


۶١^٥

ةر؛قصْلأ
َِءث،ٍ؛َمح

^ءس-جمجم*جمم"جمم"حمه



!٥١٤٢٤اثغيوية■ اث4إإوا سالح بخر سهد الثيخ *اؤسسه 
/ناسرٍء مم^ءكااعرسع فهو» متيثه 

صالحبن محمد العتيمين، 

١ ٤٣٤ث«ان—اشاض، صالح محمدبن الخامس/ مسلم—الخزء الإمام صحيح على التعليق 

(٧٥عثيمين؛ ابن الشيح مجولفات )ساسلة سم ^٤٢ ١٧؛ مى  ٦٤*
٩٧٨-٦٠٣-٧٨٠٣٦-٢٣-ردمك: 

الصحيح١—الحديث 

ب—اككلةالصوان — ١ 

MYi/onr ٢٣٥٠٢يبوئ 

٩٧٨-٦٠٣-٧٨٠٣٦-٢٣-ردم؛ 

ائوسةبمد  IjLmثتونبمد أرادسد إلالق 

اساس
١٤٣٥^

ث|ا؛يىاسميح
١٩٢٩)؟،اضايأ(.سوةااهاهص.

٠٥٥٣٦٤٢١٠٢ج>اJ ٠١٦/٣٦٤٢٠٠٩♦فlض١٦/٣٦٤٢١٠٧هlس
www.binothimeen.com E.mail; info@binothimeen.com

أأرداض- ناشرون امرشد مكنية و
٤٦٠٢٤٩٧فاممس:  ٤٦٠٤٨١٨هاتف: 









uU  هدققاوسق ضد دون س نمس

وخدش)ح( الل4ث،. أتينأ الهاجر، م;ن محئد;ن وخوي - ٩٧٩
ضبجمحاضمحيننم،صمو:ن

الإنثاد،بمعش؛ها

يتْيج،)ن ١^١!،، يو محدكا زالج، محئد;ن ^؛؛١ - ٩٧٩
نعيدأبا شمت قاو: ماوة؛ بن عش أبيه عن عتاوة، بن يش بن ■ضنو3 أنوف 
اممهصل اللمي وأثار يقول؛ ونئم عليه اش صل افه رسول نمعت يقول• اقدري 

عثه.ابن حديث بمثل لكز م ا؛ أصاُعها يحمس كمه وتلم عليه 
—يعني؛ثئ حدسا ا-اقحدوي، حنثن بن محيل لكمل أبو وحدش —  ٩٧٩

تعيدأتا تث قاو: عنازة ئن قش عن عزثه، ئن يازة عيثنا ئثشل-؛ ١^؛ 
أرمقخمنه يؤذ فيها 'ريس وتلم•عليه اممه صل اض رسول مال ت يقول اثو>ري 
صدمة؛؛.أواق خمس دوذ في،ا ويس صدمة، دود خمس دون في،ا ويس صدمة، 

إذالثيء، وخ رم إل تودي بالفعل الإشارة لأن بالفعل؛ إمارة هدا ق [ ت١ 
اللهصل الئي أن كحديث وهذ«ا البصر، وحامة المع، حاسة الخامتان! محمع 

وأشاربأصابعهررأريع،< فقال! الضحايا؟، من يتقى ماذا إ سئل وسلم عليه 
ص

رنمالضحايا، من يكر0 ما باب الضحايا، كتاب داويت وأبو (، ٢٨٤)إ/ أحمد أحرح4 )١( 
(،٤٣٧٤)رقم العوراء، الأضاحي من محه ض ما باب الضحايا، كتاب والنسائي: (، ٢٨٠٢)

عازببن الراء عن ٣(،  ١٤٤رقم)به، يضحى أن كرْ ما باب الأقاحي، كتاب ماجه؛ وابن 
رضىاشس<.









وابلأزك1ةضاسمممسههط

بناش عبد ص مالك، عو لرأيته محال؛ امحيؤي؛ عش بن بجط وحدثنا -  ٩٨٢
اشرسول أف هريره؛ أنج( عن مالك، بن جرالؤ عن بمار، بن ئمحاف عن ^^، 
؛.١١صدقه((ينمه ولا ض0 \1ئؤيمفي عق »لبمو ماو: وت1لم افا،عأته صق 

صدهه«قزمه ولا عد0 ز النلم عق ررفيتن و'لمت عليه اف صل قوله ]١[ 
الزكوات.ت يعني ]التوبة؛"٦[ ه ؤإلماألقدقت تعال؛ كقوله واجبة يعني؛ 

التجارة؛عروض ق الزكاة نجب لا أنه زعم من الحديث حذا استدل وقد 
عليهافه صل قوله لأنا له؛ حجه وليس عليه، حجة الحديث هدا أن والحقيقة 
الذيعيده ق يعني؛ الاختصاص، وجه عل إليه أصافه عبد؛،ا راق وملم؛ 

يركبهلنفسه؛ ويتخذه به، ختص الذي فرمه وق خاصة، ه لتفوانحذه يستخدمه، 
الربحنيا أراد ؤإنإ حا، كنتص لر صاحبها فان التجارة عروض أما عليه، ؤيسافر 

قالعيد يترى او الماء، ق ؤيثيعه الصباح، ق الفرمى سري وتجده والكسسب، 
به.ثفتص أن يريد لا اء، المق ويبيعه الصباح، 

الخاصللامتعإل كاست، إذا والخيل العبيد أن عل يدل، بمنهلوقه فالحديث، 
إن؛ ٠١١^وقد الزكاة، ففيه به نحتمى لا ما أن عل وبمقهومه زكاة؛ فيها فليس 

زكاةوجوب عدم عل يدل الحديث، هذا نقول؛ كوننا لكن عته، مسكون، المفهوم 
بصواب•ليس فهم أنه سلن، لا العروصن 

والذيزكاة، فيها ليس للركوب الإنسان يتخذ.ه الذي السيارارت،، ءنل٠نا الأن 
وكذللث،لقسه، انحذها لأنه زكاة؛ فيها ليس ؛الأحرة~ ت—يعنى ، لمحئيتخذها 





وابلأزىةضاسااهمسهوهمس

ةسه،وحدسا )ح( بلال• بن ذ نلح أ-؛مئا عش، ثن محش -حدسا — ٩٨٢
ئمئ،طكاخا:جئسطثثامح;ذزند.)ح( 

افثصل البي عن هريرْ، إي عذ أمحه، ص مالك، بن عراك بن حسم عذ كلهم 
بمثاله.وسئم؛ عليه 

محس؛ثى وأحمد الأيى، سمحد بى وهاروف ١^١^، أبو وحدش -  ٩٨٢
مال؛ماللث،؛ بن عراك عى أبيه، عن محرمه، أحترف وهب، ابن حدسا هالوا؛ 

المد»ل4شِل 3اوت وتلإلأ عثه اش صل الله رنول عن محدث هريرْ أبا نمس 
اكطر«لاا.صد3هإلأصدة 

قالكإ العموم عل يدل الاستثناء أن وهي فائدة، فيه الحديث هذا ]١[ 
قالت liوسلم عاليه اممه صل لأنه العموم؛ معيار الاستثناء اممه: رحمهم الأصوليون 

صدئه#إلا ; JlJوألا المطر؛ وصدقة الزكاة صدقة ثمل صدههء المي• ز ارلثس 
عليدو أيقا الأسشاء وأن العموم، تفيد القي سياق ل الكرة أف علم الفطر® 

العموم.





باواهمصي«اا1ر!؛اةوسها

اليتتنخ لا دات ما ت نقول أو للزكاة، المتحقين لحق نحرجوها أن الورثة 
إحراجها؟و حاجة فلا 

الذيالمت ذمة ق كالدين لأنها محرجوها؛ أن الورثة عل محب الحواب! 
تركته.من عنه ينفى فإنه الدين وفاء من امنع إذا والت وفائه، من امتنع 

العوي؛،ق يشارءل لا وأته الصدقة، عل الك؛راء بعث ففيه الحديث، هزا أما 
والدينالعلم أهل من المبعوث يكون أن الأفضل بل الماس، سعلة من يكون أن 

علعته اممه رصي عمر وملم آله وعل علميه اف صل الّثي بث ولهذا والفقه؛ 
الصدقة.

هولأنه عته؛ اممه رضي عمر القائل أن أءلم~ ~وال؛ه والذلاهر ررمميلءا قوله! 
وهوالولد®، بن رروحالد افه؛ همد واسمه حميلي<، ابن ثغ ®سل؛ الوفد، رئيس 

.٠١وملم عليه اش صل اض رسول عم رروالعماس معروف، 

اف،ا،هأعناْ صرا كال أيه إلا حميل ابن ينقم ارما وثلم؛ علتؤ افه صل وقوله 
الزكاة،يودي وأن افه، يشكر أن يقتفي وهذا هذا، إلا ينكر ما أي؛ ينقم® ®ما 

أغناماممه بأن واللام الصلاة علميه الرسول فذمه الدح، يشبه بإ الدم تأكيل. وهذا 
فيه.والقدح ذمه، من يكون ما أمد من وهذا الزكاة، مع ثم الفقر، بعد 

منعظيمة شهادة وهذه حالد,ااا، دظل٠ور، ؛تحأ حالي راوأما وةولهت 
يفضلهالخنويه كيف وانظر عنه، الله رصي لخالل. واللام الصلاة علميه الرسول 

لذكرهتنونها تظلممونه فإنكم يقل! ولر ، ٠٠حالترا^^٠١ ١٠قال؛ حيحج 
أهلاوليس الوليد، بن حالي وهو حاليا، تظلمون قال! كأنه يعني! باسمه، 

فيه٠يقل'ح أن أو 





بابهمصي«اادزك1ةوضا

يذلمن منعه عل عنه الله رصي العباس خمل الذي ما ندري ولا شيئا، عته 
يلمهاأن أراد أنه أم واللام، الصلاة عاليه الرسول وين بينه أثيء الصدقة، 

اممهرصي العباس أن الهم واسطة؟ دون واللام الصلاة عليه الرسول إل بنفسه 
وسالمعليه الله صل الني لكن ذم، ولا مدح، فيه فليس عنه، ندري لا عنه 

مرتن؟نحملها فالإذا تحملها، 

ررهءَإوقالت عامن، صدقة منه تحجل إنه افءت رحمهم العلم أهل بعض قال 
لكنمحنتن، صدقة عنه— الله رصي العباس ~أيت تعجل قد وكان ؤمثلها؛،، عل 
لقوله!ءند0؛ ص نحملها والسلام الصلاة عليه الرسول أن فالذلاهر نفلر، فيه هذا 

التزمئاذا لكن التزم، بل وتعجل، إياها أءهلازر فقد يقل: ولر ؤمثلمهاء، عن رريهل 
مرتن؟بضعفها 

أقاربهص بكونه الإمام أقارب، س أحد يتوصل لئلا أنه ذللث، ص الفلاهر 
قريب،لأنه عليه؛ محسا مما يمتع قد مثلا الناس بعض لأن عليه؛ محب ما مع عل 

لئلاالصدقة؛ عليه يضاعفإ أن لام والالصلاة عليه الرسول فأراد الإمام، 
حكيمة،السياسة وهذه الواجس،، س الأمتناع إل الإمام من بقربه أحد يتوصل 

وقال!أهله، آي ثيء عن الناس نبي إذا فكان يلكها، عنه الله رصي عمر كان 
ولااللحم، إل الطر نفلر إليكم ينفلرون الناس ؤإن وكذا، كذا عن •نمستا إق 

عليهأصعمت، إلا عنه— نبي مما —يعني: وكذا كذا فعل أنه منكم أحد عن يبلغني 
فيتوصلونأقاربه، لأمم الأمور؛ ق يتهاونون إنإ الإمام أقارب لأن ؛، الحقوبةر

قسعد وابن الصممِط(، مع المطبؤع / Y  ٠٧ ١٣معمر،ا)ق الرزاق عبد أحرجه )١( 
x٣٢٢٨٥(،واينشتج)٢٨٩/٣الكبرى،)

ا(.الحروس،)ضعفارتاج صعفان. جعلتها أي; و)أصعمتا(ت 



الزكاةكتاب  ١٨_ __

وسالمعليه اض صل الني أن ل؛ يفلهر هوالذي هذا ُالواجب، الإحلال إل بيذا 
السبب.لهذا عئه عل صاعقها ممه نحملها، 

بنوالرجل عم أف ثعرت آما عمن، رايا وطم: عليه افه صل وهوله 
فانهأبيه صنو كان ؤإذا أبيه، صتو بأنه عمه عن تحمل كونه يثرر أن أراد أبيؤ؟ُُ، 

واحدا،أصلها يكون الخيل بعض لأن القرينة؛ هو والصنو صلته، عليه بجب 
هوعيد'يتمحإيا ُؤه~راة تعالت الله قال كا معروف، ثيء وهذا نخلتتن، وفرعها 

صنو.هذ0 يقالت وت٠ئعت واحدا أصلها كان إذا فالخلة ]الرءد:أ[، 

عمه،عن تحملها حيث لزحمه ور>اإم عليه اممه مجل البي صلة بيان هذا ول 
يلرْه:إ•ولآ 

بإللاحلأل ؛قرابتهم يتوصلواأن عن الأمر ول أقارب إبعاد أيصا• وفيه 
غيرهم-عل بجب 

إذاالزكاة يودي أن يريد لا من أف الحدين، هذا من يوحذ هل قيل؛ فإن 
ذلك؟عل يحزر ولا أجزأته، غثره عنه أداها 

منه.يؤخذ لا لا، فالحواب! 



اصرواسهاستي الفطرهلى زثاة باب 

■حاوسامحالا: نعتد؛ بن وءثثه محعنب، بن متلته ئن اش عد حدس1 -  ٩٨٤
ْم عننالك، عل محزأت محال: أة-؛ عش-واللمظ بن عش وحدثنا )ح( ناJلت،. 

منالفطر ركام مرصى وتلم عليه اش صل الله رمول أف عمر؛ ابن عن ثاى، 
يأزضائاِسض؛ممخئأنتيذيأز

أنشئاسبر،.
مثهم بن بكر ش وحدسا )ح( أبا• حيكا تحر، ابن حدتا — ٩٨٤

داؤع،عن افه، عثد عن وأبوأنامه؛ بنتحر، اض عد حدقا محال: ثة-؛ 
منصاعا الفطر زكاة وتلم عليه اممه صل اممه رئوو ثرصن محال؛ عمر ابن عن 

يأزضائاِئضشكلتي1زمني1زني.
محنافيدئزت:ع،صودوب،صهم،

الحرعل رمصاف صدمحه وتلم عليه اممه صل البي مرض هال: عمر ابن عن 
يهالئاس معدل محال: شعر، من صاعا أو م، من صاعا والأش؛ والدكر والعد، 

ْمءإاا[أ َ.َ ْ.
•بر من صاع لصما 

م

ررمحرصءا،لقوله: الفهلر؛ زكاة وجوب بعدها وما الأحاديث هده ق ]١[ 
اسمب,وامضأي:

ولرثع؛ر، من صلخ أو تمر، من صيآ وانيا مقدارها، بيان الحديث هدا وق 
الوعن.هدين إلا محهإ اممه رصي عمر ابن حديث ق يدكر 



كتابادزضاة

أوحر أش، أو ذكر أوير، صغيرّ لم مكز عل واحة أنما أبمات وفيه 
لغيره؟وملكه عاليه نحب فكيف العيد، ق إلا ذك ل إشكال ولا عبد، 

ينفه.الفطر صدفة عليه تحب، إنسان فكل غرم أما سيده، عل نحب نقول؛ 

يدولر يريثج، ول؛ الهد، ق كالذي له مال لا المغير كان ؤإذا ئائلت قال فإن 
مال؟إليه 

بنفقته.يقوم من أي• بمونه، من عل نحب ت قلنا 

رمح،بن محمد وحدثتا )ح( لنئ. حدثنا معيد، بن قتيبه حدسا — ٩٨٤
عقه، ٥١١صل ، ٧٥١رئوJ، إف قاو: عمن بن اش عند أف ثاؤع؛ عى الليث؛ أثويا 
نجيعمر• ابن مال شم، بن صاع أو م من صاع الفطر بركاؤ أمر وملمم 

منحنطةُاُبمدين الناسعديه 
عىالصحاك، مديكج،أحيتJا ابىأ4( حدسا زاؤع، بى محمد وحدسا -  ٩٨٤

الف.طرزكا0 قنص وسلم عثه افه صل اد،ه زئوو أف عمن؛ بن اض عد عذ يابع، 
أوصم ائرأة، أو رجل أو عبي•، أو حر المنلمتن من ص كل عل مىّرممحاف 

ءثائامنممز،أزذائاينض.تجير، 
يكفيانمنها الدان هل الحنهلةت مسألة ق الله رحمه»إ العلياء واحتالف، [ ١ ل 

أمداد؟أربعة الصاع لأن الصاع، عن 
وأنهلا، هال: من ْع والصواب لا، هال: من ومنهم نعم، هال: من فمنهم 

وغيرها.والرر الخنهلة ق تام صيأ من لابد 





اينكاةضتاب 

يزيدأن ينبغي لا وقالت ٠، ال٤هر رحمه أنس بن مالك الإمام ذلك كره الخراب؛ 
الصححلكن نحالفة، ُوع فيه عنه فالخرؤج شرعا، مقدر هذا لأن النبوي؛ هخ عل 

تهلوعا.يكون هوالواجب الذي النبوي الص-اع الزائدعن ؤكون لابأس، أنه 
أن—ومعلوم ا معتم أو حاجا المدينة مدم حبن عنه الله رصي معاوية رأي أما 
فيإوتكلم المنبر، قصعد محد.م الشام—؛ كاست الوقت ذلك ق حلاقته عاصمة 

منمدين يعادل الشام سمراء من مدا أف رأى أنه به تكلم ما حمالة من وكان تكلم، 
مسألةالمسألة أن رأى عنه الله رصي وكانه به، الناس فعدل التمر، من أو الشعير 
ثنعلئوالإنسان رأيه، هو ^ا لكن هذا، قيمة تعادل هن|ا قيمة وأن تقويم، 

ارالملأ آنا ®ماما وقال! عنه، الله رصي الخيري أبوسعيد عارصه ولهذا ويصيب؛ 
ميتوامممبم'كظءنئو

المسألةهذْ غير ق العلحام يرون عامتهم بينإ هذا، ق مختلفون الله رحمهم والعلمإء 
سمد يعادله التمر س مدان مثلا اليمين كفارة ففي غيره؛ من اشبمف عل البر 

الفعلر.زكاة ل إلا الصف الإعل أن يرون الأءلعمة من قنرج ما حميع ق البث، 
علميهافه صل النبي قدرها كإ تبقى أن محب الفعلر زكاة أن هو؛ والصحيح 

بلاالقويم به يراد لا هذا لأن الأؤلعمة؛ أنولغ أعل من ولوأجرج لم وٌّآله وعل 
قوالأؤلعمة ؤلحام، من صاعا فرصها وسلم عليه الله صل الني أن بدلثل ثلمثإ 
تتفقلا هذه مثل أن والغالب أقهل(، زبيب- شعير— )تمر— نحتلف؛ الوقت ذلك 

قتتفق تكاد لا والأقعل والزبيب والشعير فاكمر قفتلف، أن الغالب، بل قيمتها، 
أيدا.القمؤة 

;؛(ادنةانلك«)ا/ا/*آ؛(.



ساتينياصرواض؛إو

يلدق لوكنا حتى كان، طعام أي طعام من بع الواجب فتقول! هذا وعل 
الأقهل،طعامهم بلد ق كنا ولو اللحم، من صاع فالواجب، اللحم، أهله طعام 

ولاالدمة، به ئرأ الدي القول هو هذا جرا، وهلم الأقط، من بع فالواجب، 
للثنة.محالفة فيه تحصل 

٠٠

بنعذإنكاعل ضر، عذ الرواق، عبد حدكا j؛؛،، بذ محي حدكا " ٩٨٥
نعيدآبا نمع انه نزح؛ اؤ؛ بن تعد بن اض عبد بن عياض أحيرنفي مال• أميه؛ 

كزض فينا وتلم عليه افه صل،  ٠٥١ورسول الفطر زكاه كنرج تحا يقول• لئدري اّ
صاعاأقط، من صاعا م، من صاعا اصناف،! ثلاثة من ومملوك؛ حر وير، صغثر 

ثنيلبث من مدين أو منأى مناوئه، كاف حك، كيلك يحرجة يزل ملم شم؛ من 
^^^ا1امحأزالميهمحلأئ،لا'.ءنائامذهم. 

عدالأول السياق ون، ثلاثة، عد كونه ق هنا الرواة احتلافج ل الظاهر [ ١ ] 
روايةؤ، جاء ولهذا طعام؛ من بع أنه يي، أف المقصود لأل يفر؛ لا هذا أل أربعه 

التمر،يومئذ طعامنا وكان طعام، من صاعا الفهلر زكاة نخرج كنا الخاري• 
موجودلكنه المدينة، أهل، ياكله أن نادر والبث '• والأقهلر والز؛بس،، والثعير، 

وملم؛علميه الله صل، قال الربا، ل عنه النه وهمي الصامت، بن، عبادة حديث، بدليل 
لهالإ أة عل يدل، مما ئاتي...«رى والو بالقصة، والفصه لألدشجج، >االدهأ، 
j،عنه الله رصي سعيد أبو يذكر ل؛ ملهذا أطعمتهم، غالبإ ليس لكنه وجود، 

(.١٥١٠)رنم المحيي، قبل الصدقة محاب الزكاة، كتاب خاريت J١أحرحه ( ١ ر 
ا ٥٨٧)رنم نقدا، بالورق الذهب وبح الصرف باب الم—اقاة، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 



اينكاةضتاب 

إلاأريعة.الفطر صدقة ق أطعمتهم 
بجريه؟فهل فها فلوأحرجه يوكل، لا اللدان يعص ي الشعثر ت قيل فان 

اوءا،أوأقطا، أوريتا، شمزا، يمي U يجزئ قيا: انالفط امحرئ إن 3اكا: 
النيلأن هوالأقرب؛ وهذا يجزئ، لا فاته قوئا يكن ل؛ إذا قلنات المعنى اعت؛رنا ؤإن 

كانفإذا ٠؛ ر اين للموطعمة لالصادم، طهرة فرصها وملم عاليه اممه صل 
الخإرأو البعير، أو البقرة، أو الشاة، أعطاه الشعير من صاعا أعطى إذا الإنسان 

اكين؟!للمطعمة إنها يقال! فكيف 

عنجرج، جأ أ-؛مدا الرراق، عبد حدسا زاؤع، بن محمد وحدش - ٩٨٥
دعذ نرح، ئ بن الله عبد بن بماض عذ يباين أف بن اوحمن عد بن الخاوث 

زاثر،١^'، ١^١٠؟،: ثلاثة من ض زكاة كناَنخرج : Jliتعيد 
والشعم•

عجلأل،ابن عن إنتاعيل، بن حاتم حدسا الناهد، عمرو وحدش — ٩٨٥
جعلثا معاويه أف اقدري؛ تمحي م عن نزح، أي بن اف عبد بن عياصن عذ 

أحرجلا وهال(؛ تعيد، آبو دلك انكز م من صلع عدل الحنطة من الصاع نصف 
ممر،من صاعا وتلم؛ علمته ^ ٥١صل ، ٥١رنول عهد أحرجِفي كنت الإي إلا محها 

أقط.مذ  ١۶صآأو معر، مذ صاعا أو ربس_،، مذ صاعا أو 
٠٠٠

بابالزكاة، كاب ٠احهت وابن (، ١ '٦ رقم)٩ الفئلر، زكاة باب الزكاة، كاب أبوداويت أحرحه 
ءنه،ا.اف رصي عباس ابن عن ( ١٨٢٧رنم)الفطر، صدنة 



بابامحمبإماجزئاةاسردلسمة
٢٥=ً===^==ً==ًً=ًًء==== 

ٌهمية،صمضينيض
تؤدىأل الفطر بركاة أمر وملمم علة الله صل اش رسول أف عمر؛ ابن عن يالإ، 
الصلاة•الناسإل حروج ؤو 

صالصحاك، أحودا هديك، أبِا ابن حدسا رالإ، بن محمد حدسا — ٩٨٦
ركاةبإحراج أمز ونلم علة افه صل افه رسول أل عمر، بن الله عبي• عى ياي، 

}\}ثؤ'إ ( JIالناس حروج مبل يندى الفطرأف 

الصلاة؛قبل العيد يوم نحرج أف فالأفضل الأفضل، الوقت، هو هدا ]١[ 
الوقت،ليتسع ٠ الفهلرر ق العيد صلاة يوحر وسلم عله الق* صل الّثي كاف ولهذا 

ذللث،حا انتفع اليوم ذللث، ل الفشر إل أخرحت، إذا لأما فه؛ الزكاة لإخراج 
منهاءندْ ولتس العيد يوم ويأق ياكلها، ربا ذلك، قل إله نحرج لو لكن اليوم، 
الصلاة.قبل الحيي يوم هوصباح فه نحرج وقتا أفضل كاف فلهذا ثيء؛ 

ذللثح؟قبل لوأخرجها ةد:فإن 

شهردخول ثثو>تا بعد أى1 — الثمس غروب، بحد أخرجها إن فالخوابح! 
نمىوهي الفهلر، ثبويت، بحد أخرجت، لأما جوازم؛ ق إشكال فلا شوال— 

اللميل.ق إخراجها جاز شوال شهر دخول ثبت، فإذا الفتلر، صدقة 

مرسلا.الحويرتح أي ص ( ٢٣٢/ ل»الأماا)؛ الثافُي ;ا(بي 



الرك_اةكتاب 

اهرصي الصحابة كان فمد (.( jzytjjأو بيوم ذلك قبل فتجوز ذلك قبل أما 
•؛ يومين١١أو بيوم ذلك قبل يودونما عنهم 

وتمامه؟الشهر نقصان عل بتاء هذا هل أو رربيوم قيل• فإن 
تنوع.أنه الظاهر الظاهر، هذا ليس قلتات 

بخثةلام؟انمر مل محرجها قد 
فإذاوالعشرين، التاسع اليوم ق وأحرحها احتط، نقول! ولهذا لا، قلنا؛ 

قبلصار الشهر تم ؤإذا بيوم، العيد قبل صار والعشرين التاسع اليوم ل أحرجها 
فإنهتاما الشهر وكان والعشرين الثامن اليوم ؤ، أحرجها ولو بيومين، العيد 

يقضيها.

رمضانلحول حين من نحرج أن يجوز إنه وقال• هذا، ق توثع من أما 
يه.مقرونة أتيا عل يدل الفهلر إل إصافتها لأن صحيم،؛ فقوله 

اهصل الني لقول الصلاة بحد ما إل تنحر أن يجوز فلا الصلاة بعد أما 
بندأداها ومن مفثوله، رثاة محهل الصلاة مل أداها ررمن وملم: آله وعل عليه 

فطر،زكاة أ:يا عل مقبولة غر يعني: الصدمارته،<رأ؛، مى صدمه قهئ الصلاة 
الفقير،تتفع لأما الصدقات؛ من صدقه تكون لكنها إثمها، من لم يلا فالإنسان 

صعيمح،قول ويجرئ® الحيي، يوم ل تكره ررإما ت الله رحمهم الفقهاء بعض وقول 
يتيسرولر مباغتا، العيد وقت( فجاء جهل، الإنسان أن لو لكن الحديث،، هذا يرده 

ابنعن ( ١٥١١رقم)والمملوك، الخر عل الفهلر صدقة ياب، الزكاة، كتاُِإ اJخارىت أحرجه )١( 
اق'ءنهءا•رمحي عمر 
نحرمحه)صت؛أ(.)'آ(تةدم 



و1بالأ|>بإماجنىةاسردلاسمة

كقولتقفية أما عل العيد صلاة بعد نحرجها أن فله العيد صلاة قبل إحراحها له 
إلالها ئازة لا يكنها، إدا ملبمل صلاة سى رامن وسلم: عاليه اش صل الض 

ذلك.>".

(،٥٩٧)رقم ذكر، إذا فليصل صلاه ني عن باب الصلاة، موامت، كتاب البخاري; أحرحه 
عنه.اف رمحي أنس حديث، من ( ٦٨٤رغم)الفاية، الصلاة ففاء باب المساحي، كتاب ومسلم: 



ادزك__اةطليإب 

اابأدمأطذعالر;دأةااا

مغق إنه ت نمول هل الإثم وهذا المال، زكاة يعني• الزكاة® *ماع هوله! آ ١ ] 
فيهاالتجارة عروض فمثلا فيها؟ الختلف، حتى أو عليها، المتفق الأموال زكاة 

ومالا؟ أو زكاة فيه هل حلأفت فيه النساء حيإ لا؟ أو الزكاة فيها هل خلاف! 
يرفعالخلاف هدا إن نقول! فهل الخلاف فيه ما زكا0 الإنسان مغ فإذا ذلك، أنبه 
محه؟الإثم 

مغفيإ الزكاة وجوب يعتقد كان إن تفصيل، هدا ق نقول! لا، الخواب! 
إثملا فهدا ذلك يعتقد لا كان ؤإن فيه، والمختلف عليه المنمق ين فرق فلا زكاته 
ا-قرآ،ل زكاة لا العروض، ل زكاة لا يقول! من ينع إنه قال؛ لو ت يحني عليه، 
الزكاةوجوب يرى إنه قال! إذا لكن عليه، ثيء لا فهدا أصح فوله أن يرى بمي■ 

أولا.فيه الزكاة وجوب عل الناس اتفق ما يمنع أن بن فرق فلا ومع ل"ا هي 
يكفرأولايكفر؟هل الزكاة! نمإن٠اغ 

روايةوهو يكفر، إنه فال! من متهم افه، رحمهم العلإء بن خلاف ذا هل 
اطهولأن الإسلام، أركان أحد الزكاة لأن ٠؛ اضر رحمه حنبل بن أحمد الإمام عن 
اشولأن ]نمالت:آ-ي[، ه هاآؤ؛نلاجؤينآلرد=قوء قال• وجل عر 

وجلعز اممه ولأن الأيات، ص كشر ق الصلاة قرينه الزكاة— —أي! جعلها تعال 
همإ->ويقؤمفيآلنبتي وءاوأألزد=قو، ئابوأ^٥^١^١ المثرين• بمي قال 

الالدين ق والأخوة الدين، ل لنا إحوايا فليسوا يفعلوا ل؛ ؤإن يعني* اء، تالتوة؛ا 

:ا(»الإمحاف«)ّآ/؛م.



ااباث|ائنعاررتاق

١^٠-من نحرج لا فإما كم؛ تكن لر إذا كزن مها الكإتر لأن بالكفر؛ إلا نتفي 
وْعلعض، بعضهم الومنن قتال من ولا المؤمن، قتل من أعظم لتس لدين، او 

•الإسلام من الإنسان يه محرج لا ذلك 

اللهرخمه الولف ساقه الذي الخديحا ق وسّاق يكفر، لا إنه ومنهم؛_ 
الأمرين.أحد يرجح ما 

جحدمن وأما وتهاوئا، بخلا منعها والمراد جدا، حهلرْ الزكاة مغ فمسألة 
آخر•ثيء فهذا وجوما 

قاتلح؛ن عنه افه رصي بكر أبو فعل كا قتاله محب منحها من أف محقي ولا 
٠.الزكاة مانعي 

أولا؟تركته من تولى فهل مات، ثم بوجوحا إقرارْ مع بخلا منعها إذا ولكن 
الست،.ذمة ق كالدين فهي الخر، حق لأما ترممه؛ من تؤدى أن محب، تقوون 

الورثة؟إذاأحرجها لكن:هلىرأحاذئه 

منها؛يحرج لر من عقاب، علميها ميعاما وأنه تبرأ، لا أما الصحيح ت نقول 
الذيفالصحيح ا الورثة؟ أحرجها إذا فائدة فأي محرجها؛ لا أنه عل مات لأنه 

افهرحمه القيم ابن قال ك،ا الثريعة قواعد تقتضيه الذي -وهو عندنا فيه شالث، لا 
بعدزكاته الورثة بإحراج ذمته تبرأ لا أنه ُ— داوداءر أي منن ررماوس_ا تاب، كق 

واضح.وهال.ا موته، 

١٤٠)رقم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب الخاري; أحرجه )١(  الإي،ان،كتاب ت وملم (، ٠
٢(.رقم)• اف، إلا إله لا يقولوا حض الاس بمال باب 

)■؛(»ماوسإاض«)مآحآ(.



\وذط\ةكتاب 

الورثةنضر أنط إلا فائدة فلا بدلك !لدمة تبرألا قالط: إذ! قائل: ة1ل فإذا 
بدلك؟

لهاالتحمن حق يتعلق.fI الزكاة كانت ئا لكن نوى، إيراد هدا قلنا؛ 
حقهم.الحقوق أهل يعتلى أن لأبد صارت 

—؛الصئعابي ميسره ابى "يعنى؛ حمص حدثنا معيد، بن سويد وحدسير ~  ٩٨٧
قاليقول؛ أبا سغ أو4 أ-توه؛ دكواذ حتاك أبا أن أسلم؛ بن ؤند عى 

مئهايزدي لا قصة ولا يهب صاحعة، من ،،؛،I وسلم؛ عليه اللة صل اش رمول 
ثارعلتهاِفي يأحمى ثار، من صثائح له صمحئ القيامة يوم 'كاذ إدا إلا لحمها 

ممدار0كان يوم ق أه أعيدت بردت س وظهرْ، وجبست جسن بما د؛محى جهم، 
إلؤإما الحق، إل إما سبيله؛ وى المحاؤ، بتن يممى لحى تسه، ألفن جنبئ 
-لحمها مبجا ثنيي لا إبل ضاجي ررزلأ قاَلث ئالإُل؟ اف، زثوو ثا قل؛ اإنار«، 

ماهرمرأدير بقلع لها بَُح الؤيامؤ يوم "كاف إلاإدا يروها~ يوم خلها لحقها لمي 
علثؤمئ ؤليإ أهواهها، وئمصه بأحمافها، ضوئ واحدا، قصملأ منها ممد لا مك١دثا، 
بئيممى خص سته، ألفن حمسإرر ^١^ 'كال يوم ِفي أحناها، علته رد أولأها 
ئالمناممه، رثول قل؛:ا النار«، إل ؤإثا ائ، إل إثا شيله؛ ص _، 

ثان:زمإذا إلا لحقها مبجا زيي لا عثم لألا مر ضاحث ءردلأ ئال،: والغم؟ 
ولازلاحلخائ بجاضائ يل لاممقدمنهاشقا، ، yyلهابمع بملح الماثة 

قأحناها، علته زد أولاها علته مئ ئإ بأظلافها، ؤوطؤ0 بئزوبما، ثنطحه عصتاء؛ 
إلإما ّسبتله• وى التباؤ، ^-٠ بممى خص تسه، ألفت خمسي ممدار0 كان يوم 





الزكاةكتاب 

ليسالذي الحق لأن الواجب؛ الحق الحديث هذا ق هنا بالحق وا.الةمرد 
عقوبة.عليه وليس إثم، فيه ليس بواجب 

الزكاة.والفضة الال.هب حق من يكون ما أعل إذن؛ 

عام،هذا قصة،، ولا لهب صاحب من راما وسلم؛ عليه افه صل وقوله 
أواق،أو حليا، أو تإوا، أو ينام، كاك محواء وقفة، ذهب عنده من كل يثمل 

الإنه قال! تما والفضة الذهب، من نوعا أحرج فمن عام، فالحديث، ذللث،، غثر أو 
النيقال ك،ا أفراده لحميع شموله العموم ق الأصل لأن الدليل؛ فعليه فيه زكاة 
نسلمأسا الصالحتن* اش عتاد وعل علنا، ررالئلأم قولما: ق وملم عليه اممه صل 
يشمله،سلامنا فان أ، نستحضرهر لر ؤإن والأرض السإء ق صالح عبد كل عل 

وجهأي عل فضه أو ذما تمللث، من كل يثمل والفضة الذهب، صاحب، كذللث، 
عليلثجمما: الأواق أحرج ومن الدليل، عيك مما: \وآ أحرج فش كان، 

ؤإلأالدليل، ^ii، مما: والقفة( الدئك، )ئثع الم أحرج وض الدليل، 
التخصيص.يوجد حتى العموم فالأصل 
ها>رينم« المائة((، ين؛ ثان وملم: عليه اض صل فقال الإثم أن 

المائة٣ ومع أي: كانء إذا -اثة،»إلأ ها »كان(( لأف فاعل، أنه عل بالرفع 
نار،من صفائح والفضة الالهبv هن.ْ صمحن، ثار((، مى صمائح له صفحث، 

صفائحفهي جهنم((، ثار علتهاِفي ررهأحمل ناراا من بل وفضة، ذهبإ من وليس 
•وظهرْاا وجبينه جب بما ارمحمحوى جهنم، نار ل عليها تحمى نار من 

الصلاة،كتاب ت لم وم(، ١٨٣ ) رنم الآحر0، ق التشهد باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه 
(.٤٠٢)رنم الصلاة، ق التشهد باب 



ىّاث|،*اناراو'ىة
— ٣٣ذنننًثض^ً^^=^=^ًً——=^ًٍ 

لكلفشر،حمه؛ الحق صاحب طلب إذا اش! رحمهم العلم أهل بعض قال 
يميناعنه يعرصى أو ١■^،؛^، عل العذاب فيستحق عبوس، بوجه يواجهه أن قاما 

الظهر.عل فالعذاب عنه ينصرف أو الحنب، عل فالعذاب يسارا أو 

ذلكيئا وسالم عليه اممه صل الرسول إل بل ١^؛ رحمهم العلياء بعفى وقال 
عبارةفالحب؛ن البدن، جهات حمح تشمل العقوبه أن لسين القرآن~ ق "وكذللتج 

—والعياذفكأنه وشماله، يمينه عن والحنب، قفاه، عن والفلهر البدن، متقبل عن 
جانسا.كل من هذا ق يلطخ باق— 

بلعبوس، وجه بغر لكن حقها، يمع ربيا الإنسان لأن هوالأقرب؛ وهذا 
حياكمومرحتا، أهلا فيقول؛ الزكاة، أعهلني ويقول؛ الفشر يأتيه منهللق، بوجه 

الرورمن عليه ؤيدحل اممه، من الفرج وانتظر بالخثر، وأبمر الئه، عل الرزق الله، 
جنبه.ولا ظهره، لايوليه ربيا وكذللئؤ ا للزكاة! وهومانع المكان، مايملأ 

منالبدن حح تثمل العقوبة أن الراد أن أعلم—؛ —واف ل يظهر فالذي 
العافية.اف أل نوجه، كل 

وتعال؛تبارك اش قال القرآن، ق شاهدها العقوبة وط٥ 
أع؟سالي>فيأشمبثنهمإمذ.ام،آلي ولاينفقونأواوآهكذ آلادهّت، 

ماهتدا وثلهورهم ثجوجثم ءتاهيم بما ذثءك جمتر م ة عقها نحى نحم 
مطابقالحديشر يعني• ]اكوبةتثّآ-ه"آ[، ه آكمت5؛زئتث> ثذمقوأ لأمسح^ ًكرتم 

للآيةتماتاؤ

وليسله، تتوهر أن يريد مانحها لأن زكاما؛ هومغ والفضة الاJمح بكنز والمراد 
يز.فإما زكاما تؤدى لا وهي جل ظهر عل لوكانت ل دئنها، بكنزها الراد 



ايتكاةكتاب 

بزيتس وظهئْ، وجثينه جب نيا ارهث\كوى وسلم؛ عاليه اش صل وقوله 
مفىإذا وأنه اليوم، ذلك ق والحرارة الروية وجود أن عل دليل فيه أعيدت؛ا، 

تدلهده ولكإ أعيدت،،، بزيت رركثإ لكن تثري، فإما العغليمة الحرارة بعد مدة 
أعيدت،،،يزدن اركثإ بل أحرى، مره إحمائها عن حر نتأ لا وأما الفوردة، عل 

٢[.•  '.IjaS]\ه مشوافه لهم أضاء تعال؛كقوله والفورية امحرار عل تدل فهي 
تيعني تنه،،، ألم، خمس؛ن مقداره 'كال ثوم _ I وسالم عليه الله صل وقوله 

إالعياب،! هذا وهويحدب ستة ألم، خمسين بل سنة، مئة ولا شهر، لا 

قفهو العثادا،، بهز يمص ررحص وملم! آله وعل عليه الثص صل يقول ثم 
—باممه —والعياذ وهو ينصرف، وكل بينهم، يقفى والناس بالله—، —والعياذ عذاب 
هذا.ق معيب 

تسيله،،،ررهبمرى I لففل. وق تسالهاا، راهيَى ت وملم عليه الله صل وقوله 
ررإقاإلالحق،ؤإثاإلالنار،،.>يقه، ررشيلة،،أي: يوي؛ 

الالزكاة ماع أف عل ويدل، الزكاة، مانع عقوبة عفلم عل يدل، الحديث، هذا 
الحؤ،إل إما تسيالهت راميرى قال! وسلم عليه اممه صل أنه الدلالة ووجه يكفر، 

مؤيداالحديث، هذا فيكون الحنة؛ إل له سبيل لا الكافر أن ومعلوم النار،،، إل ؤإما 
العفليم.الإثم هذا عليه لكن يكفر(؛ لا الزكاة ماع )إن يقول• من قول، 

لأتبممالإبل؛ عن مالوا ؤإنا ثالإبل؟"، الله، ونول، يا ررمحوت وقوله؛ 
الذهه.بإتشبه فهي نحارة، ويشروتيا الأيل يبتاعون اوض.ا ولاتهم إبل، اصحاب، 
،iLJJd؛والتكسسؤ، للتجارة ويشزوما يبتعوما الناس إن حيث، من والفضة 

الإبل•ذكروا





ةالرضا كتاب 

الزكاة،وحت وإنا؛ا أو ، UUIكانت ؤإن فيها، زكاة فلا ذكوزا كلها الخيل 
رعوأحرج ومها، ثاء ؤإن ديتاوا، فرس كل عن أحرج ثاء إن بالحار؛ وص 
بحال؛الخيل ق زكاة لا وحماهير والشافعي مالك وقال القيمة، عفر 

أنعل الحدسث، هدا وتأولوا صدمة®، يرسه ق الثلم عل ررثس السابق• للحديث، 
قبالحق المراد أن محتمل وقيل: تعس، إذا حا الخهاد محب، وقد حا، تباهي أنه الراد 

إطزاىبغلهورها والمراد مونها، وسائر بعلفها، والقيام إليها، الإحسان رئاتها 
منيكسسك، مما اف حق المراد وقيل؛ الني•بح، عل وهن.ا عاؤينه، طلسث، إذا محلها 

اه. الغنيمة خمس وص ظهورها، العلءوعل مال 

فيها؟محيا الذي فإ خيول، إصطتلأت عندهم الناس بعثس مسألة! 
لولأنللم، ستر، له تكون مما أنها عندظ الاس غالب أن الغلاهر الخواب: 

بالبحإما للتجارة؛ أعاJحتاا لا، قال! افه؟ سبيل ل للجهاد أعلءدتها هل سألته؛ 
عليها.بالمسابقة ؤإما فيها، والشراء 

كالعقارلالم.ا؛قة؛ وامتثإرها ابقة للموالتي زكاة؛ فيها للتجارة فالي 
تمإذا مسابقة من فيها محمل فيإ ؤإنا ذاتها، ق زكاة فيها ليس للإمحار، الن>ى 
الحول.عليها 

**

»درحالردي«)ما/ا"ا■(.



واب|ئ«(مانعاارك1ة
—٣٧

وف،بن الله عند مزع الصدؤ، الأعل عند بن يوص وحييني - ٩٨٧
ثنحمص حدث يخش الإنثاد، هدا أنلم؛ِفي بن ريي ص نعد، بن هشام حدش 
يمل:رلم حميارا، يودي لا إبل صاحب من اءما محال؛ أنه عي آحرْ، إل مبمرْ؛ 

جثاهبما رربمكوى وقاو: واحدا؛؛، قبيلا منها يمحقد ل>لأ فيه: ويكر حمها؛؛، ارمئها 
وءرْاالاا•وجبجته 

هيأبما مع واحدا؛؛، قصيلأ منها يمقد ارلأ فيه: ررودكن فوله: الإشكال [ ]١ 
الي\قوىقال: ١١قوله: وهو بعدها، ما أراد لعله لكن الأول، الرواية ق وردمت، التي 

جئثهبما ررئكوى : يقول السابق: الحديث وذلك وظهؤْاا، وجهته جثاه بما 
وظهره"•وجبنته 

واصح.فالاختلاف حمها؛؛ يودي ارلأ أو: حمها؛؛ منها يودي ررلا قوله: آما 
أونقص.زيادة يدون الألفافل نقل ق افه رحمهم الرواة تحري عل دليل وفيه 

٠٠٠



الزكاةضتاب 
ءء==ءء=ءًءً^^ًءءء^ًً=ءً ٣٨=

المحتار،بن العزيز عبد حدسا الأنزي، الللئ، عبد بن محمد وحدسي ~  ٩٨٧
اضصل اش رمحوو يال قاوت ئزيزه م ص أسه، ص صائح، م بن ثهلمل حدثنا 

جهم،ثار j علمته أحي إلا رّكاثه لا ثنن صاحب مى ارما ونلمم؛ علميه 
كافيوم ذ عبادة محن افه بهز حص وجبة جباة بما وكوى صماتح، ميبمل 
منوما النار؛ إل ؤإما الخك، إل إما ت تميله يرى م نته، ألم جبيتأ ممداره 

كافيوم ل، عباده محن افه عئكم حص أولاها علته ردمت، أحزاها علته نمى ئإ 
بنوما الثار؛ إل ثإما الحق، إل إما '،٠٣^^ يرى م تنه، أنس حماس؛ن مئدارْ 

قوةص ى لأزع هزم ظع ذة\ يئ ي ز:كاٍا ثودي لا غثم ^١٣ 
أحناهاعلته مص ئإ ؤلأٌجئحاء، عمصاء فيها لشش بئزويتا، وسهلخه بأظلافها، 

تنهألم حمسي ممداره ثوم'كاو ق عثادو ( JUاف تئمحز حى أولاها علته رئيت، 
ملأأذرينهتز: -ماو '؛ وإماإلالثار«لإماإلالخك، ميزىتسيله: معتئدوو، 

هوالزكاة.بالحق الراد بأن صرح السياق وطا [ ١ ] 
أحناهاعلته مص ءئإ فوله: جهة من أصوب اللففل هازا أليس نيل: فإن 

ثثعاوهماها«؟لرنييهأولأئ س((؛لأنهفيالأول:
كدا،كان كلما كدا كان كلما يقول: انس فبعض لصور، أقرب هدا مما: 

كداكدا أن م، العبياء: بعض قول إن اممه: رحمه الحريري يقول العوام، لحن من وهدا 
هبوالصواب: ، ^١۶هم ^ا يهولون والدين العوام، لحن من هازا قال: وكدا، 

اللحن.من وهدا قاتم، زيدا أن م، يهولون: وهم قاتما، زيدا م، كزا، هدا 



بابإث«ا||اذعالره1ة
=_ ٣٩==^==—=_===—ً=ء^==ً==^=ءص 

-أن^١^ ل ررالخي قال: اش؟، زثول ثا قالخي قالوا: لا؟- أم المن أذَكن 
؛،الؤة\قؤايوم إل الحو أمك— أنا ئه1لت —قال ثواصيها ق منقود الختل — قال: 

الأعداء.قلوب ل الرعب توجب الخيل أن الخثر ومن [ ١ ت 
لرالأن والخيل ا، والخي٠ة١ الأجر أما الأحاديث بعض ي ورد تمل: فان 

يعود؟الأول الزمان أن ذلك معنى فهل الحرب، ق تستخدم تعد 
تزول،موف الأن الفتاكة الألأت هده أن الفلاهر الفلاهر، هو هدا قلتات 

واللامالصلاة عليه عيسى وحاصروا بعثوا، إذا ومأجوج يأجوج أن لهدا ويدل 
ثمالسماء، أهل فلنغلب الأرض، أهل غلبنا نحن قالوا! العلور، جبل ي معه ومن 

أهلغلبنا نحن يمولون: ثم بالدماء، محصبه فرجع السماء، إل بشايتج يرمون 
قهذا وليس ستزول، الألأيتج هده أن عل يدل مما فهذا ٠؛ والأرض؛ السماء 

والأشحةمثلا، )البترول( الوقود عل قائمة الأن الألأيتط فهذه ببعيد، التصور 
أعلم.فالثه هذا؟ يكون متى ولكن يثلف، ربإ مثلا الشمسيه 

-ياالخهاد وقت جاء إذا أنه بنية حيلا اقتنى إدا الإنسان يؤجر هل ث قيل فان 
عليها؟جاهد 

تحم،يؤجر•ئ"؛لمابت 

(،٢٨٥٢)رقم والفاجر، الر مع ماض الخهاد باب والمر، الخهاد كتاب البخاري• أحرجه )١، 
عنه،الثه رصي البارهي عروة عن ( ١٨٧٣)رنم الخيل، فضيلة باب الإمارة، كتاب ت لم وم

رمحيافه عيد بن جرير عن (  ١٨٧٢)رقم الخيل، فضيلة باب الإمارة، كتاب مسلم! وأحرجه 
اشعنه.

بنالتواس عن ٢(  ٩٣٧)رنم معه، وما وصفته الدجال ذكر باب الفتن، كتاب مسلم! أخرجه )٢( 
عنه.الثه رصي سمعان 



الزكاةكتاب 

أيناJينلت فك نيلُنث، لزنيل-مح، لز^^١^، ا-قا؛_ 
ئالق آكتب إلا يطوي ق ثس\ يثيب هلا له، وسئها افه، سبل يئخدهال ن\لثبز، 

ولوسماهاأجرا، •؛ا له اممه هيءإلا'كنت، من ماأئث، منج ولإرعاهال أجرا، 
أبواهِفي الأم دو -حش أجن بثوب ِو مقها هطزة قز له 'كاف م مذ 

وأئاء، تملوها خطزة ٍقز لة ي، أؤ شزفا ١^؟!، م هثايها-، 
وبطوبماظهورها حؤ يض ولا ومحملا، هرما بلامالرجزيتحدها له هي الذي 

زيخاثkتا أشنا قاليي:ئخدى وزن عيه اللي وأئا ا، ثبمرها١١وها مهو 
راثاقاو: افه؟ ننول ئالخوتا مالوا: ورث«، ه هل الذي قداك الناس، وراة 
وةثثتان تنز ^ئش المادة: الحاْنه الأثه هدم زلا شق!  ١٧عق  ٥١أنزو 

ئنث,ه«.درزّئثإ نمثاد مثن وش ث،مزه,قأ 
الدراوردي"؛—يعني: العزيز عند حدثثا تعيد، بن قته وحدساه — ٩٨٧

ااثد,شزناى الإنتاد، يدا هل، نص 
حدثنارريع، بذ يزيد حدثنا بزيع، بن اممه عبد بذ محمد وحدثنيه - ٩٨٧

ررعمصام®:بدل ودال الإنناد، غذأ بنأي( شهيل حدسا سم، ١٤١١بن روح 
ررحمينه®.ولميدكن: ررهقوىبثاجئبهوظهرْ®، ومال: ررعصتاء®، 

همعيمنعه؛ إ يمتعثره أن أراد أحدا لوأن يعني: طهورها® راحى معنى [ ١ ت 
قيتحملها هوأيصا ولا محاجها، من يحيرها لا أته ظهورها؛محنى! ق اممه حى 

منفيها محب، ما مع إذا أنه ومعلوم الخاص، ركوبه ق أو افه، سبيل ق الخهاد 
بدلكإ.ياثم أنه جهاد أو إعارة 

الاحرين•حيل عل فحولها إنزاء لحله رروبهلوعبما® وسلم: عليه الله صل وقوله 





الزكاةكءب  ٤٢

نااض، زئول ;ا زيل: هاو نن مد تمت الزى: م وهاو 
محنبجا،ؤإعازة ذلوئ، ثإعازة الماء، عل »خوها هال: الإبل؟ خئ 

دحمدعبجاِفيسمافاا•
صالملك، عبد حدثنا أف، حدسا نمر، بن اه عد بن محمد حدسا - ٩٨٨

من»ثا داJ: ذتلإ علي اهُ ءنل ١^؛، عن اش، عد نن خاُر عن ١^، أف 
يج'خايأهص،نمجمبمعمم،

ه؟يها:زك يز ص أ\ط!_ ص' ه أسلف ذث ظ؛ة 
ؤإعارةهحلمها، ءرإطراق هال: حمها؟ وما اش، رثول يا قلنا؛ \ذقئبااا، مكئوره ولا 

صاحبمذ دلا اف؛ نبيل ملبجاو وخمل اناء، عل وحلبها ومنحها، دلوها، 
ذم،،خئ ضاحك يئح أؤغ، شجاعا ١^١^ ثن؛ لإل إلا زكاثك تودي لا م 

أيحلمنه بد /١ أيه رأى هإدا به، ثتحل محت، الدي ، 1UIهدا؛،ؤثقال: منه، وهويفث 
اشحل<،لأ'.مصم ي مصئها يجعل فيه، ثدةِفي 

والشجاع:امع، فجاعا القيامة يوم له يمثل أنه الآحر: كالحديث، هذا [ ١ ] 
رأسهعل لثس الذي والأهمع الكبثر، الحيات يكر إنه افه؛ رحمهم العناء عنه قال 

مملوءتانغدتان أي رسان؛ وله باهه، والعياذ الثم لكترة شعره ممزق قد شعر، 
أناإ كنزك أنا له: ؤيقول معصه، صاحيه، بثيش أي: ^^^؛؛؛، فياحذ الم، من 

محصلالذي التوبخ هذا لأف جنمي؛ وعذاب، هلي، عذابج ق فيع ا؟ ر ماللت، 
والمؤمنمال؛ له يكون أن عن هضلأ نحلى لر أن ؤيتمص عظها، ألما يوله أنه شلئ، لا 

نفقة،من ولا زكاة، من لا المال، ق عليه محب مما بميء يبخل أن يمكن لا ببذا 
السلامة،ولكم لنا اممه أل نللمال، حق هذا كل غثره، ولا الضيف،، لري من ولا 
ومماتنا.حياتنا ق لما طنا أموالنا محعل وأن 

عته.اش رمحي أبامريرة عن ( ١٤٠٣رثم)الزكاة، ماغ إثم باب، الزكاة، كتاب البخاري؛ أخرجه ( ١] 



|كتو|وبمطء 
٤٣—ًً^ٍء^ًًسء==— —

ةإيبماءاسط ^ب 

بنالواحد عند حدسا اجحدوي، حسم بن محيل ابوكامل حدسا —  ٩٨٩
بنجرير عن المحي، هلال الرحمن!ن عبد حيكا ، إمحامحو بط بن محثد حدكا نثاث، 
ممالوا:وثل؛ا، عاوت4 اممه صل اض رتوو إل الأماد-، من ياس حاء محال؛ اش عند 

علنهالثه صل اش زتول ممال ت هال دنظلئوسا، يأدوس١، اأصدق؛ن من Jاتا إل 
هداسمعت مند مصيى عى صدن ما حرير! هال ، ا، مصدقيكم ررأرصوا ت وتلم 

ا.إلازهوعروامحزل وتلم علته افه صل اف رنول بى 
)ح(بن انزحيم عند حدسا ثييه، ب؛، بن بكر آبو وحدسا ~ ٩٨٩

أنحرياإنحاق، وحدسا )ح( تعيد• بن ؤئص حدسا بسار، بن محثد وحدسا 
الإنتاد^نزة.ينرإص،ها

أنالصدقة يأحد الذي الصدق حاء إذا للإنسان يسغي أنه يعني• ]اء 
الستانصاحب عل يجعل لا وأنه عار؛،، عدل ثقة المصدق أن الأصل لأف يرصيه؛ 
أرصوهم.تنازعومحم، لا يقول؛ فكأنه محب، ما إلا الماشية صاحب أوعل 

لأنهيعزله؛ أن الأمر ول عل وجب ظالم المصدق هذا أن ست، لو لكن 
لم.؛ iLis>هو من السلم؛ن عل مز أن مجوز لا 



اينكاةكتاب 

١^٥٠سبنىدإبتيلإدزدى 

ضالأَغنش، ه نكح، همم:ئمممظكا - ٩٩٠
نئنقال: اهمينئؤبج،صمذث 

ئحئئئال: الكنت<<، وزب الأحتروذ ®هم ئاوت وآبي( مأ، الكنه، ظل j( جالس 
هم؟س وأر، م فداك اه، 5ثوو يا ثلث: نمغ، أف أتثائ م حانث، خز 
يديه،بئ -من ؤهكدا وءكدا، هكدا، ماو من !لا 1مزالأ ءهم 3اوت 
بمردلا 1ثل صاجب ط، ثا ٠-؛!؛ نا ومحل ص-، وض محنه، وض حلفه، نمن 
ثنطخةوأنمته، 'كاثث ماأعظم القيامة يوم جاءلم، إلا رٌكامحبما لاأؤإرأ عنم ولأ 

ب؛و(مثى حر أولاها عله عادنر أ-ماها مدت س ودطؤ٥ بهمويآا، 
الناس«.

عنمعاويه، ابو حدسا العلاء، بن محمد كرمح، آبو وحدساه — ٩٩٠
^محئإjاتيضJلآونطاؤئز

مايد5 متى رروالدي محال؛ انه عي وكح مدكرثخوءي"يب الكنبة؛ ظل ق جالس 
•يودوكاتبمار؛ عمالم أؤ ليلاأومرا ثدغ يئون رجل، عل 

انن-:ض: ١^ ^^١ ابممح،، تلام نن انم محن لجدكا - ٩٩١
،:Jliونألم عش ١^ صل ١^٠ أف أنج، عن ري1د، بن محثد عن مننح-؛ 

 u« دناثإلا ٥^١^ ثنه وعئدى عق لأق !^١ ك! ي أن بمثن
لدينعة«•



الزناةسلضةنيلإدؤدي باب 

صلب، ^ محقي;ن.بمفر، خدي ين:ئار، محي وخدي -  ٩٩١
Jوئلهل١ا.الأإه-ء1نهؤيم؛ صل السل عن ^٥، أنا شْنئ ماو: ^ Ijjبن محي 

ولكنالزكاة(، مانع إثم )باب هو1 الذي الأول الباب يثبه الباب هدا [ ١ ] 
يوديلا من عقوبة تغليفل )باب هنا! فقال الرحمة؛ ق ثئس الكتاب هدا ترجم من 

الزكاة(.

ينفقوهالر إذا الأخسرون هم الدنيا ق أموالا الأكثرين أن الحديث هدا وق 
الصالح،الرجل محي الصالح ا.تال فنعم اممه سبيل ق أنفقوها إذا فأما اض، بيل سق 

الءامتإ وتعال! تبارك افه قول يفعلوا ب إذا خاسرون أمم عل ؤيدل 
هأويكبمأّرلأ4يئمدده وش ذً=قيآس عن 

لالأممون:\،[.

