبمتمحا ٢ وعمرر بكر أي، عن لآتها؛دق دكزة ما وأما 
بالنص.فالعيمن0 النص إدا لكي 

علسلمه أم عن المولما اوزدْ اليتم، إثدينا با"استدJ، من العلياء مى أف اعلم يم 
ينفيلا ه-دا لكن ٠ ' ٠٠أذشص أنموي >اوأزاد يموبه; واجثه؛ لبمت، الأص>يه أة 

(.٣٨٥العالمة)ه/ والاخيارات ٣(، ٠ ٥ / Ynالفتاوى)محموع اننلر: )١( 
اوهقي)؟/ها-آ(.)آ(أحرجه 

١(. ٩٧٧الحجة،)ذي عشر عليه لحل من مي واُب، الأقاحي، كتاب، مسالم; أحرجه )٣( 



٤٧٥كت1وااسءروابالأسأ( 

قلائدأقتل رركنت عايشه: قزو بديل لاعئريم، كزاهة ينأ هدا الماصي: قاو 
اللهأحثه ثيء عانه عرم زلا -؛:1، يبعث ثم يدْ، يمليها ثم افه.، وتول هدي 

أ.عليهل مممق اقلي® ينحر حش لة 

الحدقن؛ثأذ مارض ولا الميم، ظاهرْو عل الحديث خمن ؤيمكن 
الزتل..............................^^محاوالأسزالآمفياكي 

مول:أحد فلا فتوصأ، الصلاه زأردت الظهر ومحت يحل إدا ئلئ• لو كا الوجوب، 
زاجبه.عتر الصلاة أف عل ثدل العبارة هذه مثل إف 

دلتفإدا الشنع، لمراد يابعة إرادق أف اتحلوم من يضم^® أذ اءأراد قموله: 
لاونضُت،.ماثا ولا قا لأيد؛تارضا ئدا فائ الأُصح؛ه وجوب م الأ/ًله 

وهوثالث نياده هناك سيئا® أظمارْ مى ولا ثعره مذ ررقلأ وقوله: 
والتنزه.والأظفار، الشم، الثلاثة: الأشياء جْ من يأحد فلا ابلي، يعني التنزه، 
لتساثه عل ا-ثد.ث هدا بملل تل>ل ين—أف بعض من غريب هدا [ ١ ت 

سلمةأم وحديث الأت.ي، ق فهدا واحد، ء مي عل واويين عتر الحديى لأف للتحريم؛ 
واقيييالعثر، ممد أيضا هدا إف ئأ للاحر، أحي>محا مل يصح ولا لأصحيه، اق 

حديثبه بمارص فكيف، الحاJيث٠، ق ميي عم عقيأكلأ0ؤقلأأ الرسول يبمثه الذي 
الذيالأ>سدلأل ^١ مثل ق يكون ٠^١ وأشد يشاء، مذ عق اف4 مثح لكذ ا سلمه؟ ام 
لطالمت،محصل عفليمه أقة وهذه ينتد.و،، أف قبل \ذؤأة الأسان اعممد إدا له وجه لا 

اّتدلألأكحدة:ظ بمثقد، ^ نا -ثق اكوص محق محاول أف اكدل العلم 
به.استدل من عازص الموقن وثلا بعيدا؛ أو منتكزها 



سقضادل1همضهعاسمماسنيضل ٤٧٦

محإلثمديمه. محب والظفر، الشعر حاصاق تلمه أم حديث لكال ولويعاوصا 
لكاماهَممال،ؤلأذد:أهاال

عئرمررولأ نقهبمجات عائثة هحديث اقئارص فرص لو وجهآحرت أيصا هدا ا ١ ] 
والظهرالشعر مى الأحد عن النهي وحديث عام، هدا أ له<،ر اش أحثه قيء علته 

والظئر؟الشم من الأخذ عن يذ ذدا الحالءاءُ واخثلف 
واقعاالفداء يكوف أف فشغي التاو، من الإُتال مدي فدية الأصحيه لأف فقيل• 

التين.أحزاء حمح عل 

مل•التعلل وهذا 

لاثقوميهالإئنانالناوفيهحديث،صعيف،ر أولأتلأفكوثبمأفديهيممي-يا
يءُ 

حجه.

يأحد.لر أم أظمار٥ من أحد  ۶١٠٣ئه، عتق العبم ، ٧٥١أعتق ^١ نقوو! أف ؛١^١! 
الحجاجِفىالناس يثاوك هوأف دلك، من الحكمه إف العلمت أهل يعص وقال 

كتابت لم وم(، ١  ٦٩٦)رقم الحليفة، بذي وقلد أشعر من باب الح^، كتاب الخاريت أحرحه )١( 
(.١٣٢رقم)١ بض، الذهاب يريد لا لن الحرم إل الهدى يعن، استحٍاب باب الحج، 

حديث،من ١(، الحجة،)م١م١٩ ذي عشر عليه لحل من مي ياب الأضاحي، كتاب ملم: أحرجه )٢( 
غئ^بمها.سلمة أم 

حديث،س (، YTA/o)والبيهقي (، ٢٢٢)أ/ والحاكم ٦(، ٠ ٠ رقم  ٢٣٩اممراف أحرج )٣( 
فإنهأصحيتلئج، فاشهدي قومي فاطمة،  ١٥١٠ه؛ اش رسول قال قال: ؤهبمتئ حصن بن عمران 

.٤( ٧ ٩ آ/ النهى) أول مءإال-إ واننلر: ءمالت؛هاا. ذب، كل دمها من قهنرة باول للئ، يغفر 



٤٧٧ممد،امع)اطبالآسة( 

الأصحيؤj محزئ فظ محصوت 

انلماشء،ئا>دئمحإ ممال: ١^ فزو اهام؛ ينه نحزئ!لا زلا 
آلأهمهتاني:أم[ااُ.تي1ة نن نديهم 

ه:اض دتوو لموو ي؛ مذ وافئر الصأن، مذ ابمغ إلا نحزئ ولا 
^سمنمح«زثاةسم؛.ماذبموا جثظِنمم 

ظئلمامسذاُاوُ
\سم}

ثيذالظئر، مذ ولا اشر مذ فيه يزحد لا الإحرام لأف الإحرام؛ محام بعض 
مامجتيصالأممذس.

وعلعليه اف صل الرسول م هي ديك العلهِو، أف يمض نخبدي، إثه دمل؛ 
لاضي.فهدا ثزدة مز ه الإنماف أف:_j أثا أ-م، وهدا ومالم، آله 

لأمايمه؛ وسهثت، والعم، والبقر الإبل وهي ثلايه: الأنعام وينه ا ١ ت 
لأم

عقاشئ سام وهوأف ^^، وله نته، مم، له م ما !)؛( ۵١١مذ ابمغ [ ٢ ت 
تتوان.حمل الإبل ؤمن نثان، النقر ؤمذ تنه، له ما العم مذ الئل أما ظهرة، 

شرطان:عندنا إدذ 
الأنمام.يثة مذ تكوف أف \لأوو• 

ثزعا٠المحدد٥ ١^^ أفثبلإ الثال: الئزط 



اصضاه،نيهمصالإئماسبجضل ٤٧٨

اممب:رنوو اصحيه صمه لأنه الثاص؛ وأئصثها انتحناي، ؤينتحب 
أختنَلنبلم

محل

نعتنتع رركا خابر: د ذعف نبمة، ص الدنه زمحزئ 
ئثيأ.وواه فيها® سرك نبتة، عذ البمره يدح ه افه رتول 

والبامولأوتجهم المربه، حمتئهم أراد نواء فيها، يشركوا أف وقور 

زاةاخهداذ'محاالخق، 

الإئ—ولمحال لكن ُاتناقا، صحى أيه تاو ين بردة أي حد«يث، ق حاء مأله: 
تكونأن فإما حالها. أ-كرف لا الأحنى والأحادث ' دندكاار أحد عن ثئرئ ارلن 

مطإواكاف الأٍَنل :قل أءدمحا الأصلان قتانض ١^١ لأن4ُ ؛  jjالأَنج ول ِس لهدا 
الأاiل.الأءنJئاJم 

الثم؟مى أوسع أشخاص سعه اراد هل [ ١ ] 

لوأندللث، عل وبناء شاة، نمام يقوم الثع أف أي الراد، هو الثاق الحواب• 
أهلولوكان حش لكمي، سه أهل وعن عنه أوالإبل الثر من بثح صحى الإنناف 

شاة«.؛ liقع؛ثز ررلأن آلولث قال ^١ أكا؛ ;نؤ 
الأصاحي،كتاب وملم! (، ٩٥٥)رقم الحر، يوم الأكل باب الخمعة، كتاب البخاري! أحرحه 

رنم)اا'بما(.رنتها، باب 



٤٧٩ةت1وااسعرطبالإسة( 

سدصاحبه١^٠^، للجر انتلجباب ل ت همل 

الثخم،يريد وبعضهم الهميئ يريد أوبعضهم المنبه، ١-^،<^ يريد أف بين ولا 
يريدوالؤاع فديه، يريد والثالث هديا، يريد والثازا أصحته، يريد أحدهم كاف فلو 
به.بأس فلا ؛ ٢٤

جاءم عنهم، ثلايه فلويبحها الديح، مل مذ فيها مثركيذ يكونوا أذ بد ولا 
يالدبح،ماست، قد لأما لايصح؛ دللث، قاف فأئزكوْ؛ \لإؤ,وا وهال،! الدبح، بمد إنسان 

دJحها.بمد يءئالأماكفها ولا 

بمدأناس فجاء الناس، ينتذلرول جعلوا يم فائروها ثلاثه لوافرك وهل 
يبور؟فهل أشمهم عن يخينوها لر والثلأيه الثلاثه، وشاركوا الدبح، ومل السراء 

فهميدبحوها، ولر ثلاثة، عذ يخثنوها لر الثلاثه لأف محوز؛ يعم، الجواب• 
فجائز.بينهم في،ا وثلاحقوا الناس جاء فإدا الناس، ينتذلرول 

هاصتحواواحد، زياده وتير^( سيمه، أمم عل دبحوها واحد، زناده يئأ ولو 
يصنعوف؟فإذا ثإنيه 

الشاةصاريت، الحال هدْ وق لأحدهم. شاة يدبحول الفقهاء! مال ايواُب،ت 
وجه-ثل اسان فيها يئرك لا العم قاف ؤإلأ للصزورة، هدا لكذ ١^١^؛؛، بتن مساعه 

الئيوعأيخاّ
اا1مر،ق يكون فالدبم أكنز، الدبم أف الواهم لأف )يدبم(؛ سخة؛ نق [ ]١ 

ويكونفىالثثم.



سقضاه1همنيصالإئماسبجضل ٤٨٠

اقدي،ق ذكريا 1ا فيه؛ ينشب أذ ومحوز آنس. -هديث بيده؛ والأصحيه اثدى 
مح:شئاث؛هينشمحا''.

لكفتنالأكلأدلاها ابجا!;:ت، تلأبمئغ4أن:صي؛نبأ، 
ثاف.

ؤةئة:لأةوزألَيهاكافت؛
الهِهزنوق ززىأيونييأف  ٤liفزثا؛ أن ين يضئ 

Jli  :دمهاا؛.من ثئطئ مطرة بأوو لك يغمر أفحيثك، >راحصرى لخاطمه
هدااللهم هاوت ؤإل آنس. -قديث أمحث؛ واطه اش سم الدبحت عند وموو 

هالالئ. أف جابر؛ ووى لما نمن؛ محلان أومن تولَمر ١^-^ وثك، منش 
ثمأكبث؛؛ واش اف بنم وأمته، محمد عن ولث، منث ^١ اراللهم اصء>يهأ عق 

محمد،ا،وأمة محمي.، وأل محمي.، من ثمل اللهم اف، ررسم مال؛ رواية ؤق دح، 
'.■^^١ النيه لأف ^j؛ عن أذ علته وثتس مسلم• وواْ صش• ثم 

وعللواوالقنزايخ؛ هواليهودي والكتابأ كثابيا، ينثيب بجووأف لا ونل؛ ا ١ ت 
عمنثانيا يكوف فلا العزبة أهل من بنمه لرهأفذ محإدا المزبة، أهل من لني بأئة دلك 

ّالص.زورة عند إلا يصح لا اثه والصحح 
وآلمحثد عن هدا ثمل اللهم يقول،ث تجا فهوجيد، محلان® ®عن محال؛ ثإف ]٢[ 

محلان.عن هدا يقول: محثي.، 



٤٨١( هاسالص)بابالأثس 

والأصجيةالهدي لج وقت ل ت محل 

لماالنحر؛ يوم وحطب الإمام صل ابمرإدا أنل حى ل الدح وثب وأول 
نثكناممدأصابوسك صلأسا، صل ااس اممه رثول هال هال! ١^١•؛< ووى 

عله.مممق أ-مىاا ^١ ١٤٠محليعد أذبمل مل دح وس النثك، 

اعسارحقهم ق يعدو لأنه واُلقية؛ الصلاة هدر المصر أهل عثر حق ول 
ددرهااآُ,هاعي ؛، ٠٥١حقيمة 

قمع أن الأصحثة ئروط فمن الأصحثة، ومت، بيان فته المصل هذا ا ١ ت 
هذاق ثؤع أن بد فلا وانتهاء ابتداء وقتها الث>ارع حدد عبادة كل لأف كالصلاة؛ الومت، 

الثزطهذا ؤيفاه، ثزعا، الحدي الومت، ق ثكون أن الأصحية شروط فمن الوهن،، 
السايص.الشرطين إل 

وحطسؤ،الإمام صل إذا يدحل الوقت، أن عل يدل، دتمةأ؛دئ الؤلم١ وكلام 
بالصلاة.يدحل الوئت، أن عل يدل الزاء وحديث، الثراء، بحديث لدللتؤ وامتدل( 

يشرطأنه!١٠ ااثدي.ث، مقتفى فكون العيد، حطبة قبل العيد صلاة أن ومعلوم 
هووهن.ا التصح؛_ه، حازات، الصلاة آتم إذا وأنه يأئ؛ا-محلة، أن الومتر ليحول 
يه.العيد يصلون الذي المفر أنل حى ل هذا ياخلبة. لا بالصلاة العزة أن الأصحت 

قيدالشنس ارتفاع  Juuوا-محلبة للصلاة يتبع ومت، بمغي فالعزة غثرهم أما 
العيدة صلا* يصلون لا وشتههمتي الأمصاركالتوادي غثرأهل ل العزة أن أي؛ رمح• 

قيدالشئس رم بحد من المرلمؤ- كلام ~عل والحطبة الصلاة ومت، مدر يمفى أف 
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بمتلقبمائة ابجا ايح؛ خق ل واظك الئلأة مدث امحت ١^: ومحال 
محزئة،لمْ ذِلك محو ذبح متن كام، باونت، ولها ءظق وئت، اي 
٠.ال؛راءل يديث واجته؛ كاثت إذ بدلها وعش 

فبقغأبعد العيد صلاة وقت لأل رمح؛ قيد الشمس ١^٠١٤ بعد من ملنا• ؤإنا رمح، 
رمح.قيد السنس 

في،الوثأحرالمؤلف ماميمه و؛ار( بينه الخلاف ؤينلهرأثر صعيف،، القول هداآ ١ ل 
صّصأن لما مول! فهل وا-فلة، للصلاة سع ومت ومصي النخر يد صلاة ل الإمام 

الإمام؟ل(بجل 

الراجح!القول وعل الصلاة. ونت نمى لأنه نتزلأ ؛ ابرقي' وأي عل 
أنوسلم آله وعل عليه اض صل افي صرح ومحن بالصلاة، مقرونة الأصحثة لأف لا؛ 
لأهلههدمه ®مهوثأ قال! آحر بامظ أيصا وصئج ٠، در فلائنك الصلاة مل ذبح من 

ا.وليملأسمثه«ر 
عننحزته لا فهدا \ؤش رأي عل وا-ئبة الصلاة أوقبل الصلاة قبل فلوذبح 

أوأحتس.مثلها بدلها ينأح أن عليه نجب وانه الأضحية، 
افموئلوكان إذ الك؛، بالأصاحن اشوئ ليل أنه عل ذليل هذا ول 
الأصحقولكن أولا، الصلاة تحل أن بين زئ لا لأنه لأجزأت؛ اللخلم بالأفاحل 

)ا(خمحرا>في)ص:بأا(.
الراءحديث من (، ٩٥٥)رنم النحر، يوم الأكل باب الحمعة، كتاب أخرجه ( ٢ ر 

الأصاحي،كتاب ومسالمت (، ٩٦٥رقم)العيد، بعد الختلية باب العيدين، كتاب أخرجه )٣( 
غ.بمق.الراء حديث من (، ١  ٩٦رنم)١ ونتها، باب 



٤٨٢ةتاواامحجربابالآسة( 

للفمراء.يردثفع اكبمود وليس وقنره، عبادة 

نحاربن بريم لاك أجار وسلم آله وعل عليه اش صل امحق أبن هائل: قال فإن 
ذبح~أي• ذلك مثل له حصل ان إنوحد لو فهل بعناق، الصلاة يعد يضحئ أن 

-ها؟يضحي فهل محاى إلا له ؟ض ول؛ الصلاة- قبل الأصحثة 

فإنهالعلمإء حمهوو رأي عل وأما بها، يضحي فإنه الراجح المول عل أما ت مول 
لابمره

وهدابندكااُأ' أخد عن ي ررين بردة: م ه قوله الئيء جهور وذليل 
الزمن،يعدية ليست، هنا البعدية يقول: ;^٥١٥ ا ديمةُ ابن الإسلام سيخ لكن صريح، 

حالك.مثل ليسست، حاله أحد عن نحزئ لن أي: الخال، بندية هي بل 
يأكليبادر أن يريد الصلاة قبل أصحتته ذبح جاهل ان إنوجد فإذا هذا وعل 

أصحثة.لينت لخم شاة شاتك له! ثقول قاسا جاهل، وهو اللغم 
فهلشاه، عندي وليس شاي من إل ألحئ، هي عناى محيي قائل: قال فإذا 

عته؟تجزئ 
ابن؛؛؛٠،الإسلام ئخ به أش الدي عنه، نحزئ الصحيح المول عل فالخواب،: 

محزئ•لا الخمهور: رأي وعل 

الأقاحي،كتاب ت لم وم(، ٩٥٥رقم)الحر، يوم الأكل باب الخمعة، كتاب الخارى; أحرجه ( ١ر 
غ.بمته.الراء حديث من (، ١  ١٩٦ ) رقم وقتها، باب 

(.٣٨٥)ه/ الكبمرى[ الفتاوى مع ]ا،لهليؤع العلمية الاختيارات )٢( 
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'؛•١^^١ ايام مذ الأولإن وآحئولهاآحث 

يتمردمض شحص يتزل لر السرع إن يقول• قويه، حجة الإسلام شيخ وحجه 
بالشحص.لا و\إذ>نف للتحصيص رل ؤإنإ الماس، ثمة عن به 

عنالعاجز عليه، صيام لا مثلا الصوم عن العاجز أن يالوصف، واقحمبس 
صياملا ريي يا وأست، عليلثج، حج لا ثني يا أست، مول• أن أما عليه، حج لا اي^ 

إذا، لوصفإلا بعيه ئرعي بمحكم أحد نحصص أن يمكن لا أنه أي: فلا. ء1بم،. 
امحم.ق ثازكه فيه غره ثازكه 

الأنخاصتراعي لا فالشريعة عظيمة، فة هليقولون" "كإ الحقيقة ق وهانأه 
نياربن يردة أي بين ^3؛ فأي والأوصافؤ، أحكامها؛ا،لخافي ثريبط إد،ا ايدا، ؛أعيانرم 

عناىإلا ذللث، بعد عنده ولر؟كن الصلاة قل جاهلا صحى الدي ئلأن بن اممه عد و؛ين 
ثاثين.س إليه هىأحن، عنده غالمة 

ييميهابن الإسلام شخ إليه ذم، ما فالصواب 

يالخلأةيعابأخرىرُم1ئالئائو:ذي فان 
الوجوب؟عن الصارفح 

بدلهاأن؟•بح فعثه وفتها قبل يبيحه يبح فإذا الوجوب، عن صارف لا قلتان 
والأصلإ.البدل بين ففرق عمدا، أتلثه ما صإن باب من هدا لأف وجوبا؛ 
لدللثؤوامتدل بعده. ؤيومان عيد، يوم ايام! يلاثه وفتها فيكون هدا وعل [ ١ ت 

لم•وم(، ٩٨٥)رقم العد، ح3وة ل واكاس الإمام كلام باب ين، العيار كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
رمحءوبمغئ.سفيان ين جندب حدين، من (، ١  ٠٩٦ ر رقم ونتها، باب الأضاحي، كتاب 



٤٨٥ةتاد،ارصروابالآسة( 

•علته ثممى ثلاث® موى الأصاحى قوم ادحاو عن ررنش الثئ. لأل 

5.٠لأثر يزى الأفام لحوم ادخار عن ش وسلم آله وعل عليه اش صل الني بأن 
الادخار؛جواز وب؛ن الدبح وقت يئن رابمله هناك ليس لأنه العجاف؛ من وهذا 

جوارامتئ التشريق م من اكان اليوم ق دح إذا الإنسان أن عل يدل الخدث هذا لأف 
عليدل إثا الدح، نومت، عل يدل لا فهو التشريق، أيام من الخامس إل الادخار 

ثلاث.هوى يدخر لا أنه الادخار، ثوقيت 

الحاوياليوم ذبح ومن عشر، الثالث، اليوم إل تدخر لا محنا: عيد دح نئن 
إليدير لا منا- عثر الثانج، ل يبح ومن عثر، الرابع اليوم إل يدخر لا ملنا؛ عثر 
وهدا؟هل.ا بين ايتاط فأي عثر. الخامل اليوم 

عناالله عفا ~ العلم أهل يحفس وهوأن يرا، كن عليه ييهنا ما عل يدل مما وهدا 
بنصوصعليها يستدلوا أن محاولون ثم أويقعدونأقوالا، أصولا، يوصلون وعنهم— 

يصح•لا وجه عل 

لأفالعيد؛ يوم بعد أيام تلاثة الدح ايام أن السألة: هده ل الراجح القول أما 
بلالد;ح؟ محكب ذلك عن نحرج الذي فا الأحكام، حيع ل انثن الثلاثة الأثام هذْ 

٠.دج*ُ التشريق آيام ®"كل محال؛ ه الئي أن انقعللع فيه خدين، ل ورد قد إيه 
محلأما بما الخانة العبادات كل ي تشرك الثلاثة الأ؛ام هذْ الأن: فكئر 

تلاث،بعد الأضاحي لحوم أكل ص الهي من كان ما بنان باب الأضاحي، كاب، ت منم أحرحه )١( 
• ١٠٤^^عاتنة حديث، من (، ١  ٩٧رثم)١ 

رمحن.بمن.مطعم جبمبن منحديث، (، أحد)أ/٢٨أحرحه )٢( 
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مآنأ ولإْطنحأ ص ١^ ثي؛ الدح قوز زلا الخزقئ: ثاو 
[.YA]^:ألآشء4ِ بهنؤ نن ييئهم ما هق ثنأوض أكاوَ ؤآ 

بمُزئ:صفاوتييفه
بملبجإ:فجاأ'.\ذجأم. 

•ع،قلااُا' وذكرفي يقرب أكل محام التشريق ُمحام ه•' القي عجل؛ طه ذكر 
ضن»لها.محزم الثلاثة كل صومها، تحزم أنه ناسا: 

ئكا:أماكلهاأزقائ

الآحاديث،بض ق جاء ك،ا أعياد، أبا ق ئشرك اكلأثة الأ!ام هدْ أن راما: 
الد;ح؟امحرج الدي ما ،  ٠٢١اسنمنأءياد أتجا 

الدح.ايام من أما النحر يوم بعد الثلاثة الأيام أن فيه: لاثلث، الذي فالصواب، 

ينما،ليس القل لأو محزئ؛ لا إيه العلياء بعص قال، الليل ي الدح t ت١ 
الايام•من ليس واللتل مع-أومتته أكاً ٠ مالبمول،ت وافه 

ؤإذاش،الآا؛دخالتإفيهاالال، هذا ولكن 

نسثةحديث من (، ١١٤١رنم)التشريق، أيام صوم تحريم باب الصيام، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
الهلل؛محهئن.

(،٢٤١٩رنم)التشريق، أيام صيام باب العوم، كتاب داود؛ وأبو (، ١٥٢أحمد)؛/أحرجه )٢( 
اني؛والنرقم)ّأم\مأ(، التشريق، أيام ق الصوم كراهية ق جاء ما باب الصوم، كتاب والترمذي؛ 

عامربن عقية حدت من (، ١٠* "رنم)٤ عرفة، يوم صوم عن الهمح، باب الحج' منامك كتاب 
زهثن.



 Lu؛؛S (باب المج )٤٨٧األسة

بجينص تحال: اض قوو اظزإل بدليل، إلا ام، فيها دخلت ائال أطلمت 
عئرليال،أي: هلالقرةتة''آ'آآ، ؤعثمل أذمر آربمه بأنفهن يمبمس أيلأما ويذرؤدز ينكم 
لها.تابعة فالأيام ذلك وْع 

منا!ومتهآثام أقوؤآ ؤمحهًكرأاأنم تا3قؤناق• افه فول أيما وكدك 
اiراد؛الأ،مأن عف الدليل ذو إلأإذا للدم، محل وثبمائها ليiلها ١^١٢ هدْ فاذكل 
اطهبهل فهنا لاوقرة:إخا[، ه مناوودم أثاثا ءؤ الصوم: ق تمال اش قول مثل الثهار، 

الشص.ئروب إل المجر طلؤع من صومه المراد ١^٢ أن سبماةئوقاك 
ؤمنهوليله، يوما المقيم بمسح مثل: واصح، فالأمر الليال عل ئص إذا وكذلك 

ُ.ولياليهيءار ايام ررثلاثة عسال: بن صنوال حديث 

قثدحل والأيام الإطلاق، عند الأيام ق ثدحل الليال إن يقول،؛ أن فالحاصل 
دليل.الليالعندالإطلأقإلأ 

للخلأفج.ددعا الإجراء؛ مع ليلا الدبح يكره التلمم؛ أفل بعص قال 
الثزعيةالأحكام ق بالخلاف التعليل أن وذك صعيم،، أيقا القول، هدا ولكن 

هلالمساتل من مسألة ق العلمإء أو الفقهاء احتلاف، ثجعل أن يصح فلا صحيح، ضر 
ي؛نويكون بالهراهة، للقول رسا الاحتلاد، هدا ثجعل لا لا؛ أو مباحة هي 

التحريم•وبتذ الإباحة 

رقمللمافروالشم، الضن عل المح باب، الطهارة، محاب والترمذي: (، ٢٣٩أحمأو)أ/ أخرجه )١( 
١(. ٥٨رقم)والبول، الغاممل من الوضوء باب الهلهارة، كاب ائي: والن(، ٩٦)



صقضاه1همهمه4الإئماستيضل ٤٨٨

يهاءا،؛الناحب دح الJني، ؤزيئ هات لإل 

ئقول.'أن يجغي فلا والتحريم، الإباحة ئوم.' عل مسألة ق العاثإء احتلم، فإذا 
النثلرمن حفل له كان إن الخلاف، هذا مول! بل للخلاف،، درءا مكروهه يجعلها 
الخلافاجل من لا بالكرامة ثحفم فحيسذ الثالث،، نوحب، المخالفين ادلة وكاست، 
ماإل يريبلئ، ما ثغ باب؛ من هذا فيكون لذللئج، النصوص احتإل أجل من ولكن 

يالكراهة.ممول لا اثلرفإتا من ط له ^تكن إذا أثا لاثريبمح. 
يسثمم.لا ذل بالخلاف ^ل 

ثوحيهذا الدح'كالذهارا، فيه صح اوم، فه يصح رمن »لأنه المؤلم،: وفول 
باماقإلا القياس يصح ولا عليه، نمينا جعله لأنه بالاماق؛ الليل ق جائز الرمي بأن 

طيه.اصينضالأضلاش 

أيصا،الذم، وهو القل، ق الرس مخ من العلمإء من فإن كذللأ،، الأم وليس 
الدح•ايام عل الكلام أن أي: التشريق، ايام ق الرمي هنا بالثتل بالرٌي، المراد أن ومعلوم 

هذهق بسإ لا لنلأ الرمي يجوز أنه سى كإ الراجح المنل، أن نرى هذا مع لكن 
النهار.ق الإنسال يرس أن فيها يثى التي الآوةاُت، 

وفاتالعام* هذا أضحل أن يذر عو فه يقول: أن مثل مضاء الواجم، [ ١ ] 
الونتط.

هلولكن فيمضيها، الومت، وفائت، الأصحثة عليه وحنت، الرجل هذا فتقول،: 
يقول:ساعة كل وصار الثهيمة أوصلت، أوجهل، نيئ، إذا أو العمن.، مع يقضيها 
لعدر؟أجزهآ يعني: أحدها. 



٤٨٩ةتاباسوربابالأسة( 

تنةقاتته ممد يطزها لكل ثإل وفه. بموات ينمط د1لم ينحه، وجن، قد لأيه 
الآفسا"■

رعلو بلا وئتها عن أحزحها إذا مومتة عبادة كل أن ويسا القاعدة، هل«ه تقدمت، 
علتهأنش عتلا عمل رامن قال: وملم آله وعل عليه افه صل النل لأف ْنه؛ مل فلن 

هن.اوعل ووموله، افه أمر علنه ليس ونها عن الوقة العبادة ويأمحر '، محهوودرارأمرثا 
١^.يقضيها فلا 

وقتها؟ي القادم العام يقضها هل لكن 

حدده،الذي ويته ق المتاوور فنل لعدم ؤيلزمه وقتها، ق يمضيها نعم، الظاهر• 
يمن.كمارة 

وصية؟الأصحثة ثكون أن الواجمت، من وهل 
علواجة لؤها الموصى، عل واجة ليسست، الوصية اصحثة لأف لا؛ الخواص،: 

العام،^ا الأصحيه فاثت، إذا فقرل: ايتدانج؛، حكم لاإيجانم، -!.، ٠٥؛:إمحانم، إليه الموصى 
فادبحها.القادم العام حاء إذا للوصي• مول 

فالصحيحعمدا، الوقتر هدا ل الأضحية ثرك إن يقال: مصيل، فيه هدا [ ١ ] 
ّمقضيه عمد عتر عن لكن إذا وأما ذللئ،، بعد يدبح أن نحزئه لا أنه 

بعدإلا يجدها لا ئم يضل أن مض لعير فامتظ إذا المملؤع ق يقال أن ينبغي وكذللئ، 
^3،.لر لأنه يدبحها فانه عينها، قد لكن إن مسا ولا الونتؤ، فارت، أن 

(،١٧١٨رغم)الأمور، محدثاُت، ورد ،،، U»lJlالأحكام نقض بابه الأضية، كتاب لم: مأحرجه ( ١ر 
عاتثةحديث، من 



اسقضاه1يهمصاسممأسبجضل ٤٩٠

نيالأمحئمنالأىحميصل 

فيناقام قال! الآتاُ نوى لما قمها؛ - ينقص عسا معيبه الأصحثة ق محزئ ولا 
عووها،التئ العوواء الأصاحؤات لامحورق ررأربع مماو؛ افه.، رسوو 

أبوداود.زوا0 سقى،، لا ائي والعجمائ ظلمئها، اتئ والتن->ائ مزصها، التئ 
ودمن،انخثمتعثها ام اتئعورها: ؤالمزاة لائحفيها، اق يعني: 

ونا ثؤها ؤبم1ا بلم، النابمة ١^ صءثذْ 
ئشفبأن •كنها ق العور يفلهر التي وهي عورهاااُا*، العن ارالعوراء قولبمأ [ ١ ] 

عوراءهذه حائم، قص كاته يثرز ناثإ العور يكون الأحيان بعض فمي أوثنثأ، ويغار 
محزئ.فهده نفه، ظنها الإنسان رآها إذا لكن تمر، لا لوكانت، أما عورها، يها 

منفالعمياء محزئ لا العوراء كانت، إذا لأنه أول؛ باينه من العمياء محزئ ولا 
العوراء.محزئ ولا العمياء، محزئ وقيل: يايت،أول، 

منإلا ثنى لا لأما صعتفث؛ رعثها لكن بنمها، ثرعى العوراء أن ذللأ،؛ وجه 
إليهاويأق مالكها، من رعايها حنن إل ذللئ، ءش رعى، لا والعمياء واحد، جايب 
العوراء.بخلاف وسمن، يثسعها الذي ، بالعلف

ثرعىكعا وثرعى ثشغ قا ربأيمحا العوراء لأف جدا؛ عليل اشليل مدا لكس 
(،٢٨٠٢رقم)الضحايا، من يكرم ما باب، الضحايا، كتاب، داويت وأبو ٣(، ٠ ٠ أض)أ/ أحرجه ( ١ل 

كتاب،ت اني والن(، ١٤ ٩٧رنم)الأضاحي، من محوز لا ما بابح الأضاحي، كتاب، ت والترمذي 
الأضاحي،كتاب، ماجه; وابن (، ٤٣٦٩رنم)العوراء، الأضاحي من عنته نبي ما ؛اب، الضحايا، 

خ.بمن.الئراء حاويث، من (، ٣١٤٤رنم)به، يضحى أن يكرم، ما باب، 



٤٩١ةتابا1مع)باسالآست( 

حتر،فيها ليس هذه ويقول! صاحبها رثإ والعمياء مشاهد، هو كإ الئليمة، 
جوعا.ممون حتى فيركها تتعبنى. العمياء وهدم 

هيلكنها ثيء، وكز والماء بالعلف لها يأق وصار اعش:ها أنه يرض عل ثم 
كنبمرا.ثمنها ينقحى ولدلاكا الناس؛ عند مكروهة مممبحة بنمها 

لأتمزئ.التجاء فالئواب،أن 

ارالتئ®،قال! بل المرص، الني. بململمق لم مرصهارا، ال؛و( رادالمريفه وقوله! 
قهوة،غير من أيما رعتها صاحبابما، ْع رديء مشيها حاملة، بكوبما المرض ؤيئن 
ذلك،.اشنة وما الربوض، محثر 

يطلق،حتى اثشومة مثل معناها ل ما ببما ؤيلحق مزصها، البين المريقة هدم 
ؤيحلا منها عترج لم ثيء، منها عرج ولم بطنها وانثح ايت حف أكلت امح، ومٍ، 

الندرة.منها عترج أي! لطلق، أن إل الوت، حطر عل فهده بم، ولا 
العلمإءلأف يلد؛ حتى محزئ لا فإما ويعثزُت، الطلق أحدها ما أيقا كدللث، 

الؤص1دا.باب، ق المخوف، المرض من الطلمح، أن ذكروا هءيراثث 

^^محمحأوظربةرتخميرولاظر•الملدوغة كذبك 
منه،أوأول معناه ق كان ما به يلحق فإنه ثيء عل ثص إذا السرع أن فالمهم 

•ثبزئ لا فإما حطر~ أنه ~بمي! ثوجيا جرحا جرحت إذا اجربمه كذللث، 
ثرمحص،كاما ممثي صاراتح إذا عنح-ها يثن طلمنهاء التئ »والمحائ وقول! 

سليم.وجه عل ثمني أن ستطيع لا وثربع، ثترل ربها 



صضاهاينيصالإئماسبجضل ٤٩٢

افالله. رشوو ررش هال.' ظ^,ءئق عئ روى لما العصتاء؛ قئزئ ولا 
النضفنالعصب: اكب: بن نعيد دال الهنن،ا أو الأيل، بأعصب يصحى 

ششذبءمحضأني،أنمياا'ل

مترامجر كانت ؤإن حى المئثى، ي الصحيحة يعانق لا التي محر انبما وةتلت 
نحزئ.لا فإما سرا 

ضلا -\و والزنثى أك. باب س نجزئ لا اوخل أو اش. واشلوعة 
إطلأى"ذهذلأشئ•

العنيلأف النش؛ نحزئ أف يتغى نحزئ. الننياة إن هال: تن قول ماس وعل 
الصحيحلكن فتسمن، بالعلفح لها ؤيأق صاحثها لها يرى ربجا الرمنى إن إذ واحد؛ 

لانحزئ.أما 

مخ؛فيها ليس التي الكبترة أو الكير٠ هي والعجفاء ااوالعجماء،ا، والرائعة: 
ليسأوكنرها أوهزالها لكرها أته واأاُنى هواغ، والقي تقيء، لا ®التي قال: ولهذا 

نحزئ.لا فهدم ئح، فيها 

تجزئ؟هل فيها ئح ولا نمه كان إذا ئائل: مال فإذا 
أنبعد الماشية رعت ثم ا-إدلب، يعلو ا-لهمحب كان إذا إنه مولون: فالحواب: 

أننل فتسمن يرعة، سمنت رعت إذا فإما رعى، فيها ليس هامدة الأرغى كاثت 
#اقزيله«،ا-قاليث: لأو نحزئ؛ أما فالفلاهئ وجدهذا فإذا عظمها، إل التنن أثر يظهر 

اقلأخييا.فيبمضاهظ:
أوأدنإ؛ويا نمق أومن ذثب اثي وهي لانحزئ، أيما الأدح هذه [ ١ ل 



٤٩٢الآست( باب امج) هتاس 

الأم،^؛ Jl -ضثاثنا؛: ٧"، ه ئق اًنيلإ ه؛!ء؛ 
..................................

■٠ ٠ ذيك عن ثى وملم أله يعل علته افه صل الثي لأل 
للكنبالكراهة ولوjJ وأفصل، مها أكمل ها غثو إلاأن محزئ، أما والصحيح 

وومعحصر ابق انعانيت، بن الراء حديث، لأف بدلك، ملنا ؤإنا وجه، له 
بأصابعهوأثار ءأرع*، ت فقال، الصحايا؟ من يتقى ماذا له؛ قيل ح؛ن لسؤال، جوابا 

صُ،وساسامحراح.
صاح_اقاله كإ الخرصحة ق ولأ0 الكراهة، عل خالثه ما فيحمل 

ثظئ.فيه الأعصّح عن النهي أي: )المروع(رآ* 
فمط.مكروهة إقؤا فيها؛ لمول( ما أكثر العصباء أن فالصواب، 

الخلمة.لأٍَنل مص هدا لأو ا ١ ل 

وذلالئإنحزئ؛ فلا الصأن أما والمعز، والمر الإبل من الدب اشلوعق البراء ]٢[ 
فإنوالعز، والثمر الإبل من البراء يخلافح اللحم، ل ممصوده كبترة ألثها الصأن لأف 

ممصود.غير ذللث، 

(،٢٨٠رنم)٥ الضحايا، من يكرم ما باب، الضحايا، كتاب، وأبوداود؛ )ا/٣٨(، أخمد أحرجه )١( 
تائي والن(، ١٥٠٤رنم)والأذن، القرن بعضباء الضحية ق باب، الأضاحي، كتاب، والرمن،ىت 

أنيكرم، ما ياب، الأضاحي، كتاب، ماجه; وابن (، ٤٣١)٧^رقم العضباء، باب، الضحايا، كتاب، 
ننحققعن.عل حديث، من ٣(، ١ ٤ رقم)٥ به، يضحى 

)\امبآ)\أص.



ص|ضاه1همنيهعاسمماسبجضو ٤٩٤

لاظصدبك لأي أدي، محت م ئا-ويقاة: أدي، شئت، اقى ن\ل1نك': 
^١".أكل \ظفث'يخثلأننكن محي،، 

وألاوالأيل، العئ ثنتئرف .أل اممه ومول ®أتزثا ههى).' عئ ل لثن 
الثبيمر".ابوإنحاى هال ثزد1ء،<. ولا حزهاء، ولا مدابزة، ولا ئصحي 

ؤاوهاة:صالأذلزامحا;نة: اس:لإوفالأذن، 
JJ ،^ :ُؤثداتيي،1اذكزناةالإ'.داثد، ززاةأنو لاوئ.ئة. محذوه زالئزهاء

فليسفاعل يفعل هدا كان ؤإن فمئم، خنقة هن،ا كان إن يقال! أن يت؛غي ولكن 
محزئ.لا فإثه قنير إذا المرن إن مولون؛ ذلك وْع المزن، من أهوف 

منونمع المرن,لأؤ مطع كان فإذا الغاف، ق المزن من أنش الدب فنقول: 
فاعل.بفعل مقطوعا كان إذا أول ياين، من فالدب، الإجزاء، 

الدب،وممطوعه المزن، وممطوعه الأدن، مقطوعه محزئ أما والصواب 
وممصودة.كرة لأما الألة؛ إلا 

فكلامأولمولا، الأمام، أومن ا-ش،،، من أدما ثمن، اثني الشنقاء إدن [ ١ ] 
•طولأ أو الأمام من أو ا-قلف من مراء العموم، ا1ؤلفج 

فناأخيايا بمع وهذا الأدن، ي حزق فيها التي فهي أدما نمت الش ا-قزقاء وأما 
حزقاء•سممى: فهن،ه الأدن؛ هر3، رث،ا فإنه الميسم عل امحكأ ثم الواسم، وسمها إذا 

.١٠٠٥^سدكر كط مكروهة أما إلا محزئ وكئها 
منها،أفصل ع^زها لكن الإجزاء، من ممح لا العيوب هد0 فكون هدا وعل ]٢[ 

فهوأفصل•العيوب هدْ من خلنا يىكث،ا 



٤٩٥هاباسجرئبالأسة( 

^ئاء؛-ثمحئمحا''دلآنمح.فخم
ووق\إي.اللغم يطنب منتطاُتا، عصوعيث يدثب زلأثث موجوءين، 

أنادنالوم ومن به، يضحى أن يجوز حصيتاه~ قطعت الذي ~هو اهي [ ١ ت 
لأنيا)أو!لأدن؛ المزن قطع من مسثرا أند ا-محةن 

طيبة.ؤيراها اكلها بتطيب الناس بعص أولا؛ 

مصلحة.ففيها والإئتاج النإء مائة أنبما وثانيا؛ 

م.منه أحنى القص لكن اقئ، من أموي المحل أن الغالب أن ونالئا؛ 
به؛يضحى أن يجوز الخمي إن قالوات ثم يبن 

ذك.وزدت الث1ة لأف 

اللحم.ق طينا يزوالْ الخصاء لأف وثانتا؛ 
ئمطومةصأن وهي أسراليا من يأسنا التي الأنرايات إن مول؛ هذا عل وبناء 

نحزئ:الدب 

الصأن.كألية وليس البعثر كدب ذنبها لأ0 أولا؛ 

كانتولو مجزئة فكون ■ثمها، وطيب بمنها أخل من يقطعوما أمم وثانيا؛ 
الديل.نمطوعة 

العظم؟داخل ل ا،لح إن حث يقي؛ لا اثي العجفاء >ثمنف كيف مائل؛ قال فإن 
فيهاليس ووجدها ذبحها فإذا الدبح، بعد إلا معرفته ممكن لا هذا فالحواب؛ 

ألفاظبعفى ففي ذلك، عل يدل بأوصاف موصوفة أبما أما كإ يجزئ، لا فإما مح 



^قضاه1نيهمصاسمماسبجءنبل ٤٩٦

الأصعحيةلخم تميم ل هصل! 

الثالث؛ويتميى الثاث، وتيدي الأصع>ق، مى اكل<ث، أف ؤيتثصب 
لأننىئمحساتيهوالآّو:.ئذلمأيممستشلم

هذاابومونى؛ الخاففل مال ياكالنار،، الثوال غل ؤيتصدق اكالث،، ■جثوانه ٥^١٤ 
لأنبم،،زممث، ،،، iJظن، زاقنا:ا: الئخا:ا غثز: ا؛ن نكزو ختن. خدث، 

زظث،بمتاتياا.

تالخدين، ألفاظ بعض وق '، ®اثك«ثوْاارالخليث،ت ألفاظ بعض وق ®!^؛LJ؛،،،، الخلدث،ت 
محماذi.دمن »اشوها،رآا،فلأ 

يتصدقأثلاثا، الأصحثة يجعل أن يبني إثه خيهإئذ العتإء قال هكذا ؛1 ١ ] 
ابتصU الئدقة أن واقدثة الئدقة بن والفرق اسث، ويدي الهث،، نأكل بالقنؤ، 

فواصح.الأكل أما والتألق، التودد ما ابتغي ما الأجرة، ا؛واب 17
هل.اومول! بالوزن الأصحثة ثرن أن بمعنى التحديد تسل عل ليس هذا ولكن 

jiiSu ،، بعضذهت، ولثنا التقدير؛ تسل عل اثأله بل للصدقة، وهذا للهدية، وهذا
نياتعال: لمزله الس؛ ؤبمم ١^^،، أنمافه،:أكف أيا إل الثال،اء 

واسع.٥^٠١ ق الأمر أن والصواُ._، [، YA:^Iه]ألئغي_ و1لع1إأوفيس 

ئنحهبمه.الهداء منحديث، (، ١١^١٩ ،رنم ٦٨٠)Y/ الكتىوالأس،اء ق )١(أحرجه 
وابن(، ٤١٠٦٩رنم)العوراء، الأضاحي من عنه مي  ١٠باب الضحايا، كتاب اتئ: النأحرجه )٢( 

لآ.ءنئ.ال،راء حديث، من (، ١٠ ١٤٤)رقم به، يضحى أن يكرم، ما باب الأضاحي، كتاب ماجه؛ 



٤٩٧الأسة(  ١ub اسع ئتاب 

هثتتدى أومه إلا كلها أكلها ؤإل هحش، أكثرها أز ^1 أطعمها ؤإل 
لعال؛اش لمول له؛ الصدئة نجب الإي الميت صمى كلها، أكلها تإف ُ، جاوا 

ا]الخج:آم[،والآمئيمفبىالوحوب.أآلتت٤تها ٢^^ ؤؤوأطع1زأ 
dij  ها؛ ١^ قيث أنمثة، ندتL ممة،١^ ي محثول ^: ١١لأن

صمؤمذ النير يعو ولا مبجا، والأم دبمها، الئزعيؤ الأنمك مذ والمنهود 
اثدورإلأالإمحاب.

اثدوذ.اقدي •ثل ماتا مئها؛ الأكل مغ من أصحاسا تمن الماصى• مال 

.رفمط قطعة بعثر كل من بمثرأحد أهدى؛~ه لثا ه الّ؛ي أن ومطوم 
فحددجازا؛ غتا يصدى أؤقثه إلا كلها أكلها راتإف و؛زئي0ث.' قوله وأما ا ١ ] 
يمعما بأقل هدا تحدد أن ^ن ؤإلأ اللحم، لم اّّعليه بمع ما أقل لأما الأؤمة، 

اللغم.اج عليه 

يقول(تؤيلازملثا يعرك الدي والمعر موالا، يدي لا اللي هو القاع ]٢[ 

لأنهويتصدق؛ ويدي يأكل أن له ا1ندورة الأصءحثة أن الأوو،ث الصواب ]٣[ 
.الأصحية حكم وهدا أصحية، يدر 

يخؤقهنئ.جابر حديث من (، ١٢١رنم)٨ الحم،.، حجة باب الخج، كتاب، ت ملم أحرحه !١( 



اصضاه1ينيصاسممأسبجضل ٤٩٨

نيءسمالآسبجع 

شسابأجرته ايازو ولاإغطاة والأصحج، اثدي مذ مء بع هوو ولا 
رأفبدنه، عل أقوم أف اطه. رئول ررأمتق محال• هقممقمحن عئ عذ روي لما مئها؛ 
مذنعطه ررحن ومال؛ مسا، مئها اُإقازر أعطي لا رأف وجلاقا، جلمودها أقئم 

شنا«،ققهأال

رويعذعلررلما وْعذلكيقول؛ سمنم، اك،ا مممقءليهُ هذا اقديث ا ل١ 
أنولولا مِوض، صتغة )روي( لأن حطأ؛ العلياء يعدم اشثر هذا ؤمثل 

)روي(كلمة عن يعز لا لاثه صعق؛ الندث إن لقلنا؛ علمهءا رامممق قال؛ ١^^-، 
صعق.إلا 

نعطيهثحن ومال؛ ثيئا، منها اُإمحازر أعطي لا رروأف قوله؛ هذا من والشاهد 
منء1دوا«.

علأرجعت فمد أجرة، واعتوثه منها شيئا اجزار أعطيت إذا لأوالن< وذلك، 
هديةولوأعهناه الأجرة، مقابل ق عوصا جعلتها حيث الأضحية، هذه من شيئا ملث، 

به.باس ولا جاز صرا كان إن صدقة أو عيا كان إن 

منها؟الجازر ألجرة ودمع الأضحية من الأكل بتن يرى لا قائل؛ قال فإن 
محاماميق >ر5ام منها: للأكل الأصحئةأصلها لأن ئزق؛ بينه،ا لا، فالحواب: 

كتاب،ومسلم؛ (، ١٧١٦رغم)قستا، الهدي من الخزار يعطى لا باب، الحج، كتاب، الخاري؛ أحرجه )١( 
(.١١١٠ رقم)٧ الهدى، بلحوم الصدقة ل باب، الحج، 



٤٩٩ةت1واامج)بابالآسا( 

زالأنط،زالفزاة س منئ زيئنخ _، زمحوزأذيممخ 
ادحارعن جهظأ ررمحتا ت مال انه ^٥^^ البي عن ووي لما بنها؛ ؤيدحر 

حزءالخلد وَلأ0 مسبم؛ زواه ، ^٠١٠٠بدا ما هآمساكوا ثلاث، هوى الأصاحيًر لحوم 
؛.لكلiحمل ئه الإُتم1غ لجاز الأصحك، من 

عثرةجسه من يعطيه أن من فبدلا التعويض وأما ، ٠ ءؤوْلاار ف وذكر وثزُس، أكل 
إلبه مرب أوالدي به، يصدق الذي اللحم هدا من أعطاْ للدبح ينال أومثة ينالأت 

^^يمإلاشلأبمنأن:حودإلض.وطوأأ0 اش، 
أنوأراد المرس فأصيع فرس عل رجلا يجهبمن اعطأب بن عمر خمل لما وقدا 

آ.صدهتك((ر ق در"ئ لألا ه•' الثي له قال عمر، يشريه 
السراءعل يتصدق أن أساس عل الأصحثة بحض تحووبع هل هائل؛ قال فإن 

الماس؟بعض عند مرغوتا يكون لا قد اللحم أن حاصه بثمنها، 

يشاء.ما به يفعل عيه والضيق باللحم يتصدق إد،ا تحوز، لا فالخواب؛ 

لخنها(ا،يأكل أذ تحوز كنا بجلدثا يسلإ ُربحورأف دِمحةآنئئت المولفح يقول ]١[ 
اللحم،يأكل أن تحوز ك،ا ويترملها، والخفاف النعال منه تصغ وأن واضح، وهدا 
ؤيسفتها.والخفاف النعال منها نصع أن تحوز لا لكن 

نسثةحديث س (، ١١٤١رقم)التشريق، أيام صوم تحريم باب الصيام، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
نمحهتل.الهذل 

كتاب،الم! وم(، ١  ٤٨٩)رغم صدقتي؟، الرحل يشتري هل باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرحه )٢( 
اينحديث من (، ١٦٢٠)رقم عليه، تصدق ثمن يه تصدق ما الإنسان شراء كراهة باب الهبات، 

عزغئاهمأ.عمر 



سقضاه1همنيصالإئماسبجص

بناءبيته، ق حوائج به يشري كان إذا ذلك بع ق رحص العالياء بعض ولكن 
فإنهالست ق حاحاته ق بالخلي يمع أن تحوز كان فإذا الميل، حكم له البدل أن عل 

الست.حوائج ل ثمنها ؤيصرف منه الصنوعة والخفاف النعال يع أن نجوز 
لخكمله اول لأن هذا؛ إل :ميل اااكواعد«را' و ^^١^ رخت، ابن وكاف 

الأل،تكنالأمحا^لأبمل.
حوائجعل كثيرة وجلودها كثيرة، صحايا الإئسان عتل كان إذا قائل• قال فإن 

سباأويأا.ياا؟يتصدق بأن نلزمه فهل بيته، 

يتصدقأو تبدى أن إلا لها فليس  ١٠٢الأنتفاع يريد لا كان إذا نتم، فالخواب؛ 
البيت•حواَج ل ليصرفها الأفياء؛ هده يع أن نجوز أنه يرى من رأي عل إلا تبا، 

الأصجق؟جلد يع تحكم ما قائل: قال فإن 
ونجبفاسدا البع يكون نجوز لا بأنه قول عل فإله جلدها إن؛١٤ فالخواي،: 

بعت،الدي ا-بملد ممل آغر جلدا سري أن يلرملث، مول• فحيسلم• ثعدر فإن امحزداده، 
بمثله.فيضمن ممل ابلي هال>ا لأن بثمنه؛ يتصدق ولا به، وثتصدق 

حاصهالألحشاء أو الأصاحي جلود يع أن للجمعية تحي هل قاتل• قال فإن 
الخنعية،به موم الدي الأصاحل ومشرؤع التصحية عند الدبح بعد هالْ أن علمنا إذا 

ويسعهاويأحذها الأئخاص بعض ويأق والأحشاء، وهالْ الجلود هده برمى يقومون 

:ا(اماءدلأينرجب)ص:هام.



 Luالآسا(باب اثمور ؛؛؛

صو:وإهابسمتها

ِفىالمعي، اقتدي كامح،ِق فيها دا-محلم يعلمنها، الأصح٤ أوجن، ؤإدا 
علودبمحها ونقصاننا، ؤإتلافها، وتلفها، وصوفها، وينها، وولدها، وكوبنا، 

لأالأّبما;اظثامحازاط.
١^١٠(.من وثحوه ممه. هذه أو! شبش.( هذْ قن)ةت وإبأو\ةا 

بمإز،ش،مؤنيامح،هإءمح
^١؛.لاإئزي،كالنض، المثارقه فنهاه 

فرهم،عل أو علملمهم سعها أن لنا تحي فهل أحرى، أشياء ل بمقدمها ثانيه مرة 
الحاجة؟الأشر عل ومحرقه الملمع هدا ابمعلمة وناشز 

سشبما نص والفةيرثإذا الفقراء، عن أنة ابمه لأن مدا، لأنام فالحواب: 
شاء.بإ فيه يتصئف فهوملكه، الأصحلمة 

الأصحثة.شق ياذا بمول! 

ذلااثإ،أشيه ما أو فه. ثن.ه أو أصحية، هده ت يقول بأن الأمححية قسئآ 
أصحثة.هده نقل•' ولر للاصحية للدبح شاة اثرى فاز النية، مع بالدبح أيصا وسعيرن^ 

أصحلمة.وصارت ثعينت النية، حده دبتها ثم 
لدلك؟بالثراء يق وهل 

علكيلك وقال لاثتعى، إما فق_الت ا،لؤلفا أما للع1إء، قولان فيها الحراب; 



^قضاه1ينيصالإئماسبجضل ٥٠٢

ليعممه،-كدا؛ أواشرى الثراء، دمجثد ومما فلاكون ليوقفه بيتا؛ فلوانرى الوقف، 
الشراء.دمجثد ذيت يكون فلا 

يعينها.حر أصحية يكون فلا تها ليصحي شاة؛ رى ام هدا إدن1 
أصحثة.ض الأصحئة ضة اثزاها إذا ل يخذآممق: راء الإنلأم شيح وقال 

إماقال; فثن ئوو، ثم ما، لثفحئ شاه؛ لواثري فيإ الخلاف، أثر ؤيظهر 
إنبالخيار الورثة صار سق• لا قال! ومن أصحثة، تذبح أن وجب باكُيين• شُيرن 

إذاما ذللث، من يثنى أته إلا مثرائا، أموها شاووا ؤإن لصاحبها، عثثوها شاووا 
بنمسأصحثة المثراة هذْ ثكون فهنا بممريتله، أتلمها أصحئة بدل أصحثة اثري 
البدل.حكم له والبدل ئيئاح ثيء عن اشراها لأنه الشراء؛ 

أمووتثلاثة عندنا إيف 
بالتعييناالأصحثة ثق 

النية.مع بالديح وئتعر 

الية؟مع بالشراع سع؛ن وهل 

اصحثةبدل أصحئة اثري إذا إلا لتعر لا والمدهي، حلافج، فيه الخوااؤ_حت 
فصارتئد ميء عن عونحن لأما الشراء؛ لمجرد ذيطا فحينثد بدلها، يلرمه 

الشراء٠معثتة؛مجثد 

)؛(انذلر:محموعاكاوى)ام-«إآ-؛؛آ(.



٥٠٣ةت1وااسء)طبالآسة( 

jjj ) كندوإثمحاثها لأل يبحها؛ معليه الإجزاء، يمع مصا ثاقصه أوجثها
لقبرئ لا ررأربع س• اللمي محل أصحيه؛ فو)؛ زلا له، النماء مظزئه يبحها، 

يهكمازة ض عدا أعتق كنن عثه، ويثاب باJحمها، يتصدق ولكنه الأصا->نى« 

فيهاسعيرس( المنبه لأل الأص>ق؛ عن أجزأت يبحها قتل عسها زاو ؤإل 
حسد.نليمة وهي بالدبح 

جوازعل ودها جوار حرج عيبها، علم يم يأوجبها، معيبه اشراها ؤإن 
ا.اشس_اأ اثدي أرش حكم ومحكمه أرشها، أحد وله ذكزئاه. ومد إبداثا، 

وأصيقوجه من أومع وهوأيمحا المسالة، هده ق أصح المدهب أن يفلهر والدي 
جهةمن وأصيق باعها، شاء إن حرا يكون الإنسان أن جهة من أومع آحر؛ وجه من 
النءهبفعل مرط، ولا منه ثعد بدون الإجراء يمغ بعتب الشراة هدْ لودمست، ما 
لأو4عاليه؛ هئ ما عل ين.بحها الثابي القول وعل ىُيرن، ل؛ لأما بدلها؛ يثري أن بد لا 

لم:شثولممحط•
الأصحثة؛ثمن أؤيد وقال؛ البائع فجاء يوق، ثم أصحية مئ؛ رجل قائل• قال فإن 

يوش•ب واثدثم لأن 
وذاتعينها، ق الواجب فصار تجإكت لأما الأصحية؛ تقدم هنا الخواب؛ 

فهنائئد، لا فعله لو الدي المدين من الصدقة أن يزى من قول عل إلا ذمته، ق الواج-، 
مالا1ث،.إلا لك ما يقال! صاحها، عل رد موجودة كان إذا ثقول! 

إعالامحزئ.سذاأضأماك\يمة؛لئ: ]ااالهث.واب 



صيقضاهاهمضصاسممأسبجص

إدفيلط: محزئ لر فإذا أصحثة، أم1 أساس عل عيها إثا لأنه دبمها؛ يلزمه لا فاه 
بدلها.واشر لك، فكون تحزئ لا 

كون\.ؤش قال فآكإ الأصحثة، ق محزئ لا أما وهويعلم عينها كان إذا وأما 
أصحثة.لا صدقة ويكون بلحمها ويتصدق يديحها كالتذور، 

شروط،:أربعة لها يثرط أما الأصحثة هخلاصة 

الأنعام.ميمة س هون أن 

ثزعا.العثوة الس يبلغ أن 
الأصحثة.ويت، ق كون أن 

الإحزاء.س اااJحة العيوب س سليمة هون أن 

وكدللث،فياقدى.

بالثحم،المقراء مع غرد منها القصود ليس الأصحثة أن علم الشروط ومدْ 
الصغثرولأجزأ والأعور، منها الكير ولأجزأ ومت، كل ق لأجزأت كدللئ، لوكان إذ 

•وفرائصها بئروطها عهبجلمحددة اه إل مربة ولكنها الكير، بجزئ كا 





صق|ضاه1نينيصاسممأسنيضل

نبمىا'انئقبما'ينناة1مئثئ.

لماثكم لأنه يعيش؛ أنه الغاين الموة هده إل حئ1 بض إذا أنه والغالن محال; 

بنش•الدنتا من حثجإله 

الساع،اليوم ق ثكون أن بمتن التسمية أن يعش وبجليىُ ررؤسمى وقوله• ]١[ 
النئأن ذللئ، ودليل الولادة، ح؛ن يسمى فائه قبل من الاسم هيا ى• لر؟كن ما وهذا 
وسميتهولد اللميلمه *ؤلدل قال; انلمه، إل حئن"مج ثال، وملم آله وعل عليه افه صل 

حنيمي أن أول هذا ولأن الولادة، حن نثاه أنه عل دل وهذا ، 'إثزاملم(،ر
اسثه.U درى لا قلأعاو،لثلأيسزذا الأم كان الإلادةإذا 

الثمو،من مشتى الاسم إن بمالت ولهذا ان؛ للإئشزفح أنه شاك لا والأم 
،٠ الثئ عن الخدين، حاء كإ الرحمن، وعبد اممه عبد اممه: إل الأسإء وأحن، 

حارثوحام.وأصديها 
ضأن:سقزرنهمحةكءاجاءفيس

أضالأء.

حديث،من (، ١٢٣ )٥ رقم والعيال، بالصيان رحمته. باب الفضائل، كتاب مسالم! أحرجه ( ١ ) 
هته.أنس 

حدي—،من ٢(،  ١٣٢)رنم القاسم، بأي التكتي عن النهي ثابح الاداب، كتاب لم! مأحرجه )٢( 
تغينل ياب، الأدبث، كتاب داود! وأبو (، ٣٤٥)أ/ أمد الإمام وأحرجه جهنبمتمحا. عمر ابن 

حارثءوأصدئها بزيادة! ننحهبمغ الخثمي وب أي حديث، من (، ٤٩٥)•رقم الأسإء، 
ومحام•.

طالب،أيٍر بن عل حديث من (، ١ ٥ ١ )٩ رقم بثاة، القيمة باب الأضاحي، محاب الرعدي، أحرجه )٣( 
تيممقن.



٥٠٧ممابامج)ىباسقات( 

ةنوودٌو4 د لز)رمن :  Jliك ه الئذ ض د/ة ة زاط؛ بمث لز
١!^^.مالاكِفي وواه هلمنل،،، عنه أنىيساك هأحب 

ووت 11ساة؛ ا"إقارية وص مسناوثان، ثاثان الغلام عن يدح أف والسنة 
^1^،1\بي الغلام ررعن بموو: ٠ افه زئوو شمنت مالت: الكنية ي أم 

أبوداود.رواه سا0اا، الحاوية وض 
3،محرئ ما الامحام ييئة مذ فتها ومحزئ الثابع، يوم دبمها ؤينثنب 

فيها.ينع ما الع4با مئ فيها وينع الأضحية، 
قصيمحايثني أو4ُ إلا تسلها، ثالئدمة ؤالهل.ثة ١^ و ننسالها 

أفهاشب ١^^، عن يبحن دييحة أوو لأما ؛ لها؛apئنت ولا أغصاء، 
طاطا،ماؤلأبشلألإأسساص.

أئهأم الساع اليوم ل فئة الشعر ورن بقيمة التصدق نجب هل قائل• قال، فإن 
فمط؟الحلق ق مطلوب 

بدونلوحلمه لكن وأكمل، أفصل لكنه يجح، لا قمة بوزنه الصدقة فالحواب! 
أحرى.سنة وفاثته منة، حصل صدقة 

الإخوانودعوة طبممحها أو لحمها مريق العقيقة ق الأفصل هل ءائلت قال فإن 
والحران؟

ؤيطخنيئا منها بثي؛ فيتصدق وهدا، هدا ؛؛ن نجمع أن الأفصل فالحواب! 
•منها ويندى والحران الأصدقاء ويدعوإليها شيئا، 



سقضاهاهمنيهعابمماسبجضل ٥٠٨

ءءء ا-اثاريةوعن العلام، عن مكافئتان ثايان ررالسته خت.بمهات عائسة قالث 
يومودبك ؤيتمدى، ^، Jaj3ؤيأكل، عظمها، ولاتكنز ئطح ثاْاا. 

ال٤مارةمجاوكممديم نسها، بعد معلها لأنه جاو؛ الثايع هبل يبحها لإل الثايع، 
إحدىممي هات، لإو عثز، الرابع ل يبحها عنه، أحرها ؤإل الخنث،، هبل 

زلأوةينع، رايدج ت العقيمة و هال أنه البي. عن بريدْ، ووى لما ويئرين؛ 
؛ذالقاف. عثاش نن عمى ن امحئ ائرجة وعشرين،٠ زلإحدى ءشزْ، 

عاا١لمحقق ثن بمة،لأم 

هوائي:القطعة هده ق اiؤلف أفادنا [ ١ ] 
لأنواحية؛ إما لآعهءإئ4: العناء بعص وهال، واجبه، ليتث، العقيقة أن أولا؛ 

أمرالومن وهك ٠، بعق؛هتها'ُ مزمن غلام قال•"'كل وملم آله وعل عليه الد صل الني 
أرجوأنؤيص، يقرض : ^٥١٥' ٠ أحمد الإمام وءالا أوبثه، ابنه أنه مي،ا ولا واجب، 

طه.اض نحلف 

الإطلاقكلامه وظاهز ويص، يمرض فإنه ماو الإنسان عند ؟كن لر إذا ت بمي 
يرجولا من وأما الوفاء، يرجو لمن هذا ^٥: ١٥^؛؛٠ ر الإسلام مخ قال لكن ^، ١٥^

أنلايمكن إذ بدمنه، لا امر الإسلام مخ ذكزه المدالذي وطا يقرض، فلا الوفاء 

(،٢٨٣٨)رقم العقيهة، ق باب الضحايا، كتاب داويت وأبو (، ١٧أحد)م/الإمام أحرجه )١( 
بابالعقيقة، محاب والمائي: (، ١٥٢٢رقم)العميقة، من باب الأضاحي، كتاب والرمدي: 

حديثمن ٣(،  ١٦٥)رقم العقيقة، باب الذبائح، كتاب ت ماجه وابن 'ا؟؛(، ردم)*يعق؟، متى 
خت.بمن.جندب ين سمرة 

)صتم>ه(.الودود وتحفة (، ٤٦٠)و/ الغني انظر؛ )٢، 
(.٣٨٥)ه/ العالمة الاخيارات )٣( 



٥٠٩ةتاوااسعربمباستة( 

تجبلا بالوجوب المول عل وحى بواجب، ليس أمر لبمل اّمثدن• لإئان• مول 
واحة.فثنت مال الإنسان محي لرت5ن فإذا المدرة، مع إلا 

فلهاالحاراة أما متقاربتان، أو متاؤيتان ثتتان له الغلام أن أيقا واسمينا 
لإلا الإزث؛ والثانج،• الأش، الدكرعل فيها بمقل التي المواصع أحد وهدا واحده، 
الدية،والسادس! العتق، والخامس؛ الصلاة، والراع! الشهادة، والثالث،! لأم، الإخوة 

الأمحن،*حظ مئل قلليكر أولاده أعطى إذا يمي؛ الهبة• والسابع• 
اسان.محه والغلام واحدة، محها الخارية أن الهم 

الأصحةحكم العتيقة حآكم إن كتابه؛ من ايزء هذا ق ^٥١^٥ سا الؤلفوأفادنا 
أربعة~وهي الأصحثة ق يثرؤل ما فيها فيشرحل هدا وعل والعيوب، لسروظ ال 

فإماالوضع؛ وهو تبثها وجد متى ، وئت، لها ليس العميقة فهنا الومت،، إلا ئروط— 
فمط.الإنتخباب نبيل عل إلا مؤثمة غم 

لكنباس، فلا قبله دبحستح ؤإن الساح، اليوم ق يدح أما وأفادنا 
وعئرين.واحز« ففي فات فإن عثر، أربعه ففي فات فإن الثأخم، الأصل 

رْ؛هبمهارا'،عائثه عن لماروي لامحنرأعضاؤها؛ أمائهلحأعضاء، أفادناأيما! 
بثلامته.المماول باب من ذللث، ولأن 

ولكيلآ.بمها، عائثة بمول اثناثقثدي أي! هوالأجود، الأول والتمليل 

ابنأبيثسة)آا/خأم(.)ا(أحرحه 



سقضاه1نيهمصاسمماسنيينل ٥١٠

وئميتهالصي وأس حئق j مصل؛ 

ؤإفسمزة. •مح.يث وسمتته؛ الثاح، يوم الصئ وأس حالق ؤينثحب 
يذكهثلد، حس لة أخ ه افئ أش ر؛ انه أس نوى لما حاو؛ دلك مبل نثاْ 

ي((لزوله إ؛زاملم غدة ء ررزتثى!ئ م. ثممق اهِ« مد ؤء ^٥، 
ققها١ا.

لكثرثثا يكون قد هذا لأن كثرها؛ إذا يتشاءم أن تحوز ولا بأس، فلا كنزها لو 
الزلدأواJنت،.

ئتش؟س أكثز يدح مهل الانقيةة ق كثيرين الل.عوون كان إذا مائل؛ مال فإن 
لكنا،لغالاه، ق ويتعمس الثنة ق يزيد لملأ ثتتن؛ س أكؤ يدج لا فالحواب؛ 

الثادتي.مع لخإ فاكشش الهمرين هؤلأء دعوة س بد لا كان إذا 
يعهليهاقد أنقع، كان ما والأفصل بأس، فلا مهلبوحه لوفزئت، لكذ يا، ومرق 

طئحها.الأكمل مكون به يطبخون ما عندهم ليس فمراء مثلا 
كانإذا إلا اح، انيوم ثكون أتيا التنمية ممالة ق متى فيئا ذكزنا نحن [ ١ ] 

ثس.وقد إلا واحد يوم عليه يمضي لئلا الإلادة؛ عند فتكون الأمم هثأ قد 
ئئيه؟هل نئته أن مل مات، فإذا 

آبائهموأم،اء يان،ائهم القيامة يوم يدعون الناس لأن سميه؛ ننم، الخوان،؛ 
.١^^١٠ به حاء يا 

(،٤  ٩٤٨رقم)الأمإء، تغيثر ق باب، الأدب،، كتاب، داود؛ وأبو (، ١ ٩ ٤ أحد)ه/ الإمام أحرجه 



٥١١ه1باسمرطبامقة( 

يوميدعوذ رراثئم مال؛ أيه اللمذ. عن روي لما اسمه؛ يئذ وبمحب 
^بوالهمحا«زواةلإوداودر

حديثالرحمن® وعبد اف عبد اف إل الأنماء ررأحب .I البئر ريال 
1ٌاآ[ٌََ|ُُ» ميمرواه صحيح 

وأساءإناثهم القيامة يوم الناس4؛ق0 أن هوالوائ، هدا أن شلث، لا [ ]١ 
ؤيهال!يه ف، يم الماتة يوم لواء عاير ُل؛كل الصحح؛ الخدث ق حاء كإ آبائهم 

أناءالقيامة يوم يدعون إنيم قال: من، عل الث! وفيها علأن<ارا'، بن، علان عدزة هده 
أنهموته بعد الست، يلق؛ن ق أمامه أيى حديث، ، صعقعل دليل أيصا وفيها أمهامم، 

يصح.لا هدا فإن ٠، فلأنةُ ابن فلأن يا يقال: 
اللهإل الأناء ألحثؤ أن الأدي«ثا هدا مض يسمعون قوم س لتعجي، ؤإيلث، ا ٢ ] 

وهوذللئ، محب الته دام ما بدللمثؤ، بالتسمية يبادرون لا ثم ، الرحمن وعبد الله عبد 
ان.الإنفليادر إليه، الأناء ألخن 

ل.انم عل انمي، ثكون أن وأرد ئلأف اّئئ ري ل قال: فإذا 
فأحسنواوأسإءابائكم، ياصإئكم القيامة يوم تدعون، رانكم زً؛هبمهدالفظت ا0رداء أب حديث ن، م =

أ-،اءكماا.
كتابومسالم; (، ٦١٧٧رنم)يابائهم، النام، يدعى ما باب، الأدب، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

خءقبم؛ا.عمر ابن، حدسثح من، ١(،  ٧١٠رقم)٥ الغدر، تحريم باب الخهاد، 
اسي،ونال( . CUT" /Y٤)دمشق، تارخ ق ماكر وا؛ر، (، ٧٩٧٩رنم ٢، ٤ ٩ )A/ اممراف أحرجه )٢( 

rYi/Y)^،j ;) حاضم،لمأءرفه فيه
حديث،م، ٢(،  ١١٠٢)رقم القاسم، ياي، التكهم، م، اكهي، باب الأداب، كتاب لم; مأحرجه )٠١( 

('.Kj.jعمر ا؛ز، 



صضاه1ينيصاسمايطابجضو ٥١٢

أنلعمل ونوبى لا، يجس لألأ بالدم؛ الصتي رأس لالح ويك-رْ 
كناالإنلأم حاء ئل، العقيمة، دم الصحر وأس يلطح كنا بريده؛ مال اياهإلأ• 

ممطئتلأ>انا'ا.

عهدق كثيرة أمإء هناك لأن حرام؛ هدا إن يقول؛ ولا عاليك، حرج لا له؛ ملنا 
عنثعدل ألا لك سمي الدي لكن اممه، إل مضافه لينث الثسول 
الرحمن،وعبد اض عبد مثا ولا عئوثل، اض إل أحب لأما اض؛ إل اكافة الأمإء 

النهابوعبد العزيز وعبد الرحيم همد وكيلك الرحمن، همد من أفصل اش وهمد 
اقإل الأمإء فأحب ■ءغ؛؛ْل، اف أنإء من ذللئ، أوماأثب ا-لإلل، وهمد الكريم وهمد 
تعال.افه إل أصيم، ما وه،كن.ا الرحمن، وهمد اش همد 

مألهإلا يكر فلم الأمء، شالة ل نحلا ١^١^١ احتقر س وا1ؤلف 
أرادمن لكن الرحمن®، وهمد الئه همد اطة إل الأس،اء د-راأحلما واستدل الأمم، نحسان 
فمداأزلود(رأآ أحكام ق ا،لودود )نحفه )بمس' المم ابن بكتاب فعلنه هذا ق التنعل. 

وأفاد.وأجاد هدا ق المول ينط 
الخاهلثة؛عمل من ف بالتحريم؛ ثمل لر إن يكنه أنه ثلث، لا صحيح، هدا [ ١ ] 

بدمها،لطخوْ عنه العقيمة دبحوا إذا الخاهلية ق وكانوا بالنجامة. الرأس يلوث ولأل 
الإسلام.ق يفعل لا حاهئ معل هدا لكن الانمية-ه، محته يبحرا قد أمم إل إشارة 

حبنمميرا كان إن نظزنا الأب يم، ل؛ فإذا الأيت،، حق ؤ، مئروعة العقيمة فائد>ةت 
هثفعن يص أن الابن وأراد عاون لكنه مقثرا يكن، ل؛ ؤإن همه، سمطلم، الس-ا وحوي 

الأمرين•بتن نجلمع حئ أمحه عن وفاء مه عن يم، أن محم، لكن، بأس، فلا 
١(.٤ -٩ ١ • ١ الودود)ص: نحفة انظر: )١( 



٥١٢؛ت1باسعربمباسقت( 

وتجركهاالشي نم ق يدحلها ثم ءرْ، ان الإذبمفغ أن التحنيك ءاتدْأحرىت 
النيحئ ق تق إنيا وقيل؛ مهللعا. ئنة إتبا قيل؛ وهده الصئ، الولد حنك ق يأصقُه 

انهإل يرثي الخلاف وهدا بريقه، يثرك هوالدي لأنه وملم؛ آله وعل عليه اف صل 
صأئلما:دخلإل:شامح؟باوس، لقثك \ص هلسا 

قالومن وسلم• آله وعل عليه اممه صل باقي خاص إنه نال؛ بالأول قال فمن 
منمالما —بالكنر— المحنك يكون أن الحال هده ل نجب ولكن عام• إيه قال؛ بالثاف 

حبوبإما أمراض ئمه ق كون الناس يعص لأن بالعم؛ كون اش المموية الأمراض 
الصى؛بيا محنك ثم التمرة، يمضغ أن الحال هده ق ينتش فلا ذلك، أو■ضر مقوى أو 

لمانحشسال>ر.