الإنسانهذا حق كان إذا محوز هذا وأمى٠ا أي ارفداك لغيره! الرجل وقول 
وسلم،عليه اممه صل للرسول إلا يكون ذللث، أقلن ولا والأم، الأب حق من أعفلم 

يقوله.لا لكنه صعب، وملم عليه الله صل الرسول غير ق بالتحريم والقول 

ؤهكدا«،ؤهكد.ا، هكد.ا، قال من ررإلأ وسالم! عاليه اش صل النبي وقول 
بواجب.ليس الزكاة فوق ما لكن الزكاة، فوق ما المراد أف الحديث، ءلاهر 

لقوليقم أن الإنسان من يهليب، أن بدون ام الإقجواز اكاف اللففل وق 
يدونالإمام —أمحي! وهذا بيدْاا، مسي رروالذي وسلم! عليه الله مجل النبي 
كونأما موصعه، ق حن وهو السامع، محي ينمى ما تثبيت به يراد ام— استق

لاكلم:>ا[،ؤَةيعثلةفمح4 فيه: اه قال فهذا قيء كل عل محلف الإنسان 



ايزطإةكتاب 

دامما به الماس يثق لا وبالمال يقول، فيا ثقة عنده لمس الرجل بأن يوحي وهو 
به•بجر ضء كل عل م يق

وملمعاليه اش صل الني أن ففيه أيما عنه افه رصي هريرة أبي( حديث وأما 
ياكزعئ أحدادماثأق ل أل ®مايثنق لقوله؛ لايريدها؛ الدنيا، ق الماس أزهد 

النيأف عل واضح دليل هذا ففي عث«، لدنن أرصدة دينار دينارإلا منه وعندي 
الدنيا.ق الماس أزهد الم وسعليه الله صل 

كانإذا يعني؛  ١٠عؤ لدين أرصده ديثار ارإلأ وملم؛ عليه اف صل وقوله 
الدين•يول حتى ينفقه ولا قمحه، دين عله 



اسدتةي اا،رءس باب 

uU  اسقةفي اممرغس

؛بمطكامحينمح،ثممينممم
بنرئي ص الأعمش، عن مناوئه، أبو أ->منا عش: قال مناويه؛ أف عن هأ 

ا1دينهحرة ي وسئم •ثأيه < ٥١صل، الثى مع أمثي كنت iالث ذر أى عى ومر، 
درأ١،،أبا رريا ونئأ,' عليه اش صل اممه رثول ل ممال أحد، إل ثنظئ ويحن عشاء 
أمذهي، عندي ، illك! أن أحث، ررما قال: افه! ننول ثا ؤث، ئلث،: قال: 

هكدا-فااش سيينيأنأضللأِوهماد 
ممال!مثثا، م قال! شناله—«، ~عرر وهكدا يمينه—، "عي وهكدا يديه—، ثئ 
ين؛\ض i؛ >وأة قاOil !، :Jزئوو وك:ا 1ئث،: قال: ذثا«، أن! رر:ا 

ئأقال: الأول، اوة ل ضخ ئا مو وئكدا«، س هكدا قال ثن إلا المائة 
قال:عى، يوارى حى ئادطليى قآل: حسآسك،؛،، أي؛، ه ذر! آبا رريا ئال: مش1نا، 

وتلممعليه اممه صل افه زئول لغل قملئ،: قال: صوئا، و>ثمارت، لعطا، سؤنت، 
آظك،«،خش تيخ ١^ قننه: ذكزث، ئأ ؟ال: أبنة، أن بجنث قال: له، زض 

آتان■>زيل ررذاك ممال: قال: سمعت،، الدي له يكزن، حاء قلنا SاسهلزJه، ثال: 
رثىنإل ينئ،: ئال: ا-لحثة«، يحل سيئا ئافه يفرك لا أمتلئ، مى قاتا مى قمال: 

أ.سزيى«ا ثإو رثى ررؤإذ ثال: نزق،؟ ؤإي، 

واختصاصهالأصحاب،، بعض اصهلحاب، عل دليل الحدين، هزا ق ]١[ 
الصحبةفهده الإطلاق،، عل غار0 من أقفل يكون أن ذللث، يعي ولا بالصحبة، 

يعني؛لا لكن، منثبة، وهي، شلث،، بلا خاصة عنه افه رصي ذر بأي المنفردة الخاصة 



الزكاةكتاب  ٤٨

الطلق.التفضيل يعش أنه ذلك 

الشيْع عنهم اطه رصي الصحابة أدب كإل عل دليل الحديث هدا ول 
قال!لما فإنه احتإل؛ كل عل محوله يقدمون وأمم وملم، آله وعل علميه اش صل 
والأصوات؛الLلغهل. عنه اممه رصي أبوذر وميع وذهب، حص أئت< ®ثإ 

مالينفلر يتبعه أن مهم وملم، عليه النه صل لليي أحد عرض يكون أن حثي 
دليلهدا ق ذكان فبقي، آساإث،اا، حم أئث »ثيا قوله: ذكر أنه إلا حدث الذي 

ؤإنوملم عليه افه صل الشي، أمر تنفيد عل عنهم اممه رصي الصحابة حرص عل 
ويريدونه.موونه ما حالفإ 

عليهالله صل محمد أمة من مات من وأل التوحيد، فضيلة عل دليل وفيه 
الأكثر٠الخة،والمرادالثرك يحل باممهتجا وشرك وملم 

ثإلرئي ارؤإذ مال؛ مريى؟اا ثإف رئي ررؤإف عني؛ الله رمحي ذر أبو له فقال 
أقيمؤإن عليه، اممه تاب الحد عليه يقام أن مبل تاب إذا الزال أن وذللئ، 'ثرد،'ا، 

ثاءؤإن له، غفر افه ماء إن المشيئة، تحت، فهو مات ؤإن كفاره، كان الحد عليه 
محال:وملم آله وعل عليه الله صل الشي لأن الخة؛ إل مآله فإن عذبه ؤإذا عاوبه، 
يكونأن فإما *يحل قال: بل النار، يدخل ولا يقل: ولر الحئهء، *يحل 
يحولايكون أن ؤإما سرقته، وعن ننام عن النه عفا إذا مهللما يحولا يحوله 
حسبإعل بالعياب مسبومحا 



اسدتتق ااأزءس باب 
٤٩ً—=ص=ًءً=^ً=====ء== 

ائن-وم: العزيز عد عذ جرير، حيكا سعيد، قسه!ن وحدسا - ٩٤
اضرثول ؛يا اللتال، مى وه حرجت مال؛ در م عن وف، بن ئيد عذ رمح-؛ 

أفيكنه انه يظننئ 3الت إساف، معه ينر رحيم، يمثى وسلم عليه اف صل 
رامنث ممال ٧^؛؛، ئالتمثا، المنر، ظل ق أنثى يجعلث، محال؛ أحد، معه ينثي 

يشث،مال: تثاله«، ذث، آنا »يا مال: اللآذداءَك، جش أبوم، قنت: هدا؟«، 
^^١،اف أعطاْ مى إلا الماثة ثوم المثول ئم ررإل ممال! تاعه، معه 

معهيمثنت، د1لت حيرا«، فيه وعمل ووراءه؛ يديه وقلمخ وؤماله، بؤيته محه منمح 
ل!ممال حجازْ، حونه بع ِفي محال! هنار،، ها اراجلأزر ممال! ثاعه، 

عني،دآبن< ، ^١٥لا حر الحرج هادطليىغا مال: إليا1،اا، أرّى حص ئثا ها رراجلس 
هال؛رثى!،١، ؤإن ثرى، ررؤإف يقول: وهو مهبل وهو سمعته إل ثم اللسن،، هاطال 

حاس_جل ئ،كللم ذس هداءك، افه جعلي اممه، ض يا مملتج! أصحن، ٢ حاء هل، 
جانبق ئ عرض جميل ررداك مال: سيئا، إي—، ير*يع أحدا سمم، ما الحرة؟ 
ياممنئ: ١-^، يحز ستةا يافه يشرك لا ٠^^، مذ آثه أمتك، بئر همال: ١^٠، 

رثى؟ؤإو ترى، دإ0 ررقنته: مال: يعم®، مال: رثى؟ وأ0 مرق، دإ0 جؤنل، 
ا.الخمز«ل ثرن، وإل ثعم مال: إ رش؟ ثإل مزق وإل ررهنت،! مال: يعم®، مالت 

وسلمعليه افه صل الض أن مق ما غثر الفوائد من الحدين، هدا ق ]١[ 
ورآه'التمت«، حتى عنه الله رصي ذر أي عن يحلم لر لأنه الغيٌبا؛ يعلم لا كان 

آلهوعل عليه الله صل الني مع عنهم الله رصي الصحابة أدب، كال وفيه 
لروحده يمثي وسلم عليه الله صل الّبي رأى لما عنه الله رصي ذر أبا فإن وسلم؛ 

الرسولحانب، إل يمسي أن قله بكل محب، أنه مع جانبه، إل يمثي حتى يتقدم 



الزكاةكتاب 

الصلاةعليه الرسول مع عنهم الله رصي ألحم لكإل لكن وملم، عليه الله صل 
يالمثىعليه يضيقوا ول؛ عنه، ناحروا معه أحل يمثي أن يكرم رأوه إذا واللام 

ألحم.كإل هذا ففي معه، 
حنة؛عشرة بكل أصحابه يعاشر كان واللام الصلاة عليه أنه أيقا وفيه 

لالك.تا.الهاء وهذه الئائاله(ا، له! قال يحيدا رآه لما وملم عليه افه صل لأنه 
وأنالأموال، محزن ألا له ينبغي الإنسان أن عل دليل الحديث هن.ا وق 

واجبغثر كان وما ظاهر، فأمرْ واجبا كان ما لكن وحل، عر الله مثيل ل ينمقها 
ألم،مثلا أنفق أنه فرصنا لو حتى وح_،، ما إلا الإنفاق من محس، فلا فهوتهلؤع، 

لكنمشكلة، فيه فليس الدراه»إ خي^ن عنده وبقي نفقته، عليه نجبا من عل ريال 
القلين؛من يكون أنه الحاوي.ث، ففناهر عليه واجبه لست، التي الأموال ينقق إ إذا 

والأحرة.الدنيا ق الكثرة  ٧٢٠١له بجمع لا لأنه 
التهلؤع؟ق الإنسان يفقه ما مقدار ما قائل: قال فان 

رصيوعمر كله، بإله أتى عنه الله رصي بكر فأبو ثاء، ما ينفق فالحواب،! 
أتى؛نصفهر١ا.، CPافه 

وأ-حلم،هذا، فعل اممه عل وتوكله اعنإدْ لقوة عنه الله رصي بكر أبو فائدة! 
عنده♦؛ليس أهله إن يقال! أو وزئوله(؛، اممه ٣ ارركث، قال! ولهذا عليه، اممه 

النفقة.عدم عل وسيصثرون لحمله، موافقون وأب؛ هذا، من صجر 
عندي،الذي كل مأنفق أنا وقال! توكل، قوة وعنده مثلا ان إنأش ولو 

كتابوالرعن.ىت (، ١٦٧٨)رم٠ا ذلك،، ق الرحمة باب الزكاة، كتاب داود: أبو أحر->ا، 
عنه.افه رضي عمر عن ( ٣٦٧٥ريم)وعمر، بكر ابى مناقب باب االناف_،، 



بابالأزسانياسئ

صعقه نفمن يعرف ان إنلكن منعناه، لما وأكتسجا اليوم سأعمل اش ماء ؤإن 
ينهى•فهذا عليه بحب با يقوم أن عل قادوا لمس وأنه التوكل، 

الخمرارثرب ثإو راثنم اللام؛ علميه جمّثل قول من يوحل" هل نيل؛ فإن 
والزنا؟الرقة من أعظم الخمر شرب أن 

هوواش~ "والعياذ الخمر ثرب لأن أعظم؛ هو وجه من تحم، فالجواب■ 
مقاميعليه ؤيرتب الخائن،، أم وهو ، الحديث، ق جاء كإ ثر كل مفتاح 

ذللن،.وغير العبيد، ؤإعتاق الزوجاتر، محللاق عليه يرسب، عثليمة، 

عللحل شاب رحل عن سنه عشرين مل"ة من الصحف بعض ل نثر وقد 
عليه،وأنكريت، فاست،، يبما، يزف أن منها فهللب الليل، آحر ق سكران وهو أمه 

فأدركهاشي،  cJsiؤإلأ ضانثخ من تمكنيكب أن إما لها؛ وقال المكتن، فأحل 
الحلم،مثل رآه كأنه يحني؛ يدللمثج، شعر الصباح وق -يا، فزنا فمكنته، الولد حب 
قال؛شيئا، فحالت، ما أيدا، هالت،! كدا؟ أو كدا الثيء أفعلتإ وقال؛ أمه، إل فأتى 

ورشبنزينا، معه وأحد الحإم، إل فل-هبا فأحيرته، شي، أقتل أو أنيريتي 
ه.نفأحرق ثم ه، نف

الحائث،،أم فهي ه، نفوفتل بأمه، وزنى الخمر، مرب إذ حصل؛ ما فتأمل 
شر•كل ومفتاح 

٠٠٠

الدرداءش عن ( ٣٣٧١)رنم ثر، كل ثاح الخم باب الأثرة، محاب ص: ابن أحر-بم )١( 
الذمحه.رمحي 



كتابادز>هاة ٥٢

سواممظظؤم

ا-محنيي،عن إنرامم، بن إنمامحل حدكا حرب، بن ومر وحديي " ٩٩٢
ظقةق  l1ي ، ٧١قدث : Jliمس ن \ص ض الخلاء، ل ص 

ممام١^^<، احثن ا-بمد، احثن الجادس<، أحقن رجز جاء اد يرص 'لأيذ 
حيمةعل قيوصع جهم، ثار ق عثه محمى بزصم، الكانزين بثر ،; _lJعثهم، 

منيمج حك، كتمؤ ينمن عل نيوصع كتمؤ، ينحن بن تمج حس أحدهم لأي 
إليهزجع منهم أحدا زأث ما رنوشهم، المن؛ موصع يال• بمزلرل، لامح؛ حلمة 
إلا٥^^٠؛ رأيث، ما مملث،: >؛;Lرئة، إل جنز حش زايتة يأذبن، ئاJت شق،، 
اشُضل اكابم ^،^١  Ji^١، لأ:نقلول ثإلاع :؛Jli 0م، ينتؤ نا /^٠١ 

وأئاالشس، من عل ما قنظزت أحدا؟«، ءآئزى : مماJ يأجته، لعابي( وتلم عثه 
أمقهدهتآ مثاو4 ل أو يتثير ررما ساو(ت أرا0، ممن*،! ثه، حاجة ل يبعثنى ١^ أظى 
كنا ث1ث،: ثآو: ثثا، ظوف لا الJثا محوف ثوم ئأ ئنان؛ح«، ثلاة لا إه 

قاو:لأزت:كلأمض
أ•ورنرب؛ل باممه ألخن حس دين( عن( ولاأنمحهم دمحا، 

علمحبا أنه يرى إنه حتى المال(، جع ق يشدد ممن عته افه رصي أبوذر [ ١ ل 
ألحأحتى هدا، ق ؤيشدد دلك، إل ؤيدعو حاجته، عن زاد ما ينفق أن الإنسان 

دعابإ الناس يضل لئلا ١^^٥ إل المدينة عن ينفيه أن إل عته افه رصي عمان 
٠١٧١.

٤٠٦)رنم بكنز، فليس زكاته أدى ما باب الزكاة، كتاب البخاري• أحرجه ، '١ 



اعامحuذمالواصظص٠ا
٥٣ٍٍض^ٍٍءءًٍءسء=ء^=====ء 

الصحابةأفقه عندهم ذر أبو صار العرب القوم ق الاشتراكية ظهرت ولما 
عتهالله رصي وهو معصومة، ويروتبا بأقواله، محتجون وكانوا عنهم، الله رصي 

قيوحد واللام الصلاة عيه الرسول لأن يصب،؛ ل؛ لكنه اجتهد، أنه ثالث، لا 
عليهاناقة بمئة العنرة جيش جهز عنه الفة رصي عفان بن فعثإن الأغنياء، زمنه 

الصلاةعليه الرسول فجاء أيصا، عفليمة بدراهم وأش موونتهاآ، )كل أحلاسها 
منهاممه رمحي لكنه ، ؤيكررها اليوم؛'، بمن سل ما عمأل صر 'رما ت يقول واللام 
مالمن ءإلأ سبق: فيإ واللام الصلاة عليه الرسول قول من وفهم اجتهد، 
الإنسانأف الصواب هذا، ق رأيه حلاف، والصواب وهكداءا، وهكدا، هكدا، 

الواجبةوالفقات س الواجتة والفقات الزكاة، إلا الإنفاق عاليه محت، لا 
وأماالشريعة، عاليه دلت، مما ذللث، أسبه وما للممضهنر، الواجبة والفمان للضيفج، 

المملوع.فهوعل ^، ٧١

٠٠٠

رقمعفان، بن عثإن مناقب ق باب الناهب، كتاب وااارْذىت (، ٦٣)ه/أحمد أحرجه ؛١( 
جنسنجهثر ق ليجار ألف أنفق أنه وفيه عنه، اطه رهمى سمرة بن الرحمن همد عن (، ٠٣٧ ١ ) 

العرة.



\وذط\0ضتاب  ٠٤

حاثيحدسا ايوالأشهب، حدسا فروح، بن قيان وحدثنا "" ٩٩٢
بئرمول؛ وهو در ١^ ئثر مريش، ثى يثر ق كت ض'' محس بن الألحي عن 

بىمحج أثثابجم م بى ونح، نح:أم، ين بجج ظذرهم ل بم افايزيذ 
 ،_Aات جناJدالت صني، سحي، م داJJ !،* وا'؛ هدا؟ نسJمحاو؛در، أبو هدا دا

ثدإلأشتاظمئث،مو؟ا مموُل طث ئزأ نا قالث،: إَتي، شذ 
ثاو:الض^اء؟ ؛!١ ناممووو ئت،: : افُظفيؤطا، ءًنل 

1وضو}لدينك يثث لكف قإدا مئوثه، ١^؛ فيه لإو حدة 

مايقول؛ والإمام، الخليفة يعمليه الذي هو انمناء ءلجة\ لكلمة هذ0 [ ١ ] 
الولمناصحة عن تسكت، أن بمعنى لدينك،، ثمنا لكن إذا إلا فخده أعهناك 

أنثلث، ولا تأحذه، لا فحينئذ أماء، عإ وتغقي يفعل، ما كل ونمير )الخليفة(، 
الهلبيعةبقلريق عليه بمعم، الإنسان لأن الأل؛ هذه مثل إل يودي قد المال أحذ 

عنالإنسان بعد كلمإ فلهذا المال، ؤيعهليه إليه، محن من يناقش أن الفطرية 
ثمنايكون عطاء كل عن فاسعد الخير، هو فإنه لدينه ثمنا تكون التي الأموال 

jjlI.،؛L؛



سأوممواصبممااص
٥٥=_—==—=—==ء=^ً—=^ًً^ 

^ضإياثقلأس؛

ه3الأ: تحي؛ آض;ن همد زمحد;ن خزي، زمث;ن خدم - ٩٩٣
اشُصل الس به تلع ئزنزة إي عن الأغتج، عن الزياد، إي ض عية، بن تماف 

عأوتالث،اا،أنمق أنمق ادم، ابى يا ومعال؛ يبارك ^ ٥١ارمال مال؛ وملم عليه 
اللتلثيء يغيصها لا محاء، ملأو— تحي؛ ابن —ومال ملأى افه ومال؛ 

والبجان(،ااا.

وهويايةالثيء، فيها لابمئ انملهاء، ممرة والثثاء: اسمة، الملأى؛ ]١[ 
وحل.عز اف عطاء كثرة عن 

افهمال كإ ينقصها لا يعني؛ ثيءأر يبيضها رُلا وملم؛ عليه افه صل وقوله 
اصمحل.حى مص أي؛ لمد؛أ؛؛ا ه ؤربمسآتآء وتعال؛ تبارك 

محرآحر.واامحاء،ا محر، والملآىا؛ بدأ، وموله؛ 

قحاء كإ نفقة، يغضها لا أي؛ حيف، فيها ^٥ تغيصهارا #لا وموله؛ 
ا.اكاف١١اللفظ 

ونيارا،ليلا وصفها هدا يعني؛ الظرفية، عل منصوبة والثهار" أرالليل وقوله؛ 
الليللاثنمها يعني: و؛»لأيغثها« يغيض فاعل هي تكون الرفع رواية وعل 

والنهار•

رقمه، عزآلتتلآ عنثه ؤوحفامك٠ ^١^ قوله ياب القرآن، تفسثر كتاب البخاري• أخرجه 
(٤٦٨٤.)



الزكاةكتاب 

أنعل دليل علتك،ا أنفق أمق آدم، ابى يا ٠٠وسلم• عليه افه محل قوله وق 
تاقأن بأس لا فإنه وجل عز اش فعل ْا قخل حصر، لها ليس الفعلية الصمات 

عيه.الداو بالفعل 

أنفقه.ما المنفق هذا عل ايثه؛يلفت، أن وجل: عز افه بإنفاق والمراد 

ضثم، ١^١^، مد زالإ، محيئل - ٩٩٣
عىهريرْ آبو حدسا ما هدا محال: منبه بن ومت، أحي منبه بن جمام ص راشد، 
اممهصل الله رسوو قاو ويال،: منهاث قدكنأحاديث، ونثم؛ ع11ه اش صل، ^ ٥١وسول 

عثهاش صل، ١^^ رسول ودال عاليلث،اا، أنفق أيفؤ ي،؛ دال، ١^ ررإل وسلم: عليه 
حلؤ،مذ أمؤ، ما أرأيتم والنهار، الليل، سحاء لاتمحيصها، ْلأى،، افه اايمار( وسلم؛ 
وليدمالماء، عل، ا١ؤعنسه هال،: نمينه،،، j، ما تمحص يأ ئإثه والأرض، الثهاء 

ااا١؛•يمحص يزلإ المص، الأحرى 

مماهذا ١^٢٢: الإمام قال القاضار١ا: قال اش: رحمه الووي قال ]١[ 
بحانهاياري حا يوصف لا للشإل المناسة بمعنى كاست,، إذا ١^٠^، لأن يتاول؛ 

سبحانهاممه ؤيتقدس التحديد، يتضمن وهذا الشإل، إثبات تتضمن لأما وتعال؛ 
الروايةق وسلم عليه الله صل، قوله وأما قال: أن إل والخد... التجسيد عني 

المالكتة،ءل،اء من الثبمي، اليخصي الفضل أبو عمرون بن عياض بن موس بن هماض هوت )١( 
٤(. ٨٣الأءيأناا)م/ )اومات ينظر؛دم(.  ٤٤عام)تول ا؛؛ لم مصحيح ا؛ شراح ومن 

ءصححشزاح ومن المالكية، علمإء من المارري، التميهي الله عبد أبو محمد بن عل بن محمد هو• )٢( 
(.٢٨٥الأعيانء)؛/ ءوقيات يظر: -(. ٥٥٣٦عام)توق الم«؛ م



سودىماصئئءرف
٥٧==^=—ًًًًْ—ً—ًًء=سًص=د 

وتعالسبحانه قدرته كانت ؤإن أنه فمعناه \ذفريضاا الأحرى ررويدة اكانيةت 
عنعب بيدين إلا يمكن لا فينا ذلك كان ولما الختلفات، حا يفعل فانه واحدة 
مناعتادوه بإ ا،لراد انمي ليمهمهم باليدين؛ ذلك ق التصرف عل قدرته 

اهالازرىرُ هذاآخركلام ايجاز، ميل عل الخْلاب 
محلريقعل هذا يعفوءنه~ أن الله ~ذأل للء1وري الكلام هذا حال، كل عل 

الثئزةوعدم اللمظ، لثزي؛ن التأويلٌ ررأهل أنفسهم يسمون الذين التحريف أهل 
أنيمكن لا السلام الصلاة عليه الني فإن واصح؛ تحريف فهذا ؤإلأ طريقهم، من 

افه،،،ررتبمش قال: فثم، هو بل به، الناس ير والأحاجي كالألغاز بكلام يتكلم 
يداهتكون أن ذلك س يلزم ولا واصح، تقسيم وهذا الأحريءا، ررويدْ قالت 

لأمور:يمكن لا فهذا يعني الخلوقنن، لأيدي ْشا7آتين وتعال سحاه 
والموصوفاتاليات تماثل مه طزم لا والصفة الاسم ل الاشتراك لأن أولا: 

التإثل.ذلك من يلزم ولا يد، وللقط يد، للأسد نقول: كإ 

يتقثدوالمضاف ه، نفاممه إل مضافة وحل عز افه إل المضافة اليد أن ئانتا: 
ؤإذاالراد، ما عرف للإنسان اليد أصفت إذا قانت، إليه، المضاف يحسب، ؤيتمثز 
الراد،عرق وحل عز الخالق إل اليد أصمت، إذا الراد، عرف للجمل اليد أصمت، 

تماثللا ذاته أن كإ المخلوقين أيدي تماثل ولا وحل، عر به يليق حقيقة يد وأما 
بليد، كل تشمل حتى مطلقه وليست، افه، إل مضافة يد فهي الخلوقين، ذوات 

ولكنيد، له اممه إن نقول: أن من الواير ق ماح ولا وحل، عز اممه إل مضافة هي 
الخلوقين.أيدي تماثل لا 

(.٨٠)؛(ااشرحاضويا)ب/ 



الزضاةكتاب  ٥٨

الإمامرواية ق حاء لكن يالئإل، ينو ولم° الأحنى®، ررودثل0 قال! وهنا 
هذهق العبياء واحتلف ؛، Jالشإلرعمِ أته الحديث هذا غير ق الله رحمه لم م

لا؟الكالمةتضسضvلأأو 
النبيلقول عليها يعول لا شاذة اللفغلة وهذه نثبت، لا قال؛ من منهم 

حى،وأما ثابتة، أما الصحيح ولكن ، يديه رركلثا وملم! عليه اممه صل 
وحلعز اممه شال لكن يميننا، عن محتلم، شالنا نحن كسالنا، ليست لكنها 

كاالأحرى عن إحداهما نخلف، لا يعنى! يمإنا<، يديه اركلتا قال! ولهذا كيمينه، 
مثلا.الإنسان جانب ق الأحرى عن إحلءاهما ، نحلف

محريأن لقسه ومحتامحل وحل عز الله نحاف، الذي الملم عل والواجت، 
المازريقال كا ليس ءلاهرها أن وليعلم ظاهرها، عل وأحاديثها الصفات، آيات، 

نقول!لأنا التجسيم؛ ظاهرها أن وأشباهه! 

ورسولهاممه وكلام به، فلمنقل التجسيم إثباما من يستلزم كاستت، إن أولا! 
وكيف،يلزم، لا فإنه يستلزم لا كان ؤإن حق، لازمها وملم عليه افه صل 

االتجسيم؟ منه يلزم إنه • تقولون 

قالمن له؟!، ثابتإ إنه أو! اممه، عل ممنؤع الخم إن للث،! قال من ثانيات 
لفغلوملم آله وعل علميه الله صل رسوله منة ولا الله كتاب ي ليس هذا؟!، 
أثبتهأو ه، لفأثبته ما فه أثثت، من عل تشنعون فكيف، إثثاثا، ولا نفيا لا الحم 

افرقى عمر ابن عن ( ٢٧٨٨)رقم القيامة، صفة باب اد1فقين، صفات نحاب ت لم مأحرجه )١( 
عنيا-

عمروبن اممه عد عن ( ١٨٢٧)رقم العادل، الإمام فضيلة باب، الإمارة، كاب لم؛ مأحرجه )٢( 
رصىاشيره،ا.



باباسضادتوىلهاصئهإإف
^٥٩ —

عليهمتشنعون كيف ُه؟أ، الخلق أعلم وهو وملم عليه الله صل رسوله له 
علواالمجسمون يقول عإ الله تعال و1 تحميم، هدا و1 محهة، أنتم محتقولون! 
رمولهوكلام اممه كلام عل اجرأتم الذين أنتم ءيقال1 العافية، اممه أل نكبيثا؟ا، 

يراد،لا ما وأثبتم يراد، ما فنفيتم ٠لاهرهما، عن وحرفتموهما وملم، عليه الله صل 
اللهشاء إن وهم الحق، يريدون مجتهدين كانوا إذا وعنهم عتا يعفو أن الله نال 

الذينلفح( ال)عل الثنة أهل عل يشنعون كونهم لكن الحق، يريدون مجتهدون 
اممهلأن المإثلة؛ ؤينفون حق، وءلاهرهما والسنة، الكتايح وف؛لاهر يأخذون 

وما:؛U[، J^I]وقال؛ ١[، تاكورى:ل 

أ.الصحيح؟ الهلريق عل فمشوا مماثلة، يدون لنمه أبته ما ممه لوأثبتوا يضرهم 
٠٠٠





دةضاسالواسمهئهانيسبما
== ٦١ٍءسًٍٍءًٍٍءًًًٍٍٍ= 

"واللمظوأبوكريب حزب، بن ورمد فتته، م بن أبوم حيكا - ٩ ٩ ٥ 
يائي،عن رير، بن مراجم عن ئمياف، عن وكع، حدكا يالوات محب~؛ لأش 
اف،تبتل ل أممته رُدبمار وتلم• علة الثه صل الله وسول قال ت قال هريرْ ش عذ 

أهلك؛عق أمقته وؤيأاو منكم، عق به صدئث ؤدسار رقت، ِل أممته ودينار 
أهلاكءأاُ.عق أمقته الذ«ى أ"ما أغثلئها 

;نمد ;ن ١^ مد ^^١ ا>ِمئ، ي ن نعيد خدي - ٩٩٦
ْعجلوثا كنا قال! حثمه عى محزف، بن طالحه عذ أيه، عذ الكنامح؛، ابجر 
هوتم؟أعيق ت ممال قدحن، ثه، خاءه عمرو!ئ بن ال؛ه مد 
ب١لزءا>كمي ؤتلم؛ علته اممه صل ١^١، رنول ثاو ئالت ئأعطهمأ ئادطلJ ئاو: لا، 

ةأنتجشسن:هض;هاااال

منلسوا من عل ينفق فتجده المعنى، هدا يفقهون لا الأن الناس أكثر [ ١ ] 
ألمنه قريب أو هدا ونظير أقفل، هذا أن يظن أهله، عل الإنفاق ؤييع أهله، 
بمملوالفرائض وبجدها، ؤيممتها، النوافل، صلوات عل محرص الناس بعض 
أجرا،أعظم هو فيا الإنسان يزهد إنه إذ إبليس؛ تلبيس س أنه شك لا وهدا فيها، 

ذلك.وiعتنيفادون 

علوالقمة آثم، فهو أهله عل الواجبة النفقة عن الرجل امتنع لو ت؟آ 
وحاجاتومكن، وملبس، ومشرب، مأكل، من محاجونه ما كل تشمل الأهل 

أحرى.

؟بالفقه المطالبة لأولي هل قيل: فإن 



الزكاةكتاب  ٦٢

أمهأو أباه الولد يطالب أن باس لا أنه افه رحمهم العناء ذكر فالخواب! 
أبا0.يهنالب فلا الدين ق وأما بالنفقة، 

لمالكن عربيه، ليست، الكلمة هده أن والفلاهر الخازن، يعتي والمهزمازت 
ففيه، فارمية أنها اض رحمه النووي وذكر •ها، يتكلمون العرب صار اشتهرمحت، 

ياستمالها،بأس لا أنه الأعجمية باللغة وهي اشتهرت إذا الكلمة أن عل دليل 
ماباس لا ولكن هاشط، قل! تلفون، تقل! لا يقول! الناس بعض التلفون، مثلا! 

)موتر(،السيارة. يهون ااتاّر، بعفس )الموتر(، ومل! امتهر، اسمها دام 
نيون؛التعري،.ثم )مامحلور(، أصلها يقولون! 

قوأهله غرها، ءند0 وليس مال، زكاة الإنسان عنله كان إذا مسألة! 
أهاله؟عل يتفقها نقول! فهل حاجة، 

لزكاته.أهلا ليسوا أهله لأن بعد؛ ومحرجها ينفقها، الخواب! 

يعتليأن له فهل يتيم، مال عل قائم وهو فقراء، وعياله فقثر، رجل مسألة! 
اليتيم؟مال زكاة س عياله 

ممهإاليتيم، مال من ياكل أن له أيصا هو ذللث،، له نعم، فالخواب! 
مالس ويأكل المال، زكاة س أولاده فيعتلي يحني! الماء:٦[، له 

يالمعروفج.اليتيم 

٠٠٠

)؛(ااشرحالووى«)ِا/آا/(.





الزكاةكتاب 

يجوز؟لا الصدقة شراء أليس قيل: فان 

أماالغني، هدا واشتراها تصدق، هوالذي الفقير الخدسث، هدا ق فالخوايج! 
قفرمه عل حمل عنه الله رمحي عمر فهذا يجوز، فلا بيا تصدق من يشترتبا أن 

لهفقال عنه، الله رمحي عمر يشتريه أن فأراد أخذه، الذي فأهمله الله، مسل 
أعطائؤإذ صدهتلئ، ق يعد ولا ممر ررلأ والسلأمت المحلأ0 عليه الرسول 

فيه.ترجع لا فه أحرجته ميء كل '، بدرهم٠٠ر 
فلوجاءكإليه، الحاجة دعت، إذا بالأستفصال بأس لا أنه عل دليل هذا وق 

عندكهل ت تقول أن فللث، بيتي مثلا أوقف، أن أريد أنا يقول؛ يسألك، شخص 
المسألةأن ؤلنتت، إذا لكن المانع، عدم الأصل أن ْع مديون؟ أنت، هل غيره؟ 
Juررمح، لهذا: واJلأم ١^ عليه \ذني قال ولهذا شقل، تفصيل \ل نحتاج 

النيكان لما لكنه ئدثر، وهو جائز، ١^ أن ١لأصل أن مع لا؛ قال: عو؟ا،، 
هلفأله: فقير، أنه الرجل حال من رأى أعالم— —وافه واللام الصلاة علميه 

مالسواه؟عندك 

الذيالأجر يلاحظ ولا ويثرب،، ويأكل ه، نفعل الإنسان ينفق ما وكثيرا 
يلاحفلفإنه بدرهم تصدق ولو الأجر، يلاحظ ولا أهله عل ينفق وكذلك، له، 
الأجرااهذا

ؤؤوؤيرانُىعقتعالت اطه قول وبين الحديث،، هذا بين الحمع ما قيل: فإن 
]الحئر:ا،[؟

كتابومسلم؛ (، ١٤٩٠)رنم صدقته، الرجل شري هل باب الزكاة، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
(.١٦٢٠)رقم به، تصدق ما الإنسان شراء كراهة باب الهبات، 



التوابةثم اس، دابالإبتالاءنيائقتواسيى<وم 

هذاإنفاق يستحى الإنسان أن بمعنى النفقة، عل زائد أمر الإيثار فالخواب! 
وحبمتى غيره يوثر أن للإنسان يجوز لا ذللث، ومع يتنازل، لكن ه نقعل الثيء 

وهمإليهم جيء أنه الغزواُتات أحد ق كانوا الذين الثلاثة وقمة ه، نفإنقاذ عليه 
فلمإلاإثانى، أعهله قال! وذلك الثاق، أععله محال! واحد كل بإء، المويت، ياق سق 

هوؤإذا الثالث ؤإل مات،، قد هو ؤإذا وللثاق مات، قد هو ؤإذا الأول إل رجع 
الإنسانكان متى ؤإلأ برأيهم، تصؤف، فهذا القصة صحت، إن هذا ، مات قد 

يوثرأن يمكن لا فان يموت فانه يتناوله أو يفعله لر إن أنه بمعنى ثيء إل محتاجا 
أحدا.مه عل 

يتصدقأنه أو والملبس، الماكل ل الأهل عل التومعة الأفضل هل ألة! م
به؟عليهم ميوئع الذي بالمال 

أنهمعل إليهم يثار الذين الماس من كان إذا سيإ لا أفضل، الأهل نقول: 
وهذهنقص، فيه صار حمهم أهله هضم إذا الخال هذه ق فإنه القوم، يراء كس 

شدةأو الضرورة شدة ق فقير إنسان مثلا بجيء ربا للأحوال، نحضع المائل 
عللكن وجبتتن، أو وجبه أهله حرم ولو يعهليه أن الإنسان فيفضل الأجة، 

غره.من أفضل الأهل عل الإنفاق العموم سيل 

(.٢٤٢)T/ والحاكم (، ٤٣٣ )٢ الطراف رواها )١( 



اينكاةكتاب 

انن^بمنممح،خئةبمطمح 
لئ•'بمال الاكصاو مى وجلا أف جابر؛ ض الربتر، أنج( عن ايوب، عذ عليه-؛ 

يمعزا-ثدث ونتاى يعقوب، ثئ! مال، دبر، عن لئ غلاما اعتن مذكور ابو 
خدثالل4ث،لاُ•

الروايةصط عل الدليل سياقه وقائده والعتيق، الثيد بياي( فيه هدا ]١[ 
فقط.



صاسوسصضالأمبجاسوسوامص
٦٧ءس=ًًًءًءءًًًض==ًء^ًءءء^^^^^ً؛ 

كانوانقوهغوم 

بنانحاق عذ مالك، عل محزأت قاوت يض؛ بن عش حدسا - ٩٩٨
أيصاوى١^ طلمه ١^ كال يقول،؛ مالك، بن انس سؤع أنة طيحه؛ أف بن اش عد 

oaIIj  وكالالنجد، ئنتيله وكاثت بترحى، إليه اموالؤ أحث، وكال
آنس؛ cJiiطست،، فيها ماء من وتشزبر يدحلها، وملمم عليه اممه صل افه وثول، 

إلآبوطلحه هام ه، محتحى كغقوأمثآ نناؤأآندحئ ^ هذء ، iJjjيال، 
مالوأأل؛دحكا^^؛٠ ؛نابي• ق يقول اطه إف دماو<ت وتلمم، عليه اش صل اض ومول 
برثاارجو ف، صدمه ؤإقبما ب؛وحى، 1إآ أموال احب ثإف ه، محتحى مثا نموا 

عليهافه صل افه رسول مال، ثئت،، حيث، اش رسول، يا يمنها اممه، عند وذحزها 
أرىمحإف محها، ئلت، ما تمعن، هد رابح، مال دلكا رابح، مال دلكا رُبح، ومئم؛ 

عمهاوبني أقاربي ابوطلحهِو، صنمها الأهريتن"، أذ 

عليهبجاري لأنه رابح؛ بأنه وملم عليه ار؛ه صل اليي، وصفه ؤإنإ  t١ت
مضمون،ربح فهو كثيرة، أصعاف، إل نحعم،، سعمئة إل أمثالها، بعشر الخسة 

يتوقع،مما أكثر بجر وقد يربحلث،، لا وقد ،، ^_>Liفقد دنيويه بجارة كان لو زكن 
مالهمن ثيء أعجبه إذا يفعل عنهإ افه رصمح، عمر بن اض عبد كان ك،ا وهدا 

تآل(ءعرانتمآها،ه نارامحماثغقوأمناأنزل؛ اغ إن وقال؛ به، تصد3، 
محهرُاف رمحي 

والحاكمارالزهد*)٧'٣(، ل داود وأبو (، ٢٤٢•رالزهدا)ص-ق أحد أحرجه ما ذلك ق نظر يا 



كتاب

حدساتلمه، بن خماد حدسا إيز، حدسا حاتم، بن محمد حدسي — ٩٩٨
ئالi سواطاص ^١^ الاثة ثدْ نانزثثج ئال،: أنس ض تادق، 

طث،مذ أف اف زئول هأنهدك؛ا ^١^١، مذ :^١ دنا أزى سه: أنو 
ؤزاثك((،»احنألهاِفي وتئؤ: عثه الله صل اض زئرو مماو ئاو: ف، ثرقئا أزصى 

سلثفينمت،ومحينم•
عذ^٧ وف،أ->مفي ابن حدثنا الأنمئ، تمحي بن هاروف حدسي - ٩٩٩

اممهنمول رمان ق ولدْ اعتمت، أمتا الخارمث،؛ بنت، ميموثه عذ كزس_،، عذ كم، 
ممال:ون1لم، عثه افه صو  ٥١لزتول هدكزت؛)ك ون1لم، عثه اممه صو 

^محامانم،ثانأيملإمك«لال

وكأنالعتق، من أفضل القرابة ملة والسلام الصلاة عليه الني فجعل [ ١ ت 
الحاجة،ندم أحوالها من علم أءلم~ —والله وسالم اله وعل عاليه الله صل الني 

واجبه،تكون قد حاجتهم دفع يعني: العتق، من أفضل حاجتهم دفع أن ومعلوم 
أنفالظاهر الفقة إل نحتاجون لا وكانوا أمحياء لوكانوا أما بواجمج، ليس وذاك 
أفضل.العتق 

أعشت،حنن ميمونة نمة ق وملم عليه الله صل قوله الله: رحمه النووي قال 
الأرحام،صلة فضيلة فيه لأجرك،، أعفلم 'كاذ أحوالك، أغطقتها ح الخارية: 

قاللفظة هده ونمت، وهكذا العتق، من أفضل وأنه الأقارب،، إل والإحسان 
البخاري،ل الأصيل غير رواية ق ووقعت، باللام، الأحوالك،اا لم: مصحح 

ماللث،رواية بدليل أصح ولعله القاصي: قال بالتاء، ااأحواتك،اا الأصيل رواية وق 



٦٩سوسهضالأدربج|سسواضسم 

قالوقد تعارض، ولا صحح، الخميع قالت،ت أحتك<ا. ااأعطسها آت ررالوطأءر ق
كله.ذللث، وسلم عليه اش صل 

جوازوفيه برها، ق زيادة وهو ، ^٥٠١إكراما الأم بأقارب الاعتناء وفيه 
ا.اهزوحهار بغثرإذن بإلها المرأة تمع 

أنهومحتمل واحتا، عليهم الإنفاق وكان فقراء، كانوا أمم محتمل قلته فإ 
الأعإل.أفضل من الرحم وصلة الرحم، صلة فيه لأن قدمهم؛ 

زوجته،أنيا وسلم عليه اض صل بالني صلتها عنها الله رصي وميمونة 
وأنالزوج، إذن فيه يشرط لا مالها ل المرأة تمرق أن الحديث هذا من فيستفاد 

تقييدهاق الوارد الحديث وأما الزوج، إذن دون شاءت بإ مالها ق تتصرف، أن لها 
تنفقالمرأة أن عل تدل التكاثرة النصوص لأن وشاذ؛ صعيقط فهو الزوج بإذن 
تشاء.ما مالها من 

١(.٤ ٥ )Y/ رثم الضب، أكل ق جاء ما باب الحا»ع، كتاب أااوءلآأ; )١( 
)تآ(،اثرحاوروى«)ا"/ا-ا/(.



الزكاةكتاب ٧

صالأعمش، عن الأ-مص، أبو حدسا الريع، بن حسن حيكا - ١ ٠ ٠ ٠ 
اشرثوو ماو محاوت،ت اش عد امزأة ريث1، عن الخارث، عمروبن ض وائل، أف 

قزحعتقاوت،ت حلككرر<،، ولومى اشاء منئر يا ررثصدقن وسللم! عانه الأره صل 
عشالله صل اممه زنوو ؤإو الد، دان حفيف زحل إيك افه، عد إل 

الصزءبجا ؤالأ م عئزى ذك كال لإذ ئانألة، ئأته بالثدقة، أنتنئا 3د نطي 
منامزأْ ^١ دانط^فثا ماJت،: أب، اسه بر اش: عد ل ممال عاJت،: عثركم، 
وكافحاجتها، حاجى وسئم عليه افه صل اممه نمول بباب، الأنصار 

،علنامحرخ مالث،ت المهابه، عش ألمث مد وتلم عليه  ٠٧٥١صل افه ننول، 
باللاد_،امرآتإن أف يأ-جمرْ وتلم، عش اض صل ال؛أه نمول ادت لة! مملنا 

■شإووج\؟4 أقام زم أوواجهها، ء ع القيمة أثبني شالاك: 
وتئأعش افه صل اممه ننول عل بلال مدحل مالش: ثحن، مذ محثره ولا 

مىامزأْ ممال مثا؟اا، ®مذ وتلم؛ علة افه صل افة نمول له ممال مثأله، 
قال!الريانب؟اا، ررأي وتللمث عليه اممه صل افه نمول، ممال وثنب، الأثمصار 

المنابة،أجئ أجزان: ررلهها وتل؛؛: عش اممه صل افه ننول له ممال افه، عد امزأْ 
وأجئالصددةا<ااأ.

اللهصل الشي لأن زوجها؛ إل المرأة زكاة د؛ع جواز عل دليل هذا 3، آ ت١ 
يستفصل.لر وسلم عليه 

أنحرج لا أنه إجابته ثبب من فأله الإنسان امكقتم إذا أنه أيثا وفيه 
بلالاولكن محرم، ملأ عنا سأل إن قالتا: المرأتتن فإن اصمحم، قد كان ؤإن ي؛ين 

سأله.لما وسالم آله وعل عليه اممه صل الني بجر أن بد له يكن لر عنه الله رصي 



لأيومحجهلي واستات الست ليل باب 
— ٧١ًضً—ًسًً—سشمً==ذ=^==ً= 

يقال;قد -يإ، أحتر ثم لحن؛٠، س عيره ررولأ قولها؛ اش؛ رحمه النووي قال 
اف،رمول جواب ذلك عارض أنه وحوادهأ للممر؛ ؤإفشاء للوعد، إخلاف إنه 

تأخيره،ثبوز لا محتم، واجب وملم عليه اممص صل وجوابه وسلم، عليه اممه صل 
؛.اهبأهمهاربدئ الصالح تعارصتر إذا أنه تقرر وقد غيره، عليه يقدم ولا 

هدا؟مثل ق غينه وملم عليه افه صل الني عل يقاس هل مسالة: 
البيانإل الضرورة أو الحاجة يعتر إن لكن غيره، عليه يقاس لا لا، الحواب! 

يهيكون استفهاما اسنهم اسمهم الذي هدا أن علمنا لو مثلان بمي بأس، فلا 
إنهت نقول، قد فهنا غيره، أو سحر س ثيء معها امراة تكون أن ثفسى أن مثل الأمن، 

عليه.واجبا هنا البيان يكون قد بل يبئن، أن بأس لا فإنه استكتمته ؤإن 

لالأسممصال( عل دليل الرثافب،؟« ررأي وسلم؛ عليه اف صل قوله ول 
مائع.الأمم هن>ا لأف هي؛ من ليعرف الاحتال، محل 

تمييز.إل محاج فلا معلوما كان إذا المبهم أن وفيه: 

كانلما لكن عنه، افه رصي عود مبن افه عبد هو اينهء عبد ®امرأْ وقوله؛ 
لأنهالمرأة)زينب،(؛ بخلاف واللام الصلاة عليه الرسول فيه ينفصل ب معلوما 

يميز.حتى استفصل وملم علميه اطه صل 

فكلالمهابة، عليه اهثه ألقى وملم آله وعل عليه الله صل الرسول أن وفيه؛ 
وزالت،أحثه، معاشنا الإنسان خالهله إذا والملأم الصلاة علميه لكنه تبمايه، أحد 

اقة.



ايزضاةضتاب  ٧٢

الماسوبعض الطريق، ق هو لو حتى الهابة يعش الماس بعض وكدللث، 

وحل.عز اش من فالمهابة مهابة، له وليس ومتحقدا، كلأ يكون 

عليهوالني بالأكتاب، يكون وقد غريزْ، يكون قد الخثن الخالق وكذ.لك 
وجلعر اف محتهإ حفكن فلث، ارإل الةيست عبد لأشج قال والسلام الصلاة 

محاو!عثهإ؟ اممه جثي أو ؤ أمدي،ا اش ونول، يا ممال،ت والآداْاا، ايلم درشوله 
اشُمحئ خمحن ء ظي ١^ ه امحد قال: ءثبجا«. افُ خبمك »ثل 

وهدابالحثة، وتكون اب، بالأكتتكون الأخلاق أن عل دليل مهدا 
منهويكتسبا إليه، فيجلس شخصا، الإنسان يماحبا ما فكثيرا مشاهد، ثيء 

المس.أوق المرتبة ق دونه ولوكان حلقه 

غتاث،بن حمص بن عمئ حدثتا الأردي، يؤنث بن أحمد ١—حدش ٠ ٠ ٠ 
ويتبعن الأررث،، بن عمرو عن ثقيق، حدش الأءمش، حدسا أف، حدسا 
بنعنرو عن عثد0، أف عن نحدش لإيراهيلم، مدكزت ئال: اف. علم. امزأة 

؛iUالمت.جد، ق \ zlsدالئ٠: ماو(ت شواء. ؛ممله ١^ عبد امرأة عرريثب، الحارُج،، 
ا-اثدوشاحلممنااَ"وسايى مى ولو ممال: و>ت.ثلم، عليه اش صلر البي 
ا•الآحو'ًسل أف حدث ثم 

 ١[ t ،منبه امتل.ل حلكترا؛ 'رولومن وسلم: عليه افه صل قوله أن الغرسب
واللامالصلاة عليه الرسول كأن فيه، دلالة ولا الحل، ق الزكاة وصب يرى لا 

وأصله(، ٥٢٢٥رنم)الرحل، ملة ل باب الأدب، كتاب داويت وأبو ٢(، ٠ ٥ أحمي.)٤/ أحرجه )١( 
(.١٧رقم)هّ..، ورموله تعال باق يالإي،ان الأمر باب الإبجان، كتاب لم؛ مق 



— ٧٣ً—ء—ًًًًًًً==—=====^==^^ 

الخل،وهو الأصلية، حوائجكى ومن ■غنتهغ•' الذي بالثيء ولو تصدقن قال• 
ذللثجمعنى فليس لأهالائ،، تعده درهم ولومن تصدق قلث،ت لو كإ يمغ، لا وهذا 

زكاة.قيه ليس الدرهم هذا أن 
للدليل،تايعا حذٌ بجعل أن محب أنه ان للأنيتبع، حتى ذلك ذكرُت، وقد 

رحمهمالكبار الأجلاء العلياء بعض لأن •ثقيدته؛ أو حكمه إل الدليل يرد أن لا 
يرون،ما إل عنثه يلووا أن حاولوا يرون ما خلاف عل الدليل مر إذا نجدهم افه 

عنالعاليه محب والأتان بأهوائنا، لا الله، بثريعة متمدون نحن لأننا غلط؛ وهذا 
وهذاعليه، أو له كان سواء للحق، ينتصر ؤإنعا لنمه، الانتصار ينوي ألا المجادلة 

اللهرحمه القيم ابن يقول الهوى، بب ب

ئه؛الئوافئسيننلاسنبنافقيناجم 
أيصا،وجل عر افه يسال وأن له، ينتبه أن العلم ءلال-V عل محب أمر فهذا 

الممتقم.البراط مديه ان يه ويسمان 

٠٠٠

هشام،حدسا أسامه، ١^ حدسا العلأء، بن محمد أبوكزي_ا حلس1 — ١ ٠ ٠ ١
هلافه، رسول، ^١ ةذت،ت سلمه أم عى سلمة، اي بنت ويثب ص أبيؤ، عى 

همإما وهكدا، هكدا ولنث^ عثهم، أيقن سلمه، ابٍ( بني ل حر أل 
علتهم،،.أممت، ما أجر قيهم للئإ ءلمم، ممال! بنل؟ 

الخوزتم،<•ابن دار ؛/ط. ٦ ٠ ١ »الونٍةاا)المت: :١( 



الزكاةكتاب  ٧٤

وحدس^٥)ح( منهر. بن عئ •حدسا سعيد، بن سويد وحدثتي — ١ ٠ ٠ ١ 
نجثأضن؛ \ي \ه ه \ي لألا: إنخايى;نإ;زاهيلم، 

ثه.الإسناد، هدا عنوه؛ِفي بن هشام عن 
عىسعته، حدسا اي، حدسا ال٠ممي، معاذ بن الله عثد حدسا — ١ ٠ ٠ ٢ 

امحتعن البدوي، منعود عذم يزيد، بن اش عبد عذ دابج،~؛ ابذ عدي"وهوت 
ءثزاشُمزطأ

.٢١١((صدهق 

بنمحقي عذ كلامحا ياؤع؛ بن بم وابو بناو، بن محقي وحدساه - ١ ٠ ٠ ٢ 
الإسن١د.٠^١ ق سب؛ عى حمينا وكح؛ حدسا وحدساهآبوكرب، جنمر•)ح( 

وحل،عر الله عل محتسها ت يعني الءقسهاا، وسلم؛ عليه افه محل قوله [ ١ ت 
الهوعل عليه ال،ه صل قوله مثل وحل، عز الله عند من عليها يوحر أنه ينوي أي• 

واحتساباوفريضته، باممه إيإثا أي؛ ٢؛ واحتساثا،ار زمصانإي،ايا صام ررمن وسلم• 
اممص.لثواب، 

أييربن عد لواللام الصلاة عليه الرسول( قال( كإ الأحر محنم، أن فلابد 
.افه(( وحة غا لأؤتؤي عنه؛ اطه رصي وقاصن 

ومسلمت)٨٣(، رقم الإبان، ْن احشاتا رمضان صوم باب الإبان، كتاب اليخاري• أحرجه )١، 
افرصي هريرة أيا عن ( ٧٦)٠ رنم رمضان، نيام ل الترغيب باب السافرين، صلاة كتاب 
عنه.

كتابومجسالمت (، ٥٦)رقم بالنية، الأعال أن حاء مجا باب الإيان، كتاب أحرجه )٢( 
١(. ٦٢٨)رقم بالثلث، الوصية باب الوصية، 



ub  والأولاهداليؤج الآتربءن هلي واسدقة النققت ضو
— ٧٥—=ًس=^ًًٍْ^ًٍٍ ——=

بنهشام عذ إديص، بن اش  JLpحدثنا سينه، بن؛_( آبوبم حدسا — ١ ٠ ٠ ٣ 
وهيعؤ مدمن أمي إف اش، رمول يا قلتت يالن! أنّإء عى أبيه، عى عروْ، 
أ,راداتم،اا قال! أقأصلها؟ رامه—؛ —أو! راغبه 

هشام،ص أسامه، أبو حدثنا العلاء، بن محقي كرست، ابو وحدثنا — ١ ٠ ٠ ٣ 
هرمعهد همكهِفي وص عوأمي مدمن ماك م ى عذأنثاءبئت عذأمحه، 

اممه،رسول يا مملت! وملم، عثه الثه صل الله رسول قاستهست، عاهدهم، إي 
ررم،صفيأص.قال!ناعأ،أهأصلم؟ زهي قوأر قدتت 

راغبهالراد وليس أصلها، أف راغبة يعني• ١اراغبةا؛ عنها! اطه رصي قولها [ ١ 1 
واللام!الصلاة عليه المي لها فقال كدللئ،؟ وهي تصلها فهل يعني• بالإسلام، 

>اننلم«.

-**





مذا1يتاإساسوتة ثواب رسوو باب 

الصدقة؛يريد أنه ظن إذا اليت عن يتصدق أن للإنسان يجوز أنه أيئا وفيه 
—بمعتىيريدها لا كان إذا لكن وصددش،ا، لوثكلمش ءوأظنها قال! الرجل لأف 
إنيقال! فلا من، قضية وهذه حائز، فهو يتصدق- أن بمب أنه علم عل لما أسا 

للإنسانفيجوز مم®،  ١١وملم! عليه افه صل قوله لعموم بالسؤال؛ مقيد الخواب 
ل(ولكن يتصدق أن رمته من كان الت، أف ينلم كان سواء اليت،، عن يتصدق أن 

حال.كل عل تصدق أن بأس لا فنقول! لا، أو يتمكن 



الرضاة|ء؛دت1ب 

ُءَْ الموقص نؤؤ م ض يقع اثهدقؤ اسم أن سان باب 

ينابو؟كر وحدثنا رح( عوائه• آبو حدسا سعيي•، بن قتييه حدسا — ١ ٠ ٠ ٥ 
بنرص عن الأنجص، ماؤك م عن كلامحا العوام؛ بن عباد حيكا ثثه، ثم 

عانهاممه صل يبخب ئاو ئاو: - قتثه؛ خبب ~في حديثه ض جزاش، 
منردفررؤل مال؛ وتلمم" عثه ^ ٥١صل، ١^، عن شتهت م ابن -وئاو وسلم• 

ح'}

عزيهما العروق مموفا،، رركل وسلم؛ آله وعل عليه اش صل قوله آ ١ ] 
وطاوحل، عر اه إل به يمب، صوقة؛ فإنه محروق فكل وأقره، السنغ 
أيماويشمل ذلك،، وغر والعالمي، والحاهي، والدف، المال، المعروف يشمل 
كلالمنكر، عن والنهي بالمعروف، والأمر والصلاة، القرآن، قراءة الدكر! أنولع 

معروف.ا هل 

بنمهدي حدسا الصبعي، أنماء بن محمي• بن افه عبد حدسا — ١ ٠ ٠ ٦ 
^لوي،صمحينلإل،صمح:نبمن،ص

ذتخ-اشَُلإه ضل ق أضخاص، مئ لأنا أن ذئ، م ص ١^، لأَنؤد اى 
بالأجور،١^^ أنل دهن، ^، ١١زئوو ^١ ونلمت عثه افه صو للس محالوا 

ءآرمالت أموالهم، نموو وسمدهون ثمحوم، كنا ويصومون ثمل، كنا يصلون 
صدقه،ثكبحْ ومكل صن•قه، ينب؛حه ؟كل إذ ما محم اممه جعل مد شس 
مثاكرض ومحي صدقه، بالموف، وأم صدقه، ملله وؤل صن•قه، محؤيت•؛ يؤل 







المودمذ ثئ م اسهأيقءئى اسم اذ بياد باب 

->_Lj،،بن عش 1حمنوا الدارمثي، الرحمن عبد بن اف عبد وحدسا — ١ ٠ ٠ ٧ 
أنرررأو يال؛ انه عم مثلة؛ الإنناد، ^١ ريي؛ أحي أنويط معاوية، حييتي 

ير؛نئد١،.بمنى ررئإثه ومال• بمعروف"، 
علأحدئنا ممر، بن ثش حدتنا العيي، ياقع أبووبن وحدش - ١ ٠ ٠ ٧ 

خدنيهاو: نلأم أف جدة عن نلأم، بن ثيد عن عش، حيكا اثاوك-؛ ابن "بجي 
ررحلىونئلم: عليه اممه صل افه رمول هال مول: عائثه تمغ انه قروح بن افّ  ٠۶
يومئد،،.يمنى راقإيه ومال: ثيد؛ عن معاؤيه حديث، ثحؤ ا،؛ إئثان... كل 

١٠ عذثنيه، عى أنامه، آبو حدسا ثيبه، م بن بكر أبو حدسا " ٠٨
»علهاو: ذتج اشُعوه صل ١^٠ عن حدة، عن أُيه، عن ٧؛، \و بن نعيد 

منه،ثني يديه، ُرينثمل مال،• نجد؟ لم إل أرأيث، محل• صدمه®، مسلم كل 
اآلهوم،اا،الحاجة يا ءنمن مال: يسستي؟ لم إل أوأيث، محل• يال،• ؤيتصدقء، 

هال:الخم-((، -أو: يايرو؛-، »:ام هاو: بمشبغ؟ لب إذ أرأئث، لة: محل هاو: 
بمث،ضاتي؛لإبمطثة«االلم:م؟ أزأثإذَل

قحاء ولذا سة؛ من فيها لأيد الشر( عن )إمساكه الأ-محره لكن ]١[ 
إنه ١١وحل: عز افه هال حنة، كتبت يعملها هلم يئة، بهم فيمن الأحر ين، الحل• 

أنالثة: بنرؤل لكن صدقة، فإما الشر عن أمسك فإذا حراتي*راا، من ركها 
وتعال.تبارك اش إل التةثب الثر عن بإمساكه ينوي 

افرصي مرم؛ أبى عن ( ١٢٩رنم)كتبت، بحنة مم إذا باب الإي،ان، كتاب ت لم مأحرجه ، ر١ 
وممثريمم<■ئ،؛ثانمأكلمامه،(،; ill^١، باب التوحيد، كتاب البخ١رىت معتامارواية ول عنه، 

رةم)ا«ه'ا(.



سُء

ضتابادز,ضاة

خدثثاتغدي، \}س;ن مد خدي \ق محي;ن ثحوثثاْ - ١٠ ٠٨
شظ،بمالإنتاد.

معمئ،حيى محام، ين ١^١!، عبد حدس، واؤع، بن محمد وحدسأ — ١ ٠ ٠ ٩ 
،٧٥١صل اش زثوو محثد عن مير0، أنو حدسا ما هدا قاو: مبه؛ نن لإام عن 

رركلوتلم! عليه اممه صل اف رمول وقال مئها• أحادث قدكز وسلم؛ عليه 
(JUراثندل ثاوت الشس<<، يه يطلإ يوم "قل صدقه علته الناس من ثلامى 
^١^ء1بجا إث لإلإ 1ؤ ئاتهّسق ل ١^ ونمن صدقة، ١^ 

ضيقه،١^٠ إل يا خطنة زؤل ضيقة، ١^؛؛ »زالكإنه قال: ضدة«، 
؛.صدئها<االهريق عن الأذى وبيط 

عانه، ٧٥١صر ، ٧٥١رئول محثد عن ئزيزْ، أبو ررحدسا قالت هدا ق [ ١ ل 
اض،رسول : يقول فانه دعاه إذا أما أمحر، إذا >با بأس ولا محمد، ^ ١٥٠وتلم،، 

جعالخدين، هدا ق هذا 0ع لكن بأس، فلا الخثر أما ذللث،، أشبه وما اممه، نبي أوت 
-محر.أنه مع يالرسالة وصفه بين 

فيه،ينظما مما هدا محثدا ثيديا عل صل ^ ٠٧١٠الناست بعفس وفول 
محاليقولوزت لا هكذا، يهولون لا الصحابة فإن الأول؛ الصدر طريق فيه وتحاورنا 

علصل اللهم ءرقولوات قال! عليه الصلاة أمته علم لثا وهوأيصا محمد، منينا 
أول،يزكها أن فالصواب، محمد، سيدنا عل صل اللهم قولوات ت يقل ولر ٠، محمدرا 

رنمه، أقتالأِيرمليلأ تعال• اللم قول، باب الأنبياء، أحاديث، كتاب خاريت J١أحرجه )١( 
بنكب، ص ( ٤٠٦)رمم الني.، عل الصلاة باب الصلاة، كتاب وسلم: (، ٣٣٧٠)

عنه.الله رصي عجرة 



عذنئ م يقوملي اسدتة اداسم بيان باب 
— ٨٣^^^ًًًءًًًض=—^=========== 

الإنسانيعقد أن فلابد منه، لابد فهدا سيدنا وأنه ادم، ولد سيد بانه الإخبار وأما 
واللام.الصلاة عليه سيدنا أنه 

أوفاطمةعاتثة مثلا ذكروا إذا أنهم والتعمق( التطع )من أيئا ذلك، ومن 
عائشة،اليدة يهولون! عتهن النه رصي الصحابة نساء من غيرهن أو حدمحة أو 

بصحيح.ليس وهدا 

لاثتتن د؛ن العدل، يشمل امحزا؛ ب؛ر( رايندل، وسلم! عليه اف صل وقوله 
أولاده؛مع الرحل أو المتعدداتؤ، زوجاته مع الزوج أو أوإصلاح، بينها، حكم 
بينهاعدلت، إذا فإنك، عدل، أنه عليه يصدق ما كل يثمل هنا العدل أة المهم 
صدقة.فهدا 

لهأورقع علتها فتحمله داته ق الرجل ارويبتذ وسلم؛ عليه اش صل وقوله 
فتتحملهبنفسه الركوب، عن عاجزا يكون أن مثل صدقة، أيصا هدا مثاعه،،، علتها 

السيارةذغ ذلك، ومن ذللث،، ق فتعينه عفشه، تحميل عن عاجزا أويكون وتريه، 
الماطور،يتحرك أن أجل من لها )اشتراك( وصع أو ذي، إل احتاجت إذا مثلا 
صدقه.نمتم المعونة أن الهم 

كلمةكل يعئ وهدا صدقة١١، القة رروال،كلمة وسلم! عليه افه صل وقوله 
النكر،عن والهي والأمر؛المحروق،، العلم، وتحليم والدكر، القرآن، كقراءة ؤليبة 

صدقة.قاما ؤلية كلمة كل ذلك،، وغم والناصحة، 

هداصدقه((، الصلاة إل ممشيها حطنْ ءوثل وملم! عليه اممه صل وقوله 
لتكثرالخطا يقارب، أن الإنسان يتقصد هل ولكن! وجل، عز اممه نعم ْن أيصا 

الخطا؟تكثر أن أجل من البعيد الهلريق مع يذهب أن يتفصد وهل الخهلواتر؟ 



الزكاةكءب  ٨٤

ضاه صل المي عن ول؛:رد دلل، إل محاج هذا لأن لا؛ الظاهر نقول: 
الأبعد،الهلريق يقصد أنه ولا بذلك، أمر أنه ولا حهلواته، يمصر كان أنه وملم 

طريفس لنرجع طريق، من بجرج واللام الصلاة عليه المدين ل ان كل 
يسولا ا-قهلا، تقصثر يسن لا أنه فالصحيح للئفاوتة، ولكن للبعد، لا ؛ آحرر
البعيد.العلريق تقصد أيصا 

فهذا؛؛ الثاجد،<رإل الخطا رروئزة وسلم: عليه اممه صل الشي قول وأما 
أنتقصد أن أيصا المحنى وليس أفضل، فهو كلمإبمد فإنه بعيد، بيته الإنسان صار 
فهوأفضل.بعيدا الأصل ق بيتلث، كان إذا لكن بعيدا، بيئا تأحذ 

فيهيكون أن مثل لممالحة كان إذا فهذا حيه مسجد الإنسان يتجاوز أن وأما 
أنفالأول مصيؤة هناك يكن إ إذا أما باس، فلا ذلك، أشبه ما أو علم حلقة 
إليودى الحي مجد عن الناس انحسار لأن مساحيهم؛ ق أناس كل يصل 
ميإلا يذهبون، الذين هؤلاء عل شيئا الإمام قلب ق بجعل وربا الأحرين، كل 

للعلمذمت، س لكن يذهوا، أن ينغي لا فإنه حيهم، ي وقيمة جاه لهم كان إذا 
العلم.لهللسإ ذم،، إنهإنإ يقولون: يعذرونه، الناس فإن 

كلالأذى صدقه،(، الهريق عن الأدى 'روثمط وملم: عليه افه صل وقوله 
أوللنلق، بتا سيكون أولكونه كالماء، ياإوُث، أولكونه محرح، لكونه إما يؤذي: ما 
شيئاكان لو حتى صدقة، فهو العلريق عن أمهلته إذا يؤذي ما كل ذللئ،، أشبه ما 

جابرعن ( ٩٨٦)رنم رجع...، إذا الطريق حالف، من باب العيدين، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
افءث<.رنحى 

افرمحي هريرة أيير عن ( ٢٥١رقم)الوضوء، قفل باب الطهارة، كتاب لم; مأحرجه )٢( 
عث،.



س|استةبمعضمشنياضود
٨٥ءشمءذ===ءتءمحذ؛ءءف=ء^^ص^ص^^^صءءء 

ؤإنصدقة، فإنه الطريق عن أزلته إذا فإناك، الناس به يتادى الدي المش من 
قولهعموم ق يدخل وأيصا هوالشر، الخثر صد لأن فهوسيئة؛ العلريق ق وصعته 

^؛؛٢أ.>تثؤأ صد ماأءثم،إ ذثذطلهخ \وأهمنيى يؤدرُى وآلإ-ما ؤ ت تعال 
]الأ'حزاب:حه[.ه ينا 

وصعلو فمثلا يضمن، فإنه للمصسة سببا يكون ما الهلريق ق وصع ولو 
نولمتسبءءسإ، لأنه صامن؛ فإنه ، هللاو وانكبمر إنسان، فه ورلق مور، ير 

المباشر.عل الضإن نحيل فنقول! مباشر، أحد هناك 

وجدينئي رجل ®ببجا واللام! الصلاة علميه الني قال ألة؛ م
الأجرهدا شن، فهر له«را؛، محمز افُله مشكز هآقزة اكريق عق شنك فنن 

يؤذي؟ما القلريق عن أزال من لكل 
أنهلفه يصمن مذ لكن الرجل، هدا منزلة ق افة عند كان إذا نقول! 

االرحل؟ هدا بمنزلة عزوحل اممه محي 

كتابت لم وم(، ٦١٥)رقم الظهر، إل اكهجير فضل باب الأذان، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
(.١٩١٤رقم)الشهداء، بيان باب الإمارة، 



الزكاةضتاب  ٨٦

بابشاضواسثا

ئثإنحدسي نحني، بن حالي ^LJ_\ وكريا، بن الماسم وحدسي — ١ ٠ ١ ٠ 
ىعذ بماو، بن نعيد عذ مردد، م بذ ثعاؤنه حدش بلأل~؛ ابذ ~وصت 
إلافيه العباد يمسح يوم مى ٠اما ونثلم1 عليه اف صل اف رثول، يال، دال،ت هريرْ 
أغطاللهم الاحئ: ؤمول، حلثا، منفما أغط اللهم أحدمحا: يمول، يئزلأن، ملكان 

يكاو1ئا«اا'.

عنه.أمحر وسالم عليه اش صل الني لأن به؛ الإيان بجب حق وهدا t ت١ 
فائدة؟!فأي ذك نسمع لا تما إذا مائل: هال، فإن 

مإعنامن أ؛الح عندنا باوك وسلم عليه الله صل الشي إحار فالخواب: 
فيهليس العموم محر لكن الإنسان، فيه محلئ قد الحواس ل الإدراك لأن إياْ؛ 

وكانواللام، الصلاة عليه صاليإن إل تاق أن أرادت، لما بلقيس أرأست، حطا، 
أفعل ذك فدو ماء، نقلنه ساقيها عن كثفت إذ قوارير، س ممرد صرح عنده 

الأحيانبعض نرمح، نحن ولدك أيما، القرس—، الثيء ل حتى ينطئ قد الحس 
فيهليس المعصوم محر لكن وبالعكس، مت٠مك، وهو اكنا ّكان الثيء أن 

يقولان:صباح، كل ملكان ينزل( أنه ونشهد نوس فنحن تردد، فيه ولا إسكال،، 
^ممأئطكلئنفقحلفا،ولكُصطفا.

اك؟بالإنفاق،والإمالراد ولكن:ما 

وليسإمساكه، حرم ما اك وبالإمإنفاقه، وجب، ما بالإنفاق المراد الخوابج: 
وعزي•جؤع j( أهله ؤمحقي، ماله، كل يمح، الإنسان أن المعني، 



سنياسهأدلانلإسجدنيبمطها
٨٧ً——ضًًً=^ْ—^ًًً——— 

ub  فياثثوغيب

حدساوكح، حدسا ثالأت يمم؛ وابن شيبه، م بن آبو؟كي حيكا " ١٠١١
وُ-؛طكامحاوينبجخئكامم

اضصل الله ومول ممعت يمول.' وهب ين حارة نمعت هال! حالي بن تع عى 
لوأعطتهات الذي مقول يصدمه ينقى الرجل هيوثك صدهو؛، ٠١يمول.' ونلم عليه 

ظبليجا،تيبمومنظبجا((اال
١^؛محني;ن ثأثوي الاشتري، ;نءاد  ٠٥١بد ^٥١ ١- ٠  ١٢

اشُطل ١^؛، عن ئونى، م عن ٧؛، م عن يْيد، عن أبوأناته، خدكا محالا: 
الدهسا،مى يالصدهة فه الرحل يطوف رمان الئاس عل 'أؤفؤأ قال؛وتلم عليه 

مىبه يلد«بي امزأق أرسول يتبمه ١^١^- الرجل ويرى مئه، يأحدها أحدا نجد لا ثم 
الرجلرال٢أ•أردرى براد؛ ابن رواية زل اشاءا؛، وئرة وجال اق 

الأوان،فوات فل الصالحة اشادرة؛الأع،ال عل الحث الحديث هدا ل [ ١ ] 
ظاهر.هو آخركإ مانع لوجود أو الحل، وحول لعدم إما يتمكن: ألا وقبل 

الفتوحاتالمسالمين عل ميفح وسال بحانه الله أن إل إشارة هدا ول 
الصلاةعليه قال كإ عاله كانوا أن يعد الواسع الغتى لهم يكون وسوف العظيمة، 
اف/ل؟(<رن.^٥١^ لرقاأجد.تم للأضار:والسلأم 

الرحال،تبيد حروب هناك يكون أن إما ميتين! محتمل النساء كثرة ]٢[ 

الزكاة،كتاب ت لم وم(، ٤٣٣٠)رقم الطائف، غزوة باب الغازي، كتاب البخاري; أحرحه 
عنه.اممه رصي ريي بن الله عبد عن ( ١٠٦١)رقم للإسلام، قلو7آم ١^٠^ إعطاء باب 



الزكاةضتاب  ٨٨

حلقمن يكثر وتعال سبحانه اممه أن ؤإما النساء، كثر الرحال باد إذا أنه ومعلوم 
اضر١؛:رحمه الإسلام شخ قال لكن محمل، الأمرين وكلأ الرحال، س أكثر الإ1ث 

أنهمع ٢؛ النارا،ر أئل أؤثر للنساءت والسلام الصلاة عليه الض قول إن 
أنعل يدل ا؛ ١ وتعوز وتسعة تسعمئة ألم، كل من آدم بني من المار يدحل 
إلزمان من مثلا محالف قد لكن ومكان، زمان كل ق أكثر آدم بني من المساء 
أباحايثه أن أيصا لهدا ؤيدل حال، إل حال من أو مكان، إل مكان من أو زمان، 

واحد،من أكثر تتزوج لا والمرأة الماء، من أربعا فيكفل أريعا، يتزوج أن للرحل 
ابج.الأنواشتباه المياه، اخلامحل عدم وهي المسألة، هذه ق أحرى حكم وهناك 

ء1دالؤحمنابن ~وهوت يعقوب حدسا تعيد، بن قتيبه وحدثنا — ١٥٧
وتلمعليه افه صل اممه رسول أف ئريره؛ أيا عذ أيه، ض ئهيل، ص العاوي"؛ 

ئلأماله بزكاة الرجل بمج حى وميص، المال ؟كثر حى الثاعه مموم ررلأ قال! 
ا.ؤأءبمارا*ال تروجا العرُب أرض لثوي وحى مئه، بملها أحدا بجد 

وسلمعليه الله صل النبي به أحبر ما لكن أوسيحصل، حصل إما هذا [ ١ ] 
فيهاولا أمار، فيها ليس قاحلة، حزيرة الحرب، أرض كذللث، شلث،، بلا حق فهو 

(.٤٣٢)ا(»محموعاكاوى«)آ/
كتاب،ت لم وم(، ٣٠)٤ رقم الصوم، الخائض ترك باب الحيض، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 

هنفالوصع ق لم ومعنه، اض رصي سعيار أ؛,، ص ( )٩٧رقم الإيcان، نقمان ياب الإي،ان' 
عنهم•اف رصي هريرة عمرj}o ابن عن 

ومسالم;(، ٣٣٤٨)رقم ومآجوج، يأجوج ممة باب الأنبياء، أحاديث، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 
عنه.افه رصي الخيري سعيد أي عن ( ٢٢٢رقم)لأدم-..٠، اش ُيم.ل، قوله• باب الإي،ان، كتاب 





الزكاةكتاب ٩

صالخاوث، بن عمرو ص وهب،، ابن حدسا الطاهر، آبو وحدسا ~ ١  ٥٧
الثاعهمموم قاو: ذتؤ عله اضُ صل ١^٠ عن هميتْ، م ض يوص، أب؛، 

من:ظِتصتهة،وبمصإيمحمحفمالأل،محخمئرب 
لإبجصل،^لأأنبفيفه((إال

١ - ١٠ ١٣^^ Jئ:زأنكثي ي، ثأدو ١^، مد ئ ثاص
معذ بلا، ص محو، بن محمد حيكا مالوا؛ يواصل"؛ -واللئظ الرماعئ 

الأوضارثقيء ت وتلم عثه اه صل اممه رئوو ماو ثاو؛ ئريره أف عن حارم، 
هداق سوُل: اكايز هو% الدف من اعطزان أص كدظ أهلاذ 

هداهمول(تِفي الثارى ونج،ء رَةي، قطنت هدا ق متقول• اكاني ^^،"٠ مثلت، 
.ثخا<ا منه ملأيآحدول ثدعويه، ئم يد«ي، هطعث، 

باله،يشغل يعني• اثالءا رب ثهم راحص ت وملم عليه اش صل قوله ]١[ 
أحدا.محي فلا صدمه١٠، منه يمله ُ_ثرامرر وي٠تم 

أنفلأيي لام، والالصلاة عليه الني أحبر كإ يع أن ولابد محر، هدا ]٢[ 
كالأعمدةيعني كالأسطوانايت،، والفضة الذهيح من الأرض كنوز تستخرج 
ءثةول،تالخاتل ررمتحيء عنها، رغبه يركونيا ذللث، ْع لكن الأرض، من تتخرج 

هموث،!الثارى ونجيء رم، مطت ٥^٠١ ؤ؛، ممول؛ الخاؤ ونجيء قنت، دا هل 
يدعونه((.ثم ييتم،، ئطعث، هدا ِفي 



uU  وتربيماالضب اصب ض استت تبول

^^؛اسد،وضديتز1

عىنعيد، ؟؛_، بن تعيد عى ليئ، حدسا نعيد، بن قتيبه وحدسا " ١٠١٤
٧١١وئئأ.' عليه اطه صل الله وسول قال يقول،• هريرْ آبا تجع ايه يثاو؛ بن تعيد 

الإوأحدها إلا القن،-؛ إلا اف يمل -ولا حب، مذ يصدقه أحد صدى 
يربي(ء الحم، مذ أعظم ككو0 خص الرحمن ئ قرثوو ءرْ، 'كايث، ثإذ بمؤ 

أطىاظوئة-في-هلال

ومنطثبا، كب من يعش• ؤج،ا' ُرؤئ ت وملم عليه النه صل قوله [ ١ ] 
وماوالربا، والكدب،، الغش، هلريق عن كب ما يفرج القيد فهدا ءلس>-ا، مال 

علتصدق لو كإ لداته، بمحثم الإنسان تصدق لو ما بجرج وأيقا ذللئ،، أشبه 
بالخبرفرحه من أشد يه فرحه يكون وربا الفقير، به يفرح فهدا لحان، بعلبة فقير 

طئجؤ،اارمذ فقولهت يءإس_إ، ليس لأنه الإنسان؛ عليه سابح لا ذللث، ومع والفول! 
ذاته.ق والهلسسط كنبه، ق الهلسس، يثمل 

وأنض، الكث ؤإئباُتط ممه، اليم؛ن إثبايتؤ عل صريح نص الحدسث، هدا وق 
ماأو العمة، أو القدرة، إما المحرفوزت يقول كإ وليست، حقيقة، وحل عر اممه يد 

حقيقه.يد هي بل ذللئ،، أشبه 

فإنطيبا الكم، كان فإذا العمل، بحك، يعفلم الثواب، أن أيصا وفيه 
ذللئحلم ومعليه اممه صل البي، سبه ثم الحبل، من أعظم تكون حتى تربو التمرة 
اللهأن يعني! ؛ إيله— —صغار فصيله أو حنله—، صغار —أي؛ ملوم أحدنا بتربية 
اهد.هلءا إل وئصل تنمو، حتى تاما اعتناء الصدقة حده يعش تعال 



ا1زحاةكتاب 

عبدابى ~يننيت يعقوب حدينا سعيد، بن قتيبه حديثا — ١ ٠ ١ ٤ 
وسلمعلبه  ٠٧٥١صل اش وسول أف هريرْ؛ )و< عذ أمحه، عن سهيل، عن الثاوي"؛ 

يبريهاثإيربي(يمينه، الله إلاأحدها طئ—، مخب مى أحدبثمنة رءلايتصدى ءالات 
خممحفإلابجأنأمما«اال

حدثنارويع~؛ ابن -م قنيت حيكا سطام، ين، اب وحدش - ١ ٠ ١ ٤ 
محلي،نأ حالي حدكا الأودي، •^١١؛، ين، أخمد وحدثنه )ح( الثامم• ين، زوح 

حديث،و الإنثاد. تندا سهيل(؛ عن، كلامحا بلال"؛ ابن يمي؛ سلي،اف حد؛نح، 
قراهتصعها ئلتإل؛ حديث، وِق حقها،٠. ق هتصعها الهش_،، ال،كشت، من ١١نوح؛ 

موييها((,

بنهثام احب1في وهب،، بن الله عبد أحترثا الطاهر، آبو وحدكيه ~ ١ ٠ ١ ٤ 
علتهاد؛ه صو ١^٠ عن هزيزة، أنج، عن صالح، أي عن أن1لم، بن ويد عن ثني، 

سهيل(•عن، وسلم؛ثخوحدبث،ينموب،، 

طثبا«.كنج، ررمن قوله: من أعم طين،ا، ررمن وهوقوله؛ الأول اللفظ [ ١ ] 
٠٠٠



اسبادتج، ض

حدسا1سامه، \وو حوس! العلاء، بن محمد كزس_ا آبو وحدj^؛،  ١٠١٥
: Jliهزيزة م ض حازم، بط ص ثابت، بى عدي حد؛ني مرروق، بن محل 

إلاطتا،لامبل طيب، اممه إ0 الئاٌى، رُآ"بما وملم؛ عليه اممه صل اممه رسول قال 
تأضبإونألْلثثت ؛^،^ ٥١ئأ؛؛ا ؤ هثال! ؛i_jil ،)Jيه أمز بإ الومتين أمز ؤإل 

ماثلهت بن ًتفلوأ  ١٣٠١٠أؤ-؛>ك ^^^١ ومحال؛ ه، علم صؤن معا إؤ، صنلحا 
زب!ثا الياء؛ إل دنه بمد أم، أئنث الثنز، ممل ١^ يكز ئأ َررمه«، 

ئأشيالثزام، وعدي حزام، وتلبمة حزام، ومئزبه حزام، ومطعمه ربرإ يا 
يشثابودوك،؟!لال

وهورالطسس،(، وتعال تيارك فهومنأس،ائه طيب، اممه أن فيه أيقا هدا ]١[ 
قواللام الصلاة عليم النبي قال كعا وجل عر الطي؛ائت، وله أوصافه، من أيصا 

ر)القاتل0،((رُاكثهد: 
 .٠ُ مواءيقبله، فلا الخبيث، وأما طيبا؛،، إلا يمل ررلا وملم؛ عليه افه صل محوله 

يقبله.لا فانه ع1نه ق حثيثا أو نكبه، ق خبيثا كان 

يمال،!الزتلن، به أمز بيا الؤمتين أمز افه ررثإن وملم؛ عليه افه صل ومحوله 
>قآهئأه، أ4بماصأدق ةهممحأنج ص؛هبمي ؟_■ >:تأةا 

الشكرأن عل دليل هذا وق ها،، مارنهثك؛محآسبموأق طتت ءامتوأحكلواين ١
بهأمز تإ الؤمس؛ل ررأمز قال! وملم عليه افه صل الّ؛ي لأف الصالح؛ العمل هو 

ؤثهُؤوآث-آمحأ قوله؛ فيكون؛ ه، صنيحا ^٠٠^ للرمل! قال وقد المنشفين،،، 

اممهرمحي عباس ابن عن ٤( )٣• رغم الصلاة، ق التشهد باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )١( 
ص



اةاينطئكتاب 

فقط،افه( )أشكر  IAjQjالإنسان يقول أن وليس المالح، العمل هو )الشكر( 
صالح.صل من لأبد بل 

»الثجووسلم عليه اممه صل المئ ذكر يعني: الثجل« يكز ر>ثلم وقوله: 
حصلفهوقد ، ١٠وبأيا نباا يا الثناء: إل يديه يمد اعتو، أسعمث، الثمز، يطيل 

الإجابة:أساب، عل 

السفر.>ل الأول: 

دنياه.أمور دون دينه بأمور مهتم أنه يعني: أع؛ر، ائعث، أنه والثاق: 
الإجابة.أصباب، من السعاء إل ومدالوين السعاء، إل يمديديه أنه والئالث،: 

لأنالث؛و؛ية؛ بوصف، ربه فينادى زبإإ،ا، يا زب،؛ رايا يقول: أنه والراع• 
فعل.إنه إذ الربوبية؛ متعلمات، من الدعاء إجابة 

ومشربهحزام، ررومطعمه الرحل: وسلم عليه النص صل الرسول ذكر ثم 
الميفاستبعد لدللئح؟ا،،، ينتجاي، محاني Jالحتام، وعذ.ي حزام، وملثثة حزام، 

وهىالإجابة، أسبابه وجود مع الرجل لهذا اممه يتجسب، أن وسلم عليه اف صل 
الحرام،ؤيلبس( الحرام، ويثرب الحرام، يأكل وهوكونه المابع، لجد لكن أربعة، 
بالحرام•وعدي 

يمد ١١قال: حيث، الماء ق تعال اللص أل عل واضح دليل الخدين، هدا وق 
أهلزعم ك،ا زكان كل ي تعال اممه لوكان تب،ا«، تب،ا:ا :ا الثناء: إل :أئه 

ذللث،صح ما الماء ق ليس النه ولوكان السماء، إل يديه يرغ أن صح ما اياُلل 
العالم،قوى ولا خارجه، ولا العانر، داخل ليس إنه يقولون: كالذين أيئا 
منفصلا.ولا متملأ، ولا تحته، ولا 



وتربيتهااسب امب *>، اسهت ليول باب 

والعياذالدعاء، إجابة لغ محيب وأته الحرام، أكل من التحذير هذا ول 
منبل فقتل، أموالهم يسرق الناس عل يمسى الإنسان أن هو ليس والحرام باض، 
إذامثلا فالموظف، حراما، يعبر عمله عل زاد ما أحده فإف عليه، كافئ فيإ مط 
مكافأتهكون الواقع العمل عن زاد فإ الدوام، قبل ونحرج الدوام، بعد يأق كان 

قوكذب، غش وتن الحرام، أكل بالربا عامل ونن الحرام، أكل فتكون حراما، 
جدال!حهلرة فالمسألة الحرام، أكل يكون وشراته بيعه 

اطهيدعون كم إحابه، نحد ولا ممرا، تعال افه يدعون الناس أق نجد ولذللئ، 
نحدولا أحرى، بأشياء تعال افه يدعون كم إجابه؟! نحد ولا بالامتماء تعال 

يف،أن الإنسان عل محب ظذك هذا، تمغ الحرام أكل كثرة أة الم، ا إجابة؟ 
محزم.ثيء فيها يكون وألا وغذاءه، وملمسه ومشربه مأكله 



اينكاةكتاب 

سياوصة تمرة ولولفق الهدتؤ ملي اسق باب 
وأدا؛امناب؛ذارئار

ض١^؛،، ي زثنث;ن خدي ١^؛، نلأم ;ن ٧ خدي - ١ ٠ ١ ٦ 
ئاو:ثاتيلك

ييشؤ ولن ١^١^ من ينلإ أل منكم انتطلغ ررمن يقول• وسلم عثه الاله 
فئشتز«اا'.

وأنمنتطاع، هذا أن معلوم انتطلغ(( واللام! الصلاة عليه قوله [ ١ ] 
الفعلعل ا-اسثا ق المبالغة به يراد التعبثر هذا مثل لكن ومهل، ثر يالتمرة ثى 
الالمئز، هدا رو0 ثإ وئفب نلاول ررإثئم واللام! الصلاة عليه قوله ي كإ 

وملالئنس طلؤع مل صلاة عل تثثوا لا أذ انتطتم قإن ونيته، صاقو0ِفي 
أنويستهليع الفجر، يصل أن يسمملح المسلم أل ومعلوم ٠، ماسلوا،<ر عروتبما 

افعلهيقول؛ كاثه الفعل، عل الحلم، ل المالغة باب من هذا لكن العصر، يصل 
وامتطامحك.طاقتك أعل ولوكان 

٠٠٠

توملم (، ٥٥٤)رقم العصر، صلاة فضل بابط الصلاة، مواقيت، كتاب، الخاري• أحرجه 
الدرضي اش عيد بن جرير عن ( ٦٣٣)رنم والعصر، المح صلاق فغل باب، المساجد، كتاب، 

عنه.



uU  طيبةاوبممة ٠ ض ولوبقق الصدتة على اسق
 ً—=—=٩٧

بنوعلا إبراهيم، بن ؤإسحاى الثندي، غجر بن علا حدئنا - ١ ٠ ١ ٦
حدسايوص، بن عيثي موع— الاحزازت —وماو حدسا حجرت ابن عال حئزم؛ 

عأثهاممه صل اممه رسول هال هالت حائم بن عدى عذ حقته، عى الأعمش، 
هلإمحان،قئظثمحت

هلا:رىثئ:دنه ؤ:نظئ مدم، U إلا هلا:رى منة أشأم ذظ هدم، U إلا قلا:رى 
الأغض:ئاَل خم: ائن زاد مة«. بشق وثن الناز قامموا ذه يكاء الثاز إلا 

وهال،طةه،ا. بكلمة ررولو ت فيه وراد مثلث؛ حقمه؛ ض ^٥، بن عمئو وحديي 
حثثها١أ.عن ج بن عنرو عن الآعنس: هال إنحاثم،: 
أبومعاونه،حدسا هالات وأبوكزيب؛ شيبه، أف بن أبوبكر حدسا ~ ١ ٠ ١ ٦ 

ذكزثال: خاتم نن •ثدي ثذ -ثهه، ثن وة، ئن قنرو ص الأنمن، عن 
النارا،،®القوا هاJ،! وأقاح، قأعزص النار، وسل؛ا عليه ، ٥١صل اش رمول 

يقزثز الئ١ز )اامموا ُاو: ثأ إوها، ظئ كأي أنه ٠^١ خر ذ\ي أ>ض ئأ 
عدكازهاو: كأي، كزي،: أثو يكز زلي ص. تجد لم لن ي، 

الأعمش.حدسا معاويه، أبو 
طر،ئن محي ^٥١ قالأ: ؤاين:ئار؛ ١^، محيئن ^؛!١ ١- ٠  ١٦

،٧٥١رثول عن حاتم، بن عدي عن حبمه، عى مره، عمروبن عن شنته، حدسا 
ثممرار، ثلاث يوجهه وأقاح مئها، فتعود النار، يكز انه وسلم عليه افه صل 
هإنJلمتجدواممك((.®انمواهال: 

 [ ١ t معلومبكلام يتكلم وأنه وحل، عز اممه كلام إسات الخدين، هدا ق
دنجاذ"•وبينه بيته رريس وسلم• عليه الله صل لقوله الخاطب، يعرفه 



الزكاةكتاب 

يتعلقتعال اممه كلام أن السلف: مذهب صحة عل دليل أما وفيه 
الكلمإتهو بل قديم، وهو ه، بقالقائم العني إنه قيل: كإ ليس وأته بمشيئته، 

مىمتئم ررما وملم: عليه افه صل لقوله الوقت، نفس ق وجل عر 7يا يتكلم التي 
القيامة.يوم يكون وهذا اشا١، سيكلمه إلا أحد 

كلهم؟اش يكلم كيفؤ إشكال: أبما وفيه 
عليهافه صل البي عل عنه افه رصي العميل رزين أبو أورده هذا نقول: 

دلكاية وما القيامة، يوم رثنا ثرى كيم، اهنه، رثول يا ئلتخ: يال،: وسلم؛ 
«ءإمم: Ju؛ل! ئلت; ي4؟«. ي المم زق بمئؤ م «أفيش مم1و: قش؟ 

أم"'.
ؤإلأللتقريسؤ، وملم آله وعل عليه اش صل الني صربه الذي المثل وهذا 

وهذا.هذا يخن العفليم الفرق المعلوم فمن 

ولوبشؤالثار ارقاثقوا وملم: عليه الله صل قوله الخدين، هذا من والشاهد 
والينوالإرشاد، النصح تشمل عامة، العلية والكلمة ^4؛،، بكلمة ولو ممرة، 
طيبا.يعل مما ذللث، أشبه وما 

سعته،^^١ جعفر، بن محمد أحآتJا ^^(، ١١١المثنى بن محمد حدش — ١ ٠ ١ ٧ 
اشزئول عند كنا محاو: ي عذ جرير، بن المنير عن جحتثه، م بن عون عن 

—أو:الؤار جتا؛؛ا عراة حماة محوم مجاءْ هال: النهار، ر صن. ق وتلم عليه اممه صل 
)ا(أ:مجهالإْامأحمال)؛/"؛ا(.



طييةاوبممة قرة ولوبقق استة اسدهلي باب 
٩٩

وجهفتمم مصز، مذ كلهم بو مصز، مذ عامتهم الثثوف، مقلدي الماء- 
هامخزخ، لإ قدخل الفاقة، مذ ى نأى لخا زتئ؛ و اضُ ضل اض زئوو 

منيرألزىكJقؤ وكأت؛االناساقتإهماو،ت حطّت،، ئإ قصل وأقام، ئأدذ يلألأ 
أقنءوموأ الثفرت ق اش 3؛^؟ ءؤإنآسآ'كانءلإقمرماه، الأيةI آخر إل زشه 

مذدرهمه، مذ دثرْ، مذ ربو ررصدف ه، آثة زآنئوأ منث،ِلئد نكىزئمJنا 
زيلنجاء ثاوت ي®، ررولوثؤ قاوت حس ممرْاا، صاع مذ بئ0، صاع من ثنيه، 

الناسسابع ثم ثالت عجزمحت،، ئد تن؛ عنها، يعجز كمه كادرتج بمرة الأذصار مذ 
عثهاف صل افه ننول وية رأيت، حس وسارس،، طعام مذ كومم رأيت، حش 

قنس ررمذ ونثم1 عش اش صل ١^ رمول همال، ميمه، كانه كهلل ونسلم 
منيقص أن م مذ بمة يا صل ثذ ص قله خنثه ثق الإنلأم 
عجلمذ ويدر وررها، علته 'كاذ نيته نق الإنلأم نذو ومذ ثيء، أجورهم 

أ.ثيء«ا \ث'د'عب من يقص أذ مذعم مذبميم يا 

وملمعليه الله صل النثي إل جاء أنه عقلتم، حدينا الحديث، هدا [ ١ ت 
فلمإقريش، ق العغليمة المعروفة القبيلة مفر من وكانوا النهار، صدر ل رجال 

لا'س~عليهم ليس ~بمي،ت عراة نعانا"؛ عليهم ليس ~يعز،ت حمام جاووا رآهم 
ويلملمااجتاحا، قد نمرة عليه واحد كل ت يعني ، — العناء —أو؛ الئار محتابو لكنهم 

مجاعة،أهل أتيم يعني الثنوف،، مقلدو أيقا وهم ثياب،، عليهم وليس حا، 
المحنى.من ذلل؛، أسبه وما وأهلJحوة، 

دعيرِ؛يعنى رأى*، لنا وتلم عليه اممه صل اممه رمول وجه اقتنعن وقوله! 
المائة،من تئم نأى رربتا عليه، وسلامه اممه صلمواُتؤ كثثرا أحزنه أمرا رأى لأنه 



الزكاةكتاب ١

مممل واقام، ®هادن الظهر، ^١^٠ أي؛ ئأدن® بلالا يأمر جرح، لم ؛يحل 
عل*دليل فميه إلآحرْ، ؤكأئ؛األشاس... مماوث حطب، 

يرىبإ يتأثر وأنه أمته، عل وملم آله وعل عليه اه صل النثي شفقة ~ ١ 
محزن.مما وغيرها القامة من فيهم 

صلاةبمو الإنسان محلمب ماسية هاك كان إذا للمنامية، امحلبة ٢- 
الأمورب؛ن يفرق لأنه بدعة؛ هل.ا يقال،ت ولا ذللث،، قبل العصر، صلاة بعد الظهر، 

النيأن ذللئ، ومن فيها، يتسامح العارصة فالأمور الل.اتمة، والأمور العارصة 
ابنمعه قام كإ النقل صلاة ق أحيائا الخإعة يصل كان وملم عاليه الله صل 

بعئانصل وكا عنهم، اف رصي ا الياف بن وحذيفة ؛ مسعودروابن ا ماسر 
و؛نالفرق نحرف، أن فيجب كثيرة، هازا وأمثلة ، بيته ق عنه الله رصي ماللث، بن 

فيه.يتسامح فالعارض العارض، والثيء الدائم، الثابتر الثيء 

اللهبآيات، ابتدأ حيث، واللام الصلاة عليه الرسول موعظة حن ٣" 
آخره،إل ]اواء:ا[ أدى ووؤ آدموأ أكاس الأية! فقرأ )بالكتاب(، 

مدؤكأخاآلقاس تعال؛ الله قال وجل، عر الثه كلام لأنه واعفل؛ هوأعظم والكتاب 
س:\0آ.

صلاةكتاب ت لم وم١(،  ١٧)رقم العلم، ق الممر باب العلم، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
(.٧٦٣رقم)وئامه، ه المي صلاة باب المارين، 

كتابلم: وم١(،  ١٣٠)رقم اللمل، j الشام رل باب التهجد، كتاب المخارى: أخرجه )٢< 
(.٧٧٣)رنم القراءة، تطويل استحباب باب السافرين، صلاة 

(.٧٧٢رقم)القراءة، تهلويل استحباب باب المانرين، صلاة كتاب لم: مأحرجه )٣( 
وملم:(، ٤٢٤)رقم ثاء، بث، يمل ؛.حل؛ينا إذاباب الصلاة، كتاب المخاري: أخرجه )٤( 

(,٦٥٧)حديث يعد )٣٣( رقم بعذر، الخإعة عن التخلف ق الرخصة باب الساجد، كتاب 



صةاوبممة ذيرة طق رم اسهت هلي اسه باب 

المشهورةبالخطة يدأ لا أحيايا واللام الصلاة عليه أنه عل دليل وفيه ~ ٤ 
٠،وستغفئْ،،ر وثنتعينه، ثحمدْ، ف الحمد ®إل ،! CPاف، رصي عود مابن حية 

دائنا.ليس لكنه حطه، بها يفتح غالتا لكنه 
ميرأكبماكيءمن ادمأوم أنس حطته! ق واللام الصلاة عليه قال 

لكنجنس، من أي؛ وقتل؛ وحواء، آدم هي النفس هدْ ثءدوه 
اراديكون أن إل أقرب هذا فإن ؤث٠اثتيtاددجم١ه ت لقوله آدم اراد أن الصواب 

زوجها؛ها جنمن وحلق أي؛ الخنس، المعنى أن محمل كان bن وحواء، آدم 
قوله!ق ١^١هد ؛٢^^٠١٢ه، أدى أذم ؤأيتوأ نيثآأ بمالأمبجإ يبثك ؤن؛نئ 

أقاربم.من مضر لأو ؤرآ'لأزءامه؛ 
واتقوايعنى! بالنصب، المشهورة القراءة ؤمآ»لونإمءرآلآةامه، وقوله! 

ؤوالآزحامهقراءة! وق واجبها، ق تقصروا أو تقهلعوها، أن اتقوها الأرحام، 
فتجدبأرحامهم، يتساءلون الناس لأن ؤماءارنيعءه؛ قوله! ق الهاء عل عهلثا 

وبينك،بيي التي القرابة اذكر له' يقول عليه تبمجم أن أحد أراد إذا مثلا الرجل 
مراما،أي! ؤإ0آئممانءوؤمهثاه به، يتساءلون مما ذللث، أشبه ما أو واقرابتاه، أو! 

يلماير - ؤأسوأأقنولثنعلزثسمامدمن<لآدأم؛آللآإ0آقت الحثر! ق التي والأية 
]الخثر;ا/ا[.ثثلوزه 

دينار0،ا،من رجل ءرثصدى أمثله! وملم عليه اف، صل الرسول صرب ثم 
أصحابوهم درهمه® ررمن أحد تصدق الدنانثر؛ أصحاب ديناره من يتصدق قاليي 

ريماشكاح، حطة ق باب الكاح، محاب داود: وأبو )ا/آآم-مآ\،مآ(، أحمد أخرجه )١( 
والنسائي:(، ١١٠٥رقم)النكاح، خطة ق جاء ما باب النكاح، كتاب والارماJى: (، ٢١١٨)

لجاء ما باب النكاح، كتاب ماجه: وابن (، ١٤٠٥)رمم الخطبة، كيفية باب الخمعة، كتاب 
محطثةالكاح،ر؛لم)آهخا(.



اينكاةكتاب 

كذلكالحاجة، عن زائدة ثياب عندهم من أي؛ ثوبه" ررمن تصدق الدراهم؛ 
بشؤررولو قال؛ حتى نحتلفون، الناس لأن ٤^٥٠؛ ضي من برم، طيآ ررَن تصدق 

هذا.عل ويزجر يثاب فإنه الإنسان •؛ا يأق تمرة لونصف يعني• تمر؛" 
عجزت((،مد ثل عنها، ينجز كمه كاذث، بصزة الأئصار مى رجل رامجاء ئال،؛ 

حتىحملها، عن يدْ عجزمحتر ، _lJ4الفضة من بصرة جاء الفضة، س أي: راصؤةا< 
الأخرى.باليد امتعانم، 

افهرصي وسااساا،، طعام مى كومي رأيت، حش الناس ساع راثم يمول• 
رأىوالسلام!! الصلاة عليه الرمول طاعة إل مسارعتهم كيف، انظر عنهم، 
وغثرْعنه اف رصي الأنصاري حا جاء التي الدراهم مع وثياب؛ طعام س كومم 
أ؛صا.

يعني•يثهلل" وسلم عليه اض صل الله رمول وجه رأيت ُحر يمول• 
لهاؤيكون لطل؛الذهب،، الفضة، من قطعة هى والمذهة مذهبه®، ®كأئه يتشر 

وجههامتنار ئز إذا واللام الصلاة عليه الرسول كان وهكذا جيد، منير لون 
هنا.قاله أوكإ قمر يلمة كأنه حش عليه وسلامه اممه صلواتؤ 

ئتةالإتلأم ق ثن ارمز وتئأ.' عليه اممه صل اممه ونول ررممال، يمول؛ 
ثةالإنلأم ق ثن ض قوله: بثا:_«؛ عمل ثن دأجث س قله خنق 

مقبول.غير فاسد ومعنى صحيحان، معنيان لها حسنة® 

الصحيحان؛المحنيان أما 

افهمجل ال؛ي لأن بالثنة؛ العمل إل اليق بالثثة الراد أة الأول: فانمى 
فيكونذلك،، ق الناس فتتاع الصئة، >رذه الرجل ا هلم• جاء حغ، قالها وملم عليه 



^قضةاوصةسة
٣٠—=====^==^^==^==^====—ًً=

تىإذا الماس أن معلوم لأنه إلها؛ مق ض ت والمعنى تشريعا، لا عملا منها من 
السياق.لظاهر وهوالموافق صحيح، المعنى وهذا عليه، تتابعوا العمل لهم أحد 

ماتت،أن يعد أحياها أي• حسنهاا ث الإنلأم ِفي مى ررمن الثاق• المعنى 
قالخاعة صلاة ق عنه الله رصي عمر المومتئن أمير فحله ما عل تماما ينهلبق وهذا 

وئاموسلم، عاليه اف صل المى شرعها أن بمد الئثة هذ*ْ فإل رمضان، قيام 
زادي،يصلون الماس بدأ الأمة، عل مرض أن مجن حوئا نحلف ثم ليال، ثلاُث، 

قارئعل الماس فجمع عنه، افه رصي عمر عهد كان حتى وثلاثه، واثنئن، 
بإحدىللناس يقوما أن عنهإ اممه رصي كعب بن وأبأ الداري محا أم إذ واحد، 
تموت.كادت أن يحد مثها منة فهذه ، راالوءلأ® ق كإ ركعه عشرة 

ابتدعواالذين البيع أهل به استدل فهوما -وهوالباطل- الئالث، المعنى أما 
غرالله عند وهي بأهوائهم، أذواقهم ي حسنة لكنها منها، ليس ما اممه ريحة مق 

الخلماءوثق بنسى ررعلتكم قال! وملم عليه اطه صل الن؛يا لأن حسنة؛ 
-كلهإن النوىُت،، والأةون وإثا'قلم ياواجذ، عيها عصوا ١^-؛؛,*،، اواشدين 

لوأرادءْأعا، هذا أراد ما والسلام الصلاة عليه الرمول ويقال! ، صلألة؛؛ بن*عة 
اركلويقول! البيع، من ومحن«ر الحمحة، حطب ق يعلنه كان لما محالما لكان هذا 

؛دعةصلأله«ا

والبدعةالإنلأم،ا، ِفي نس ®مى أيما! واصح الحديث هذا لمقل إن نم 
ثيء.ق الإسلام س لبست، 

(.٢٨٠رنم)رمضان، نيام ل حاء ما ياب رالوطأ*; ل ماللث، أحرحه )١( 
العالم،كتاب، والرمل*ىت (، ٤٦٠٧)رنم السنة، لزوم ل باب المنة، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 

الخلفاءمنة اتلع باب القيمة، ق ماجه وابن (، ٢٦٧٦)رقم بالمنة، الأحذ ق جاء ما باب، 
ينه.افه رضي سارية بن العرباض عن ( ١٢٦وأحل.)؛/٤(، رقم)٢ الرانيين، 



الزكاةكتاب 

الأولين.عل الحديث هدا محمل فاذزت 

ألعر بذ بعدم نيا عمل وأجرس أجرها، ررمله وملم• عليه افه صل وقوله 
وتعالبحانه اش أن ت يعني الحمد، وفه نعمة هدْ ثيءا،، أحورهم مذ ينقهش 
أجريقص أن غر من به العامل مثل الخثر إل والسابق الخم، عل الدال يض 

أنلأي العامل أجر من أعءلاْ إذا كلما: الوازنة ق المسالة كانت ولو العامل، 
بابميدزثم ثامرِأمحأبميم ؤدأؤ؛ان تعال؛ قوله هدا ونفلم العامل، أجر من يقص 

أي؛]الطور:>'أآآ، ؤتنءتلؤرننسوه الاياء التنا ما أي؛ ه أقثهم دح دريلمأم ها لثنا 
عليكونوا حتى الأياء ونزل الأبناء، ارغ يقال؛ لئلا يعني؛ نقصناهم، ما 

شيئا.الأباء يقص ولا الأياء، درجات إل الأبناء فرغ المم،، 
وررها،عالمه ثال تسه سئة الإسلام نسٍفي ارومن وملم؛ عليه اطه صل وقوله 

التيالحنة يدعوإل أن يشترحل لا أنه الحدين، وءلا٠ر وعده،ا، من >تا عؤل من ددرر 
عليهكدللث،، السيئة ق الأجر، له يشعركتس، أن غم من الماس >ها لواقتدى بل سنها، 

ئيء.أوزارهم من يقص أن غم ْن عمل:بما من ووزر وزرها، 
علميهالميي أن عنه اطه رمحي هريرة أي عن لم^ مصحح ٠ ل يبتؤ قيل. فان 

هلىاار١ا؟دعاإل ررمن قال؛ والسلام الصلاة 
إلدعا فمن يفعله، لر ؤإن هدى*؛ إل دعا »من هذا، غر هذا فالحواب،: 

ومحثهمالصدقة، إل الماس يدعو فقم، إنسان مثل؛ وتى، معل من غم هلءى 
فتصدق،سن الذي الماقر أما تنه، ولا منله لر وهو هدى، إل دعا هذا علميها، 

مثله.وتصدقوا الماهس، ورام 

.٢(  ٦٧رقم)٤ أوسئه، حنه متة محن من ياب العلم، كتاب ت لم مأحرجه أ( 



سةاوصة هرة ولويقق اسدتة على اسه باب 

تيدتعالت الله قول ولين الحديث، هدا بخن نجمع كيف هائل! هال فان 
]الأنمام:أا"ا[؟ه )،!)،؛وهذشا 

قالكإ الإوو ونحمل وزر، قد الثقة تس الذي هدا لأف تعارض؛ لا ئلتات 
انفلره تلنيكم ومميز أئمإ  ٢١٠لفيى ءفثرإّأ وهاو،الإين ؤؤ تعال! اممه 

متيمم4افيئإتحتعال: اغ قال ^٠! ٧١الكفار د>ة 
هذافعل [، ١٣-١ ]الشوت:أ آقالم٤٠ ئع وأثاثُ قآم ولصتي وأ لكدبجيى 

يعارضفلا بفعاله، كان إنإ به الاس اقتداة الثقة الئئة تن الذي هذا نقول: 
]الأنعام:أا'ا[.ؤوأد*ؤروازرجؤرددرئه تعالت قوله وهي الكريمة، الأية 

أنعنا" وياخذون بنا، يقتدون كانوا إذا الناس ~أن جيعا لنا وينبغي 
السننيركوا ان الرخصة لهم النامحى بعفس يعنى■ الستة، يتجاور الا عل نحرصر 

الماسلأن الثنة؛ ينع أن له ينبغي لا القدوة الإنسان لكن حرج، ولا مثلا، 
ؤيرزقهوجل، عز اش يوفقه الذي فالإنسان عنها، مثلغ كأنه لها ففعله به، يقتيءون 

حتىللناس، قدوة سيكون لأنه الئنن؛ ق يتهاون أن له ينبغي لا الماس من قبولا 
ينبغيمسألة فهذه آجره، إل والقيام الأرض، إل والمزول اليدين، رفع —مثلا— 
يقتل-يأحد لا لأنه الثنة؛ يرك أن رخصة له فالعامي لها، ينتبه أن الحلم لهتالب 

علمحافغل أن له ينبغي أهله ق ارموق العلم ءلااب لكن له، يفعلنون ولا بل به، 
استطع.ما الثتن 

٠٠٠



الرضاةضتاب 

وحدسا)ح( أسامه• آيو حدسا سه، أى بن ؟كر ابو وحدسا — ١٠١٧
\يبن •كون حديي سنيه، حدسا ئالأحميعات حدسام؛ العن؛زي، معاذ بن عثداف 

اضصل افه رسول عند كثا هال؛ أبيه عى جرير، بى الندو سمعت ت مال جحيمه؛ 
مىمعاذ ابن حدث زل جعمر• ابن ^؛^٠٠ بيض الثهاي؛ صدر ومئم علتؤ 

ماَل:؛أٍنلاش،لإبماالالز:ادة: 

صجرير، بن ١^ عن عمم، بن ايجج عي عذ عواة، ابو حدثنا مالوات الأموي؛ 
ذت\)\\ع. محاي م؛ ٥^٠' دج اشُظه ضز ١^؛، ث خان كت، : ماj أبيه 

عانه،وأش افه، ئحمد صغثرا، ا متم صعد م الظهز، محل ريه؛ قصته، الحديث، 
صأاأسنمهالألإ((.

بنمرني عذ الأغم، عن حرين، حدثنا ^٢،، بن رهم وحدثم، - ١ ٠  ١٧
بنجرير عذ المحي، هلال بن الرم عي عن الفض؛ وم يريد، بن اض عي 
عاتهلموسلم، عليه اض صل اممه رسول إل الأعراُب من ياس جاء يال،؛ اممه عبد 

؛.حدسهلمُ بمعنى ئدكز حاجه. أض\وذهلم ئد حالهم، سوء مرأى ، الصوف، 

هؤلاءعن وقال بلال، أذن قالت لما أنه المعلوم من ؤإلأ نوصح، هلءا ]١[ 
الظهر.مجلاه الصلاة أن علمنا النهار صدر ق جاووا إمم القوم• 

لا؟أو لغثره الأسان سؤال جواز الحديث، من ينحي هل مسألة؛ ]٢[ 
علحث، بل معينا، سخصا يسأل لر والسلام الصلاة عليه الرسول الحوابج؛ 

علتحث، أن وبن فتحرجه، معينا ثخصا تسال أن بين فرق وهناك الصدقة، 



باوصةص؛<

منشختس إل يذهب ز واللام الصلاة عاليه فالرسول عموما، الصدقة 
ياقفقد إحراج* فته يقع فهادا هؤلأءإ عل تصدق فلأن، يا وقالت الأغنياء، 
افلأن! عل تصدق فلأن، يا ويقول! ما، شخص إل قيمته وله وزنه له ثخص 

محاجةحماعة أو وفقير محاج رجل يوجد إنه عام! محلى ق مثلا قال لو نعم، 
الصدقة.عل والحث، العيرن^، سؤال ، juفيفنق يعني• بأس، فلا وفقيرة 

أنالعارضة— الخهلب، أحاديث، —وكدللث، الخديث، هدا ءلاهر قيل! فان 
حتىمده بقي أنه يرد ولر اجتمعوا، ثم بلال أذن قال! لأنه كانوا الصحابة 
كلهم؟الصحابة أم فقني المسجد حول محتمع الذي المراد فهل اجتمعوا؛ 

قالكعا متفرقة وهى )الدور(، يسمونيا والأحياء أحياء، المدينة فالخوامب،! 
فهياثام((ره، تمح، ررديام نلمة! لمي واللام الصلاة عليه الرسول 
فيهاليس والمدية قوي، صوته فيلأل عنه اممه رضي بلال أدن إذا لكن متفئقة، 
الأذانويسمع هابهلة، واJيودت، قليلة، كلها فالمدينة السحاب، ؛ تصاقسار عإرايتؤ 

محرصالصحابة وكل الكثير، محتمع قد لكن سياق، واحد كل وليس بعيد، من 
قدالفلهر أن مثلا يعرفون وكلهم وملم، عليه افه صل المي حلف يمل أن عل 

متأئبير1،•فتكونون قرب، 

٠٠٠

رنحيجابر عن ( ٦٦٥)رقم اجد، المإل الخطا كثرة فضل باب الماجد، نحاب مسالم؛ أحرجه )١( 
.>cاضء

)صف(.العروس" ارتاج تقارب. تصام—،؛ )٢( 



الزكاةضتاب  ١٨

واباضئتيسدذف1
ضواصدة السديدهذقفص والثني 

وحدسه)ح( سنبة• حدسا غندو، حدسا معين، ين تش حييتي " ١٠١٨
عنشب؛ عن حنمر-؛ ١^ -يش: محقد أح؛تنا لة-؛ حالي-واللمظ بن بئز 

ئاو!كناثحامل، دالت Jالصددؤ، أمردا ئانات عود من ١؛^ عى وائل، عذأي( نثإل، 
النافقول!ممال منه، أكثر يشء إننان وحاء قاو(ت صاع، سمحف عقل ابو فتصدى 

أك;اىؤ ئزلش: رثاء، الاحزإلا هدا يئو هدا،ّوما صدمحة عن نعى ، ٧٥١إل 
اثُلأ وآل!أى آلثدقت ى من آلثْلؤبمى يلمزوُى 

نولم:شقلعهمدامحلأل
وحدثنهرح( الربع' بن ّّمحال■ حادثتي بئار، بن محمد وحدسا " ١٠١٨

حدثوق الإسناد. •ندا ثنته؛ عى كلاجما آبوداود؛ أ-؛موا منصور، بن إنحاق 
محورثا-عل حامل كنا محال؛ الربح بن نيئ 

وهووالكزاء، بالأحرة الناس أمتعة نحمل يعني• حابل* *كثا قوله• ء ١ ت 
فقراء.كانوا أتم عل دليل 

منه،أكثر سيء إننان وحاء هالت ، ٤۶بنصم، ابوعميل *فتصدى وقوله! 
فهمرأاأ«، الآ-مإلأ ثدا مم ^ ^١، صومه ص اشَلغى إة اثافئول: قال، 

قالوافالأول بكثثر؛ تصدق من وزوا بقليل، تصدق من لمزوا باق" "والعياذ 
الأية!هن،ه افه فانزل مراء، إنه عنه! قالوا والثاق صدقته، عن غني افة إن عنه؛ 

ضحالثومحيق ض" المتهلوعين يعني: ه آلثثلؤض.> .لإوثوك< لرك< أؤ 



٩بصيل اصدة عذنسس بهاوالنهي ص،ق باجرة اسل باب 

جهدرهإلا محدوف لا ؤوآلدمك\ الصدقات ق يلمزونمم يعني! ه أكدقنت 
ؤسعلتبمإضَتعال: افه قال جهدهم، إلا محيون لا الدين ويلمزون يحي: 

[.٧٩]!^:i آسُي£بمهإقائزلإ 
اللمز؟من يعد هل ررئطزع« الماس: بعض قول قيل: فإن 

بالاحتقار،يشحر ربإ فهو علم لب ?11 أو لعال؛ هدا قيل إذا هو فالخواب: 
وجاءاكلؤع، وقال كقولهم: بلمز ليس عندنا فهو مجد لإمام قيل إذا لكن 

كيثرلحالم أو العلم لتلمالب هدا قيل إذا لكن ذلك،، أشبه وما اليوم، مبكرا االْلوع 
فهوممصمندرجم





دابدن|واهست

يردوماثم مدة لبنها ياكلون ناقه، يعطيهم ت أي النون، بفتح 'ريمح'؛ ت وقوله 
؛.اهاله؛ةر مثل مؤبدة بمنافمها لاثه.ة عمليه ا،لنيحة تكون وقد إليه، 

يشربونه،لبن عدهم ليي ست، أهل رأى إذا اييحة، فضل عل دليل فيه هدا 
منفيه ئا الأءإل، أفضل من هدا فإن الدوام، عل أو معينة لمده ناقته فمنحهم 

الغثر.إل والإحسان الخير، 

والعارية؟المتيحة u^؛ الفرق ما قيل؛ فإن 

من،فاللبن الأمان، استيفاء وهذه الناني، استيفاء العارية فالحوار_جت 
ذللث،.أشبه وما للركوب،، يعيرها أن مثل والعارية 

أوعاريه؟متيحه يعد هل ينتفع:بما لمن السيارة إعارة ت قيل فإن 
عارية.هده فالخوابت 

اسمينالوىفيها؟^بلالث،

٠مة الوقود قيمة أعطاه يكون فالخوابت 

(.١٠٦/٧)١(ءاثرحالووى«)





ب1بشلاهفز(واس؛بمو

أي:[، ٨١]المحل:آلحثه مة=ظز يجلجيذ تعال؛ الله كقول عليه والصدق 
اهعاوهرُ اللكدم لدلالة اود ذكر وحيف والرد، 

النفقررمثل الحديث،؛ ق الدي لأن التكلم،؛ يام، من حقيقة هدا يلت،: 
أنيمكن لقلنا: المفقاا مثل أو التصدق ، ٣١١بكلمة: حاء أنه لو والمح<ئقا،، 

فقال:اثتين ذكر لأنه ظاهر؛ هدا ق الوهم لكن محدوقا، الثاق العلرف يكون 
مثل، ١١بارأوا،: أيصا الرواية كاست، ولو المتصدق، هو والفؤ، ٠، والمتصدق ررالمتفق 

ررأوا؛ؤيكون اض، رحمه النووي وجهه ما يستقيم أيصا لقلنا: المتصدق® أو المنفق 
قال:وأف أما المتصدق®، مثل، ١١قال: أو المنفق® مثل ١١قال: هل يعني: للشكر، هنا 

الأجوبةهده بمثل، والحوانم، وهم، هذا أن ثلث، فلا والمتصدق® المنفق ُرمثل 
•غيره كإ!؛؛"م ؛ الناقد;j-iفعمرو التعص.،، عل يدل( الباردة 

المتصدق®أزاد هإدا الأحر: ~وقاو، المنفق أزاد ررمإدا فيه: الحدين( شم، إن ثم 
أنعؤ، يدل الثتيل،® أراد ررقإدا الحدين،: ق أيصا قال نم واحد؛ أنه عؤ، يدل وهدا 
مثل،:هدا يقال: أن يستقيم ولا وهم، أنه الصواب، حال كل، فعؤ، بخيلا؛ هناك 

سؤاشظلمه]اكحل:ام[.
أماوالصواب، والرد، الحر ثقيكم أما الكريمة، الأية ق القولن أحد وهدا 

عليهمكان فإذا حار، موطن، ق م،كة أهل، لأن وذللث، مدير، يدون الحر تقيكم 
إليهاءبماجون لا لأنهم الرد؛ تقيهم التي الثياب، من أكثر فهدا الحر يقيهم ثياب، 

يقولون؛دلل؛،،اممه رحمهم العلمإء أكثر كان ؤإن تقدير، الأية ق لسر، أنه فالصواب 
إلتحتاج أنها تقدير عل، نم تقدير؛ إل تحتاج لا أما وجد الإنسان تامل، إذا لكنر 

الحدسث،.ؤ، كالذي فالست، تقدير 

)ا(»شرحالووي«



الزكاةكتاب 

منمتعئفة بارئة يأحوية يأق الناس بعض أن ليعلم هذا أيهن أن أردت وأنا 
الق،رحمه عمروالنامي مقل يعني• الإنسان، عليه يلام ولا ممكن، أمر تصحيح أجل 

مدره.ينقص ولا شيئا، يكون لا توهم إذا الرواة من غثرْ أو 
ررالمحدق،،الأصول بعض ق فوقع رروالتصئق،ا ت قوله وأما افه! رحمه النووي قال 

صحيحان.وهما الصاد، وتشديد بحدفها ررالصئقا، بعضها وق بالتاء، 

بالإفراد،رجل® رركمئل كلها الأصول ق وقع فهكدا وجل® ررمحثل ت قوله وأما 
•رجل؛نُأ رركمثل وصوايهت الرواة، بعض من تغيثر أنه والفلاهر 

قووح بالنون، والثاق بالباء، فالأول جنتان® ~أوت~ ررجتتان قوله! وأما 
عكسه.الأصول بحص 

أكثرهاأو ا،لعتمدة النسخ من كثير ق هو فكذا ئديا® لدل ررمن قوله؛ وأما 
بالتثتية.بعضها؛ وق الحمع، عل مشددة واحدة وبياء الثاء يضم ررديهإ® 

وتصحيفالرواة، من كثيرة أوهام الحدين، هدا ق وقع عتاض؛ القاصى قال 
ررمثلفمنه؛ يعده، التي الأحاديث، من صوابه ، ويحرفوتأحير، وتقديم ،، وتحريف

وصوابه؛رجل®، رركمثل ومنه؛ والبخيل®، ررالنصدق وصوابه؛ والصدق® النفق 
وصوابه؛؛الئلث،، جبتان® —أو؛— ارجئتان قوله؛ ومنه جنتان®، عليهإ رارجلين 
الديع،وا-اثنة شك،، بلا بالنون الأحر ايدين، ق كا شلئ، بلا بالون ارجنتان® 

الحديث،وق موضعها®، حلقة كل ررفأحذت قوله؛ نفه الحديث، ق عليه ويدل، 
قهو كدا مرت® —أو؛— عاليه رابي.؛؛، قوله؛ ومنه حديد®، من ارجئتان الأحر 
ققال وكإ مسغت،، بمعنى بالدال ارمين® صوابه إن قيل؛ بالراء، ررمرت® النسخ 

والساخالمعنى، هذا نحو عل ررمرت® يصح قد لكنه ررانبطث،®، الأحر الحديث، 



بابدلاسخواس؛سل

بعضهمورواه مال، إذا ماد من! ثمحففة بدال ارمادتء البخاري رواه وقد الكامل، 
وذهست،ترددت معناه الأزهري! وقال وامتدت، عليه مالت ومعناه! ررمارتاا 

عله،نمت يتفق أن البخيل أراد أرواذا قوله• ومنه لكإلها، يعني وجاءت، 
أبوهريرة!فقال قال! ويعفوأئرْ،ا، بتانه نحن حتى موضعها حلقة كل وأحيت 
ويعفوبتانه، ررنحن قوله! لأن ممر؛ احتلال الكلام هدا وق شع، فلا يوسعها 

منالبخيل وصما هو ما صد عل وهو البخيل، ق لا اكبمدق، ق جاء إنإ أثرها< 
اهموضعها((, حلقة كل ررمحلصت قوله! 