*ء أ* 



احعدبذحنيلالإمام  ٥۵ض ال؛قاهم على اثمميق  ٥١٤

واباآذوان،أ

كصحاثفدسحة، جع والدباثح الدياثح،،، راياب رَكهآلثئت المؤلف يقول ]١[ 
معزيكون فإدن محروحة، كجرنحة مديوحة، بنعش! ويبيحه حيفة. صم 

المدبوحات.باب أي■ الدبايح، باب المول 
فإنهعليه نفدووا كان إذا حلال حيوان كل بأن صابطا— —أو قاعدة ذكز ثم 

ومحيثظيثا، ؤسمى الدم من ؛، ٢٤٢١ما نحرج له، ذكادهإه؛له؛ر لأن يالاJكاة؛ إلا محل لأ 
ذكرلكن دمه، يشحرحوا أن يد لا وصاروا الأف، وغيرهم العربتون الكمار ذلل—، عوق 

نمينفخونه، ثم الودحبن، أحد يشمون إمم يقول■ شاهدوهم الدين الطلاب عفى يل 
يالمن-،سصلأن الود-٢^٧ أن —وثعرفون يئزعة الدم نحرج أن أجل من الأحر يشمون 

معك،لكن مرعي، وجه عن، يذكون كف، لا.تموؤوئ أعم إلا معا~ الدم نحئج حس 
يشهدمما وهدا العملثة، ^٥ من بد لا أنه أمحرا قرروا اعم ؤئقول• يفعلونه، الدكاة 
القلوب.وصلاح الأبدان لصلاح حاء وأنه الإنلأم، لعموم 

تحال!قوله ذللث، ودليل الدكاة، لحله يشرط حلال حيوان كل هوت الضابط إذزت 
وال*تموئتوآنثغنمة يدء كزأش \؛ول ومآ آلنتير نقم والدم آأنة.تت ■هؤلإم ؤ-رمف 
مات،ما ال^غة: ق والية لالأئدة;"ا[، دءبم4 تتا إلا ألثح أكد دنآ وأمحثه دألثردئه 

فهوثرعي وجه عز عل ذكي فلو مرعية، ذكاة بعز مات ما السزعث وق أنفه، حتف 
يمنة.فليس لعه أما فهوميتة• عليه افن يسم ولر ولودكاه متة، 



٥١٥؛تابامجرب1باالطدح( 

اللعوي؛التعريف من أعم الئرعي التعريف يكون أن النادرة ا،لواصع من وهدا 
والئرعيأمه، -حتم، يموت، هوالدي الثعوي إن إذ أحص، الأل الإ٠نوي ١^٠^^،، لأن 

ثزعية.دكاة شر يموت هوالزى 

أوتيمه بجت أن ؤإلأ" الثانية• الأية ق ميل ولكثه العموم، فظاهزم الدم أما 
العروقل يبقى وهوالدي بممؤح ليس ما به فخرج [، ١٤لالأن،|امته بؤ مسفوحا دما 

حلالفإنه القدر ق خمرته ظهزت ؤإن حش محتاهئ حلال فهدا الدكاة، موت بعد 
طاهت.

إنهإذ حبيث الخرير لأن لخرام؛ الخنزير فلغم منه، يقي لا الخنزير ولخم 
منه،مفقودة فالعزة العزة، عدم وهي ئيحة علة وفيه والنجامات، الندرة عل يعيش 

العزة.يفقد أن أوسلثإ الإنسان به يغدى فإذا 
التوحيدبجاست، الإحلال به أحل الدي هدا ^:"؟[، LLi]ه ة آيل 

ومعنىالبترة؛"أماا[، ت موء أمل ؤوما احرى! اية ول ^ بميأاثَإمحء أيل 
Iأومول السح. بامم ت يقول أن مثل الله، غر امم عاليه ذكر يعنيرت ه ^يل 
فهوحرامذللئ،، أشلة أوما الشمس. يامم أوت أوفلأن، فلأن باسم أوت الثتيس، يامم 

التوحيد.للإحلال؛جاس_، 

اليدانأومن أودحان حيل حقها عثا، ماس، الي مي المنحنقة بؤ ءؤوآل1تءو؛مه 
عثا.ماست، الي هي فالمهم العصرية، 

مائت*،.حص وثحوها ؛عصا مريّنت، اأتك؟ا ه رؤءاأموم_دة 



اسقضاهاهمهمصالإئماسبجضل ٥١٦

)متدرية(،العامه: ال1غة ق وسمى ثمل، علوإل من ثردى لتي اه 
حرام•فهي الردى من مالت إذا وهذه 

ماتت•حص بقروما أختها ^٠^٠١ اما وهيا المنطوحة، ت بمعنى ه ءؤوأشوي[اءت 
أوعيرْ.أوذب أواند كلب، من مفرص لغل عام السع ه آلثح أك ؤونآ 
الميتةأما يعدها، وما المنحنقة من متق ما عل يعود الامسناء هذا ه يقم عا ؤإلأ 

لعترأهل وما امتثناء، بدون حرام الخنزير ولخم استثناء، فته ليس حرام والدم فحرام، 
امتثناء.بدون أيصا به اف 

يتثنىلا خمة، هذه الثع اكل وما واشليحة والمتردية والموقودة المنحنقة أما 
حلمنر.فدكاها، ممون أن قبل المشقة أئنك ان الأنأن فلو ه ثا ؤإلأ مها 

أوماذا؟الدبح؟ عند ثثحزك أن الضاب3ل هل الضابط؟ هو ما ولكن 
الدممها حرج دمحت، إذا أما هو الضابط أن ذلك ق قيل ما أحنن الخواب،: 

أمويبارئ ماء لوحرج أما باقية، روحها أن عل يدل، هذا لأن يتل؛ الذي الحار الأحر 
■يل فلا ماثت قد أما عل يدله فهذا بميل لا 

ولكنهااومحاف— يلاثه —هذه بمسيل الذي الأحر الحار الدم وحرج ولودكاها 
أما؟كون قد لأنه محل؛ فإما بذنبها، ولا برجلها ولا يدها شحرك ول؛ بمنها، تنز ل؛ 

روحها•يزهق أن قل الدم إحراج وص الئلءكية عل إلف فالدار الحراك، سهلح لا 
رمىاذ الأنفلوأن الدكاة، محي من بد لا أنه ه يقم ما ؤإلأ قوله• من وامتميد 

يقصد؛لم لأنه ثجل؛ لا قاما وقعلعتهإ الودجيح، فاصابت الدكاة محي بدون بالتئن 



٥١٧ةت1داالمءردابارلبانعا 

له،ممد لا لأنه اشيز؛ يوف من ولا له، ممد لا لأنه الجنون؛ يبيحه محل لا ولهدا 
J^JممفلأJمنصدالأا

هتتدلحؤأ تعال• قوله ودليله السملث،، الخل ثرومحل- من الولف واسستى 
أحذما صده رمح.بمتمحا! عباس ابن قال، لالائاوه:ا"ه[ وإلكنايه ثم قعا ؛! uljjsjأبمر 
المران.من هذا ؛ ٠ ر ميتا أحذ ما وشامه حيا، 

الخلظ«رى.

LJارأحلث، وسلم؛ آله وعل عليه اف صل النل لمول( الخراد؛ أيقا ؤيقى 
^^ضرى،ءالخرادلأمحتاجإلمح.ثقان 

إنإوالدكاة فيه، ذم لا أنه التحري الصد س ليس أنه مع اداد ل ذلك ووجه 
فإذاذمه، عيثج أن إلا الحيوان دكاة ق فائدة نجد لا ولهذا الدم؛ إحراج أحل من هي 

الدكاة.لخله يشرط لا فائه دم فيه يكن لم 

أنثءروءذتاثت.ه،ثنن 3^؛ ؤل؛ل نوله باب والصيد، الذيانح كناب (؛ ٨٩)U/ البخاري علمه ( ١ ) 
(،٦٢، ٥٧ا/)١ شسبمر0 ق الطري حرير وابن )*ا/ها؛(، مصنفه ق شيبة أب ابن ووصله 

والبيهقي)ه/هْ\(.
رقم)٣٨(،الحر، باء الوضوء باب الخلهارة، محاب أبوداود: (، ١٣٦ )أ/ أحد الإمام أحرجه )٢( 

الطهارة،كتاب والناثي: (، رقم)٩٦طهور، أنه البحر ق حاء ما باب الطهارة، كتاب والترمذي؛ 
(،٣٨٦رقم)البحر، ب،اء الوضوء باب الهلهارة، كتاب ماحه؛ وابن (، ٥٩رنم)البحر، ماء باب 
هبمته.هريرة ابي< حدين، من 

(،١٣٣ رقم)٤ والخلخال، الكبد باب الأٍنمة، كتاب ماجه؛ وابن (، ٩٧أحمد)Y/ الإط، أحرجه )٣( 
خ.بمتمح.عمر ابن حديث من 



^قضاه1نيهمصالإئماستيءنيل ٥١٨

لكنا؛<وطتخها<، كتئريقه بمب، يموت أف إلا يباح لا ابراد أف ٠؛ أخمدُ ®وعن 
واحدكل صار ا-ةراد. ^^١ أن نجب للناس• مول أن فلوأرذنا يذكى، أن يشرط لا 

لكنطويلة، مدة بعد إلا ابراد هدا من طعام عل تحصل لا يبحها، جرادة أحد ئا 
•ميتته يباح أنه ءغ؛جل اممه نعمة من 

حوصلةأوق أحرى، بطن ق نتكه *ولووحد ت )(هءومائل اأؤلف يكر ثم 
طام®•محل j لأة حل؛ روثمحر ا"د4ِو لجد أن ج آذ جرادا أن طائر، 

تجتعأن حاز وحرج ملحنه لا ومعدما الئعثر يأكل الإبل كاب فإذا هذا وعل 
تحوز؛لا إثه المسألة؛ هدْ ق اكاق القول يقول! لكن ؤيأكله، شحرا بعرها من الإنسان 

للآدمي؛ن.علثا وليس للمهائم، علف واوحح مستغث، لأيه 
ليسوثنهه الر ولأن ا، دبائحهمر بأنه الطعام عباس ابن فثر وقد 

فهومئلدالمد؛ش أما هوعام، ل محليله، ق الثيب هم أمم بمعتى مم، ينضس طعاما 
الصحابة؛عن الممر ق ا،لزوي للأثر الدباج؛ بالطعام بدللث، المراد فكون ئلميله، قق 

المراد؛<أن يعني وهدا حله، ق يب الكانوا إمم حيث حم نحصي لأنه والثال 
الدبايح.

عهدق واش١زى التهود بدين يدينون لا اليوم واشارى اليهود ت قاتل مال فإن 
أساتهم•
الغني)؟/ههملم)ا(انذلر:

الطريووصله وشحومها، الكتاب أهل ذبائح باب الددائح، كتاب (؛ ٩٣)U/ الخاري علقه )٢( 
(.٢٨٢/٩(،وس)٥٧٨/٩فيفر٥)



٥١٩ةت1واامجربابالتبانحا 

يممال: اش لقزو ذكاة؛ شر ه اقدور اأقنان من ٧ محل لا 
وشيهالئنك إلا ]الأئدة:م[، ذقمه C ولا ه\ °ؤ]الأئاوة:م؛ق ه ئ آظ 

ام:و ق الى كزو طف1؛ ثإذ ذكاة، ظِنثتاخشر ام، لأ:جمشبجو مما 
صحيح.حثن حديث وهال: السمدي، وواْ مقنه،؛ الخل ماؤْ، الطهور ررهو 

والكيدوالخزاد، ١^،!، ويمان، مستان لنا ررأحثث، الئى لمول والخراد؛ 
العادةؤب دكامج وِلأ/؛ والخزاد. ا-قومتخ وهال: ماجة ابن أ-حزجه والطحاو،« 

١^^سمث محن، لا 

دبجؤ،عل مقدور لأمه يالدكاة؛ إلا تحل لا الإ البحريِل من ممتثن وما 
ذكاة.عي من لأتاح اكاصي: زه1و ٠ محاى ذكاةثه، ولا المطان !لا 

الثورةص ؤب ذكز تعال اممه لأن كيلك؛ الأمر كان ؤإن يهول،: أن فالحواب، 
هاوأآدمي ً=قم كد ؤ تعال: هال فقد ممار، ذكرأنم ديائحهم فيها أحل التمح؟ 

ئالوأإُىحكس وهال: ]الأئد0:َاا[، ه تهتم آبذ هوألمسيح أق، إف 
ويقولون:المسيح دين إل ينتسبون داموا ما فعليهثقول: لالائاله:مما[، ثلتئزه دا,وث، آقث 

فتهم،ثابت فامحم له، ملمعون إجم ويقولون: موشى، دين إل أو له، مسحون إنم 
أيضا.نسائهم حل جهة من ولا دبائحهم، حل جهة من لا 

نقتلها؟أو ندتجها فكيف الخراد من أكياتا اثثتيا إذا قائل: هال فان 
ؤبؤئمخع بالكيس يوش مم القدر، ؤ؟ الماء يغل أن هدا إل الطريق فالحواب،; 

عنفمه لورقعت لأثك الماء، ؤ؟ منعمى الكيس ^ إلا !ناء ؤ؟ ثثكثه لا ولكن الماء، 
طالائء 



صضاه1همشصالإماسبجضل ٥٢٠

وط؛خه،كتعريقه سب، يموت أف إلا ناح لا ابراد أف تقهقغن؛ أحمد وص 
ح\1وب.

أوظ،أوجزادا، طائر، حوصلة أول، أحرتم،، دْلن ي تنكه وجد ولو 
ماتما ه1شثة لة، دكاه ولأ طاهر، محل حل؛ بعير روث الحبِفي وجد أو 

و5ونضئا.َفي 
ذكاةلا لأم أضخ، ثالأثُل تحل، لا بجُ: تحل. تحوتآ ائ!وئ ضه 

لئ،هايئالنممض
الدكاةفصل:لشروط مص

تثزوط أربعه ؤللدكاة 
ئا>إلأ ممال: اشِ قاقلأ، كتائا أن ئنو :فوذ أذ الوم، أنؤ 

دتت4]الأممة:'آ[.

اؤاب؛م ص ؤإذثديذ مريد، ولا ءوبي، ولا وس، دكاْ محل، ولا 
نقمذ دبايح ٤^^ الأيؤ ومفهوم الكثاب، أهل حكم له لمْيسلم، لأنه 

دبايحهم؛بمئومآصحل أصئمحا: رواقان: دصاركاى،محا 
ا.تنحهثئ' عذعئ يزؤتم، دلك لأف مدمها؛ واكابج؟ت 

ألإبورأ أل؛بما ؤةعام العموم: ق داحاون لأمم دبائحهم؛ حل الصواب [ ١ ] 
حآ,وؤه]الائاوة:ه[.



٥٢١ايدبانح(  uUاثعء)هاب 

}ا-إثذلئآ يعلب والإباحه، اظز يمفى ما فيه 
فاوقادة:ئثالإيظم. ذي ]، ٤٨

منهعوا ^٢ ٥٤لمْئاة، أن بمزْ أودثح الأصابع، يمشموق يز وما والبط، والنعام 
يبحالدكاة، أغل، من بانه حامد؛ ابن واحتياو إمح.بمثن، أحمد كلام ظاهر ثيءِو، 

ظتحو،ونا،هايهاكا.
ءٌ دييحته؟ثمل هل؛ مراسا صار إذا المسلم قائل؛ قال فان 

دييحته.ثمل، فلا فهومرثد، مراسا صار إذا المسلم لا، فالحواب; 
ذمتعال اش لأن كافتا؛ كان ؤإن ثمل، اليائ ذبيحة أن ذكزلأ هائل،: قال فإن 

دبيحةثمل، بمال: أن يمكن فهل، الثورة،  jJbل كمنهم يكر أنه مع طعامهم جذ 
الكتابأ،عل، قيانا بديلا الإسلام عن، يرصى، ولا ملم بأنه بمول كان إذا الصلاة تارك 

لهالولد ننبة أو عيني أوألوهية بمول؛الهلين،، كمره الكتابأ بأن العلم مع 
الصلاة؟تارك بخلاف ، ٤١٠^•؛كمر تبمامحؤد\ك 

بمؤوالكتاي؛ دين،، عل بمؤ لا مرثد الصلاة تارك لأن ليسركيلك؛ فالخواب: 
دين•عل، 

به،ث،ا علاقه فلا آبواْ أما الذابح، المعتأرثمسر، لأن صحيف؛ المول، هدا ]١[ 
كانأم كتايين،، آبواْ كان سواء الكتاب، من،أهل، كان بثس، امحم علق عكيلإما وافه 

هبنمهو الكتاب أهل، من، كان فإذا مسلمإز،، كانا أم وسما، والأحر كتابيا أحدهما 
بايويهعزة ولا حلال فدييحته 



اصدبذحتيلالإمام ص ي اه1ني هلي اص،يق  ٥٢٢

وذيالشحم، من عش محترم ما علينا يترم أنه اشيص الحض أبو واحثار 
^جس،ملإغتيكالأملأا.

لأئةعر طقل ولا مّكزاو، ولا محنون، دكا0 محل هلا العمل، ؤيعتتر 
ظتيلهالفلكاشلل٢لأصبمث؛ئلأاسلؤامح، 

لمْمحللاا.ٍندا، ثدئاهيج زش لن زكدلك 

4ثمطيماأوامحرافِممالأمحمعلهولأ ذبمهامح ما ]ا[الئححأنه 
أكلها.لنا حلال، فإما بمره لودح وكذلك مثلا، التعر يذبح كاف فهوحلال، 
ذيكرهC ولا تعال: لئزله قال: فلو دلل، ي عثل ]٢[ 

تدكش.صدتم ما ما اiر١د أن واصح 4 لأن أزل؛ دكان ]الأئ،وة:ّآ[ 
عليل،ثعليل فهذا العمل« له قامحث العمل ق بمث أمر ررِخه ت قوله وأما 
باهكم.وهوتعليل 

له.صد فلا له عمل لا ومن الممد، فيه يثرمحل فعل أنه ذكرنا ما والصواب، 

الممد.لعدم صحح؛ ]٣[ 

لا؟أو الأكل همد يشرط وهل 

إذالأنه الأكل؛ صد يشرط يمول: من العناء فمن خلافح، هذا ق الحوابج: 
ذجالعصفورإذا أن ه الئي عن الصحيح للحديث عبؤأ، صار القصد هذا شر ذبحه 

قتلتيُاُ.في،ا سلة يارب، يقول: القيامة، يوم صاجته محاج فإنه الأكل شرنية 

رنمحقها، بغثر عصفورا قتل عن ؛اب، الضحايا، كتاب، اش: والن(، ٣٨٩)!/أحمد أحرجه 



 Lu؛؛S (باب امع )٥٢٢الذبائع

والأغنى؛الغائو والصبي والأش، والدكر والمامق، العدو مى ويصح 
شاه،مها يأصيب بطع، ع؛ا رعى كادن له حاريه ررأف مالك بن كنب ززى 1ا 

عباس•ابن ومال ابحاوي، وواْ بأكلها؛؛ س اللمي مأمرْ بمحجر، مدكبجا ماذركئها 
'•مقوا علبه، اش انم ويكر ومحثر، صمحر واش، يكر مذ لبح مذ 

أ^ الدج نحون الدي الئ١كين ق محل 

•• • • • • • ■ • • • .• ثيءكاوز؛....• أي ُمحدد، يبح وهوأف الألة، الئاف• الئرط 

•لأذبحنها واض فقال! رغاء لها فصار وهونائم شاته آدئه الإنسال لوأن وكيلك 
نحل.لا المول هدا فعل نحنث، لا حص فمط اايمين أحل س ودبمحها فقام 

فإنالأكل، محي من د لا تح١ك ؛ اينتبمق٠١الإنلأم شيخ اختيار وهدا 
الثزعية.الأ-جمكام عليه ثرب لا عسا صار الأكل يقصد لر 

•نحل فإما كان غرض لأي السدكية قصد فمش بثزط، فليس ائذهب أما 
عبث•لأنه ينكل؛ ألا والاحتياط الدليل، رجحه ما والراجح 

واضح.لأته تحليقا، محتاج لا ئازا [ ١ ] 

مطامهوأسد أحس لكان -يا، يدح التي الألة ثزط ق محل لوفال! هتا ل٢ا 
مآ5ين.عتر ولا سكين يقل! لم دَءهآإئق فالمؤلف، ذكر، ل،ا 

مقبملافه إل عج عنا، عصفورا محل رمن ;هئنبمئءث الممفي مؤيد بن الثريد حديث من (، ٤٤٤٦)
لضة،.يقتلني ولر عبثا، تتلي تلانا إن رب يا يقول،• منه القيامة يوم 

الأحت؛اراتاسره/ه؛ه(.ا



صقضاصنيهمصالإئماسبجمحو ٥٢٤

الدحيح لا هإيه والظئر، الس إلا أويضن،، أوحشت،، حجر، ان حي؛ي، من 
علهافب انم ويكز الدم أمز ررثا الئ ئاو ئاو: خدج بن رائ روى لما خ؛ 

ظظإاا'،........ب...

و)لأ:كون(سلأن)لنش( مذاقهن؛ ل)[قول:ير^ؤشم 
وحونا،مي واسمها ماض فنل )ليس، فشوJ،؛ هذا وعل الاستثناء، أدوات، 

حتزها.و)الئن( 

١^؟فا ظا ؤإذاكان فمال: يىطم« »أثاالئن ظهصصمُ: وقوله 
ذكرالئي. لأن العلة؛ علة عن سأل أن علميا ليس نحن مالت أن والحواب 

لكنسلم، أن علينا نجب بل تسأل، أن علمينا ليس لكن علة، لها العلة وهذه الهلة، 
منيكون أن ؤإما مذكاة، من يكون أن إما العظم لأن قالوا: العلة، امتنتظوا العلياء 
منة.

لأJالضهأغلاهمصيالأاه؛؛ ضفهوحنايةضإخوا;سا
تلطخبه ديخنا فإذا ٠، •لإاُ كون ما أومر يجدونه علميه افه اسم يكر عظم كل أن ورلأ 
عللهم.قذللث،إفادله فصار الئجس، بالدم 

ثطهثئ.والدكاة يطهر لا والنجس ثجة، قالية ميمة من كان ؤإن 

رنموالخديد، والمروة الهمس، من الدم أمر ما باب والصيل.، الذبائح كتاب البخاري; أحرجه )١( 
من(، ١٩٦٨)رنم الدم، أمر مجا بكل الذبح جواز باب الأصاحي، كتاب ومسلم: (، ٥٥٠٣)

ج;؟نهبمن.حاو بن راع حدبث، 
(،٤٥٠)رقم الخن، عل والقراءة الصبح ل بالقراءة الخهر باب الصلاة، كتاب ملم؛ أحرجه )٢( 

•لآءئؤبمئن مسعود ين الله عبد حدسا من 



٥٢٥ةت1و،امج)بابارذوانح( 

عشا١ا.مممق الختثةا< ممدي الظمئ وأما 

حا،الدبح نحرم للحتتة مدى كل أن يعني لا وهدا ا-ثبمة، فمدي الظفر وأما 
اومرللكن فلا، غلائم ب لأدم للجة حاءئة نكاكتن محاك أن وفزفا لض 

سموحش أظافرهم يقون إمم حيث يفعلونه؛ كانوا ما يقبح أن اراد ءثيألأة!ْلآئم 
الفطرةحالفوا هؤلأء أن إل إشارة فيه وهذا -ها، يذبحون كالئكاكين وثكون وريد 

الأظافر.ثبمى أن يستلزم وهذا ثم، سكاك؛ن أظافرهم فجعلوا 
الورق،من مقوى أو أوحثب، حديد من الدبح به يسر محدد كل ^! ١١إدن [ ١ ] 
السوالظئر. الئن فسيرات إلا الخائنة، حديث مي وفد الحجر من حس ذللث،، أوغثر 

الدم.ولوأجرا بها التدكية نحل لا فإنه تنروف، كذللث، والظفر ننروف،، 
صءروثأحثزثم قال! الصيغة هذه عل ه الئي به اتى عريبا أمرا هذا كان ولما 

الخسةااّممدي الظئز ؤأما معظم، الس أما دللث،، 
امألأن)U( عام، هذا الدم، أنين «نا قاعدة: يو الذي ص هذا وانظزإل 

الدم،لأ;كونإلأإذاألإزُت، الدكاة أن إل إثارة »أذآزالدما فوله: وق حازمة، ثرط 
الذيالدم لخرج لر إذا وثحوهما والمتردية المشقة محليلأن قبل يكرنا لما شاهدا فتكون 

نحل•لا فإنما مرا ويكون بجرى 

هذهعل اف اسم ذكر يمي: للألة، ثزط أيصا علمته،هذا اممه اسم '؛وذكز وقوله؛
عثكم.كرانا فهي للإباحة،:عني: ها والأم »ثكلوا، الدم. اضمحُت، الألة 

قاش- ثاء -إن متأتينا الحتثة، همدى الثتفز وأما هعفنم، الشن ررأما وقوله: 



سقضاه1نييههالإئماستيينل ٥٢٦

الثمظ.عموم للحولهتي كلامه؛ ظاهر ^٤٤؛، الس، عثر بعظم لبح لإف 
عظ،ااا'•يا الدح ^^٢ علو س الص لأف لأتاح؛ إ وعنه 

افتارإق ث مال الض. أف أوص بى شداد روى  li^؛ ١١محييي ؤينثحب 
ها.بواذم زخ \ك هابوا قك ^١ ثئء، ثز عل لإخنان اي 

ا-قديث،ق عاليه ص بإ امحم أومحصص العثة، لعموم امحم يعم هل المؤلف كلام 
اممه.ثاء إن ؤثاق خلاف، هذا ق عامه؟ العثة كانت ؤإن 

اشقال ك،ا العالول، من أحص العثة يكون أن عرابه ولا العموم، الأصح [ ١ ] 
أنبملمثهTللأ طاءمّ مق محزما إه لإؤ مآ أحدق، لا *ل ؤ الأJعامت ثّورة ي تعال 

Iقوله فإن [، ١٤٥الأنعامتل ه رجس هنض حريس لمحم آو مسفوحا ما د أؤ ميتة يكي 
أيصاتوهكال.ا الثلاثة، هذه من ؟كن لر ؤإن رجسا كاف ما كل يعم ه ئس ي ؤ

فث؛.فهو عظم عليه صدق ما كل مووت معفلم* الئى ®أما 
لأنالقح؛ تحوز ولا ائية، بذلك المراد لأة بالكنر؛ والدبمة. القئالة قوله: ]٢[ 

ابنلأل ك،ا ١^^٥-، 
أِبةمفؤفنالئةضن أ1ؤءفو
اثاإنأن فلو المع، ومق عل ثكون أن والدبحة القتلة ق بالإحسان والمراد 

لكتهاتما: بالثم. لوقتل أصاِءثا قئلة وهذْ ثرخم، انمن الزائ أن عها أوذي 
للمع.لمواشها حسنى؛ قتلة 

)ا(الأكة)ص;ا؛(.



٥٢٧هاوااسء)دابا1لوانح( 

بم«نزاةممأال

وهوالتنميةالثالث اكزمحل ق هصل؛ 

ذ/متث^١ ؤء■ اشِممال: لمزو اشَ؛ يس أذ الثالث: الئزط 
زاؤع.وخديث لالأنعام;ا؟ا[. ءثه4 آؤ 

منأهون الثوية— الكهربائية —الطاتة بالكهرباء الخوان صعق قائل؛ ولوقال 
دبمًهفهيأسم؟

أحنن.وثحوما يبحه؛اوئ\5ين بل لا، ت قلنا 
للشنع.الواممة هي احي والدبحة احي فالقتلة هذا وعل 

وثحوها،\ذثيوا والثمرة لأمر، اللام ٠ ثمنثهاار أحدكم راولي■>ث. قوله: [ ١ ] 
للأمر.اللام أبما دبيحتنهءا ُُولثرح وقوله: 

أوأنبموائمها، سمك لا حتى عليها الإنسان يثرك أن الدييحة إراحة من وهل 
طليقة؟يدعها 

تديالك ئدتجها أن أزذت إذا أنك العاثة بمك 1ا حلائا لإل الثاق الخواب: 
نفىأن الأييح بل لها، ليسأؤيح هدا فإن ش؛رك، لا حتى عليها ودمك ووجيها 

الحنكةْع الدم لأن الدم؛ ماد حيث من أحنن الوين، مس وهول يضهأربج، طليقه 
لوكانم،ّاكه.صمحاأئنِمما

من(، ١٩٥٥)رقم والقتل، الذح بإحسان الأمر باب والذبائح، الصيد كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
ختءوبمئ>أوس بن شداد حديث 
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بنزاني روى لما حلش؛ نهوا ركها ؤإل دسحته، لم°محل عمدا تركها مإف 
لمْثتممدااإدا رينم وإو حلأو، المنيم رردبيحه اممب:٠ نسوو مال مال؛ نعد 

ناو.ولآَة نم؛ زلا ض و اشط ثنمط لا ثس: 
ماثوا؛يوما مْ.بمهاأل عائثه عى روي ثأ الحالم(؛ بتِفي لا وعثه؛ 

يه١^ انأ لأثيريأذكن الأمف:ا/مداكا، من مزنا افبإJ ننول ثا 
الأثلااا.طواكاؤئوا((زثاةابماري،زالمنم،ماو: أملا؟ 

لا[الأ/الالآوئلأئ:
واحة.غط اشية إن، ١^'^ اكنل 

ُالثهو.ئقهل واحة إما الثان! والمول 

يالثهو.سقط ولا واجبة إما الثالث؛ والمول 

يتعئقالدسحت لأن، وذلك بالثهو؛ ثسقط ولا واحة أما هوالصحح! والأحخ 
نيل؛سي فإذا التنمية، منه ثكون، الذابح ففعل الأكل، وفعل النائح، فنل ثنتان(؛ ما 

لمثدكرمما لا؛اكل له: فقول الأكل سل تأق عاليها. اف ام دم لم ذبيحة ثذْ 
عليه.النه اسم 

صدا،متأكل الأو أنت عن ^١، ركها ٣، ملما: ^١٠ ركها إنه مال: فإذا 
وأْطزأين\ودؤآنثهشيملالألأم:اأا[بوفدماكالإهُظأذ،تأكلفقال: 

تعال:الإيم؛ عنه تجل فإثه نهوا~ تركها الذي للمدابح ~أيث له يالنئبة أما 
سلث،. Jiiاضُ: قال [ ٢٨٦]^؛:1ؤ ق_بما دؤا.ذئآإد< لا ^^١ 



٥٢٩اىنوانح( ةتاداامج)واوا

الذابحعن عص إذا أنه فظن محنها، اشز الناس بعض عل يلثس شيان فهنا 
الأكلعن الإيأ يمط مول: ولهذا _؛ وليس باس. الآكل عن بالثيوهمز 

أحثاواه\و مِينا إن دؤا.ءد.نا لا قء ت تعال لموله نائيا؛ أكل إذا عليه يم لر ما 
الدييحةعل التنمية أن أي؛ يالثهو، يسقط لا والثزط ثزط، هذا ولأن [؛ XA"i]iJ_؛:

ثزط.لأتبا بالئهو؛ سمط لا 

حرام،فهي دم إنمار بدون ودبمحها الدم ينهر فلم سي لو الاتساق أن وكا 
اضِانز زذكن الدم أء ررنا واحد: والئزط واحد افديث لأن يأ؛ إ إذا فكذلك 

لوكا الحي، بجح أن دض- حكم -وهو التأمحم عدم ْس يلرم ولا ، ٠١ثكلاارعؤه 
اثزاطعته يسقط لا لكن هذه، يصلانه يأيم لا فإنه نابجا وصوء بعثر صل اف الإنأن 

الصلاة.وأعد ثوصأ ت فنقول الوصوء، 
إليهاالؤج٠وع أراد فمن والدكاةأا ررالأصحثة كتابنا ق الناله هذه تتطنا وقد 

فحمسن.

الصحح.هو هذا حال كل عل 

ئقهلولا الدبح ق سهوا سقط التنمية إن يقول: من قول فعجب ثعجب ؤإن 
وياقغرة، عل ياق الصيد لأن أول؛ الصيد ق سهوا سقوطها أن مع الصيد، ق سهوا 

الصيدإن قالوا: ذللث، وْع ؤيدهل، فنتى يسزعة يصيد أن الإنسان محب مقة، ثق 

رنموالحديد، وا،لروة القصا من الدم أمر ما باب والصيد، الدبانح كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
من١(،  ٩٦٨رقم)الدم، أمر  ١٠يكل الذبح جواز باب الأضاحي، كتاب لم؛ وم(، ٥٥٠٣)

حدجبن راع حديثا 



اسقضاهاششصاسمماسبجضل ٥٣٠

م)رإذاسصؤذوت محه:ظإذاتركصصهخا؛ضل 
ة5و«،م ائب ام زدكز الدم أين ررئا قوله: بإ3اء هذا فقول: ، ٠١١٠٠محنعي اف 

غلط.أنه ظاهر وهدا هدا j؛j( والتفريق 

صحولو صعيف، يحديث فاستدلوا ياشيان سقهل باما استدلوا الدين أما 
^١يكن وبمثد((رى، إدا لمْيأ ؤإذ خلال، اكلم ءرذبمئ : ^١١١٤فاصل لكان 

لابجح•

افهرمول آتوإل لوما أف صحتح• فالخديث عائثه، بحديث استدثوا من وأما 
اممب١^ أيكن يدري لا ياللم' ثأيويّا الآ'ءراب ثى موتا إف افه رسول يا مالوات وه 

خدنيلإدمحفررم.أى:إموكانوا ق: ر>ثئواكاثئوا<،، ظ: ^١؛^؟ 
مريب•

.ء.ُِب.  ٠٥...ءِ . ُّب  وعلوالتعنت، التتهفي رك عل يدل ؤإثإ التنمية، محقوط عل يدل لا هذا لكن 
أملهمن ومع دح وهدا والثلأمة، الصحة فيه فالأصل أهاله من ومع إذا الفعل أن 

والثلأمة.الصحة فيه فالأصل 

كتابومسالمت ٥(،  ٤٨٣)رقم الكلب، أكل إذا باب والصيد، الذبائح كتاب اإيخارىت أحرجه )١( 
ق.بمف-حاتم بن عدى حديث من (، ١  ٩٢)٩ رنم العالمة، بالكلاب الصيد باب والذبائح، الصيد 

مرسلا.معد بن راشد عن (، ٤١٠)رقم للهثثص السند روائي ق كعا أسامة أب بن الحارث أحرجه ( ٢) 
وصعقه.منصور، بن معيد طريق من ٤(  ١٣)U/ الحل ي حزم ابن وأحرجه 
ءذبيحةمرملات الدومحي الصالت، حديث من (، )٨^١٣رنم الراميل، ل أبوداود نحوه وأتمج 
٠افْ اسم إلا يذكر لآ ذكر إن إنه يذكر، ب أو اظه اسم ذكر حلال، السلم 

(٥٠ ٥ ٠ )٧ رنم ونحوهم، الأعراب ذبيحة باب والصيد، الذبائح كتاب البخاري! أحرحه )٣( 



 lu،٥٢١الدبائح( )باب اسع ؛؛

عنيبحث أن يبني لا الإنسان أن إل إثارة وكلوا® أنتم شموا ر؛ قوله• وق 
الذابحوأما متم، ثأكل أن وظيثتك فأث مسه، فعل عن يبحث بل عتره، فعل 

عنه.مؤولا ولنت، يذح أن فوظيفته 

لملنانمى، أنه يعلم حص أنلها من جاءت إذا الدبيحة يأكل لا ملنات ولوأننا 
يصل،لأ أو هويصل؛ هن، يعلم أن بد ولا لا، أو الدم هوأبر هل لعلم أن بد لا أيقا؛ 

الما إل الأمور سساكإ، ثم منأكه، غثر أو ٠^،، الدييحه هذه هن، يحلم أن بد لا ثم 
•ن،ايهلها 

سال(.فلا والئلأمة الصحة وجه علر وي فمد أهله من، وي ما أن فالأصل، 
موولنضئ لأسا يذبحوما؛ كيم، سال، لا الكتاب، أهل، دبايح أيصا ذللث، ؤبتل 

هل،سأل،: ولا دبحوها؟ كيم، ت سأل( ولر دبائحهم من، الئي. أكل ولهذا هذا؛ عن 
والأٍنلأنله من ش سل ذللئ، لأن اه؛ غي ام عليها  ١٣أو عليها اشَ  ١٣

والصحة.الثلأمة 

فهإ،;ؤكل؟الدبيحة عل اض ام لمثذكروا إذا اشازى ئاتت،: مال، فان 
خأطاؤقؤأعأشهه]الألأم:اآا[،

يأكلها.لا باّقنق ذبحوها أيبمم علما إذا لكن سأل،، لا أوسهها با-قتوا لوذبحوا وأبما 
الوجهعل، يآكن لي ؤإن فهوذكاه، ذكاه الكتاب، عدهأنل، ما أن إل العل،اء بعفن وذهب 

ثمطعاما كان فإ ]الأئدة:ه[، ه آوتب أوم_أ ال؛زا ؤو0ل)و\م موله؛ لعموم الإسلامي؛ 
لنا.فهوحلال، طعاما واعتمدوه 
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وخإذا حله فعدم ملم، من لوويع ثمل لا هذا كان إذا ،; JISjأن الراجح لكن 
ص•باب س لكفر من 

الواجنؤ؟٧ الئار بلاد من الدبانح إذا قائل: قال فإن 
يتكلم.ولا ويأكل يس أن واجبه فا■بموابت 

معرفةعل وحزصوا عندنا، الع1إء كبار هيئة ق بحنأ فيها حصل اثألة وطه 
فإذافيه، وما قد كله اشالكة إل الذي:رد كل وقالوا: الززارة وامثد.ما؛زكلأة الأنر 

لابامبذك.أقوامحمهذْإلالأنلثول: 
ثزط؛ن،عل معلق حكم فهذا هكلوا® عليه افه اسم ويكر الدم أمر ررما وأما 

الثزطى.وحوي من بد فلا ثزطى، عل معلق ®ثقلوا® الحل: هو ا-لءكم 
كثرةنوجدإشكالات النفر هذا مثل ل اتوم اشازى، ذباخ قائل: قال فإن 

يعنونلا عليها الرب اسم ذكروا إن فهم لأحوالهم، بالأغلبا محكم فهل جدا جدا 
بعصا؟بعضهم ؤيثئع بحصا، بعضهم محمر طواثمح أمم كإ المسح، يعنون إثإ افه، 

بنما؟يعضهم ؤيثئع بعصا، بعضهم محمر الأف الملمون أللمز فالخواب: 
مابمي ألاثى أومأآليجنب ألبم، مرث ؤدما ت متفرقون وهم زمن من أعم يمرق ويحن 

أ؛ا؛برأونهلب:؛[.