سابغه،تكون لأنها التصدق؛ ق أئره(( راتعفو قوله! أن المجحح! هو هذا 
فممثصالبخيل أما أثره، فيعفو الأرض، عل سصتا الذي الكامل هو والساخ 
وتأخرا.تقدع فيه أن إليه أثار مما وهذا تعفوأثره؟!، فكيفخ وترتفع، 

،وصفمن وهذا نتع((، فلا اريوسعها وقوله! افه! رحمه النووي قال 
قذكر وقد وتناقص، الكلام فاحتل التصدق، وصف ق فادحله البخيل، 

الصواب.عل الأحاديث 

روايةوالصواب وهم، وهو والزاي، بالخاء ثيابه؛( ®تحر بعضهم رواية ومنه 
بالثاءررئيابه(( بعضهم رواية ومنه تستر، أي! والنون، بالخيم ®نحن(( الخمهور 

ققال كإ الخمهور رواية وهو بالتون، ®بنانه،( والصواب وهم، وهو الثالثة، 
أي!أثره(( ®يعفو ومعنى انقبضت، ®تقلصسث،(( ومعنى ®أنامله((، الأحر الحديث 
والإنفاق،بالصدقة الآل لنإء تمثيل وهو وكإلها، بوغها يمشيه أثمر يمحى 

أعشإذا العهلي وأن والبخل، الخود لكثرة تمثيل هو وقيل! ذللث،، بضد والبخل 
محنىوقيل! له، عاده ذللئ، صار لئ، أمؤإذا ذلل؛،، وثعود يالحمياء، يداه انبهلت، 



اينكاةكتاب 

كلولزمت ررقالصت البخيل! ق وقيل ؤيمحوها، يذهب أي! أثرْ يمحو 
الأول،والصواب ، ١٢٠فيكوى القيامة يوم عليه محمى أي• مكاما® حلقة 

لأن:U؛ الئل صرب ت وقيل لكئن، عن الخثر عل لا التمثيل، عل جاء والحدسئا 
الحنةهذه كر والاحرة الدنيا ق عوراته وير بنفقته، تعال اش يسر0 النفق 

مفتضحاالعورة بادي مكشوقا فيبقى ثدييه، إل حبه لبس كمن والبخيل لابسها، 
تعال.افة رحمه عيانحى القاضى كلام آخر هذا والأخرة، لونيا اق 

لباسعل دليل هذا وق تتومع، وأصله التاء، يفح ارتومع؛، قوله! 
لأنهالصدر؛ عند من القميص جيب باب البخاري! عليه ترحم وكذا القميص، 

اهالقصة. هذه ق وسلم عليه الله صل النبي لباس من الفهوم 

سنأن أراد ما واللام الصلاة عليه المي لأن تمثيل؛ أنه الأووت والصواب 
بيانبعدم الذي الحديث ق الله شاء إن ومحياق التمثيل، أراد إنإ وهل.ا، ا هن. عقوبة 

تماما.مهلا؛ق أنه 

لبيانلكن فوائده، لكثرة ليس محففل، أن ينبغي الحديث، هذا حال كل عل 
صحيحق كيف، مثلا! يقال كثرا، علينا يرد هذا لأن يتوهم؛ قد الحاففل الثقة أن 
أنثهوما ا، وهم؟ فيه يكون البخاري صحيح كيفا وهم؟!، فيه يكون لم م

هذافيه يقا-ح الراوي أن ذللث، يعني لا لكن الصحيحن، ق واير وهذا ذللث،، 
ينوم-فكل الوهم، 

٠٠٠



ىّ*ثدا،س،4ادس
 ٧١١——^=^^^=^==_=^=_=^

ثام1بر خدشا ;؛، ٠٠١وب د5أبو اه محي بن ئمحاف خدئنى - ١ ٠ ٢ ١ 
طائس،ص ئنيم، ئن الخض عن نابع، بن أ.تتب حدثنا السيئ-، -ينني: 

والتصدقالتخيل مثل وث1لم عليه صلًاش اممه رسول صزب ت محال هزيزْ ؛ jfعن 
وثرامحهثا،يدي إل أيدي اصطرت محي حديد، مذ بجان محي وجم كمثل 

وثعفوأثزه،آنامله تعني؛ حر عنه ادتسطتا بصدقة كلنا المتصدق محجعل 
محانات محال ئكاث؛ثا، حلمة كل وأحيت محلصت، بصدمة قؤ كلنا التخيل وجذنر 

يوقئهارأيته محلو جيبه، إصعهَفي يهول، وسلم عليه اممه صل افه رسول، رأيت، 
نلأثنئحا'ا.

ا-هم؛ئ،ئ!نخاى أين غدة ئ، \و ؟ر;ن ثءئقاأثو - ١ • ٢ ١ 
اضزئول محال محال! هريرة م عذ أبيه، عذ طاوس، بن اه عند حدسا وم_،، عن 

منجنتان علبجنا وجم مثل والمتصدق البخل، ارمثل ت وسلم علنه اممه صل، 
التخيلهم ؤإدا أره، ئسي، خن، عليه اسثت، بصدمحة المتصدي هم إدا خديد، 
إل،خلمة ثل ؤامتصت رائ؛ه، إل يداه ؤاتصثت، عليه، مثصث، بصدمة 

ألررميجهد ت يقول وسللم عليه افه صل، اممه رسول، محثمعت، ت محال صاحسها١٠، 
.٠، ثنتطح هلا يومعها 

لأنالعقول؛المحسوس؛ وهوتشبيه الأمثال، صزب الحديث هدا ؤ، [ ١ ت 
ويوصحه.المعنى يمرب ذلك 

الصدر،ؤ، يكون الخنسح أف اممه رحمه اJخارؤ، الإمام إليه أشار ما أيصا وفيه 
واللام؛الصلاة عليه موسى ق تعال قوله أيصا ^j،، ويدل الحف، ؤ، يكون ولا 







الزكاةكتاب  ١٢

هنوأنلهااسدقة وفت واو أجوالسدى سوت باب 

ينسمحمحينمحة،ضمحين
محة،ضتيضاهشنطإ

رانية،يد ل قوصاتها عصاوءت4، محتج بصدمة، اللتلث لآدصدهرر رحرت ررمال مال! 
زايةا١'،عل \ذوو ئك داَل:١٣ عر؛١;^، محدق بمدثون: هآًبما 
مأصتحواعنب، يد ز موصعها بصدمتؤ، محتج بصدمة، مح؛صدءرر 

ءلي\لآخبم1م،ص
إداوالسلام الصلاة عاليه الرصول كقول فهو مصيية، عل الحمد هدا [ ١ ] 

أصابهفيمن المشرئ هو وهذا حائه، كل عل ف ررالحمد قال! يكرهه ثيء أصابه 
الناس،بعض س نسمعه ما أما حالءا، كل عل فه ارالحمد  I،J_J^أن يكرم ما 

العبارةوهذه غالط، مهدا مواهءا مكرو0 عل محمد لا الذي فه ®الحمد يقول؛ 
وحل،عز افه قدره ما كره الإنسان أن واصح إعلان فيها بل الثنة، س ليست، 
_J،Iبه تنر ما أتاك ؤإذا حال®، كل عل طه ®الحمد تقول! أن هدا ق التمة ماتييع 

ا.الصالخارت،ااا سم بننمته اثذي ®الخدطه 
الناسيتحدُث، ليلته س كونه لأن ماليالون؛ القوم هؤلاء أن عل يدل هذا !٢[ 

يكونأن إلا اللهم الإنسان، يراقبون وأمم فارغون، وأمم قليلون، أمم فمعناه 
يكونواأن يلزم لا فهذا يتتبعونه، والناس بالغتى، مشهورا الرجل هذا 
آثارهم.واتثاع الناس، مشاهدة إلا هم لهم ليس يكونوا أن أيقا يلزم ولا 

الحاكموصححه ( ٣٨٠٣)رنم الحامدين، قفل باب ، الأدب كاب ما-جه؛ ابن أحرجه )١( 
محها.اه رصي عاسة عن (، ٤ ١ )٩ ارمعجمهء ق عساكر ابن وحسنه (، ٤٩٩))/









كتاياالاضاة
—١٢٤—

يحثأمين غير لكن فإن أمينا، يكون أن لم ومعليه اف صل الّتي واشترط 
المالمن يستقرض أن مثل أجر، له ليس فهدا نفسه لصلمحة إليه وكل فيإ ، فيتمؤ 
منه،امتقرض احتاج إذا فتجده اش، سبيل ق به ويتصدق ليتفقه، أعطيه الذي 
أعطاه.من بإذن إلا يجوز لا حرام وهدا 

به؛*،أمز ما — يئش هال! ~ووبإ يممذ ررالذي واللام؛ الصلاة عليه وقوله 
الأمانة؟عل زائد أووصف، للامقن، ير نقهدا هل 

الأمانة؛حلمة من هووصف أويقال؛ الأمانة، عل زاني هووصف الخواب،! 
لكنهوالعمل، التنفيذ ق قويا يكون من الناس من لأف فذ؛ الذي غير الأمتن لأن 

غثرأمتن•
يتجاوزلا فانه فيه أووكل ثيء بمفيذ أمر من أل الحديث،؛ هذا فوائد ومن 

فلأياإن ثم فلأيا، أعطها ريال، ألف هذه خذ، فلأن، يا له؛ قيل فإذا به، أمر ما 
فيعهليهالألف،، هذه ق يتصرف أن الحق له ليس فهنا تؤو، يعطيه أن أْر الذي 

بالأمر.ممد لأنه غيره؛ فيعطيه فيه يتصرف أن ولا الورثة، 
أنله يجوز لا فإنه القمة وزادت مجد، لبناء الماس تمع إذا ذللثج ومن 

أنباس لا فحينئذ التيرعين مراحعة تعدر إذا إلا اللهم آحر، مجد و بمرقه 
ماأو الصالمن، كثرة ق ويساويه الحاجة، ق اؤيه يآخر مجد بناء و يصرفه 

ذلك.أشبه 

وطيثه ه نفتكون أن له يبغي الوكيل أف عل دليل أيصا؛ الحديث، هذا وق 
ُهطقه موئرا راثاملأ يقول؛ واللام الصلاة عليه البي لأن بمرقه؛ أمر ما صنف 
أوأوالك5ثه، اإنت، يظهر وأنتن، يعقلي أف يبغي فلا لأُُ، أثرله الل'ي إل، د؛نمعه مسه، 

ؤإياكم.افه أعاننا ذلك، أشبه ما 



سدءنوجهاغي بيت ض والراءإذاسيلت أجراثغانذالأ*ء، باب 

نانخاق:نإ:>ام؛(؛>ُب، ئن ^ بج،، عش:ن ^ -  ١٠٢٤
منزوق،ص شقين،، عى نمور، ص جرير، أئونا ت نح، مال، جرير؛ ص حمنا 

^١٢من الزأْ أممت، ا>إدا زت1لم: عأثه صل!ش افه زئرو ماو مالث،: ائشه عص 
يتب، ١٩أجئْؤلروجها أممت،،  ١٩أجرها لها ثال شدة عتر بتتها 

صاني:ضئا((لال
-ندامنصور، عن عتاص، بن محنل حدسا عمن، \ئا ابن ١—وحاJسا٥ ٠ ٢ ٤ 

روجهاار.قتام ارمز وقاو: الإنتاد، 
صالأعمش، عن معاويه، ا؛و حدسأ مسه، أب، بن بكر أبو حدس؛ — ١ * ٢ ٤ 
ررإداوسلمت عليه افه صلر اطه رمحول هال، ماوت،ث عانته عن منزوق، عن محميؤ،، 
اكثش1،، ١٩مثاله وله خزأخ\.( لها كاو شدة عي روجها بيت، مذ الزاة اممت، 

ثسا،،.أجورهم من ينتقص عترأق من ،، ^Jllمثل ؤبلحازن اممث،،  ١٩ولها
-؛ياالأعمثن؛ عن مناوئه؛ وأبو م، حدسا نمر، ابن وحدساه " ١٠٢٤

نخزة.؛ ٩١

والخانق.والزوج، الزوجة، الواحدة؛ الصدقة  eJu،عل، احروا ثلاثة هؤلاء ]١[ 
الزوج؟إذن يذكر لر الأحاديث، هل،ْ ق ئ؛لت فإن 

منيوحد وربإ لمظذ، ؤإما عرفب، إما والإذن؛ الإذن، من لابد فالخوابر؛ 
مناوعم عل، لأن __1؛<<؛ *عي وملم؛ آله وعلر عليه اممه صل قوله 
إفساد.هدا زوجها أنف 



SL^iU*ضنا*-، 
====—ء====^=^^^^—ط—ًًً ١٢٦

ءُ ،9 

حمعاحرب؛ بن ورثم يتز، وابى ثنيه، م بى أبو؟كر وحيى - ١ ٠ ٢ ٥ 
عممعن ريي، بن محثد عن حمص، حيى نمر: ابن ثاو غياُث،؛ بن حمص عن 

 J< ماهُ ضل اه ننول سأك ، 15^"محت ئال: اللغم آن
وٍكةابحمانا،.والأجر ررينم، قال: بميء؟ موائ مال من هتدلأ 

عنإنثاعل~؛ ابن ~ينيت حائم حدكا سمحد، بن ءظ وحدثنا - ١ ٠ ٢ ٥ 
مُ ء آمنبيرقال: اللغم ش ■نؤو\ تمص قال: عتد~؛ أي( ابن ~ينني؛ يزيد 

ثفزش،نزلاي شلم1لك ف1طثُثُ، مممن، ثخ1م ء، نيلأي،أذأئدد 
>رلمممال: مدعاة، ثة، ديك ذوؤ°دئ وت1لم، عثه اله صل افه ننول مأسئ 

ا.ااالأ-مسك؛اااا ممال: بعثرألوه.( طعا5ي بنمح، ئمال: صربته؟؛ا، 

ممال:اليد، ثلب، طيب لكنه هدا، كرر لو فيإ تضربه لا مل: ولر آ ]١ 
سدهمال من ينفق أن j( حن له ليس العبد أن المعلوم فن ؤإلأ بتكةاُا، ررالأجر 

منه.منعه مع 

إننقول: فكيف الحبي؛ عل وملم عاليه الله صل النثي ينكر ل؛ هيل،: فإن 
سيده؟إذن بغير يتصرف أن له ليس الحبي 

تحلارلأ مثل: الحديث،، هدا من وليس أحرتم(، أحاديث من يوحل فالحواب: 
وأموالكمدماءمكم ارإة وقوله: ٠، م-هاار مس طبمب، عن إلا منيم امرئ مال، 

الإطمأحد)0/أي(.)؛(أحرجه 



١٢٧ب|بم1انهقاسنيئوملأء 

مض ضئ، خاثئثأ !،، ٥١مد خئئثأ ٧^٠، نن محثد ه - ١ ٠ ٢ ٦
ون1لم،علنه اممه صل، اممه رئوو محمد عى أبوهريرة، حدثنا ما هدا محاو: منثه؛ بن، 

وثنلهاالزآة يصم ررلأ و«ثئلم: علنه اض صل، النه زثوو ومحاو منها: أحادث قدكن 
عترمن، كنبه من، ؤماأممت وهوناهدإلابإدته، بسه ثأديرj، ؤ؛' ناهدإلاثإدنه، 

}له<اأ أجره نصص مإو أمره 

هدابإدنهءا إلا ناهد وئنثها الزاة ثصم ررلأ واللام; الصلاة عليه قوله آ ١ ] 
 j فإذالفظي، ؤإما عري، إْا قلما: غ والإذن أذن، إذا (لا تصوم لا فاما ش

ولايراها وهو شهر، كل من الثلاثة الأيام نموم زوجته أن العادة حرت؛ كان 
إذنفهذا نعم، فيقول; غدا، أصوم أن أحس، وتقول; إليه تاق أو إذن، فهدا ينهاها 
إلانموم لا فكدللث، متعا الوقت، كان فان الفريضة ل أما الفل،، ق وهذا أيصا، 
سواءتصوم فإما عليها، ما مقدار إلا ثعبان منر ييؤ، لر لو كإ صيما ؤإنكان بإذنه، 

ياذنلر ؤإن فذاك، أذن فإن تستأذنه، أن الحر من أن شك لا لكن، ياذن، م أم أذن 
الألق•معصية ق لمخلوق محناعق لا لأن يه، تبال ولا صامت، 

مثل،غائتا لوكان أنه عل، دليل، ناهدءا رروتملها وسالم; عليه افه صل قوله وق 
يفطرها.أن فله صائمة وهي، قدم لو لتكن يأأارإ، فلا فصامت، سفر، j، يكون أن 

كتابلم• وم(، ٦٧رقم)مبلغ...٠، *رب ايك، قويا باب العلم، كتاب الخاري؛ أحرجه آ )١ 
افرمحي يكره أي عن ١(  ٦٧٩رقم)والأموال، والأعراض الدماء تحريم تغلغل باب القسامة، 

صه.



الزكاةضتاس 
==^==ً===^^^^^^^ًْ—شمً=^^= ١٢٨==

هوفلا يريدها، لا وهو النقل، صيام هن زوجته يمغ الزوج كان إذا مسألة؛ 
الصيام،تنوي أن لها فهل تفطثرها، من تقيد يهوباليي ولا تصوم، تركها باليي 

أطاعتي؟أتائ فإذا 

إذاأما شاهدا، دام ما بإذنه إلا تصوم لا أما مطلق؛ الحديث، ظاهر الحواب،؛ 
باس.فلا غاب، 

تحييه.فإما للإفطار دعاها ثم المملؤع، صيام زوجها بإذن الرأة صامت، ؤإذا 

بالصيام؟لها أذن وقد لفراش يدعوها أن يجوز هل لكن• 
يجوزالنقل صوم لأن ضلر؛ أن فيجوز هي أما نظر، محل هدا اُبمواب؛ 

الإفهلارمنه.

فيها؟شرهمتج وقد ير-»ع أن يالطاعة لها أذن أن يعد هو له يجوز هل لكن؛ 
إذاهي لأما الرجؤع؛ وله بأس، لا يقال؛ أن فإما نفلر، محل هدا ابواُبج؛ 

عليهيجب والوص كالوعال، بالصوم لها إذنه إن يقال؛ وقد تأثم، لا صومها أ؛هلدتا 
اللهمصومها، د يفألا الحال هد0 ق للإنسان الأول أف ثلث، ولا بالوعد، الوفاء 

بأس.فلا شديدة حاجة ق إلا 

٠٠٠





اتيكاةكتاب 

ديتاؤين،الذهب من أنفق العدد، زوج بالزوج يراد أن ومحتمل 
يكونحتى وحروما شاه أو ثاتين من وأنفق درهمن، الفضة من وأنفق 
أي!روجمرا؛ أنمى ررس فيه ما وأدنى الحديث، ق داخل كله هذا أن فالمهم نل، 

منوماس الذهب، من ودينارين القفة، من كدرجتس عدذين أي! لعدد، اق 
ذلك،.أشبه وما الغنم، 

أقبل،يقول! كانه يعني! حير'ا هدا افه، عبذ ُريا وملم• عليه النه صل وقوله 
فيه.الدخول عل فيحنا خير، فهذا 

غيرهمن للث، خير نعتمد٥ فيإ الباب هذا معناه! وقيل! افه! رحمه النووي قال 
أفذكرناه ما تقدير من ولابد منه، فادخل فتعال ونعيمه، ثوابه لكثرة الأبواب من 
اه؛. غ؛رهرمن أفضل الباب ذللث، يعتقد مناد كل 

نحملهلا لكن تفضيل، امم أنه محتمل أعلم! قائله تفضيل اسم يكون أن أما 
به.فلناخذ تفضيلا ليس أنه محتمل أنه دام فإ هذا، عل 

باببذ دعي الصلاة أهل مى كال ررهمذ وملم! عليه افه صل وقوله 
إذاؤإلأ الصلاة، أكثره عمله أن يعنى! الصلاة(( أهل ررمى بقوله! الراد الصلاة(،، 

منوليس الزكاة، أهل من كان أو الزكاة، أهل من وليس الصلاة، أهل من كان 
عظيتإ.فنما فامما أو كافنا، يكون أن إما فهذا الصلاة أهل 

الصلاة،الصالح عمالهم أكثر ص أي! الصلاة(( أهل ررمى بقوله! فالمراد إذن! 
لم،موهو صلاة، صاحب، الله— شاء ~ما فلأن يقولون! الأن الناس نحدون ولهذا 

الأخرى.الأركان يحمل وهومسلم جهاد، صاحّت، وفلان صدقة، صاحسؤ وفلان 

(.١١٦/٧)١(ارشرحالووي(ا)



واو،«>،؛ساسقةااهئلاس
١٣١ًغً==مح=============== 

داُبمن دعي الئسام أهل من كان ررومن ت وملم عليه افص صل وقوله 
قعطش ومن العطش، الصوم عل الغاو؛ا لأن الوصف؛ -هدا خصهم الثيان«، 

الربان®*باب بن رردعى قال• فلهيا الله، بثواب يروى أن فجزاؤ٥ اش طاعة 

منيدعى أحد عل ما افه، رسول ؛، ١١ءنهت افه رصي الصديق بكر آبو قال 
منأي: الأبواب من يدعى أحل عل ما يعني: صزوتة®، مذ الأبوانم، بم، 

الخهاد،من الصدقة، من الصلاة، من يكثر أن يمكن ان إنكل يعني• منها، واحد 
اهصل اممه رئول قال كلها؟ الأبواُب تلك، من أحد يدعى ارقهل الصيام، من 

كثيرالخهاد، كثير الصلاة، كثير يكون أن يمكن يحني• يمكن، ١لدعم® وسلم: عليه 
وملم:عليه اممه صل قال الأبواب، حميع من فثدعى الصدقة، كثير الصيام، 
آلهوعل عليه الله صل الله رسول من سهادْ وهده ئكول أن اروأرجو 

صلالرسول لأن الأمة؛ هده حير من أنه عنه افه رصي الصديق بكر لأب وملم 
عملإل يعود هذا لأل محرم؛دللث،؛ ولر هؤلاء، من يكون أن رجا وسلم عليه الله 

افهرصي محصن بن عكاشة ل لكن الأبواب، كل من دعي عمل فإذا الإنسان، 
،منهماار ارانث، الم: وسعليه الله مجل قال منهم، محعلني أن الله ايع قال: لما عنه 

فهدا

بلمنهم، يجعلني أن الله الغ ت يقل لر عنه الله رصي بكر أبا أل آحر: وفرمح، 
أنوأرجو ررثعم، فقال: كلها؟ الأبواب، هده من أحد يدعى أن يمكن هل سأل: 
أنعل عنه اممه رصي بكر أبا محث، واللام الصلاة عليه وكانه منهم،ا، يكون 

كتابومسلم؛ (، ٥٧ ٠٥رقم)غبمره، يوى أو اكتوي من باب الطسه، كتاب ت البخاري أحرجه )١( 
عنه،اممه رصي حصان بن عمران عن ٢(  ١٨)رقم طوائف...، دخول عل الدليل باب الإيإن، 

(.٢١٦)هريرة أي عن نفه الوصع ق محسلم وأخرجه 



ادكاةْ؛د1اس 
س_ْ_ٍ^^__ٍٍ^_ٍكطًٍ==٢٣١ 

يكونأل رروأرجو قال؛ ولذا كلها؛ الأبواب هذْ أهل من يكوف حتى يعمل 
الثواب.هدا إل تمل حتى بعملك يخي: منهم*، 

عنهاممه رمحي  UlSoJبالمبة وسلم عليه افه صل الشي جزم لماذا يقال؛ فلا 
تقدم!كإ ظاهر؛ بينهإ الفرق إذ عنه؛ اممه رضي بكر أيى دون 

ارأنتمحال! منهمءا، محعلني أن اممه ررايع قال؛ عنه اممه رضي عآكاثة أولا؛ 
•منهم* 

هلسأل؛ بل منهم، بجعلتي أن افّ اقع يقل؛ لر عنه اف رصي أبويكر ثانيا؛ 
،١١يأكوو وأرجوأو ®سم، فقال؛ كلها؟ الأعإل ب،ذْ ان الأنيعمل أن يمكن 

كلها.الأبواب ^٥ من الوعرة ونستحي تعمل، حتى بعملك أي؛ 

خدتئأالز:ي، ;ن  ٠٥١ه ثن محقي ^^١ نالج، ثن محي - ١ ٠  ٢٧
سثانحدسي سبابه؛ حدسا لة~؛ —واللمفل حاتم بن محي وحدش رح، شيان• 

أنانجع أيه الرحمن؛ عبد بن سلمه أن عذ ممر، أبي( بن ح ض الرحمن؛ عبي بن 
اف٠سجيل ق رنج؛زا أممح، ُرمن وسلم؛ علميه الن صل اض رسول محال بمول،؛ ئريره 

،^jilاف،، رسول يا أبوبنقر؛ _؛J، هلم*، مر، أي بابر• حرية م الخؤ حريه دعاه 
ئآكولأل لأرجو ®إل وسئلم؛ عثه افٌ صل الu، رسول، يال، عليه، يوتم، لا الذتم، 

5م'ا".

وأوسع.سياما أحن الأول لكن الأول، بمعنى هدا ء ١ ت 
**



-يزيد ص المراري"؛ ت -يعني مرواف حدسا عم، أنج( ابن حدسا - ١ ٠  ٢٨
افهزنوو ثاو ثاو؛ هريرة أي ص الأفجعي، حازم أبي( عذ كبماف-؛ ابن وهوت 
تعنة اش زصؤ، أبو؟كر ئال صاجا؟اا، اليوم ^٠٢ أصخ ررس ت وتلم عليه اض صل 

Iثاو آنا. ت عنة اف تءؤ، بكر أبو قال، جناره؟اا، اليوم منفم ثخ ارئمى ثال(ت آنا• 
عاد®ئثذ ثاو: أنا. علمه: افه أبو؟كرزخي قال، منك؛نا؟اا، الثوم متئم أطعم *قثى 
افصل اش زنوو ئماو أنا. عنة؛ اش زصمح، بكر أبو مال، مرشا؟٠٠، اليوم متخم 
الخنة<الاأ.إلايحل امرئ اجثثسفي ُما وتلم؛ عليه 

عنالعموم سبيل عل الإنسان يسال أن باس لا أنه فيه الخدين، هذا [ ت١ 
فلأن،يا تقولت الخصوص، وجه عل أما الإنسان، به يقوم الذي الصالح العمل 

إلاينبض لا فهذا فعلت،؟ هل أوت فعلته؟ هل أو! صائنا؟ اليوم أصحت، هل 
عللكن الكذب،، أو الرياء ال يقوده قد إحراج هذا لأن عظيمة؛ راجحة •لملحة 

انموملأاسسيز،
الميأجاب لأنه عليها؛ يثاب عبادة ارأناءا عنه؛ افه رصي يكر أبي( قول وق 

الشيإحابة لأن والئمعة؛ الرياء باب من هذا إف يقال! ولا وملم، عليه اممه صل 
محاب.أن ولابد فرض، وسلم عليه اطه صل 

الأتمال!هذه وفضيلة عنه، اممه رصي يكر أي( فضيلة وفيه 
والطاعامتؤ،العباداُتؤ الخل من وأنه الصيام، فضل j( شلئ، ولا الصيام، أولا؛ 

واضحدليل وهو ا، ^٠٠١ أجرى دأئا با، ررالصوم فقال! ه، لفاحممه اض وأن 
الصيام،كتاب، ومسلم! (، ١٨٩٤)رقم الصوم، قفل باب الصوم، كتاب، اJخارى! أحرجه )١( 

ءث<.اف رصي هريرة ابى عن ( ١١٥١)رقم الصيام، فضل بابؤ 



الزكاةكتاب 
—^=—^==—^=^—؛—=^=١٣٤—

وطعامه،شهوته، ييغ لأنه الأحرة؛ طلب ق وحزصه وصدقه، الصائم، إيإن عل 
وجو•عر ض وشرابه 

منوهذا جناوْ؟؛،، اليوم مئكم ثخ ارهمى وملم! عليه اممه صل قوله ثانيا! 
وساللقس، ائت،، بحق قيانا الجام اثماع أيضا، الصالحة الأمال 

و"ألئالأهال،.
تعإذا ممه قالبه، قسا الحنائز متابعة ل الزمن عليه طال كلما الإنسان فإن 

ينبغيافه! رحمهم العلإء قال ولهذا ومحييها؛ القلوب، يلن الحنائز اتبيع فإن الحنائز 
التفكرممه مححل وأن الدنيا، أمور من ثيء ق يتحديثا ألا الحنائز متع للإنسان 
حتىالناس يشثعه وغدا الرحل، هذا يشع اليوم وأنه ومآله، حاله ق والتامل 

الئلأُث،!الفوائد هذه فيه لأف الأعإل؛ أفضل من الحنائز فاتأاع وتنشى، يتعقل 
دؤيه.إل والتألق، الميت،، بحى والقيام الايعاظ، 

يحني!منك؛نا؟اا، اليوم منكم أطعم رريثى واللام! الصلاة عليه قوله ثالثا! 
فيهنحن الذي للباب، الشاهد هو وهذا اا1نا،ا، عنه! اممه رضي أبوبكر فقال قفرا، 
منبالمسكنة أصستط لأنه يذللثط؛ وصمى الفقير، هو والمسكين الصدقة^، رباب 
الناسعند كون وكادمه يبال، ولا فمه بملء يتكلم الغني نحد ولهذا ممر0، أحل 

فلاالفقر أمكنه قد الفقير ونحي الخهلأ، من أحهلآ كان ولو وصوابا مسموعا 
يعثانآخذ لني رًُلوثيى واللام! الصلاة عليه الرسول يقول هذا وؤٍ، يتكلم، 

الحزامة،ق كان الحنانة 'قالِق إن هدماْ مغم؛ رأثة أمعث افه نبيل ل ئرسه 
يثمع«،ممح نإو ثه يؤد0 لم انتأدو إن ١^١٥^؛ ئوِفي الشالة كاوي 

الفقير.هوالمسكين فهذا أ، يبالون؛هر لا الناس عند ممتهن أنه وذكر 

(٢٨٨٧)رقم اش، سيل ل الغرو ل الحراسة فضل باب الحهاد، كتاب يمعناْت البخاري أحرجه )١( 
رصيهريرة أي عن 



ببمحسالذةوسلاس
=^^=^=^=====——^^^==^١٣٥===

أبوقال مريصا؟®، اليوم متقم عاد رريتس وملم؛ عليه اطه صل قوله رابئات 
الفوائد؛من المريفى عيادة وق أنا؛ عنه؛ افه رصي بكر 

المريض•بحق القيام أولا؛ 
والعاقن،المرصى، من الضعفاء رأى إذا الإنسان فإن القلب، ينيئن ويانيات 

قلثه.لاذ ذلك أشبه وما والصبيان، 

ودويه.لأهله هؤف أنه ثالثا؛ 
يعقلهفقد ومماته، حياته ق المريض هدا تّني كلمة منه يصدر قد أنه رابئا؛ 

التوبة،فيذكر0 عامة، موعظة بل أجله، قرب قد بأنه منها محس لا موعفلة 
الوصية.يذكره أو 

ثممريصا، عاد ان إنمن وكم المريض، قلب عل السرور يدخل أنه حامتا؛ 
الزيارةضر وهذا دادإ، فيذكرها أبدا، له ينساها لا المريض هذا فتجد المريض! شقي 

اممه——سبحان المريض عيادة لكن الأيام، مع تني العادية الزيارة إذ العادية، 
فواد.فقها اييرا، المريقس اها ينلا 

إلاامرئ ل اجثمص ررما ذللئ،؛ يعد وملم عليه اممه صل الله رمول قال ئم 
لاتصالهالكون عل مبنى ماض فعل و؛الاجثثعرااا نافية، ارما® الخنةا،ث يحل 
يتوهموقد الفتح، عل مبني ماض فعل ر'دحل'ُ امتثناء، أداة ررإلأءر النوة. بنون 

نافية.هي بل كذلك، وليس ثزمحلثة، ^١١، ١١أف الحملة يسمع ما أول الإنسان 



الزكاةكتاب 
١٣٦ ======^^=======—=====—=

دبيالإثاجوم^الإصاء

_-؛ائن -ض: خفص عدكا شخ، \و نن وم خدتآ - ١ ٠ ٢ ٩ 
مالئا؛•كنها اطه ريي بكر أبا بب أنهاء ص المنير، بب ماطمه ص هثام، عى 
ولااثمحي، ~أوت~ اثضحي — ~أوت ررأنفقي وتلم؛ عليه اممه صل الله رسول ل مال 

مبىصافُض«.
إيام؛ا؛بن ئانخاى عزُبؤ، ئن نزمُ ١^، ء/ ^٥١ - ١٠٢٩

}ydهئأ؛;ن ^٥١ خازّم، ئ محقي ^٥١ زثنث:  Jiiئثاو:ة؛ أف ض •نجثا 
اللهصل افه رئول قاو داJت١ث عنأنتاء ، lijماطنه وعن حمزة، بن عثاد عى 

علتك،افه هبمهي تحي ولا أنفقي، -ان:- انصحي ~أوت~ ررائمحي وتلم؛ عليه 
زلأنوعىووعئالآص،<و

ئنع ض م, ^٥١ يم، ئ محي ^٥١ تحر، ا:ز، - ١ ٠ ٢ ٩ 
لهاثحوحديثهم.دال وسلم عليه ادله صل البي صأنكاء؛أف حمزة، 

سئتياش،قالأ:محكاطاجينهآ»ا-ثعثثنيئدئخاتم، 
الربثربن افه عي بن عباد أف مليكه؛ أف ابن موي جريج• ابن مال مال،• محثي•؛ 
ياءمالئ،! وسئلم، عانه اممه صل اتير جاءت أم؛؛ أفًتز؛ نت، أنهآ؛ عذ أتوه، 

يحومئا أنصح أف عوجناح يهل عو١^، أذحو نا إلا ئيء ل ليس افه، ثى 
ؤلأ;وءيلهافُصؤ«ااا.لاازصخيى1عت، مماو: قو؟ 

 [ ١ t ينظرأن دون ينفق أن له ينبغي الإنسان وأن الإنفاق، كيفية بيان ق هدا



الإصإءواوااسهد،الإذئةوكرامة 
١٣٧ً=—محً==========^==^== 

اشفإن وحل عر اش من الخلف يرجو أنفق إذا لأنه ونحمي؛ ؤيعدد، ص، فيا 
أبقي؟ كم الكيس! يفك ذهب عثرة من درمحا احيج إذا لكن عليه، عيلف، تعال 

كاذب؛وهو إلا ينفق لا أنه هدا فمعنى بقي؟ كم بمفلر• ذهب ثانيا أنفق إذا ثم 
تاكلوكانت شعثر، من محلمام عندها كان أنه عنها افه رصي عائشة دكرت ولهذا 
برءةر١ا،هي كالئه ٣ بقي؟ كم فأنفلر ناكيله قالت! اذام من يوم وق منه، 

ويوعىنحمى تعال اممه فإن وأوعيت أحصيت إذا لأنك مشاهد؛ ثيء وهذا 
نفكعودت ؤإذا عليك، ولا وأئفق، الدراهم، هذْ من فخد عليك، ؤيضيق 

الصباحق أنفقت إذا أك يمكن العدد نفك عودت إذا لكن كريا، صزت هذا 
كمأنظر سأرا-ح يقول! الضحى عشرة، من تسعة مثلا بقي قال! الباقي وحثت 

ض؟نمىينفقاكاسع؟!مح!قءليه.
يشملفهل يحدد، أن له يبُي لا أنفق إذا الإنسان إن قلنا! هائل؛ قال فإن 

اليد؟ذات قليل وكان يحله، قل من هذا 

االيد؟ ذات فقثرقليل غالبهم الصحابة أن تحلم ألر فاُبمواب• 
وعزلالعال، وأحره المحل، إبحار أحرج شيئا باع إذا تاجرا أن لو ت قيل فإن 

الإيتاء؟عن الهي ق يدخل فهل ه، لف

بحارته،ندبثر ق هذا إنإ الإنفاق، ق ليس هذا لأن يدخل؛ لا لا، فالحواب! 
خرج.وما الربح، من عليه دخل ما لعرف 

الصلاةعليه الرسول لكن زوجها، بإذن إلا تنفق لا المرأة أف تقدم قيل• فإن 

لم؛وم٣(، •  ٩٧)رقم الض.، اء ننمفة باب الخص، فرض كتاب الخاري; أخرجه )١( 
٢(. ٩٧٣رقم)والرقائق، الزس كتاب 



الزْىإةكتاب 
==١٣٨===^^^—^=^^—===^=====

نحملهفهل الزوج، إذن يدكر لر -كنها اف، رصي لأمإء ذلك قال حينإ واللام 
يانع؟لا أنه عنه افه رصي الربثر حال من عزف أنه عل 

حالمن يعرف واللام الصلاة عليه الرسول شك، فيه ليس فالخواب! 
حواوضؤإن حواري، ض وكل ارإن قال: إنه حتى كثثرا، شيئا عنه اض رمحي الزبثر 

الإنفاق.محب أنه يعلم وملم عليه اممه فهومجل ؛، الروبُ،ار

كتابلم; وم(، ٢٨٤٦)رقم الطليعة، فضل باب والمر، الخهاد كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
بنجابر عن ٢( ٤ ١ )٥ رمم عنيإ، اش رصي والزبم طلحة فقائل من باب الصحابة، فضائل 

عنهإ.اض رضي اف عبد 



٣٩^لولإدسعنياصللإسماره 

^باطضاسمنمواضل
ولإسغ4ذمحلإسمارمح

ننقتسه وحدثا )ح( شثد. نن اللث يزع عض، نن عض حدثا - ١  ٠٠٣
رسولأف هزيزْ؛ أيئ عذ بيه، عى تعيد، بى بن نعيد عى الليث، حدسا سعيد، 

ولو■بارتها جاره لانحقرف النليامحتف، نثاء ®يا يقولت كاف ونثم عليه افه صل افه 
أ.فنسنشاة«أ 

لحارتبماالحارة إعطاء عل حث، واللام الصلاة عليه الرسول أف يعني• ]١[ 
يعني؛للبعثر، الخم، بمنزلة هو الشاة وفربس الشاة، القليل الثيء ولو 

قليله.ولوكانت، المودة محلمب اقدية لأف القليل؛ الثيء ولوهذا 





اءاسإوىاىواكإرإء؛

نحثقهظل ق أي؛ ظله® ءل والصواب نفلر، فيها اللكمة هدم لكن ٠، عنشه®ر ظل 
مصلحس صدقه ظل ل، امرئ ءمكل الصحيح؛ الحديث ق حاء كإ اف 

الأاس(،رى.

الوقتذلك ق لأنه ظئه«؛ إلا لإظل ®ثوم وملم؛ عله افه صل وقوله 
فيهاترى لا صئصف،  ٤١٥هي ؤإنإ أشجار، ولا بتاء، ولا الحبال، اطه يتسق 
ولاكهوف، ولا مغارات، ولا بناء، هناك ليس الفلل؟! فاين أمتا، ولا عوجا 

وحل.عز اض ظل إلا ظل فلا أشجار، 

بشريعةافه عباد j؛j( يقفى هوالذي العادل؛ "والإمام العادل بالإمام وبدأ 
افهبشريعة الناس ي؛ن قفى فإذا الحآثم، أعدل هي اطه شريعة لأن وحل—؛ عز افه 

حتىالأباعد، عل ينفذها كإ أقاربه عل الحاوود ينمذ مثلا فتحده عائل، إمام فهدا 
عادل®—*إمام قوله؛ ل يدحل محن أول ~وهو والسلام الصلاة عاليه الني إن 

لالحل.ل ومن ا، ثدهاءر لمطنت، ثزيغ محمد بنتا محاظمه أة لن افه! ®وانم يقول؛ 
فانه، ينفاكيلمه افه بعبادة يقوم بان وحل عز افه بحي محبا فيا يعدل أن الإمام 

هو.محبه ما عل وحل عر افه محبه ما الإسان يقدم أن العدل من هذا 
واستمريعني؛ افه®، بمادة ئثأ ®وثاب لم؛ ومءاليه افه صل وقوله الثال؛ 

الفارمحىسيان عن (، ٧٧٤٣)— الهر0اا الخثرة ارإنحاف —كيا مرقوئا منصور بن سعيد أحرحه )١( 
التهذب،ااترا،ب ل ك،ا العاياء، من حاعة صعقه الهجري، إبراهم إصناده وق عنه. افه رصي 

(،١٣٣ حان)٠ وابن ٢(،  ٤٣>١ حزبمة ابن وصححه (؛ ١ -٨٤ ١  ٤٧>؛/ أحد الإمام أخرجه )٢( 
محه.اش رمحى عامر بن عقبة عن 

يابجلم: وم(، ٣٤٧٥)رقم الغار، باب،.b^، الأنبياء، أحاديث كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
•٣.، اف رضي عانثة عن ١(  ٦٨٨رنم)وغيره، الشريف السارق تْني باب الخدود، 



ادزك__اةكتاب 

عنسعده ما واثوى الزوات من عنده الشاب لأف الشاب؛ ذكر ؤإنإ ذلك، عل 
ه.نفل عريزة كأتبما تعال اش طاعة صارت، اض ءلاءة ل نشا فإذا اطه، ءلاءة 

حتن.حديث، ميزة(( و4 يتئر ثاب من رتلن، ررعحكؤ حدسث،ت فائدة؛ 

التاجي®،ق متثى يلثة ررورجل ث وملم عليه افه صل قوله الثالثإت 
الأمكنةهنا يالماجد والمراد دائنا، فيه فمله منه حرج إن المجد، إل تحن داء أنه 

قالمراد: وليس الخمس، الصلوامتؤ ق الحعاعة فيها تقام التي أيت للصلاة، المعدة 
الصلاةمحل أي: الجود محل اجد بالميراد أن احتيال فيه كان ؤإن بيته، مسجد 
معيصل رحل لأنه الح،اعة؛ فيها تقام التي المساحو أمل الذلاهر لكن بيته، ولول 

عليها.ومحاففل الح،اعة، 

ذللثه،غر أو العلم، هللم_إ أجل أومن الصلاة، أجل من تعلقه كان وسواء 
اممهبيومحتف هي التي اجد المل يتعلق ؤإنيا الدنيا، أمور من بثيء يتعلق لا أنه المهم 

طاعته•ومحل وجل، عر 

اله<اق ا١نحاثا علمته®؛ ^^٥١ علمته، اجتمعا افه؛ ق تحاثا ررورجلأن والراع• 
أحبيعني• اطه، ءلاعة وهي وجل، عز الله ذاتؤ إلا الحبة ق بجمع؛ينهيا ل؛ أي• 
ثماأي: علمته® >رومئدا ذللث،، عل فاجتمعا له، عابد فه معلميع لأنه الشخص؛ هدا 

بالموت.6}لأذ\ أن إل عليه 

ممميسج،وجال((،امزاةدان ررورجلدعته عليهوملم: اطه صل قوله والخامس: 

عه.اض رصي عام بن عب عن ١( ٥ ١ أحو)إ/ الإمام -؛مجه أا 
الخسنة،*القاصد ق والحاوي (، ٢٧٠الزوائد•)'\إ *محع 3، ائيئمي حسنه والخدينر 

.(Y'n:_)



لإمماءاسفتبابه،

ذاتامرأة وهي اف® أحاف إق راصال! الفاحشة، >ها ليفعل نمها إل دعته يعتي! 
شريفة،عزيزة هي بل الدنيثات، من لمستا وشرف، حب ذات يعي! متما، 
عندهوهوأبما وحمال، منصب، ذات فهي حميالة، هى بل القبيحات، من أيقا ولمست، 

قل رغبة لا ت يقل فلم المسي،؛ هذا إلا يدكر إ افه،،، أحاف إي ررهمال! للنكاح، شهوة 
أحدحولما يقل؛ ولر دناءة، أهل أناس س أنت يقل؛ ول؛ قبيحة، ألم؛؛، يقل؛ ولر الماء، 
وحل.عز افه وهوحوف واحد، ثيء متعه الذي إنإ بنا؛ يشعر أن نخشى 

امرأةلعنته يوراسم، فإن واللام، الصلاة عاليه يوّمف هؤلاء رأس وعل 
وقالت،؛افه، إلا عليه يطلمر لا حال موصع ق ها نفإل دعته سيدته، وهي الزير 
وقومئ.١ ^إئثلأقيحأشثوك> ثاك، مش 

والسلامالصلاة عليه فهو ٢[، تيوسفتمأ~ة ه رقدء يهنن ؤءا أن ما ؤهم يوم 
لأنهاذللث،؛ إل ه نفودءتنه الماء، يشتهي هو بل الماء، يشتهى لا ممن ليس 
اكاءيةبالزينة وتزينت، ليست، وقد حيله، العالم، ق تكون أن ولابد الملك،، امرأة 

قامما وهو ربه، برهان رأى لكن ذللثإ، إل دعته ه فتفأيقا، -ها وهم الفعل، إل 
مىهادراعندالثؤءوألئ،نتاءيم ؤءكثمح،همبم تركها، ثم الإي،ان، س لبه قق 

علالثناء س يكون ما غاية ل وهو الأية، معنى هذا [، ٢٤]يوصف:أاويناله\؛أكه 
بالعمة.واللام الصلاة عليه يوسف، 

بحييقول فهذا يصر•ها أن -ها وهم مها، ينعل أف أي؛ به، مثتإ قال؛ من وأما 
هلءاافه محافة تمتعه ولكنه الفاحشة، إل المرأة تدعوه الذي فالرحل لصواب، اس 
ؤإناالماس، وحوف الماس مراءاة الفاحشة فعل س يمع لا إذ حما؛ ، الحفيفهو 

وهذاالئه، أحاف إي فقال؛ وحمال، منصب، ذات امرأة دعته قد فهو اممه، هوحوف 
العمة.س يكون ما غاية 



الزكاةكتاب  ١٤٤

فعلعل له عم ابنة ^١^ لكن الذي الرحل قصة يفلهر فنا ذلك ومن 
إليهفجاءت حاجة، حا ألت، السنوات من سة ول عاليه، نايي ولكنها الفاحشة، 
نمها،من مكنته صرورة ق أنيا رأت فلعإ ها، نفمن تمكنه أن إلا فأبى تتعيته، 

إلاالخام يقص ولا اف،، ءاس هالت،! امرأته من الرجل يجلس ما منها جلس ولما 
لكنهاإليه، الناس أحب وهي فقام البدزإل منها يقشعر عفليمة كلمة دحمه،ا، 

عنهافقام يحمه®، إلا الخام ثفمى ولا افه، ارايق العفليمة؛ الكلمة بهذه ذكرته 
أءaلاهارما وترك إليه، الناس أحب وهي 

تنفقما يمينه لا؛عالم حص هآحماها يصدقه، يصدى ارورجل وايادس• 
ءأحماها(ا،يصدهة يصدى 'رورجل ت الحملة هده الحديث، هدا س الشاهد ثماله®، 

لايعلمحتى بعضهم؛ ئال، يميته®، ماتممق ثماله لعلم لا ررحس أحد؛ ببما حلم يب 
أنكاد إنه الأصح—؛ —وهو آحرون وقال يمينه، أنفقت، با شاله عن لكن من 

يعلمفلا الإخفاء، شدة س الأيسر بدنه جانِ، عن أي؛ شإله، عن الأمر بمي 
يمينه.تتفق ما شاله 

الراوي،عل م1ةاوّ_إ أنه شلث، لا ثهاله® تممق ما يمينه لا؛عالم *حس وقوله• 
.® يمينه ماتممت، بماله لا؛علم ُحص * والصواب 

راحص®أن عل ؛النصسس، مشكولة؛L^^_؛ هي لأئعلم®، ررحص وقوله؛ 
واومثل فتكون ابتداسه، تأق احني® لأن ابتدائية؛ ®حش® أن عل والرير للغاية، 

الامتئنافذ.

تلم وم(، ١٢٢ رقم)٥ إذنه، بضر سيئا لسره اثزى إذا باب، البيؤع، كتاب، اJخاريت أحرحه )١( 
محه،ا.اف رمحي عمر ابن عن ( ٢٧٤٣رمم)الثلاثة، الغار أصحاب، نمة ؛اب، الرتاق، كتاب، 



إمماءاسديأطو،كل 

•أي ررحاليا٠٠ عبم٠٠ْ؛ هماصت حاليا يكراممه ورحل ٠٠وهوآحرهمت • الماع 
اممهإل منصرف فقلبه الدنيا، ءلأق1دتإ من خالتا سمعه، ولا رياء، يقصد لر وحده، 

ثوماعيناه فاصتا وخشيته وحلاله وعغلمته وحل عز اممه ذكر ٣ وحل، عز 

ظللا يوم ظله ق الله يفللهم ممن أيصا هدا أحد، عليه يْشر أن دون وحويا 
ظثه.إلا ظل لا يوم ظله ي افه أظلهم ممن ؤإ؛اكم يجعلنا أف اممه نسأل ظله، إلا 

واحد؟شخمى ق الأوصاف، هده يجتمع أن يمكن هل مسألةت 

الصفات،بيذه متصئا العادل الإمام يكون أن يمكن يمكن، نعم، اُبمواب• 
قنادر هو لكن محروقة، والبقية افه، طاعة ق وهو شث، مند ثابا يكون أن كلها! 

بممتنع.ليس لكنه وقليل، الحقيقة 

أوالأظلة، عليه تضاعف، فهل كلها الصفات حذ0 الإنسان اتصف، فإذا 
الواحدوالوصف، درحاته، ق ريعه يكون الواحد الوصم، عن زاد ما نقول! 

به؟اممه يقلله 

كمرتهدا فعل من أن من علينا يرد ما وهآكدا الثاف، الظاهر الحواب،: 
أنصح إذا فانه كثيرة، والأسباب، ذللثط، أشبه وما ذنوبه، وغفرت خهلايا٥، 
الدرجات.ق رفعه يكون فالباقي الثواب، هدا يه يجمل الواحد الس_ط 

الدرجةق الارتبِب، يرد ب وسلم اله وعل عليه الله صل النبي أن والذلاهر 
بعة.الهؤلاء بن 

عنأبحي لأنه الر؛ الصدقة ق الأفصل أن تقدم فقد الهرجه موصؤع أما 
فاثدتازتففيها أخدها، الذي صاحبها قلب كر من وأبعد الرياء، 

للمعهلي.بالنسبة الرياء عن التعد ت الأول 



الاكاة، كءي
س—=^د—=^دد—شمط= ١٨—

ينلنأن المصالحة اقتضت إذا لكن الأحد، قلمب كر اشاء والئانيةت 
فالإعلازأفضل.

يدقعأن الإنسان أراد إن لكن والممق، الزكاة الصدئات: كل ل وهدا 
لوخافكإ أقفل ؤإعلأما إمحلهارها الناحة هده من يقال: فقد ه نفعن التهمة 

يكونقد شيئا، أحرج علمناه ما لأنا يزكي؛ لا الرجل هذا يقولوا• أن الناس ُن 
أفضل.فالؤ ؤإلأ أفضل الناحية هذه من 

مح،قن _، ء ^ : Juى؛ ئ ،ض ^؛:١ ١- • ٣١
هريرْ؛أي ص ~أنت~ اّقذري تمحي أي ص عاصم، بن حمص ص ع؛ي-الر"م، 

ومال:عثداه، حد-يث يمثل وملمم؛ عثه اف، محل ، ٥١رثول هال هال: أنه 
'.١١٠١ينويإليهحس منه حرج بالنحي•إدا معلى رردرجل 

هريرةأبير عن أو عنه، اض رضي سعيد أي عن هو هل شلثج: هنا ]١[ 
الحازم.برواية فناحذ عنه؛ افه رضي 

كلاهماعنهإ الله رضي معيد وأبا هريرة أبا إن نقول: لا لماذا قائل: يمول ى• 
رواه؟

عنهالله رضي سعيد أف عن الثانية الرواية كائن لو بيدا نقول نعم، نقول: 
وأبوهريرةأبوسعيد احتمع إنه نقول: أن يمكن فلا ملئ، فيها والمسألة أما جزما، 
الحديث.رواية ل عنهإ الله رضي 



jL^ uU ، اضيحاسيح صدقة اسدتة اكل ان

uU  اسسأالقسإصدقة اتصدقة أفضل أن ن بط

عنالساع، ئن ماوة ض حرض، حدكا حزُب، بن وهثر حدكا - ١  ٠٣٢
مماوتزحل، ونلم عليه اممه صل الله زئوو آتى محال! هريرْ ابط عى رعه، رم 

قنشىنحج، صحج راث ثمحدى #أو مماو: أعظلم؟ الصدقة أي اض، زئوو يا 
وِمح"^١، ^ قك: الحئموم بمن ^١ خز نجو زلا ١^، وض ;، ٥٥١١

ه1لأوهدثانمحن«لال

يافه صل اض قال ك،ا أفضل الفئة حال ل الصدقة أن شك لا [ ١ ل 
البدنصحيح أي! صعحج« وأنق يصدى ل)أنى وأفضلها: الصدقة أعظم أن وملم 

صحيح،لأنلث، يدك؛ من نحرج أن تحب لا المال، عل شحيح أي: ارثحح« 
بالمال.فهوشحيح الفقر، ونحشى البقاء، طول يأمل والصحح 

التالواللفغل الغز®، ويأمل الممر، ءثهشى وملم: عليه افه صل وقوله 
ماأشد وهذا العمر، طول مع الفقر نحشى أي: ؛؛، ٤١٤١١#ثأمل للصواب: أقرب 
شحا،أشد يكون فحينئد البقاء طول مع الفقر حاف إذا الأسان، شح ق يكون 

ؤإنإالروح»الخلقوم«، بمي: #حرإدايجت،؛؛ الصدقة عدم و بمي: نجل،ا ررزلأ 
الروح،أي• لالوانعة؛"ا؛م[ ؤةولأإدابآمنللثمإه تعال: كقوله معلومة لأنها يبينها؛ ل؛ 

وهدمكذا، أعطوه أي• #'كد>ا® الورثة، من ليس أجنبيا رحلا يعني لملأن® #ئالت،: 
وصية.كذلك، #ؤلملأن"قدا؛؛ وصية، 

للواريث،؛اكلثين أن تحمق أنه باعتبار الواريث، هو لفلان؛؛ ئ)؛ #وين. وقوله: 
~منالويت، وحصرم السياق ق الذي أوالأمان المخوف، ١^٠.^، مرمحى المريثس لأن 



ادكاةكتاس 
ءًً=ً——=—==^ًًء=ًك==^ ١٤٨===

مايعقل كان فإن الوارث، حى به تعلق قد لأنه ماله؛ جح يماللئ، لا أول~ باب 
يعيلا كان ؤإن للورثة، والباقي الوارث، نمر فأئل بالثلث يوصى أن فله يقول 

يقول؛ما يعي لا وهو كدا ولفلان كدا، لفلان يقول؛ رثإ باءلالة، فوصئه يقول ما 
الحلقوم.بنمنا قد الروح لأن 

ليسالصدقة فهدم بالقرائن" هدا ~ويحرفا يقول ما يعي إنه قلنا؛ إذا لكن 
حدا،صحيفة هنا الوصية توصى، الدنيا من انصرفتا يعدما يعنى؛ حر، فيها 

أماأفضل، شحح صحيح وهو يوصى أو يتصدق الدي أن بمي• قليل' وأجرها 
ينه.ولا ائال، ق فيزهد الدنيا فارق قن، أنه وعزفج الموت، شاهد إذا 

كر،انن خدكا مالأ: نمر؛ زائن شثة، م ثن و أثو زخدكا - ١ ٠  ٣٢
عثه١^ صل ١^، إل رجز جاة ئال: هزئزة \و عن رزعه، م ض عإوه، عذ 

ألكسأئهت وأبيك ءأما ممال،! أحتا؟ أعظم الصاJدة أي اف، ومول، يا مماو،ت وتلم، 
إداحر ممهل ولا الماء، ويأمل الممر، عمسى نجح، صجح واث ثصدمح، 

بنعإرْ حدسا الواحد«، علمي حدسا ا-إقحدري، كامل أبو حدسا ~ ١  ٠٣٢
أمحصل؟الصدمحة أي محال: انه عي جرير، يحوحديثج الإنناد، يدا الساع؛ 

وطاالتماءءا، وثأمل الممر، "هثى نجح، صجح اروأنت، قال؛ وهنا [ ١ ] 
العمر،محلول ؤيامل الفقر، نحشى الإنسان أن الئح؛ عل حلا يكون ما أشد 

فقره،أدم اللهم له؛ قال شديد بدعاع شخعى عل يدعو أن أحد أراد إذا ولدللمثؤ 
عموم-وأطل 



اضيحاسليح سهت اسقة اكل ان ن بط باب 

فيهبه- -أي: )سآده« وأيك #أنا وسلم: عليه افه صل وهوله 
وعلعليه الله صل والني الله، يغتر حلف أنه وذلك وأيكا،، ١١قوله: ق إشكال 

الأنبياء،من يقع أن يمكن لا والشرك ، شرك الله بخر الخلف بأن أخر وملم آله 
هوالخواب؟فإ 

الإسلام،شراع علمه الذي للاعراي وملم عليه اممه صل قوله أن لنا سبق 
وبيتا؛، صديىاارإن وأبيه قال: أنه أنمص؛، ولا هذا، عل أزيد لا ١١قال: ثم 
وهناشادة، فهي اللص، رحمه البخاري الإمام -بما يات، إ ولهدا مادة، اللفنلة هدْ أن 
شاذه.تكون أن يستبعد لا 

قصد،بلا الألسن عل ثبري مما هدا إن يقال: أن فإما صحتها تقدير وعل 
الرسولحق ق منتحل الئزك إن يقال: أن وإما التحريم، قبل إنه يقال: أن ؤإما 
أنله واللام الصلاة عاليه الرسول أن يعني غره، بخلاف واللام الصلاة عليه 
تحررأن لأبد لكن غترْ، بخلاف تحيل محمه ق الئزك لأل اممه؛ بخر ، ثهلف
أوشاذة؟محفوظة هي هل اللفظة: هد0 

رقمبالآباء، الخلف كراهية ق باب والذور، الأي،ان كتاب داود: وأبو (، )V/٤٣أحمد أحرجه )١( 
رقماممه، يغم الحلف كراهية ق جاء ما باب والدور، الأيإن كتاب والترمدي; (، ٣٢٥١)
صا.اف رض عمر ابن عن (، ١  ٥٣٥)

الإيان،محاب وسالم: (، ٤٦)رقم الإسلام، من الزكاة باب الإبان، كتاب البخاري: )٢(أحرجه 
افهرصي اطه عبيد بن حللحة عن ( ١١رقم)الإسلام، أركان أحل هي التي الصلوامت، بيان باب 



١٥'
اينكاةكتاب 

اليدالعلياحنومذاليداينضأو بيان باب 
اtلآخدمحهى وأوالسش الثفم؛ اليداسياهي وأي 

عنعثه-؛ رئ -فيإ أنس بن مالك عن تعد، بى قتيه حدثنا - ١ ٠  ٣٣
المئؤ،وهوعل قال وتلم عليه اممه صل اض رمول أل عمر؛ بن اممه عبد عن ياسر، 
والتي، j^l Jjlمن خو ١^١  J^l»انالة: ض ذظ \ص دؤ زم 
الشاه((لروالثقل اثفمه، ١^١ 

قيعني؛ ،؛؛ Ja-JIاض حومى العليا رراليد وسلم؛ عاليه اف، صل قوله ]١[ 
أحرىأمور ق العليا اليد من حيرا الفل اليد تكون فقد ؤإلأ فقتل، المسألة هده 

)آخذالمسألة هده ق لكن ذلك، وغير ا-اءلق، وحمن الصلاة، عل كالمحاففلة 
الإنفاق،عل حث فيه وهذا منه، أعل لأنه الأحد؛ من حير المعهلي ومعط( 

ولهذاالسائألةاا، رروالتملر قال؛ وسلم عليه اممه صل لأنه الموال؛ من وترهيب 
تمنوثايكون المعزول أن تعرف حال أوق الضرورة، عند إلا المال تمأل لا نقول! 