بمحث،،بان مكشن فلمننا ^ا، عن يحث، لا فنحن اوب لاسم بالننبة أما 
وحمي؛ عن يبحث ألا عللما اطه قفل من أن أرى وأنا وثيسرْ، اممه نعمة من وهذا 

اهله.من 



٥٢٢هابامجرو1بالذدانحا 

فهلعندهم، من الدباتح وجاءت ووسرن مارى فيها البلدة هدم قيل• إذا لكن 

ئلتا:الزلإون الديح الدي؟وو قالوا: إذا الديح، ١^:^ ض طر الحراب: 
لأإفكاJوهدا نحل. ملنا: مثلا، التصارى هم الدح سول الذي قالوا: وإذا يل، لا إدف 

الحال.تمامحن؛لأنهواهوفناهث ذه،وإذا 
نحكمفهل وكمار مسلمون فيه بلد ق لقيطا الإنسال لووجد العلمإء: قال ؤلذللث، 

بإسلامه؟أونحكم متبودا— وجد الذي الشم ~وهوالطمل اللقيط هذا بكمر 
سسفياولدمحاسكمكفرْ،

أر.لها والكرة فالثلبة مملم؛نيحكمبإسلامه. ؤإنكانأغلثها 
المحارى؟من فأي لنا. فهوحلال يبحا، النصارى اعثره ما قائل: قال فإن 

دينمن هذا والآ■حئثقول: المرائية. دين من ليز هذا مول: المحارى بعص فاليوم 
وهكذا؟المرانئة. 

نحالف،وهو المازى اعثز0 ما أن اوأي هذا عل نوافق لا نحى فالحوانج: 
بالسلمين،المارى دكاة يلحق أن هناللث، ما غايه لأن دكاة؛ انه الثزعية للطريقة 

نحل.لا الدم سهر أن بدون أوحثها الاه، اسم غثر أونمى اطة، ينم ل؛ إذا واللم 
.٧١بانم قال: لو حش أح إذا ءثاس: ابن لأر بالية قائل: قال فإن 
الأم؟هذا :صغ تنىذل 

(.٧٦القرطي)!/ ضر (انم: )١ 
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ولوقال!يبح إذا اشئرائ إن قال: أنه عثاس ابن عن يصح أنه أظن لا فالخواب: 
خلالا.بانمايح.;كون 

محلفهل الرافضه، الئيعه هم يدبحون الدين أكثر يكون عندنا قاتل• قال فإن 
الدبح؟عند افه. باسم يقولون! الرافضه متع لكنا يليلون، الئنة وأغل دبائحهم 

ومحكمبجهله يعذر فهدا هوعليه ما يدرى لا جاهلا منهم كان من أما فالحواب: 
يبلغونأقسام الشيعة لأن غلاتمم؛ من ليس منهم كان من أيصا وكيلك دبيخته، بحل 

ساقمن فهوكغإرْ الكمر إل بدعته تصل لا منهم كان فض فرقه، نحوعشرين إل 
اللمن.

تحل؟هل اف اسم عله ويكر المور عند لبح ما قائل؛ مال فإن 
تحل،فلا اشب، عل دح فمد المر لصاحب القبورJمبا عند ذج إذا فالحواب: 

يظنكإ أفصل ض اثكان هذا ق يبحه أن هدا ظن ولكن المءس لهدا يدبغ لم ؤإذا 
الدح.إلا يمنعه لا فهذا المترأفصل، عند القراءة أن 

أشبهها،ما أو شاة يل.بحوا أن الناس يامرون ا1شنيذين يعمن قاتل؛ قال فإن 
الدبيحة؟هذْ من لأكل اض 

طةلست، أتبما ناو وهو سس ؤإن تحل، لا فإما يسم ولي شاة ذج إذا فالحواي،: 
تحوز•لا فإنه لأمرْ؛ هي ؤإئأ 

الخن؟لدنع المران من آيايت، قراءة عند يذبحون أمخاص هناك قائل: قال، فإن 



٥٣٥ةت1باسعرب1باردوادح( 

هدهتننع أن ونجب الدييحة، نحل فلا به، افه لعز أهل يكون هذا فالحوابت 
نرإذا مجدات القرآن ق عنده، يديح ثيء القنآن ق ليس هؤلاء، من العميدة 

يصحح.فليس للدبح سببا يكون ثيء أما مجد، الإسان ببما 
والككير؟التنمية وئتي يبح من حكم ما قائل- قال فإن 

بواجب،وليس تق امحثر لأن عليه؛ حتج فلا البخخر ئيي من أما فالخوامح-،! 
-؛١تأْفزأ ؤ;لأ ت\زقرق\ث: اش نية؛ فدييث اشية نني نن وأثا 

امكنقهلالأنمام:اآا[،ولأناشيةثزطللحلكإئبمارالدم،ه ه أق 
الئزطولأن ة5ل<،اأ؛، عيه \ب انم وذكز الدم آي لأنا وملم: وآله عليه اممه صل 

منلأن تصغ، لا ضلاته فإن ناطا طهارة شر الإشان لوصل كا باشيان، لاث 
يتوصأ.أن صحتها مزط 

لاوقرة:ا-حمآ[؟

يسأن سي الذي قذا مول فإننا ا-إواُس،، إل يحتاج حش محارصه لا ملنا: 
إئم.عليه فليس نيئ لكنه آحا، لكان ولوثعمد إئم، عليك ليس الدبح• عند 

ولاؤ للثج: يهول، افه إن عليها: يم لم التي هده من يأكل أن أراد لمن مول يم 
٧^١^٣^،.ا،فلوأكال،أنم، ١٢١صأشمحه]الأنمام:

رنموالخديد، واروة القم، من الدم أمر ما باب والصيد، الذياتح كتاب اJخارىت أحرحم )١( 
من(، ١٩٦٨)رنم الدم، أمر ما بكل الذبح جواز باب الأضاحي، كتاب ومسلم• (، ٥٥ ٠٣)

;محهبمثن.حديج بن راغ بثا حل• 



صضاه1نيمصالإئمأسبجحنيل ٥٢٦

المنلمالمنتور حاو وزلاثأ عائثه، يديث حل؛ الدابح سميؤ ق شك ؤإف 
١^١؛.كالاوحِفي الشقة، م كز 

الدح،عند وموصعها العزق، شر كاف نإف اش، بسم يول، والتسمية؛ 
السر•بالرمن علثه وقوويمديئها 

و1فعليها• اطه انم لمْيدك-ر لأمة لمْتغ؛ أحرى ودح شاة عل نش ؤإف 
•؛ لمْتحا ثنةقاْ ودح منيع ■عل، تش 

الداح،فعل الأول الفعل فعلان؛ عندنا ثقول! لاثتا معازصه؛ لا أنه -هدا فضئآ 
والأكزآذالم:أئلم، فإذايي اشية، من فيه لأي الداح ففنل الأكل، بمل والثاق 
عليها،اممه اج يكر ب دييحة له يدم فانه عليها اش ئتإ م الي الدييحه هد0 له مدتت 
ه،كنق ه/ ءهِ يقإأعهِ بنأ كأْفزأ ^;؛؛٠ قال: ، ٥١لأن ًأكل لا نقول: 

هغكآُ؛ -1أو مينآ تؤا.ْودآإن لا ءاؤتق\ تعال: لقوله عليه فليس ناينا أكل فإن 
:^[٢٨٦.]

مححازباضأوهوءامفيكلذسة؟فان 
ؤإثهعام، إنه يقولون: الممهاء لكن الأضحية، ق خاص أنه الفلاهز فالحواب: 

٠ديح كل عند التكب٩ر ن ي
التطنس أوأنه وهوالزنة الدح محل هوي هل يبحه ق لوثككنا كعا [ ١ ] 

وأكل.، UUحش 
يحيلر لأنه ياح؛ لا فإنه يازح، وقام اممه• بنم فقال: مهلح، عل سثى إذا ]٢[ 

نحل.فلا معينة شاة 

ممْ 



٥٢٧ةتاسا}معرباباىتوالح( 

يبحهاثم نحدث أو أحرى، وأحد الئين ألمي م ثاة، عق تمي ؤإل 
ثلأثمُشعاار

اشلق.فيه يعتبمر ما كنائر سمنه، ئمام الأحرص إثارة وثقوم 
دضو؛ويائح

اليآهعن مزهوعا ورري سمحي• أحرجه مدر® لمذ والخلق اللثة و النخر ررأف 
.والنفس الطعام محنى ومحا والريء، الخلموم قبإ ؤيشرط 

فمثلالا؟ أو نحل هل واحدة، الآلة حنكة ولكن ممر، عدد عل سمى أنه ولو 
نحلهل كله، الدجاج هدا فدج واحدة ا،لونى وحزكة وتمي إنسان صمها دجاج 

لا؟أو 

قل•فإنه واحي•، م، أكثر وصاد وش صد ع!، رش لو كا نحل، ايوان،ت 
ؤمول،!الثهم عليها يصوب ثم الهلور من المزق يأق العثند، ق كفنا نير وهدا 
محل.أوأكثز؛ أوأمل الطيور، من عثرة ؤيمط ؤيرميها افه. بنم 

أننريد الي لست هده صاحبهت له قال وسثى ليديحها أصجعها؛ أنه ولو زاآ 
عليها.بمأ لر لأنه إلاذا؛ محو، لا فإما وذتجها، الثايه فأخي الثانية. بل ندتجها، 

وهوماثر;طبهالثخلراا.]آ[ال!ثة;محلاقب 
الطعام.محنى والمريء الخلقوم، النفس محرى ]٣[ 

اللغة)لما(.مقاييس معجم الصدر. من القلادة موقبر )١( 



حنبلحمدبن أ الإ،ام فته ي الكاي هلي المميق  ٥٢٨

يا-لتلموم؛محيطان •ءنه1ن ومحا أوأحدمحا، الودجين، مري يشرط وعنة؛ 
التيومح( الش؛طان<< ثرط عن ه اه زئوو ررنش ؛ قاو ابوئريره وى د٧ 

وواة5دوذاثد•تموت• ض الأنداج،ئأتمحك تنزي ولا ابلد، ؤطع تد-ح، 
هطعؤإي، الدح. محل ْعهِفي ا-لثاْ ثثى لا ما هطع لأنه أول؛ والأول 

يطعوالأول والعثى. ُا-إثديثا انتدلألأ محل؛ أف يثعي وحدها، الأوذاغ 
م1هلاا.\طب زتنم، ص!!دم، ل زأبمخ لأتمُأنض امحع؛ 
والزيء.وا-قالقوم، الودحان، أشياء! أربعة الأف لدينا [ ١ ] 

الأوراد.العامة عند ونسمى ^١^، ١١الأطثاء عند نمى والأوداج 
ثدملم ققل«راآ، عاي اشِ انم وذكن الدم ررثاأنمن M' الزمول قول تأثلنا إذا 

سك،؛لا الودجين يمْلع يكون إيعا الدم ؤإمار ذلك،، يسوى سيئا ءقوالأةؤؤئمُ الني 
تجدهطعا إذا الودحان لكن البهيمة، ق الدم من كثر بقي الودحان مطع لم لو لأيه 
ا-قلقوملا الئي يدكر ولم الدم، فيخرج بعزارة منهإ يشخب الدم 
ازيء.ولا 

وأمعاءها^كرشها ٥٥ثوأنه إلف فيهال،؛ بمطعهإ، ا-اثياة لأثيمى رأما التعاايل وأما 
دكاه؟^ا يكون فهل ذلك، بعد الحياة ثبي لر ملها أو 

الحياةنمى لا الدح، محل ق مولهم! الإيراد هدا عن تخرحون هم لا، الخواب،! 
الدح.محل ق بعدهما 

رقموالحديد، واروة القصا من الدم أمر ما بابا والصيد، الخااJح كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
من(، ١  ٩٦٨)رقم الدم، أمر ما بكل الذبح جواز بابخ الأضاحي، كتاب، ومسلم؛ (، ٥٥٠٣)

خ.بمتن.حديج بن راح حدث 



٥١٢٩ةتابامج)واواالذب1نح( 

 !،Jمنثتخلصون كيث لكن منه، ونحلصتم الإيراد هدا عن حرجتم الإف _؛
وا،لريء.لاو>القوم ولر الدما، أئم ®ما قيائخؤص؛ت الث<امول قول 

فشغىأوأحدهما الود-^٧ مطم إذا بائه أخرا )؟ئه' ا،لولف ذكزْ ما فالصواب 
أزبل•

ماوأكمل والودجان، والمريء ا-صوم لمحن* ملت، كا امور أربعة لدينا لكن 
عندفاكهور واآريء ا-صوم هطع فان شاك، لا الأرثعة يقعي أن الدكاة ق يكون 
الخلمهومدون الودجان ٠،^ ؤإن الودجان، ضي إ ؤإن نحل أنيا مدهبه من أخمل الإمام 

واأريء،اشةبلأنحلرا؛،لأجدهلأدسماصوم 
سنحلأن ؛ ;^١٥ُ ٢^٣١ نيح عند نحل فإما والمرىء واصوم الوذج ^ ١٥ؤإن 

أوا-صوموا-صوم، الودجان إما أربعة، من ثلاثة لهي من بد لا مولI ^٥١٥ الإسلام 
الدم.إمار أجل من النذجين، وأخي والمريء 

نحلعليهإ الانتصار وأن حال، باكل الوذج؛ن مطع من بد لا أنه يظهرل والدي 
ءإرْ،إل نتجاوزه فلا الخل، النئر. علميه علق الذي هوالوصم، هذا لأن الدبيحة؛ به 

حالكل عل لكن والمريء، الخلمقوم محي وهو لوثه، ضره يضر أن ذلك من وأبعد 
الأخلاق.هذا ذ اخلفوا الثناء 

لكيالوذجين، محي مع يشير لا ممد المريء أما لثلمقوم، ا-محي من بد لا فائد٥ت 
١^٢١أنيؤ لأثه نحل؛ قاما الودجير1، وس مثلا الستكين برأس ان إنجاء إذا 

(.١٢٩٧والخي)آ/ الهداة)ص:*؛ه٥(، انظر: )١( 
)؟(الأمحاراتاس)ه/بم؛0(.



اصدبذحنبلالإمام ص ي اه1م عش الممليق  ٥٤٠

خنذ-'فيهفيمم
الهِممل:>ظذمحإالبمزى؛كنو نفولأدثا ماط، الإيو ؤ\ذث%ئز* 

جنةنغ\إبدسه؛ ئدأئاغ زجل عمرعل ابن ومر لالخج:ا'"ا[، ه صثآث أنمآقؤئي 
عثه.مممق محثد.. ئتة ممده، ماتا ائعثها مماوث 

■• • • • • • • • • • • • • • • • والصدر؛ العتق أصل بتن اش الوهدة دااثنبةِفي مجوها يم 

الدم؟أتو انزذجتن أخد تطغ إذا نائل: قال هإن 
اشرمحا ثراي قد هدْ )الدم( كلمة الدم، إلمار كاملا، إنيازا ليس ذ\1وب: 

الأنتيعاب*من يد فلا مئت، إن أمحصا الحئس أو 

الودجشلمر الدييحة، به محل أنه الودختن ثْلمر ق لرأيكم بالنتسة ت قائل قال فان 
والزيند؟لأزدجاكاللأبممنازور؛امحوم الأَثلئمالدهاب 

منبد فلا الودجتن لهي إذا إنه قال؛ عنيتا، الإخوة أحد قاله ما هذا فالخواب! 
الإنسانيكون أن يمكن فنقول؛ ا-قاقوم، الأقل عل أو والريء ا-ثالقوم عل ازور 
ئورا.ثم الودجنح، اعد فيمطع السكتن، يرأس يدبح 

رأسها3، يرثيها أن عل صاجها وئدر البئر ي الدابه وئتت لو قائل؛ قال فإن 
ذلكفاي أكز، ذم فيزل ١^ ق يشمها أن عل هوقادر وكدللث، الثور، عل فتموت 
اد؟

اليق يرثيها أن عل قدر إذا لكن أحسن، الدم منه تجئج كان ما فالحوانا؛ 
•فهوأحس الأوداج من الأم بحيث،نجر 



٥٤١ه1واامءرب1واالأ؛والإإ( 

.بمدهااُ•المث، ويحن ]امر:أ[، محأعثنه لن؛ئ، لثل ؤ مال؛ اش لموو 
هيس ئدبموأ آن يأسمحإ أقث وة يعال؛ اش فزل الحيوان؛ سائر ؤيدبح 

بمإ.صحى اللدين الكبمين ه السئر ودح '، [ا ٦٧لالقرةت

أينزهذا لأن البمرى؛ يدها معفوله قائمه ثكون وأن الإبل، يحر الثق ا ١ ت 
الغائب،هذا البم؛ن، ق محيمحر فهو يحزها ثم اليمنى، يدها عمل لو لأيه للذابح؛ 

بقلعليه، حطنا هذا مكون عاليه، شر تعفوله الئمنى ويدها اليح؛ن ق ثحرها فإذا 
تعالتفوله يشثر هذا ؤإل مفلت، الدم شحمت، إذا ثم بالحرية، يطعنها ثم اليزى، 

ووجدناهالعمل، هذا يعمالون ماهدناهم متى ل المائ ق هذا نحن وشاهدنا 
ويلويووجايها يدتبما ثني ثم مدكها أن عاداتنا من فإن نحى، ئعنله مما كثثر أّرغ 
كائن،إذا أما عفليت؛، شب، لها ونحصل أفخاذها، عل وثثده الوراء، إل أيما عشها 
ويتحرها.ثمثاق التنرى التي يربهل أن هنالك، ما غايه تبغ، فيها تحصل فلا وافقه 

نبن،المر جئد لأن يتطيعر؛ لا ففر ءؤى، وجل إل محتاج لؤها 
محددة.أيما حزبة إل ومحتاج 

حروجلكان الدح لها لوكان لأنه للإبل؛ النحر جعل أن عيججل الله حكمة ؤمن 
النحرولأن النخر؛ فيها كان أن ورخته اممه نعمة من ولكن رئتها، لهلول بطئا منها الدم 

نحرهاعل يقدر لر من لكن الثثة، هي فهذه بنزعق، الدم فيخرج الملب، من يريمح 
باركه.شجنها قائمه 

العل،اءقبعصن ولهذايعم مونى؛ عن تعال افه فول لكن موسى، القائل ء ٢ ت 



اسقضامانينيصالإئمأسبجضل ٥٤٢

jS/jالدح، محل يتجاوو لمْ لأنه حاو؛ يدح ما ثحر أن يئحر، ما دح ءإذ 
انمافعي،هئل(ا.ررئمالدمزذكن النيهقاو;

ينتحبكاو ده.بمق عمن ابن لأف القبلة؛ إل الدثتحي يوج؛ه ثينثحب 
^^^يأنلابهالإ،بالإطاوااأ.

متدأقاله من إل يضاف إو،ا المول لأن موتى؛ عن تعال له لمن فيمول• ذلك مض 
الواطة(رأ؛.ل)الشدة الإنلأم شخ قال هكذا ءء. ئقا قال نن إل لا 

ثسنن!غنحثت السألة ثذه ؛ا ١ ل 

بى.دليل إل تحتاج وهدا الملة، إل الدبيحة ثوجيه شحب ي ايه الأول،ت 

تحتاجأيصا هذا ذح؟ كل ل عام أو الله إل به يتقرب بجا حاصل هذا هل والقاف• 
إليوجهها أن بماول ثم بينة ثقة يذح ءفيمحائأْأئمُ البي أن يبعد لأنه محرير؛ إل 

اتنج؛هها—أي; امربدلك، عفيقآدقلأْنآلثةم الؤمول أن الأف حمى لاتحلم وئ"إك القبلة، 
الملة.إن( أيصا وجهها ايه ولا الصلة— إل( 

لكنا-لجهات؛، أفصل القبلة أن شحح الخهاُت،. ازل إما الولمرت قول، وأما 
Uy  :دليل.إل محاج إليها الدلح أن:كون ين نقول

سمتون،أحيايا حمرإمم الدكاة، لصحة ثرمحل القبلة إل النجية أن العامة وعند 
وستعيل.ونفحقمون الملة، عل دن>بح لر دبيحة من، أكن، باض— "والعيال محلان يقولون• 

هوام.العوام لكن ذلك،، من، باش 

٩(١• الواسطة)ص; الشل.ة 



٥٤٢ممو،اسعرداواا1ذبانح( 

المفامن الدح ق هصل؛ 

منتقث،حناه وفيها ينجها موصع عل السآك؛و( هانت مماها من يبحها ؤإل 
مذبحه.عز ل جرح ما وكدباك يالدبح، ماثت لأما حثت؛ 

أئنكالقح أكل وما واشحة، والردية وا1وهوده وائتحنمه 
]الاتدة:ما[؛ه دئم ما ولا ثعال؛ اممه لمول حلت؛ م،نتمثه حياه وفيها دكاما، 

النثهأمز بحجر، هدكتها هأدركتها ثا0، منها أصنت إل كعب حاوية و"لأديث 
ءئأكلها.

النت،حكم صارق لأيه يثاح؛ لا المدبوح حركة مش إلا فيه يى لمْ وما 
^ذتجهابميممقالمْتيااا.

منعند فثتارعوا الأصحثة، ق بعثر ي ثركاء له كان الناس من رحلا وأذكرأن 
بيوتالسابقة البيوت صثإ ~ولأ بيه ي تذج أن يريد لا منهم واحد كل لأن تذبح؛ 

بثيحوش إن معتذرات الرحل فقال هلأف. يا عندك يكون بعضهم! فقال صغثرة- 
نعذوث.أك قال: م. هال: ضحيخ؟ هال: ملة. له لنز 

لأنهاقثع؛ أيضا والثاق ذكي، يلة له ليس ئل: الذي اويل اقثغ، اريل فهذا 
الثيء.حذا منه فتخلص محل، لا فانه الملة به يستمل لا ما أن يعرف 

ذلكني، حش نقو الإسيخاب وي الملة، اسمال نجب لا أنه الشحخ لكن 
.الرسولعن بدليل لنا 

علالثنك،ن ررهاتت، الرهبة ه-نق من مماهاء من يبحها ررؤإذ ١،^^،: يقول ]١[ 



^قضاه1همنيصالإئماسبجءا|؛و ٥٤٤

بالدحالرأس مطع كراهة j ممل؛ 

تزهقحش لحة أون دكي، ^١ عصؤ ومحطع بالدبح، الرأس يئن أف وئكرْ 
اكطئ؛^٢ ٥٤ولا رثى، حر الانص مجلوا لا داو(ث هههقنئ عمن لأن مئة؛ 

محلث،بمذ;جماؤلجا.

اكئرممال، ثه، يه_تلها رديا ردت أو ماء، منمهلت،ِق ، L^>SJ^ولو 
أٍنخايما:لأمحن؛؛1اذمناة.

ثصاسشرلأنمح.قاوشيينثقاَلالخن:ش:محثم، 
ثحصلمسها، رهوؤ، عل يعئن ذلك )، ١٥قلادأآكلٌ؛ الماء 3، وهمت، ررهإن حاتم؛ 
ااأَُ'ء؛م ََ  وحرممجنح سسوا 

افالإنفأدركها الئح أكلها كالئ لأتجا خ؛اةةنصثةض؛ ثيها ذبمها توضع 
فإلماالمدبرح كحركة هي ؤإئا مقرة غر -هماة وفيها لوأدركها أما ثمل، فإما حة 

لاص
تحرجحتى الرأس سيذ أن يكره أنه الوثف فيه ذكر المصل هذا [ ]١ 

بدونينحه يمكن ف؛،ا وهذا روحها، تحئج حر أعضائها ص عضوا سن أوأن روحه، 
يمكنلر ما لكن حاجة، بدون لها يعديا ذلك، ل لأن وشبهها؛ كالثنم الرأس إبانة 

سالإنسان يتمت5ن لا هده لأن بأس؛ فلا وشنهها وا-لمام كالدحاج مصله إلا ذبحه 
حزخ.فلا كله، الرأس سن حر الحلقوم يقش أن 



٥٤٥ةت1واامعربابارلباثح( 

الحاملالأصحثة ميأ ل محل: 

لمخ؛الوبوح كحزكه حركه فيه أو مسا، حننها يحتج حاملا، يبح تإدا 
البثن؛ويدبح النامه، يتحر أحدثا إل اش، رسول يا قيل؛ داو(ت تعيد أبو روى لما 

د'كادثمإل شئتم، إل ررئوه مال1 يئقيه؟ أم ايآكله الحنتن، بطنها مجدِق والشا0، 
مدابجا،سذكاماذكاة

لة،كتائرأخزائها.

أوردتا،ياء ق ّمثطت ثم كاملا يبحا ذبحها إذا أحرى؛ مسالة المولفح ذكز ثم 
لا؟أو نحرم مهل علو، من 

قتدحل كاملا، ذبحا يبحها لأنه نحرم؛ لا أما والصحيح مولتن، فيها ذكر 
لالاممة:'\[.ه دقؤ ولاث\ تعال: قوله عموم 

عىفمد ظ'كل«راء، ٦٨٥ز وس لاهاِن قيأئلآصمُ: الئ-مل قول وأثا 
هائكملألأم الماء عربماj ذبذظ »إل فقال: هدا، بالقد \إورذ 

أندع1م تامه ذكاْ دكي ما أن المعلوم ومن ٠، نهئكا؛ار أم قله الماء يدري لا 
الندي.ولا الماءُ وليل الدكاة قش 

(،٥٤٨٤)رقم أوثلاتة، يومي عنه غاب إذا الصيد باب والصيد، الاياتح كناب ١^١^! أحرجه ( ١ ) 
حديثمن رقم المعلمة، بالكلاب الصيل، باب والدبائح، المبميد كتاب ت لم وم

ننحقمحفيتن.حاتم بن عدى 
من)وآه؛/؟(، رنم المعلمة، بالكلاب الصيد باب والدبانح، الصيد كتاب ت لم مأحرجه )٢( 

نمحقؤبمت.حاتم بن عدي حديث 



اصضاه1همهمصاسممأسبجضل ٥٤٦

نحل

ومهحرج ثإل عليه• ثص بطنه، لب الذي دمه تحئج يذبحه؛ أف ؤينثب 
محuزئثjوجماا١ل

إذائظ:ؤإممةذلكةابمروضْ 

ززى1ا الك، مح؛ ممة ضان ظه، أوع؛ثة،مللمغز ^١ 
ثدبجثئبلأ، ثء اكن؛ يأضاب واة، j، الي تع ثنا ئال: خديج ئ زائ 

يه،اممه محتثه بمهم، رحل مماْ الإبل، من 

تأمه دبحت إذا حالان له ا-إقنين هذا ا ١ ] 

ثذح،أن بمي لكن ^j، هذ\ الاو;ح بعد ي ]لا تخثج ألا ١^ 
جوفه.ؤب الذي الدم ليخرج 

دكاهيذكى أن يد لا الخال هذه ففي ْستةثة، حياة وفيه ينرج أن الثاية• والحال 
نلمات و1ا يقه، اصممل مسممؤة حياه حثا حرج لما لأيه ظاهر؛ ذلك ووجه نزعة، 

امه.لدكاة تابعه دكانه صارت المذيؤح كاصطراب اصطراب وفيه حرج أو حروجه، 

روحهانحرج أن فبل مباثرة يبحها بعد الدييحة تف محكم ما قاتل؛ قال فإن 
ثتفها؟يهل أنه بحجة 

يؤلمها؛أثه جهة من ذللت، عن ينهى لكن حلمت، يبحن دام ما بأس، لا فالخوات: 
أنه؛زلمها.شك لا  lJuفالأئ،يحد، ثومحها محتج ل؛ يه أل



٥٤٧ممuامجرJاuاU؛بLنح( 

منهاعل؟5لم هإ الوحش، 'كأواثد أوابد الثهائم لهذه رءإو اممه.I وو رم مماو 
الصد.هأمنة ا-اثلق، ق دكائة مدر عليه؛ متفق هكدا*؛ به محاصنعوا 

منعش ميز نوضع أي ق مجنحة يبحه، عل مدر يلم يثر، تردىِفي ولو 
عترمحه يموت شماث أوِفي اش، ق رأئه ؟كوف أف إلا دكزثاْ، لما أمحح؛ جسيم، 
قوار.الد:ح أو نم لا ^١ ؛ ملأ؛!١٤الد;ح، 

عنللعجز ؤإما قربه إما دكانه، تجب مما عليه القدور عتر دكاة حكم هذا [ ]١ 
هداعل والدليل من كان موضع أي ق يبحه تحل فهدا الدح، فذ إل الوصول، 

الثصوامحاس•
اكإيكر.•حديجر بن راغ فثديئ الص أثا 

بدنه،من موضع أي ق اصيب الصيدإذا أباح تعال اممه إن فيهال،؛ القياس وأما 
تحلفإنه عليه يقدر لا ما كل عانه فيقاس عليه، يقدر لا كونه إلا عله لدا يعلم ولا 

بدنه.من كان موضع أي ل بجنحه 

محلعل مدر ول( حيا ومل وجهه عل صمحا بثر ي بعثر سمط فلو هذا وعل 
—لوثد وكدلالئا ، فهوحلأو مات فإذا بدنه، س موضع أي ل رميا يرثيه فإلنا الدح 

حل.أصابه موضع أي ول يرمى، فإنه مب،~ أي؛ 
قزماه،يئن معه وليس يموت أن وحاف اكتر بعيرا رأى لوأيه قائل• ، ١١٠فإن 

تحل،؟فهل 
الأضاحي،كتاب، ت لم وم٢(،  ٤٨٨رنم)الغنم، قمة باب الثركة، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ر 

١(. ٩٦٨رنم)الدم، أمر ما بكل الذبح جواز باب 



تحل،لر الدح نرصع غثر ل زمام ؤإن حل، الدح نرتجع ل رماْ إن فابواب• 
فإلهيتله؛ عل يمن تما وتحو0 الاء،ا ق رأسه يكون أل *إلا هنات امشي لكنه 

تمصلهاصأمق1هالماة.
الحيوانق الأصل لأن تحل؛ لا فإنه تنكته صحة ي شاف، ما أن عل ذليل هذا ول 

يه.ماتحل ا< صح إلاإذاعلمتاأنه لحمه تحريم 
*ء أ* 



٥٤٩ةتاواامعرااوااس( 

ء^١؛ ١٧٧
ل*تل* 

ثعال؛وهوله [، Yisxlil]عكامحأه حللم ثعال؛ افه لمول مباح؛ وهو 
بمآئلوأ أآ ^٤؛ غ لإهن ممن ١^ يذ فلشر ثث\ أيت ٣ ؤ1ءل 

أء؛ج4سة:أ[لآا.

صاد،; _LJالصائد، فنل عل بمللق والصند المني. ، ١،^^-مول [ ١ ] 
أنممث المية اللغة ق وهدا به. المعول عل أي! ا1صياد، عل ؤيهللق صندا، الحتوال 

الممد.بنعش! فالصند المفعول، انم عل المصدر يهللق 
الانبياد،حل عل تدل ]اسة:آ[ صإ< نقم ؤز\ه تعال: نوله ]٢[ 

الصائد.هوفعل والاصطياد 

عك\د/\'هطم ؤنإدأ دالآثة: استدل ثم ئباخ هو ةال: ا1ؤلم، هائل: هال فإذا 
 ،]Y:_[ فيهام؟والأم

أك:اضألأئوأ^س:>ط؛المزل اخز؛ الأمبحد هدا دكا:إن 
تن ٠٧سون أوقأ-واء َولآ.ي ألني ^ ألدى ولا م ألمح ولا س أ^ 

للإباحة.الثهي يعد الأمر فيكون لال1ممة:أ[، ةْنثلادوأه ثللم ؤإدا ديبموأ رمم 
النهييعد الأمر إن قال: من فمنهم الأصوليون؛ فيها احتلم، المسألة وهدم 

عليهكان ما عل امحم معود للنهي، رهع الم، بمد الأم إن قال• م، ديّه*ا للإباحة• 
قjامح،•



سقاضاه1ضهمصالإئماسيضل

إنقاوت للإُاحة، الثهي بعد الأمر إن من قاما حجة؛ منهم واحد ولآكل 
الإباحة.أصل عل مل النهل نسخ فإذا الأول، امحم سخ النهل 

الأولالخكم عاد رئ قإذا الأول، للحكم سحا ليل الثهل إن قالت من يمنهم 
لاسة:ماآ.ص/أه طلم ^١ ظ: عليه، كان ما عل 

بعدوبع الأمر كزن من لا الحل فثتفيد حلال، أته ند الصسق الأصل مول،! 
الحل.الاصطياد ي الأصل كنن من ولكن ام، 

[١ • ه آش ءثل عن ؤآبنغؤأ ١^؟؛، ثآشؤئوأؤ، ألمبماوه ضيت ا ي ؤ وقوله! 
إلالحمحم ئ وير لذللث،، رافعا فتكون التح؛ برك الأمر بعد أي! الثهي، بعد أمر هدا 

•أحياثا نجب قد بل مستخث،، أنه فيه !لأصل ١^؛، وطلب الرزق، طلب، أصل 
هالهلشت، ثآؤإ أحل قز ثم لٍل مادا ؤمثاوُك تعال! موله أيصا وا>سدلا 

حلال،فهو طيب، ذكل ذلإر لمل >ؤةل تعال: قوله ق الأمر حدي، ]الأى.ة:؛[ 
الأسث،.صد ، والطئّ

ينواليتم، والئقديرت موصولة، أو ثزطية إما علتقره ؤوما وقوله! 
هدلإ أتتو أ أ،آئزأ م ;ث! تمحبمن ن ممس 

المضاف،،ف، حل. عل )الطسااتإ( عل معهلوفه موصولة )ما( ثكون أن ونجوز 
ئجئا,الحوائج من علمتم ما وصيد الطثايت، لت5م احل اليوم والممدير• 

نم،وظاكانالإءراب،لأمحاجإلتم
كانأزل.



٥٥١ةت1واامج)واباس( 

اليد.نحج تا نقل زاتازي، اممه اص هي ءص: ١;• ئاو 
الصيي.دلكة ق محصل؛ 

ايى؛عثه.ثديث - حال؛ بكل حل ددكا0 صدا صاد مذ 

ثإذمحكهبامىت.
اة،كالJ'Sالإءمماs لأف الدكاة؛ ي ذكزثا U م ١^٢٠ أئلأ آخدلك: 

الكوايب.وهي جاوحة، جع ه أ-بوايج وقوله؛ 

ه.أئث ععهؤأ مما ُؤقي؛ومرا تعال؛ قال وقذا إياص؛ سلن أي؛ ه ُؤتيث 
الخارح^ا كون أن وثرطه فمط، أمنكن تما مل؛ وام ه أذسلإن ئآ ^٥٤^١ 

إذاإلا تحل لر منه أكل فإن منه، يأكل ألا بد لا وظ؛ مسه؛ عل وليس صاحبه عل صاده 
اتكلأبفلأ؛1كل،أثا صائنه، الءلوزلأبجإلأأنًاءكلِتما لأن لأيكن؛ هدا لكن 
صاحبه.عل يمد ولر مسه، عل صاد إو،ا لأنه منه؛ يأكل فلا أكل فإن 

تحلاتهائم العابَس لأن اتهالم؛ ق حش العلم محضيلة عل دليل الأية هدْ وق 
ت،وءةالُابِلأتحل.

ؤُمنءتجيىقال؛ وؤتذا عغبجل؛ الله عند هومن نعلمهن الذي التلم أن أيصا وفيها 
ِغئَلإأذثهء

أوكتابثا٠شيا £%\ عامحلأ أن:كون الصائد أنية [ ١ ] 



^قضاهانينيصالإئمأسنيء،بل ٥٥٢

زلابمفى، ٠٥١ذكنناِفي a أوالم؛ ا:قارح اشفسإزناو اش: 
ؤإومآكل، ونشئ، ظبك أوسلتؤ ررإدا اللمنره' لموو نهو؛ ولا عمد عهِفي 
الآ.م«ض ثلمْنم ئبك، عق نيف لإيذإي ئق ؤجدُث 

ثقققدا"ا.

.٥٥١ق لألإع ج ^؛ 3٥١، عبجا يعمى وعئه؛ 
ينمىولا يهوككنه، آلة لأيه الم؛ المِفي!وتال عن يعمك، وعئه؛ 

هم،اأ'.ح للخدث، الك؛و،؛ سوإنتاو 

ام،الآممحتحوزأن؛ساسأ]ا[فإذا 
الئا؟

ملنا؛ولهذا الصند؛ أوصحة الدكاة يصحة العلم من بد لا لكن بل، فا•بوابت 
إثإالتحريثي، اللحوم ق الأصل ت مول لا التحريم، لخمه يوكل ما لحوم 3، الأصل 
الثرعئ،الوجه عل، أوصيد دم أنه يعلم حك، التحريم لحمه يوكل ما لحم ق الأصل 

تي.كا الخل مها مالأنل الإوسمُت، وأثا 

الJJايح،الثهوق عن ويعمى الصلد، الثهو3، عن يعفى لا أنه اللمث،را' ]٢[ 
متى.إدراكه عل حريصا عجلا اف الأنويكون غرة عل لأنه بالعمو؛ أول، والصد 

ولوكانيتومع، ع، يعفى ولا يتومع لا عثأ يعمى أن الأهوالت عرائب، من وهذا 
أهو0.لكاف بالعكس الأمر 

٤(.٤ ١ / ١ والإنصاف)٠ (، ٣٨٨والض)٩; (، ١ ٢ )٣; والوحهين انظر: )١( 



٥٥٢ه1و،امج)واباس( 

هك،نطت )رإذا ه: فزو ي إزتاُل ي
اسرسلمحإن وجوده. د1غات الدح، ممام  "شإوتاقا ®، jJoونمتث،، 

صده؛حل عدوْ ق فزاد ووجره، صاحثة نش قإو صده، ريح ثفسه الكنث، 
ا*لمْيومحل لاك ريح؛ عدوْ لمًيزذو ثإذ كإرناله، و محا فته، لاكأر 

قمحديثوثا اهِممل: تئج، ا-بمرخ أذهوذ 1^: الئزط 
ررماقال؛ افه. وموو أف اهي ابوثنلته ووى ولما ؛:؛[، ]ldxه عنط آ-لوايج 
بمعلمليس الذي لأكلبك صدخج وما ، jioافه انم ودمكزخ، المعثم، لأكلبك صدت 

محثق،ذكاكثقز((عش.
وأفأوسل، إدا ينرمق أف أمتاء! ثلايه _jI،1 كال إل ثعلميمه ويعثمثِفي 

مح،ؤلأ:الكإذاأط،.
بمومحزاثذلك،م1ة،محثبجال:

ذلك،بقا ومد تحل، لا فإنه عليه التنمية سي ^١ أنه والصد ١^ ي والصحح 
وسىذكى إذا الأكل، واخل المور ذكاة ثشان؛ محا وقفا: الدكاة ممائافي،اذضفي 

مول:الدييحة هذه من يأكل أن أراد الذي الأكل ولكن ناس، لأنه عنه؛ يعفى فإنه 
علته.ثيء فلا وأكل ثمي فإن اش، عليها يم لر الدييحة هذه لأن ثأكل؛ لا 

بئهالصائد أو ال،كف_ا اسرنل فإن الإنسان، يرمله أن أيقا بد لا هن.ا [ ١ ] 
يزاد لما لأته تحل؛ فإنه والهللyV، العدو ق فزاد زجزه إذا إلا صاده، ما تحل لا فإثه 

ه.ثفعل صاد إنإ أنه علم يزد ب إذا وأما صاحمه، عل أمنالث، إثإ أيه العدوعلم 



اصضامهمفيصاسمماسبجضل ٥٥٤

ؤؤلاواحدة اوة و الأكل وك لأو الماضي؛ ذكزة بمثوثلاثا، أخدمحا: 

صنعة،يعلم لأية وابوا-ئاد-،؛ الثريفح، ابوجنمر يكنه يعكر، لا واكاف؛ 
جممحزاثةنحاتجالأ1ائ.

s^،ثمح1ثإذا سأأذسمبموإذاأنطئ، الطاي■كا□زى ؤأثا
لإزكالأكلرلألبي1مم

الأن-ثئ١^، ي ١^، بمئوم ظ؛ محل ١^٠ قل ء ذوو 
ومال،تبمله، أمر ٥^١^^^ اللمي لأف صدم؛ ولا اءتن1ؤه محل لا يإية الآهيلم، 

محللا أف هو-حمت، ، L.4؛i_jاهتناؤْ حرم قظة وجب وما مسلم• رواه  ١٠ثنطاو ررإيه 
َُُْ
•صده 

علأو مي؛، عم عل أزنلة لإل صني•، عق يزسلة أف ^٠: ١٠٠١^الئزط 
هأ>سةصني•، عق لم°يرم«أة لأئة محل؛ لمْ صندا هأصاب، اوحجرأو؛؛يمة، إئسان، 

عي0.ممناد صني، عل أزتلة لز كإ محل أذ ويشل بمسه، انأنسل ما 
للحم،حلت،؛ حماعه قتل أو عيرنْ، يأصابج صني عل أرملة يإف 

صغارض هل أزنانة لز ء ضادة، U مخز مي م أزطة 
محصادها.

نهمةأو كثه عننه يأرنز صند.ا، ظنة ت_نادا، نأى أو حثا نبع ولإ 
لمْي؛حصنيا لمْيظنث ؤإذ الصند، قصد لأنه الوجهي؛ أحد لب حل صندا قاصاب، 



٥٥٥ممواامجرباباس( 

لمْياكرراأو ص1دا، واه الأي شواءلكو ظنه، عل بى قصده صحه لأف صده؛ 
لأثةلمْتحل؛ أوصدمته حممه، قتأنه لإل الصند، عترخ أف الثادز: الشزط 

واخجر.رمى ثن ما أفته حزح، بعم قتله 

نضاوا'ا.

كث،اكان بأن ^١ ٤٠أرمله فإن هعق، لثيء أرمله يكون أن بد لا إدف [ ١ ] 
بهوش مساصاده فإذارأى امحان، هدا ق تحول، الكلن، وهدا الكلب، أرمل أصخ 

معنا.صيدا يقصد لر لاثه تحل؛ لا فإنه صاحسه، إل 
فإنهصيدا فأصاب أوبعثر— أوبمرة أوعتز، —ماة، بهيمة عل لوأرمله وكيلك 

يعيدبعثر عل كلاثهم البادية أهل يرسل ما وكثثرا الصيد، بذللث، يقصد لر لأنه تحل؛ لا 
تحل؛لا فإثه صيدا أصاب الخال هده ق أنه فلوفرصي عنز، عل أو ساة أوعل مدْ 

مهع(•صيد عل يرمله لر لأنه 
طوواأورأمحا سوادا رأى بأن صيدا هناك أن قلى إذا الؤلم، ذكت ثم 

فإنهتحل؛لأنثن.هالأموناسر، الكلبأوأرنوضا ^^^رضا 
الظن.غالي، ل عض 

صادالكنب فلوأن الخلاف، فيها \ؤف ذكز -ك،ا اثأله ثذه ]٢[ 
اطلولفقدمه وهوالدى ، الوه.س، من الفهور عل تحل لا فإثه به، آش ثم يالخئق الص.يد. 

س:إنهظ.ومحلساكزلإنذليل:قمذآيئق. 
(.٤٣٣-٤٣٢؛/ والإنماف)٠ (، ١٣٧ والغي)\</ (، ٥٤الهداية)ص:\،انفلر: )١( 



صضاماهمنيصاسمماسبجضل ٥٥٦

محأمامغمحضبنحل؛قننىشيين
j^__lجاسيامما،نذثزثت 

ص،ظذمحومحضلإوكفأذ
عليه.مممق مسه،ا عق أمسك إي يكون 

الحلإماري اثلإط وملم وعلآله امصلاه>ه إن فقالوا: الأول، أثا 
والدبوح.الصيد ي عام وهذا  ٠١دئوااارعي اف انم زذكز الدم أي فقال:»؛L الدم 

أسمح؛ج ^٥٤^١ ت*الت قوله عموم إن فقالوات وأمثاله حامد كابن الاحرون أما 
كانت،،صفة أي عل الصند به ثمل فانه إمساكا كان ما أن يقتفي ]الأىلة:٤[ ه عقثأ 

والاحتياطبحنمه، فتصيدْ ثمرحه حى عضه من سم،كن لا قد بافق، قديصيد والكلب، 
قؤ؛.افِ« انم زذكز الدم أء ررثا بقوله: الاستدلال ولأن لمحة؛ ألاثأكله 

ةكثوا«عي افِ انم وذلإ الدم أٍ  ٧١١خدث،: إن لائقال: ل؛ قائل: قال فان 
اليد؟شزطفيحل 

زذكزالدم أٍ قوو:»u إن قالوا: باشوم قالوا فالدين مطا، ليس فالحواب،: 
قال:نم ؤافن«، الئن ررإلأ قوله: بدليل بالديح، حاز هدا ىك1وا« عي اش انم 

نظر؛وجهة فلهم المدبؤح، ق ثكون إد،ا والمدى الحبشةءا، مدى والفلم عظم، ررالس 
ألابجكل.الاحتياط قا: كا لكن ٤?;-^<. نواأ>حهأولر الكنب ه U ثمل لأنه 

رنموالحديد، والمروة القمب، من الدم أمر ما باب والصيد، الذبائح كتاب الخارىت أحرحه ( ١ ) 
من(، ١  ٩٦٨رنم)الدم، أمر ما يكل الذبح جواز ياب الأضاحي، كتاب لم: وم(، ٥٥ ٠٣)

حديج؛ْ.بمنن.ين رافع حديثا 



٥٥٧هابامجرواباس( 

ررإدااش.ت نموو هاو هاو! احي ابوثعلته ووى أا يئرم؛ لا واكانيه؛ 
داود•أبو وواة أم،، وأو محو عيه ض م ؤذ:كزت ، ٣١هاك أزنك 
أصح.حديثها لأف أول؛ والأول 

محؤ،المم ثروط ابجاع مع وجدت لأي صيودْ؛ مى المقدم يخث؛ ولا 
هلأمحئأالإ-محإو.

الدمولأو إم، لأنة واحدة؛ ووايه لمْوثم الحتوان، دم من رب نإف 
عق»نائدهلاأ.عنأل؟كوليكا محلاعمجسنيه الصائد، لأسمع 

روا:ظناُفيها ح \ؤو ذكر ما اثألة ةالْ ا ١ ] 

ذكزْالذي للخدك؟* الشد؛ ثمل لا فانه الكلب اكل إذا أنه الأول الئواية 
تعالواطه ثمل، فلا لنمه؛ صائم إو،ا اثه عل دليلا ذلك، كان منه أكل إذا ولأيه ،؛ ١^١٥

]الاتدة:أ[.بمآ ظ\ ١^;^: j مول 

لكنهفاصلا، لكان ولوصح ٠، الصعيف' الخمث هدا وفيها تحل، الثانية• والرواية 

لا؟أم تجرم هل منها أكل الش الصيدة هدم قيل صيوده من مدم ما ت يمال أن بقي 
(.٠٣٧ والخي)ا،/ ٨(، والوجهض)م/ الرواتن انظر: )١( 
محابوسالم: (، 0٤٨٣رنم)الكلب، آكل إذا باب والصيد، الذباتح محاب الممحاري: أخرجه )٢( 

حاتمبن عدي حدث من رنم ايالمة، بالكلاب المسد باب والذبائح، الصيد 

الخشنينعلبة أي حديث، من (، ٢٨٥٢)رمم الصيد، ق باب الصيد، كتاب داود: أبو أخرجه )١( 
مكر.حدين، (: ١٨)أ/انيان ق الذهبي بمن.ومال 



سقضاه1نيشههاسمماسيص ٥٥٨

الكنس(ئم الصتدصته ل محل: 

مىكعمه دالرادسا، إحداهن تسعا عنلة وجن( الكنس(، يئي أصابه وما 
صأ1َء؛ؤهسة:أ[،الخال، 

لأئقإمحاب،ضسثابر
معلم.لأته تحرم؛ لا أنه وصدق، تجرم• لا ١(^^( يقول 

الشدة؟هدْ من أكل فلإذا ئعمحا كال، إذا ئائز: قال فان 
كانؤإذا فاكز، جوعه لشدة مها؛ أكله يكون فئث،ا جوعه، لشدة لعله قلنا: 

يكنفلم مباح وجه عل وي لأنه حراما؛ يكوين لا صيوده من مى ما فإن كيلك( 
غرائا.

منبد لا قال: من فمنهم حلافن، فيها الؤلم( قال ك،ا اثأله هدْ [ ١ ] 
العن-،مرب ٌإدا ه• الثني تال وتد بريقه، مثلوُن، لأيه العلب،؛ مم أصابه ما عنل 
ألائوجب،ينبغي القول هذا عل ولكن '، بالرام-،ااُثنتاإحاو.اها ئكنسله \لهح° قإئاء 

يهلهرك،ا يطهر لأيه الصابرؤ،؛ بدله جعل ولكن اللحم، يفتد الراب لأين الرابل؛ 
وللصرورة.الرائب، 

الإسلامشخ وهواحيار الكلب،، مم أصابه ما عنل محب، لا الثاق: والقول 

توملم (،  ١٧٢رقم)ان، الإنشعر به يغل الذي الماء ؛اب، الوضوء، كتاب اJخارىت أحرحبم ]١( 
حديث،من (، الكثرى)٩٦ق اش والن(، ٩١رقم)آب؟/الكلب(، ولؤخ حكم باب اكلهارة، كتاب 

ئهئذ.هريرة أف 



٥٥٩ةت1باسجرواباس|( 

حيوانبعئر الصتد ل ممل: 

موسكصدت وما  iaJl_لأبى امحي. لمول الحيوان؛ شو الصد ثتاح 
ثاوقتأنة، زخثإ خمار ثل شد  ulزلأئ يكز((؛ عي افِ ١^ زذ-كزث 

عاثهنا.مممق اف،< أفئآؤئوها كه هل ))إمحإ الثئ 
١^،الحست إذا بؤ لحوناقل زالشف ^4؛ 15ا محJSاف كي 
ثا-ديات؛نانمتي ثالآماك لككئاك _؛! آش- زئ س ن يص 

ناونفيا'ا،..

]_:؛[،ِمآ ^٥٤٧ فقال: أطلق، اه أن ذلك ووجه ، ^٥١٥ ٠١راينب٠٤
أنهيعلم وهو أصحابه يعلم ه فالثي بذبك، يأت ز أيق>ا والثنة ع1اله، يوجب ونر 
ولأجلبعنله؛ يأمر لر ذلك ومع J_<، ومن الةلب مم من ثيء الصيد يصيب أن بد لا 

اثثمة.ودئع الصرورة 
فإنه\ذئظ\ذة. باب من عناله محب لوملتا! حض عنال4، تجب لا اثه فالصواب 

لأثشيطفيهايولأاؤاب
البندق؛ح1تى اب،ار لحمام جابر مثل وقدا صغثر0؛ لحمى هى البندق آ ١ ] 

أماالعلياء حمى وقد و\لئص\ص,1 المعروفة البندق هي ولسث ٠، الآدفُ أوحُش 
لأماصغيرة.وإد،ايقتل؛نفوذها؛ بثملها، لايقتل 

)ا(محمعاكاوى)اأ/*أآ(•
؛١٢١٨)رقم ه، الض حجة باب ا-ني، كتاب عسالمت أخرجه ( ٢ ) 



لمً:شللأنئ اثلم؛ كثي محوار لمْ ذلكتئ درك لمْ زنا خز، ذلكثة أذنك ي
منهود0لأأ.أن محنثه هيثه مقول ُجزحه، 

د1ل:عدي روى و11 لدللئ،، لمْيح؛ أويمله بمني الصيد المحدد زلومحتل 
بعزصهقتل وما يآكل، حرى ما ممال،ت المغراض، صيد ص اممه. رسول، *سئل 

عله.مممق داكلا< ;* ٨٥وقيد مهر 

لأما'؛ أبخا وقتلته الصيد يجزعن، ومش، لصيد المناجل صب ولو 
الص1د،سل وب م الأزءس عق  ١٠٢١١ولوويع ، ١٠٢١١ماثهت، محدده، آله 

،^_jt

تحل؛لا فإنه ومات الطن أوعتر الطن فيها ووؤأ مسكة لوضّتا يعت_يث [ ١ ت
ا-ليدار،ق حزق عل الخيومحل من تقة يضعون للصغار، ممرا يمع وهذا بجنح، لا لأثه 

ؤيأكل،اف5ة هذه ق رأسه ؤيدحل العصفور فيأق طعاما، الخرق هذا ق ويضعون 
وكذJاكاتحل، لا فهذا بموُت،؛ حى عليه اشتدت جذما كل،ا أمس،كته، تحؤج أن فإذاأراد 

تحل.لا فإثه فعات اقروج وحاول بض برجليه؛٠١ الئزك لوأمسكته 
دكانهأئنك إذا إلا تحل، لا فإنه أوباليدق أوبالخجارة بالنصا كان ما وكذبم، 

]الأئاده:مآ[.ه د؟قبم ما ؤإلأ تعال• فوله لعموم قل؛ ُإده 
١ووحؤْ بالعمى ماست، ما واأوقوذة بالختق، ماست، ما المتحنمة ]٢[ 

فثنما، سبمئ المحي وAوترى فلوتجها الثزكاين، ثىءٌبمبه اياحل: ]٣[ 
تحل.المح. فإن فقتلته اشد ما 



٥٦١رو1وااسد( اسع هتإب 

ممهل١ا.مر ؤديث حز؛ وصل، ما ولولاها 
محو:فياضمحسآلإ

بثهم!و ومحدد، بمقل يمله أف مثل ومحرم، مبتح الصيد ق اجتمع إدا 
أزنيمنيمحو،أنفمحوؤ،ؤن4ا ئنئوم،أنبجاص، 

إنناواشوكاو أو صم، عي أن ش، ئنئى عي أز محوبي، وكن، ئنبم 
ئزبمأنلأمذخاوُ،أنثبمظي،أزنبملخشظالأمذ اجارخؤ 

ظك1زنالت، ر)يذا \لإئ فنو ؛ JL^lكدلك7لمْق صآ نيؤه ئع 
ثنمولمْ ^llv عق تشث هإيإ ^^j، ^ ٨٥علإْ مف وجدت ؤزو ه؛كل، ونئنث 

طئ،ظِذاساوتيثثإقس.
اقتل،ق تجرح أف ممل الآ•حر، يوف افاتل نهمة أو كلبة أف علم نإف 
إذوكيلك الإئياه. لعدم أبغ؛ الصيد عليه ود ١^٠•^ أو؟كون عمْ، والآجر,ذ، 

محِتماتاحطةلكركك.
زئدلدلك. لإيغ، نزتا:شلئ أزوأي U؛، عخ/في اليد، -مخ زلز 

يزمين،أز يزم بعد هوجدت4 المحاو، رْنث رءإدا ماوت انه اللمي. عن عدي روى 
.٠٢عأتهائممق وا'كل« قلا ا^اء عرماِفي وجدثه ؤإذ ثكز، تهمك، أر إلا به ليز 

ا-قالثص.]ا[شوم 
ثمل،محلا الحفلر جانب يغلب فإنه وحاظئ مبيح اجثنع إذا أنه الحاصل آ ٢ ت 

كتابومسالم؛ (، ٥٤٧٨)رقم القوس، صيد باب والصيد، الدباح كتاب البخاري؛ حرجه أا 
(.١  ٠٩٣ ) رقم اييلمة، بالكلاب الصيد باب والذبائح، الصيد 



صضاه1همنيصاسممأسبجضل ٥٦٢

اللمغم بكلب الصتد ق محصل: 

ممال:اطب محل؛}قذو لا بمُ: خل. اثيوبؤ بكف إصأ اد ضه 
محأستئآلة، هدا لأن ائاوهّ_ا؛ والأول [، ٤:٥لالأندثلوايج ئ عيشي 

وسهمه.بموسه صاذ لو ما 

صلميؤ،لإايضائ.يأ'ء

اليدمحضو:محي،الوغاب 

Jij  ضُ، ^١^، ه، ظة أزنن أن يدآ، زنى P ثتبمُ^١ ثخدة
عدي.-مح.ي.ث، لجل؛ عينه، يمله أف §قمل بؤ، أثر ولا كلبه ْع وجده أو فته، 

محل.لز ثي عاب و\0 خل، ثآانا عاب !ذ نس: 
سئذعاب،ممناقإ:ه،................ب.بب.ب

لا،والثاق عليه سس قد أوأحدهما معلم، غثو والثاق معلم هما أخل. كلبان اشرك فلؤ 
•الحظر لحايب نخليتا محل لا فإنه للم؛ والثاف لمجوّي أوأءلءهما 

فإيهمحومي ُكف، الملم لوصاد أنه المسألة هده ق هوالصحح ؛ ،ر٣٠٥الم،[ ت١ 
قولامحل فائه ثصرائ بكلب صاد ؤإن والكن،آلة، صنده محل ملم الرمل لأن محل؛ 

كلبمحومى لوصاد كعا والعكس صنل.ه، ومحل دييخه محل ش اشران لأن واحدا؛ 
ُالمائد.ّوالعثرة آله، لآمحةادئق~ ، ■١^١٥قال ~كءا الكف، لأن محل؛ فلا لم م

٤(.١ ٠ ١/ والفرؤع)٠ الهل.اية)ص'خ؛٥(، انظرت 



٥٦١٢ةت1بامجرواباسد( 

تجبوجد ئد وَلأ؛ث للحم، أول؛ والأوو عثاس.؛^١، ابن عن يزوى لأمه 
سكِفينإف بالشك. المن عن ثلايزوو فيه، مشكوك والمعاوص يقينا، إباحته 
لم°نح؛عربما وجده أو محتلة، انه تئتمل أثرا به وجد أو يه، محتله ل أو تجمه، 

ةإلأpهأ١؛.

الصدغابخ إذا أنه قدمه ما ا،لولف ذكزه ما المسالة هده ق المحح [ ١ ] 
أنوذلك ٠، امحيث،ر ْع الأصل عل بتاء فهوحلأو سهمه أمحز إلا فيه تحد ولر وجيم يم 

يزولفلا فيه، مشكوك شرها مات كون أن واحتيال الإصابة، تهده موته الأصل 
بالشك.المن 

قيؤ،مات؛الاء اثه ق الاحتيال لأن يوكل؛ لا فائه الماء ق ساقطا لووجده أما 
هالرث، أم الماء نواأّثطفي ا-وحتجاظمأنهلنجم أن;كون اللهرإلأ 

ظ•
^^^دءلاظبالأ>د؛لأنامهمحالفياةنب:لاثقاز فائدة: 

^م،فلأثقازعايهاممرالأ>د.)س 

ؤؤوم\قوله• لعموم حلال؛ الأسود الكلب، صيد إن قال: العالم أخل بعمى أن عل 
ولكنقتله، لوحوب الإمهر؛ فيه كون قتله وعدم ه]الاواوةت؛[، تيرأ آيواؤج يذ علمتح 

(،٥٤٨٤وقهر)أوثلاثة، عته غاب إذا الصيد باب والصيد، الدبانح كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
>،._،من ٦(، / ل  ٩٢٩رمير)العالمة، بالكلاب الصيد باب والدبائح، الصيد كتاب الهر؛ وم

نههبمد.حالمر بن عدى 
الغفاريذر أي حديث من (، ٥١٠رقم)الصل، يم ما قدر باب الصلاة، كتاب مسالم; أ-محرحه )٢( 



صضاه1ضهمههالإئماسبجحتيل ٥٦٤

حياهوفيه الصتد أئنك فيثى ههبمل؛ 

■ممزهلأف حل؛ مات حز محركه منهقث؛، عيث حثاه وفيه الصيد، أدوك إدا 
محهوجد ثإف محه، دبمحه مذ قمهذ ما الرمان إذلمْيبيىمذ وكيلك يبحه، قد 

محلحرتاثبتحل،بمضان
الصد.كع؛ر بهمة، يح يلم يبحه، عل مقدورا 

ووايتان!مميه ثمه، يدكيه ما معه يكذ لمْ قإف 

بمامحا:َلأتاخركلاك.
صيدلأنه الخزمحئ؛ احتازْ محل، يمهته حر صائدْ عثه يريسل واكان؛هت 

^^^١^١؛.قتيه ١^^، هأفته ينحه، ن مل!^١ صائد0 قتلة 

أنبعموم يرى الُلإء فيعفى الكاف، ^ا هوصيد الدي الؤعل يفي إل يعود لا هدا 
حلأو.أسود أوغر أموي كان مواء الكلب صني 

ءُ مدبؤح—حركة ~يعنجا• مممرة غر حياة وفيه الصيد وحد إذا ت الماله هن«ه [ ١ ] 
همىقد ا■إقرح هدا لأن يدبحه؛ أن يلرمه لا فإثه بيدْ الكنز لوكاب حر تحل، فإثه 

عليه.

زمنايبنى أن إلا يدكيه، حر تحل لا فإثه مستقرة حياه وفيه وحده إذا وأما 
الأف،عليه مقدور غر لاثه أيصا؛ تحل فهنا بيده ١^٤؛^( لوكاثت فيه يبحه يمكنه لا 
تحل.لا فإثه فيه يدبحه أن يمكنه زمنا لوبقي أما 



٥٦٥ةتابامج)و1باسدا 

الثيدعفوس إباية ل ت محفل 

يالعمحوحزام؛منتقثْ، -حماه فيه ومش عصزا، منه )؛( LUصدا صرب إدا 
أبوداود•زؤام محمر،حذمهويئ١٠ رءما اي. لمول 

محطعنإف بمزيه، مات لأنه خميعه؛ حل وأته، لهي أو نصفة، يطعه نإف 
ُ.لجا حل مسممرة عيث حياْ ناتر؛ غب وبش عضوا منه 

دكا0لأقبما حميعه؛ حل منتقؤ؛ عتر -حماه نائرْ ق وبش عضوا منه قطع ؤإف 
رأته.ثوآبال كإ يميعه، دكاه ه\كاوتا جلجخ 

يالطريدة.بأس لا الحنن• قول ؤ.-عتة افه ابوعبد انشمحس ومد 

بأتنافهي،القزم 4ومو بالثني بمث الوال الزيدة: اش: فد أبو قال 
قطعه.منهم واحد كل ثأحد 

معازبيم.دلاكِفي الناسغنالول رال ما الحتن؛ مال 

المدرةمع مات لائه محل؛ لا اله والصواب مرحوح، ;؛^١٥ ٠ الخرشُ واختيار 
حراما.نمار دكايه عل 

عليطلق )سائر( لأف ا-بمح؛ وليس الباقي، بمعص هنا الساتر [ ١ ] 
والشراب،الطعام بمة هو الذي السور من مأخود الباني، الأول،؛ المعز معنين؛ 
الباقي.هنا به والراد البناء. مثل محتمل لأيه الثور؛ من مأحوذ حيل الثاق والمعز 

)؛(محرالخرفى)ص:'*؛ثا(.



اصضاه1نينيصاسمماسبجضل ٥٦٦

/تإوث0؛ؤيوكل حياته، ماأبتنل، منه يوكل لا انه هكيئق؛ افث عبد م وص 
وإشبا'ا.

تائزأمنة بجئش، متصل لأنه واحد؛؛ ووايه حل، بجلي؛، معلقا ثض 
صل٢؛.

أسالهبعد الصثد شباك ز قصل'. 

^ح1منمحاتيهه،لإن
لأيةإأس.ممث،فزالواملأممد....سسس........املغمنالش؛كهزالمث5هعنه؛ 

حيعه،تحل أنه \.فئل عند فالميم الموثق، عند الميم خلاف عزقتم ك،ا هذا [ ١ ] 
بقثنه.ولا انمصل العضوالذي لا 

حيابمي ينظرإن حياته حال ل الصيد من ماأبتن أن المصل هالا حلاصة [ ]٢ 
جتعه،ظ هل ولكذ تحل، فإثه مات، ئن كئيه، فهو حن من أبئذ ما لأن تحل؛ لا فإنه 

حراما؟يكون حياته حال ل انثصل وما باقيه، إلا تحل لا أو 

له.تبعا تحل أنه والمبمحح '، أخمدرالإمام ص ووايتان ذا هي 
Jالثكاكينأوهطعوه ورموْ، ولحموْ الصيد عل الثوم احثتع إذا وأما 

كالإخماعهذا فكان نغازحم، ل يمثلونه كانوا الا-ز لأن أيما؛ تحل فانه مات حز 
جوالة•عل، تنهم 

ا\/مآ-آا/مأ(.الهاواة)ص:.0ه(،والغنى)ه/ ١^: (



 Lu؛؛S (باب اسع )٥٦٧اسد

إلأ1ذالئبم زنلك ثاجها، م ١^٤؟ زة صادةآ-م، ننة، ١^٤؟ ءإذأخد 
أمثكته.اش لأي بماحبها؛ متقون تة1، ممتغ عتر يتقوف 

لأنضُ؛ ظئ لإثزل ئأ!؛_ ء ذ\ه ضدا، أئنك زنن 
قد: Jlijأزمأه، قإو الأئعام، كثهسثة ُاملأته عنة رل ٣ عثه، ^ ٥١

!١١

يئجردهل الصد، ملك فيه تحصل ماذا ديجءبقث الؤلف فيه ذكز المصل هدا [ ١ ]
منبد لا أم ا1أك؟ به تحصل الشتكة ق يي أن بمجزد أو ا1لك؟ به تحصل يرميه أن 

مصل؟

ثثكه«،اليد آلات من عترحا أؤ شبمته أؤ ج المحد محت ررإذا فقوله: 
عليه.ملكه اسممث هب. يكون فإنه منه، ممآكن أي■ أثبثه• 

صاحمب،د أي: - يدة لأن عنه«؛ ملآقه راو الئبمة من ائثثت ررمان وقوله: 
مزولبامتلاكه.عليه، ست لر الش؛كة- 

كانالشتكة من وأحده ان إئجاء لو أنه ملك أنه بالأول، قولنا من والمائدة 
مثلايد كشرا، اغ وهذا انثلت، فمد أحد يأحده أن يوف انملت إذا أما له، صامنا 
إنبمال،: فلا ويممكت، منها الانفلات بماول، ثم الثا1كة، ق يسر أوالأرئب الصد 

لأثهضامن؛ فإنه الشتكة من وأحده ان إنلوحاء لكن الآ0. الشتكة صاحب 
مالكه؟

قدهدا صاحيها،<، عل الشت^كه زد قصادهآحئ، معه، السةه أحد ررهإر٠ وقوله: 
معهفائسحت، الأملان وحاول، قويا المحي كان إذا فيما يكون فمد قليل، لكنه ممون 



^قضاهاهمنيصالإئماسبجضل ٥٦٨

أنمن يتمثكن ول؛ قيدته قد السيكة لأن ييرب؛ أن من الصيد هدا يتمكن إ ثم السكة، 
يكونفهل بالشتكة، آحئ إنمان وجده لكن حسثته، قد الشتكة لأن طائرا؛ كان يهليرإن 

وجده؟لثدي أو الش؛كة لماللث، 
صاحبها.عل الث1تكة ويند وجده للذي ا،لؤنفت يقول 

يكوفرءإلاأف سخة وق لصاحبها١؛، قكون نيا، عترممتخ يكوف ارإلأ •' وقوله 
أويمملت،،مثلا ؤيهلر يمثع أن بمسطح لا الصيد هذا كان إذا إلا المعز• بتارا ممتنعا 

ردهشكته أحد أمثكه فإذا الثّتكة، لما■>؛._، ملكا يكون لصاحبه، ملكا يكون فإثه 
الئبكة.صاحب عل 

وهماهكن.ا سختان ثكون كيم، قائل• قال إذا ررممتننا،؛، أو ،معا؛ ُرع؛ث وقوله• 
والإئات؟١^، هي ^ الية لأن ئتفاثتان؛ 

يمتطحلا أنه فالمعز ممشر• غير قيل• فإذا الأْتناع، لتفسير يمكن هذا مول،؛ 
أنمن ممنحه الشتكة أن فايُر ممض، قيل• ؤإن الشبكة، من فيتثلت، يقه يمحر أن 

ينثلت(.

املث،م ع1ثه مدة ؤاسمثدث، ^^١، أمثك، ومن أمثكته. ١^ رالأتتا وقوله؛ 
وهذاالأ;عام«، ية بائفلاته عته تزل ٣ عك، ^^، ١٠١^ لأن عنه؛ ممكه ويزل 

واصخ.
ملاكهلمْيرل ١^١!،، يئ. ودال؛ أرتثه، راهإؤ( وهي؛ عريية، الأحلإرْ اياله لكن 

أنهعتيق. أوأنت، حث أنث، قال،؛ إذا أنه ثلث، لا وهذا ، للعنق،١ يمحل ثس لأمه عنه؛ 



٥٦٩ةتابالعءرباباس( 

اشمحكوصأوسصادشو:إذا 

عليه،مقدووا صاو لأنه حرم؛ ممتلئ آحر مرماه بسهمه، الصيد أثبت ؤإو 
أفإلا علنه، ائلمة لإنة لصاحبي؛ محروحا قيمته اكاق وعل الدح، بم يبح ثلم 

الأرو١^ منهإ واحد كل ادع-ى مإن دكا٥. لأنه ثحل؛ ١^١^٤؛بحة نهم لإكوف 
علامما ؤإن ذمته، ثناءه الأصل لأف الصإن؛ من وثرئ منهإ، واحد كل حلث 

١^١^،ثقاة ١^ لأن ئالقزُل أقثه، ١^ ١^، 
لكال•وتحل بتخربجه، الأوو؛ عل وتحرم 

إذاإنه العناء: قال وقد عنه. رعبه ا،لاو هذا رك الرحل هدا إن بماله: لكن بمتق، لا 
آحذه.ملكه عث، زعبه الماو فايتؤ 

أودرممقدرجتا مثلا وهويساوي عنه رعبه النوق ل شيئا رمى إنسان فمثلا 
كيثاف الأنوحده إذا هوعتيى• مال،: الذي العلإ فهذا آحذه، يملكه مائه أوأكآر، 

نجدونالصييان، مع ا كثين ي وهذا منه؟ ونحل مييه وند ااsولا• منلث، إيه ثهول،: 
فر،اركوه كب: يقال نم فيمسكونه، كثيرا الطزان سهلح لا التي الصغيرة العصافير 

عليهوهم ؟_، فإذا وبمللمه، ه. عتيق هو فيقول: أعتقوه، ويذهب، يهلثر حثوه 
يكون؟فلمن وأحذه، إنسان 

أنهلكن لمثزل، ملكه لأن للأول؛ لآذذ١ثقثكون كلام عل 
يزدحص برقيق ليس هذا لأن بمس؛ لا أنه صحيح وأؤللمه، عنه نحل لأيه ملكه؛ يزول 
ملكه,فزال عنه رعبه عنه نحل وماعه مملوك لكنه العتق، عليه 



اصضاهاشنيهعالإئماسبجضل ٥٧٠

وحياةنإف سهنا، يهو مي، أسئ من يعلثا ولمْ مثئا، موجداْ وماْ ؤإف 
ص،والآصُزقاق

.١١٣؛

؟٣١فا فأكؤ صائدان ١^^ ي ص ^١ ^١ ا ١ ] 
يقدرفإنه متا، صار لأته حرم؛ فمثله آحر فرماه الصيد أُبث، إن )؟ئإ<'ةم.' يقول 

كانإن الطزان ولاتتهلح شت حى أصابه أنه ت )أؤته( ونعى يدبحه، ولر يبحه عل 
آحئ.فزماْ ان فجاءإئعاديا، كان العل«وإن أو طائرا 

٦^دكه، لر واكاف دش، أن فيه اكزض أاكا0ئثئاكان لأنه ^٢؛ إنه مول: 
لكنلماحثه، صائه عليه وجب كيلك، كان ؤإذا يدنه، من كان مونحع أي من وماه 

محروحا.أتلثه لائه محروحا؛ جبه لصا يضمنه 

حلالاكان ؤإذا يبحه، لأنه حلالا؛ صار الدم وأتير الحلق ل الثاف وماه فإف 
دكا؛((.لأنه ثحل؛ يبحه الئاي سهم أف؟كوف ررإلأ قال: ولهدا عليه؛ صاف فلا 

خألثأنت ملمة ثاحد كل ادر راظِن حقل: ^١ الإشكال ١^ يكر نم 
الأولأيه يدعي واجد كل ذمته*، براءْ الأصل لأف الصاف؛ من وثرئ ثلمها، واجد كل 

يكونمن عل لكن الأف، فهوحلال الدبح، محل ق رماه والثاق أتته- الدي ~أيت 
١^؟

وأذكرالسائق عل امقا فان ذمته، براءة الأصل لأن صان؛ عليها ليس يقول،• 
 Jاته، الأطل لأن قوله؛ فالمزل الأئلأتته الثافمiالحيوان،اجاغ والأطل ءدمإ

لأنهل؛يثبت،إشاثه.فتكونللاحق؛ 



٥٧١اسد( ا}|دجرباب كتاب 

لأوا<عليه؛ نجرم هوالسابو، الأول بمخريمه®، لاصرافه الأول؛ عل ®وتجرم 
التحريم.متقي إثباته بعد وهتله هت1ه. والثاق أتته إنه وقوو1.' حيث حرام؛ بأثه يعرف 
شن.غير وهو صاده إيه • يقول لأيه ؛ للماررويل 

واحدكز لأن يهوسنيا«؛ بجا، قك ثن ولمْيءا هقتا، هو-بماة ومآة ررؤإذ 
أتته.هوالدي أنه محتمل منهعا 

^١٤م لأن خز؛ لا؟ أم ه أتنه هز يمص وو ثقا، ®وإِن 
خلالا.صدا له الثاف صد صان اجاعه ثقاءَ الأضل كان فإذا ائتناعه«، 



صضاه1همهمصالإئماسبجءاريل ٥٧٢

يحلودممUuبا

وعال1، ٧٥١لمول الأيعام؛ تثٍمة منها ماح أهؤآ، أسام1 ثلاثة ا-لإوان 
ررشد1ل: خاض ززى و كئقا؛ زالخي لالأت،وة:ا[ < بمئآ'مح P حك 
•الختل® ثوم ف وأول الأهلية، الخمر كوم عذ ه افب رنول 

وثحنماكلناه، ه، افه رثول عهد عل ئزتا اروح_زو1 أنتاءت وعالت 
عاليه،.ْمق دالمد.يتةا، 

لحميأكل اممب. رثول اءرأيئ مال؛ موسى، ابو روى لما والدجاج؛ 
س،كدخللميممال:ؤ1ط

وتمحإأكقهسة:؛[ااا.
ب؛راوالولد منها، متوليه لأما والبعال؛ جابر• لخل«يث الخئر؛ ثوم وهثرم 

^خنام،صؤاجارئلأ،.بمونلد:أنم كيلك، ؤالآئئ الزلخئ 
.الحائث ذلأؤ ، ٤٣١من لأب؛ ؤالث1انثثاأ'، ^، ٣١ذءأ 

الحل،فالأنل ؤإلأ التوكيد، باب من الأشياء مده الؤك:شل ٣ ]١[ 
لأنالاستدلال؛ يصح لا عنها الئهي ورود لعدم الأنعام؛ ميمة محل قلنات لو فمثلا 

ثوو'\علهدا صان ذِوك يبت دليل ^ إذا حال كل عل لكن هوالحل، الأَءنل 
ي

 [ ٢ t يكثرحيوان كل ت يهولون ماؤه، أسماكون أكثر ومن هوالقط، السنور
ور



٥٧٣ةت1واااعء)بابم1بملسء( 

نحل

ثالأَزاثلماامحث؛هثمقادَة. ايلإ،ماحبجاالقنبش:
محمبلة*انير. إل يووكها وبمن طلحه، ابو مدثحها أرنبا، احد ®انه انس روى 

ثممقء.