أل.تفلا ؤإلأ ؤيفرح، بيذا 
أنمحالوم! أمر وهو بالأعإل، الناس تفاصل عل دليل الخديعث، هذا وق 

الإخلاص،بحسب يكون قد الأعإل ق والتفاضل الأعإل، ق يتفاصلون الناس 
والماسوالتابعة، الإخلاص الأعإل ثزط لأف التابعة؛ يحع_، يكون وقد 

عفلهإ.اختلاقا هذا ق قنتلفون 



اسفلىاس خه|ى اثيداس ان بيان باب 

صخمثا مدة؛ ;ن م ن زمحثد ين:ئار، محي خدي - ١  ٠٣٤
تجتئاو: ءف؛ ئن ص خدي قش، كدي م: و ئاو المطان؛ عش 

عليهاممه صل اش زتوو أف حيلة؛ حرام بن حكيم أو نحدث؛ طلحه بن موتى 
محثاض والي غر، ظهر عن القدهؤ -أن:-خو الئدية ر)أإصل ئاو: ننم 

أ.سوو<اُ ثمن وادأ القمل، التي من 
ضنماف، خدننا قالا: ١^؛ زصتو ثتة، ل ين بجر أنو عدكا - ١  ٠٣٥

افثصل امحى تأك مال؛ حرام بن حكيم عن زثعيد؛ الرؤ، بن عرنْ ص الرهري، 
ا1او(كدا ارإل قاو: لإ عهإرلأ نألته م دأعطافي، نالته لإ محأعط١بي، وتم عليه 

لممن بإفزاداا أحده ومن فه، له مس"ثورك بطيب أحية همن حلوه، حفبمره 
^ضامحثمحاذاثل«لأل

عىالصدقة حير —أوت— الصدقة ررأفصل وسالم: عليه اممه صل قوله ]١[ 
يكميلث،؛ما عندك بل المال، تحتاج لا وأنت تصدق أن حيره أن يعني: غنى١١ ظهر 
فهيغر ظهر عن تكن ل؛ فان غيره، وينفع ه، نفينفع الحال هده ق ان الأنلأن 

منأفضل محعلمه ما للمفضول يعرض فد مقفرله كونها ْع لكن مقفولة، 
الإيثارهدا ؤيكون ه، نفعل غيره يوثر أن منه يهللم_ا الإنسان يكون قد الفاصل، 

يتصدق.أن من حير وأهله بنفسه بدنه التساوي مع لكن أفضل، 
ررواثدأوسبق، \ذثأإتٌ اليد غيرمن العنا اروالة وسلم: عليه افه صل وقوله 

أي:تعول، بمن ابدأ بمي• غرٌ، ظهر ررعن قوله: عل كالتفرع هدا ثعولءا، بمن 
ذلك.أشبه وما واJنت،، والابن، والأب، والأم، كالزوجة، عولهم يلزمالث، بمن 

وتحمله،وملم عليه اممه صل النير كرم عل دليل الحديث هدا ق ]٢[ 





اميىاس ءه|س اس اس باواس1تاان 

نبم:نمما"''ا،ا-هنفئئءلآاص 
تمعنقال؛ سداد؛ حدسا عثار، بن ■ككرمه حاوسأ يوص، بن عمئ حدسا iاJواث 

بذلأذ إثك ادم، ابن رريا وتلم؛ عليه افه صل افه وئول محال محال؛ أمامه آبا 
؛،،٠٣بثي واندأ عق'قماف، ئلأم ولا لك، ص مكه وآو لك، حم المصل 
الثفل«اا'.خ؛ثمناش ١^١ ذظ 

عليهالرسول من الخهلابk آدم«، ابن ®يا وسلم؛ عليه الله صل محوله ]١[ 
المصلسدل، أل ®إيلث، إليه، به ينولر وحل، عز اممه إل يرمحعه ول؛ واللام، الصلاة 

حيرنوموا تعال؛ كقوله محرم و*حأراا مبتدأ، هذه سدلرا ®أل لك،،، حير 
يعنيولا الخير، مقال ق الثؤ وهنا للث،<،، ص مميكه ®وآو لاوقرة:أحا[، ذ==ظأه 

الرجالصموف، راحم واللام؛ الصلاة عليه الرسول كقول فهو محص، ثؤ أنه 
ثرا،يكون للسابق بة يالنلكن ثر، فيه ليس وآحرها آحئها،ا، ومنها أولها، 

واللام؛الصلاة عليه قوله فهنا ا، أولهاءا التاء صموف ®وحتر 
إمساكهله محل ما المال من لئح يمالإنسان كون أف أي؛ فذق ص تيكه ®وآذ 
للإنفاقبالنية للث، ص لكذ لحاجاته، يعده محرا، يكون قد ل شرا، هذا ليس 

الثدالمحا ممول، بمن آلأول(،»ثلأتلأ؛ءل'قئاف،، )١^.^، 
الثهو«.

هريرةأي عن ا ٤ ٤ ٠ ر رقم ؤإيامتها، الصفوف سوية باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرحه 
اضءث<.رمحي 



الاضاةضءس 
=ءًً^ًً=ً==ً—ًًً=ءثًً— ١٥٤

uU  ذح\ذبمؤ الئهي\

معاويهموي ا-لآتاد_ا، ين زيد حاوسا ئثه، \ي بن أبوبم حيكا ~ ١  ٠٣٧
مال؛اليحص عامر بن اش عبد عى الدمئقذ، يزيد بن ومحعه حدش صاإح، بن 

كاوعمر قإل عمن، عهد ق كاف حديثا إلا واحاديث، إياكم يقول؛ متاويه تمعن 
موو:وم وتث؛إ عانه ؛ ٧٥١صل افه وئوو تمنت، وحز، عز اش الأاسِفي عيث 
وت1لمعثه افه صل ، ٧٥١زئول وتمعئ الدين«، ق ممهه ح؛وا به افه يرد *_ 

عن J^f_4ومن فيه، ثه ثازك مى طيب عن أغط؛ته ئثن ، ^ljj^١ ®١^١ مول؛ 
تيكانثاكي:لإثلأ:لإ((لال

الدينق فمها وتعال تبارك الاه أعطاْ لمذ شارة فيه صدرْ الخدث هذا [ ١ ل 
والرادالدين®، ِفي يمقهه ٢^١ به اف، ٧ *_ لقوله؛ محرا به أراد تعال اض أن 

ينرفهالذي الخاص الفقه الراد وليس كله، الدين ل الفقه به المراد الدين 3، بالفقه 
وعالمثر، التفوعلم التوحيد، وعلم العقائد، علم فيه يدحل بل الفقهاء، 

النهرحمهم الحياء إن بل الحديث، ل يدحل فانه بالدين بمل ما وكل الحديث؛ 
يتعلقالاصهللاحى الفقه لأن الأكر؛ الفقه هى والتوحيد العقائد إن يقولون؛ 

لثزففهو وصفاته؛ وأصإئه تعال افه بافعال فيتعلق الأول وأما الإنسان، بأفعال 
فولهالحديث هذا من والشاهد الاصهللاحى، الفقه من أقرف يكون موصوعه 

يمحلكالذي كان زض منه عن أغثئه »وثن وملم: آله وعف عله ض مجل 
يشنع®.ولا 



ئساص،ءذادطلأ
==١٥٥=سذ=ً=^ً—==—==^=^==^^

صعمرو، ص سمان، حاوس1 نمر، ين اممه عبد بن محمد حدسا — ١  ٠٣٨
علنهاممه صل اممه رسول قال قال• معاويه عن مثام، أحيه عى ميه، بن وهب 

منألتهله ضمج سسا مت؛كم أحد لاينالني ئوافه النأده، ق ررلأتلحفوا وسللمت 

انمتاءيعطي قد واللام الصلاة عليه الرسول أن عل دليل هدا ق ]١[ 
لمصالحةلكن واللام، الصلاة عاليه وبحلمه لئحه ليست، كراهته لكن كاره، وهو 

ينفقألا أحل من يكره كونه أما له، حلئا ذللمثج ؤيكوف يتعود، لا حتى السائل 
١^^المهنة هده يعتاد لا حتى الثائل مصلحة أحل من لكن بعيد، فهدا 

اللكن يملكه، آخده فإن وحجلا حياء شيئا أععلى من أف عل دليل وفيه 
علمت،متى اممه: رحمهم العلمإء قال ولهدا فيه؛ له يبارك لا إنه إذ بختر عليه يدخل 

الثيءيرم_، الناس، من كثثرا يقع وهدا مبل، فلا وحياء حجلا وهبلئ، الواه--، أو 
هنفودشوفتأ معه، راه الرحل هذا لكون أو إياه، سئل لكونه إما وحجلا• حياء 

علمحبا إنه افه؛ رحمهم العلمإء فيه يقول فهذا إياه، فيعطيه سؤال، بدون إليه 
رده.فنجم، ياحذه، ألا الإنسان 

أحر؟له فهل نثة بدون وحياء حجلا أنفق من ت مسألة 

ونفعه.أخاه أعهلى حين أحر له ت الخراب 

٠٠٠



اسماةكتاب 
٦٥١^ً^—ً^=—

ديناو،بن عمرو ص نميان، حدسا ا،دكئر، عمر بط ابن حدسا " ١٠٣٨
ِفيجووة مذ بصنعاة، دائه ِفي عثه -ويحك مشه بذ وهب حدش 
افوسول تمنت وقول1 مماذ أل بن معاؤثه تمعن ت قال أحيه عذ ؛ دارْ— 

شوظلممول؛ظمهلال
ضثوم، ^ م، ائ أتيا قش، >ظ:ذ م - ١  ٠٣٧

ننئناوثه تمت قال: عن؛-، بن اوحمن عد بذ خد حدش محال؛ شهاب ابن 
تيقول وتلم عانه اض صل اض رسول تمعت إل يةولت عقطب وهو مماف أيإ 

اف4«اآا.وبملي قامم، أنا ؤإتإ الدين، ممههِو ءا به يردافه ررمن 

 [ ١ t الأشياءهالْ ذكر أف فيه بصنعاء١١ دارْ ق عليه ارودحلت، افرت رحمه قوله
الخاليدكر فكونه الل، بالمالحدث\ن عند يمي ما تثبه وهي التأكيد، ببما يراد 
هدا.صهل فكاثه فيها حدثه التي 

والثانيةالأول الخملة ين محزن حن وملم عليه اف صل اليي كأف  ٤٢]
والعالم؛الفقه جع ق ولكنه الال، جع ق ليس الخير كل الخير أف يبئن أن يريد 

أناؤإتما الدين، ق يمقهه ^؛^١ به افه يرد ُرمن وسلم• عليه افه صل قال ولهدا 
وهدا؟هدا بن الرابعلة هي ما القاJلت يقول وقد اش،،، ويعطي قامم، 

كلالغنيمة أف يبن أن أراد واللام الصلاة عليه أنه هو الرابهلة نقولت 
وقدحيرا، تكون فقد الدنيوية الأمور أما اممه، دين ل الفقه ل هي إنإ الغنيمة 

شنا.تكون 



دسةمسلابعدغنىولإيضلذلع باباد،كتيالذي 

ولإثطىممسدةس

أبٍ(عى الخرامي"؛ ت "يعي الغثره حدسا نعيد، بن قتسه حدسا ١—  ٠٣٩
®ليسماو،ت وتلم عثه افه صل اممه وتول أو هزيزه أبٍ( عذ الأعرج، عن الرياد، 

والأم؟الكة أوو& الأاس، عق :طوف افيى الهوا؛-، ٠^١ اأنك؛ن 
دلأمحه، غص نجد لا »امحى مال: اف؟ ذثوذ ثا المنك؛ذ ء مالوا: ثاثنتان«، 

السكينليس يعني؛ الت«كإراا، رايس واللام؛ الصلاة عليه هوله [ ل١ 
الناس،عل ، يهلوفالهلواف هدا لأن العلواف؛ هدا كنة 11االكامل حقيقه 

ميء،عنده ليس الذي هدا السكان لكن كفايته، من أكثر يعهلى وربإ ويععلى، 
الكنهو هذا شيئا، الناس تأل، ولا حمي، فهو علتؤ'*، هيثصؤدى له يمهلن ررولأ 
أنينبغي هذا ومثل ؤيععلى، له، ؤيتفطن يلاحفل، أن ينبغي الذي وهو حما، 

ه.نفأحفى الرحل هذا لأف حفيا؛ إءهلاؤْ يكون 

بمداالنك؛ذ ®ليس وملم؛ عليه افه صل قوله افه: رخمه النووي ئاله 
غصنجد لا ®الأي المكئن؛ إلقولهصلاشءاليهومالمفي الواو،...« 

بالصدقة،أحي هو الذتم، المسكنة الكامل المكين معناه آحره، إل  ١٠نمه...
له،يفطن ولا ينيه، غنى يجل لا الذي هو بل ،، العلوافهوهذ.ا ليس إليها وأحوج 

كالنفي معناه بل الهلواف، عن الملمكة أصل مي معناه وليس الناس، يسأل ولا 
ءاسمذ مدآلمثمق مئأ لمىأيدأن ؤ تحال؛ كقوله المنكنة 

[.١٧٧]^:اثووإمحم.ا*ؤ>ه 



ادءهاةضتاس 
ًء=سٍ=ًًٍٍٍسءًءًً^ضتًد==٨٥١ 

وهو®ما كلها الأصول هوق هكذا المنكينء ما ®محاثوا! قوله؛ 
ؤءاكماماكابلكرتنتعال؛ كقوله يعقل من لصفات ^؛١^١ تأق ®ناء لأن صحيح؛ 

ألثءه]الماء:صراا.اه

إل ٠١علتكم...بالءلإاف ادتكين ®ثس قوله؛ ومعنى ®الفهم١١؛ ز وقال 
عليه،يتصدق ولا عنى، محي لا الذي هذا هو الكين باسم الأحى أي• احرم، 
عندمنه يئلكا الي>ى الشد>يد وإد،ا يالصزعة، الشديد ®لتس كقوله؛ وهذا 

؛،ومثلهذاممرلآ؛باهالعذمت،اار 
علته،هيثصدى له يمطن ®ولا وملم؛ عليه افه صل قوله هذا من والشاهد 

١^٧١١(.ولأينآل 
ؤاكئنوان،اوالتنزْ والشثان، اللممه ®همثدْ وسلم؛ عليه افه صل قوله وؤ، 

عليهالله صل لقوله صحح؛ وهذا المد.ر، -هذا الشر عل المحدقة جواز عل دليل 
الناتولزبجمة((را؛.»اتئواوملم؛ 

أثوب؛زن ئال تعيد؛ ن زمئ أثوت،، ن قض :^؛!١ - ١  ٠٣٩
مبمونه،نزق ينار بن عطاء عن شريك، مون0 جنثر~؛ ابن ~وص؛ إنكاعل 

/v(اادرحالووي<ا)(.١٣٠-١٢٩)١
الركتاب لم: وم(، ١٦١ )٤ رثم الغم،، من الخاتءر باب الأدب، كتاب البخاري: أ->ترحه )٢( 

محه.اض رصي ريرة أي عن ٢( ٦ ٠ رمم)٩ الغم،، عند ه نفبمللث، من قفل من باب والصلة، 
لأقرطي)مإخ(لأ)-؟(،الفهم، 

كتابومسالم: (، ١ ٤ ١ رنم)م\ ثمرة،، ولوبشق النار باب،أموا الزكاة، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 
ءث<.اف رصي حاتم بن عدي عن ١( ٠ ١ رنم)٦ الصدقة، عل الحث، باب الزكاة، 



عسيممدة ثه ولإيفطن بعدقض لا اللي السكتي باب 
==ً—^==ًً^ًصء=ً=ًًًًسس——٩٥١ 

ردهيالدي ينؤن اريس مال؛ ونئم عليه افه صل افر ومول أف هريرْ با عذ 
ثم:أ0 \ؤ}و\ اقشت«، الممن ة ثالثسان؛ الثسه زلا ذ\ذئثتي ١^ 

ؤصىاقامحصها١ل

بنمحمد أحتريا مريم، أف ابن حدثنا إنحاى، بن ابو؟كر وحدسه - ١ ٠  ٣٩
تمناأنج ءه م بن اوحمن وعد بمار، بن عطاء أ"ئميى 'ئريلث،، ١■^^، جغمر، 

إمكاعتل•حدث بمثل وتلم؛ علته النه صل افّ رسول قال يقول: آباهريرة 

واللام،الملأ٥ عليه الرسول أنه محتمل ثئنم* إذ ®ائرووا القائل• -ا ١ ت 
الرسولعن به حدث لما يتشهد أن فاراد عنه، افه رصي هريرة أبو أنه ومحمل 

تعال:اممه قال حق؛ فهو القائل كان ما وأيا يالأية، واللام الصلاة عليه 
فحصتتح مثليمث> مح* آقم مثؤيز ؤج محنمّزوا أكمكث> فممآء ؤؤ 

مثبميم؛٠مءأنيك<تحميهم محيأقمح، أثعء محثيمآمحثايد 
[.٢٧٣]^:أقا-ركلوككاءأه 

المبملأةعله قوله صل بالقران 'كثرا ستسهد وملم عليه الله صل والتيى 
قالواالختماا مى ؤمئتدْ النار من مفتيه محن، وقد إلا أحد من متآكم ررما واللام: 

خق ١٢يمر)اطووا ثال النز وذغ كثابنا م محل ١^١ ١^ ذثوذ :ا 
^نث».قءءنهوآثاسمحلقرأ: ثم له•..®، 

حئهتصْ-.ا[م.
٠٠٠

ومسالمت(، ٤٩٤٥)رنم ؤءأ»ثاماآءزواشه، قوله• باب القرآن، تمستر كتاب ١لبخاريت أحرجه ( ١ ،
محه. ٠٥١رمحي عل، عن ( ٢ ٦ ٤ )٧ رنم الآدمي، حلق كيفية باب القدر، كتاب 



الزكاةضتاب 

uU  فوانة،__

الأغل،عد بن الأعل عد حيى ثنته، م بى أبو؟كر وحدسا - ١ ٠ ٤ ٠ 
صضامح،ضمةينتياف،صبي؛أن

افَؤينوئاو: اشُظوهثطإ ضل الض 
ةز,ءهوغم«ااا.ويهه 

أنين1ص ئ ض م ص ءو زم - ١٠٤٠
»مرعه«.يكز: ^ مقتة، الإن11د، -؛يا ١^٧، أحي عن مغنز، 

عىاللنئ، أحمنفي وف، بن الله عد موع آبوالطاهر، حدش - ١ ٠ ٤ ٠ 
هاوبموو: أوا0 تجع ١^ عتز؛ نن ١^١٠ عد بن حزه عن حنمر، م بن اف عند 

المامةيوم ؛؛ ijحى الناس ينال الرجل يرال ررما • وتلم علنه افه صل اش رمول 
دموديتمزئتم«.

افيلقى حتى فيسأل، فيسأل يسأل إذ بأحدكم، المسألة تزال لا بمي• ا ١ ت 
وحههيدل لأنه ءفلاما؛ يلوح وجهه أن بمني لخم، مزعة وجهه ل وليس تعال 

ويهرحسناله، سر أحدا الإنان سأل إدا ما دلاأثا من ويستتى وال، يالللنامى 
وففسأله إذا أنه يعرف وهو شيئا، له صديقا سأل لو كإ به بأس لا فإنه به، 

البيت،ق أهله —مثلا— يسأل أو به، بأس لا فهدا به، بمن ولا بذلك، يستبشر 
لايفر.فهذا وكذا، أعهلوناكذا يقول: 



تلأئصاتادطوا|سىاه
١٦١نس=^^ًًن^ً——^^^ءً^ًً—= 

١^٠حدسا ئالأت الأعل؛ همد بن وواصل كنب، ابو حدسا - ١ ٠ ٤ ١
الهوئوو  Jliمحاو:ئريره ضأي( ورعه، عذأي، اكنماع، بن مازه عى نحيل، 

قظخمزا،صوأزٍثلافُهثيم: 
ظئز«االلِ

-عشاممه صل اله زئول ننمث قاو: م عن حازم، أنج( بن س مض 
بؤوينثئمح( بؤ، مسميي ظهرْ، عل( صوب أحدثم، يندد *لأو بمووت وتلم 

^هأزئذوالئ،لإناثو
ُ.شاثمل،وابمأبمىسوو(ااا 

ليس؛؛_: ^١^٢؛٤^١٠١ ٠١الناس تأل ررس وتلم؛ عليه اله صل قوله آ ]١ 
الصلاةعليه الرمحول فيه يقول فهدا ماله، يكثر أن أحل من ولكن لحاجة، 

منه،وترهيتا منه نحذيزا بالحمر يعطاه الذي هدا فشثه جرارا، يسأل رردإد،ا واللام؛ 
وهلعليه، والعقوبة والوبال الإثم يكون فأوإبمثثؤرُ'، ررمافيسيو، قال؛ ولهدا 

الأجرة؟ن، أو الأن >ا هويسأل 

النهنسأل عليه، جزا فيكون الأحر؛، ق به يعدب لأنه الأحرة، ق الخواب؛ 
العافية.

•الوعيد فته ورد لأنه الذنوب؛ كبائر من نكثنا السؤال أن عل دليل هذا وق 

يستغتيعاملا يكون أن له ينبغي الإنسان أن عل دليل فيه أيصا هذا ]٢[ 
وملم؛عليه افه صل البي لهإ قال رحلان الصدقه سأل لما ولهذا الناس؛ عن بحمله 



ضتاب
========—===^ً——=—سً^^= ١٦٢—

«بمَلأثمولئ،ن'لأمحذبيا'ل
لكنإذا منعوك أو أعطوك مواء الماس أل تفلا ثيء عندك يكن لر فإذا 

لكنؤإذا وبعه، دا-اثطب وائت الإ، إل احرج نفلن،، بعمل محصل أن يمكنك 
قعاملا المزاؤع ل مثلا فكن يمكن لر ؤإذا حمالا، فكن يستعملونه لا الماس 

موال.ضر تعيش أن يمكنك دمت ما الماس تسأل ألا المهم المزرعة، 

سممينم،طكامحينمح،ص ص - ١ ٠  ٤٢
ماشُ ضل ١^٠ هاJ فثاJ: ^؛، ؤ أنثا : jli^،؛ أف ئن مز خيض 
بمثليكز ئإ دف؛ع4«؛ ظهره، عق ثحطث، أحد*j؛، ثعدؤ لأو ارواف وسثلمث 
سان.حدث 

وهم،،ابن حدسا هالا! الأعل؛ عث. بن ويوص الطاهر، ابو حدبي — ١ ٠ ٤ ٢ 
بنالرحمن عي عبي ى عذ ثهاُب، ابن عن الخارث، بذ عمرو أ-محفي 
عتزم®لأل وملم؛ عليه افه صل افه رمول يال، يقول! هزيزة آبا مح انه عوف،؛ 

رجلاينأل، أو من له حتر هييعها ظهره، عل يبمملها خطجج، مذ حرمه أخدثم 
سأز:س«.

هاJثس،؛ نتشه الداؤمئ، اوحمن تي. ثن اض مد خيض ١- ٠  ٤٣
لحدثناالدمشقث—؛ محمي. ابن ~وهو! مروان اح؛ردا~ الداريى• ~ودال لحدثنا ملمة! 
عنا-قولأيى، إدريس أف ض يزيد، بن ربيعه عذ العزيز"؛ عي ابن ~وئوت سمحي 

(،١  ٦٣٣رنم)المال.تة، س مطي من باب الزكاة، كاب داود: وأو (، ٤٢٢ )؛/ أحمد أ-مجه )١( 
٢(.٥ ٩ رقم)٩ اصب، القوى سفالة باب الزكاة، محاب ائي: والن



لأناسلت lullات باباكوام
٣٦١===^======—========^—=

ئؤزأثا ي؛3، ي ك ١^، ااس حوم محاو: اولأئ ئنلم م
عاثهافه صل افه رسول عند كنا محال! الأفجعز مابك بن عوف مح1مين1 عندي 
عهدحديث، وكط اش؟<،؛ وقول ارألأتايعون ممالI أوشمه؛ أويإنيه تنعه ونلم 
صلنا!اش؟،ا، رثول ت؛ايعول ررألأ يال،؛ ثم افه، ونول يا بابماك مد مملنات سعة، 

أيدينا،ثنطنا ض.' اف؟،ا؛ رثوث، تيايعول ررألأ دالت نم ،، ٠٥١رسول يا قدثايعناك 
ولا!فه، Jئثدواأل ررعل قالت ساJعكا؟، قعلأم افه، رثول، يا ثايعناك قد ودلثات 

سألواولا حمه—، كلمه —وأتؤ وتتيعو) الخنس، والص1واُت، شقا، به تشركوا 
أحداي1ّال ئإ أحد٥^٢، نوط يتشل الممر أوكلئ، بنص رأت قأقد ثسااا، الناس 

منيمتنعوا أن قصدهم«أذا ليس بايعناك®، ارثد ت عنهم افه رصي قولهم C ١ ت 
بايعوا،قد أنمم هذا يؤكدوا أن أرادوا لكن والسلام، الصلاة عليه الرسول إجابة 
وهميبايعون ثيء أي عل اّتفصلوا؛ ولهذا ثانيا، فلنباع أولا بايعنا فإذا بمي• 

ئعثدواارأل عل! يايعوا أن عليهم لام— والالصلاة —عليه فأكد أولا؟ بايعوا قد 
الخمس®،^^١١^؛، ١٠١واكاقت التوحيد، حالقس وهذا ثقا®، به تشركوا ولا ادنه، 

وهذاالأمر، ول طاعة والمراد كلمه، وأمر رروتطيعوا®، الثالث،ت معروفة، وهي 
ظفعأقث"طاعتهم! محس، ثلاثة عندنا ٠اوJطيعوا®، قوله! والشيم، بالمر يعرف، 

عنهايخي الرسول وأًليعوا افّ فاًليعوا اء؛ههآ، لالنه محء أ'لأم وؤؤ، يمحمأأليمة 
طاعةإلا يني فلم الخمس®، ؤالصالواُت، ثقا به ممرآكوا ولا افه، ررئنثدوا قوله! 

الإشكال.وجه هذا لمَأّئها؟ يقال! ولكن الأم، ول 
فتنةهناك يكون أن أظهرها إدا حاف الفتنة، زمن ق أحدا عنده لمل 



اينكاةكتاب 

الأمورولاة طاعة عل حشت إذا عندنا الأن يوحد كإ ذلك، أشبه وما ؤإشكال، 
حاءبثيء أمرت أنك ْع يفعل، وهدا يداهن، هدا وقالت الناس، بعض انتقدك 

نسألوالقلويت،، الأبصار تعمي مموج الي الفتن لكن والثق، القرآن ق به الأمر 
الفتنة.من حويا أتنها فلحاله الحافية، اطه 

فتنة.من حوما أّوؤها وأنه الأمر، ول طاعة هي أمؤ الوي أف يظهرت فالذي 
عنهاممه رصي أكده سساا،، الناس ثنألوا ءولأ وسلم! عليه اممه صل وقوله 

ين1ولةأحدا و تنأ ي ٠^، أحب. نوط التفرتنمهو أوكلث، بنص رأيت ررهلثد بقوله؛ 
الإنسانينزل بل وملم، عليه اممه صل ال؛ي مع حرت التي للمبابمة تحقيما إياه؛؛ 
الثوط.وياحد عثرْ، بس 



١٦٥باس>،ذعلاهاد،ادة 

راب4ذو،هلى؛سزا؛

زد؛بن حماد عذ كلامحا تمد؛ بى وئ قش، بى عش خدثنا - ١ ٠ ٤ ٤ 
Jli  :نمئ ^٤ م رم، ثن ثازون ص ى، ثذ محُ أتيا ثش

اممهصل الله زئوو قأتئ ^1^، نحئالت ق1وت الهلأئ محارق ثن مبيصة ص العدري، 
مقاو: ٩(<، نك قأم ص/ ي خش ررم ممال: فها، انه م زم 
و4هظغ حمالا، نحم زجر ثلاثة: لأخي ]لا محو لا 1ئلأ أذَ بصة، لل:ا داَل: 

Suil  و4هخلئ، ه، اخثاخث جائخة أصامحه ونجو بمك، ئإ خرتحنها
أصابتهوزجل عيش، مذ سدادا قال:- -أن عيش مذ قواما يصيب خر النألأ 

كهخثث، محاقه، فلأJا أصابش لقد قومه: مذ الحجا دوى ثذ ثلاثه يقوم خر قاقه 
منسواهن قإ عيش، مذ سدادا - قال: -أو عيش مذ قواما بجيب حر النألأ 

ثلاثة:لا انأ لهم محل فالذين المألأ، فيها محل أشياء ثلاثة هده [ ١ ] 

الناسبين كإصلاح شيئا ذمته ق صمن يعني• حمالأ، نحمل ان إنالأول: 
أنهعل مجد إصلاح حمالا تحمل لو ذلك: ومن المال، من شيئا أحله من تحمل 

وجبتإذا الدية وكيلك، حماله؛ تحمل أيقا فهدا الملمين، عل أنفق بإ بع سبمر-
العاقلة.من لآكونه عليه 

يملأ،،ثم الخإلأ، هده يصسب، حتى يسأل أن فله حماله تحمل من كل المهم: 
الإمساك.فالواجب، آلاف، عشرة وحمل مثلا، آلافه عثرة تحمل فإذا 



الزكاةكتاب 
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فانعلمه، إن صاحبه إل يرده أن عاليه وحب نحمل عإ التمثع زاد ؤإن 
وةلا ولأنن اكرهم، الحاكم لأن الشرعي؛ الحاكم ذلك و بماذن فانه جهله 

عإرْق يصرف مجد لعإره تحمل كان إن تحمل! الذي هذا مثل ل ويصرف له، 
الخير،وجوم من غيرْ ق أو الفقراء ق يصرف فإنه دية ق تحمل كان إن مجد، 

ذللث،و محصل لا حى النرعي( الحاكم )أي: الحكمة امتئدان من لأي لكن 
وكلام.حوض 

ارخصوسلم: عليه اممه صل لقوله فقيرا يكون أن يشآرحل أنه والذلاهر 
أوالمال بيتج عل فيرجع الرحؤع، ينثة حمالة تحمل إذا وكذللث، ينسالئجاا، نم يصيتها 

ذللمثؤ.أشبه ما 

يصيبخى التأله له هأحلتا ماله، اجتاحت، خائخه أصابته راووجل الثانيت 
جائحةأصايته رجل أيصا هذا عنش®، من سدادا قال:- —أو عنس من قواما 

حمر ٠١المسالة له تحل أيصا فهذا ذللثج، أشبه وما وغرق، كحريق، ماله احتاحت، 
ي،5فيه.ما يميس، حتى يعنى: عنس®، من سدادا يصسن، 

لهشحل بالغز، معروما وكان حاجة، أي: داهها،، ا١وزجل واكالث،: 
ملأثا١^٠١^، س قومه• مذ الحجا لدي يقومئلأيهبذ ررخى يهول،• لكن المسالة، 

محاثامنم-أزقاو:--ثائامنمح«،
ثلاثةشهود من، فلابد وحاجة، يفقر فاصيمتا بالغنؤر، معروف رجل هذا يعتير: 

فلأيابأن يشهدون قبيلته متر أي: قومه، منر والدراية والمعرفة العمل، أصحاب، من، 
قوامايصيف، حتى المسألة له تحل يدللته: والمراد المسالة، له فتحلر جائحة، أصابته 

عيش•من سدادا أو عيش من 



uU  ،<« ةايايله ذمل
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محتا،دسصة~ ~يا التالة من مواهذ ءري وسلم؛ عيه القه صل وترك 
منها؛قواتي عل هذا قيل عليه، حراما تكون  I_،*Jمحثاء صاحيها يأكلها 

الفقراء،الزكاة وأهل واحد؛ صنف ق الزكاة صرف، ثبوز أنه ١~ 
وقوالغارمون، الرقاب، وق قلوحم، وا،لولفة عليها، والعاملون اين، والم

حمىءاقم ■ وملم عليه افه صل النعي قول الدلالة. وجه النبيل، وابن انفه، مبل 
منها.لك نأمر ن يقل ولر بما'٠، كأمرلك الصدمة، ثآسا 

الرسولإل ش ام الئدقة لأو ممزا؛ شيئا الفقثر إءْلاء ثبوز أنه - ٢ 
إمالكن كبير، عدد هي بل بعثرا، أو شاة لست، وسلم آله وعل عليه اف صل 

متفرقة،تأق أن ؤإما واحدة، حمله وسالم عليه اطه صل الرسول إل تاق أن 
بمقدارالفقير نملي أو غنى، إنه ويقالت غيا، معم حتى الفقير هدا نملي فهل 

حاجته؟

ليسفقعل.، يتؤ يكفيه ما الفقير يعتلى يقولوزت اممه رحمهم الفقهاء ا■اءوابث 
الفقراءمن غيره به كثرم كثيرا مالأ ينتهلك قد هدا لأن غنيا؛ به يكون ما يعتلى 

دارتإذا أنه الغالب لأف بثنة؛ قيدوه ؤإنإ سنة، يكفيه ما فيعطى ادحتاحين، 
الأغياءغالب كان إذا سيإ لا الفقراء، عل تتدثق الزكاة أموال بدأت الثتة 

إلامنة عاليه يأق ولن سنة، لمدة الرجل هدا فيعتلي مثلا، يرمقان ذللث، يقيدون 
منها.يعتلى أحرى زكاة حلتا وقل 

عندنا،يعني• ®أتم٠٠ لقولهأ الصدقة لأنتظار ووعده الفقير حبس جواز ٣" 
يبدلمن يشاهده بقي إذا بل فائت،، الصدقة وقت، حاء ؤإذا اذهمب،، يقل؛ ولر 

\ءط\0.عنده توفرت إذا حتى أحن، فهو الصدقة 



اينكاةطتاب 
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انمئأصاب إذا فيا وذلك رحال، ثلاثة إل محاج U الئات من أف ٤- 
الئهود!ؤنصاب رجال، ثلاثة من لابد فانه وحاجة، فاقة 

هبمتيو0أكصن1تيمؤ تعالت الله قال كا الزنا ق وذللث، رجال؛ أربعة إما 
]الور:أ[.

يشهدأن فلابد فاقة، أصابته رجل المسألة! هذه وهي رجال؛ ثلاثة ؤإما 
يكفيه.ما يعتلى ثم الفاقة، بهده أصيب أنه قومه من ثلاثة 

بالزنا.ملحق واللوامحل الزنا، ماعدا الخدود بقية ق وذللث، رجلان؛ ؤإما 

المال.به يقصد وما المال ق وذللئ، وامرأتان؛ رجل ؤإما 

المال.ق كذللئ، وهذا المدعي؛ ويمن رجل ؤإما 

واصتهلألكالرص.اع، النساء إلا علميه يطالع لا فيا وذللئ، واحدة؛ امرأة ؤإما 
محعذلك، ومن النساء، إلا علميه يطير لا مما ذلك، أشيه وما سقعل، إذا الخنين 
لالرجل العلماء بحص وألحق الماء، إلا علميه يطلع لا فانه العرس، ل الماء 
وعليهأول، باب من الرجل فشهادة هذا ل المرأة شهادة قيلت، إذا وقالوا؛ ذلك،، 

وهذاغالتا، الماء إلا محضره لا فيا الواحد الرجل شهادة تقبل إنه فنقول؛ 
وتحرير.بحثإ إل محاج الأخر 

تقبللا إتبما فقيل؛ فيها، ه محلففهده بيتهم يقع فيا الأمحلفال شهادة وأما 
أوبعد فيا يلمتوا لا حتى الوقت، نفس ق شهادتيم كان إذا تقبل وقيل؛ مهللئا، 

٠

٠سسوا 



1 ub رتىء؛إنساىتولإ1مادأهطي م الأ'محت واءات

)ح(وهسا. بن اطه عند حدسا »وحور<.< بن هارون وحدسا — ١٠٤٥
بم،أنيفيئوم،ضششهالأض

عنهاف وصي الخطاي—، بى عمر تمعن مالت ابيه عذ عمن، بن اممه عد بن ر>مالم 
أقمنأعطه هأقول! العطاء، يعطيني ونثلم عليه اطه صل اطه ومول كاف قد يقول! 

اطهصل اممه ومول ممال مني، أممزإلته أعطه مملت؛ مالأ، نرء اعطاي حش متى، إليه 
قحدْ،نائل ولا مثرف، عبث واتث انال هدا مذ جاءك وما )احده، ونللم؛ علته 

ثuلأهلأيهممل١أ.

انمتاء،من عنه اممه رصي عمر يعهلي وسلم عليه اممه صل الني كان [ ١ ت 
وماا>حلْ، وملم: عليه اف صل الني له فقال مرا(، إنه أممز *أغطه فيقول؛ 
ظتلذه.(ومالأقلاشنه قحده، ولانائل عترمشرف، وآست، المال هدا من جاءك 
نفى؛استشراف أو مسألة عن تايت، لر إذا الهدية قبول نحب أنه الخدين، هذا ظاهر 

بأنأي؛ بدللئخ، عنه اف رصي عمر أمر وملم اله وعل عليه افه صل الثمح، لأن 
منالمشهور هو وهدا مسالة، ولا نفى ، اّتثرافغجر من أوق ما ياحذ 

هذالكن إليه، أهدين، إذا الهدية يقيل أن الإنسان عل محس، أنه ا؛ الميم،؛ 
حثيفان ذللث،، أشبه ما أو بمنة صررا ه نفعل الإنسان نحس ل؛ إذا ب،ا مشروط 

أنجزائي هذا أوت أعطيتلثؤ، أنا وقت،: حان كلمإ المهدي يقول بأن المنة من 
يرده.أن بأس فلا ذللئ، أشبه ما أو أعهليتلثه، 

،٥ ١ الإرادات«)١; »سءى ١(، ١ ٩ االإماف«)U؛/ :١( 



الزكاةكتاب 

ليسعنه افه رصي عمر وملم آله وعل عليه افه صل الشي أمر إل وقيل• 
للاستحباب.ولكنه للوجوب، 

حاؤلرمر من ذلك ق لما مفسدة عليه يرسبا لر إذا للوجوب أنه والأقرب 
يه.أمر وسلم آله وعل عليه الله صل النبي ولأل عليه؛ الثرور ؤإدحال أحيه، 

لأنحرام؛ القبول فإن تخاء لا حياء أهدى إنإ المهدي هذا أن علمنا فإن 
الإهداء.عل كائكن، هذا 

أنهعلمنا إذا إلا مقبولة اللمهنان هد.ية أن فالصحح السلهلان هدية وأما 
تقبل.فإنها نعلم لر إذا إما تركها، الويع فهذْ أموالهم، الناس يعصي، 

اهاويث،،بن عمرو مني وهسر، ابن أحمثا الطاهر، ابو وحديي — ١ ٠ ٤ ٥ 
وسلماكافعلمنه ١^، صل؛ الJه زئوو أف أيته؛ عن عندافه، بن عذ^ شهاُسا، ابن عن 

أماش زثوو يا أعطه عم: له هئول العطاء، عنه افه رصي ا"قطاُب بن عمر ينتيب 
ومابه، أوئصدى فتموله ااحدْ وسلما: علمته افه صل، افة رسول، له ممال، مي، إليه 

يال،مثاوث،،<. نتبعه لاهلا وما هحدْ، ولاتائن، منرف، عيث وأئث المال هدا مؤ، جاءك 
ظبمأ:ني،مذبم،كان

المالهدا من، ءوماجاءك قال: حيث، وملم عليه اف، صل الني لأمر امتثالا ]١[ 
عنه؛ض رنحمح، ولأثثذُشٍئا شٍئا، لاثسأل فكان محيتمئرو،ولأشاهمممة«، 

وسلم.علميه الله صل الني عن أبوه، رواه الذي الحديث، هومقتفى هذا لأل 
عل،نحشمر كالذي يمتحق ما الإنان أل يأن افه رحمهم العلمإء أجاز لكن 

سزاله،له أبثح ٌّىء أحذ له أبثح من ٠ ممالوا سيء، عنده ولبس العثتإ، ه نف



1 ،jU ولإإقوادغ؛؛وسإلة اسلي،_ ئق بمءلا

لجئ(0كاءؤض؛لمأسينأحن، التعمق أن شك، ^٠ ولكن 
سهلاش:م[.

للأنانأحيايا محمل لا ما نفس بإشراف، يكون الذي المال من هل مل• فإن 
مطعم،أو بنزين محلة فتحت، لو وكإ مثلا، اJلاJية ق كالمح إليه ذهب إذا إلا 

الأولاليوم ؤيكون 
هذايتممه؛ الذي الثيء أهل من أنه ليخر الإنسان يذم، ءالخوامءاات 

ولغيره.له ثايتج هذا لأف ثيء؛ فيه ليس 

ابنوحدش ئال ومتؤ؛ ابن احيزثا الطاهر، أبو وحديي — ١ ٠ ٤ ٥ 
بنعمر ص الثعدي، بن افه عبد عذ بن.خ.ذ الثائب عن دلك بمثل شهاكف؛ 
ومئ؛ا.عثه اممه صل اممه رئول ض عنة، ال؛ه ونحي اظانمؤ 
تعيد،بن بمر عن بكم، عن ليث،، حددنا نعيد، بى فته حدJنا - ١ ٠ ٤ ٥ 

علعنه افث نصي ااقطااّإ بن عثؤ \ظنش ئاو: ١^ المالكل؛ عدي ١^١ ابن عن 
وأ-ميض، عملث، إدإ سلثج: يمالة، ل أمن إثه وأديتها منها يالتا الصددة، 

عليهاه صل اممه رسول عهن• عل عملت، لإل أعطيث،، ما حذ ممال! اس٠؛ عق 
ررإداوتلم• علميه اممه صل ار؛ة رسول ل ممال موللمثح، مثل مملث، وسللم، 

^سفئابنمأنشآلمحلو؛ضلا'.

علوأئسب، الأحرة، الدار بعمله نوى إذا الإنسان أن عل دليل هذا ق [ ١ ] 
بنعمر لأن 7ين"ا؛ أجرم يبململ ولا يأخذه، أن علميه "حرج فلا الدنيا من بثيء ذلك، 



ائْهاةضتاس 
—١٧٢

ماحد قال: اه عل وأحرى ض، عملت إنإ له: قال لما محه اه رصي الخطاب 
أثالاياب، فهدا الدنيا، لأحل إلا لابمملأولا الذي الإنسان خلاف أعطت؛ 

شيئا.أحرم ينقص لا ذلك فإن اعملي ثم فه، عمل من 
عزض يعمل آحر شخص ولن الدنيا، لأحل العمل يعمل إنسان بن وفرق 

تيه.بحسب الأحر من له فهدا الدنيا، أراد أنه قلبه ق يلاحظ ولكنه وجل، 

أ-ئمبيوف، ان حدثنا الأكئ، نعيد بن هاووف وحدش -  ١٠٤٥
التعديابن عن نعيد، بن م عن الأثج، بن بكي عن الحادث، بن عمرو 

حديثبمثل الصدمة؛ عل عنة اطه رصي الآطا'آ-، بن عمر انتعملمتي مال: انه 
.،^١



دابضاهةارممعاىاسذي1

واب|لراذؤاهمصضاس

ضالزناد، م ص ب، ين ثي1ل ك خنس، ين زمث خدتئا - ١ ٠ ٤ ٦ 
نابالشغ >ردأوث، ،: Jliؤن1لم علنه اممه صل ١^، ئزيزةثنأبغثه عذأي؛( الآمج، 

والاو«لاأ.ص خي ١^،: ض، عل 
يوص،عذ ومت،، ابن أ-جمرثا مالأت وحرمله؛ الطاهر، أنو وحديك، - ١ ٠ ٤ ٦ 

علنهاممه صل افه رسول ال هريرْ؛ أف عن المسستا، بن تعيد عن شهاب، ابن عن 
الالاا.وحب الخةاة، طول اس^نث حب عق نايئ، الشنح اادل_، داو،ت وتئم 

سمحد؛بن ومحه منصور، بن وثمحد بج،، بن يش وحدثنح، - ١ ٠  ٤٧
محال،؛ Jliأنس ض قادة، عن عواثه، أبو عش: ما'و أؤ( عن ئمز 

علالخزصن استان: منت ويئسث، ادم ايى رربجرم وتت؛.' علمنه اش صل افه ننول 
اه،

بنمعاد لجدنا قالا: أقزلأ بن ومحمد ،^،، lilأنوعئان وخدش - ١ ٠  ٤٧
بمثله.؛ JlSوتلم علمنه اممه صل اطه ش أف أنس؛ ص قتادة، عن أيٍإ، حدش هشام، 

يم،ين محي ^: li ،.j\kه ق ئ محي - ١ ٠  ٤٧
اممهصل الؤي عن ماؤك، بن آنس عن محدث ؛ تمنتج؛::iSقال: سعنه، 

لجونهزطإ،يمْ.

حبالأمران: هذان معه ويثب ___،، الإنسان أن صحح هذا ]١[ 
المال.وحث، العيس، 





وابماذ،لأبجآدموادبجاصثث
^^^=—^—^=^—^=^—=^—=١٧٥

بمأذنيآدموادتيلإبجو1ث

Jiiنقئينس ثثعأ:ئمحر، خ؛،بملأئثامحينمح، 
قالقال: i_ عى قاذة، عى عواثه، آبو - حدسا \لأ-نتبيأ -وقال أح^ردا عش! 

واديالابمى مال مى واديان ادم لأس ررلو'كاف وسلمت عليه اممه صل اممه ومول 
ا.واب<،ل من عل اف ويتوب إلا\ذؤ\ب< ادم ابن ولايئلأجوف ياكا، 

نمحثد حثكا \1و: ١؛^ قال ؛ jlL:ؤاين \ٌ ١^ ثخئكا - ١ ٠  ٤٨
سمنتقال؛ مالك بن آص ض محدث قتادْ سمعت دالت صب؛ أحإريا جعفر، 
موثه؛كال ثيء أم أرل، أميء أذري يلأ يمول؛ وملمم عليه اش صل الله رئول 

•عوائه أيي( حدين، ببض 

انالأنأن الواير! هو وملم عليه افه صل الني به أمحر الذي هذا [ ١ ] 
يملألا  ١٠لكنه ثالثا، لهها لابتغى مال من واديان له كان قلو ماله، يكثر أن يتمى 
ضامريزال ولا قره، ق دفن إذا إلا يملؤه لا أنه معنا0 المتابا،، إلا ادم ابن جوف 
منأف يعني! داءت،اا، من عل الثه ويتوب ١١الزيادة، يهللب الحياة، دامت، ما البهلن 

عليه.يتوب تعال الله فإن المال وطي—، بالمال، والبخل الشح، من تاب 

الفورعل واجبة وهي طاعته، إل تعال اممه معصية من الرجؤع هي والتوبة 
كانؤإن منه، يتخلص أن مه فالتوبة محثما كان فإن الإنسان، فعلمه ذب، كل من 

يدل.له كان إن له أوتل. به، ياق أن ثركه من فالتوبة واحتا 

توتعال تيارك الله قول من ماحوذة داب،ا، مذ عل الله ررويتوب الحملة! وهذه 



الاضاةضتاس 
^م\د===—^=د^^ددد^=سك==

•همعأهإنمحسرآكزب أثم نتن لاثقنطإمن أمسية؛ آس/بجإعق افين وؤزثعتادئ 
تالزم:مه[.مأتمورأمحره 

عنيوص، أ"محفي وهب، ابن ^-fS^ عش، بن حرمله وحدش - ١ ٠  ٤٨
»ونئاو: انه وتل؛؛ عانه اممه صل افه زئوو عن مالك، بن أنس عن ثهايت،، ابن 
واف١^١'--،، إلا ينلأداْ ولن آحر، واديا لك أن أحب لهب بن داث ادم لأبن كان 

ا<.ثابج ثن عل يتوب 

حدساثالأت اممه؛ عد بن وثاوول حزي—،، بن وهم وحديي — ١ ٠ ٤ ٩ 
لإاسئ شس :ذوُل: غناء' نمنغ ثاو: ^ م ض محثد، نن خياج 
وادملء ادم لأبن أن ُلو يقول" ومئم عليه الاه صل افّ رمول نمعت يقول• 

عليتوب واف ١^١'—،، إلا آدم ابن بنلأمس ولا مثلث، إليه ؟كون أن مالألأخت 
زمئال:رؤا:ة وق ئزأم ١^ ئأدأذرىأمن ئاس: ا;ن قال ثنئاب«. 

اقمح.لأأذريبيامآل.َيم:
س،ءذكائئم،صدائد،ضم

أهلقراة إل الأشعري موتى أبو بعش مال،ت أمحه عن الأنود، م بن حزيب 
البصرةاهل ■حيار أئتم ممال؛ المراق، قرووا مد وجل أليؤ علة ئدحل البصرة، 

ثنلأوب ئثث ي ئوبخب كفثن \خو ئمحب زلا:طوثن !١^، نماؤuا، 
عمثانسيتها دماءْ، والشدة ^^، ٥١١ق نشثهها كنا محورة مرأ ^١ وإدا مبلكم، كاف 
زلا:نلأ^^١، زاد:ا لأثر ناو مذ زاد:دان آدم لأنن كال لز مأها: خفظت ئد أف 

اكبمات،بمى ممءها ^؟١ ثوزة نقزأ زة ١^١^،، آذم؛لا انن يزف 



لأب،،أد،اوادوازالإسىةثبابلوان 
̂ ١٧٧ًض_ضضمحٍء=^==ءًًٍء== 

ئ5تبمعلول، ما؛١ آمنوا!أمولول ١^٠^؛ أي يا منها؛ حففئت، أي عير قأسسها 
١^^١؛.شا/لمحهاقم Jأغناتiلم، ئهادة 

منهاتفوائد، فه الخديث، هدا [ ١ ل 

البصرة،أهل خيار أمم القراء لهؤلاء عته افه رصي موصى أبٍا شهادة ~ ١ 
ثعلممى ررحيركم وملم! آله وعل عليه اممه صل الني قول من مأحوذ وهذا 

اكزآنوعده«ره.
والتلاوةاللفغلثة، التلاوة والمراد رردارلوها،، فقال! بتلاوته، أمرهم أنه ٢— 

انوالإنفاJباءه، المعنوية التلاوة وأما فقراءته، اللفظثة التلاوة أما المعنوية، 

ولآو؛يءأفكك-ص بملوئٌر ءاد؛نيمآوثب ُؤاف؛بم تعال• قوله معنى وهو ح،ا، مأمور 
١٢١.]

لقوله!القلب قسوة إل تودي القرآن تلاوة عدم ق الأمد طول أن ٣— 
وقد٣(، 1لوب،ذنىكال ص ء كفم ه ثوiلم بموثن ررزلأ 
٠!قولهر ق الله رحمه ؛ القوير عيد ابن المعنى هدا أخد 

؛مح،دياقائانلمحؤوابم،علدنسالئزالبم 

عن٥( ٠ )/١٢ رقم القرآن...®، >عام من ارخركم باب القرآن، فضانل كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
اشعc،.رصي عشان 

عل،اءعن الخبل' الدمشقي المالخي المزذاوي القدمي يدران بن القوي عبد بن محمد هو؛ )٢( 
-٤٥٩)آ/ مفلح لأبن الأرتن.® الممد  ١١ينفلر: -(. ٠٦٩٩)عام توق ا-لنابلة، وفقهاء العربية 

الشرعية،)ٍس:هبم(.الاداب ق اأالألفية )٣( 



اثماكاةكتاى 
————^^—^=^ث==^=١٧٨—

وتمهل،بتدبر، يقروْ لمن لكن القلب، يلئن القرآن قراءة من فالإكثار 
للمعنى.ف وتم 

كانإذا حمحوصا يدم قد الشهرين ق ولا الشهر ق القرآن بجم لا والدي 
يقرأالملم لأف القرآن؛ هجر إنه لا لكنه بحفظه، عليه مى قد تعال افه 

السور.من يتيسر ما وكيلك الفاتحة(، )ق الصلاة ق يقروه يوم، كل القرآن 
يالثا®واديا لايثعى مال من واديان آدم لإبن ررلولكف الكلإتت هدم أن ~ ٤ 

وقست،ولكنها القرآن، من نسخح، ولكنها القرآن، من أنزل فيإ تتل قراءة كانت، 
ررثاالثانية: الأية وكيلك الهمان، ْن لا الأحاديث، هن الأن قصارت الثثة، من 
لكنالقرآن، ق ثابتة موجودة هل.ه د٠عالول،، لا ما ثقولول لإ امنوا الدين أتيا 

تعالوافه سمحت، هن.ه القيامة® يوم عئها فتنألون أعناقكم، ق نهاية رادمحكثب 
١ؤيشت يشاء ما يمحو 

باكمالها؟محورة عل يقع قل. النسخ أف منه يوحل. هل قيل: فإن 
نح.ما منها نح ولكنه باقية، أنيا ومحتمل هدا، محتمل ءالحوا'<س،ت 

عينيملأ لا وقال: الآراب،، عينيه ل وصع الميت، دفن إذا الناس بعض تن؛يهت 
الإهانة.س شيئا فيه لأف هل؛ا، محوز ولا غلط، وهذا التراب،، إلا آدم ابن 



بابلي|ساص،ضهمةاضض
 ====^ً=^^^===^=ًً—^ًً١٧٩

ب،ن ئياف ه قالا: نمر؛ زان >س، ئن زمث ك - ١ ٠ ٥ ١
عيافث صل اض زئوو  Jliهاو: هزئزة أى عن الأتيج، عن ١^^، م عن 

•' الص؛اا غز الغز ولكي العرض، ئرْ غن الؤز ُليس ذتلإ•' 

إلاعنده ليس إنسان من كم والسلام، الصلاة عليه اف رمول صدق [ ١ ] 
عندهإنان من وكم به، ييتم ولا المال، إل يلتض-تا لا عني، قليه ولكن قليل، مال 

يشع.ولا يأكل أوكالذي كالفقير، ولكنه كثيرة، أموال 
غيا؛قلبه كان ؤإن فقير هو مال عنده ليس الذي لما: للظاهر بالشبة ولكن 

بعضمن يقع وهدا الزكاة، يقبل لا أنه علمنا إذا إلا الزكاة من نمليه ولهذا 
عنه،نحمي لكن بمالها، لا وهو الزكاة من ^*٥^ الع؛ن، الفقير هذا يرحم الناس، 
محوز.لا وهذا ذلك، أشبه أوما أوهبة، صدقة، أو هدية، أما عل إياها ؤيعطيه 

إيائوأعطاه الزكاة، يقبل لا الفقير هذا أة الإنسان ثلم إذا نقول: ولهذا 
قتدخل أن قبل ما زكاة أما لوعلم الفقير هذا لأن منه؛ تقبل لا فإما علمه بدون 
حرام.وهاذا إرادته، بغير ملكه ل دحلت، هد فتكون ملكه، 

محاج؟أنت، هل أفول: أن أحدا أعطي أن أردت، إذا الأفضل فهل قائل: قال فإن 
والأمرفاعطه، ، iLJJUأهل أنه ظتك عل يعلب، دام ما لا، فالحوابؤ: 

ر0؛،تقدمركإ مقبولة فإما بأهل ليس أنه بعد فنا نيها لو حتى وامحع، ش~ —والحمد 



ايوكاةضتاب 

الفهظ خ  jaiبمال انس بعض أف ظط عل يغيب عصر ل ة إذا إلا اللهأ 
بعضهمفصار فدوا، الناس لأن الزكاة؟؛ للث، تحل هل ونقولت أل، نأن بأس 
علالناس دام فا ؤإلأ حو، أوبغثر بمص مواء المال عل محمل أف إلا هئ له ليس 

أهلس أه ظطئ، عل غنبج مش بل المزال، إل محاج لا فإنه المتمم الهدى 
تسأله.ولا إليه، الزكاة فأد الزكاة 

٠٠٠



داوات|مدما،غوج،سز،>ةاسني1
١٨١ًً—=—^^==—ًًًًء—ً—ًصء—ً 

سنهنايحججرخرةاممس1

نقمحه وحدثنا نني•)ح( بن اللط أ-جمردا §ش، بن يض وحدسا - ١ ٠ ٥ ٢ 
عناكري، تعيد أي بن نعيد عن ليث، حدسا هال! الالمظ~؛ ق —وماوثا تعيي• 

اهصل اش ومول هام يمول! الخيري تعيد آيا سخ أيه تند؛ بن اش عبد بن عتاصن 
Uي الأا.ثبى عوتمزمحا أخشى U زاف، ررلأ M: الأا,ز، فتج، وص 

بالئئ؟الخبُ ايآق افه، ونول يا رجل• صال الد-ئيااا، رخرة من محم افه تمج 
هال:دالت،؟«، اكص هاو: م ونئثإناعه، عأته اف4 صل اف رثوو هصشت، 

وتلم!عليه افه صل افه رسول له ممال ُالئئ؟ الخير آياق افه! رسول يا هنت،؛ 
محلإم؟!لأتيى؛باوئ:قوطاأنمملم

أنسث، ، J^JIانيلم، خاهزتاى ه ^١ خش آئش ١.^، آه إلا 
ثأحدومن شه، له ^؛١^ مالأيحمه يأحئ- همن ،، ^lLه٠تادت ،، L^Iم يالت،، 

يطظماكي:لإثلأ:لإ«لاا.
;Jij|y4هذا^]١[ 

كخهو_اراتبة حهلب نوعان! الخطب لأن العارصة؛ الخطبة مشروعية — ١ 
الخهلبة؛يقتضي الدى بب الوحد فإذا يسب،، لها يكون عارصة وخطب الخمعة، 

•فيحطب الأسان يقوم أن وملم عليه افه مجل اليي هدي من فإن 
زهرةمن تعال اطه تمج يا أمته عل وملم عليه اطه صل المى حوف ~ ٢ 

منه؛ان الأنعل نحشى وهذا وغيرها، والمساكن، والبنين، الأموال، كثرة الدنيا: 
هوالغالب،.وهذا الصلاة، وعن افه، ذكر عن يصده لأنه 



اتاْهاةكتاس 
^——=^^=^ًءش—— ١٨٢

الدنيا،زهرة بالخير يريد يالئز؟® الخير اياق اش، رمول اريا الرجل• وقول 
ذلك،.حاف، وملم عله اض صل الني لأن رربالنزرا؛ وقوله: 

ارادئ°ض'بل دقيقة، مئن هنا بالساعة ا،لراد وليس ثاعه(<، >امصنث، وقوله: 
والكثير.القليل عل تطلق العرية اللغة ل الساعة لأن يلت،؛ ولو الزمن من 

لريعني: الأصل، دون الكيفية عن فأل قلتؤ؟؛،، اركتما قال: *ثم وقوله: 
النيحافه ما يعرض أن أراد الرحل هذا لأن قلت،؟اا؛ ®كتم قال: قلت،؟ ماذا يقل: 
كانهيعني: قالث،؟®، ®*كيمه له: فقال اثال، كثرة من أمته عل وملم عليه اف، صل 

اغ،رسول يا ®قلت،: قال: عليكم؟! أحثي إق أقول: وأنا هذا تقول كيف يقول: 
حير®،إلا يأي؛ لا الخير ررأ0 وملم: عليه افه صل الّ؛ي، فقال يالئر؟®، الخبث ظا 

®أوحبٌهو؟ا®.قال: ولهذا الدنيا؟؛ علينازهرة ادله فتح حيرإذا هذا هل لكن: 
عندالصاني المال ®نعم مرا، يكون وقد حيرا، يكون قد لا، الجواب• 

الأنلورأدتؤ هوالواغ، وهذا مرا، يكون أته العالم-، لكن ا، الصاني٠ الرجل 
أتهملوحدمحت، ذللئخ قبل وحالهم المال، فيه كثر الذي الوقت، هذا ل الناس حال 
سيرة.واخز قلوبا، وأسلم الهلاءارتؤ، عل إقيالأ أشد ذللئ، قبل 

ولكنيئبت،®، ها كل ®إن اللفظ: -إازا الثبح® يست، ما كل ®إف قال: نم 
يعني:أويلم®، حثطا بمتل ®ما ؛، الثبح®رينتن مئا ®إن أصح: الأحرتم، الرواية 
مايحني: حبطا®، يقئل ®ما منه لكن حير، أنه ؤ يعرفكل الأرض سنه الذي الربيع 
الهلاك.من يقرب، يعني: ®أويلم"، وءود-،، بطها ينتقخ ثم الدابة تأكله 

(.٣٢ ١٠ح؛ان)ابن وصححه (، ١  ٩٧أحد)إ/الإمام يمعناه أحرجه )١( 
لمملفنا وباق (، ١٤٦٥رقم)المامى، عل الصدقة باب، الزكاة، كتاب الخاريت أحرجها )٢( 

رص:هآأ(.