ارهوت ممال ^،، ٠٠٥١١عن . < ٧٥١رثول سالئ ت مال جابر روى لما Jاافناع 
^١ويال،! وامحمدي، داود أبو رواْ المخرم" صائم إدا محس فه وعبمل صيد، 

•ص،جمح حسن حديصا 

يدة،هزثخ بصب، البي. ف ُال* ءثاس ان روى يا والص-بابااا؛ 
قض،رنئ؛؛يئن >لأ، 1او: اه؟ ننرJ م؛ا أ-مام ست،: 
ئد"'.ئممق هه;ظث. ننض'و، ُاءمةخالدهأه، أءائن«، 

استا؛سع،ن من أكم له الأتي إن ويتذاثقال: ممم؛ أنإءه فإن الربه بض ترداده 
اأثل.به يضزب ما ^؛؛؛١^١ لأيه 

]ا[الوابجعنحي.
الفإثه محه وامثع أكلا عاف إذا ان الأنأن المواتي من ا-قدث هدا ل ]٢[ 

الثيءيرك أن الويع لأن المدموم؛ الونع من هدا إن ولا ذللئ،، عل يلام 
بأس.فلا ثعافه يمه لأن كرهه إذا وأما يعبدا، 

أنمحمل لا الماس بعص فإن غمته ثم الإناء ق اليباب، لووخ ما ذيك ومن 
ائديالإناء هذا من ينزيظ أن أحد أراد إذا هل ولكس حتج، فلا فلوتزكه يثزثه، 



اصضاه1نيهمصاسمماسبجضل ٥٧٤

قصتصظ1ة، لأي أ؛ والأوبار والنعام والفقاء القئ ؤتاح 
الحرم.عل با-اقزاء فيها الصحابه 

اجت.زع''ف وعّئ القات من لأي عليه؛ ص الررامه، ومحاح 
أنتمحثم؛ةمحتاكأ3.

عنامتع من أن والقصود اقص، أحلء ث ئدا لأن ءمْ؛ أن لاتلزمه اليباب منه أحرج 
ذلك.عل يلام لا فإنه ثمدا؛ لا ثعافه مسه لأ0 الثيء 

وذلكاللوم، محتمل ما مسه عن يدوأ أن ان للإئينبغي أنه أبما الحديث وق 
الئيفرلإ اولأت، ئيوجب ئد يدم الم ومحآله وعل عليه اف صل الثي رير لأن 

مْيلمْيمح ثلاؤن حراما، ثس ررإيه ت موله ذلك وسلم آله وعل علته افه صل 
رءإي،! Jliصفيه روجه ْع وهو مرا اللدين للانصانهن كموله وهدا ٠، أعافهاار قأجدنر 

ئثغئ«م.
أنمحتمل أوما عليه، يلام ما فعل إذا ف؛ءا به الناس ئقة عل يعتمد لا اف فالإن

الناسئلوب ق يولد فربا الدم، لجرى آدم ابن من نجري الثيْلان لأن عليه؛ يلام 
سمت3لح.ما مدر مسك عن ادي ولكن اأثكروْ، عل تجولو"يا أستاء 

صغثرة،دؤية والوتر جي،ا، الياء بجدلوا بأن ابربؤغ، عندنا نمى اوايح، [ ١ ] 
الأريب.يوف لكثها المأرة، س اك؛ر يكز مثه؛لا؛ة لكئها 

الصيدكتاب ت وملم (، ٥٥٣٧)رقم الضب، ياب والصيد، الدباتح كتاب اليخارىت أحرجه )١( 
;ظقبمثه.الوليد بن خالد حديث من (، ١٩٤٦)رنم الضب، إباحت باب والذبائح، 

وملم؛٢(،  ٠٣٨)رقم اعتكافه، ق زوجها اقرأ© نيارة باب الاعتكاف، كتاب أحرجه )٢( 
يهتهبميا.صفية حديث من (، ٢١٧٥)رقم بامرأة..، خاليا رني لن ستحب باب السلام، كتاب 



٥٧٥مموااثعع)بابمابملسما 

ووايتان؛اكعدس، ق ِو

ُاكاط:طره':محفىالإ>اما'ا
لدلك.الإووايثان منور وق 

رالمطا،رالحجل، والمنابئ، والعصافيث، وأنواعه، اجام الطتر• مى ثئباح 
ءثا:كوزأيايا الزنعا؟ا، ث>اب نالكنكئ، ذص، 

مالبذ. ئع ررأكلت قاو: تشظ ص ذئذ الإ-تنام. ِفي بمدى أن الخي، 
محازيءاوواْأبوداود•

روايتان!والصزد ١^٥^٠ وق 

ياح؛لأبجاياقاخ.

لوقتليمي! الإحرام، ق بمدى لا وايه حرام، أنه ٠ ر فالمدهب عرب، هال>ا [ ١ ] 
،حلأو أنه عل دليلا هدا كان مدية فيه قصنا الصحابة أن لوتث لكن فديه، فلا المحرم 

صد.ق إلا بالمدية نحتكم أن يمكن لا لأنه 
اشرالغراب أثا فمط.، الززع ب ئام الخام، سثنجه الزنع عراب ]٢[ 

يكونحس يمرها الإبل عل ؤيأق شده النحل شاؤخ يقطع معثي•، حبيئ فهو 
عدوان.ذو فهو الدبر، منها 

:٤٠٩/٩(،وم)٥٥٥-٥٥٤(،وس)ص:-٢٨/٣٩٢الروايمح اظر;ا



اصضاه1همفيصالإئماسبجصيل ٥٧٦

أبوذاويوواة والئزد® اقدهد يش عذ راش M الئئ لأف قئ؛؛ والئاظ: 
نا:نتابم

مهوينتنث، ولا ال>يم،، يأكل ولا بمحلته، يصيد لا طم وكل 
ح

ففن

السباع•بن ثاب وي وكل ؛، عليعاف افب لنص الخنزير؛ ويغرم 
•والدف والمهد، والنمر، والأتي، لكلكف، 

ل'ضالأضل؛لأناضالخل.
الئنجاب؟محوأكل ما قائل: هال فإن 

فهوالئباع من ذوناُسا ثيء فل الئباع، من اله الفلاهر الئنجاب فالحوابرث 
خرام•

كيسالعلم• محللة بعص يقول قد محريمه®، •كل ثعال اش ®لنص ت فوله ]٢[ 
الصفات(ق ورد وهل يوقيفية• الصفات، إن مول! ونحن بنص المؤلم( يقول 

ص؟

منفعل عل دل، ما كل بل بعينها؛ متقيدة لينت( الأيعال إثيات( أن الحوام(! 
يمزاف إن ثقول! دمنا فإ محص، لا اممب وأهعال افب، عل محوزإطلاهها فإو< اش أهعال 

صفاتلكن المران، ق حاء هذا كان ؤإن هؤلأء، مهللئ( هؤلاء، مدمر واهه هؤلأء، 
حصنها.يمكن فلا وآحادها أفرادها أما حنها، إئيات وزد إثه يقال! الأفعال 



٥٧٧ةتاباسع)بابم1بملسم( 

زالدف،زامحد، ش ٧^، لكلكف، \لثى: من ثاب ذي زثل 
المحيأبويعو*أف روى لما والقرد؛ والفيل، عرس، وابن واشي، آوى، وابن 
عك.ثممق البماع« من ناُب ذي كل ض ش . 

والحداة،والشامي، والصفر، والثاني، كالعمايت،، الطر؛ بؤأ وهمرم 
مىداُبا وى كل عن الذ زئول ررش مال؛ عباس.محن ابن روى لما والبومة؛ 

ومنيم•داود أبو رواْ القرار من بم، ذي وكل التباع 
والنمعق؛والأبمع، الب؛ن، وعراُب والرحم، كاشر، الحنث؛ يأكل ما وعرم 

ررحمتوماط،بجي،ابجض/.-' مال ومد الخثاث، لأي 
منيأ.وواه والعنادث،، الخدام منها يكز والحرماا 

ئئبلإخأئ4ُااا.
والمنمد،والورل، والعطاء، والأوولغ، والحراذين، كالمأر، ومحرم"الخبائث 

والدود،والعماونم،، والحيات،، والخنافس، وا-اتنلأن، والصزاصر، والحزثاء، 

والتراءسث،،والبى، والدياتخ، والثعا;سس_ا، والزتايم، والخماص، والوطواط، 
١[.]الأءراف:؟ه ه آو>1مث، عاشهث ثعال؛ اش لمول وأفثاهها؛ والثمل، 

مىارئوحبسه ممال: ه ، ٧٥١زئول عند يكز المثد أف ئزيزْ أبو نوى ومد 
ابوذاوي.زؤام الخثائث،ا، 

الصائللأن أول؛ لكان متله. امن وما الولف، ولوقال قاعل.ْ، هده [ ١ ] 
متله.أمز ما يقال؛ أن الصواب، لكن فهوحلال؛ ذللث، ومع متله، يباح والبمر الإبل من، 



^قضاه1نينيصالإئماسبجحن؛ل ٥٧٨

Uj  الإتاخةو ثكزثؤ فهابه، الأيء ي لم':ذكزةيأإل
ثعال;اممه لموو مهوحلأو؛ منها ب؛ىة ثبتها لمْ؟كذ وما حجه، القياس لأف 

]اوقرة:ه'اآ[.ه جميعا ا1نيإ_ا ؤ، ما 

'.١^١١ jpواصثمى رب عل الدليل مام ما عئوثها مذ حتخ 
فضو:وضشم

محيم ظإ ممال: ، ٥٥١لقزو حميثة؛ ناح الم، خموِ\0 اكالث،: القنب 
أبوذاويووا0 هتلها. عن ش ه البذ لأف الصماJغ؛ ]الأئدة:ا'أا[إلأ ألموطثاثن.ه 

مبي-زلأبجاصه•

تجي،فالأٍَنلالخل.]ا[انتانلأل 
علنها؟عترها قياس ق هوالضابط ما مائل؛ مال، فإن 

فمدصعيف، هومعروف— —كإ الئنه وقاس نبه، قياس قاموا هم ذالخوا'--،ت 
الإن؛وعقليل، قبو يكر ما فمثلا طيعته، ل عنه وينتلف للثي؛ مثابا الثيء يكون 
هووالمزسوالحعار البئل وكيلك ، فهوحلأو ذلك ومع ا-اءرذان، و المآر س مريب 
عانها.متموص هذه إن يقال: لكن بنص؛ س بعضهم مريب 

ص•فيها ليس الثأر مائل• مال مإن 
حبث.الفأر أن والعدوان العمل جهة س شك لا فالخواب: 

الحل.فالأصل ثيء ق .( LisSwإذا قاعده: ء1دنا حال ثل عل 



٥٧٩ةتاواامج)طبئبملوص( 

^نم^ملمحُةئم؛بم'لإ؛، 
محقاحولآ؛ت.

دودادسا.لأنه ١^^؛ عرم حاميت ابن وهاو 
ككلبالتو، دظمُْفى محترم ما البحري مى يوم لا ائحاذ؛ عئ ايو ومحاو 

والأولأول.ؤإننانه، وخنزيره اأا:ء 
صثنبمسينلإءثزجه

فضو:نيابجْثهوَث

ؤ\0ي.الخلالإ قوم أخمد زي 
يلبمت١^١٥; أوة كال قإذ التجاثه، ئففا أكؤ اق هي اكاضى: قال 

روايتان.يضها ؤق حزام. ولبنها و-قمها قال؛ جلاثه، 
مويبمئوم يرم؛ ع؛و أكلها إف أحرى؛ ووايه أحمد ص مونى أف ابن وقال 

]س:ا[ؤبمئآلآمح4  ٢٥^١٢!؛، ممال: 
أكلعن س اطه وسول ررش قال؛ عتر ابن روى 1ا اآدهسا؛ ظاهر والأول 

ززاةأنوداثدّؤأ0يا(( ١^ 
الإبلعن س افب وسول راش قال؛ العاص بن عنرو بن اش عد وعن 

لأئلعاهالأئ؛،نلأ:زءا
شتحمحوه((زثاةهلا



سقضاه1همهمصالإئماسبجينل ٥٨٠

المحروتجبس اشجانات، أض ض بحسها وكراهتها محريمها، نيرول 
يمحئئمحنعمن ابن لأف الطائرثلايا؛ ومحس معناْ، واتمزهِفى للحم، ليلئ؛ أربعتن 

كاذإذاأنادائهاجها؛لأا.
عمر•ابن يثر ثلاثا؛ محس امحع أف أخمد؛ وعن 

الرردعبن يكرم فيا محل؛ 

كا-اثلأله؛نغز، غا، أوتئد ياشجاتات والقار الزرؤع من نش وما 
ا-اتلألهاا'.محأفتت أجزاؤها، فه وترقى داضاتات، يتعدى لأيه 

لكمحإداصاطاماتا٢ل

حمُا'بن أحد عن روا:ظن وهما محربمها، ق حلأثا محها أن فهنا ايلاله t ١ ت 
يطهرائجامات أن وش؛ مغروفة قاعدة عل ةولُ بش تحرم• لا إيا قال؛ فغن لآُهالئئ، 

اشائتؤإذا عاقا، فالم:ش اّسحالإلدم، \وزيس اسمن إن وقال: بالامتحالة، 
حكمها.يزول ءاو4 أحرى •صن إل ئجامة ال 

يجسوكل ثجة، فصارت بنجس ثعدت أتبما إل نظن حرام• إما قال؛ وض 
خرام•

منوالثمار الررؤع من مني ما ايلألة، من أقوى فيه الخلاف أيقا هدا ]٢[ 
بالطامروثزولينمى حى يجس، لأنه نجرم؛ ثترْ إن يقول،• من العلياء فمن ثجامات 
النجاسة.

اكي)آ/مااإ(.:ا(اظر:





اسقضاه1همنيصالإئماسبجءنبل ٥٨٢

ذلكفإن يضر لا وجه عل بدوا؛ سم لوخلط أنه رراكرة®. دوله1 من وعلم 
امحم.انممى انم فإذا ١^، عل امحم ونناط امحم ندان لأف به؛ 1ز لا 

تحزمأنه مفيد؛، قاعد؛ أيصا هذه جثدهء مذ ء مل إئلأف عثه تحزم ®ي ونوله؛ 
٢[.]النماء:؟ آُذسكلمه Jثتاوأ يقول! اممه لأن جنده؛ من سكا يتلف أن الإنسان عل 

عثكحزم عله؛ يعتدي أن غثرك عل تحرم لكن فإذا عندك، ا-بمدأمانه ولأن 
ءاايه.يعتدي أن أنت، 

لأنذلك،؛ أسته وما والآ•ءضاء وال^5يد بالكل الثمع تحرم أنه يأخذ هنا ومن 
لإنت،إذا ولأثك بمدك؛ أuنة لأ٣ا •/١؛؛ وإئلأدها إ:لأدها، بمتلزم ؛دبم، ١^٤ 

والنثعةمحمق، لك، حصل الذي والضزر ثتجح، لا وقد العملئة فمدثنجح لعزك ببما 
مفلنونثيء لرجاء يقيسا محرما ميئا ئركب أن يمكن ولا محمقة، عثر للاتحر التي 

موهوم.

الإ؛ائuت، فإذا بالأنماء التق محريم ل العلة من هذا كان إذا قاتل: قال فإذا 
نالته؟العلة لأن بأعضائه؛ التق حوز يض 

الضقال وفدا الإحرام؛ أجل من ولكن الضزر، أجل من لا سحها لا نقول: 
ىوزطااك،مْذا«م.

(،٣٢ ٠٧رقم)العظم، بجد الحفار j باب ا-بمائز، محاب وأبوداود: ؛،(، A/n)أحد م أحرجه )١( 
عاتشةحديث من (، ١٦١٦)رنم اليمى، عظام كسر عن الهي باب الجتائز، كتاب مجاجه؛ وابن 

قعقبمها.



٥٨٢كتاواامع)واوا«ادحلسم( 

القمعتجرم أنه ابمايز كتاب ق )الإقناع( صاحب ؤمنهم خئهإق الئتإء وذكر 
هوالديوهذا محرمة، موته بعد حى لأما موته؛ بعد حا ولوأوصى قالوات بالأعضاء، 

"قياةإبقاء تجوز؛ أنه يرون الناحرون يسإ ولا الئلمام من كثثر كان ؤإن عندي يتوجه 
أوراحح، إما هو بل متيمنا، معلوما ليس حياته إبقاء إن فيقال• المضهلر، الأجر 

أعضائه.من شيئا أن لنا يبيح لا وهذا وعدمه، الثححان 
هداحياة إبقاء أحل من بنمي أخاطر كيث حي، كل مال الموت؛ يقول• ثم 

عدا. oUاتزم لربمت إن اثدي اويل 
ثكلا I فنقول واحدة، كلية عل ان الإئيبش أن يمكن إنه قالوات ؤإن والكلية 

عَةتجل،الحكيم العليم حلممهإ الذي لأن وهوالحكمة؛ المصلحة هو ككين وحوي أن 
للدن.فلأثالئ،أنبماةاصن^ 

عليهايكون ربإ أحتها، أحذمت، إذا تليْه الأخرى ثبر أن يضمن من ثمثقولت 
عليهايصعم، فإما صعهل عليها كان ؤإذا بولا، يكون حى تحميه مما حا يمؤ بإ صعط 
نفد.إضرار ق الثمي، ارمنتأا فمكون والماد؛ الثعسم، 

بدمه؟اذ الأنسمع أن تثيحون هل قائل: قال فإن 
يرصعهالذي فهوكاللبن غثرْ؛ نحلمه الدم لأن وذللث، هدا؛ سح نعم، فالحواب: 

الدمأما أحرى، ص؛ ئثأ أن بمكن لا فالأعضاء الأعض>اء، بخلاف بدله، ويأق الطنل، 
أفياءيأكل أن بدمه ثمع من يأمرون ولهذا أيصا؛ مريعا ويعود عاد، سحمب، إذا فإثه 
الدم.إل للوصول أمنيع حركون الصائلات من 





٥٨٥ةتابامجروابئبملسم( 

ئفل:واكطئا"

ماؤإلأ يعال؛ افه لمول ناوله؛ أيح عليه، حرم ها ء مي إل امحهلر محإن 
إوههتالأنعام:ا'ا>[اأأ'.١^^ 

ؤإثإللوم، سعا ليس هذا ويقول• الدم عن عوصا يأخذ ان إنمائل• قال فإن 
عليه؟حصل الد.ى التعب هومقابل 

آتيواهوحئم أمحع اقث دأنل أزترأ فل ثالوأأناأيح ئأئتم ؤد'لأث فالخواب: 
يعطيهثمنه.قارورة ل اآريض وجده وؤتذ«اإن للدم؛ حقيقة الثمن ]القرة؛هبآ[ 

حصلالذي التعب مول! عليه• حصل الذي التعب مقابل ق هذا إن وقوله• 
فهذاأوأكقز، ؤيال متة أوولأُث، ييال مثة وهويأحن• ريالأت، عثرة اوي يلا عليه 

بحلأشق•
لةا:ل:مامحماق؛عبالأم؟وثل:كونسب؛مض؟فإن 

عنمتهيئن لننا واتكافئ حلال، فهو حري كافئ أنه ثعلمم لر إذا فالخوابج: 
ألد؛ني قنولإ لإ ءي،آؤبم تعال: ^ ١١قال إليه، الإحان 

[.]ا،لمتحةته ه ءأ*رم يبميطؤأ أف ي؛كآ 
هومن الضئث عل هؤ الرصؤع هل ؟ ١٤٠۶٥^من الغواف هذا أين ا ١ ] 

ر:طاضثمأكلئسمام؟
الاصطرار.عد الحرم 3،جل محل الشحيح! العنوان الثان،؛إدزكون ا-قواب! 

متزوهذا إليه. الصرور0 أ-لأوكلم ما إلا يعيي! ٢^٢؛^ه ما ؤإلأ ]٢[ 



اصضاه1نييههالإداسبجينل ٥٨٦

ووايتان؛ماناح قدو زل 
س؛لأتمُبججمحصتيص إخدامحا:مئطزشُ، 

ززايه.اواخه كزوو شوا، 

وجاء١[، ]الأنعام:ا'١ إله أصثليزئن إلا، عوؤ قثدت>ئإماحوم تعالت هوله من 
ألنسةعصئأ ءؤ-ممئ تعال• قوله ؤمئها الأية، هد>ه منها محور عدة ق المعز هذا 

ثاةلائم تثجانف عث محتمتة 1، آصئلز ^٥٣:, تعال؛ قوله إل أهير4 وثم وأذم 
آلخنزروثم ءآلد'م آلمي—ته ءيًكم حرم ^^١ وقال؛ لالاثدة؛"آ[، ه نصر عغور آئة 
هقبمث ععؤث آثة إة ثقو ةلآ,ائم عاد ولا خأ أصّْلزعت ثن أثم كم يهء فل وتآ 

]اوقرة:ما[.

ثزطان!يشرط ولكن 

عزه.يوجد لا بحيث الصرورة؛ محمق الأول؛ الشزط 

به.الصرورة زوال محمق الئاق؛ الئزط 
إليه.مصعوا يكن لر بعزم اصطراره أمكزإزاله إذا أنه؛ هدين الثزطي، وجه 

غيرلمصلحة معلوم لمحرم ^١^، ٧١هدا صار به الصرورة ثزل إ إذا أيه والثاق؛ 
معلوم.غير بحكم المعلوم امحم يتثثي أن يمكن ولا نعلومة، 

ثزش؛من بد فلا 

شموروٌ.ألا;1^ الأئل: 
به.الصرورة انتفاء محمق والثارأت 



٥٨٧؛ء1واارعع)واب«ابملسم( 

LpU : ا!ئع،ثُ، ص ند يازثة ثنام لأنه الئع؛ ثة
كالخلأو.

وجهان؛فيه ونمه، يد ما أكل علته نجب وهل 
]الساء:ا'آ[.١ستك٠jيم وولأ ثعال؛ اممه لمول نجب؛ أحدمحا؛ 

مح؛َلأتج4رمحُمح4ئممه.
الأو؟نللث، أل الله ومول صاحس، حدامه ين الله عبد عذ روي وهمد 

أ\عأف يأش أيام، يلاثه بحمر، وماء يتحزير لخم ومعه حبمه، 
^تجلث،بمنابمماتر

أو؟كممييشح هل ولكذ للئرورة؛ ^٢ ٠٠٤١أكل له محاح أيه هدا من محم آ ت١ 
رممه؟بعائد 

أنوجب للمرورة ماأيح لأن مابمدرممه؛ إلا لايأكل ائه الثاف، الصواب؛ 
فأكلتحو وهو ت ص افر كئمواة، نجد ألا نجثى كان إذا إلا مدرها، ممدر 

يخلما يأكل أو يشح، أن بأس لا فهنا أمامه، شامه تحد ألا يمشى لأنه وقح؛ بنها 
منها.معه وتحمل رممه 

هورحمةأو الوجوب، يتاق فلا للتحريم رثع هدا فهل يايواز، يلنا فإذا 
الوجوب؟فينافي 

نجبيأكل؛ أن عليه فيجب الوجوب، ينال فلا تحريم ريع أنه الصواب الخواب؛ 
معالأكل عن وائمتع لالا»:ا،٢[، مثأوأ ^ولأ تعال؛ لموله يأكل؛ أن عليه 

لنمه.قاتل عليه المدرة 



حتيلاحعدبن الإمام ص اه1وإي ض المميق  ٥٨٨

الناسبعض يفعله ما طريقة الدين ل والصلأل العمل ق السمه من نرى وفدا 

هذافإن عندهم؛ الأمور ولاة عل احتجاجا والشراب؛ الطعام عن يضربون الدين 
الدين.ق وصلال العمل ق نتمه نمه، 

ثمحدثت الي الحكومات تسلط وربإ لنمه، قاتلا لكان هذا لومات أرأيتم 
•ثيءإإ ولنيضثرف والسراب• الطعام عن أصربوا دمولت 

أن:أكلمابمدتفه.اضيإلأكلادمم؛ عف نجب أنه 
يناش عد بحديث واستدل لانجب. قال؛ يعصهم رِمحهآثئأن اخلولف ذكر ثم 

منه؛الأكل ترك أنه حذافه بن اطه لجد فيه وصح الحديث هذا لكن '؛ رؤهبمغنر حذافه 
أنهينعش المروره، لانيحه افه سبيل ق والخهاد اممه، سبيل ل ابهاد ياب من لأيه 

اممه.سبيل ق ابهاد مقام ي الصرورة عند له نجلو ما يفعل أن ان للامتحوز لا 
آبى،• لحلوق القرآن إن ت يقول أن عل أرغم لما ^٥٢٥ أحمد الإمام أن مجد وفذا 
الماس،لقاله قاله لو لأمه أبى؛ ولكنه يمثل، أن يمثع ولا يملون، الماس وهويشاهد 

الله.سبيل ق انجهاد باك، س هذا صار منه امثع فلتا 
بالإسلاميشمت لا أن لأجل أنه امتناعه؛ ّثب _ نيؤهه حذافه بن اممه فعبد 

أشتةوما خنزير. لحم وأكل بالخمر، ممزوجا ماء سرب المسللألم هذا مقول؛ ملكه، 
بالخمرمرج ما يثرب وأن للصرورة، الخنزير لحم يأكل أن له جائز فهو ؤإلأ ذللث،، 

للصرورة.

مرملا.الزهري حديث س (، ٠٣٦ — ٩٣٥ / TU)دمئق تاؤخ ق عساكر ابن أحرجه )١( 



٥٨٩ةتاد،اسء)باسئبملسم( 

ضو لأئ صزونته 5ثو به لثس مذ طعام اصطرإل ومن 
وأبجزأحده، ثزثة نتنه عق بمدئ 1ن ثه ُئثن نإلثدثه هبه. عق منةإعانه 

0\يتوئاوئرمحُيضو، 
^عشتيها:ونئلكنكزْ،ظأن;ij لأثة ظ؛ ممن 

ظتكهااُ.من ه صآزأم لأئة ش؛ 

أوأن:أكلحنى:شع؟

الأكل،من يمممي حلال بمي؛ له اف يأق ربا لأيه بمزود؛ أن الأفشل ءالحوابت 
وجوب،•ولا 

صرورةالطعام صاحب ق وليس ان، إئطعام إل ان الإئاصطث إذا ا ١ ] 
بممع،أن يجب لا ولكذ له؛ يذله أن الطعام صاحب عل وحب اكطئ هذا كصرورة 

عثرةيساوي وهو ييال، بمئة لكذ أبذله أنا قال! فلو يتى، أن لا يذله أن يجب 
عثرةإلا لاأعطيك قاوت إياه فإذاأعطاه أعطني. قبلت يقول: أن فللشلث ريالأت، 
وينك.ينه فالعهد ييالأت. 

واصح.وهدا التل، ثمن إلا يلرمه فلا العاقد اصهلرإليه العمد هذا يقول: 

وذلكمنه؛ يأحده حر يماناله أن هللمضطث بثمن؛ ولا بممع لا بمليه أن أى فإن 
هداصرورة ذئع عليه الواجب إن إل عليه، واوحت، أمر من امنع الطعام صاحب لأن 

ذلك.عل يقاتله أن فله امنع فإذا الضطئ، 
يمثالهلكن أكله، المضطرالذي يضمنه منه وأحده عثه غثه لوأنه الخال هده ول 

زيادة.يدون متقوما كان إن وقيمته مثليا كان إن 



ئهئاأ؛تة بأكل مثة هطابش لثائب، وطعاما منه، الفم وجد نإف 
ذب ئ الأيتهادَ، تت \ن°ذك س بالض، تتت إ:امحها لأو أزل؛ 

كملج؛لآةضوإياو
صانآلصند يبح إدا الحرم لأف ظويلذ؛ وصدا مة الحرم وجد و1ل 

محريإناآُ.فيه مجثؤع ا؛قزاء، ولزمة متته، 

هومنتة؟! جيفة يزى أن مسه يطيب فمن شك، لا العز طعام أحثنهإ [ ١ ] 
بعيد.فهذا اقة. أكل مسكثستطيب كاثت إن ومولت طيبه سمينه شاة يرى 

لواحاه لأن حال؛ ُتكل أحثه طعام يقدم يعي• أحيه، طعام يأكل أنه فالصواب 
رصاه.فلايشرط الفبمطث، يز\ الطعام— بمول ~أى• بذله عليه لوجب موجودا الأن كان 

هومعلوم.كإ له يقمنه لكن أحيه، طعام يقدم أنه فالصواب 
اثتة،الشاة كل ثقول: نيته، شاة ووجد محرم، وهو ظبيا إنسان وجد لو ]٢[ 

جائزا.لكا0 الاخزام لولا الئذ أل مع القد، هذا تصد ولا 
لماسز وقو له، فحل مضهلز لأنه القلي؛ يقدم أنه هنا نلث، بلا فالصواب 

لدئعلقسه صاده لأثه جزاء؟ عليه هل الصد إل محرم اصتلر إذا فيا العلماء احتلاف، 
لكنالأذى، كفدية جزاء عليه أن ورجحنا له، أباحه اممه لأن عليه؛ جزاء أولا صرورته، 

اليد.بميم أن عليه الواحن،  JUكل عل 
ذبحإذا الحرم إن يمول،• الكلام، هذا المولمخ يقول كفن أتعجب وأنا 

يكنلر له اممه أحثه حين قتله إذا مئم، ضر هذا يقال: ولكن نيته؛ المخي صار المخي 
ذثاّ



٥٩١ةت1و،امج)بابئبملوبمرم( 

محلأظوها:ئفكااا.
هوما شحصل يقينا؛ يثلمه لأنه ليأكله؛ مسه؛ مذ ميء يطع لة محل ولا 
موهومءاآأٍَُ 

ميتاوجد ؤإف مباح، إيلامه لأل واكلة؛ متله مله الدم، مباح وجادآدميا نإف 
ئأمبالختر، حفظ فيه زلأة الأنة؛ عموم لادحولهل، مالأولإباحته؛ معصوما، 

مح؛ضسؤ:لأتااخ؛لآنم
طماكصظإالإا'ا.

وايياهدوالدس السلم بممل المعصوم لأن أحسذ؛ كان ينعصوم. لو [ ١ ] 
معصومضر آدميا وجد ولو للث،، أحا ليس السلم عدا من أن ومعلوم والمتأمن، 

ويأكله.يدبحه حربيا 

 ]٢[،،IJl  هوما محصل لأنه ظاهر؛ ظن فيه موهوم® هو ®ما فوله؛ لأن نفلئ؛ فيه
تحوزولا محرمة، مسه إن قالت لكني جوعه؛ يدير توف فإنه أكل إذا أنه إذا معلوم، 

فإنهمغموم؛ آحز رجل عفو ل ذلك كان لو ما ،، ٣١إبقاء أجل( من تأدر؛■قزمة أن 
لأيكنجوز؛ لا ملنا• صرورئه. فتزول يأكلها حى رجله ميمشر إنه ت قال فلو تجوز، لا 

له.تحل فلا بصزر؛ الصرورة تدمع إن،ا 
وجدإذا يمهرس* أصحابنا فيها اختلف كعا العاناء فيها اختلف مسألة هده ]٣[ 

لا؟أو صرورة، به يدي ما منه يأكل أو يأكله، فهل مضعلز، وهو ميتا، معصوما آدميا 
ا-؛قواب:فيهملأن:

ئقدتا.فكان ائت؛ خزمة من أج الحي محزمة لأن ;أكله؛ الأزل: المزل 



صضاهانييه4الإئمأسبجضو ٥٩٢

مزلا يوث تن؛؛ لا لأي ثزي؛ وُ لمْثح ^١ \1و% ذبذ ثإف 
فظالهَ؛أءبموثثايم ررإن ءقال: ١^؛، أة نشه أم ززت 1ا شفاآ؛ فها لألا 

لأنهمنه؛ الثزب قلة العطس؛ يدلإ بحمر ممزوجا ماء وجد ثإف حرم 
قلهاثلأك وحاف ثمه، يدنعها مائعا يجد ولمْ بلمثة، عص ؤإف اقلأك. به بمدى 

الينلأو'ل ليثن؛ يا اومة من له المت هذا لأن لا:أكله؛ الثاف: والقنل 
هوالأحبر وهدا حثا<اُا؛، ككنرْ الت عفنم ءم وملم: آله وعل عليه اممه صل 

١^احياث وهوأيما زحمذس اظابام'أ أي قول الأئل المزل ولكن ؛ ١^^١٢٠
الت.-محزمة من اعظأ محزمة\مأ لأن الأزل؛ هو الكاص دا هي 

لأنحا؛ عص لقمة لدلإ إلا الحال، هذْ ل إلا شزبه يجوز لا ام [ ١ ] 
عطثانإنه لوقال: لكن اللممة؛ به فتندسر ماح مائل الحمر إن إذ ثندؤع، هنا الصرورة 

بمشإن لكن إمحللاقا؛ العطش -يا بمدى لا الخمر بمربه؛ لا الخمر من كأنا ووجد جدا 
العموم.ق دحلت، العطش ثدلإ أما الوقؤع— عل ثدل لا هدم ~و)إن( 
^JUU  إلأ عص؛ حوم ما ثثلرلكر tالماءكآن ولثذا [؛ ١١لالأنعام:ه ه إنه آصعليزقن 4؛
العطش.به يندى لأنه شزبه؛ يجوز إليه اصعلز إذا بحمر المزوج 

(،٣٢ ٠٧)رثم الطم، محو الحفار j باب الخاتن، كاب وأبوداود: )A/1؛،(، أحد الإuم )ا(أحرح< 
عاتثةحدث من (، ١٦١)٦ رنم الستؤ، عظام كر عن الهي باب ابناتز' كتاب ماجه• وابن 

اكي)بم/اآأ(،والإضاف)،ا/أبم(.)آ(انظر:
الهداة)ص:ههه(.)٣(انظر: 



٥٩٣هابامج)بمبئبملوبمرم( 

مثمرةبأشجار م فينن محل: 

روايات:ثلاث مميه ئاظز، ولا قا، حائط لا بثمزة مؤ ومن 

نامزتثاو: ؤيب، م عن روي لما ولايئمل؛ منه، يأكل أف لة إحدائن■ 
بالمحار،يئزوف ئكانوا ، ٤٧وم نئن؛، بن الئحم-ن وعد نالك، بن أنن نع 

حثه.يتخذ ولا يأكل عمر: وقاو أثواههم. مأكثوذق 
اقرابع روى لما يصرب؛ ولا بحجر يرمي ولا نمط، ما ناح والئاته: 

صحح.حديث، وثع؛؛ ما وثل ثرم ررلأ لة: ثاو< افه. زثوو 
نوىة جابما؛ فن لإ إذ ثأكل زلا خابما، 'كال الأكل!ذ لة ثاك١كه: 

صلم،صشضمح.محشوضماض،
حنجومن علمته، ثيء ئلأ حتنه، متخذ ع؛ر الحاجة، ذي من منه أصاب راما ممال: 

حنن.حد.يثا هدا والعموبه،ا مثلته، عزامه ئعلمته ء بثي منه 

به.يندؤع لا لأنه العطش؛ لدئع ال؛حت، الخمر يثزب أن تحوز لا إدل: 
ثزطان:له الئرورة عند ا>ام جواز أن محل مل ذكزنا وند 

الاصطرارإليه.بمص أن الأوو: 

به.المروره ثنيفر أن والثانرت 

اماشة لدي، كان i ولشا لرتحل، الخز النطشلأبملجبثزب كان وإذا 
ئربه-جار  ١٢عص:



حنبلاح«دبث الإمام ص ي اه1ني على المميق  ٥٩٤

وووتاتاونع وِفي 
والناقلاءيأكل حاوية العادة لأل هوكالئمزة؛ إخداحات 

•وثحومحا 

أتلزالة_وزإوها زثئ لأم لِخيمت ١^ لأف لأتاخ؛ ثاكاط: 
١^١؛•بجلأب 

إذالإاس: ابن ء ١^أخاJ؛ ة لَقفيز أنَلئكاظئ، محوطا ^ ثنا 
دأس.هلا حائط لمْتكذ ؤإل يأكل، ملأ لهوحريم، حائط، عليها كاف 

وواقان؛الماشية لبن وِفي 
ر>يذا1اززىامحن،ضتئزة،أفالبئو.مال: صكاشزة؛ إخدامحا: 

ملبملمبأذف قإف ضاحبجا، فيها ثاشتة عل خدمحآ آم 
^لإنجي،ّس،ثلأبمو((

صحح.حديث 

قدكان إذا العام قاءف أوالخاص، العام النزف إل هذاثرحع أن الظاي [ ١ ] 
يدكركعا ياكل أن أوغيره أوالعب الئخل محار مر إذا الرجل أن الناس عادة ق جرى 
العام.هوالعزف وهلءا ياكل، أن فله سائما؛ الشام بلاد ق ذلك 

أن:أكلوالالخاس أذن وقد كرها، كان الزلخل هدا أن نيم فإذا الخاحش النزق أثا 
يسمحون«اذالا الناس بأن جرئت، العادة كائن، إذا أما يأكل، أن له ستانه؛ بس 

فإنهلأتحلالأكل.



٥٩٥ةتاباثمعرباسمابموسم( 

محهررلأىينكسكثاكاط:لأتحلمحضركنو 
علته.مممق إلابإدنه،، 

nnn

رثوفتهيعال افه يحند الراع الجلد ثم 

الخامزالج1د عروجل اف بمشيته ثيله 
؛piياب ووله 

Xء أ* 





٥٩٧فهرسالأحادوهوامحو1ر 

وا؛اأثارفهرس 

ااهم،هالا*أء* اسويث 

٢٨٠أبمأبجابمأ>و 
٣٥١ُوئتن\ي 

٤٨٣بعناق الصلاة يعد يضص أن نيار ين بردة لأي أجار 
٣٢١

٤٠١هئ أحابثتثا 
١٥ ٢ ٥، ١ ١ ٥، ٠ الئ.تحن.........................٦ وعبد ١^  Isض إل الأَنإء ك
٥١٧وsمان متتان لنا أحك 

٥٧منلإاأتذىإأل٣واإليهآLوا 
٥٣٠......أةأنتكسلوؤيماضءمحل.......لأ......ّّّّ...........