صضزهمةاسواواو|مدما 
=—==ً=ً—ً^=====—ً^—ً١٨٣==

إذاما بالمطر تنبت التي الأرض ق الباتات بعض ففي مشاهد، ثيء وهذا 
وزهرة.حضرة أته ْع ملك أوكادت هامحت، الإبل رعتته 

إذاررفق اكل بحقه، المال أحذ للذي مثل وهذا الخضر((، آكله ررإلأ فال: 
أنسث، الئنض، ءانتمنت، الأكل؛ من امتلأت بمي: خاجمم«، ائتلآُت، 

الإبل،أكلت، فإذا صحبتها، يإرمون والذين الإبل رعاة يعرفه ثيء وهذا ا(، بالت، 
رحليها،ذر؛جت ثم الشمس، امتقيلت، وامتلأت؛ خاصرتاها وامتدت وسبعت،، 
قالكإ فتاكل، تعود نم ومصم، حم، قل بطنها ل ما فإذا دثل3ل، أو تبول وحعلت، 

بمني:اراجرت(( احرت((، ثم بالت،، أو واللام: الصلاة عليه البي 
ينزل.حتى هكذا تفعل نم وعيلْ، ثم ثانيه، وتمصغه همها، إل معدما ل ما قنرج 

منليس عامي، صابهل هذا حلال، فإنه محر حيوان كل العوام: ؤيقول 
كلأن معناه وليس حلال، فهو محر حيوان كل أن نسمعه: ما هذا لكن عندي، 
حراما.يكون يجتر لا حيوان 

أحهري(يال،: ومت، بن اطه عبد أ-جمريا الطاهر، ابو حييني ١—  ٠٥٢
أفا-قدري؛ سعيد م عن بمار، بن عطاء عى أسلم، بن ثني عن أنن، بن ماللئ، 

٣اف تمج تا علبجم أحاف ما *أحوفج يال،: وسلم عليه اف صل اف رسول، 
الأرض((،رابز'كات قال،: اف،؟ رسول، يا الدثا رهرْ وما قالوا: الدئثا((، رخرة من 

لأ:اقبالخؤ، إلا الخيُ يق ررلأ قال: اوالشز؟ ثثل:افي اه، ننول ا ي:قالوا: 

اخوُت،نم الئص ١<^، ائثدُأ، إذا خش لأؤل ةإٍا ١-،^، 



ادكاةكت1س 
^٤٨١^=^^=—==^^ً—ًًء—ًشمً—ً=

jLأحيةلثن حلو0، حضره ائاو ^١ إل هأكلش؛ عادت ئم وسغ، ، ويا
يأكل'قاثدي حمه'قاؤربغم أحده وس م، اشوثة سم حقه ق ورصعه يحمه 

ولأيشع،ا.
هشامص إ:تراملم، انتاعل:ئ ^ م، ئ;ن م - ١ ٠  ٥٢
عطاععذ مبمونه، م بن هلأو ص كثتر، م بن ءلإى عذ الدنتواي، صام، 

علوسلم عليه اطه صل  ٠٥١رسول جلس قال• الخيري ُثيي أيا صر بمار، بن 
منعوتمم محح U :ءى علقم آلخاف ئ ررإن محال: خذك زظتأ الو، 
سكتقال: اش؟ _ الإثبالئئ:ا أث:أق زيل: ممال وزشها«، الدمحأ زئزة 

اهصل اممه رسول يكلم ثانك ما له: مميل وسلم، عثه اممه صل الله رسول عنه 
ةئايى:صظةاوس

مئايئيتؤإل الخيرباكر، لأيأق ®إثه ممال: حمده، وكانه الثائلا< ه1.ا ارإل وقال: 
خاصزت١uانثوت ^١ خز أئث، ^^١ 1-^، آكله يلم؛لا أن مثل ١^ 

LI^I ، يلن،خضل اقال هد.ا نإن نتنت،، م وثالث،، قلطن، القض، مذ
-أزءاشٍل ٣ اكلمئزبمنضثاسن 

ييكليثرحمه'كاذ'كالل'ى مذيأحد.ْ نإيه وسلم-؛ عثه افه صل اممه نمول قال 
ُ.اام١٠ةااا يوم سهيت.) عليه ويكون يسح، ولا 

منوالخدر التحذير عل الدالة الأحاديث ق سق ما الحل•ين، هن«ا ق ]١آ 
افهقال وق، وجل، عز اه طاعن عن سغله قد لأما الإنسان؛ عل هتحت إذا اإا>نيا 

يثنءتيم هءأرؤحا ؤهئ0سلىإفيماسثا وملم: عليه  ٠٥١صل محمد لنتيه 
[.١٣١]طه: ه ديعه،رعث،ءدأش 



دابتامد«|اضضزهمتاسسا
 ===^==^=^====^=—ًً^—١٨٥

الفوائد!من وفيه 

القرآن،غر ق الوحي عليه ينزل لكن وسلم عاليه اف صل ال؛ي أن ~ ١ 
احياثا.بل دائنا، ليس هذا لكن القرآن، غثر ق إليه يوحى أنه يعني 

®هأفاىلقوله؛ شده الوحي نزول من محي وملم عليه افه صل النتي أن ٢" 
قأم الصيف ق أذللئ، ندري! لا ونحن العزق، يعني؛ الث-ىتاةاا,أ عنه ينتح 

لأنهالوحي؛ هو العرق هذا سبب أن الخدين، من يجتا الذي ولكن الشتاء؟ 
إله•أوحي 

علمحمد فإنه الامتيضاح ، LllJkjيريد السؤال أورد إذا الإنسان أن ٣" 
مايورد الإنسان أن يكون! ما أفضل من وهذا حمدْاا، راوكأيه الراوي؛ لقول ذللئ، 

أيصاهو ه نفق الذي الإشكال هذا وربعا ه، نفعن ليزول الإشكال يوحيح 
هذا.عل فيحمد الأخرين، عند إشكال 

ونحنالسائل، مكان يرى أن أو التعنت، نيا يقصي. التي الأشياء إيراد لكن 
فيعاخصوصا هذا يظهر قد لكن وحل، عز الله عند قاليان، اليايتؤ، ق نتكلم لا 
يهليرلر امحللاعا عندي إن للناس؛ يقول فكانه المعثم، به يعارصى موالا أورد إذا 

لوحتى حثن، فهذا المعلم قال فيعا ليسترشد يسال لكن إذا أما المعلم، هذا علميه 
شيئاالعالم يقرر أن أما به، باس لا فهذا واليان، المجادلة ءل١لتج أنه فرض 

محالفه،بعا إنسان ياق ثم القرآن، س أو الأحاديث، س مثلا ويتنبطه واصحا، 
أنهشلمثج ولا الأدب،، س ليس فهذا عندك، ليس ما العلم من عندي أن يعني وهذا 
يتكلمأن الإشكال هذا عنده الذ.ي هذا يستطع لكن الإنسان، عند إشكالا يورد 

مكانآخر.ل المعلم مع 





تغوي|،إلأمجنيزهمواكىباب 
 ٧٨١====^===—=============^

ؤيفلهرهاالسلعة، ق التي العيوب بمي أن مثل بغش، يأحذْ أن لغس• ا٠ 
•حد لمظهر 

منيأحده ما فإن الأكمل الوجه عل بوظيفته يقم لر فمن لوظائف، اا 
تمنها صور، له وهدا حق، بغثر يأحالْ المرثب 

أنذللث، من وأمح المحدد، الومت، ق الحضور عن الإنسان يناحر أن أ~ 
للحضور،المحدد الوقت، ل أتى أنه الحضور( )لفر التحضير لفر ق يكتب 

بالباطل.المال أكل وب؛ن الكدبح، ين فيجيع 
الدوام،يتتهي أن قبل حرج إذا فإنه الدوام، ينتهي أن قل نحرج أن ب- 

خمسله فتبهى المادسة، إتمام قبل وحرج ساعاتر، محت الدوام أن وقدرنا 
أيامكل هذا كان ~إذا الراتب من محصله ما ندس أن فمعناه فمهل، اعاتر م

حق•بغتر الشهر" 

بأنالأمر هذا إليه وكل الذي المباشر الرئيس يمح العمل ق أحيايا مسألة! 
يكتبها، موفالتي، الساعة عن يتأحر أن أو الفلأنية، الساعة ق ا،لوظم، بجرج 

حضوره؟عند الموظف، 

أععليكان إن يمح؟ أن له هل الرئيس أو المدير هذا نسأل! أولا؛ نقول؛ 
بأس.فلا الكيرى المؤولة الحهامت، من صلاحية 

وقت)كتابة التحضير فعند حضر، ثم محاعه يتاحر أن له محمح إذا ثانتا! 
يجوزفلا ه التاسعة الماجة إلا محئ م وهو الرسمي الدوام يكتب كان إن الحضور( 

ؤإلأله، ؤيمح عنه، يعفو أن يمللث، لا الماثر الرئيس أل عل يدل، مما وهذا هذا، 
.٠٠عنه وعفونا أحزناه، ارقد ملاحفله! ؤيكتس، التاسعة، ازعة حفبمرت اكتب! لقال! 







الزكاةضتاب 

علفحمل العادي، الوقت، ق عمله إل مشى أنه افرض مثلا ؛عني• ُه، بأس لا 
ذللثؤ.أشيه أوما السيارات، ق مزدحما السوق صار أومثلا تعهلل، السيارة 

الإنسانأعهلي فإ ؤيصر، ه نفمحاهد فانه العمل أثناء كل أصابه ؤإذا 
ويغتسل.فاليازم_، ماء وعنده كل كان ؤإذا ؛، الصبرر س أومع عتياء 

ؤإلأبافه؛ يستعين لكن أشياء، وتصيبه يتأثر أن لابد الإنسان أن وصحح 
له.ويتح مثلا، المدير س يستأذن الحمل ترك له يبح العير هدا كان إذا 

إبراءهل.ا ؤيقول! جزءا الراتب س ^؛؛2^ أن مثلا يثرع هل قيل! فإن 
كدمة؟

١أونحوه ا،لدرمة صنووق ق ترده أن الواحس، لأن إ ينل؟ وماذا فالخواب 
كالذييالثح يبتل فإنه حمه بغير المال أحاو من )كل القاءدةت حال كل قعل 

أكله.ينفعه لا يثبع ولا يأكل واللمءي يشع(، ولا يأكل 
يأكلالخؤع، منة يسمى زمان نجد أهل عل أش أنه مث ألكبرُا حدثنا ولقد 

بالللنفسه، الحمل اكل مما أكثر بل الحمل، يأكله لا الذي الكثثر الأكل الإنسان 
اش!سبحان أبدا، يشع لا ولكن والنهار، 

قتمرا لهم واشترى البلد، إل ونزل عنال، عنده كان رحل عن وحدثونا 
البلدس رأسه عل حمله ؤيأكل، التمرة يأخذ وجعل رأسه، عل وحمله كثثر، زنبيل 

فنإباح، المح ق أفعلر قد كان أنه مع ويأكل، يمسي وبدأ المأل، ليعتلي بتانه إل 
قيصغ ماذا فتحي! يشع؛ ب وهو انتهى قد التمر إذا بستانه مكان إل وصل 

عنالاسعفاف، باب الزكاة، كتاب اJخاريت عن عنه اش رمحي سعيد أي حديث، من جرء هو )١( 
(.١٠ ٥٣)رثم والصر، التعفف، فمحل باب الزكاة، كتاب ومسلم: (، ١ ٤  ٦٩رقم)المسالة، 



لأمجضزهمةاسبابهيد4أ 
١٩١ —

الغداء.هات قالوات إذا أنه أحل من الاشية عند الزنبيل جعل إنه شال! العإل؟ 
الماشية.أكلته تاؤيلأت قال 

ئيء،عليه يزد لا هاوا بافه— والعياذ — يشع ولا يأكل الذي إن لكم؛ فأتول 
اممه،عليه يئس أن إلا -يذا يبتل وسيلة— ~بأي حمه شر المال يأخد الذي فالإنسان 

آخر.ثيء فهذا فيتوب، 

افه،مبيل ق ينفقه كان إذا لصاحبه الصاحب ننم الصالح المال أن — ٦ 
ويسالكالناس، J؛j، وينثرها الكتب ؤيهلبع العلم، وءلالتv والميم، القصر، يعهلي 
الصاحبنعم إنه نقول• مال وهذا ماله، عل يغبهل- أنه شك لا هذا الخمص، محلرق 

لصاحه.



ادكاةكتاس 
===^^=ًًً^=====^^ًءت== ١٩٢

بابه؛،لاصفناثو

عنعلته"؛ رئ "محا انم ني مالك عن تعيد، نن محه حدكا - ١ ٠  ٥٣
منناتا أف اهدري؛ تعيد م عن اللنت، ثنيي ئن عطاء عن ث-هات، ابن 

د1عطاهلم،سألوْ م وت1لم عاثه افه صل، اض وئول مالوا الأئصار 
دمنعنئم، أدخرْ قلن حم من عندي يئن ُرما مال؛ عندْ ما مد إدا حش 

أحنأعطي وما اف، يصتيْ يصن وم، افه، نمو بمتغن ومن اممه، سمه تنتنفف 
الصر<اامى وأرتع محر عطاء من 

عنمعمئ، أحندا ، lj١Jثi١عد احندا خمد، بى عد حدثنا ١" ٠  ٥٣
.٥٣الإنثاد، غدا الزهري، 

مئل،U وأنه واللام، الصلاة ض الني وم عل دلل، الخدين، هدا ل [ ]١ 
عليهالله صل النثي سألوا عنهم الله رصي الأنصار من، الخإعه فهؤلاء أعهناه، إلا مسا 

عنده،ما نفد حتى فأعطاهم، سألوه تم فأعطاهم، مألوه تم فأءهلاهم، وسالم آله وعل 
أعطاه.إلا الإسلام عل شبا مثل ما واللام: الصلاة عليه كرمه من وهذا 

هنفعود إذا الإنسان وأف والأستعفاف، الصر فضيلة علي دليل أيقا وفيه 
متهاتا،لصاس_اكثيرة، أن وتعلمون عاليه، آعانه يعني،! افه، صزه الصر عل 

ايحال،.منر الخال ودوام فليصر، واحده، إلامره اليوم ق فلولريأكل المال؛ لة ق" 
ومحتس،.يتمر أن فعليه مثلا، الإنسان يمرض، رصن م٠ 

عليهالني قال ~كءا الصبر لأن ومحتب؛ يصبر كدللئ، ٌّىء، له لمع ض٠ 



ااامموغف<اسا|اسدد|
̂ ١٩٣ذضتًثءثٍٍٍ_ٍءًٍٍٍ__ 

معوتمشى وصابر صر إذا لأنه منه؛ أوسع عطاء أحل أعطي ما واللام" الصلاة 
يعيشلن القدر مع يتمس لر من وية.الت والهلمأنينة، الراحة عل حمل القدر 
خميدة.عيشة 

العفة،عل يعينه أي: اف« يعئة بمثتفف رآومن واللام: الصلاة عليه وقوله 
إذاأولكليهإ، المال، أوغناء القلب، غناء وحل عز افة يغنيه اف* يثنؤ بمتغن ®وس 

افه*.>اومنضنيصمثة وحل، عز اممه أغناه الله عباد عن ءند0 بإ استغنى 

منوأرتع حيث غطاء من أحد أغطرَ، ®وما قال: الص؛ر، عل عهلف ثم 
ولامن،امحرورة وررعطاءء ل)رءطاء(ا، صفة أنيا شك لا ارحيثا(< قوله: الصزءا، 
فتكونوأوسع، حيرا عهلماء أحد أعقلي ما الكلام: صار رامنء حيفنا ؤإذا الزائدة، 

الصبر®،من وأومع حم عقناء ®من اللفظ: عل محرورة تكون أن ويجوز منموبه، 
وأنهذللث،، صح إن يالرغ مروية أنها صح إن أما الصحح، إعراتها مقتضى هدا 

وحهعل نوولها أن لأبد فها واللام الصلاة علميه العرب أفصح ؟ها نقلق 
منأحد أعقلي ما أي: القطع، عل محذوف مبتدأ محر ®حير® فنقول: صحح، 

إنإالقهي لأن صعيفح؛ هدا مثل ق القهير لكن الصبر؛ من وأوسع حثر هو ععلاء 
يجوزفإنه الصفة، هده إل بمتاج لا وصار أحرى، بصفة الموصوف ع؛ن إذا مجوز 

حواغطاء أحد أغطل ءوما هدا: بغير روي الحديث أن والذلاهر _^، أن 
فيها.إشكال لا الرواية وهذه ٠، الصز*ر مى وأوتع 

العمل.حنس من الحناء أن عل دليل الحديث،: هدا ول 

٤ ٦٩رقم)المألة، ص الاتفاق باب الزكاة، كاب الخاري: رواية ص :١( 



الزكاةكتاب 
١٩٤ —======—

وابهياصادواح1هة

عناقرئ، لإخنا عد أبو حدسا نته، \لي نن تكر أنو حدسا - ١ ٠ ٥ ٤ 
معذ ثر؛ك"؛ ابذ ~ومت ئرحب؛و حدش أيوب، م بن نعيد 

وتلمعليه اض صل اممه رسول أف العاص؛ بن عمرو بن اممه عبد عى الخبلى، 
ُ.اتاْءا غ اف وسه ، ١٥١٥^ورزى أنثم، نن آهاخ ®ئد ثمالت 

الأثج؛تعيد وآبو !،، ١^١٥وعمئو شيبه، أنج( بن تكر أبو حدسا — ١ ٠ ه ٥ 
ثنمحقن ^؛!١ ي، ئ زثيث وخدم )ح( \س خدثئا زكإ، ^؛؛١ 

يال،تمحيرْ ى عذ ورعه، عذأي المنماع، ثن خانة عن كلامحا أسه؛ عن كض، 
ُ.ةودا((ا محمد ( jTررى اجعل ®اللهم ونئأ.' عش اممه صل افه رسول يال( 

فهومماح!الثلاث الخصال لهذه ومحق من [ ١ ] 

عروجل•فه ت يحني ®أنلم؛؛ الأول(؛ 
يكونلا بحيث الماس عن وتكمه تشه، ما يعتي؛ 'قمامحا®، ®رزى الثانية؛ 

وأثره.لهلغياته سببا 
يمكنلا آتاه بإ وقنعه كمامحا، ززقه إذا افن لأو لأ1ه«، اف(؛ذإ »_ والثالثة:

الفلاح.وينال بإسلامه، ربه عل يقبل وحينثل• غثره، إل يتهللع أن 
-^٥متمن، أنه نفه من وجد إذا ان الأنأن الخن هدا من واكصود 

®مت.قال: واللام الصلاة عليه الرسول لأن بالفلاح؛ محنيشر الملاث الصفاُت، 
الفلاح.عنوان الملاث الخصال هذه فإن بالفلاح؛ فاليبثر ^١١، ٥١

الظاهرةووا،ا محمي. آل ررى اجعل ®اللهم واللام: الصلاة عليه قوله ]٢[ 





الزكاةكءب 
ً===د=—ً=====^=ً؛=دً ١٩٦

عنهوجل عر النه مى لما ارتكاب فهو يجوز، لا فالإمراف ]الأماف:ا"ا[، قمبواه 
•وجهآحر من للمإل ؤإماد وجه، من 

أنواعها،ق والمشارب؛ المآكل ق فإمراف الناس، من كشر به ابتل قد وهذا 
كلمإمملوءة، النساء غرف —مثلا— الأن فتجد الملابس، ق وإ١سرافإ كميتها، وق 

الثوبق الناس زهد وقالت،! الأول؛ الموصة تركت، لثوب جديدة موصة جاءت، 
عنونيادة المهللوب، عن وزيادة الحاجة، عن نيادة فيها المساكن أيصا نحد الأول، 

قنفسه يجعل أن يريد يستدين فقير، الناس بعض يحنى! الشخص، وى ت م
•الواق^ ق القه من هذا العتى، السخامرا وى م





ادكاةكتاس 

ؤإنإأحد، نصسِا م يقل؛ فإنه هنا؛ مراد غثر وهو والصيب، الحظ —بالكر— 
•المقوم ق القسم فعل 

اوسؤال،ق واشتتثوا المسألة، ق عئ ألحوا إنم حيُنياا ررإثبمم وقوله• 
البخل،إل ينسوه أو طلبوه، ما إل يصلوا أن إما ثثزت أحد لذلك وقصدوا 

وصرمسألوه، ما إعهلاJهم من كرمه يقتضيه ما وملم عليه الله صل الّثي فاحتار 
يتألفهم،كي عنهم وحلم به، يلين( لا إذ إليه؛ الخل سبة من لم فجمومم، عل 

أحقفيه والخاء الدين، أهل إل نظزا ذللثج ق عليه عتب، عضء اض رصي عمر وكأن 
اللهصل المي فأعلمهم وقاصى، أيى بن لعل• ظهر الذي هو وهذا عليه، بالمعونة 

اه٠• ر لهم ظهر مما أول وهي لهم، محلمر لر أحرى بمصالح وملم عليه 
؛القول(أفحشوا الل،ين هؤلاء بمرم أن عنه الله رصي عمر أراد حال(؛ كل عل 

اللهرصي محلها ق والثل•٥ بالقوة معروف لأنه وملم؛ عليه اممه مجل افه رسول ْع 
المروءة،وأهل العلم، وأهل الدين، أهل يحهلي أن أراد عنه الله رصي عمر عنه، 

•شيئاأحر رأى واللام الصلاة علميه الرسول لكن الأدب(، وأهل 
لأنببخيل؛ لمست، ت يقل ولر يباحل®، اادلستأ( وملم! عليه ايله صل وقوله 

ماح،بمعنى هنا راباحل،، فيكون فاعل، اسم وراباحل،ا مشبهة، صفة بخيل®  ١١
أعطيهم.فلا بانع لتا يعني! 

•;ا(»الفهم«)مآ/• 





كتابالز>ءاة

•وملم عليه الله صل الله® رسول ®يا ت يقل ولر ، ٠٠محمد ®يا قال! أنه ئانيا؛ 
يعتي؛اممه،، مال ®مذ فقوله: عندك®، \لإي افه مال من ل ®من قال: أنه ثالثا: 

منه!مرل افص، مال المال فضل، لك ليس منة، لك ليس يقول: كأنه 

اطهالذيأعهلاْ واللام الصلاة عاليه الرسول ولكن والفعل، بالقول قاماء 
فضحك.عليه، وسلامه اممه صلوات إليه الشن الخلق من لأحد يكن لر حلتا 

لكنالثهر، أشد ومرياه إليه لألتفتنا منا بواحي. هدا من سيئا فعلوا لو وافه 
ليسالأعراي هدا أن يعلم لأنه وصحك؛ التفت واللام الصلاة عليه الرسول 

إلاالفحل هدا يفعل ل؛ إنه ثم المروءة، يتعلم لر وكيلك الخفاء، عنده بل \دب، عنده 
يعمتاء.له وأمر واللام، الصلاة عليه المي فضحك شك، لا محتاج لأنه 

ولاية،لم من ههآ خصوصا الناس تبثقنآ أن ينبغي التي الأخلاق وهدم 
يحدروهم.أن يالماس احتكاك ولهم 

سواه،حاحه لأحد أن يرى ولا أعمى، الحاجة صاحب الماس: يقول 
ذلك.عل يصبرنا أن افه أل نالإنسان، فليصبر 

°؛نال1ؤر عن ١^٠م عن لنث، حدسا تعيد، بذ قتته حددنا - ١ ٠  ٥٨
ش1ئا،محزمه مط ^ Jjأقبثه، ونتلمم عثه اطه صئ؛ اطه رثول ف؛ ئال: أنة محزمه 
معه،محايطلممق وسل؛إ، عانه اطه صل افه رسول إل ينا ايطلمى بى، يا محرمه: ممال 
مماو:منها، ثاء وعلميه ^، محزج لة، ثدعويه هال: ق، هاذعه اذحل، ماو: 

خزنة.وصى ممال: ثظزإليه، ءال: لك®، ٤^١ ®حثأت 



ب1بإءدءنيا|طلسشرمملاآ

وزذالبن خاني خدكا الخثائ، بجي بن نيائ اطاب أنو عدثنا - ١ ٠  ٥٨
ننص ض ئوكة، ي ثن اف ي ص اشمحائ، أثوب ^؛؛١ ٍثالح، أنو 

ائطلىوت'.' اي ل ممال أقبية، ونئم عليه اممه صل البي عل قدمتر قال؛ محرمه 
البئرعمة1، ق5لم الثاد،ا، عق أي؛، ممام  I(jiiسسا، م1ها يعطينآ أف عسى إليه بثا 

^jiIوهو محاسنه، يريه وهو ثاء، ومعه محتج صوثه، وسلم عليه اممه صل 
لكاال١ا.^١ حان لك، ٤^١ ءحات 

للتاليفومحبته وسلم، عليه افه صل البي حلق حسن من أيقا هذا ت١ا 
محلتهعل أويغالب يعلم واللام الصلاة عليه ولمله الماء، الرجل لهذا حبا حيث 

لمايم ه، لتفاراده وسلم عليه افه صل، النيير إن يقال• لا له، فحباه إليه، سيأق انه 
لكانالمحنؤر هذا كان لو إذ يليق؛ لا هذا لأن للث،؛ خبأته ةالت الرجل هذا جاء 

ؤإنإبعيد، وهذا نحبته، ل؛ وهو للث،، خبأته يقولت واللام الصلاة عليه الرسول 
لغيرْ.ثم كإ ويسأل يآق، سوف أنه لظنه له وملم عاليه الله صل الشي خبأه 

هذاإن فلا إليه، أهدى لنر الهدية محاسن الهدى يرى أن جواز هذا ول 
هن>اخن• ص١لت قلتا، ثخمحر إل أن إنسان لوأراد مثلا بمي• الثة، من سيء قيه 

إنقائل: يقول ولا يضر، فلا وكالا، وكالا كاJا قيه هذا ممتاز، قلم هالا هارية، مي قالتا 
يه،ؤيعتتي به، بمرح أن لأجل محاسنه له يي، أن يريد إنعا بالها•ية، المنة باب من هذا 
أشبهها،وما نيالأت خمسة فتة من، أنه فيظن، قلتا، يعطيه ربجا لأنه عليه؛ يرخمى ولا 

ذللثج.أشبه أوما أوخممين مته وهويساوي الثمن، ببمذا ؤييحه فيذهب، 

بالهيئة،المنة باب من، بمد لا لغثرْ أهداه ما محاسن، الإنسان بيان أن الهم 
فرق.فلا هذا ل الهدية مثل والصالقة 



الزكاةكتاب 

بابإطءؤثذاضإن1وي

يعقوبحدسا دالأ1 حميد؛ بن وعبد اُظوامحط، عنآ بن الحس حدسا — ١ ٥ ٠ 
سبمادب،ابن عن صالج، ض ى، حدتنا نني-؛ بن إبراهم ابن -وص؛ 

وأئاوهطا عش صل ، ٥١زئوو أعش أنة تعد؛ أسه عن شعد، بن عامئ 
ينطه،و_لم زجلا منهم وتلم عثه اف، صل اطه وثول يرك ؛ ماو فيهم، جالس 

ياممالث،: مناززJه، ؤت1لم علته ١^ صق ، ٥١زئوو إل صت، أعجثهم}ن، وص 
مكئ،سيء، »أز ئاو: ثؤمنا، لآزاة إف زاه ملأن؟ ص اش لَظ ، ٥١زئوو 
إن^١٥ ملأن؟ عن  ٠٧ما ، ٥١وئوو يا مملت: منه، أع1لم ما عثتي يم ميلا، 
ياهملث: منه، أ-ءللم ما علتي م هل؛لأ، هنكت، >رأومناةا<<، ماو: مومنا، لآزا٥ 

ارإلدال،ت مناةا،ا، ®أو مال! ^٠^١، لأنام إق ^١٥ ^^؟ ٨٥عئ  ٠٧ما ، ٥١نموت، 
ولوجهي*• عل الناو ل بمب أذ حئيه ف إة أحب دعيرْ الرجز لأعطي 
.^١٢\م'ب ي ^١٥ ٠١خدين، 

حزص،،بن رهنز وحدسيه )ح( سمان. حدثتا عمن، ايير ابن حدسا — ١ ٥ ٠ 
وحدساه)ح( يهاب• ابن أجي، ابن حدسا ثني، بن إيراهيم بن ينقوب حدسا 

■^؛1؛ضز؛ أنينا مداورا!،، ^؛١ مالأ: محي؛ نن زئد بنإبزاملم، إنخاى 
الرنري•عن صالح، حديث من؛ما عل، الإسناد يدا الرنري، عن 

آلهوعل عليه  ٥١مجل الشي قسمة حسن عل دليل فيه أيقا هذا ]١[ 
عاليهأصحابه لقالوب تاليما العطية فيععلي امحمالح، يراعي أنه وهو وسلم، 
واللام.الصلاة 



وابإءطاء«ذ،س1دضإهاض

إلءواش ،! Jliلأنه والإملأم؛ الإيإن بان الفرق عل دليل أيئا هذا ول 
هووالإسلام" الإيان بئن الفرق "اعني وهذا منياءا، ررأو ئال! »ثذ»و،ااإ لأراه 
والخإعة.المنة أهل عاليه الذي 

بهؤيراد الإيان، يطلق وب الإيان، به ويراد الإسلام، يطلق قد لكن 
منفيه بإ الإسلام دين كل يثمل فانه الإسلام دين قيل: إذا فمثلا الإسلام، 

مض،له الإيإن صار وإّلأم إيان ؤإذا فعلية، أو قولية وأتمال عقائد 
صلالشي سأل حينإ الملام عليه جمّنل حديثر ذلك دليل معنى؛ له والإسلام 

سهإ.الفرق عل هذا فدل الإيازرا؛، وعن الإسلام، عن وسلم عليه اممه 
أثلمناوثنات-ثإب^٠١ ممئرأوذء م ، ١٠ءامةُ آلازاب ^٠١^، ت تعال قوله ول 

والإسلام.الإيإن بين الفرق عل دليل أيقا لالحجرات:أ؛[ علو،يمإه غ، ألإبمنن 
ثىسماثبجل ؤ*لمتا وتعال• نارك اض قول عليكم زد مائل• مال فإن 

تالذاريات:ه'؛-ا•'؛[.شتنآكدا!0ه 

كنرجولر ١^٣؛،، أحرج إما وجل عر افُ لأن إشكال؛ لا أنه فالخواب! 
لمة،مكانت الملام، عليه لوط امرأة منهم لمون، مففيه البيت وأما الملمين، 

مجآمتك ءؤ تعال؛ اممه قال ولهذا مزمنة؛ غير لكنها 
تاكحريمت'ا[،فخانتاهماه تثنلحق عثادنا من  Uyjuc•محت صكاما لؤط ؤآتمأت 

البيت،إذن؛ كافرة، وهي، لمة مأما تظهر لوط فامرأة بالفاحشة، لا بالكفر، حانتاجما 
وهذاالمؤمنون، هم ثجوا الذين لكن منافقين؛ وعل مزمنين، عل يشتمل لأنه لم؛ م

رمحؤ،عمر عن )٨( رنم والإحسان، والإي،ان الإسلام بيان باب الإي،ان، كتاب ت مسالم أحرجه )١( 
لم•وم٥(، )٠ رنم النم،.، جتريل، سوايا باب الإبجان، كتاب البخاري• وأحرجه عته، افه 

•عنه اش رهممح، هريرة أيٍا م، آ ٩١رقم والإحسان، والإي،ان الإسلام بيان ياب الإي،ان، كتاب 



القضاةكتاب  ٢٤

^^لأىاثهينآمحي؛نأهثاقال• وتعال بحانه اممه أن القرآن؛ بلاغة من 
هدالأن ا،لوْس؛ن؛ من يقل؛ ولر [، —٣٥٦٣لااذاري1تته آدسامإن عن غثيبيت ييا ءءدُا 

متلمةأي* مسلمة، هى بل مؤمنة، لسنت، وهى لوط، امرأة تضمن اليينت، 
باض.والعياذ كافرة، ولكنها ظلإد 

قوله؛عل عنه اض رصي سعدا يقر لر واللام الصلاة عليه الرسول أن المهم 
الإيإن.عن الرحل هدا درحة لنقص ررأومنليارا؛ قال! بل مؤمنا®، لآراْ ررإي( 

يشهدواألا امته يعلم أن أراد واللام الصلاة عليه الرمرل أن ومحتمل 
الإسلاملأن بالإسلام؛ له يشهدوا ؤإنإ القلب، ق الإيإن لأن بالإيإن؛ لأحد 

منوكم بالإي،ان؛ له سهد ولا بالإسلام، لإنسان فتشهد وفعل، قول، علاتة؛ 
فيهفهدا بالعكس، ولكنه إيانا، الناص أكل من هدا قال: الرائي رآْ إذا إنسان 

إنهقل؛ ولكن مؤمن، إنه تقل؛ لا عنه؛ افه رصي لسعد يقول كأنه وارد، احتيال 
قلبه.ق ء،ا تدرى لا لأنلث، مسلم؛ 

احت،الين:فيها ذكرنا ارأزئنؤا® قوله؛ إذن؛ 

درحةل هو بل الإيان، درجة إل يصل أن يبغ إ الرجل أن الأيل؛ 
١[.]الحجرات;؛ ه تنتنا ملوا الأعرامبح؛ ق تعال قوله ل كيا الإسلام 

الوبوزأبمم ®إدا وسلم؛ عليه افه صل المي قول نوجه كيف محل؛ فإن 
بالإيان«ااا؟بمثاذاناجدمانهدواله 

•٣(، ٩٣)رنم النوة، ّورة باب، اظرق تر شكاب والترمذي: )مس أحمد أخرجه )١( 
عن٨(، ٠ رنم)٢ الصلاة، وانتذuر الماجد لزوم باب والخ،اعات، الماجد كاب ماجه؛ وابن 

منهر.(—؛ ٤٨١/ رجم،)Y لأبن الباري فح ل، ~ك،ا أحمد الإمام نال منه• اش سعثددًك، أي 





الزكاةكتاب  ٢٦

تند،ئن إ;تراهإ؛ ئن خدي:نقرب ا،قيائ، يو ئن آلخنن خدظ - ١ ٥ ٠ 
تعدمحمدبى تمعن تندقاوث بن محمد بن صإنناعيل ضابح، عذ حدسار، 

حديثه!ِفي ممال ذكند1—؛ الدي الرهري عديش ~ياني الحديث ببمدا محديث، 
ررأةتالأ؟امحال! م وكتفي، عنقي ييط تده وملم عليه افه صل اممه زئول محمزب 

أتيتند!إفيَضاويو...<(.



الإسلأموسرنيمي|هاض|ءط1ءاليلفةهويه«اعلى باب 

^لإثؤموسبونيمي|ه1نن

وقب،بن اف عبد ١^ اضي، مح، بن ■حرماه حدش - ١ ٠  ٥٩
قالواالأئصار من انانا أن مالك؛ بى آنس أنوق ثهاُبا، ابن عن يونس، أنوق 

اممهرمول قطفي أئاء، ما هوازن أموال من رسوله عل الله أفاء ح؛ن حثم يوم 
الثهبجر ممالوات الإبل، بن المايه لريش مذ رجالا بمش، لملم عايث ادإه صل 

ماك!بن آنس قال دمائهلم، مذ متلئ وئيومحنا ويرمحا مزيئا، يملي الله، ثرسول 
الأنصار،إل ئازتل قولهم، من وسلم عليه اللص صل الله رسول، دللن، محيين، 

وتلإعليه الله صل اف، رسول جاءهم اجتمعوا قلتا أدم، مذ مة ق ئجمعهم 
زئوليا زأJنا دوو أما الأJصارت ممهاء له قثال( عنثكم؟اا، حديث، ارما ممال! 

اشُلزئرله،بج،^^١:تم ز؛ثامحزمئاسمظأذام شثا، ^Jلمئولوا ن^ 
وململم1علته الث4 صر اف رسول، ممالL دمائهم، مذ معثئ ونيودنا ويركنا 

التاسيدم، أن ثزصون أفلا أثأكهم، بئر عهد حديثي رجالا أغعيي ُءإوا 
مئاحيث به Jتثلثور٠ قا ئوافه اف؟ا برسول، رحالكم إل ورجمرا بالأموال،، 

أثزةنس٠ءدورا راقإثكم قال! رصيناا ئد اممه، رسول، يا بل ممالوا! به®، بقيون 
أ.ستمؤا قالوا! الحوض®، عل قإل ورموله، افه حسثئموا قاصووا شديدة، 

منها!كثيرة، ائل مفيه الحديث، هدا[ ١ ل 

لأنأهلها، إل رإها نحب لا وأنه القتال، بعد اوكفار أموال استباحة - ١ 
كإأيضا وأراضيهم أموالهم يملك، وهو أموالهم؛ مللث، وسلم عليه الله صل الّك، 

]الأحزاب:بآ[.مئ؛لأبجالإممزعاه ؤ تعال! افه قال 



ايزضاةضتاب  ٢٨

والسلامالصلاة عاليه فالمي الحاجة، حب عل انمناء كثرة جواز ٢" 
وهوواحد.بعثر، مئة الواحد الرجل يعطى 

هوازن،من وسالم عليه اممه صل رسوله عل الله أفاء الي الأموال كثرة ٣" 
رسولهعل سكينته اض أنزل ثم قوازن، كانت الأمر أول ل الغلبة أف تعلمون وكإ 

وجو•عر افّ ونمرهم الومنئن، وعل 
عليهمحمل أن يريد لا وأنه واللام، الصلاة عاليه النثي حلق حن ~ ٤ 

يقولبإ يتفزر لا وهو الأمر، ول هو واللام الصلاة عليه أنه مع سيئا، أحد 
واحد،مكان ق واللام الصلاة عليه ججهم قلوتمم لتهلييمي، لكن هؤلاء، 

وأنبالأموال، يرجعون الناس أن لم وبير^ العفليمة، الخهلية هد0 وحطبهم 
أهلهم الأنصار لأن وسلم؛ اله وعل عليه الله صل الله برسول يرجعون الأنصار 

بهيرجعون فا المدينة، إل واللام الصلاة عليه بالرسول فثرجعون أولا، المدينة 
^اأن عنهم اطه رصي وبيتوا وبكوا، مرمحوا، سلث،~ ~لأ الناس به يرم مما حثر 

أنيعلمون لأمم سيئا؛ يقولوا فلم يقهاوهم وأما سفهاء، صغار من هو إنا 
متهمالصغار لكن ؛الغة، لحكمة إلا هدا يفعل لر واللام الصلاة عليه الرسول 
العادة.هي كا تكلموا 

الأنصارأن وهو واللام، الصلاة عليه الرسول آيات س آية بيان ٥— 
فانحصل، الذي هو وطا الأموال، ق استثارا يعني؛ أثره، يعده سيجدون 

معاويةبعد ومن امية بنو مللث، أن بعد عفليمه اثنه وجدوا عنهم ايثه رصي الأنصار 
عنه.الله رصي 

لقوله;وسلم، عليه ال؛وه صل اليي ولقاء وتعال، نارك الله بلقاء الإيان اُ~ 
تعال!اه، قال الدين، ص معلوم؛الضرورة أمر وهدا ورسوله،؛، اهنه ئلموا اءحص 



إبماندتوي وسرس الإسلام إءط1ءالؤمتهويه|اض باب 

شاهاعملا عامل أي! ]الأنثقاق:ا"[، عث1كميه دإتئكنا إك \ةإوِيؤح ؤيتأشاآلإثن 
ربك،تلقى أن فلابد فملامه وحل، عز اض إل هزل(، لا حد عمل ريعي• حدا، 
_Lv.ما عل محامحبك أن لأيد 

فقط،■ةو°ض هي المؤمن فمحاسبة ومتاقشة؛ عرض، نوعازت الحاسة لكن 
قدJمولث يم كدا، يوم ق كدا عملت ت يقول أعإله، عليه وجل عر افه يعرمحى 
،.١٢١لك أغفرها وك الدنيا، ق عليك سترتبما 

 ~U اض،ا.ثاء _ثااإن يقيدها؛أن بدون نصثر ّيقول! أن للإنسان محوز أنه

لثايءإؤمؤلن ولا ؤ تعال؛ قوله وبتن هذا، ب؛ن الحمع ما مائل؛ قال فإن 

فإناض؛،— ثاء ررإن زيادة فيه يكن ب أنه ~بمعنى الحديث هذا صح إذا قلمنات 
منالقلسا ق عإ الخبمر ين فرق وهناك بالعمل، اكزام لا قلو7يم، ل ء،ا حثر هذا 

محرغدا مامافر قلت! إذا مثلا قانت، الفعل، الإنسان يريد أن وبن الحازم، الأمر 
كث،إذا للإنسان: نقول فلهذا محاله، لا واقع هذا أن عن محر لا نفك، ق عإ 

الفهذا ذللت، أشبه وما غدا، فلائا سازور غدا، سأسافر تقول! لن، نفق عإ نحر 
ررإنتقول! أن فلابد ذلك وقؤع أردُتؤ إذا أما اممه®، ثاء رءإن فيه؛ تقول أن يلزم 
وحل.عر افه عل متأليا تكون لا حتى اممه® شاء 

***

رنمه، ^٠،؛^ ٥١١عل أقي لمق ^آلأ تعالت اش نول باب كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
اللهرصي عمر ابن عن ( ٢٧٦٨)رنم القاتل، توبة نول باب التوبة، كتاب ومسلم; (، ٢٤٤١)

ص



الرضاةصعاب 

}ئن:ا،ه'ا-هلإائزائ،زه;نمحي؛ئالأ: 
بنأنس حدش شهاُبت ابن عن صالح، ص م، خدننا ثني-؛ بن إبراهيم ابن 

الحديثناقص ثزازف. منأئزاو أياة نا زئرله اشُم أثاة لما مال: أنة نالك؛ 
ا. ١١٣١^حديثه اناس داما ومالت ملمئصثو، آنس: هال قال: أيه عي بمثبه، 

ابنحدثنا إبراهيم، بن ينموب عدثنا عزبج، بن رهثر ولجدش " ١٠٥٩
بمثله؛الحدث وناو نالك• بى أنس مال• عمي عن شهاُب، ابن أحي 

١^>؛،.ض كرنا:ةثوم، نْلإ. ئ1لوا: أص: أنة إلا 

قالوا:لو لأمم اهتح٠ا؛ شاء اءإل يقولوا؛ إ لأّ،م يصيروا؛ ل؛ كومم لٌل ناء 
واللامالصلاة عليه سليإن حديث ق حاء ك،ا لحاجتهم دركا لكان ^٠٠ ٥١شاء ارإن 

قماتل علأما واحدة كل يلد امزأ0؛ سعين عق القله ارلآطوس هالت حنن 
اط4«.نبيل 

يقاتلغلاما تلد واحدة كل امرأة، تعن عل يهلوف، العالية! للهمة انفلر 
العزيمةمن عنده ما عل بناء يقل فلم الله، شاء إن قل: له: فقيل النه، بيل سق 

فقهل)أي:ان إنشى واحده إلا منهن تلد فلم واللام، الصلاة عليه ففعل الثابتة، 
محآاممه ثاء إذ مال: ^ ١٠وسلم: آله وعل عليه افه صل الني مال واحد(، نصف 

بمنيفي،م،ايىره•
٠٠٠

لم:وم(، ٦٧٢)٠ رثم الأيمان، ل الأسشاء -، jIjالأيمان، كفاران، كتاب، الخارىت أحرجه 
عنه.اطه رصي هريرة أي حدث من ( ١٦٥٤رقم)الامحتثناء، باب الأيمان، كتاب 



إهانيقوي وسر«ى الإسلام ظى هويه«( إءط1ء باب 

ئنمحي خدتثا \قو: ١;^ ثأو :Ll,_؛ ذ\نىو \ٌ محي;ن خدي - ١ ٠ ٥ ٩ 
هالت؛حمالك بن آنس عى يحدث، قتادة >ثمات دالت شمه أحمتثا جعقر، 
محماثوا:عةر'كم؟«، من أحد راأذئ؛ا ممال: الأيصاز، ون1لم عثه الثص صر افه زئوو 

الثومأحن انن ررإن ذتج•' عليه ، ٥١صل ، ٥١رئوو هثال لنا، أحي، ابن إلا لا 
أ-بجهمأذ أوذت ثإو ومصيأ، بجاهؤ عهب حدثث، يريشا ررإة مماوت ءءم*ا، 

محيقم؟إل الق برثول وثرجئوذ بالدمحا، الناس يزجغ أذ ثرصوف أما وأيأكهم، 
^،بمامحار«ااا.

صيم،^!١شب، محي;ن ^٥١ ١^، محي;ن )-ه  ٠٥٩
ءم محريثن؛ق العنائم متم مكة لجلحن لما مال: ماللث، بى انس >ثمعت، مال: التتاح أف 

•ءنائمناؤإل من ثمطئ ئمومنا إل لهوالعجب، هدا إل الأدصاJ: ممالت، 
اثدي®ى مئاJ: سب الهُءثطلم، ضل ، ٥١زشوو ، ^Jiiولغ ٧^١، 

لأ/[؛تشمذأذ: Jliلأ:كدتحل، صالديس، هنيهإ؟ا((، 
الناسلوسثك، إل اف ورجنوذبرثول بجومحم، بالدمحاإل الناس يرجغ 
امحاروادي لتأتكث، بما، -أن:- ؤاد:ا الأضاث وتلكن ت، -أز:- ذي 

-أز:-بم،اهار«األ
_.محْ_ُء  اسJا.كل عن كفيهم 

غزوةبعد كان هذا أن مع متكة،ا فتحت، ررلع الحدين،: هذا ق قوله ]٢[ 
بإؤيعر سبقه، عإ يقال أن صح الثيء بعد كان ما لأن معارصة؛ لا ولكن الهلائما، 

عليهاممه صل النبي يفلهر أن ص أعظم الأعظم، الفتح هو مكة فح ولأن سمه، 
هوازن.عل وأصحابه وملم 



اثاكاةكتاى 
—^^=^—=—^=—^ًًث==^=٢١٢—

^ياملمينممينمةنةهثسا،ه،ا-حوكامحئدينام 
صه ه)ن _، ;ن خدي محالا: ا>ف-؛ بمد ا>ف م ام 

هوازفأثلث حنم يوم كال !١ محاو؛ مالك بن أنس ض أنس، بن ويد بن هثام 
عثزْوسلمغ'عذ صل ائت ومع ومممهم، وعثوهمثدراريم وعطئاف 

نداءين،يومثد منادى محال: وحدة، بش لجش عنة ٥؟^^ الطلقاء، ومعه آلاف، 
مقالواثالآُصار،ا، معثز ررثا هقالأ يمينه عى مالممث، ماJ،: ثسا، بيثه، نحلط لم 

معفررايا ممال: سار0 عى ١^٠£، ثإ محال: معك، ثحن أبشر، اممه، وسول يا لثلث، 
بملإم زم ئاJ: نئك، نخن أنشز، آه، تئوَل وث،:دا مالوا: اهار«، 

اممهزئول وأصاب اكركوف، محامزم وزثوله،ا، افه همد ءرأثا مماو: محزل بماء، 
يحطولم والطلقاء، الهاحرين ق محقتم كثثرْ، 'ثايم وسلم عايه اممه صل 

٣١زتحر لاض، محثخن ١^!؛ ^^، ١^١ : ٣١مقالم، ، ١٧ ٣١
حديث،ما الأئصار، منشز رريا ممال: مة، ق يجمعهم دلفر، ثلعه ■ءيJا، 

بالدئثا،الناس يدم، أو أمارصول الأُصاو، رريامنشز ممال: دنت5توا، ص،5لم؟<،، 
مال:، ١٧;^،، ٥١رسول يا بل ^١^١: بثؤتئم؟،؛، إل تحورويه بئحثد وئدهبول 

((،٣١بم، لآخدُث، بما،  ٣١وح، الئازوادلك، ثأوالث، »لن محقال: 
عنه!وأينأهمن، دال،ت ^١^؟ أنث، حمزه، ^١آبا مملتؤ: هشام: دال، 

٣١همد ;ن همتن، ;ن ٣ ص، ئ ، ٥١محي ^؛؛١ ١- ٠  ٥٩
ننأنس عن اشأط، حدش قال؛ أبيه عن ثمحاف، بن النثثر حدينا معاذ؛ ابن هال، 

صفوفبأحثن ائثر'5ول مجاء ، ١٧،عزويا إJا م م،كه، اءثحنا دال: مالك، 
ئإ،، ^Jj2^١^ من النتاء صمت، م القاتله، صمت، م ا"قيل، همئت، هاو: رأيت،، 



الإسلأموسرنيميإهاضملي |ءط1ءا،يلذاتتسميهم باب 

وعلآلاف، متة د1عنا ئد ئيمٌ، بثر وثحن محال! اشم، صمت ثإ العنم، صمت 
أن!لب ظهورJا، حننت ظو_ي حبما يجعلن، هاو! ١^^•، بن حالي حيلنا محنة 

اشومول ثادى ماوت الناس، مى يعلم ومذ الأعناب، وفزيتح حيلنا، ا0كثمنا 
يالالأيصار، *يال 3الت م الهاجرين*، يال، الهاجرين، *يال ت وملم عليه اض صل 

:ض،زثوو ؤنك؛ا : jli: ^1عئج، خديث ثدا محز:  Jiiئاو: الأضار«، 
،،٧٥١هزمهم حش أثينا٥^ ما ،، ٧٥١يجأ مال،ت وتلم، عليه ، ٧٥١صل ، ٧٥١ننول فتميم 

رجعنامم ليله، أربعتذ دحاصزداهم الطائمإ، اJط^مناإل م ا1ال، دلك، دمصنا دال1 
مذالماده الثجJ سلي ؤنئ؛إ •كليه اه؛ه صل ، ٧٥١ننول ئجعق مال؛ دنزلنا، مكه، إل 

ريي•بن وهفام القاح وم قائم حديث كم باقي يكر لم الإبل• 
م،طكاتجان،صمحنسين

اشننول أغش مال،: حد-؛ج بن راؤع عذ رماعة، بن عثايه عذ أمه، عذ منزوق،، 
حصن،بذ وعيننه أمثه، بذ وضلأ\0 حنين،، بذ شمال أبا وملم عليه الق، صل 

ثرداسبذ عباس وأعط5، الإبل، يذ ثاته ينهم إسان كل حابس، بذ دالأيرغ 
يرداس•بن عباس يمال، دلكؤ، يوف 

ب:_؛نصثاهمع_
:ضئان؛نئا.شهاضن؛اثاقننتُلأظبم 

لائزنعالذم ههض نس بممحا يلذا؛-يئ شن ن؛ا 
مائه.وصلم علنه الق، صل الله رسول ثه مأئم مالت 

ثنم غذ يثة، و ^51 ١^،، ب ئذ أيد ^٥ - ١٠٦٠



الاكاةضتاس 
—ءً——^=ء===ًً==^ًضًً=^٢١٤==

حنم،عنائت؛ مّلم وتئأ عش اممه صل السل أو الإنثاد: -ندا منزوق؛ بن تعيد 
وأعطىووادت شحؤ0، ا-لثدث وناى الإبل• مل مائه حرب بل سمياف أبا قاعش 
مائه.علاثه بى عنممه 

بنعمر حديي ثمان، حدثنا الشعثوي، حالي بن خلد وحدثنا — ١ ٠ ٦ ٠ 
ننظن\0 زلا ئلاثه، نن هه الحدث: و يكز ذئإ الإنناد، خدا نعيد؛ 

قاضز يدم امه،وولم 
عد؛ثابمءلئبجضمويناا-'ا-ءثكاثز:جينمح 

اشُعوهضل ١^ زئول أة زند؛ نن ١^ عد عن يم، نن عئاد عن مارة، نن عض 
الأنصاونحئووأو ثينة هلوثأألم، المولثه قأعطى العنائلم، ئتب حنينا فتح وتلم؛١ 

محطتهم،وتلم، عليه افه صل اممه زئول ممام الناس، أصان، ما يصيبوا أف 
افُضر،قاأجنقاظلألإدم 

ورنولةاممه ويقولول: افه؛؛،؟٠٠، يجمعكم ومممؤقل اطه؛_(؟ مآعناثم وعاله إٍر؟ 
أقدوشئتم إثئم ®؟؛،I مماو<: أنس، ورنوثة ١^^ ممالواث نموق®، ®ألا مماو(ث ؛_، 

الأف عمزو زعخ عددها لأئساء ®؛ t^j^١ الأم من و'كال وكدا، كدا مولوا 
افبزئول ووده>وبي والإبل، بالشاء الناص يدم، أل ®ألاثزصول مماث،: عئثظها، 

اءأسامحار،محةقكئث،إلرخاتثم؟اهاثبمات، 
تظقزن[٣ زثم، م وادي _، زشتأ واد:ا الئاز ثالك وم 

؛.®١١عو ( J_i5خض داصحثوا أرة، ثنيي 

حاءوقد رصينا، رصينا، قالوا: وقد خواطرهم، تطسس، لأحل هدا كل [ ١ ت 
بعضه.نسى الراوي لكن هدا، س بأوسع الحدين، سياق 



إبماتاهوسر«زاه>ي الإسلام على تلييهم اهطاي باب 
ء ٢١٥==نضءذء====ً===ضكء^ء=^ص^^=== 

هوالشعار دثارار، والناس شعار، ررالأئصار وطلم: عليه اش صل قوله 
منإليه أقرب الأنصار أن يعني فوقه، الذي هو والدثار الخد، يل الذي الثوب 

بلدهم.سيأويإل لأنه غيرهم؛ 
الأنصار((،من ائزأ محنت، اله٠حن٥ راولولا واللام! الصلاة عليه ؤيقول 

واللام،الصلاة عليه للرسول كانت، الهجرة لكن واللام، الصلاة عليه صدق 
عندهوالأنصاري والنصرة، الهجرة بين جع المهاجر لأن النصرة، من أفصل وهي 

مهاجرأنه لولا واللام! الصلاة عليه الني وصدق هجرة، عنالْ وليس يصرة، 
مثلهم.مؤمن لأنه الأنصار؛ من 3كان 

ورسولهاطه يمنة إقرار أس؛؛ ورسوله ررافه ت عنهم اممه رصي قولهم وق 
صلالاأجدثم ررألم مةئرا! وملم آله وعل عليه اض صل لهم قال فقد عليهم، 
آلهوعل عليه اممه صل الرسول هو بس، والاممه، هو الهادي افه؛؛،؟٠٠، مهداكم 
بسواللام الصلاة عليه الرسول لأن التوفيق؛ هداية هنا بالهداية والمراد وسلم، 

وافهودقّ

يعني!ررؤءاله،< ؛؛،؟٠٠، افه مأعناثم وسلم! عليه افه صل وقوله 
افهبي(؟<ا،هجمعئم ارومممئة؛ن الغنائم، من عليه اممه أفاء بإ به اممه فأغناهم فقراء، 
عليهاش صل النبي أتى حتى كثيرة، حروب بينهم كان الأمار لأن واضح؛ وهدا 

وألفهم.ائله، فهداهم وسلم، 
ررألأقال! به أقروا وما لام والالصلاة عليه عليهم متمه ذكر لما ولكنه 

وكدا،^١ دقولوا أو لوشئتم إثئم أما  ١١قال! أمن، ورسوله اف قالوا! محموق،ا، 
جسا؛! M^Jررلوشئتم قال! أنه منها عددها، لأشياء و'كد.ا((؛ 'كدا الأمر من وكان 



الاضاةكتا0 
=٢١٦—^^^

متهميبى أن أراد عليهم مسه ط ءل،ا أيئا، أشياء وذكر ، فاوئثاكاا ?ريدا 
واللام.الصلاة عليه الرسول عدل من وهذا عليه، 

ممئشثاقئسأاُ'ا-خثكامحين>ُب، 
وائل،م ص منصور، ص جرير، حدسا~ ^١)!؛; ١١~ودال أحآرثا إمحاى؛ محال 
ِفيو1سا وسلم عليه اممه صل افص رثول آثر حني يوم كاف لما قالت اممه عبد عذ 

دبك،بنو محة وأعش الإبل، مى مائه حابى بن الأهمغ قأغش القننة، 
إفوافه، رجل! ممال القنمة، يومثذ.ِفي و\وهب العزص،، أسزاف، من أناما وأعز 

للأحل واه دةال!<ث محال! اض، وجه فيها أريد وما فيها، عديا ما لقسمة هدأ 
وجههفتعمث مال1 هال، هآتيه مالت وملم، علنه اف صن؛ ١^ رمول، 
يممال؛ ورسوله؟ااا، اف ينيل لم إن ينيل، ؛، ٢٠٥®دال،ت يم كالصزفا، كال خز 
جزم،لا ملت،! محال! هصيرتا<، هدا من بآكثز أوذي ين موتى، اطه رربرحم قال• 

خديئارا؛.لأأزمعإتهبمJثا 

الحما يعني* حديثا٠٠ بندها إليه أرير لا جرم، ررلأ عنه• افه رُتحى قوله ناء 
تأثروسلم عليه اش صل اان؛ي، لأن عنه، افه رمى محول بن اللص عبد يقوله أرفع، 

إذالأنه للحق؛ انتصارا ولكن لفه، انتقاما تأثره وليس عظنا، تأثزا هدا من 
يرادولا عدلا، ليسست، واللام الصلاة عليه الرسول قسمها التي مة القكانّت، 

-باأليد التي وهي العدل، هير نقول! نحن ولهدا أ بغيره؟ ياللث، فإ اش، وجه تبا 
واللام.الصلاة عليه الني عل حارج وهو كاذبا، الرجل وهدا اف، وجه 

(.٨٣٤٧)ءاممرى، ق والمائي (، ٢٥٣أس،)T/ الإف،؛ أحرجه ( )١ 



مسصبماضالإسلأموسرنيميإهاض
ً—ًًً^===^^==ءس^=^ً—ً

هذاوأن لصالحه، لكن إذا الأمر ول إل الكلام نقل جواز عل دليل هذا ول 
لاسدغييه.