٤٠٣.....٠٠٠.......٠٠الئنز زم:ت ئامحا مذ اءاث ه ثائثا من الثل أمل ؛^١ 
٢٣٧.ا.... ركعتي....ّ.........ا..ؤ..يصل حش عئلز 3لأ النجد أحدك,لم ذحل إذا 
٣٦٨......كلتيبجاشاة.ّ.ّّّّ..؛لألأ.ؤ.ؤؤ.....ء.........محي إدا 
٥٥٨واوراا<سا..................إحداها نبتا ملتعسلة أحد.ك,لم إثاء ث/_ب إدا 

١٤ ١ حجك صايعِفي أنش ما عزذ ل اصع 
٤٥٥مصاء أحسنهم الناس حم هإ0 أعطوه؛ 
١٤ ثوبيه وكفنوهِق وساو.ر، بإء اعسلوه 



ءت؛لاحمدبن الإمام ص ي الكاي هلي المميق  ٥٩٨

٤١٦ا1كض:ة إلا اوءوش ضلأة أسل 
٣٧٣امؤلأ-مخ 

٤٤ثالوئا؛ أجي ناف اف اض 
1٢٥٥زناجدا بمأ0أمأوآونائنا

1٥٢٤ثاالئنظإ 
٤٠٧.............ا-ئثض عن حمق ائه إلا بالبيت؛ عهل.هلم آخر ؟كوف أف الثاس أمر 
٢٠٦تقه حرم إبراهيم إل 
٥٨٤علينا حرم فيا شفاءنا بجعل إ اف أن 
٥١١............................ آبائهم وأساء بانائهم القيامة يوم يدعون الناس أن 
١٣٠محرم وهو رأمه، احتجمِفي ه المي أن 
٤ ٩٧بعثر مئه أهدى ئا افي. أن 

٣٠٤محمحشصص....ّبب.........ّّّّّّؤّ.....؛؛ّ..
٤٦٤.ّ......ّ. بقعة بيئة كل من يوحد أمرأف وتلمم آله وعل عليه اه صل البي أل 

١٥إنأنلأئىاِسيفي 
٣٠٩بجزام قؤي ذئثذم دظ؛كلم إف 
٣٦٣ء..٠..................ّ.. ّ قوقي....... بجزام ذدج' ورم دنا؛ى( إف 
٧٩ا«ت.ثتإت ما زثك عل ثك إف 
١٠٧أئحز حش أحل ^ ٨٥افدي مص إل 

٢٩٥، ٨٢أحل 
٢٥٣وملة ئانتلمه سعه وحد.ث إف 



٥٩٩ءوسالأحاددهوالأداد 

٥٤٥محلاإم ام j عرما _ إذ 

ا"؛،هما،ا/ا/،ه؛ا،ما"مآ،مأ•؛\ئ\\ؤٍ\وم 
٣٢٥عِفيش.........ب...„....„...............ب. 

٢٥٦،٢٥٥حاتيلإقاوذماه...
٣٥٣الممصخ التاء عل إي 
٣٢ُحإر يأق لا إثة 

٣٢بملأ;ئثثثا 
٣٢إن4ُلأبمأثثانلأبجمة 

٥٧٤إلالتسحراما،ؤلكذلمُ؟كر(بازضموثي 
١٢٥أوءنهل_،......................................أويت؛ح المحرم هؤج أن مى أثه 
١٠٦بعرفه عرفه يوم صوم عن ش أثه 

٥٧٤إياصغث4بلإ 
٢٩٥ثديا ودلاJت رأبي ثيدت إق 

٤٩٨، ٤٨٦....................... عكيل.....ممب وذكر أكل أيام الهميذ، أيام 
١٢٠ازبموامكiلم 

٠٣٤ ....................ّّّّّّّّ.ا.اا. ٠٠الدين والعلوِفي يإياكم ئنموا هولأة بأضال 
..ّ.ّا..ّ.هم:بجائةأللأبمإلأالهُ....؛....ّ.ّلأ.ّب.....لأ.؛.؛.

٤٨٧وليالتهى ايام ثلاثه 
١ ٢٣ؤلأيزكهلم......اا.....ا..ّ؟ّ... ولأحخأو،ز المانة اضُثنم لأتكلئهلم ثلاة 



^قضاه1همهمهدالإئماسوقءن؛ل ٦٠٠

١٨٤ال£أؤ\&1محئ 
٤٢٩،٤٠١،٢'٦٥،٣٢٩ثزة اج 

٢١خجصأيكؤمح 
٧^١حبمثي حط يز أف وافرطي حجي 
jix ٠٤ ٦ ٤، ٠ ٤ ، ٣٨١، ٣١٤فاهب \م

٨٤بعمرة.............■•••••••••••أمل من فؤق الودلع حجة عام المي. ْع حرجنا 

١ ٠٦الخأ العمزةِق دحلتر 
٥٢ئغناييخ،إلناَلأثه 

٣٢٦^^ثامح1لأإلأصُ.......................................
٥٣٠[؛:مثد....................................إذا لإشء ؤإذ خلال، اكلم دبط 
٣٨٤..................بست،رميت I يقول بغضنا ؤه افب رسول تع امحجة مى رجننا 

٣٨٦بجِضأليث،.همنمش.................................
٣٠٤والعفن..............•••.••••••..••••••الفلهر بمص مقل ه اممب رسول ركب 

٣٢١ذي امختثِسالأثا نىقا
^^^لش:زملأظلإلأش......................................مأا

٥٣٠تثواأئمزئوا 
٣٢جنتا..................٦ معل سشئ لمْ لإل ثاعدا، محفل لم°ئنشيع لإف ياذإ، صل 

٤٥٧قوثاثثأ 
٣١٨الئلأةأس 



٦٠١ضسالآء1دوهواأئ1ر 

٤١٦سواه............................ فيإ صلاة ألف مى نحئ هدا منجدي لب صلاه 
٢٧١طوايز1ضأضإإ 

٢٤٧الح،مءناوت ُنإإثائناءإِئ 
١٥٦..؛؛..................٠٠سوةأزمم.َها.ّ.......

٢٩١،٢٥٦،٢٦١الكلام...................يه اشَأناخ إلاأف ئلأة الين الواى 
١١٤...٠.................. وعمريك يجتالث، واأزوةسدك ويالصما ياكت طوافكا 

رايؤأُت الناص وناء طوِفي؛_ 
٣٦٢أو:يمع.....ب.ؤؤ..ّ.ّّا.ّ.؛.؛..ؤؤؤ..... كِهطؤو 

٣٦٦وى-ممىمحاين 
٢٨٩أصم حج العمنْ 
٦٧حجه ثعدل رمصاوا 3، عمرْ 

٤٩٠امحاةامح،مثثا 
3٥٤٥لأظكل ه ؤدتِفي قإف 

٥٧ومنحر طريئ، مكه بماج 
٣٩٥هممن 

3٣٥٨،٣٥٣التمصزؤممل 

٤٨٢ئي>دءُئتئلأممهك 
0٠و 

٣٢٤القطو\لحض 

٢ ٠٦٧ ٠ ٠ ّ ..... ٠.......٠ الصلأةّ نؤسبمصاء ولا ااصوم مصاء قتومر دلك يصيسا كال 
٥٨٢.......؛ كنزظكمْئا 



٥٩٢ك1رظمايتصئا 
٤٨٥كل1اماهمسذج 

٥٢٤ي...........................- يكون ما أؤم يجدونه عله اممه استر يكر عظم كز 
٥٠٨س؛سسته كوعلأم 

٣٤٨وطرئ تنم فه وكز متمم ثش م
٥٦٣امميالآننئثيلا0 

حلهلزمزأذي، زمِلإخناِمه اهُءزيم كئئأثث١^،ظز ءؤَوو م وه 
٣٦١، ٣٥٨أذ:طوفدالإت مز 

٣٦٢لأأحلشأنخن 
١ ٤٨، ١ ٤ ٦ ، ١  ٤٣، ١  ٣٥زأتة محئزوا لا 

٤٩٩لأتزحغِفيءناوس 
٤٣٣...........ء....ااا ^^بهإبم:ض...ءء....

٣٤٤الشنز ابمزة لاتزئوا 

٣٤محزم لأتثافثاصأةإلأتعذي 
م\ا٤لأنشداوخاز 

١١٤١^.؛ تبز لأ 
rAU\'\،لأخزج 

٣٨^•••••••••••ثاهدإلأ وووجها الأخرأذثصوم واليوم باش ئوبذ لأي بجو لا 
٢١٩لأقوخلأ-ثا 

٢٦٠لأ:طوفباكتتياف 



٦٠٢وا؛أئ1ر الأحادث فهرس 

٢١٧لايخاص 
١٣٣لايزايص 

٧١محثن:اظاؤوانزَلأتينز 
١٣٦ِلأ:صوت\ثوالأظن\0 

٤١١لأبمووآنيطأح،ؤامةجً
٤ ٠٧بالثت عهده آخز ؟كول حش أحد ينصرف لا 

١٢٦َلأبجحمحمولأ؛محولأه 
٣٠٥نبئ، نى نتاح بر لا، 

١١٩وشيَالخق 
١٧٥^٠ وشإومحة4ش 

٥١١يكلظدروزاأ:زماكا0مفخ 
٤٨٣

٩٤افدي...............................سقت ما انتدثزت ما أمرى مذ ثوانتملت 
٦\حأ نئالث،;مملميض،ؤلا لَ

٥٢٤يزاوثذن\ظن 
٣٥٠اشث.................................. التاء ثل ه خلى التاء م بز 

٥٣٨،٥٣٥،٥٣٠، ٥٢٩.......................بافِشئو 
U ٥٥٦ظوا ء اض ام زذكن الدم أن؛ز

٢٢٣نا:لأمألور 
UU أزى، ^u،،١٢٩النجع;لغ؛



^قضامانينيصالإئماسبجضل

٢٢٢

٢٥ينع ^١١،^^؛ مروا 
٢٧٢.ب.ى ننأخدثِفيمناساخِثُمحنأس....ب..ب..

افُمحئ....................................؛أضسأئن\وضلينأسوك 
٢ ٠٨اض....................... لم°نحئمها منألة عى نأل وجل جرما الثاس منأمظم 

٤٨٤أحرى مكاما يليعل الصلاة نبل يبح من 
٣٢٦ثر ئلتس تش عذ وغب س
ثنيتاأوثهيد...............ّ.؟..............ّّها؛له كئت رارؤاأوزارلتري من 
٠٤ ٤ ئدمع حص وومف هذه، صلأسا ثهد من 
٤ ٠٨يدع حص معنا ووس ئذْ، صلاتا سهد من 

مزني................؛؛..؛..........ؤ..ؤؤ.ءلألأ.هخ؛ظمءمنا 
٣٠٣ب٠.٠ّّّّ٠٠^ثأنيمbةمنتكةّا.ّب.ببب...

١٣٦

٣٤٣ااّ.......اا.ا..ب.ب.ب...ا..ّّّّلألألأ 

٧ئالثطعة ^ ٥١يطع أذ ثدر من 
٤٩٨عند.وا هى ينطيه يحن 

...........لأبلألأبلأ.ب........؟ّياايعدموما( أمه عن الصدقة عن سأله الذ.ي )ِفي و>و؟' 
٢٥ممي،زلكأخئ 

٤٨٥ثلاث موق، الأضاحي لحوم الحار عن ش
٤٦سترمه عذ حج ثم مسك، عن هيج 



٦٠٥هوس 

١١٤عنزتك تكال هده 

١٥٦هأز1ثازإوهاس..ب..............س......... 
٠١سةننئهمظنحنصماي 

٥١٧مالءوثظة،ايه 
ّآ٤ ٧ ، ٠١٢ ٦ مزئف كثها وعزمه هاهنا رممت 
٣٢٢"م........................ض;طن زازتفنوا نزقنن، زجع"5^1 ثائتأ زمت 

٥٦نكه من تبملوف مآكه أنل وكيلك 
١٣٦زلامحظوة 

٢٠٨زلابمثدشزمحا 
٥٠٦

١١٢ن}نَلأأوثن1\قتيس 
٥٢٧زبيدأخدىإشفن؛ة 

٣٤٧رزئ ذم 
٢٢٤:اأاعمظسلاكلإ يََ َ و

٠٥ ..٠ ّ ّ . • ......١ ٠ ..٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ النازل مزن نجل. لأنل ومت الني. إن اأؤثن؛ن، أُثر يا 
٣٦اللما من ءئرم ما الرصاع من محرم 

٥٢٢مول:1زبطنياش 

X أءX





الخوالدفهرس 

الهوائيلهوس 

اكثهةاا تأا>الفانية 

٥الهجرة من التاسعة الثثة ا-نيِق فرض 
٢٠يايته ان؛ الإنعل يوحد ما هي الخمارة 
٢٠الباطل.............أوإحقاق الخى إبطال بما محي ما عنها الهي ورد التي الرشوة 

٢١سمطت العبادة من ذمته ابرأ إدا ان الإئ

٢ه ّ. . ٠ ؤ..٠ ؤ. ّ........١ أوالحاكم......... أووصيه وهوالأب ماله يل هوال4ى الولأ 
٤٦غرم عن ؤج لا الخج يربمة عنه من 

٤..٩ ..٠ .٠ ......١ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ.٠ ّ.........٠ . ١ هوالزمن والوقت الوئت، من مأخوذة ا،لواقيت 
 J٥٠عل أيار ذواشةشالآ

٦٦.....٠٠٠...٠.٠ّ....... ٠٠١الثنة.١.....من وقت أي ل معل وقت، لها لتس العمرة 
٧٦الثمظ دون المعنى الرثع أن العزة 
٩٦كاملة شاة كاملة، بمرة كاملة، ناقة يعني• جزور 

٩٦..........١ ٠ ّ...٠ ّ ّ ...... ١ ١ .١ .....٠ ١ ١ ّ ٠ ٠ بمرة أومع بينة مع وأ)تي.' الا.م أبنُفي 
١ ١٦.لأ........اا.ا................ الفضل والعمة! بالكإل، ادحْءود وصف، الحمد؛ 

١ ١٦الوجهان....ا.اّّّ.ّّّّّّ.....ا.اا........... تحوز ياضب أو بالفم )والمللف( 
١ ٢٣'.... ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ .٠ ......٠ ٠ ...٠ ٠ . ٠ . .١ ١ ؟. . ممنوعاته الإحرام! ومحفلورات هوالمع، الحظر 

١٢٥عنه انهل اد فيض النهذ 
١٢٧..اّا..٠ّّ١١١١١١ّّ......٠٠٠٠٠صحح..والعكس الأعلم، عق بالأحهس يستدل لا 



اصضاماششصالإئمأسبجحنبل ٦٠٨

١٣٦........... ..ا،ضط:أطيابتجلِفيكفنالمت،ومشافيحنمه...........
١٣٦المصر اموال الةان:

١٣٨اكأح:ضاشاء 
١٥٠ّ...............ّّّ...لألألأب. الطيب منه ؤيتحد للطيب، يشمل هوالدي الطيب 

١٦١ؤؤ.........؟......ّّ.ّ.ّ. المئل. بخلاف الهر، من قريتا سوك له حيوان اليص! 
١٦٤ّ•....٠.١٠بب......٠.....٠.؟...)مايج(•• عندنا العامة عند ويمي الفاسد، المد.ر1 

١٩١..... ٠١.....فيه توجن. ما كل ^ للحكم مثبته ثكون أن بلازم ليس ثبطة المالعلة 
٢٢٠الاعتبار فامد الص مقابلة القياسِفى 

٢٢٠الفقع هي اص 
٢٢٣؟.. ٠٠٠الاذ.حر يزال ولا المدينة، ق معروف جبل عيرت 
أحدوراء صغثر جبل إنه ت قتل ثور؛ 
٢٢٦محورها صمه ما يعني1 الخامعة حرم 
٢٣٦.... ٠٠السعى...؟عند من الآذ الناس منه يد-حل الذ.ي البابج يقابل محببه بني باب 

ِفىوئرل الطائف مى الثي. رُح حنن المعدة ذي ق كاست ١؛^^ عمزه 
٢٣٨اهزانة 

الأيترقكممه عل وطزمه الأيض إبطه محت النداء ونط يئذل أف الاصطاع 
٢٣٩

٢٤١^الطواف.......•••••••••••ق ذاحلأُ الحم يكوذ أذ بد لا أيه عق مممئوذ العقاه 
٤٢ ٨ .......... .....٠ .٠ ٠ ّ ٠ ٠ .٠ ..٠ ٠ ٠ أنفق..٠ مذ المحيط؛الك،تة ١^ ئو الئاذزنان 

٢٥٣واقمالأمد ^، ٧١يئن كانه ١^ 



٦٠٩الخوالد ؛هرس 

النازيراة أذ وهي عظشة، لفائدة كاف ضْ نل زامحا اي. واف 
٢٧٤يه وبمتئوا

فهيمزسه أشياء اش ذكز إذا يعني الفعل، ترسب المول ترتيب ,ل الأصل 
٢٨١يفعله مرسه 

١٢٨٥^۶( ثى أئل الثص 
٢٩٥..ينتفش لئلا ونحؤء؛ وعتل صمغ مى الثعز يثد ما الرأس عل بمع أف التلبيد 

٣٠٤•••••••••••••••••••••••••منراخ وص عزة ثى ا"لأدبم الم.بم هميهمعِفي دمنْ 
٠١٠ ٧ ١ ١ ١ ّ.. ؟ ّ ه الثسوJ عليه وقث الدي ا-إمتل عند كرْ صحزات ص، الصحنان 

كالحبلأثن له الأقوام موطئ لأف بالحبل؛ وثثهة ويمهم، يعني المشاة لحبل 
٣٠٧الممدود 

زسنؤإذا لكن لليثه، وأ:تأ أزل الاحتياط لوك قواصنا ليي الأم دام نا 
٣١٦ ١١٠٠.............١١ثم بدليل إلا أوحؤْ بدم افب عباد يلزم لا ئد فحتنثذ الواقعه 

٣٢٥.............................الممريط.جاسب، مذ آحز ثهلزيا ينثلزم العلوثْلزفج 
٣٣٨الطثن من هوحجر المدر 

٣٣٨\1شمئ الخزفهوالئن 
بتدكتثاشزْ هsكوئاائ، عبادْ الدبغ لأف ؛تل■؛؛ ضبخ دبغ يباشر أف اف للإنينبغي 

٣٤٥

عاشها.،الش الوايت، م عل العلإء1 ئال، بيده، وستئذ ثلائا ه الؤي دح 
٣٤٥تنه ومتى ثلاثا عاش فإيه 

٣٥٠القائدة.................... لعا.م زأم،ه؛ عل الموتى إمرار له يس لا الرأس أينع 
فيهؤمعل ا"لإ، أركان مى ركثاف فيه يفعل لأثث بدلك؛ نمي الأرم ا"اج يوم 



سقضالءاهمهمصالإئماسبجءنبل ٦١٠

٣٦٣واجإت.............................. ئلاثه أو الخج، واجات من ثا:بمان أيضا 
٣٦٤المحل..مى إليه آتوا أف ثني البيت فيها يزوروف الناس لأف نثارة؛ العننْ ئمثت 

الأاممحمحا.....ىب.....س------س
٠٤ ؤ....٢ ّ ......٠ ٠٠ ٠.٠٠ّ.ّ ّ ّ ّ ؤ......... ء. ؤ ثة بأنه ١^، الأقواوِفي أصتث 

٤٠٨المثرين الئنلف؛هإءاظه 

وميواثند مزيلمه، وق عزئه، وق المرؤة، وعل الصثا، عل ست،؛ الوقفات 
٤٠٩والهصر......الطول ءممم،ِق لكنها الوسهر. اينزة رمي وثني الأول، ابنر؛ 

كالمن س البي جب إل يدكا وعمرأف م أي اخيار أف المعلوم مى 
٤١٤.^ماله.ّّّ.ب.ب....ّ؛؛؛ّ؛.ّءءّ...بب...ءلأ.ء.

٤١٨الأم..التظل مل الخاغ الخغ ١^٠ محظورايا تستثا المادات حح 
٤٣٨سهإ..ّا. ^ ١١أحو بإ ١^^ مع \ذثثأص حصوو  Jpسكزان ي هل. الشع ى هل. 
٥٤ ٦ . ..؟ ّ. فهوثني.. محور لا ما فنل عن كان وما فهوتفريط، واجب رك عى كان ما 

٤٦٦فمحتجفظ،مكولسرسم...
٤.^١٧ ظهرهعل الئنئ ينام وهوأن علامه، وله سه، نصم، له ب ما !ن ٠۵١١من ا-غقدغ 
٤ ٧٧••••••••••• نسوان خمس الإبل محمى سنتان، المر محمى تنه، له ما العنم مى الئ 

٤٨١....؟؟؟ ٠٠الومت، هذا ق ، Jbأن بد فلا وانتهاء ابتداء وئتها الشائع حدد عبادة كل 
٤٨١.......................٠٠٠.......التمحية... حاومحت، الصلاة أثم إذا أته الصواب، 

٤٨٢وزايذ؛الأضاكا 
٤٨٤٠٠.والأوصاذإ بالمعافي أحكامها إد،اثرمهل ا؛دا، يأءيانم الآفخاءس راعي لا الثريعة 

٤٨٥........................... العيد ثوم يعد ايام ثلاثة الدبح أيام أن الراجح؛ القول 



٦١١الفوائد هوس 

الائام،فيها يخنث الئال أطلثت اللتاو، فيها دخلت الأثام أطلت إذا 
٤٨٦ذلل إلا 

٤٨٧صحح.............................. غم النزعية الأحكام ق بالخلاف التعليل 
٤٨٨ؤ.....ء ء ّ.......... عليه اأةيس الأخل عل الخسن باتماق إلا القاص صغ لا 

أنفيها يثق التي الأوقات هال0 ق سإ لا تلا الرمي يجوز أنه الراجح المول 
٤٨٨النهار ل اف الأنثرص 

ثملفلن عدر بلا رنها عن أخرجها إذا موقة همادة كل 
٤٩١الأضحية ق يجزئ لا العمياء أن الصواب 

٤٩١منه................ أوأول معناه ي كان ما به يلحق فإنه ثيء عل ثص إذا القمع 
٤ ٩٣....... ١ ١ .. ١ ١ ..... ١ ؟ ّ ّ شل مكروهة إما فيهات مول ما أكثر العصباء أن الصواب 

اليثب،وممهلوعة المرن، وممهلوعة الأذن، مقهلوعة يجزئ أما الصواب 
٤٩٤ونقمودة مرة لألما الألة؛ إلا 

٤٩٥به يضحى أن يجوز الخمي 
٤٩٥يجرئ..الدب، مقطوعة صأن وهي أنراليا من يأتنا الي الأسراليات إن ثقووت 
٤٩٥..؟ا؟االأ...... العظم؟ داخل ي اؤأ إن حيث سقي؛ لا الي العجفاء ثعرف كيف 

٤٩٦. ٠٠٠......................أثلاثا الأصحثة يجعل أن بمي إثه لآفههمآ؛ئه العلياء فال 
أعطنييقول؛ ويلازملث، يعرك الدي والعر سزالأ، سدي لا الذي هو القايع 

٤٩٧

٤ ٩٧... ١ ........ ..٠ ّ.٠ ٠ ّ ؤيتصدق ويدي يأكل أن له المنذورة الأضحية أن الصواب؛ 

٠٥٠ الأضحثة جلد بح حكم 



حنبلبق اس الإمام  ٥۵ق الئاش على اسق  ٦١٢

١النية ْع والدح بالتمن الأصحثة ثس 
٤................................. ثرومحل أربعة لها يشرط اما الأصحثة حلاصة 

٠٤ ٠ ٠ .....٠ .٠ ؤ. ؤ ؤ ؤ ؤ ّ.... ّ. .. ٠ باللغم السراء ثقع عري منها العصوي ليس الأصصة 
أيد............................٦قد الأم إذاثان الإلاد؛ ض ص ان الأزل 

.....ا..........هامحءلامح....................^^لضا
٩............................. والعيوب الشروط ق الأصحثة حكم العقيقة حتقم 

٩بأس......................... فلا ميله ذيحت ؤإن الساع، الينم ق ندح العقيقة 
•أنح...... كان ما والأمحل بأس، فلا مطبوخه لوم3ت لكن ؤا، العقيقة 

٠نسميه؟ هل مته نأن مل مات إذا 
٠••• ر...٠ ..... .....٠ ّ.٠ ّ ّ .... ٠ وأسإءآبائهم.٠ يأنإئهم القيامة يوم يدعون الناس 
٢ّ ّ ّ ّ ء .؟ تعال اممه إل اصيف ما وهكدا الثحن، وعد افه عيد اممه إل الأمإء أحب 

٢الأب جف ف منروعة العقيقة 
٣التحنيك مسألة و الاختلاف 

٤..... ّ.٠ ّ .......... بالدكاة إلا تحل لا فانه عله كان؛مدونا إذا تحلأو كيوان كل 

٤منعية دكاء بعتر مات ما الشزعت ق الميتة 
منأعم السرعي ، التعريففيها كون أن النادرة اثواصع س الميتة تحريف 

٥اللثوي التعريف 

٥العثرة عدم وهى نيحة علة فيه الخنزير 
٩؛.........................٠ أونقتلها؟ ندتجها فكيث الخراد س أكياتا اشئنا إذا 

٥٢١اا.لألأ...........ّ.؟......ّّاّّ دييحته محل فلا مرثي، فهو مراسا صار إذا المسلم 

٥

٥



٦١٣قهوسالفراثاو 

٥٢١دين عل مز لا مركو الصلاة تاوك 

ضعليا تحزم ولا عله تحزم لا مما اضرئ أو البجودي ذتجه U أنه الئحح 
٥٢٢خلال 

٥٢٦محزم فهو عفلم عليه صدق ما كل 
٥٢٧. للثزع.....س...„.ازاممة هي احي والدئحة احي القتلة 

٥٢٨.....ثزط.................يالسهولأما سقْل ولا واجبة التسمية أن ت الصحيح 
٥٢٩.............................إذاأكللإجطليه 

٥٢٩•••••••••••••••••••••••••حرام فهي دم إماو بدون ودبمحها الدم بمهر فلم لوبمؤ 
سقطلا لك»■, هذه، يصلانه يأثم لا فإنه ناسا ء وصْ شر , صأ اف الأنأن لب 

٠٥٣١ ّ ٠ .٠ .٠ .٠ .٠ ٠ مه. فنل عن يبحث، بل عزه، فنل عن يحث أن ان للأنينبض لا 
١٥٣ سال.......فلا والثلأمة الصحة وجه عل وم فمد أهاله من وي ما أن الأصل 

٥٣٢.....٠ .٠ ..٠ ٠ يكلم ولا ؤيأكل بمئي أن واجه التكمار بلاد من الدباج جاءت إذا 
٥٣٤الرافضة ذبائح حكم 

٤٥٣ .....تحل.....فلا اشب، عل دح فئد المز لصاحب يقزبا القبور عند ذبح إذا 
٥٣٥وليس؛واحّ_،.......مق النحجر لأن عليه؛ حتج فلا الذبح عند الكك؛يرّ ئيي من 

سنؤإثه عام، إنه يقولون: الممهاء م؛ الأضحية، ق خاص النير أن الفناهز 
٥٣٦دح كل عند المحبثر 

٥٣٧..بلأ.ؤ..؛؛..ّ.ّ...لأ.............. الطعام... تحرى والريء الحلقوم، القس تحرى 
٥٣٩الودجن............... يطع مع ^ ٥٥لا،;فمد اآريء أما الحلقوم، ^ ٥٥من بد لا 



صضاه1همنيصاسمماسبجضل ٦١٤

٥٤١الثنرى؟........................ يدها معقّوله ناتمه ممون وأن الإبل، يم الثق 
خروجلكان الدبح لها لوكان لأنه للإبل؛ الثم جعل أن ء،؛جل اممه حكمة بن 

٥٤١رمتها لطول بمليئا ثنها الدم 
يثثتحتى ئظث الإمتخباب وق الذبح[، ]ق القبلة اسمبال بجب لا أنه الصحح 

٥٤٣ظيصئبممُ الئّول عن بدلل لنا ذلك، 
.لأ............ّّّ....1؛هروحها نحرج أن مل مباثرة بعديبحها الديحة ثق حكم 

٥٤٨................ه ظ U به ض أنه سا إذا إلا محه ■ويز الحيوان ل الأٍئل 
٥٥٠الحل الاصطياق. ق الأصل 

٥٥٠................... .....بجباأحيائا قد بل مستحب، أنه فيه الأصل الررق محللب 

العالموغثر صبمْ، نحل البهائم من العالم لأن البهائم؛ ي حى العلم ثضيلة 
٥٥١؛•لانحل 

٥ ١٥٣ ١ ١ ١ ١ ؤ ّ.........٠ تحل لا فإنه عليه التنمية نيئ إذا أنه والصند الدح ق الصحيح 
اا.اّ............بّ..ّّّهههالهب. ق الكلب يثر أصابه ما عنل تحب، لا أنه الصواب، 

٥٦٠تحل... فإثه دكاثه أدرك إذا إلا تحل، لا فإنه بالبندق أو أوبالحجارة بالعصا كان ما 
٥٦١تحل............ فلا الحنلر -حاست، يغلب، فإنه وحاظر ْبح اجثنع إذا أنه الحاصل 

٥٦٢.ّ....اا.ااااالأ.؟...لأ..ّ..ّّّ تحل فإثه تحومي بكلتإ المسلم صاد لو أنه الصحيح 
٥ ١٦٣ . ١ ١ ١ . ّ •حلال، فهو تهمه أر إلا فيه بجد ولر وجده ثم الصند غابه إذا أنه الصحح 
٥٦٣الأمزد عل الأمزئ الئر لاثقا-ز 

٥٦٤......... محل فإيه مذبوح~ حركت ~وعني! مسممثْ عثر حياة وفيه الصيد وجد إذا 
٥٦٦محل....................لا فإثه حثا بقي إن ينظر حياته حال ق الصيد من أيتن ما 



٦١٥مرسارفواناو 

حشحميعا و\ذثك\يو1 هطعوْ أو ووموه، ولخقوْ الصيد عل ١^؛ اجذ>؛ح إذا 
٥٦٦تحل فانه مات 

٥٧٠فأكؤ محاتدان الث ي اشوك إذا ام 
إن،؛ ^LJوقذا تكثر؛ انإءْ فإن العزب ( juيردادْ يكثر حيوان كل يقرلوزن 

٥٧٢لهأكثئستنص الأتي 
٥٧٣ذلك......................... عل يلام لا فإئه محه وامتع أكلا عاف إذا الإنسان 
فلويثزثه، أن تحتمل لا الناس يعص فإن غمته ثم الإناء ق اليباب لووخ 

٥٧٣>ج فلا تزكه 

٥٧٤اللوم................................تحتمل ما مه عن يدزأ أن للإنسان سعي 
٥٧٤الأرق..... يوف لكنها الثآرة، من أكل ثكل متهنابة لكئها صغيرة، دوية الوبر 

فهوالكبير العراب أما فمط.، الرنع حب ويأكل الخإم، يشبه صغير الرؤع عراب 
يكونحز مفرها الإبل عل ؤياق شده القحل ثإييح يقطع معي، نيئ، 

٥٧٥الدبر مها 

٥٧٦الئباع من ايه الفلاهر الئئجاب 
٥٧٨ؤ ؤ ؤ الحل................................... فالأصل ثيء 3، شككث، إذا قاعدة: 
٥٨٠يالاّسحالة ثْلهر ات النجاٌ

بأنهالمول لكان الثمر عل محلهر النجاسة أورح النجاسة طعم أن لونرض 
٥٨١توجها كرام 
٥٨٢حثيه من مسا يتلف أن الإنسان عل تحرم 
٥٨٢............ ١ ١. ١ ....٠ .٠ ...٠ ١ ذللث،• أشبه وما والأعضاء والكبد بالكل الئمع تحرم 



اصضاهانييه4اسمماسبجص؛ل ٦١٦

٥٨٢•••••• ■ الإ-نيام أجل من ولكن الضرر، أجل من لا اجن رأعض-اء المع سح لا 
٥٨٣الطمل. يرصعه الدي فهوكالقن غثثْ؛ ظفه الدم لأن بالدم المع سح 

٥٨٤وينظف..نمل الصلاة عند لكنه جائز، الخحم ظاهر ق النجس بالثيء التداوي 
٥٨٤الكبد من بجزء المع حكم 
٥٨٥الكافر إل الإحان عن محن نما 

٥٨٧ّ رم.د.رها...................................... يتقدر أن وجب للهرورة أمح ما 
٥٨٧ّ.............. ّ ّ ؤ . ...........٠ ؤ... لئه قاتل عانه المدرة مع الأكل عن المتع 

الذيناس النبعص يفعله ما طريقة الدين ق والحلال العمل ل الئمه من 
٥٨٨... ٠ ٠ .٠ ّ ّ ّ ٠ عندهم...٠ الأمور ولاة عل احتجاجا والشراب؛ الطعام عن يفرِبون 

٥٨٨>ظنذه...............أن:أكل اضطنإلأكل ١^٥^١ عل يجب 
٥٩٣ثزطان له المرورة عند ا-يرام جواز 

MUM.



٦١٧الوضيعاتهوس 

فهرس

اسس*أء* امضيع 

٥اُلإ ؛تاب 
٥الحج ئرض عام ه اللمت لحج عدم أساب 

٦ا.لإ لأداء شزط الإنتطائ 
٧مثن 

-jiU  ٨العنزة
٩بم؛جرام مآكه لحول حآئم 

جمناجوأن\طلدبفضو:نَلأنج4الحخ 
٩والإنتطاعه والحزيه، مدم، 

١٠ا-لإ ئزوط أمام 
١٢زاواحلة......................الزاد م الميزة المحي خق j زالإطائ قفل: 

١٤محلمالإئشئ;ت 
حقهِق يشرط قلا ^ ۵٥١١مناقة دو0 مت1ه وب؛ن بينه ونس ا،دكئر، قاما قفل: 

١٦ىوز.ثلالإناةنالزنة زنض ناحله، 
١٧الئزا:ئفىثلأتةص jامحلفت قفز: 

١٩امحتر إمكان يعتريه ما 

٠٢ وحكمها الخمارة يغرف 



اسقضاه1نيضههالإئماصنيص ٦١٨

٢١الأَئاءخائه 

٢٢..........التطئع............حجة سشبِفي وهلكوونزيئكنئا-قجشهأذ 
٢٣.......دأمحن0 ثه محن ولمً الثوو، عل ا-قج لرمه حقه ل، الثرانط كمك ومن ت محل 

٤٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ ّ ء ٠ ء ........ ّ...٠ ّ ّ ّ ...... الئزوط....٠ ك الخزرإذا م الخ نجي ثل 
٢٤شو:ءغامحب 

٢٥

٢٦محاثم4ماينإذامم 
٢٧لحثا:ةامحوالإخام 

٢٨أ إذا 
٢٩امحر _ عن زاد يع 

٣٠صلِفيلإات. 
٣٠ذؤث:ثجش 

jilt0  ٣٢ام و بمدة الثه
٣٣شو:ِفيخجاوأةلأمحأم: 

٣٤غرم يدون المزأة شفر حكم 
٣٥شزأة محزنا 

٣٧ض ء و
٣٧ال٠ممفيامتي ، Suإذا 



٦١٩؛هو|سالوثوئوا 

٣٨ ص

٣٩الوثاة عدة للثجِل المزأة حروج حكم 
الخحيجب فنله، مو مات اج علة ومذوجب نحل؛ 
٤٠علمتهكا••••■••••••••••••••••وجب مذحنث المنصوب وعن عنه، ؤينتثاب تحل؛ 

٤٠الزيق ِفي مات بمج حرج مذ 
٤١٢ه،اثتلأءضالإمذش 

٤٣•■■■■■■••■■■■الدين احتمل ديذآدص، اهج مع اثن، عل اجتمع لإل نخل؛ 
٤٤

ْ؛خةلمافا:ةضا-لإ 
ْ؛---------يهمئصفس--

الثمعن يْنمحا أذ لص ئل شه عن تنئين أن ربجح محمى 
٤٧ثطئعأ غئة ح نن النفوب لوأنز 

٩الوائت باب 
٤٩وقنييدما المواقيت ثعرش 

٥ ١٢. مكانه من مميثاته اأواةيت مذ0 دو0 كاذ مذ 
٥٣إخزام ئلأ الثات وتحاور واأعنز0 ا-لإ أراد يمذ 
٥٥اأواقيت..............................•.••••••••••مى ^١•^ المحاذاة ككون كيث 

٥٦بتأكه من ميمات 

٥٦مذبماكه إحرام موصع ق



سقضاه1همهمصاسمماسنيضل

٥٧ا>م ق ص ، ١٠٣٠^ومقات 
منأ-مم الإ-مام، له بدا نم نكه، مو لمزصع مريدا المات جاوز ومذ ت مصل 

٥٨موصعه 

٥٨محمات عل طرمة ب؟كذ مذ اخزام ِو 
صأولأيدلاكابس.....سس.س.بب....سِثْب?؛آ،ءْ ِ..آ!َب .ٌ ؛٠ 

•••••••••••••••••••••••••••بدوزإخرام وبحاوز، امحمات بلغ محمذ 
.السم. أثناء تدكزل ثم عثه لتامه مذ شيئا وسي نذأحزم -ثمحأ 

•••••••••••••••••••••••••ايو مذ أوالعمرة بالخح امح، إحرام ِفي 
محنمسبمالخلس-س------س---س-----سس

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • جدة كأنل المات دون مذ الإ-مام أنشأ مذ 

•الحجة ذي مذ وعئر ودوالمنية، شواو، الزمان: ؤميثات ممل: 

••"""••••••""""•"••••بايموم؛•••••^١٢حكم 
الزنايااشزة ميمات َفي 

رمقالالعمزِْفي 

ثابالإ-مام
ِفيئكممِلإخام



٦٢١هوسالوضوءات 

٧٠ِفياصؤمحاني 
٧١ِفيفادمم 

٧٢.ب....^^^يعخأثلأ..ب.امماواش،محاّ 
٧٣....................... \ئ'ئيج' -سم،إثا شث محرم زتض4أن محل: 
الإ-مامبج،قوي لفل؛ 
٧٥ويعبه به بجاأحرم ينطق أف ؤسثب محل؛ 

٧٧الإ-مام ننأزاد اثواط محم ِفي 
٧٩

٠٨ ٠ّ ّ ّ ّ ّ ّ ....٠. ١ ١ ١ ١ ؤ ٠ّ.  ٠١ثاء أجا صزيهوئه مطلق، نسلئ، الإحرام وقور محل؛ 
٨١مآز؛ُن له أحرم ما لمثل ان الإسّإحرام حآقم 
للاحزىيلرمه ولا لأحدامحا، اُعمد _^_، أو بحجتمر أحرم نإف محل: 

٨٢محاآزلأء؛ثث 

٨٢. ..٠ ّ......٠ ّ ّ. . أوقارئا.........٠ أومفردا، متمتعا، أحرم قاء إل نحم وض محل؛ 
٨٣ذننطافِمحةلإمتممءا 

٨٥ّ.... ١ ١ ّ .....١ ّ.....١ ّ ّ ّ ّ ّ ّ مممع.. والفردإل المارن \-غآ الإئنانيثه حي حكم ِفي 
٨٥التنح مود ِفي 

٨٨الؤران صور ل
٨٩في\ذإت\ج\ؤ/فنني 

٩٠اقلي لإْسز( لن مارثا الخح حكم 



اصضاه1همهمصاسمماسبجينل ٦٢٢

٠زأئصلاهاكالئثع محن: 
١ويتمخ................. اقد>ي يرك اوأف يتمئع ولا ائذي ينوى أف الآمح.ل هل 

ا-قح،سه، يمنث أف هن.ي معه، لم'؟كرر إذا واقرد _jj، ؤينتحب محل: 
٤•••••••••••••••••• • ومصثر وسني بطواف إخرامهإ من وتحلا ويتويا 

٥ففل:ثنج4ماكخئم 
٦الدم: وحولتا ئزوط 
٦ا-لءزام. المنجي. حاصرى مذ لا؟كون أن أحدها: 

٦ايح أسهر يعتمزِق أن اكاذ؛ا• 
٦عابه من ؤح أن اكالث،: 

٧ثنافز;ء،توابجف 

٠عمريه مذ محل أل ا-قاممات  ٠
١٠ ق الطزاذا عل الثغي مديم ق
١٠٢ ١  ٠٠ّ... ...........٠ أساتهاأو العت.زة اتتداء الثمسعِفي ث ئ٠ؤناط ال 

٠٣ووايتان؛ وجوبه ومت ول ممل؛ 

٠٤افدي لبح وهتا ِفي 
٠٥•••••....•رجع إدا ونتعي الحج، ايام,في ثلاثة صوم هثلميه اقدي بجد لمً قإف محل: 

٠٧الم يوم عل والصوم اثدي يبح مديم حكم 
٠٨مماتأحمسىائ،......؛ 



٦٢٢الوضومات موس 

ابح••الصيامِفي من ولم°يثئكن هل•ي معه لبمن مثن 
٠٨العم؛ إحرام عل والصوم النحر مديم حكم 

٠٨الثعة صيام وفت 
٠٩اثعه صوم من ثيء التتابعِفي حفم 

٠٩المممة ضن؛ فينزأخن 

١١ الواجب الندي أحر ممن 
١١••••••••••••إليه الأسمال يلزمه لمْ اثد>ي، عل محير يم الصوم ِفي يحل ومن مصل؛ 

١٢فضو:نمح4ءاكاِرندم 
أوحثيا-ي، موات محشتش للعم؛ الطزاف مل التئقنه حاصت نإدا ممل! 

١٣...............................ماريا وصار العم؛، مع باُلإ أحرم ؤوك ذلك، 
١٣• • • • • الإسلام• عمرة عن الحل أذئى من المرد المارق ^٥ ومحرئ ت مصل 

١٥فضل:مح؛محمبي 
١٥ِفيتشالي 

١٧الز:اد؛ميتثوواضه مما
١٨ال؛لج الئل قل الئلأة انشتاب 

١٩اماب،ذكرإجمفيك 

٢٠زاحلثث...............................ذب إذا البدولأفك زتنثئي مفن: 
٢٠نيالئزت،,الي انبمالمج 

J٢١تزاصعاي 





٦٢٥ههوسامثوئوا 

١٣٨مُماضشىفهكه 
 ١٣٩^^!^١

١٣٩.وي1و\مص 
١٤١ج\±ئ\ذمط 

١٤٢اأزأةإلئية اختايت إذا 
١٤٣الثاد-ز:مم1ئم 

١٤٤أوتز يعصاتة الرأس عمس—، حكم 
١٤٥الحرم ِفيديدوأس 

١٤٦الرأس ثعطيه حكم 
١٤٦فيضاممام؛ 

١٤٧لشنرم أنمامنزالئأس 
١ ٤٧ؤتابه............................... انبجاُلئوض م ي الق، الشائ: 

١٥٠طس_< لٍس وهو ينسه مطس_، هو يإ 

١٥١بتد.0 يعلى طنتا الحرم نس إدا 
١٥٢إذاثلمادممالف 

١ ٥٣...... .٠ .....١ ١ ١ ّ...... ّ. . ٠ ..... ّ ّ ...... وأداه وئه ص1الْ حزام الص؛او، الثامن! 
٥١ ٤ . ١ ١ ١ ّ. ء ّ ّ...... . .٠ ٠ .....٠ ١ ّ ... ٠ ..........٠ ١ ..٠ الص1د.ثو عر الحرم إعاثة حكم 
١٥٥الصّد مى الخرم م "حكم 

١٥٥إذاذحانممالءثبم 



^قضامايهمه4اسممأسبجضل ٦٢٦

١٥٧ؤصُ دضو:نةئئأءبواةاق 
١٥٨صيد ملكه وق أخرم إدا 
١٥٨صيد رثه يريه ش مات إدا 

١ ٥٨................................... ثلاته:صفات جغ نا ص: زالئي قضز: 
١٥٩...؟.؟٠٠٠٠الإ...................لأ..ؤؤ...........ا...صيد مى ؟كوف أف I أحدثا 

١٥٩ِفي»تشاياد 
ءاً ١

٥٩وحشيا يكوف أن ١كاذا• 

٦٠اكاوئ:ألبجلماخا 
١يأشترم الثناف صإد> لحكم 

٢محاماصِمم 
٢الإ ت. ي ق 

٤••••••••• •••••••• •••الحراء• ومحه كنربجه، لحرم الصيد، من خئ؛ ونا قمل: 
أوذي•' أوال؛بج، وأبه، أوثنطك الخيط، لبمن الملحرمإل اتحتاج ثإدا لصوت 

٥القذف وء قنلة، عث، شدة 
٥مسه عن دمعا قتلة صيد الملحرم عل صاو إدا 

٦..٠ .١ ١ .• .• ..• ؤ..١ ؤ ّ.• . ٠ ....٠ ١ ١ بأءإثارْ........٠ شعره حك بشترم يتقنه قفز: 
٧اْضلألإنم.ِص مم؛ 

٧ماظخاو،ؤالأوينام 
٨



٦٢٧موساضثوءإا~ا 

١٦٩الإصثسنيش مما
١٦٩الإحرام عنه ينزة أو يثعي فيإ 
١^١ ٠ وصاطه الجدال تنش ق

١٧١و1لمحرم الكلام قلة انتحتاب 
١٧٢عليه........يذخ ولا والخطس، و\ذشذو ال،؛ الحرم بجيل أف بأس ولا محل• 
١"٢٧ ولمع>رم الحجامة حكم 

١٧٤بالثيف لتقئي. اق 
١٧٤ئءحرم....١....ّّّ.....بب١ا.....ّ.ّ.ّ.١....iJوالم.ناعة واهب الأجارة حمحم 
أوعامدا أوجاهلا، عا1ا كا0 تواء بلة، وعليه حجة، أئتد جامع ونى ت مصل 
١٧٥ثاسا 

١١٧٥^٧ ابمغةإزاض1ل ^^^4 
١٧٧

١ ٧٧نحطئا الصيد الم؛ ثل إدا 
١٧٨..............١١...ؤ....٠....ب..٠..٠٠أوجاهلا..ئاسيا اوبس الحرم لطيب إدا 
١٨٠أز النامي ذم إذا 
١٨٠طتبايظسةيابساثافرطبا نس إدا 

اها......ّّّّّّ....ا.بإدنه.ا......ا...ا..ؤ...............رأسه أوحلؤ، طيب محمى 
١ ٨٣القدثة ياب، 

١ ٨٦سعزايت، أربع لق حق 



صضاهانيهمهعالإئماسبجينل ٦٢٨

١٨٦سنبموإلنياوأس 
١ ٨٦نتنات ثلاث حلق ل

١ ٨٧دبك يوف ما جلق ل، 
١ ٨٨وثميصا عنامه لبس فيمن 

١٨٩ظ أف محو بي مح، المحرم ِفي 
١٨٩ا-فليى له أبخ محمى 

١٨٩وأسه........ "^١^٠١ مثل الفدية، متليه أوثطينا، وأنه أوعش بس ؤمر| محفل• 
٩١ ٠ ........... .١ ............١ ٠ ٠ ٠ ّ.٠ التداحل... ق الصي. وجراء الوطء كئاتة محم 

١٩٢الحفلورات كزار ئق 

١٩٢لآئJ،ممبمنةس......
١ ٩٣٠..................الأوو....التحلل سد الخح ق أووطئ العمرة، وطئِو يمن 

١٩٤بثهؤة، أولمس أوٌ اوج، يوف وطئ إذا المحرم ِفي 
١٩٥يأئزل يكز إدا ١^٢ ِفي 

١٩٥محمح:وة.ا.ؤؤؤؤ....ؤؤ...اّّ......ا............لأ...ءب 
١٩٦^ يجد ؤ فتن 
١ ٩٧الصيد جراء باب 

١ ٩٧الصأد.ت جراء أولع 
١٩٧فيه الصحابه أصت ما الآولت المزب 

إلاقيمته، ئفيه الصد، صنار مى وسهة وهوالط؛و لذت ينز لا ما الئاق• الصرب 



٦٢٩ه4وساإوثوء1ت 

١٩٩اءم،ثإوفهشاة 
٠٠ ................. مثله...............صغثر الصفي ؤيق مثلة، تجثر الصيد كمي ق

•••••••••••••••••••••••••••••••••••■••••"أ■مى ثى عم.اغور مذ أغرر ثدي إدا 
*٠ ص1اوا أئآم، ^١ 

٠١ماحض عل جص إدا 

٢٠ ••••• اقل أوبموم المثل، بئإحراج محومحت صني، جراء عي وجن، ومذ نحذ•' 
٠٢هلمومالألأنموماثد 

٤٠ ........ؤب...ا...•••• واحد• جراء ئملمتهم صيد، قتل جاعهِفي افرك ؤإن ت مصل 
٥ث>مفيقلع. خلال ص إذا 

٠..... ....٠ ٠ ّ ....... ١ ١ ١ ١ .١ ١ ٠ نتع. أن ■^j ممتله امتناعه، ثأوال ص1اوا جرح فمذ 
٦ال٤مارادتج......... زساتر الص1د.، جزاء ق سواء والمنثمئ والمرد والمارن دصل1 

٦ّ ّ. • ...........١ ١ ّ ء.... ؤ...... والخرام.... امحJ عل حرام الحرم وصيد ت قفل 
٨؟ ؤ . ّ..٠ ّ ّ .. ٠ ...٠ ....٠ .... ّ....٠ .... ٠ ...٠ مغه..١ الئجرِفي مى الثوك لهي حكم 

٩إذاأثكائلأظر 
٠ء.. ... .....ّ....٠  ٠.٠........٠ّ.....٠ ٠ّ ء.. . ؤ٠ ؤ ء ء. ص. الحثزاناتِفي ائر ث٣ 

.•••••••••••••••••••••••"•••■■ض•••••••"•
•إذاقلالكازئائ 

شدامحرم دل إذا 



صقضاه1همنيصالإئماصبجض ٦٢٠

٢١١.................................الحزم مأذحاه الخل، ق صيدا ملك ومذ يضوت 
٢١٣الخل ل صد عل كلبئ سل أن يمذ 

٢ ١١٠ّ.....٠ .. ؤ...٠ ؤ . ٠.٠الحزم...........فزاخةِفي محلك الخل، ل طائنا يثنأننك 
٢١٥^•••••••••••••••••••••••••••••••••••ولخشتثه الحزم، شجر ملع وعترم ت قفل 
٢١٦••••••••••••••••••••••••••البلد-ية مذ الموشذ بفنل الحزم الآفِفي ثزئ ما حكم 

٢١٧•>ئلمئعماهز 
٢١٧شاة..الصغبمنة وِفي منم، ال^كبثرة الشجزة ب>بفي دلك، الحزاءِفي ونجب ت مصل 

٢١٨ثجزة قي يمذ 
٢١٨الحزم محس مطع ويخرم قفل؛ 
١٢ ......٩ ٠........٠ ٠ ٠ ء ؤ ؤ ؤ. ؤ  ٠٠.٠٠ ٠٠زالخثائش.....الاشخار قطع ريم مذ امه 

٢١٩يمظعالئذرJالحتمبمامح 
٢٢٠الحزم 

٠٢٢  ٠.٠ّ....٠........ؤ. . ٠ّّ٠٠٠٠٠٠ّ ٠٠.٠.٠٠.؟.٠..٠.٠١ِقثعوفالكمأةو-محلمأحذ.ها 
٢٢١ّ..٠ ؤ........... ّ.... ......... ٠ ّ.٠ ؤ. ؤ نعأناة... الحزم تزاس تكنةإخناغ قفل: 
٢٢٢...................................ثءرمطممءتي.ثمحثافنل: 

٢٢١٠اض^ لحدلحزم 

إمناكهقإة حارج، مذ صيدا إليها أيحل من أف مآكه حزم وبماومحا قفل. 
٢٢٢"زذبمة 

٢٢٥..................................بجتهامحمذ الدينه شجر مذ قورأحية محا 



٦٢١ههواسادزهوءاو| 

٢٢٥مماتوجثمحْ 
٢٢٧مآكه حرم مل أحف—، المديته حرم 

متاينإل إيصاثه لزم للصند، جزاء والإطعام ائذي مى وجب وما مصل! 
٢٢٧اوم 

٢٢٨الواجتة الدماء أمنام 
٢٣٠شو:لثنيبانيوايم 

٢٣١ستئلمًبجدتن:ائداكا 
٢٣٢تائا>مسطُِسممحمح.......................................

٢٣٢ائذى ثى ثوزيعه بجب محا 
٢٣٤اوثئن0 وصمة تقه يحول باب 

٢٣٥ jj-iاضثاب 

٢٣٧

٢٣٨القدوم 
٢٣٨المدوم واف ذ الإصجاع م

٢٣٩/مامدلآهُ................................................ 
٢٤٠صاثاشلأمامالآءد 

٢٤٤ذةا:مومحاممامح 
٢٤٤افجر عند الدعاء مى ينتحب فع 



سقضاه1نينيه4الإئماسبجينل ٦٢٢

 j٢٤٤الخم اذاة حم

٤٢ ٤ دي الواف ي ونل زقت ق
٢٤٦

٢٤٦دالإصجاغ اونل ماته فتن 
٢٤٧..........................الكنبة ثادروان ولا جداوالحم، عل الطوانج حكم 

٢٥٠الخم محاذاة عند امحث 
٢٥١محاماو;لأاؤمح 

٢٥٤ِفياماسالأمِساي 
١٢٥٥^١^، اكزآنِفي 

٢٠٦محاقوزبملأةوزِفياشاف، 
ب-ؤشمحما بمرأ إبراهيم، مثام حلم، ركتثي صل الطواف، مى مغ قإدا قفل: 

٢٥٧كأ؛اأ'ضثوثهسالإلج 
٢٥٧

.ّّ......ا.ّ..ا.....ؤ............ا.ههأأفناء: ينعه ١^١^، لمحة ؤيشرط قفل: 
٢٥٩.................لأ...ّّ.ّّ..العويةوسر والنجس، ا-قدرؤث، مى الطهاؤة افةَاط 

٢٦٣الكة الئاع:
٢٦٤الوثضاك، الخامز:
٢٦٤الياذتجا الثاد,ز:



٦٣٣سائوة>ئت 

٢٦٥........................... بدنه يجمح طوافه ائتيا؛ الخجرِل محاذي أل السابعت 
٢٦٦امح4 محت
٢٦٦...........................؟.١١الطواف...ق البمار عن البيت جنل مى الحكمه 
٢٦٧ايالأة التاّح:
والدعاء،الإثاؤة مى مثامه هام ما أو وثميلمه، الركن، انيلأم وشه• مصل• 

٢٧٠. ١ ّ ؤ... ؤ ١ ؤ مواضعه........١ ق والثي والرمل، والإصطثلع، مواضعه، والدكئِفي 
٢٧١اممواف ركم وجويس، عدم 

٢٧٢••••••••••••••••■•••••••••••• ركمحن أنبؤع يكز يصل، الأساى، بئ ببع محمى 
٢٧٣الوافنامحا مما
١^١^إمحئ ثا اش4 ياوا، نقه مدتت إذا ي إلا كاوم، واوأة ممل: 

٢٧٥الم إل 
٢٧٦الئ-حال..................................٠ مزاحمه حنيه للطواف المرأة يأجتي. ل

٢٧٨••••••••••••••••••••••••••ؤالمزوة الئثا مح، نص الركلإن، من همغ ثإذا ممل؛ 
٢٨١افجر انتلأم مدر إدا 
٢٨٤الوؤ؛ عل الصعود ِفي 

٢٨٥أساءت ثلاثة هدا من والواجب ممل؛ 
٢٨٥انتثائاءر الآزو:
٢٨٦ال؛داةةبالءثثا الثاف: 

٢٨٧الطواف عق الثعى رسب الثاوث،أ 



اصضاه1همنيه4اسممأسبجضو ٦٢٤

والثتاوه.الطهار0 وتمس دصل1 

ijy٢٩١،علالصماوالمنوْ،ييزمبإذ ليسأل
٢٩٢ص وتمنن 

٢٩٢ينأن:دمح 
سعره،من ثمر معة هذي لا ٠^^، لكل ئإل الثني، مى مغ ^١ ئصل؛ 

٢٩١٠

٢٩٤متنح وهز افدي ناو يثن 
٢٩٥هذي ومعه العفر ق ثدم منس 

٢٩٦ح\يئ2شوت<اشخ 
٢٩٧هس.س...س........س..-سس..سى..

٢٩٧الثني و ١^١^ 
٢ ٩٨•••••• العمرة ق وتره ابح، ق مره نالمروةألأ الصما نهق النص ولايس 3نلت 

١٢٠•••••••••••••••••منه وثملع لماأحب، ومزم ؛ ٧٠من سرب أف وينتحب ت قفل  ٠
٣٠٤ا-لإ صمه ياب، 

٣٠٣ِفيذصم 
٣٠٣

٣٠٣••••••■•••••••••••••••••••••••••••••••••بئكه لمن الرويؤ يوم اووج انتخلماب 
٣٠٤نبما باكت، ^١^، ٠١١انيخاب، 
٣٠٩حثه ١^٠٧٢ نحلن، أف ؤينتحن، 



٦٢٥ضسا1وضوئء 

٣١٠زاكء الدم ق وعبمهد نحل: 
٣١١•••••••الم م م طلوع إل عرقه يوم م طلؤع من الوثوب لوثت نخلت 

٣١٣.............................اإنضفماخا،أزواعاواذتننحل_جِفيؤبي 
٣١٣......٠.....................انتماو 3َلأ ثي؛، زلا يازة، زلانشوط 

٣١٣الثنس سرب حص يقف وتحبأذ 
٣١٧

٣١٧اسابأللأبملإملالإظم 
مجوة،زجي قإدا ، ١^^٠٤نعلته نسر مزدلثه، إل الموُسا ثني يدئع ئم نخل: 
٣١٧مغ 

٣١٧•كنية ؤالع>ث.اءِفي النريت، ثئ الخمع ِفي 
٣١٩

٣٢٣بنزدلثه نكال 

٣٢٣......١ ٠ّ ١. ّ ّ  ٠.٠.....١ ٠ّ ٠  ١٠٠........١ ّ ّ ٠ّ... ٠ّ مىمزدلثه اقض انتحتابأحل• 
٣٢٨ناحب، اأست،بمزدبم حكم 
الليل..؟.................ّّ.....ا.اّا..ا.....بم؟منصف ثني مزيلمه مى الديع حكم 

٣٣٣العمة حمزة بدأبرمي مى يصل لإدا تحزن 
rrt...... ......

.ءْ ئ ٣٣٤الرش وقت أدل 
٣٣٥زائا زايأنثز٠بجا 1نكان زينثب 



اصضاهانيهمصالإضاسبجينل ٦٣٦

٣٣٥زبمتمي النائي :ظن 
٣٣٧ام ابداثة عند التيه قطع 

٣٣٧البيلإكومحاو....1 

٣٣٨

٣٤٠^^^^ ١٠^١
٣٤٠ب......ب.ب.ب س.ب ب ونيس م اوش ق ^اة 

٣٤١واحدة دفعه السع ومي حكم 
٣٤١زانتهمث..ب.......ىب..س...........س صسامحاةفيمحاوش لززش 

٣٤٢اوثى....................... سأل ةو؛نبإ0ّأنيلإ ؤس إذ 
٣٤٢••••■■•■■•■■••■•■••■■■•••••••••••••••■••••يقس ول( انحزف، ام ثى مغ ثإدا 

٣٤٣

معههدي ولا عليه واجبا كاف ثإف معه، كاف إذ هديا ثدبح تجرف يم محل. 
٣٤٤دتجة قص 

٣٤٧خدِمنى>بناكزمهم 
ّؤ.ؤ........ء....ّ......م؛آ..ص4أذ؛وءثدش...

٣٤٨

٣٥٠ممإيالئأس 
٣٥٠ا،ئقشزأة مما



٦٢٧ههرسا1وضوئوا 

٣٠٢نالقممرنا:ئان: تنل:زفيائلأفي 
٢٠٠الئطل محتل؛؛ محا 

٣٥٧هليجبفيالأضثرأ0ملمحمحاوأس 
بمبجلإام.....بس....سس........بسب....حهم

٣٥٩ممابياهقإلم1امام 
٣٦٠سمبلألأمساثربؤالآظافي1نش 

٣٦١

الإهاصة٥؛,^! يعثمهم حطته، ُمتى النحر يوم ^١؛ ٠٢نحك أف ويس مصل• 
٣٦٢^بم،يخ،بمرضابجلم 

طوافوسمى الزياوة، يه ينوي طوائا يالست ثهلوف مت5ه، إل يفيض ثم هصلأ 
٣٦٤لأَيتلمإلأئه.......................بمج، نكن زم الإياضة، ذع\ذ الز:أزة، 

٣٦٤

٣٦٦ّ.... ..٠ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ ّ ّ ٠ .٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ ٠ ؛ ٠ ٠ ّ.٠ ّ ّ ّ الإئانحة..... واف، مل اوأة خاصت، إذا مع 
٣٦٦الإداضة واذ،وٌ ِفيأثو 

٣٦٨اص مل أفاض يثن 
٣٦٩بهاشللاك١ف محل ئ

Jطزافمله يدأ الزيارة: لطزاف نكه يحو إذا ١،^^ ِفي أخمد: محاو يصن: 
..................هآّأ..١١١.........يطوف م بندم، ؤينعى اكدوم، 

٣٧١شو::ك?ا-ققامحب؛ك؛مح 



سقضاه1ضهمصالإئماسبجص ٦٢٨

٣٧١محءابميين؛الإامج 
٣٧٢ثاميا....................................... جاهلاأو ميء، مل ثبما مدم محمى 

٣٧٢سم٣محملإني 
٣٧٤••••••••••••••••• ليالإأيام ئبمكئ:بما يومه، من مص 1و يرجع يم محل• 
٣٧٥يمنى الميت حآلم 
٣٧٩الزوال.................... مد التفريق ايام ق الثلاث اهزات ين؛ي ثم ت قفل 

٣٨٠وصمتة العمبه حرة رمي ل
،خم.ّا....العمبه..............؟ؤ؟.....ا.....ّّ.......ر...بجرة عند الوقوم، حكم 

٣٨١العمثي جرة رمي مي، وق 
٣٨٢العمبه جرة رمى أويائي، ريب ق

٣٨٣ففل:ثلأ؛محينني 
خ،وامم.بي....ب.سسس..............سب......هخآ

٣٨٥حكم 

دركبص، ليال بمص اييؤ رك الحاج بمائة وأفل الإبل، لرعاة وقور ت محل 
٣٨٨الأثلإلاكافي،أواسإلأئوا مم 

منيويىظه--------"-"---"-"-هخمسشن، جارأف الرمي عن عجز دمن محل• 
..........................................................٣٨٩

الناسؤيذلم الئفييوا، ايام وهوأونط القر، يوم الإمام بجلب أف نيس محل• 
٣٩٠وتوديعهم والتأخثر، اشبمل، حكم 



٦٣٩؛،رساإوضيء1وا 

ونمطالشنس، •ءئود_، مل مز ينفز، أذ وأحب الثاج، التزم رمى ؤإدا مصل؛ 
٣٩١ةئةفيبممحسبمثا 

 j٣٩١نتذأناداشن
٣٩٣ممرئزوJاكئقن 

٣٩٤عثه...................................... ويلغ محلا ينقه المقام وننأزاد ممل: 
٣٩٤

٣٩٥اإ؛ٌاتيمإخاآ بحاور محمى 
٣٩٦ئفازوالمحان مل طهزت مزت فيمن 

٣٩٦بمواللةزم:ئاومنام..................
٣٩٧. الودلع.١ طواف عن أجرأه اووج، عند مطاف الزنانؤ، !، ٠^١٥رك ومن ت مصل 
٣٩٨الزتازة طزاف م محأ 
٣٩٩واحد.....عجزاوة صدا قتل ؤإذ المرد، عثل عل زيادْ المارن عمل ِفي ويل ت قفل 

٤٠••روابمان والثني الإحرام ول الرثاية• وطواف منة، الوقوف ا-لإت وأزكاف قفل:  ٠
٠٤ ٠ اُلإ واجثات 

٤٠ثثذالح  ٠
٤٠أزكائاشنة  ٠

٠٤ ٠ العنزة راحبات 

٠٤ ٠ العنزة منن 

لزبناحامدوف.................ّّ...آا؛عايدوف يايوف آيبول ت قال قإدارإخ • قفل 



سقضاه1همشصالإئماسنيص ٦٤٠

١٤ ٤ تمره من رّح إذا يقوله أف يس ما 
٤١٤.......................................وصاحته ه، الحم( همثر زيازة استحباب 

٤ ١٦..با .ّ........ّّّّّّّ.......ّّ...؟..اه الله رسوJ( مسحي. ِق لصلاة ا ب انتحتا 

٤٢٩..................................والإحصار الموات وحكم ا^ يصد ما ثاب 
٤١٩جملع أمده 1ذ ا-لإ محصاء ق

٠٤٢ لنمكزه الكمارة حكم 
واجهلوالعلم والئهؤ، العمي• يرمح،مح، لا 

٤٢٣••••••••••••••••••••••••••نجمة أن آذص مذ والدرّ المحل ِؤا الوط؛ ثئ هرى ولا 
٤٢٥العصاء ق وو؛ثثئ\0 محصل: 

أنزل(وأذ خجة، لمْثسد ^j(، محر لنن أن محي أؤ ١^ يوف وطئ وتن يصل،: 
٤٢٦روايثان• قفيه 

٤٢٧مح،ب:ظس•••••••••••••••••
٤٢٨ّ.ّ......... ا-ثج د١دة همن. النحر، ثوم المم طي حم، بعرقه يقف لمْ وس قصل• 
٤٢٨بعرقه الومحوف ئاثه محمى 

٤٢٩وثؤوك،الأيمس،ئاممالإ 
٠٤١٠ ّ ّ ٠ ٠ ٠ ء .... ٠ ذبم، أيزأفب عم:زم محزمحفواو النيئ، الماص أحطا ثإذا يصل،: 

التحنل،،قالأمحصل القي، ئمننة اأسلميرئ(، من عدو الحرم حفر ثإدا قفل• 
ir\قثاله زوك 

٤٣١٠اكرين ص عدو حمبمزه فيمن، 



٦٤١الوضوعات فهرس 

٤٣٤ذةانجبمبمسر 
٤٣٥ب..... .س ......بءثخر رتحل هدي نته كاو قإو محل،: 
٤٣٨حل ئم أيام، عم؛ ضام قيئا ثأنجد ثإف مل: 

٤٣٩صل:ؤمينمحاأ 

•؛؛امحز،بقزمحاضلل.سبس.ب..س■■•■
٤٤١واأدينه...............................مآكه ُأو( حصر ثم المدية، مذ أحرم محمى 

٤٤١••••■••••••••• بمنة سحلو أو قله اليتا، مذ عرقه، عن صد ونذ يصل؛ 
لأال،أنشجء،أرخقَلأ:شتمحل،: 

٤٤١عوابماته 

٤٥٧الهدي باب 

٤٤٤والثم الثمر عو الإل مديم العلاِو 
٤٤٦•••••••••••••••••••• وصغمْ• يرا-قيوان مذ ماأحب أذمحدي ونجووللمتطنخ 

٤٤٦محء1مالإلوئث 
٤٤٨الإثثار\م محإ

٤٤٩^١^ ١!^^ ^١١؛ هدت ثء كانث، ثإف 
٤٥٠^لأنج4اطيبنمحلخش••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

٤٥٠فينايتتينهامح.ي 

٤٥١الهدي ركون ح؛ةم 
٤٥١لمنزلها ثولدها ولدت، ؤإن 



^قضامنينيصالإئمأسبجحتبو ٦٤٢

٤٥٢أخبر عيث دحرْ أخبر و1ف 
اشثه وصغ نوصنه، ثحزه محله، دو0 عطب أو الممي عن عجر وإ0 ت قفل 

٤٥٣صفحته يا ممزب ديه، نقهِفي ءق 

٤٥٤اقذي صنان ِفي 
٤٥٤معينا قوجده هذيا اقري فيمي 
٤٥٥هديه فطب فيمن 

٤٥٦...........................دإمحا-أناوالأصحق افدي عن من5ه ولايزول، ت قفل 
سِفيلإثانتع...........ؤ.ؤ............حه؛ذي 3، وخب وذن مقل: 

٤٦٠المش بثل ذمته يعوذإل وهل 
٤٦١امحئ هدا زلد إدا محا 

٤٦١عنة............ أجزأ زنه أنيِو( شر إسا0 أوأصحقه هدية، يتح ؤإذا قفل: 

٤٦٥الأكلِساثني ِفيمحا
٤٦٧.أومرةبيئة أوٌّّع شاه، محزيه ما ئأفل مطتثا، هديا ثدر إذا قفل: 
٤٦٨..........لألألأ؟بلأ منةأن بيئة سع أو د؛حماة، أجزأه دم عليه وخف، وش ت قفل 
٤ ٦٨.....١ ١ ١ .١ ١ ١ .......١ ٠ ّ ّ...... وطء أو لعامة، قش أو لنذر، بدثة عليه وجبت، فيش 
٤٦٩بمرة ئدبح بيئة علته وجبت يمذ 
٤٨٨الأصحج :اب 

٤٧٢تحكبالآ>وءء 



٦٤٢ههو|سالوثيئء 

٤٧٣شمتها الصدقة مى أيصل والتصحيه 
٤٧٧ظ:ثلأنجئإلأبملأمحام 

٤٧٨الثاص.....................................انتحثابما، انتحتابر ق
٤٧٨٠................................^^خضت،زيجاجزةهثو:زمئ 

?أء, _ ِْ يءِْآِ.ِ. ,.ص ٤٧٩سده صحثق ائ و يدح أل ويستحب  '•محل 
٤٨٠................٠ انثاب............................ثن حضووها انتحثاف ق

٤٨٠الأج عند يمال فيإ 
٤٨١النخر... وحطب الإمام صل المصرإدا أهل حق الدحِفي وثن وأول يصل• 
٤٨٦الدلحفيالثل محإ

٠  ٥ّ
 َّ ِ.٥٠٠ ٤٨٨الذح وقت فات إن 

٤٩٠.......................... -قمهاينقص عسا ممحه الأصحية محزئِفي ولا قفل؛ 
٤٩٦.... اكلنمحالأصحيه،وبجدياكالث،ؤسصدىباكلث( وينتخبأفيأكJ محل؛ 
شقاا-إثازوبأ-مته إغطاة ولا واثد.ي، الأصح؛ة مى ثيء بع محوي ولا قصل؛ 

٤٩٨منها 

٠٥ ١ ... ٠ ّ المثم..٠ اثاو.ي كامح،ِفي مها لتكلم محا-يعينها، الأصصث أوجب محادا محل؛ 
شروط.....ّّّ؟.....ؤؤ.....ؤ...........ا..ا...ّّ..ّأ.هأرثعة لها يشرط الأصحثة 

٥٢٣العئمة ثاب 

٥١٠. ٠٠٠٠٠ص،سُؤ...ؤ.....ااا.ا..
١٥١ .......................... ٠٠.....٠٠*■■.■■■■•■*..*•■■■■•ء••اسم4 سمتحمب 



^قضاه1همنيصاسممأسنيحتيل ٦٤٤

٥١٢بالدم الهس وأس لطح تكزْ 
٥١٢الأب جئ ي نئروعة العقيقة ت فائدة 
٥١١.......■."الصئ قم ق يدخلها ثم هزة، الإنسان يمضغ أن التحنيك أحرى؛ قائده 
٥٣٢ض ؛اب 

٥١٧اثاثكوابراد 

٥٢٠قضو:زلأكاةئموط: 
٥٢١....................................... ذبث؟ محو هل مرايا محار إذا البم 

٥٢٣ّ.y٠٠:ذخيظد،أييكا0ؤ.....؛؛٠..٠ء
٥٢٧ءء..ّ.ّ.....ا..... .. ٠ ؛  ٠٠٠ؤ......... ١ اشَتئال.٠ يم أف ١^: أي قفز: 

٥٣١...............ا..ّّّ... اماضعلالدبيحةاشازىاد'الم.تذوو\
٥٣٢...................ؤ............ افئارفاالواحث؟ الدباىسيلاد إذا

٥٣٢محإذبائاشازىفيَناسا 
٥٣٤الرافضة ذبائح حكم 

٤٥٣ ...... ّ...٠ ّ ّ ّ ء ء ء ء ؤ......... ؤ ٠ ّ .. ٠ اض.٠ اسئر عليه ويكر العبور عند يبح ما محم 

٥٣٤ابن.............ّ........ّّّ.؟ ليقع المران س آيات قراءة عند يدبح من حكم 
٥٣٥والكةب^ر التنمية وثمي دج من حكم 

٥٣٧..ؤالههالخلق نئن المخل، \ص/• \لأن1 قضو: 
٥٣٩الخئقوم قطع س بد لا فنط' 
٥٤٠البمزى........................... سولأدثا قفل: 



٦٤٥ههوسالوثوئء 

٥ ٤٣.................. ينجها موضع عل \لثد؛ ئاثت مماما، مى ينحها نإف ت مصل 
٥٤٤محتينلإمِئذش......................

٥٤٥...أبخ الدبوح كحركة حركة يه أو ميتا، جننها محرج حاملا، دج ؤإدا ت مصل 
٥٤٦.................٠٠٠ِفي:ش......اثدي ذتك لمخ أف:ضُ؛ نم، يضل: 
٥٤٦أمه ذيحت، إذا حالان له ا-إقتير؛ر 

ءممةمماح..........آ؛همضز: 
٥٦٧الك ;اب، 

٥٥١ّ .......... ......................١ ١١حاو.يتكل حل ئوكاه صدا صاد مذ تطذ•' 
٥٥٢محأوام.....ّ......؛ا.ااا..ّّ.ّّ..ّ. ىيخأنناو الثاق: محل; 
٥٥٨يالرانم، إحداص سعا عنله وحن، الكنس،، يم أصابه وما محل: 

٥٥٩ظ:جاخائينيالإزان 
٥٦١لدم ُنيح الُثيي ق اجثتغ إذا مقل• 

٥٦٢ ٠٠٠اصلك...ا..ب..ؤ....ّّّ....ؤّ..ؤ.ء.....ضبم،
ونهمهميتا وحده ثم عنه، يثاب، عليه، كنه ارنل أز ص.يالبا، رمى نإف محل: 

٥٦٢فيه 

٥٦٤خل........... ناث، خز وكه ئنقزة، غتث جاة زيه الضد، أذنك إذا محل: 
٥٦٥............... منتةثْ عتا0 فيه وبمت، عصوا، منه هأتاف صيدا صزبؤ إدا محل: 

٥٦٦اقئلكئ.......يِسنلأسمف
٥٦٩خرم..ب..ؤ.ؤ........ا....ّّ.؟ب نإفأتث،الصندبتهمه،هرماْآحرقمتلئ محل: 



ضاه1همدههاسمماصبجءاابل ٦٤٦

٥٩١

٥٧٣الؤخؤ،يحِتاهئ................................. ١^:  ٣١ممل: 
٥٧٦خكلمأكلاضاب 
٥٧٦فضو:ثئئئأ1مح 

٥٧٨محاأكلاكا/محع 
٥٧٨اواقك:لإنائام،تاخسم محل:
٥٧٩ه ااثلأَلة ؤيةأ-مموفوم ممل: 
٥٨٠....... ..٠ ٠ دجسّ.٠ -؛ا، محمد أو النجاسات والثإو الررؤع مى ّؤي وما ءُئل• 

٥٨١صل:زياوزام.ؤ؛ 
٥٨٢....... ٠.٠......٠ ّ..٠ ّ. ّ.٠. ذك. وطأشه والأَنماء وج ح  ٣١محم 

٥٨٣محااكأعال،م 
٥٨٥.•.ّ.ّ......اا ٠٠١١بالدم...ت؛رعه عن عوصا إنسان حكم 

٥٨٥ ٣١٣٣^١٣
٥٨٥ناوله أيح عليه، حزم مما ثيء اصطزإل قإن ممل: 
٥ ٩٣... ١ ....١ ٠ ّ ّ ٠ روايات.١ ثلاث فه ولاثاظر، لها، حاثط لا مزبمتزة ونى ممل: 
٦١٧والآىر الأحاديث فهرس 

٦٢٧الفوائد فهرس 

٦٣٧الوصوعات فهرس 

X أءX