اجتهاداقاله إنا فهذا •حديثا® بعدها إليه ارع ررلأ عنه• الله رصي قوله وأما 
الذيهو محه اف رصي عود موابن وسالم، آله وعل عليه الله صل الني لتأثر 
نحديىررلأ قالات وسلم عليه اطه صل النبي أل نن~ الأهل أحرجه ~ءيءا روى 

الصنر«راا.وأناتيم إلبجم أحرج أف أجب ( Jpأحدنسا؛ أحدض 

عنغ؛اُثخ، بن حفص حدسا سيبه، م بن يكر ابو حدسا — ١ *  ٦٢
هسا،وسلم عليه ايثه صل الله رسول متم دالت اننه عبد عن سقيق، عى امحأعمس، 

عالنهاض صل المى ماتيت مال اهثص، وجه 7آا أريد ما لقسمه إما رجل* ممال 
لباي ممكن، حى وجهة واحمر سديدا، عفإل دلك مذ معضب منازرية، وتلم 

»ددأثذيضسبممنطاٍ«ااا.أذكنةلئ،ماو:نأئاو: 

اطهلأمر امتثالا الكرام بالرسل واللام الصلاة عليه ال؛ي اقتداء هذا ول [ ١ ] 
٩[.• ]الأنعام: ه ثهديئاأيت سىأس آلي ؤ تعال؛ افه قال حيث 

الصلاةعليه لوسي حصل با سل وملم عليه الله صل أنه أيصا وفيه 
والسلام.الصلاة عليه قومه أذية عل صرم فازداد الأذية، من واللام 

رقمالجالس، من الحديث رغ باب الأدب، كتاب داويت وأبو (، ٣٩٥)ا/ أحمد أحرجه 
(.٣٨٩٦رفم)اش.، بابأزواج :ئابادام،، 



كتا0ائكإة
===_ٍ_ٍ=^ٍٍ_^^==نًٍت== ٢١٨

وابهمافوا^وثبم؛

الط،صقضين|خوا ض ن م ئ محي ه -  ١٠٦٣
عليهاطه صل الله ومول وحل ش هال! اممه عيد بن جابر عى الرم، أبا ص معيد، 
افهصل اممه ورسول قصة، بلال يوُب وق حم، من منمرمحه بابراية وملم 

ؤسررؤناJك، هال: اعدل، محي، يا ممال! الناس، يعطي منها يمبض وملم عليه 
جمذ،إنلممحشل«،هثالمحين

أ0افه >رمناد مماو: المنافق، هدا هأهتل اممه رئول يا دعنى عنة: اممه رصي ا-قطاب، 
نحاورلا المران يمرووذ وأصحابه ^١ إو أصحاير، أيتز أي الناس يتحدث 

•ا الر؛قاال مى الشهم ينرى ه منه يئرقوو حناجرهم، 
ثمنتهال: ^ ٠٥١الزئاب، صد خدثثا ١^،، ;ن محي ^!١ ١- ٠  ٦٣

وحدسا)ح( اض. عيد ئن جابز نبع ١^ الزبير؛ أبو أ-نيمحا يمول؛ سمحي بن يخص 
أيو^ تحالد، ئ ي ^ ١^١^، أثومئمئ،طكاز:ثئ 

معاj؛j؛يقسم كاف وحنج علميه الله صل ايي أف ايثه؛ عيي بن جابر ص الربثر' 
افدث.وماى 

منها:فوائد، الخديث، هدا ق [ ١ ] 

منجعله الاعتراض هدا مثل جعل وسالم علميه الله صل النثي أن ١~ 
معالخوارج من ويع الذي الدموي للخروج بائرة هذا وأف الإمام، عل الخروج 

بحدثم مززة، والبلاء الفتن أول كذلك،، وهو عنه، افه رصي 'لمالمت، أب بن عل 
ولتهم_،.معيرا تكون ذللئ، 



اٌبابذدرامءادجوهف
 ًً=======ً===ًً^^ٍ—===٢١٩

وصدقا<؛، أعدل؟ أمكن لم إدا بميل رروس ت وملم عليه اممه صل قوله 
يعدلواللام الصلاة عليه الرمول يكن ل؛ إذا والسلام، الصلاة عليه الرسول 

عليهاممه صل اممه رسول عن انتفى العدل أن فرض لو ت يعني يعدل، أحد فلا 
وأشد.أنفى غيره عن لكان وملم اله وعل 

لفظان:فيها أعدل(( ]_؛أئن وحسزتإو ارقدحبث، وقوله؛ 
ه.نفيعي: أغدل(( أثن لم إن وحسزت ح4ق ررلمد الأول؛ 

الن.يالرجل هوا يعي: أعدل(( أثن )-؛! إ0 وحسزت حيث ررلمد والثاق؛ 
تكثم.

عليهاممه صل الشي عرض حماية عل وعثرته عنه، الله رصي عمر قوة ٢- 
الشيينكر ولآ بالمنافق، ووصفه قتله، ق استأذن حسث، الإسلام، ودين لم، وم

ولكنهبالمنافق، إياه وصفه عنه الله رصي عمر عل وسلم أله وعل عليه الله مجل 
ولهداأصحايير((؛ أمحل أق الئاس يثحدُث، أذ افه رامناد قال؛ وملم عليه الله مجل 
ولآكنهبأعيامم، النافقان من أشخاصا بملمم واللام الصلاة عليه الرسول كان 
يقتلهم؛لم 

أصحابه.يقتل وملم عليه اش صل أنه الناس يتحدث ئلا ل" 
ولعليه يقوم بالنفاق المتهم الرجل لكون بعد؛ فيإ وميله يكون لئلا وا 

يتهممن الأسف، ْع السالمان ولاة بعض من الأن يوحد ك،ا فيقتله، الأمر 
الصلاةعليه فالتي قتلهم، ذلك بعد يتح^ مم منافقون، بامم يدينهم المتمكثن 

محتحذلك ل لكان أصحابه من أنه يتذلاهر من قتل أنه فلو ؤإمام، مشئٍع واللام 
؛اصشئلأبملمتداْإلأافه.



اينكاةكتاب  ٢٢

وقالعبادة، ق وهدا افه، عند البواطن لأن بفلواهرهم؛ الناس معاملة - ٣ 
سْع،ما بنحو القاصى يقفي إنا الناس ب؛ن الحكم حتى أيقا، الناس ينز الحكم 

لكنبعلمه، عئكم لا فإنه يستحق له المحكوم بأف علمم القاصى عند كان لو حتى 
فلا؛بعلمه القاصى تئكم أن أما شاهدا، هو ويكون احر' قاصل إل القضية بحل 

اض:رحمهم العلمإء استثناها مواطن ثلاثة ل إلا 

عدالةالقاصى علم فإذا ُه، محكم فهدا الشاهدين، بعدالة علمه الأول: 
يحدلهإ.س يهلاو_، أن بمج لر الشاهدين 

لصاربعلمه ؤئكم ثقل؛ لر لو فإنه ة، الحلمأثناء حصل با علمه الثانى: 
علمتم مرة، أول بحجته منهإ كل أيل فإذا الحكم، محلى ق يتلاعبان المتحاكإن 

بهماأيل القاصي 
لأنبعلمه؛ محكم فإنه لفلان، أنه منتفيصا مشهورا الأمر كان إذا اكالث،ت 

حدا.بعيدة الصورة هن0 ق حقه ق التهمة 

سيكون وقل ومحوده، القرآن، يقرأ ربإ الإنسان أن س الشديد الحدر — ٤ 
يصللا يحني؛ منه~؛ ؤإياكم اممه —أعاذنا حنجرته يتجاوز لا لكنه القراء، أحن 

الحفليم.والتحذير الشديد الحذر فيه وهذا باض، والعياذ قلبه، إل 

—بافه —والعياذ حال والقلب، فقط ظاهر عمل هو إيانك أف رأيثإ قإذا 
الدنيا،ق الإنسان به يمسي شيئا ليس حهلثر، الأمر لأن مسارك؛ تصحع أن فعليلث، 

اممهصل قال ولهذا قلبلث،؛ فاحفظ حهلمر، ثيء هو بل الناس، س ته ويتخلص 
مزقصرب، إذا فالهم الرمية®، مذ الثهم بنوى ي ثنه ارينريوو وسلم؛ عليه 
يمرقونباض- -والعياذ فهم الأحرى، الحهة س حرج ثم اللحم، ل لحل أي؛ 



بابذدرام>ارجوساصا

أحنومن القرآن، يقرؤون أئبمم مع الرمية، من الشهم بمرق كا الإسلام من 
افهأل نحاؤية، حالية القلوب لكن القرآن، بأحكام يتظاهرون وربإ له، الثالن 

وقلوبكم.قلى بملح أن اش أمال والعافية، السلامة 
اممهرصي بكر أيا ررإن قال! تعال، اممه رحمه المزي اممه عبد بن بكر قال ولذا 

٠،قلبه،ار ق كان بثيء فصلهم ؤإنا صوم ولا صلاة بكثرة الناس يمئل لر عنه 
العواصف.تزحزحه لا الذي الإيان من أي! 

**

,م منزوق،بن معيد عذ ائوالأحوص، حدثنا الثري، بن هناد حدثنا — ١ ٠ ٦ ٤ 
عنهال؛وه زنحي عيأ بمث، قاو: اقدري نعيد م ض ننم، م بن الرحمن بد عض 

الأوةرسول صنمها وتئأ.أ عليه افه صل اممه رمول إل تريها ل بدهبؤ وهوباليمن 
بدرن وعيثه الخنفئ، حابس بن الأهمغ مر؛ أزبتؤ بئ وسلم عايؤ اممه صل 

ئأالطائق، ئ كلأُت، ثي أخد م الغامري، ئلاثه ئن زظسه الفزاري، 
ممال،ويدعنا؟ يجد صناديد اتعطى ممالوا! قزيش، يعضنت ياثا! سهال، تيى أحد 

كث،رحل دجاء لأيأيمهم،،، دللث، يعال!، إيإ ررإق ونللم؛ عليه اممه صئ، اض رسول، 
اشَثااتق ممال،: الئأس، محتوى نائ\:وني ١^، عاي الزجمن ئئرف الك 
عصسه؟^ ص مثن ٠٠وتنج.' عثه ١^، صق اض زثول ممال مال،: محمد، 

مننجز مانتادJ الثحل، أذبز م ماو! تأمنوزا؟«، ولا الأزض أخل عو آيآمني 
®إنونللمأ عليه اف صل اممه رنول ممال، الوليد، بن حالي انه يروق قله المومِو، 

الإنلأم،أهل متلوذ حناجرهم، محاور لا المزآذ يمردوو لوما هدا صمحئ مذ 
(.٥٥الخمرة)r/ المنة »نوادرالأصول،«- )١( 



الاضاةضءس 
ٍ=__^ٍءً_ًٍ^ءًًضت_ء ٢٢٢==

محذقه ص الئيم ء الإنلأم يذ يسمن الآنص' ص ُيمة 
محمَمحامج

والسلامالصلاة عليه فالشي الخوارج، صفة عل دليل فته أيما هذا ]١[ 
الزكاة،من صهتا قلوتم للمولمة جعل تعال اه إن حتى ويتألفهم، القوم يعطي، 
لرواللام الصلاة عاليه الرسول أن إل يثثر محمدا يا اممه ءايق قالت الرجل وهذا 

القمة!هدْ ق وجل عر افّ يؤ، 
التقوىأن عل دليل عصقه؟« إذ اطه ررمثذص واللام؛ الصلاة عليه قوله وق 

ميه.واجتناب، بامرْ، بالقيام ءلاءته يعي تعال الله تقوى وأف الهلاءة، هي 
بإوذللث، الأنض«، أهل »عل وجل؛ عز الإب يعتي؛ الأثأمثي،ا قال: ثم 

وأنائأمتول ارألأ •' آحر حديث، ق وملم عليه اممه صل قال كإ الوحي من يأتيه 
منعليه يرل بإ الأرض أهل عل أمه قد تعال فاقة الثةاء؟«، ق من ئ؛ 

•انمش؟إ من فكيفلأ.>منءلداءةرآا الوحي، 
نن■^١^ ١^ يزوذ متله المومِفي مى وجل يانتأدف الرجل، أذبر رائم وقوله؛ 

العلم.بمعنى وبالفتح الظن، بمعنى بالضم وهي بالضم، ®يرون® الوليد®، 
قوماهدا بغيئ من ارإل وملم؛ آله وعف عليه الله صل الله ومول فقال 

الخروجهو وبينه بينهم والخامع جنه، من أي؛ صئضته من ١^^٠، بمزووذ 
لكنحارجتون، وأجناسه بالقول، لكن فهوخارجي الأمر، ول عل والأعراض 

يمرووذقوما هدا صبمغيئ مذ إن ١١وسالم؛ عليه افه صل قال ولهدا بالفعل، 

(.YYYمسالم)_:'عند وتأق (، ٤٣٥١رنم)عل، بعث، باب، الغازى، كتاب، الخارى: أحرجها )١( 
)نمع(.التروس« »تاج الإقاء. )أ(كائاج، 





اينكاةضتاب 
ً—ٍ^ًًًً^=^ًًًٍٍ^=ًخط=ء ٢٢٤== 

مماوالطمل، بن عامئ ؤإما علاثه، بن علممه إما و\لئ\ئع الخيل، وريد حابس، 
افُصو ١^ دك ثلغ ،: Jliهولاع، من خدا أحق ثخن كنا أصحايه؛ مذ رجز 

 :M صالخا^^^ضومحأبجثنِو
كث١^، ناشز الن-بج، نثرف ابحي، عاي زيل قام ئال: وساأ«، 
»وبمث،،ممال: افَ، انق اش، زئرل ثا صال: الإزار ئثنئ الئاس، محلوؤ الك، 
:نخاِلد ^lJ اوفل، زق ثأ و\ذ: اش؟ا«، يق أن ١^ م أخق أودت 
داJيصل«، ؟كو0 أف نتثك رالأ، مماJ؛ عفه؟ ئبوت ألا اش، زئول يا ١^^>: 
علنهافه صل افه نمول ممال يلبه، لسلِق ما ثلننانه يقول مصل من وكم حالي: 

مثظزدال: بطوثما<، أثؤ ولا الناس، عذ أئم، أل أومن لم ارإل وسلمإ 
النطتا، اف محاب يئلوف يوم هدا ضئضئ مذ تمج ررإثه ممال: وهوممف إليه 

أظنه-قال: اوث، من الئهم ^ الدين من بئزهول حناجزهلم، نحاور 

قبله.ما مثل فيه أيمحا هدا [ ١ ت 

الصلاةعليه الني قال كإ الدخ، بمعنى الثزظ مهموظ،ا، أديم ارِؤ( وقوله؛ 
الخلود.به يدبغ معروف وهونبات، ؛، والمزفوءرالمام يطهرها ٠ واللام: 

منيعني: أصحا^١١ من زجل ررممال واصح، أربعة٠ بيذ راصنمها وقوله: 
واللامالصلاة عليه الرسول ولكن هولاع®، مذ خدا أحي يحن راكئا قريس، 

(،٤١٢٦)وثم البة، أب ق باب الياص، محاب داود: وأبو (، ٣٣٤)n/أخمد أحرجه )١( 
ميمونةعن (، ٤٢٥٣)رقم اليتة، جلود به يدخ ما باب والٌمْ، اهمع كتاب والماتي• 

،^٥١رمحي 



بابذدوارغوارجوساص|
— ٢٢٥—======_—دءء=ءًًء^د==ء 

منهم؛أحق هؤلاء لكن ؤإن واللام، الصلاة عاليه يتألفهم بأنه ذللث، عن أجاب 
مهم،التأليف لكن معه، وجاهدوا واللام، الصلاة عليه الرسول نصروا لأمم 

بدللئ،.قومهم كل فينتفع قومهم، يء من هؤلاء وأن ميا لا 
الذي، ١٠الماء؟ا ق من أم؛و( وأنا ثأمنونر ررألأ واللام: الصلاة عاليه وقوله 

تياركاف علو ُاثباُت، صريح الثماءا ءل وقوله: وجل، عز اف هو لسإء ال 
بإحماعوالعلوالعنوي معنويا؛ علوا عال وتعال سبحانه أنه كإ ذاتثا؛ علوا وتعال 

ينكره.أحد لا المساإمان 

احر،وجه من ءأونت، وءلائفة علننا، ءلائفة ءلائفتان: أنكر0 الداي وعلوه 
المسجد،ق به، قافه مكان كل مكان؛ كل ق لكنه المإء، ق ليس إنه ئالنت،: طائفة 

مناقضلأنه كفر؛ أنه شلث، لا وهدا مكان، كل ق البحر، ق الخو، ل لسوق، ال 
صرتئا.القرآن ق جاء وما بل الئنة، به تواترمت، لما تماما 

ولاالس،إء، ق ليس تعال افه إن تقول: المبح ل دوما ليت أحرى وطائفة 
محايدا،ولا مياثا، ولا العالر، عن منفصلا ولا بالعال؛، متصلا ولا لأرض، اق 

الأوصافهذه بمثل العدم يصف أن إنسان من طلبت، لوأنلث، بالعدم، فوصفوه 
لربابمجر•

قاف إن فقالوا: بإذنه الحق من فيه احتلف، لما تحال اض هداهم من أما 
العلو،ق لأنه مكان؛ به محيعل لا لكن السإء، ل وعلا جل ه نفهو المإء، 

تعالواش اش، فهونحت، ثيء كل وجل؛ عز اش محاذي ثيء فه ليس والعلوهواء 
وعلوها؛لىء، كل عل عال وتعال سبحانه وهو ثيء، به محيهل لا تيء، كل فوق 

عنها.ينفلثه أن يمكن لا التي الداتثة صفاته من الدائأ 



ادضاةكتاس 
ًً==^ًًْ^ًًً^^=ًًً—ء^===^ ٢٢٦==

إنتقولوزن فهل للظرفية، ®قء أن العروق الثهاء،ا، ®ق ئائلت هال، فان 
به؟تحيهل السإء 

مالأف به؛ تحيط أن يقتفى فلا الطالق العلو يعنى السإء ملتاث إذا فالخواب؛ 
إنهنقول؛ حتى ظرف هناك يكون فلا وحل، عز الرب، إلا بثيء ليس المالم فوق، 
ثيءكل باق؛ محيتل ثيء فته فليس العلو، يمعنى الهاء جعلنا إذا هذا باق، محيهل 
المسألة.هده ق إشكال فلا وجل، عز اض تحت، فهو 

تعال!اف قال العرب، وكلام والئنة القرآن ق واغ الحلو بمعنى والهاء 
١^^،من أي؛ ه ءؤمئآئإ ]الرءد;يا[، آءماكييئمسفيهاه ن ؤ

وتعال؛تيارك اف فول ذلك ودليل المحفوظ، السقف هو الذي الهاء من وليس 
؟بملاوقرة:ئا"ا[.ؤوآكك\بألسئرثسآلكما؛وأيري0 

ف®في*المحفوظ القف هي الهاء جعلنا إذا عل، بمعنى *ق* إن أويقال؛ 
القرآنق جاءت، لأنبما ®ءل،ا؛ بمعنى ®ق؛، تاق أن غرابة ولا ®عل؛،، بمعنى هتا 

علميها،يعني تالأنعام:اا[، ه آلأزنج( ي سيدأ م تعال؛ اض قال الكلام، أفصح 
تطبم:اما[،ه أفثل 1،-بمديغ للحرة؛ فرعون وقال باطنها، ق وليس 
أنأراد لكن فيها، هؤلاء يقتل ثم النخالة، يثق أنه معناه ليس لأنه عليها؛ يعني؛ 

حتىالحبال عليهم يشد أنه بمعنى فيها، كالداحلين يجعلهم صلتا عليها يصليهم 
النحلة.من كأتيم يكونوا 

وجهازتنحريجها محا لنا إذزإ 

بهيميهل أن ذلك يعني ولا للغلرفية، وقفي،ا العلو، هي الهاء أن الأول؛ الوجه 
وجل.عز اوب ثيءإلا فيه ليس عدم المخلوقات، فوق ما لأن نحلوقاته؛ من ثيء 





الزكاةضتاس 
_===—ٍ====^^=^^ءشتً_ ٢٢٨== 

وذلكومتاء*، صباحا الثهاء حو ®يأتيي و'>،المت عاليه افه صل وقوله 
وملم.عليه افه صل رسوله إل وحل عر افه يوجه الذي بالوحي 

استأذنهلما وذلك يصل،ا يكوJا أذ لعله ارلأ، وسلم؛ علميه افه صل وقوله 
هذاوق يصل٠١، يكوف أذ لتله ءلأ، فقال! يهتله أن عنه اممه رصي الوليد بن حالي 
وملمعليه اممه صل النيئ لأن الدم؛ فهوحلال يصل لا من أن إل واصحة إثارة 

الكثيرةللأدلة واصح شاهد وهو يصل، أنه إلا الرجل هذا قتل من مانعا يجعل لر 
القولوط؛ للوم، مبيحا الملمة من محرجا أكثر كمرا الصلاة تارك كمر عل الدالة 
الأحثرةالأونة ق لكن قليلا، إلا به يسمع لا وكان مهجورا، كان الحمد~ ~وض 
بإيعارضون لكنهم معارصا، يعدم لن ذللث، وُع القول، هدا انتثر الخما"~ ~وش 
يكون~أويكاد الصحابة وإحاع وسنة كتانمؤ من النصوص لأل بمعارض؛ ليس 

كفرأدلة إل يصم أن ينبغي الحديثر فهدا وعلميه هؤلأ■ء، ذكره ما تأبى إحماعا— 
الصلاة.تارك 

هداهلبه؛ا، لٍسِق ما يلثانه يقول مصل من رروكم عنه؛ افه رنحي حالي قال 
يملونكنال، قاموا قاموا إذا لكنهم الصلاة، إل يقومون فالمنافقون صحح، 

العافية.افه أل نالإيإن، من حال قيهم لكن 
هلوصرض أئقب أن أومر لم ٥^ وسلم؛ علميه اممه صف افه رسول فقال 

بأفنومر لا فنحن الناس، وأقوال الناس أفعال عن ينمي، أن يؤمر ولر بل الناسء، 
حتىوحل، عر اممه إلا فيها بإ يعلم لا القلموبح لأن الناس؛ قلوب عن ننمب 
٠^^١جشتؤأهتعال؛ اممه قال عنها، بالتنميب نزمر ب الناس وأقوال الناس أفعال 

لنا،أبد>ى ما بمقتم^، عامالتاه سيئا لنا أبدى من لكن نومر، ب فنحن [، ١٢ت١لخجر١تت
فلا.القلوب أما 







واسذدوامؤادج«ساص|
ئد ٢٣١ءٍ؛=^==ًْ=ٍ=_ٍٍسًًٍٍ^ءء^= 

مغ^^٢ ٨٩٥عنقئوJ قوم منها- مل؛ "ولم الأمة ةذْ ل رربجج 1آؤذ•' وملم 
منحناجرهم، - -أوت حلولهم نحاور لا اكرآن، ق؛مرؤون صلايئم، 

رضافؤ،إل ننك إل خمؤ إل \ص ؤؤ اوث، من الم ص الدين 
؛,ثتيء؟«إالدم من بما عيق هل الموقة: قتمازىِفي 

ابنعن يوش، أ■؛مفي وهج،، بن اطه عبد أحرتدا ابوالطاهر، حدش — ١ ٠ ٦ ٤ 
وحديثي)ح( اّقدري• تمحي أبي( ض الرش، عبد بن تلمه ابو أحثرق شهاُجؤ، 
أ-محبياوهج،، ابن أئونا قالا؛ الفهرتم(؛ الرحمن عبد بن وأحمد نحى، بن حزمئ 
اوائمدائ؛ والصحاك الرحمن، عبد بن ابونلئة أ-"مفي شهاُس،، ابن عن يوش، 

بمسموهو وثلم عليه افه صل اش رمول، عند ثحن ينا ثال(أ اقدري نعيد آبا 
ماواعدوا افد، رئوئ، يا ممال،؛ مميم، بي من زجل وض دواُقوبجرة، اتاه قسما 

حنتقد أعدل، ب إو ينيل ومي ررؤنلأك،، وتلم؛ عاليه افد صل افد ننول 
ايدذاممه، زثول يا عنه؛ افد رصي ا-ئايجر بن عمر قثال أعدل<،، يؤ إذ وحسزت 

أصحاثاك قإو ®دغئ، وتلم؛ عاليه افه صل افد ننول قال عنثة، أصرُي، يه فل 
محاورلا المزآذ مزووذ منامهم، ح وصيامه صلاكم، ج صلاثه أحدثم محن 

قلانضله ثلزإل اومئ، من الم بمزق محا الإنلأم من بمزئون تزاتهم، 
قلايهيؤ إل، بمظر م ثيء، محه يوجد قلا رصافه، إل ينقلن ئم قيء، فيه يوجد 
اكزثتجئ، ثيء، فيه يوجد قلا قدذة بمظرإل ثم -وهوالقدح"، ثيء فيه يوجد 
ئدزدر،اليصتة أومثل الزأة ثدي مثل عصديه إح_دى أنوي، زجل آيتهم والدم، 

منيكون إي،ا وهذا بالدم، تتلولث، أن قبل حرجت، نفوذها لشدة يعني! آ ١ ] 
الانطلاق.مدة 



الزكاةكتاب 
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منهدا نمعن أق د1سهال نعيدت ر قال الناس،ا، مى فرقت ح؛ن عل ٤ئرحونى 
عنهاض رصي طالتا أف بن عل أف وأنهي وتلمم، عليه الله صل القّ رمول 

إثنهأ0ؤ'ت حش محه ئاف موجد، ئاشش بدللئا ئأمر معه، وآنا iاد^هم، 
ُ.ثا ٠Jالدي وملمم عليه الل صل اممه رسول يعي، عل 

صئءن، ص ثدي، أف \نىو ك ٌ ئ محي ^ ١- ٠  ٦٥
أمته،ق يكونوف قوما يكر ونتلمم عليه النه صل الثي اف تعيد؛ م عذ ثفره، ١؛^ 

أثرمن -أو: الخلق ثؤ هم ١١ئال: اشحاJق، مجماهم الناس، من مزية ل يئرجوف 
وملمعثه اش محل ١^٠ مصرب، داJات الخى®، الطائمث؛نإل أذثى يئتلهم الخلق~؛ 

اشللإظثِفي المص، قاو:- -أن اومق »االئجز:>مي لإو: ^ أز ^ م 
يزىهلا المدق وبمظرِفي محرم، يرى هلا النفي دبتظرِفي ضرْ، يرى ملأ 

العناق.اهل يا ءتلتئوهلم واسم معيد: آبو قال قال: ضرة٠١، 
المقلابن ~وهو: المامم حدثنا فزؤح، بن سيبان حدسا — ١٠٦٥

اممهصل افه رسول مال قال: الخيري معيد أف عى آبوثصزة، حدثنا الحدان؛—؛ 
اساص^تيا٢ل^ن،:محاأزق 

اممهرصي عل وكان الرجل، هذا وجد فإنه علامتهم، يحني• ررآيتهم؛ا هال• -ا ١ ت 
اكيء،دعفر١ شه ق فكان يره، لر ولكنه طلبه، المعركة محل إل قدم ما أول عنه 

أسفلق وهو القتل، من أناُس عليه صار قد هو ؤإذا القتل، ق فتشوا هال• يم 
٠•ر وملم عليه اممه صل النئي وصف كا مخرج القتل، 

رصيطالها بنأنج، عل عل حرجوا الذين الخوارج هم حولأء والمراد  ٧٦
اا؛هعنه.

وعب.ين نيل عن ( ١٠٦٦رقم)الخوارج، قتال عل التحريض باب الزكاة، كتاب لم؛ مأحرحه ,١( 
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الراينبالحي؛؛، الطائمن أول ررمتالها وسالمت عاليه اممه صل النبي ؤيقول 
العراق.وأهل الشام، أهل وهم افرهتان، 

معاويةمن بالحق أول محه افه رصي طالبا أنجا بن عل أف عل دليل هدا وؤا 
معهليس عنه اممه رصي معاؤية أن ذللث، يعني لا ولكن وجنوده، عنه اثإة رصي 
ثلث،ولا بالحؤ؛،، الطائمتمر ررأول ت يقول واللام الصلاة عليه الرسول لأن حق؛ 

كوننالكن عنه، اممه رصي معاوية من الصواب إل أهرب عنه افه رصي عليا أن 
محوز.لا حرام هدا ذللث، أشبه وما وثلعنه، ويكفره، عته، اممص رصي معاوية نضلل 

الحق،أهل هم ت يقول أن وين بالحي؛؛ الطائمت؛ن رءأول يقول؛ أن ين وفرق 
حق،عل ليسوا معه ومن عنه اش رصي معاؤية أن عرفنا الحق أهل هم محال؛ لو إذ 

هوالحق وهذا حما، معه أن عرفنا بالحق أولاهما قال؛ لما لكن حى، معهم وليس 
فلهاحتلمأ ؤإن أجران، فاله أصاب فان يصسبا، وقد محْلئ، قد والمجتهد محتهد، أنه 

الءلائفت؛ن.عل الحكم حبنا من هذا أجر، 
فانهوهذا هذا أوبعض أوهذا، هذا حمت، أحل من بيتنا الحروب نقيم أن أما 

عبدين عمر قال كإ الأمر لأن القمع؛ ل والخطأ العقل، ق الخهلآ من شال؛،— لا — 
منها،نتنا أل نطهر أن فحلينا منها، أسيافنا اطة طهر دماء هذه إن ٢؛ افهر رحمه العزيز 

لهمنهم المصسب، مجتهدون، هم نقول؛ الصواب، هو وهذا سيئا. نقول وألا 
بالحق،بينهم الله وليقضير؛( الله، عل وحاحم واحد، أجر له والمخهلئ أجران، 

الحاكمن.وهوحير 

والخطايا(، ١٩٦٥)ة® ®الجالق والدينوري الروذى(، رواية ه/ ٢ )٦ الالعللاا ق أحمد أخرجه ( ١ ] 
(.١١٤>بم/ •الخلة، ق وأبونمم  d\rrالزلة،)>_.•ق 









0باصريمضهواموان

عرقولو المحاطب قلب ينتمل الحجة، قوى هو من الناسي من تنبيه• 
وعدمعنه، Jالأيتعاد الإنسان يوصى فهل بجانبه، الهق أن ذلك قبل الإنسان 
معه؟الكلام 

الناس؛بحفرة تحايلهم ألا يجب واليان الثر أهل الصنف هؤلاء ت نهول، 
تحايله،وربإ ؛، لسخنا«االثثان من  Jpواللام: الصلاة علميه الشي قال( كإ لأنه 

أنيجسب، فلذلك الحق؛ فيذل، البيان، ق ذاك يغلبك ولكن معك، الحق ؤيكون 
أنفيجب والدفاع الإقناع عل دل.رة ءنا،ْ كان إذا أما بمبرة، عل الإنسان يكون 
الاس.ولوأمام يجادل، 

فيهليس المجادلة، ق صحفه عرف إذا وحل م الله وبين بينه الإنسان ؤيعذر 
بإفيتكلم ، ه نفيذل، أن الإنسان ثهى واللام الصلاة عليه والرمول، ّائا، 

منه.الخلاص يستطع لا 
أئمةمن حماعة -ها أحذ الأحاديث، هذه ظاهر الدينء، من ®ينرقول وقوله: 

الألفاظ:بعض ل وأيصا كفرهم، عل واضح دليل هذا وقالوا: الثثة، أهل 
العافية.افه نسال، ا، ®عئرجو0،دملأبموذوداإشءر 

عتفأ•'اش دًوا صر ابن ■ص ( ٥١٤٦رنم)الخطة، باب الكاح، ىأب اJخارىت أحرجه )١( 
يامبن تمار عن ، ٨٦٩رنم)والخطبة، الملأ٥ نحفيف باب الخمعة، كتاب ت لم موأحرجه 

صظ رض 
تعال:قوله باب الفتن، كتاب ماجه: وابن (، ٢٢٥٤)رقم الفتن، كتاب الرمدي: أحرجه )٢( 

ونال،عنه؛ اف رمحي حذيفة حدين، عن ٤(، * ١ )٦ رقم ه، قئتم ء3ةأ أك؛ن آثا تؤ 
•غريب حسن اص^مذي. 

سعين•أبا عن ( ٧٥٦٢)رقم والمنافق، الفاجر قراءة باب التوحيد، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
١(•  ٦٧رقم)والخليقة، الخلق ثر الخوارج باب الزكاة، كتاب لم: موأحرجه عنه، اش رضي 

ذررنحىم،أبا 



كتاس
—ثء=^=^٢٣٨—

طائفةعل يصدق هدا إن وقال: يكمرهم، ل؛ من الله رحمهم العلياء ومن 
قالمسألة هد0 سهل الله رحمه الإسلام وشخ ثروا، الكمر من وأنبمم منهم، 

إليها.فاور->ع منها يستزيد أن أراد من الفتاويها،، 

بجُينربج•١;^^؟، لأنا ^١^، 
يم ئ ني 5م رغدة )ح( ى. م/;■ طء، _، ئ ئ )ح(,نيئ 

ئنغذأيوب، ئو، ابذ حدساإنكايل قالا؛ لمحا~؛ -واللقظ حزمح، ورقمنذ 
أواليد، محدج وجل فيهم مماوت الخوارج؛ دم يال•  ٥۶ص عبيدة، عذ محثب، 
مايين:ظلوم  ٥١م؟ أذوووا الد،)أ تثدوئ أن ١^، ئوذف 
عثه، ٥١١صل محثل« مذ سمعته انت هلت! هال! وسلم، عليه اممه صل محمد لسان 

ئاصإىثنبامحةل١لزطا؟اقال:إي 

يمك،فانه محذورا المخاطب عل حاف إذا الإنسان أف عل دليل هذا ق t ١ ت 
النيله قال حن عنه الله رصي جبل بن معاذ سكوتا منها؛ ممرة، له وهدا 
هال:شقا((، به لافرك ثن ألابمدن، اف عل س ررخ وّاإم: عليه  ٥١صل 
الإنسانأف ءل دلل هدا ففي هئكلوا((راا؛ ^ »لأ هال: الناس؟، أخر أفلا 

لبطرهمأو وصعقهم، الناس لوهن سبا يكون أن شرعا ثابتا ثيء ْن حافا إذا 
المانع.يزول حتى يمسكؤ فانه وعلوهم 

لم:وم(، ٢٨٥٦)رمم والخيار، الفرس اسم باب والمر، الخهاد كناب الخاوي؛ أحرجه 
اشرضي معاذ عن ٣( رنم)٠ الخة، لحل التوحيد عل مات أن عل الدليل باب الإمحان، كتاب 
صه.





^٢١١٥كتاب 

مىالسهم ينرى ي الإنلأم ؛_ يمرموو راقهم، صلأم نحاور لا عليهم، 
صلسهم فان عل كم ممي ما يصتبوكبمم الإين اّمحس لنبملم الرؤك"، 

هلذرخ، له وليس عمد، له زجلا فؤب أف دلك وآيه العمل، عن ^٠^٠١ ونئم 
وأهلمعاؤيه إل قتدهبورز سقى، ثعزات عليه الثدي، حلمة مثل عضد؛ رأس 

أولأزجو إل وافه وأموالئلم، ق ٤ئلثوتكلم ٥^^٠:؛ وثركوف الثام، 
مسيُواالناس، مزح ق واعاروا الحرام، الدم ممكوا هد لإثم الثوم، هؤلاء يكونوا 

علمرزيا مال؛ حز منزلا وهب بن ئ ثرش محل؛ بن نلته مال اش، انم عل 
م\م: M ذت\ض نن ، ٥١يد الآزارجّ:دزتثد زم ١^١ هو هطنة، 

يومداسدوكم ^١ يناشدوكم ال أ•حاف لإل جموي؛ثا، مذ ^٢ قيو٥٤وئإوا ١^^، 
ُرماحهلم،الناس ومجزهلم القثوف، وملوا برماحهم، هوحثوا مزجعوا، حروزاء، 

عئيمال نجلان، إلا يوئثد الناس مذ أصن، وما بمضي، عو بمصهم ويل مال؛ 
عنهاف، زنحي عيأ قام نحدوه، هلم هالثمئوْ المحدغ، فيهم التمسوا عنهت افه زنحي 

معهزجدوة أحروهم، هال؛ بمضي، عل بمصهم ثل مد ثانا أش حس بيه، 
عتيدةإل؛ه 3مام دالت تسولة، وبلع افه صدى ^ ١٥ثم ^، ٤٠الأرص، يلي 

__الدىَلأيإلأهمَسسا قال::ابيوبجذ،أله'ااا الئٌئ، 
انثخقهحص هو• إلا ^٠٩الذي وافه قالتإي ونلم؟ علته اطه صل اطه ننول 

تلأى،زصعئلفلأاأا.

هنالكن متدأ، أنه عف )آفه( أوت )آممه(، قم لأتبمآ نحز؛ أما المعروفج [ ١ ] 
القسم.جواب ق واقعة واللام رروسمعشا،، قوله! بدليل هستا تكون أن يريد 

ي3لاابأن عليه حرج لا والإنسان الهلمانينة، لزيادة ذللث، هثل ؤإنإ ]٢[ 



بالشكأول ~ونحن والسلام الصلاة عاليه إبراهيم هال فقد الطمانية، ق الزيادة 
هثنى ِلظسرا وديمث بق قاد '}ؤ'ؤي0 مال آتوك ض يقش أرف قال؛ منه- 

إنيقال! بل اممص؛ رحمه الثلإق عبيدة من أدب سوء هذا إن يقال! لا [، ٢٦■]القرة: 
التوكيد.باب من هدا 

٣ل قؤ0 ^١٥ واللام! الصلاة عليه زكريا قول أيقا! التوكيد ومقل 
هذ،ا،ق شك أنه ١^١^ يقلن فلا ٤[، .'' b\ykS■]آو عاتره وأم-رأيى بدلإآلك؛ر وثن 

سوئا.□ل ٠لأث الماص يكئم ألا آيه اممه أءهلاْ ولهدا اكد، أن أراد لكه 
الأحاديثتشملهم فهل الخوارج، اعتقاد يعتقد ص الأن يوحد قيل! فإن 

الخوارج؟قتال فضل ق الواردة 

لرإن حهلر عل فهم ولدللئ، شك، ولا تشملهم تشملهم؟! لا ولر فالخوابت 
ا.لسلمين.حفلمرة إل ؤيرجعوا إليه، ؤينيبوا وحل، عز اممه إل يتوبوا 



الزكاةكتاب 
^========—=========^٢٤٢^

ئن، ٠٥١همد أ-ئونا ئالأ: \لألإئلأ ه ثثونز:ن ض 1و م - ١ ٠  ٦٦
يص:وينلإصمينسص

لعا"قث_ورثه أن وسلم؛ عثه الله صل افه وثوو مول واؤع أف بن اممه همتي 
عيآتهاو فه، إلا حكم لا ئالوا! همه اممه رصي طالب، أف بن عئ وهومع حرجت 

إنواتّا وصم، وتلمم علته < ٥١صل آفه زئوو إل ا؛ ^١ ١١تتآ أريد حى كيمه 
—وأمارإلمنهم هدا تبور لا يأنيشهم، الخى ررمولول هؤلاءت ي صفتهم إخمرق 
حلته1ؤ ثاة طل يدنه إحدى أنوي، خب إلته، اطه حلق أبعض مى حلقه"؛ 
نجدوام ثظثوا اظئوا، هاو: خئة الأهُ رصي >J_، م ن ئ قم هو نمي«، 

لبوحدوه م ثلاثا، أو مريم كدبت*. ولا كدت ما هواطه ارجعوا، هثال! قتئا، 
أمرهم،مذ دللث، حاصر وآنا ^! ٥١همتي هال يديه، بئ وصعوه حش يه هاتوا حربة، 
ءءن؛ابن عن دجل، وحدش بكثرت محال روايته؛ يوسو راد محهم• عو ومول 

.الأنوذ دلف، رأيث، ؛ داJ أنه 

شكر،لا ص طه؛؛ إلا حكم ®لا النية، هول حجر من هولهم من هدا [ ١ ل 
لكنهالؤية، قول حجر من وهدا حق، أنيا يعرف هكذا ؤيمعه هكذا يقروه الذي 
باطلا.-يا أرادوا هه- افه رمحي عل قال -كإ 

الل.ينهم لكن الخوايج، غثر الناس بحفس به يقول قد بالكيثره التكفير ت فائدة 
النار.ؤب محلي كافر الكبيرة فاعل أن الخوارج— ~أى• فعندهم بذلك،، اشتهروا 

حارجثا؟يسمى فهل يكمريامرة لا من الإمام عل لوحرج قيل؛ فإن 
متأولأكان إذا لكنه متاولأ، كان ولو حرج، لأنه حارحيا؛ يمي ءا-لحوابات 

ؤإنحق، عل فهم للحى وعادوا رجحوا فإن ذللئ،، ؤب فيناقشون البعاة، من صار 
الخوارج.من وصاروا قتالهم، وجبا للمص يعودوا لر 



باuايانيا٣اواسما

ضطفوامواصفةا١'

ي;نخدي ١^٠، خدئثاص;ن ووغ، ن ♦ا-خدكاظ  ٦٧
عثهصل اش زئوو ئاو محاو: ذو أف عن الصامت، بن اممه عد عن هلأو، 
الالمزآذ، منس يوم أش- مذ تبج0بمي -أوت مذَأتح بندي *إة ت وتلم 
بموددفلأ ثم الرمج، مذ الشهم محا؛همج الدين مذ محرجوذ حلامحبجم، نحاود 

الغماريعمرو بذ وائ ءلة؛ت ااصامت،! ابن مماو والخلمة®. الخالق ثر هم فيه، 
لهيدكزت، وكدا، كدا در أف مذ نمعته لحديثإ ما ء1وتإت الغماري، الحكم أحا 
وسلم.عليه الله صل افه رسول من سمنته وآنا ممال،؛ الخديثا، ^١ 

١ ٠  ٦٨ -^■l_J  عذالشيبابي، عن منهر، بذ عل حدسا شته، أف بذ أبوبكر
وسئمعثه الله صئ؛ اللمي سمت هل حنيف• بذ سهل ساللم، عمروئال؛ بن يمز 
اكزآذ j/yM»ءنم المشرق-: نخن شْ ثمذ4ُ-زأثاز محاJ: ض؟ دؤ 

الربلأ"•ثئ الشهم مجاينرق يئريوذمذاش لاينددترامحهم، بألثشهم، 
الشثائ؛حدسا ١^١->^>، عد حدس1 كامل، آبو وحدساه — ١ ٠  ٦٨

آقوامء.منه ا١ءمج ودال،ت الإسناد، -يدا 

لا؟أو واحد بمعنى هي شل والخليقة، الخلق [ ١ ] 
الخلققال؛ بعضهم كان ؤإن واحد، بمعنى أنه أعلم— —وافه الظاهر 

الثيءيكرر دائنا لكن واحد، بمعنى أما فالظاُر سواهم، ما والخليقة الماس، 
للتاكيد.ولوبالعطف 





ألدُءااى ه اض رسول الزيءصلى ذ؛مو|ا باب 
٢٤٥ًًًءًًًذذًًءءًءً^=ءءء==ء 

آثمدوهلي اثلاه. رنوو عنى الوكاة يميم باب 
^اق|أاةثواإطلبيننيض

صئته، حدسا اؤر، حدسا العنري، معاذ بن اش عثد حدسا — ١ ٠  ٦٩
مبى ءرْ  ٥۶بل الخس أحد بمول؛ هريرْ آنا تجع زياد~؛ ابن "وهو محمد 

انمكح، اركح، وتل؛•' عك اش صل اش ونوو مماو فته، مجعلهاق الصيت، 
ه،كس،آالأضثق؟ا«اأا.

الطلببنو أما شك، لا هاشم بنو هم وملم عليه افه صل النبي ال آ ١ ت 
الرسوللكن لهم، تحل الزكاة وأن الرسول، آل ق يدخلون لا أتيم فالصحح 

مأخوذالخمس لأف ا-ائص؛ ق هائم بني وبين بينهم ئزك والسلام الصلاة عاليه 
النيئفسركهم عظيمه، نصره هاشم بني نصروا أمم شلث، لا ايللب وبتو ؛قتال،، 

هاشم،بني عل حرام هي إنإ فلا، الزكاة أما الخمس، ق واللام الصلاة عاليه 
أبوطاو_،!يقول ا،لطال_ا؛ لبنى حلال 

آجلعؤ ء-اجلأ ثر عمؤتد ئص عبد عثأ افّ جرى 
والًلييونعم، بّو كلهم هاشم، وبنو ا،لطل—،، وبتو ونوفل، شمس، فعبد 

الْللببئو لكن هاشم، أيا ق واللام الصلاة عليه الرسول ْع قبتمعون 
النيفزق فلهيا يناصروْ، لر بالعكس ونوفل شمس وعبد هاشم، بني ناصروا 

الزكاة،له تحل لا الهاشمي أف فالصواب هدا وعل بينهم، واللام الصلاة عليه 
شريكان.ا-قمس ق والطلل الهاثس وأن الزكاة، له تحل والمهللي 

أنمن الصبي تحذير وهي الأن، عندنا المشهورة اللغة أن عل دليل هدا وق 



اثمركاةكءب 

تقالالأن، إل عربيه تزال لا ؛حإ؛ا رر؛حإ كلمة وهي يناله، أن يبني لا شنّا ينال 
التحدير.ق للصسان 

اللهرصي الحز أل عل يدل هذا عالمث،ا ءأما ت الم وسعاليه افه صل وقوله 
يعقل.مميزا الوقت ذلك ق كان محه 

ولاالزكاة، لهم تحل لا أما ففلاهرئ عامة، ررالثدقة(( كلمة قائل: قال فان 
التطؤع؟صدقة 

عليهالنبي آل وأن افص، رحمهم العلإء من كم حدا قال قد نعم، ئلنات 
أنيظهر الذي ولكن والزكاة(، )التهلؤع، الصدقات لهم تحل لا واللام الصلاة 

الزكاة،عل الصال.قة وتتللق الزكاة، وهى الواجبة، الصدقة هنا بالصدقة الراد 

الزكاة٠يالصدقة ااراد ]١^:.٦[، 4 وصن وثاصسمحقء الدليل: 

عنه:الله رصي للعباس قال وسلم عاليه الله صل النبي أن هذا ؤيويد قالوا: 
ؤؤ.ثاوينأمول؛إمدهذتعال: قوله معنى هو وهل.ا ا، الناساار أوساخ الصديه ارإل 

إلاالأقرب، هو وهذا الواجبة، هي تعلهر التي والصدقة ١[، لااتوة:ّآ• 
ولوتهلوعا.الصدقة يأكل لا فانه وسالم عليه الله صل النبي 

عليهافه صل والنبي الواجبة، الصدقة ياكلون لا هاشم فبنو هذا؛ وعل 
المحدقةيأكلون المهللم، وبنو المستحبة، ولا الواجبة الصا.قة ياكل لا وسلم 

الحمى.ق والمهللب بنوهامم ويسارك والمتحية، الواجبة 

(.١٠٧٢رقم)اكاوئة، عل الني ترك باب الزكاة، كتاب مسالم: أخرجه 



آلهوهلي ه اض الذهاةءاىرسوو همي*( باب 
٢٤٧

حرب؛بذ وومر ثثبه، أف بذ بكر وأبو تش، بن عش حيكا ١- ٠  ٦٩
الئدق«لأا.ه لأنحو »ه ^j• ، ٠٩١^١ ثب؛ ض نكح، ض حث 

ابنوحدون1 )ح( جعمر. بن محمد حدثنا نشار، بن محمد حدسا — ١ ٠  ٦٩
انقاو ي الإنتاد، ثدا ِفي ئب؛ ض كلأمحا ثدي؛ م ان دتثأ خق 

رلأنالأظ:قود(و
أنوبيروب ابن حيكا الأيلئ، نعيد بن هاروو حدثمي - ١٠٧٠

افُصل افه وسول عن ميرْ، بط عن حدية؛ هريرة أبط مولط يوص آبا أف عمرو؛ 
م^١^، عل شاقطئ ١^;؛ يأجد ،، J^lإل ص، »إو، قاو: أثة ٩ م 

ُ.دألقيها«ل صدقه يآكوو أف أحشى م أزينها 
ضن،مثام، ;ن ١^١!، مد خدثثا زافي، نذ محقي - ١  ٠٧٠

علته١^، صل اش زئول محمد عن أبوهريرة، حدتا ما ^١ دال،ت منه بن محام عن 
إمحطُواف ت وتلم علنه افه صل افه رسول ومال، مئها• أحاديث مدكر ونلم؛ 

لامحا،-أنت/وبش،لأملبإلأهل،مأجدالثسهنائطهعلفراثى 
3ألقيها،<.الصدهه من - -أو: صدمحه ئقون أل أحنى ئم 

موئا،ولا فراقا، ولا □تا، ولا أكلا، ن نحل لا يخي: أط، ^١ ]١[ 
ذلك.غر ولا 

يأكلحيث والسلام الصلاة عليه الشي تواضع عل دليل هدا ق ]٢[ 
الحقيقةل وهو واللام، الصلاة عليه النيئ من تواصع وهذا التمر، من الساقهل 

واللام،الصلاة عليه النيئ حاجة علي دليل، إنه يقال؛ ند أحرى حهة من أيصا 
3مره.وشدة 



اينكاةكتاب 
٨٤٢^====^^=—======^=====

تكونأن نحشى وأنه والسلام، الصلاة عليه ورعه كإل عل دليل أيصا وفيه 
ليتوأما الحل، التمرة تلك، ل الأصل أل ْع — عليه حرام —وهي الصدقة من 
ْعأنه نحشى بحبث، الصدقة من قريس، ْزكان ق تكون أن إلا اللهم الصدقة، من 

هداق الوؤع حال، كل فعل قيء، منها يسقهل ذللث، أشبه وما وتنزيلها حملها 
فانهصعمت، ؤإن أؤكد، التونع كان القرينة ستا مؤ إن القرائن، يحسب، نحتلف 

عنها.التوئع نحم، 
هائية!

أنتامدي ولهذا الضر، دون الشخص إل والتحس_ا التودد >يا يقصد الهدية 
منالث،.أض غني لإنسان 

عليه.المتصدق نفع مع الأحرة، ثواب، ما فيقصد الصدقة وأما 
فقهل.له الموهوب نفع >ها يقصد والية 

ئمح،أتياثئ،صمم1ن،صضور،ص
٤^٥،وجد وسلم عليه اممه صل السل أف مالك،؛ بن آس ض محزفط، بن طلحه 
لآئتها<،.الصدقة من ثاكول ررلولأأل مماو؛ 

عىمنصور، عذ رائده، عى أنامه، آبو حدون1 آبوكزس_ا، وحدJنا — ١ ٠ ٧ ١ 
صوسلم عليه اممه صل اممه ونول أف ماؤلي،؛ بن آنس حدسا محرفج، بن طلحه 
لآئتها،ا.الصدمة مى محكول أل رالولأ سال! بثمرة 



د1بسمامحىةضدس>لاضهوضس
٢٤٩ذ===ءً=شم==شمدص^=^ً=ً=^==ص 

هشام،ئن ثثاذ خدي ئالأ: بمار؛ زائن ؛1I ،Jئ محي خدي ١-  ٠٧١
مماوتمْ، رخي ونلم عليه ، ٥١صل ؛؛^؛ ١١أف آنس؛ ص قادة، ض م، لحديي 

تيأنظونص1ههلأمحا((لال

وملمعف، الق، صل للرسول أهداها ثم أحد، عل حا تمدق فان ل١آ 
حلالا،صار محرم غتر آخر طريق من جاء إذا لكسبه حرم ما لأن جازت؛ 

إلجاء إذا لكن حرام، غير والر التمر مثلان يعني حرام، غير نفسها فالصدقة 
حلالا؛كان الهدية ويامم حراما، كان الصدقة باسم وسلم جه اش صل الرسول 

وحلالاشخص، عل حراما يكون قد كاسبه، باختلاف عنملف لكنبه المءمم لأن 
بالعكس.أو لأخر، 



الزكاةكتاب  ٢٥

^كاسالآوشضسئلاا
ضيزفي:ئ، خدي ]ص أتإة نن محي ;ن ، ٥١ه عيش - ١  ٠٧٢

المطفعد بن الخارث بن ثوقل بن افه عد بن اممه عد أف الرنري؛ عن مالك، 
الخاوثبن نسعه اجثتع  ijiiحدية، الخاوث بن ربيعه بن اأطد_، عيد أف حدثه؛ 

ظسينامح-قاَلألبممين
الصدقات،،هده عل قأمزمحا هكلقاه، و«ثئلم، علته افه صل اه رئوو إل عباس~ 

ننئ خاة ذللخ، محال مج قاو: الناز، ثس، ِمع الناز، ناي/ قا1دا 
محواممهثمعلأ، لا ءلالم_،1 م بن عؤأ ممال( له ^^١ علتي، يرقم، ءلاوسا، \ئا 
م1اائ،ماسه إلا هدا ثصع ما وافه مماو،ت ا-محاريث، بن ربيعة قاسحاه ثاعل، هو ما 

ئالعلتالث،، ثفنناه ٥^ رصئم عليه ؛^ ١١صل افه رثول صهر نك لقد قوافه •^؛؛١، 
علته، ٥١صل،  ٠١٥١رثولط صل قلتا ئاو(ت عيأ، راصهلجع قادهللثا، أرصلومحا، عئ• 

ئالتثم داداننا، قأحد ->؛L؛، حز عدها صمنا ا-إئجنة، إإا سبمنا٥ الثثهن وتئم 
ححثن،ينتؤ رست، عد وهويونثد عليه، ردحلنا لحل، ثم تصرراناا، ما ررأحرجا 

وأوصلالناس، آ؛ث أنت، الأ4، رسول يا مماJ! أحدJا ثكثم يم الكلأم، ٥^١^١ قالت 
إلتلئؤقنودي الصد؛ات،، هذه بعفن عي، لتومزدا نجتنا الككاح، بلعنا وقد الناس، 

افهقال ما علمها ط يرسل أنه الصدقة(: عل اوحل ص)استمال ]١[ 
الزكبثة،الأموال ،لحرفة عليها عاملا فيرسل ٦[، ■ عنياه ءؤوأكما\ن تحال؛ 

محلهاق صرفها ق له أذن إن ثم أهالها، من ولقبضها الزكاة، مقدار وجلحرفة 
لهنان.البلد إل حا أتى له يؤذن لر ؤإن صنفها، 



uU  اسدتةملي امح،. او اممال تره
— ٢٥١ًً—=^ًًح==—=ًًًً=ً^^ًً 

ُآكالمه،اذ أزدثا حى ًريلأ مثكش ت قال مسوف، كإ ونصيب الناس، يودى كإ 
ررإن،! ئإ؛I(jii iJئكلناه، لا أف الخجار-_، وراء مذ ع1تنا يلبع ثيب وجعلت مال؛ 

م}كاذ ئ ؤ ١^١ الأاس، ١^ ص ق محثد، لأل قض لا الثدمح4 
ررأثئ1حمةه! ممال نجاءاْ، قال! ا،لطلب؛،، همد بن الحارث بذ وئوهل امحس~، 

هدا»محؤح الحارث،: وقل;ن نقال قاصة، هماس، للقض;ن انثتك،« اله؛ هدا 
وثداه،ثدا الخمس مذ عنهإ يحميه: وقال، ذان\كحني، ذ، ابنتك® الم؛ 

ئاوؤمذ:نلامملابر

علوملم عليه افه صل المي آل يستعمل لا أنه عل دليل هدا ل [ ١ ] 
تهلهمعفلو بأس، فلا الصدقة عل الامتعإل محرد أما منها، إعطائهم مع الصدقة 

حير،عمل هدا لأن حرج؛ فلا الصدقة عل عاملا وكان البيت، آل من أحد 
فلا.منها يعطى أن أحل من الصدقة عل عمل إذا لكن الخثر، عل اعدة وم

ومعناههوبالحاء، الحارث،® بن رييعة ®قايثحاه قوله: النه: رحمه النووي قال 
وقصده.له عرص 

لما.منلث، حدا معناه علينا* منك، مامة إلا هدا معل ®ما قوله: 
دناكذلك،؟ح ما أي: هوبكسرالفاء، ^1^،* »مامننا قوله: 

قهو هكن.ا تصرران® ما ®أحرجا ومنم: اله وعل عليه افه صل قوله 
أهلمن وغيرهما والمازري اقروي ذكره الذي وهي ببلادنا، الأصول معظم 

أحرى،راء وبعدها الراء، وكر المحاد، وفتح التاء، بضم ®تصرران® الضبهل 
قووغ صروته، فقال حمعته ثيء وكل الكلام، من صروركإ ق قئمعانه ومعناه 



ادكاةكتاس 
—ي=^^=٢٥٢=

؛.اهمرارل تقولانه ما أي؛ السر، من يالمن راتنرران® النسخ بعض 
المر.عليها ويشد ثنئع الدراهم صرة هذا، نستعمل زلنا ما الأن إل 
هانزروايات،! أرع فيه عياض القاصي وذكر افه! رحمه النووي ئالط ثم 

ترفعانماذا معناه! مهملة، دال ويحالءها الصاد، يامكان راتصدران،؛ والثالثة! ، ١^١١٧

ويواوالصاد، بفتح ررتصوران،؛ والرائحة! المرقندي، رواية وهدم قال! إل؟ 
شيوخناأكثر عن وروايتنا القاصى! قال الحثندي، صستله وهكذا قال! مكورة، 

ورجحهيلادنا، نسخ معظم عن قدمنا0 ما والصحح الدال، رواية وامتبعد بالمن، 
والراءين.بالصاد رائصئراناا الأصوب! فقال! رراiطالر((، مجا■محس، أيصا 

بمإؤ"مآءدا وتمال• سبحانه كقوله الحلم أي• الككاح'ا يلعثا رريد قوله! 
آلثمحخهلاuء:٦[.

التاء،يغم هو الحجالس،؛؛، وراء من إلثا يليع ؤنثب رروجعلئا قوله! 
بثوبهأثار إذا وبح أغ يقال• والم، التاء فتح ويجوز اليم، وكر اللام، ؤإسكان 

بيده.أو 

~وقا،عثاس ين والمضل ربيعة بن المطلم، لحبي وملم عليه الله صل قوله 
محثد<الأل نثني لا الفدمه ررإن الحامل-! بنس، الصدقة عل انممل ماءلأْ 
وغرهماوالمكنة الفقر أو العمل، يس_، كانت، مواء محزمة، أما عل دليل 

أصحابنايحفى وجوز أصحابنا، عند الصحح هو وهذا الثإنية، الأمبات، من 
أوصعيم، وهذا إجارة، لأنه العامل؛ يسهم عليها الحمل الطيبا وبني هاشم لبني 

ردْ.ق صريح الحديث، وهذا يامحلل، 

(.١٧٨)U/)ا(رشرحالووى، 



اساتةض ه الق آو اسساو ترك باب 
ً== ٢٥٣=—ً—=ً=مح—^—^=^——ءًء 

تحريمهاق العثة عل تنبيه الثاٌس® أوّنإخ مح، ررإٌثا وسلم■ عليه الله صل قوله 
ومعنى؛الأوساخ، عن وتنزتبمهم لكرامتهم وأتجا المهللب، وبني هاشم بني عل 

أثوإيميى ؤ-ثن ت تعال قال كا ونفوسهم لأموالهم تطهثر أما الناس؛؛ ااأوساح 
اها. الأو>ساخر كغثالة فهي [، ١ ]التوأة:'م* ه قفيهموتعؤمبيا صدهذ 

مىعئههل ا١أصديى المت و>ععليه افه صل قوله اشت رحمه النووي قال يم 
ذويمن لأما الخمس؛ من القربى ذوي سهم من يريد أن محتمل الخنس؛؛ 
اه؛. ر الخص من وملم عليه الئه صل الني سهم من يريد أن ومحتمل القربى، 

وجعلأنكحها، الحلم بلغا قل رآهما لما واللام الصلاة عليه الرسول إذزت 
اللهصل النبي عادة هى كا لخوامحلرهما تهلييب فيه وهدا الخمس، من الصداق 

وملم.عليه 

ؤ.ْدعررآموإيلمتحال؛ افه قال الواجبة، الصدقة أي؛ الناس؛؛ أوشاخ ١١وقوله؛ 
والشحالبخل دون من القلب تعلهر فهي ١[، لاكوة:ّآ• ه ها وُ؛ةأآم هلفرهم صدقه 

وسلم؛عليه الله صل المب لقول الأموال؛ نإء توجب أيصا وهى ذلك، أشيه وما 
٠.رامامصث،صدظسمال،<ر 

٠٠

)ا(»شرحاضوي«
(.١٨٠)U/ شرح ١١)٢( 
أبي(عن ( ٢٥٨٨)رقم والتواصع، العفو استحساب باب والصالة، الر كتاب مسلم؛ أحرجه )٣( 

عنه.الص رمحي هريرة 



الاكاة، كتا|
===ً====ً=^^=====شم=^ء ٢٥٤==

^b_،بن يونس ومت،، ابن حدثنا م،روف، بن هارون حدثنا — ١ ٠  ٧٢
بىالمف عبد أف اقاثمي؛ يوقل بن الحادث ن اش عبد ص شهاُب، ابن عن 

الطلبعد بن الخارث يى ربيعه آباه أف أ-ئوْ؛ المطلب عند بن الخارث بن ربيعه 
اثتاياس: ئن ثلكل زبيئه ئن المطلب قالابمد المطلب همد ;ن 

فيه!وقال مالك، حديث ثحؤ ا-قديث، وثاى وسثلم. عليه اممه صل افه رسول 
أرملا وافه المرم، حسن آيو آنا وئالت علميه، اصطجع م رداءه، عل قالمى 
ءاشُ ضل ، ٥١١زئول إل يه تئج ظ يخزر اثامحا إوي ثزحع نش ^1^، 

الناس،أوتاخ هل إيإ الصدقات هذْ ارإف لثا؛ قال، ثم امحيثت وقاو(ِفي وسلم. 
اهُثلإهضل ، ٥١١^ ؛p lJ 1ضا: نقال ولألألمحقي((. ك، و]4الأمحو 

افهرئول كاف أتي، بني مى رجل وهو جرءا؛، بن مغميه ل ررادعوا وسلم؛ 
الأحماساآا.م اضقهُ ذح اشُئوه ضل 

ننمحمثه ل »ادعؤا وسلم: عليه اف، صل قوله افه: رخمه النووي هال ]١[ 
مهملةحاء ثم مفتوحة، فبميم )محمية( أما أسد، بني من رجل وهو جزءٌ، 
ثممفتوحة، فبجيم وأما)جرء( محققة، ياء ثم مكورة، أحرى ميم ثم ساكنة، 

الحفاظعامة نقوله هكذا القاصي: قال الأصح، هو هذا همزة، م ساكتة، زاي 
يكرررجزيءا يقال: سعيد: ين الغني همد وقال الرواة، ومعفلم الإتقان وأهل 

أبووقال القاصي: قال بلادنا، ق النسخ بحص ق وغ وكذا وبالياء، يعني* الزاي، 
الزاي.مشدد راجزءا هوعندنا هميد: 

أنهوالمحفوظ وقع، كذا القاصي: فقال أساوا؛ بني من رجل ر'وهو قوله• وأما 



اسدقةض ه اممهي اسمادآو ترك باب 

اهأسدرا؛. بني من لا نبتي، بمي من 
الزكاة؟من يعقلون فهل خمس هناك يكن لر إذا ألأت م

أنلهم أن الخمس متعوا إذا أمم ؛ اش١ رحمه الإسلام شخ احتار الخواب! 
يتكمفونكومم من حير هذا إن وةالت حاجتهم، لدخ الصدقة من ياحذوا 
أمرين•بتن فهم مال، لدبمم وليس العمل، يتْليعون لا كانوا إذا لأمم الناس؛ 

الحاصلالدل أن ثالث، ولا الناس، يتكمفوا أن ؤإما الزكاة، من يأخذوا أن إما 
الزكاة.أخن، من أشد الناس ، بمكمف

عيهالني وكأن العموم، الأدلة ظاهر لكن الفلر، من وجه له قاله وما 
ينفقونثم يكون، شغل بأي هم بأنفهم يشتغالوا أن منهم يريد لام والالصلاة 

المسلمنعل محكا فهنا اصهلرار حال إل وصلوا أمم فرض لو لكن أنفسهم، عل 
صرورمم.يدفعوا أن 

ا،لهلل.ما؟عبد تسمية جواز عل دليل الحديث، هن،ا ق أليس قيل• فإن 

وسلمعاليه افه صل النبي أن وهو هذا، من أمح حديث، هناك فالحوام«،ت 
ا:حنزر غزوة j( قال 

١ ائنثاسي٦١ 

صحيح،وهو إنشاء، وليس حن، هذا إن قال• من اف رحمهم العناء فمن 

/U(محالووي،ا«)(.١٨١)ا
)ما(»الأخ؛ارات«سُل)ص:؛ها(.

(،٢٨٦٤)رقم الخرب، ل غره دابة قاد من باب بر، والالحهاد كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
منه.اه رصي البمراء عن ١( ^١ رقم)٦٧حنن، غزوة باب بر، والالخهاد كتاب ومسلم؛ 



الاكاةكتاس 
====^==^====ًً====ض===^٦٥٢ 

يعني!مانع، فيه ليس خر لكن الأن، الهللب عبد اسم ينشئ أن للأنان يجوز فلا 
أنماع فلا الرسول، عبد اسم مثل افه لغير معبدا الإنسان أيا حدك مثلا كان لو 

والمنؤعالإخبار، باب، من هدا لأن الرسول؛ عبد ابن فلأن ابن فلأن أنا تكتب! 
الإنشاء.هو 

ألايزالأسمالخزعنهكاقالنالاس؟فانقيل: 
محابق.هدا لأن يعؤ؛ لا لا، فالخوابخ! 

يغيره؟ولر وملم، عيه افه صل الني حياة ق ربيعة بن ا،لعللب عبد قيل؛ فان 

قال!الله رحمه حزم ابن لأن قول؛ عل ا،لطالّ_ا بحثد التسمية يجوز هالخواب،! 
خلاف،.ففيه الطلي،، عبد حاشا افه لغير محبي اسم كل تحريم عل اتفقوا 



سةس،ه4سئى(«ونىاسا
٢٥٧ً_^ض==ًٍْضءً=ء=^=^ٍ=^ً 

الطلبؤيض هاقم ويني اممديؤ؛لنبي. إباحة باب 
الصدفة*محايطبيق ؤإذكاذالهدى 

الصدفةوصف منهل راو عس السيئ فسها إدا الصدفة أى ؤيياى 
عض•حونة الصدفة كائن أحد؛_ لم وحلت 

رمح،بن محمد وحيى )ح( ليث• حده نعيد، بن قتيبة حده " ١٠ ٧٣
الثىروج جويريه إل قال؛ الئباؤ، بن عسي أف شهاُب؛ ابن عن الليث، أجريا 

مماو:^1^1، ذحل وتلمم عثؤ اف' صل؛ اض زثوو \؛زوِ}لأأل ذتؤ عليه الله صر 
ثاةمى عظم إلا طعام عندما ما اممه، زئول، يا وافه لا محاJئات طمام؟«، مى راهل 

ا.مح1هااال باشئا همد ®^؛؛؛4، ت ممال ية، ^٧ ١١من مولأق أعطيته 
إبزاهم؛بن ؤإنناى الناقد، ذنز/ ثنيه، أف ْ؛ن أئوم خده - ١ ٠  ٧٣

ومْ.الإنتاد، -^١ الزهري، عن عيئنه، ١^؛ عن حميعا 

)ح(نكح. خده هالأ: كزيؤ، زأيو شثه، ر ين م أئو خده - ١ ٠  ٧٤
شق،ص ^ م ين محقي خده ^١^: ثاين:ئار، ١^،، ين محثد وعده 

أي،كده لة-، -وال1مظ معاذ بن ، ٥١عيئد ولجيه )ح( أنس. عن قتاد0، عن 
الأهُطل ١^٠ أئاوُت،ثريزةjj قاJ: نالك نن شيعأص ^، ١٥ص ثنيه، عده 

هديه<ا.ون صدهه، ررهؤلهآ ممال: ع1نها، يه مصيى لحنا وتئم عليه 

الرسولعل الأن صار لأنه واللام؛ الصلاة عليه منه فأكل يعي• ]١-؛ 
هدية.ولكنه صدقه، ليي لام والالصلاة عليه 

هو أه 



ادكاة، ضنا*
—=^===ً^^^=ً=ًًًًًث==—٢٥٨== 

وحاJسا)ح( ئنخ. ■حاوي أير، حاوس1 معاذ، بن اش عبيد حدسا ١—  ٠٧٥
خص،;ن محني ك ذ1َلأ: ١^،-؛ ^٠^، بمار زان ١^، نن محثد 

اضُائئ،صو وأي ضعائثة؛ الايزؤ.( عن ةو1إناب ا-لآكم، عن شب، حدثنا 
صدقة،ارهولها ممال؛ برينه، عل يه تصدى ما هدا مقيل؛ بمر، بلحم وسلم عليه 

ولاةديها٠.

معاويه،آبو حدسا قالا؛ كزسس،؛ وابو حنُسا، بن رهثر حدسا ١"  ٠٧٥
اشُنصي عائثه ض بيه، عن الماسم، ئن اوحمن عد عن عروه، هثام!ن حدسا 

ومديعليها، يتصدئول الناس  Sis'قضيالتا،بريره ل، كاستا ،؛ Sji؟■^1^1 
وو،وأصدقه، عنتها »ص ممال: ونئ؛!، علته ^ ٥١صق يليآ ، ^1Jiiوووئ ثنا، 

ثكثو0«أاأ.هديه، 
عنوائدة، عن عل، بن حنق؛ حدسا ثيبه، بٍا بن ابوبكر وحدسا — ١ ٠  ٧٥

اقى،بن محثد وحدثنا )ح( عائنه. عن بته، عن الماسم، بن اوحمن عتد عن سأك، 
;؛ljثن١^ قد تجئ، ض: ثب خدثثا خص، ثن محثد ءدك١ 

ذهيمثو وسلم؛ علته آفه صل ١^٠ عن عائثة، عن محدث نتجئ، 

زوجاته،فيه يدحل وملم عليه افه صل النثي آل، أن عل دلثل همدا ق ا ت١ 
قداحلامحت، وسلم آله وعل عليه اممه صل الجي، زوجاُتج أف الصواب؛ هو وهذا 

ا.اقدر رحمه الإسلام شيخ وهواختيار الصدقة، لهن محل فلا آله، 
همالزكاة لهم تحل لا الدين وسلم عليه اممه صل الرسول آل أف تقدم وقد 

هامم.بنو 

(.٤٦١/٢٢)١(ارسمعاكاوى«)



ممنم،هوسماىاس/اسمس
٢٥٩ًًءءءًء=محًضًء؛محءًءً^ًًًً= 

آس،بن مالك ا-؛مفي وهت،، ابن حاودن1 الطاهر، آبو ني JJوحا١—  ٠٧٥
دلكج؛بمئل وتلم، عليه اه صل الئثي عن عانثة، عن المايمم، عن ربيعه، عن 

ا؛.منهاهدية ووهولنا ت محال عتراته 

حالي،عذ إبراهيم، بن إنكايل حدسا حرب،، بن رهن حدش " ١٠٧٦
منبناة وتلم عليه اض صل اطه رسول، إئ يعف ت مالت، عطيه أم عى حمصه، عن 

إلذتج عليه النه صل افه رمول، جاء مل، يلء، منها عائثه إل بتثت، الصدمة، 
١^،١^ من ؛ؤآ القالن،: »هلعئدمحرثتيآ؟«، دأو: ثاممه 
ئها«لاأ.مدبمث، ٢^١ ،: JlSياإمحا، :م 

كانإذا إلا به؛ بأس لا للهدية القاصي أو الأمد أو الوال قبول مسألة؛ [ ١ ] 
يجوز.هلا القضية هذه يدي الهديه؛؛ن الشخص فيقدم مقدمة؛ معثنة قضية هناك 

بحجةالزكاة س يأكلوا ألا الفقراء أبتاءه يوصى أن للشخمل هل مسألة: 
أوّاخاكس؟أنبما 

آمحد.قث،ءؤإدما القرآن؛ بنص أهلها س لأمم باطلة؛ وصية هدم الحواب،؛ 
لأنهوملم؛ عليه اممه صل محمد بال حاص وهذا ٦[، • ]اكوبة: ه ؤألمسدكن للمهمأء 

أحد.كل وليس يأكلوما، لا نسبهم شرف من 
***





سقتهاتى الدعاءلى باب 
١٦٢==^^^=^===^==========

ub  اشو0ااوأجا؛لس الذهاء

الناقد،ثة، م بن م وأبو ثم، بن يش -ثمدثنا ١-  ٠٧٨
قال:سة عئروئن ض شب، عن وكع، أ-ئونا ءش: قال بنإبئاملم؛ ؤإنحائ، 
خدثثاوُ-؛ -ح مماذ ئن ، ٥١محي وخدثثا )ح( رأزق. ;ن ، ٥١ج تنمت 

كافقال: أول ر بن ، ٥١عند حدسا مء—؛ ابن —وهن: عمرو ص ثب، عى أف، 
ئبجم((،صو »الالهأ iاJ: زمإذامحقزرسي ذ ض ، ٥١زَئوو 

أ.أولءال ؤج آو عق صو ^ ٤٧١ممال:®يصدق، ~آبوأول— م هآتا0 
-يداثب؛ عى إدوص، بن ، ٥١عند حدسا نتف، ابن وحدساه — ١ ٠  ٧٨
عأوته؛إ<ا.ررصل قال: انه عي الإنناد؛ 

وتعال:تبارك قال، حيث، اش، لأمر امتثالا واللام الصلاة عف، هدا قال، [ ت١ 
هدهفائدة وعلا حل بش ثم ٣،^؛!^، يذأمولهمصد-هثهثهثبمموويجمثبما 

والطتأث،السكينة لهم توجب ١[، ]اكوة:'م• ه لثم ظؤثكثي ممال: الصلاة 
الدعاء.هدا عل فيه حصلوا منهم أحل الذي المال هدا وأن 

وسلم•عليه الله صل لقوله الأنبياء غتر عل الصلاة جواز عل دليل وفيه 
واكلأةءل.نيالآنياء:أاالل4أذلءلميص، 

وسلم:عف، الله صل قوله ق كإ جوازها ق شك فلا تبعا كانت ن إ٠ 
ر)اليلمصوشمم،ولكآلصاه.

رقمه، تعال: اه قول باب الأنياء، أحادث كتاب البخاري; أحرجه )١( 



ادكاة، ضت!
—٢٦٢=^^=^

بأسلا أما فكدلك عليه يصل أن معه يشئ معلوم لب لكنت إن ؤا 
وماعليك، وأحلف عليك، القّ صل له؛ فتقول بصدقته، إنسان يأق أن مثل نيا، 

ذللثج.أشبه 

الإنسان؟عل يمل فهل نح ولا بب، لغتر كان إذا أما و٠ 
إلافلأن؛ ابن فلأن عل صل اللهم فيقالت عليه؛ يصل أن بأس لا ابواب• 

أنهيظن لئلا يمغ فهتا عليه؛ صل اللهم قتل• ذكر كنا بحيث شعارا هذا اتحد إذا 
الحاصروناعتمده الرجل هدا عل صل لو مكان ق لكن لو وكدللث، رسول، 
الأنيياء!غير عل الصلاة فمارت عليه، يصل لا فهنا رسولا، 

حائزة.بعات ت٠ 

حائرة.يب1 ل٠ 

حائزة.شعارات تتخذ ز ولكن ستعبه، غثر لا 
سوئ.١^^١؛ ■إذا 

١ممنوعة أيصا فهي نبي، هذا أن الاْع يقلن أن محشى مكان ل لكنت، ذا إ■ 
أحوال.ثلامث، ق وتحوز حالن، ل فتمغ 

٠٠٠

بنكعب عن ( ٤٠)٦ رثم الهي.، عل، الصلاة باب الصلاة، كتاب ت لم وم(، ٣٣٧)٠ 
عث،.اف، رمحي عجوة 



uU  إرساءاساهي u حوا•،!صايطلب

سممذطفا(بملآلبماذط

من أبوم وحدكا رح( محم• أحترثا عش، بن عش حدكا - ٩٨٩
اآس،ثن محثد وحدقا )ح( الأم. حالي وآبو غياُث،، بن حمص حدثنا ثيبه، 
وحدكيرح( داود. عن كلهم الأغل؛ وعبد عدي، م وابن الوهاُسا، عد حدثنا 
ضداند، ينإإزامء،أنينا قال: لئ-، -زاللفظ خزي ثن زمن 

ررإداوتلم: عثه اه صل اه وئوو قال قال: اممه عد بن جرير عن الئمي، 

قيإطل أو (، -jLjبألا الصدق يرضى أن محب أنه أيصا لنا محبي وهدا [ ١ ] 
نخهل،ولو يعطى لا فإنه له محل لا ما محال إذا لكن ذلك، أثبه ما أو الزكاة، أداء 
وسلمعليه اممه صل الني وبح ولهدا حرام؛ هذا قلنا: وكذا كدا أعهلول قال: فلو 
اهديوهدا لكم، هدا وقال: فرجمر الصدفة، عل استعماله لما اللمتيثة بن اض عبد 
قثتؤوأكه، أيه ثيث، جلشِفي ارمهلأ وسلم؛ آله وعل عليه افه صل فقال إئ، 

يرخى.أن فيجب، تحب ما يعطى أن وأما ا، لأ'اأ أم له أنبيي 

ومسلم:(، ٢٥٩٧)ريم لعلة، الهدية يقبل ل؛ من باب وضلها، الهية كتاب البخاري: أخرجه )١( 
عنه.اش رصي الساعدي حميد أي عن ( ١٨٣٢رقم)العإل، هدايا تحريم باب الإمارة، كتاب 





طو،دت،لق،ررسزا
٢٦٥==ًًً=^ً==^^ًًء=ً^^^ًًًً== 

اتصيامك0ب 

ب،بدذلتجوثن

خدنناإنناعلق1ووا: شم؛ زانن ؤءئ، أيوب، ن بج، خدنا - ١  ٠٧٩
أنالأثئة؛ مح-؛صمم،صبي،ضممحةمح ائ -نئن: 
الخة،أبواب يتكئ زمصاف خاء ررإدا ماوت وتئم عثه اه صل، اممه زئول 

أ.الشثاط\را،اا وصمدت النار، أبواب وعلمتا 

لرلتا مالإمام لأن الله؛ رحمه،ا لم مالإمام لصحيح الرجم قال ]١[ 
أركانهوأحد والصيام الصتام(، )كتاب  ijliهكذا؛ الأحاديث مرد بل يترحم، 

علالإنلأم رربي ل وملم عليه افه صل، الشي، عليها نص اش الإسلام 
الرثاة،ؤإيتاء الصلاة، ثإيام افه، وئول محمدا وأن افه، إلا ألاإله نهاية حمى: 
آ.الحزام،ار اف ست، وج رمصاذ، وصوم 

وا-لملع،والشرب، الأكل،، م، اك بالإمتعال ف افبد هو والصتأم: 
تعال؛الله لقول الثمم،؛ غروب إل الفجر محللؤع من الممهلرات؛ من، وغرها 

]اوقرة;م\م\[.أاصهل-ألآسويتيآكغه 

بابالإمحان، كتاب ت لم وم)٨(، رنم إبجانكم، دءاؤكم باب الإبجان، كتاب الخاري؛ أحرجه 
•عنهكا اش رصمح، عمر ابن عن ، ١  ٦١رقم العظام، ودعائمه الإسلام أركان يان 



انميامكتاب 
ء=—ًًْ====ء===^ً—ذً===٦٦٢ 

ايثاميطر ^1، تعالت لقوله الأمم حميع عل الصيام افه فرض وقد 
لاوهمة:'آخا[.همثبجسظلمه 

العبادات:فإن والابتلاء، الامتحان تمام فيه لأف عباد0؛ عل اف فنصه ؤإنإ 
منأوالحج مثلا فالصلاة لحبوب، بدل ؤإما لحبوت، رك ؤإما بدنية، أعإل إما 

للمحبوب،ئرك والصيام ومثمة، ثعب فيها يكون قد اش البدنية الأعإل 
لهواه،لا ه، عابدا كان من وجل عر ليعلم هدا كل للمحبوب؛ بذل والزكاة 

أمريه.ما بكل فيقوم 
عليهاتكلم من أحن ؤمن اف، رحمهم العناء عليها تكلم فوائد وللصيام 

اااللهلائفااركتابه ق الله رحمه رجب، ابن الخاففل 

هتحمت،زمصان جاء ارإدا وسلم: عاليه ال؛ة صل بقوله الصيام ، -١^١٥ابتدأ ثم 
عليهاش صل عنه وجاء زمصالءا، جاء ارإدا الحديث،: هذا لفظ الخاة٠؛ أبواب 
التثيعن المروي الحديث، صعق، عل دليل وفيه ، رمصانىا٠ صام ®_ وملم: 

فانا، اممهءار أمحإء من اسم رمضان فإن رمضان، ررلأتقولوا: وملم: علميه اممه مجل 
منليس رمضان ولأل الصحيحة؛ الأحاديث، لمخالفته باطل منهر حديثإ هذا 

لالأءراف:'ها[؛ثلثتئه عنها• اف قال تحال اممه فامإء اممه، أمإء 
ليسالدئر إف قلما: ولهذا ١^؛ لاكصئنكإلأناممحل4شمنأع انم فكل 

الدهن،يتمث، ادم؛ ابن القدمحي: الحديث، ل تحال قوله ق افه أمإء من 

)ص:'آهمآ(.الطائف )١( 
كتابت لم ومرقم)٨٣(، الإيإن، من احتسابا رمضان صوم باب الإبجان، كتاب الخاركا• أخرجه ، ٢١

عنه.اش رمحي هريرة ش عن ( ٠٧٦ ١ رمم رمضان، نام ل الرغيب بابخ السارين، صلاة 
أتمجهاوهفى)؛/ا.أ(.)٣( 



باب|كلههورينان
ً= ٢٦٧ً=ًًْدًٍ=====^ًٍءءس===^^ 

يدللا حامد انأ الدفر لأو الدهر؛ أسإئه من اف أن العني ليس الئهث«را'، وأنا 
\ت,سز عل 

الثههو لها الفاح الجؤ،،، أتواب ارفتحت وسالم؛ عليه افه صل وقوله 
البابميإ ولا فيها، الداحلن ينعب أن أحل من أبواببما يفتح ؤإنا وجل، عر 

منؤإياكم افه جعلتا الثيان، باب يمي الذي الباب وهو بالصائم؛ن، الخاص 
داخليه.

ومنبدحولها، أحد -؛م لا حتى المران أبواب تغلق رمضان حاء إذا أيصا 
النبيفكأف ازر، يحول وأسباب الخنة، يحول أسباب يدلك الراد أن العلوم 

فعلعل لحرصي أن الشريف الخن ب1ذا أراد وملم آله وعل عليه اف صل 
سببهي الش العاصي عن نبتعد وأن الخثة، ليحول سب هي التي ت ١٠١١٥١١

النار.ليحول 

والرادعلت، يعني؛ الشتاطن®، اروصمدمته وسلم: عليه اممه صل وقوله 
؛،الثتاط؛را«ر»مد0 الحدين،: ألفاخل بعض ل مقثدا ذللث، حاء كإ المزية بهم 
قبل.من إليه نحلصون كانوا ما إل نحلصون فلا 

ومحمقهسيئاته تكر من الناءس من أل الصادق النبوي الخبمر هدا عل يرد ولا 
يتقمونرمصان ق اتهم لوحدر؛تإ عموما الملمن إل لونفلرمته لأنلن مضان؛ رق 

(،٤٨٢٦)رقم ؤننابجة'إلأالثذزه، اث: ، Jyباب القرآن، ضر محاب المخاري: أحرجه )١( 
عريرْأي عن ٢( ٢  ٤٦)رقم الا-هر، محب، عن النهي باب الأدب، من الألفاظ كتاب ت وملم 

عنه.اف رضي 
٢(،١  ٠٨)رقم رمضان، شهر ضل باب الصيام، كتتاب ت والناني (، ٢٩٢)آ/ أحمد أحرحه )٢( 

عنه•الله رصي هريرة أي عن 



اماثصيكتاب 
=^—=^^^=^=^——-^^=—٨٦٢^

قفنشهم يزيد وربإ فنمهم، ق يزالون لا فثمة يوجد أنه صحح غيره، من أكثر 
العام.الغال_إ عل الكلام لأف ينثر؛ لا هدا لكن رمضان، 

لأتياودة غير الثياطتن فيقال: اوذة، اراد إن مما: إذا أيصا وكيلك، 
أجلمن بالعباد رقما لمحمد ؤإنإ الخلق، إضلال منهم محمل وأن يوجدوا، أن 
افه.معمية محثهمعل أوما الله، طاعة عن مايثبمئهم يأيهم ألا 

عنيوص، أ-محمحا وهب، ابن أ-محدا يض، بن حرمله وحدش - ١ ٠  ٧٩
عنهاممه وصي هريرْ ابا ٌّّخ انه حديه؛ آباْ ال آني؛ م ابن عن شهاب، ابن 

أنواب،هتحث، رمصان ررإدا وتّئلم: عليه اطه صل افه رسول قال يقول• 
امحاطان((ااا.وئس، خهئم، وهوِب اوحمت، 

الرادالثحمة« »أتنان، فقوله: شل، الألفاظ ق إلا الأول محالف لا هدا [ ١ ت 
منأرم.ج دئمحا، "أب القدسي: الحديث، ق تعال اطه لقول الحنة؛ بيا 

أشاء«را؛.

ررغلمث،كقوله: هي جهم،ا أنواب، راوغلمت، وسالم: عليه افه صل وقوله 
الأار«.محان، 

بالسلاسل،ربطث، يعني: اكياط؛ناا اروصلمالته وملم: عليه اممه صل وقوله 
أنؤإما اليدين، ق يكون الذي التصفيد عل زيادة سلسلمث، إما يقال: أن إما وهدا 
الرواة.من الألفاظ واحتلافح واحل، __ هما يقال: 

(،٤٨٠)"رقم ثنيه، ين ثل اللت باب القرآن، شر كتاب الخارىت أحرجه )١( 
عنه.اض رضي هريرة أي عن ( ٢٨٤)٦ رنم الجارون، يا"حلها النار باب الجة، كتاب ومسلم. 



قهرريضإنليل باب 
== ٢٦٩ًًً—=ًًً==س=ًًًً^^=ًء 

حدسايعموب، حدسا مالأت وا-ئنابي؛ حاتم، بن محمد وحدسي - ١ ٠  ٧٩
ميعانه حيلة؛ اباه أف انس؛ م بن ياؤع حدش شهاُت،، ابن عن صا1ح، عن اى، 

يحلررإدا وملم؛ عليه اف، صل اطه ومول هال يقول؛ عنه افه رصي هريرة أبا 
نكصان...«؛ثااا.

وكلهاجاء«؛ ررإدا ثازه، ررإدا يحل((، ررإدا ألفاظ: اختلاف هدا كل ]١[ 
متقارب.يمعنى 



كتايااسام
'٢٧—

وواسر؛ناإيؤاممتو
U^Jالسهوولأو؛يى مدة أئن أنآخومح أوله في هم إدا وأيه 

ابنعن ثاؤع، عذ مالك، عل مرأت قال؛ يش بذ ؤش حدينا - ١ ٠ ٨ ٠
؛*١١زمصالًمماو: يكز أثة و«ثئلم عثه اممه صل الس عن عنهتأ، ،، ٤١١رصي عمن 

يامحدزواق1؟وب أعؤي لإو روْ، حص مطروا ولا الهلأو، عروا حى يصوموا 
وت(.لاا.

تيقل ولر الهلال،،، تروا حس يصوموا ارلأ ت وملم عليه اف صل قوله ]١[ 
ؤو؛لوأتعال؛ قوله ق وكذلك ١^٧، العبر أف عل يدل مما الهلال تل حتى 

يقل•ولر لالقرْ؛َاها!ا، بيآلثمغ،* حكا؛بمالئيألتلآلإيضبىأ-لإْلآلأسؤد رأث/يإ 
يطيقون.با يكلمون إنإ الماد لأن ؤ->ئمس؟اا؛ ل الفجر، يهللع حتى 

عليعود مستتر مبر ص الفاعل نائب ررأعؤئ،، عليكم،،، أعمل ررقإل وقوله! 
إذامعناه! كان والمجرور الحار قلنا! ولو والمجرور، الجار وليس الشهر، أو الهلال 

الإغإء.أصابكم 

معنىق اممه رحمهم العناء ا-حتلف، ل4اا، هاقدروا علتكم أعمي ررهإن وقوله• 
وعشرينتعه شعبان نحعلوا أن بمحتى عليه، صموا المعنى فقيل! ل4اا، رامامدروا 

المشهورهو وهذا هر، أو عيم الثلاث؛ن ليله كان إذا الثلائن اليوم وتموموا يوما، 
الحندرا؛.ْنالمذمإ 

 )١; /U(®٣٢٦®الإنصاف ،) ١: ٥٥الإرادات®)١; امتهى





امكتايااثصي
ء—ًٍٍ^=^=^^ًً^=^ٍ=ء=سض== ٢٧٢^

عىافه، عتيد حديتا أسامه، آبو حدثتا سبه، م بن ابو؟كر حدينا — ١ ٠ ٨ ٠ 
رمصاف،يكر وسلم عليه افه صل النه رّول أف عئهإ؛ افه ريؤ عمر ابن عن ياي، 

الثاكة—؛ق إتيامة عمد ~دم وهكدا وهكدا، مكدا، ءالئهؤ همال! سديه، قصرب 
أ.َدلأثيرا«ل له هاقدثوا عل؟كلم أعمءَ، لإن لوؤته، وأمحطروا يصوموا 

وهال!الإسناد، -؛يا ،؛ ٥١عثد حلس1 م، حدس، تحر، ا؛ن وحدسا — ١ ٠ ٨ ٠ 
أتائه.خدثأنج، نخز ئلأئير،«؛ هاقدزوا عأبجا همأ ررهإن 

،؛٥١محي ص ب ثن قش تعيد، ثن ، ٥١محي زعدكا - ١ ٠ ٨ ٠ 
ءالئلأممال: زئفاذ، زنن؛ اضُءه ذوزئولاش،ءئل نهال: الإن1اد، غدا 

يمل:ولم له؛ا، ررمائدروا ومحال: وهكداا<، وهكدا، هكن.ا، ؛^ ٠١١وعنروو، تنع 
•راثلامحذ،؛ 

يايع،عذ أيوب، عذ إس؛اعيل، حدكا حرُب، بن وء وحدش - ١ ٠ ٨ ٠ 
السهر®إي وتلم• عليه اممه صل افه رمول محال محال: عيا اممه ريي عمر ابن عن 

عل؟كمعم لإف روْ، حك، يمطروا ولا رنْ، حك، يصوموا هلا وعشرون، تنغ 
داددئواله«.

ئلائن،,أكملوا المعنى: فيكون دلأثإرر<،، له راهاددروا فقال: صمح هتا [ ١ ] 
الثالثة،ق إمامه عقد نم وهكد.ا«، وهكد.ا، ءهكدا، وسالم: عليه  ٠٥١صل محال 

أعملفإذا أيصا، ثلاثين ؤيكون وعشرين، تعه الخمح فتكون صمها، يعني: 
ثلاثين.كئلناْ علينا 



٢٧سمةاسلأوواسومجأامملأل 

حدسااكصمل، بن يئؤ حاوس1 التاهئ، منعية بن حمد وحييتي — ١ ٠ ٨ ٠
ئال:عنيا اممه زنحي عثت ئن اش عد عن ثاؤع، عن علمنه-؛ انن -وهو: نلته 

الهلأَلن5قا ءإِذا ذم: تنع زنلإ: م اهُ ضل ، ٥١تئوُل ق1و 
وه«.3اقدثوا عوقب عؤ هإن ٥^١، زأئهوة ^١ ءصوةوا، 

ضثوم، ^ م، ائ أتيا ى، ئ غزنلة ١-  ٠٨٠
تهاو عنهإ اف، رصي عتر بن افه عد أف اممه؛ عد نالإبن حديي مال؛ شهالتا ابن 

رأيتموْؤإدا يصوموا، زأيتئوه ررإدا ت بموو وتلم عانه اخ، صل اممه وئوو تمنت، 
له«.هاهدثوا  ١٣عؤ هإِن داهطثوا، 

ثانئتعد، س ،خ.ا-ؤطثثاعشيثثش، 
ئ^تيا-ؤقاوالآمون:خثكا-بمط 

رمولهال، I هاو عنهإ اف، رصي عثر ابن تجع انه ديئار؛ بن افه عد عن جنمر~؛ 
دلاروم، حص صوموا لا لتله، وعئروذ ينع ررالشهز ت وتنب علته اق، صل اف، 

هانمثواق«. ١٠٣٤ظِئ م، 
ئينيادة،خدكازمبمين

تمعن،يةوو(ت عيا اف، رؤي عتر ابن تيع انه ديثار؛ عمروبن حدسا إمحاى، 
إتيامةوهمى ؤهكدا«، وهsكدا، ه٤دا، ررالشهؤ ت موو وتلم علته اطه صل الم 

لثالثة.ال 

٤^١؛،^^١ الآئن1إ، ختن خدنا ١^، تن خياج زم - ١ ٠ ٨ ٠ 
بموو:عيا ١^ نصي عثت اثن تبغ ؤه تلته؛ أثو وأح؛تبي هاو: عش؛ عن 

•وعثرو0اا رُالئهرينع يمول* وتلم علته الله صل افه وموت، تممت، 



السامضتاس 
=—٤٧٢===—==ً==ء=ء^^ًًذ=شمً

عدا1واكض الإ1ابي، عد بن ريال حدثط عثإل، بن نهل وحدسا - ١ ٠ ٨ ٠ 
البيعن عئهإ، افه رصي عمر بن اض عبد عن طلحه، بن موتى عن محّ، ابن 

»اكهئمكدا،وهكدا،وهكداء،عئزا،وعشنا،ؤتنعا.اممهعلهوتئلممال: صل 
مال:■حمله ص سعه، حدسا ر، حدسا معاذ، بن افه عدو وحدسا — ١ ٠ ٨ ٠ 
ونلم:عله اممه صل اممه رمحول محال يقول: عئهإ افه رجي عمر ابن نمعن، 
الصممةق ومص أصابعه،، بغل بيديه وصمن وكدا®، وكدا، كدا، ءرالئهئ 

اك1كةإي1ماونىأوامى.
ضخدنآثب، يم، محثد;ن ك محثدئن ^^١ ١-  ٠٨٠

د1لمول: عئه، افه نصي عنز ابن تمنث، مال: ■حزيث،-؛ ابن -وهو: عمه 
دلأُث،يديه شعه وطتق وعشرويز®، تنع ®السهر ونلم: عله افه صل اممه رمحول 
زو»الئيثثلأون«، مال: زأخسه محة: مال اكاكه، ي الإبمام نكنز ^١^، 

مزار.كقهثلأُث، 
وحدساشعبه•)ح( عن غندر، حدس1 ئيبه، م بن أبوبكر حيكا — ١ ٠ ٨ ٠ 

شب،يم، نن محي ^٥١ الش: )ن قال ه )ن\نأ ن محي 
عمنابن شح أنه تعيد؛ بن عمرو بن تعيد تمعن، مال: ميس بن الأنود عن 

لاثقثت،،أب أمه *إثا مآل: وتئم عله اف4 صق اللمي عن نحديث، ع-هإ اممه رجي 
زالئيزالثاث-؛ ل الإبمام -زممي زهكدا وهكدا، هكدا، الئهئ ولانخشن،، 

نهكدا«م:وهكدا، محكيا، 

لكهمالنزبح، أثة  c^iيعي؛أب« محه »إنا وملم: عليه افه صل قوله ]١[ 
ؤ(ؤئوآككابمق وتعال: تبارك اممه قال الأمة، عر\ء هم صاروا أب كانوا أن بعد 



امملألواسومنية امملأو دنية رضان سوم وجوب باب 
̂ ٢٧٥====ً==سًً=ض==^==== 

لكنهمذلك، وغير والآدار_،، والأخلاق، والحكمة، العالم، ق الأمم قادة ذللث، بعد 
ئّمأذُهآمحقى ق بمث هوآوتما ءؤ أمثة، أمة وملم عله اممه صل الرسول بعثة قبل 

ؤبإن؛دكاإمءسوإ؛<ؤ(لجتههث ولاآلإيمنن دبٍكا ؤماّمحث تعال؛ وقال ]الخمعة:أ[، 
عليهالرسول أف المهم ]الشورى؛آه[، ئننهوه بثي واوئإث^ محإدلى بمابُأ ثذ د~اء 

نرحعلا قانتا نكتس، ولا الهابج، ندري لا أميه أمه دمنا ما أننا يق والسلام الصلاة 
وعشرين•تعه محنكون ثلاث؛ن، يكون والشهر الرؤية، إل نرجع بل الحاب، إل 

أمهالأن دمنا ما أثنا عل الحديث، -بدا افه رحمهم العالياء بعض استالل وقد 
رؤيةإل أن حاجة ولا الحابؤ، إل نرحع فاننا ونكتي، ونحب نقرأ 

زالم،،قد الم وسآله وعل عاليه اممه صل الني -ها علل الخي العثة لأف الهلال، 
أهلأكثر ولكن الحسابط، إل دخوله وعدم الشهر دخول ق فنر-بع هدا وعل 
ذللئ،.خلافج عل العلم 

علينايغمى حينا الحساب إل يرجع إنا هال؛ من الله رحمهم العناء ومن 
ذللثجقدروا أي: له«، مامدروا علبجم عم رالإف الم: وسعليه اممه صل لقوله الشهر؛ 

بالحالب•

ئءبرداعلبجم عم ررهإن وملم• عليه الله صل قوله معنى يقولت من ومنهم 
ثلاؤن.العدة أكملوا أي: ثه؛، 

ثلاثة:فالأهمالقالمملبالخايج ^^لسا 

كثيرعليه الذي هو وهدا دام؛كنا، ما مطلما يالهابج العمل الأول: القول 
اليوم.الإسلامية الأمة من 



اثممامضتاي، 
^٦٧٢=—===_======—ًسض=ً

وملم!عليه اممه صل لقوله الروية؛ تعدرت إذا بالحساب العمل والثالت 
.له،< ^^١ ١٥عليقم عم ررهإو 

الرؤية.عل العمل بل طالما، الهاب عل عمل لا والثالث: 

يشرمحلولكن الشهر، بت، ئيي إن الرؤية، عل هنا عندنا الأن الناس وعمل 
أنتعال اف أمرنا فقد عدلا يكن لر فان برؤيته، موثوئا عدلا الراش يكون أن 

لرؤإن نقبله، أن محب، ولا لالحمات:آ"[، ه قكؤإ ث •آءؤثامحس ون الفاسق، خر 
امحعاز(هالهز؛وا آستئمق من حير ؤإى أيصا، نقبله لا فإثنا ببصره موثوما يكن 

ممرا.يقع وهذا أخهلآ، يكون أن لاحتإل نقبله فلا لال؛مص:ا"أ[، 
الثاهل.وكان رمضان، بدحول يشهد شابىل أتاه القضاة أحد أف وذكر 

مالكن حماعة، معي قال؛ معلئ،؟ أحد رآْ هل فقال: دينه، ق موثوها عدلا رجلا 
القاصيق فصار رآه، أنه عل أصر وهدا نرْ، ل؛ فقالوا: الحإعة، وأحضر رأوه، 
قال:فيه؟، الهلال رأيت، الذي المكان أتعرف له: فقال ذكثا القاصي وكان شالث،، 
فنفلرالهلال، انفلر وقال: المكان، إل معه فذ.هّ_ا ؤإياك، نن.هسا"أنا قال؛ نعم، 

بيفاءشعرة ؤإذا حاحثه، ق فنفلر أحهلآ، الرحل أن فعرف الهلال، يز ولر القاصي 
شيئا.لاأرى قال: انظر، له: فال بحاحثه، القاخي قمح لحاجب،، اق 

رحلحاءنا فإذا وبصره، رؤيته ق موثوي، غثر لكنه عدل، ثقة الرجل فهذا 

نقبله.فلا يرا0؛ لا الصغثر بالحجر وهويعثر الهلال رأيت، أنا يقول• 

بمره،موتوئا يكون وأن عدلا، يكون أن وهما قزؤلن، س لابد إذن: 
بالحساب.ولاثعتأ ارزية، عل السعودية ق هنا نحن فعملنا 



^تاسلألواسالإياتامملأو
٢٧٧٠—ًً==^ًسً=ًضدً—===

عنثم1ل، ص مهدى، ١^ حدسا حاتم، بن محمد وحدسه — ١٠٨٠

اكاقتلأ؛ين.نلي:ئمحللم الإم، يرا ئى؛ ني الأنوب 
حدسازياد، بن الواجد عبد حدسا ايحدوي، كامل ابو حدسا — ١  ٠٨٠

رجلاعمح1 افث رصي عمر ابن تجع قال؛ محدْ بن تند ض اش، عبيد بن الخس 
هاص؟!تجث،زئوواش

العثرياصاثعه —وأثار وهكدا هكدا، ^^ ١١٠يقول! وتلم عليه افه صل 
حثزإئتامه.—أو؛— وحبس كلها، بأصابعه وأنار اكالأة، ل وهكدا® مردم،~، 

م،ان ض تند، ن إ;ناءيلم اخ«ا-طتامحْئمح،أمحنا 
افهصل اض رمحول قال قال؛ عنه افه رصي ميرْ أب؛، عى المتيب، بن ضبي نص 
مئأ قإن قأهطثوا، زأئثوة ^١ صوةوا، الهلال تأ:ئم »إذا تد؛ثنء 

ُ.يوما،؛ا دلأث؛ن قصوموا 

ثلاقنقصوكوا علقي عر رريإذ وّلمت آله وعل عليه اش صل قوله ]١[ 
قدالناس بعض كان ؤإن أوله، ل يكون أن يمكن ولا الشهر، آجر ي بمي،• يوما*' 
لتكملواثعبان س الثلأتين يوم صوموا أي؛ ثلاينءا ررقمحوموا معنى أن يقلن 

اليومق صاموا إذا أمم فنصنا لو لأننا يستقيم؛ لا هدا لكن ثلاقن، رمضان 
وثلاننواحدا صاموا قد فيكونوا ثلانى؛ رمضان كمل ثم عبان، ثس 

يرادهدا يوتاءا يلانن ارقصوموا عليه؛ وسلامه اممه صالوات، فقوله هدا وعل يوما؛ 
شوال.هلال به 





سمةامملأوواسرمجااسلأو
٢٧٩ًث===ءءء==ءضءءء=^======^ 

طق1ص بم ئ ثقن ك ثمة، تنم أتوني يدة ١- • ٨١
محاو؛عنة اممه رصي هزيزه م عن الأعرج، عن الزثاد، م ض عتن، بن اه محي 
وإداهصوموا، رأيتموه ®إدا ممال! الهلال، وسلم عليه اممه صل الله رسول يكر 

٣نأضءمحافوامحل١ا.
والمجرورالحار يكون فلا هدا وعل الهلال، يعني ُرأعوي*ُ وقوله؛ ]١[ 

نائبهي الرجل( رعل فإن الرجل، عل أغمي ثلث،• إذا ما بخلاف فاعل نائب، 
عاتآكم.الهلال أعمل فإذ أي؛ تر، مالفاعل فنائس، هنا أما الفاعل، 
أدركهالذي بلمدْ عل تقدموا أو الصيام، ق تأحروا  JlLjإل سافر إذا ألة! م
باحر بلمي إل سافر ثم ما، بلمي ق المستن، يوم صام فملأ فيه، وهو رمصان 
يوم.علميه يزيد موف الأحد، يوم إلا يصوموا 

يزم)رالثن؛ وسالم: اشّ صل قوله ففيها الئئة، إل رأينا إذا U نقول: 
رؤيةبحب يوما ثلاثئن صام قال كان فإذا ٠؛ تمطروذُ؛ يوم والمطر يصوموذ، 

معهمصم فنقول: علميهم، زاد ولو معهم إلا يفطر ولا ينمملر، فإنه الأول البلد 
الأول.البلد عل صوملث، وحسس_ا يوما ثلاث؛ن واحدا ولوصمت، 

ايوما؟ وثلاث؛ن واحدا أصوم قال: فان 
قالصيام عن لوأمسكت، أنك كإ يوما وثلائبن واحدا صم نعم، فالحواب: 

تغربحتى يفقلر لا فإنلث، فيه الشمس غروب يتأحر بلدآحر إل سافرمحت، ثم بلمي، 
الساءارتج.كزيادة هنا الأيام فزيادة الساءارت،، علميلمثج ولوزادمحتؤ الثمس، 

أبٍ(عن ( ٦٩٧)رقم تصومون، يوم الصوم أن حاء ما بابط الصوم، نحابج الترمذي: أحرجه 
عته.اش رصي هريرة 



اهاثصي، كتاي
—ضغ—ًً ٢٨٠=

وأفطروا،فيه، رمضان أول، أدركت، الذي البلد سبقوا بلد إل سافرت، إذا أما 
ولكنالشهر، يتم ل؛ لأنه يوما؛ واقض معهم، فافطر وعشرين تعه تتم ب وأنت 

العيدويوم عيد، يوم يومه يعتم فيه أنت، الذي ا،لكان لأن مفهلرون؛ وهم تصم لا 
صومه.لامحون 

إليهمؤولة حهة أفرتحج خر أن عليه وجب الهلال( الإنسان رأى إذا ت مسألة 
أؤكد؛الصيام وق الفهلر، ق أو الصيام ق مواء سكت،، أن يجوز ولا تيقن، إذا 

أبواحا،تفتح شعبان من ثلاثين ليلة والحاكم واحد، برنية يشت، الصيام لأف 
نبي.أن عليها المزولة والحهاتؤ ؤيثهد، للمحكمة، الإنسان فيدهي، 

ليلةصار إذا الأول، ؤ، كانوا وقد محلون، الأن الناس صار الأمف، ومع 
اعممدواالأن لكن الهلال(، ينفلرون النفلاراات، ومعهم المنائر، عل هم ؤإذا الثلامح( 

للقضاء.الأعل المجلس ورئاسة الحكومة عل 

ثيء.عليه فليس به يعمل ولر الشخص، أجمر فإذا 
فاتيمثقتان وهما الهلال(، رأينا قالأت رحل؛ن أن الناس لبعض ثبت، ؤإن 

الصلاةعليه النبي لقول( المسؤوليز(؛ إل الأمر يوصل حتى يذللثح يعملون لا 
قكانوا إذا إلا اللهم مطئوو«را؛، يوم والفطئ يصومون، يوم ررالصوم واللام: 

برؤيتهم•يعملون فهنا يلغونه، من حولهم وليم البلدان، عن منفصل بر 

الهلال(؛رأى ولو يصوم فانه صيام غدا أن وأعلن شوال،، هلال، رأى فإن 
توهمهم.يجوز لأنه بشاهدين؛ إلا شوال، يثبت، لا لأنه 

نحرمحه)ص:بمي\(.اتقدم 



0بلإصا4وارضإذسمسم«لإدوض
٢٨١ًً—==^ضذً=====^ً—== 

بابلأوقد«وا

خديم: م  Jliي؛ ه ئ، \و ;ن ي ُ:و ه - ١  ٠٨٢
ئريرْم عذ نشه، بط عذ كمحر، بط بن ؤئى عذ مادك، بن عئ عن وكع، 
بصومومصال مدموا ءرلأ و>ثأمت عليه اه صل الله وسول محال قالت عنه اممه وصي 

دل؛صمه<،لصوما يصوم ثاو دجل إلا يوميط، ولا يوم 
ابن~مح؛ ئعاويه حدتا الحريري، بئر بن عش وحيتاه - ١  ٠٨٢

ابنوحدسا )ح( هشام. حدسا عامر، ابو حدقا المثى، ابن وحدقا )ح( نلأم~. 
أثوب.عدئثا \له ج ئن النئاص، ثد ^؛؛١ دالأ: شن، م ثاين ١^،، 

عنئهم سيبان؛ حدق؛ محمد، بن حسيرا حدتا حنُت،، بن رهنر وحديي )ح( 
ثجوة.الإسثاد، ^!١ كثر، ش بن قش 

العالإءفيه احتلف هنا الهي مدموارا ررلا وملم• عليه افه صل قوله ]١[ 
هل.الأن للتحريم؛ إنه قال! من فمنهم للكراهة؟، أو للتحريم، هو هل اه! رحمهم 

•الله رحمهم الأصولمن جهور عند الهي ل هوالأصل 
احتياطاذللث، الإنسان فعل فإن حال كل وعل للكراهة؛ إنه ةالت من ومنهم 

صامرامن عنهإ؛ الله رصي يامر بن عإر لقول شك،؛ بلا للتحريم فإنه لرمضان 
الما،را؛.وسعاليه اممه صل القاسم أبا فقدعصى فيه يثلث، الزى اليوم 

كتابوالترمذي; (، ٢٣٣٤رقم)الثالث،، يوم صوم كراهية باب الصوم، كتاب داود; أبو أحرجه )١( 
صيامباب الصيام، كتاب اُي; والن(، ٦٨٦رقم)ا1ثالث،، يوم صوم كراهية ل جاء ما باب الصوم، 

رقمالثالث،، يوم صيام ق جاء ما باب الصيام، كتاب ماجه; وابن (، ٢١٩٠)رقم الشالث،، يوم 
فصوموا،٢.الهلال رأيتم ءإذا الّكب.ؤ' قول باب الصيام، كتاب البخاري• وعلقه (، ١٦٤٥)



اسامكتاس 
—^=———ضث—^ ٢٨٢^

زجلررإلأ هال! ولذلك ليس فالمهي ومملوعا تنملأ صامه ؤإن 
عادةله فيمن فالامتثناء مهللما، لحرم للتحريم كان ولو صوما®، يصوم محأ 

صومله رحل إلا بالصوم: الحمعة يوم إفراد عن الهي ق قلنا كإ الحريم نحمف 
وهيحفيف ثيء استثناء الامتثتاء أن دام فإ المست، صوم ق قلنا وكإ يعتاده، 
للكراهة.الهي يكون الحرام"؛ تحليل عل موى لا العادة —لأن العادة 

يصومأن عادته من يكون أن مثل صوما®، يصوم ثايز رجل ررإلأ وقوله؛ 
كراهة؛لا فهنا يومين، أو بيوم رمضان قبل الاثنين يوم أن فصادف، الاثنين، يوم 

لرمفان.احتياطا صومه يكون أن يمع الذلاهر الست، هذا لأن وذللث، 
احتياطايكن لر ؤإذا يجوز، فلا احتياطا يوم؛ن أو بيوم رمضان تقدم إذا إذزت 

فإنهعادته من أنه وهو معلوم، لست، كان ؤإذا مكروه، فهو مطلق تطؤع ولكنه 
ققلنا كإ الاحتياط قصده يكون أن يمغ الذلاهر المسبح وحوي لأن حائز؛ 

أنيمع الست، وحوي لأة الأسبايث،؛ ذواُت، فعل فيها يجوز إنه الهي: أوقامحت، 
أومشاتناللكمار.مع2راللشص الهي وقت ق المحل هذا يكون 

انتصف،رءإذا حدسثط: ضعف، عل الله رحمه أحمد الإمام استدل الحديث، وتيذا 
انتصف((—ررإذا —أعني: اكاق الحديث، هذا إن وقال: ٠، ر تصوموا® فلا ثعبان 
الصحيحة.للأحاديث، لمخالفته شاد حديث، 

قغجره اكقة نحالم، أن يعنى لا الشاي الحديث( أف هذا: من واستتتجنن، 

(،٢٣٣٧)رقم ذلك، كراهة ق باب كتاب!_، داود: وأبو )آ/آ؛إ(، أحمد أحرجه )١( 
رقمثعبان، من الثان التصق، ق الصّوم كراهة ق حاء ما باب، الصوم، كتاب والرمذي: 

(،١٦٥١)رقم رمضان...، يتقدم أن النهى ل جاء ما ياب، الصيام، كتاب ماجه: وابن (، ٧٣٨)
عنه•اض رصي مّيرة ابا عن 



٢٨٣^^وميلأي2ءا 

شادفهو حكم من الحديث يقتضه فيإ غثره الثقة حالف إذا بل الحديث، نمس 
الحديث.نفس ل الشذوذ يكون أن يشترط ولا الحديثان، اختلف ؤإن 

لهداثنالف، لأنه شاد؛ شعبان،، انتصف، ررإذا حدين، إن نقول؛ ذلك، عل وبناء 
يومين*.ولا يوم يصوم رمصانى مد.موا ررلأ وهوقوله! الحديث،، 

الصومإباحة عل ومصال،، مدموا ررلا ت قوله دلالة إل ت قائل يقول، محي لكن 
منهلوق،دلالة تصوموا،، فلا شعبان انتصف، ررإذا ودلالة؛ مقهوم، دلالة ذلك، قبل 

وحينئل.المفهوم، دلالة عل مقدمة اممه رحّهم الأصوليين عنله المئهلوق ودلالة 
وركالكراهة وجه عل تصوموا،، فلا شعبان انتصف، ررإذا قوله؛ إف نقول؛ 

انتصف،ءإذا حديث، ثدي اش رحمه أحمد الإمام لكن حراما، وليس الأول، 
عنه.اه رصي هريرة أل حديث، لمخالفته شاد إثه وقال؛ شعبان،،، 

النهيحديثؤ ق اش رحمه باز بن العزيز عبد الشيح محول، ذللمثؤ من مثال،آحر" 
جوازل متظافرة متظاهرة الأحاديث، لأن شاد؛ إنه ا؛ الم^حثقر الدهك، عن 

قالسنخان يروه لر الذي الحديث، لهذا يمكن فلا للنساء؛ الدمب، من الخواتيم 
إباحةعل وتذلاهرها الأدلة، يظامحر ْع التحريم عل دالا يكون أن صحيحيهإ 

اء،للنجائز أنه نشلث، لا المحلق الدش_إ ق الحكم حين، ومن المحلق، الدهك، 
هذا•من محن إذا ومحن عل، ولا ذلك، 3، م علتهن م وأنه 

٠٠٠

رقملكاء، الذهب ق جاء ما باب الخاتم، كتاب داويت وأبو (، ٣٣٤)آ/ أخمد أحرجه ما منها ا
عنه.اله رصي هريرة أيا عن (، ٤  ٢٣٦)



ا٠انحسضتايا 
س===^=—===ددس===دذ=ك=

uU  وطنيذالسهويمذتث
عنمعمئ، \؛زوو\ اوراق، عد أ-وإتوا حمد، بن عد حيى ١-  ٠٨٣
ئَل^١، أززاجه م دم لا أف أنم؛ اشُظيثطلم ضل الض أف ١^٧؛ 
 Iهاح؛ربي النهري ،JO^• تسعمضت ل، ئالث! عنها اض وصي عائشة عن
بٍ(،دأ هالث،: ؛؛، JJijعثه افه صو ١^ زئوو عو دض أعدهن لتله وعئزوف 

منيحك ؤإيك ث-هرآ، علتنا ددّ لا أف أئنمث، إيلثإ اممه، رثوو يآ مملت! 
وعنرول٠٠الئهرنتع رُأن • ممال أعدهن؛ وبلويذ نتع 

يعتي•شهرا، أهله عل يدخل ألا وملم عليه اممه صل الني أقم ]١[ 
يحلأعدهن لتله وعئزول نتع مضت ارلثا ولكن شهنا، أنواحه عل حلم، 

إيكافه، ومول يا محقلتا! ى، بدأ مالشت وم>ئلم، علته اممه صل افه ومول عل 
اعلهن؛وعئرين تنع من يحك وإدلئ«ا شهرا، علتن؛ يدحل لا اف ادسمث، 

للعهدهنا ذارأل؛، الص، الشهر يدللث،ت يعني ؛ ٠٠٠ويفرون؛ينع القهر ر1ُف ممال،• 
وعلعليه افه صل الني وحكم وعشرون، سع الشهر هل>ا إن بمي• امحوري، 

أنؤإما الهلال، رأى يكون أن إما وعشرون؛ تسع بأنه الشهر هذا عل وملم آله 
تسععن ينقحى لا الشهر أن عل دليلا هدا ق أل المهم ؛دللث،؛ أمحرم الثه يكون 

ثلاثين.عن ينقعى قد لكن وعشرين، 
الأف »أسلم القسم: سب ق اف١١٠ رحمه الباقي عبد فواد محمد قال فائدة: 

موحدةعن شهنا أنواحه عل يدخل ألا بالله حلف، أي: ئهتاا،، ازواحه عل ■م يل• 
الإيلأء.ايرضر ، ١^^.وطا التحريم، سورة ق التمثر أهل سببها ذكر 

(.٧٦٣لم،)y/ماصمح عل اف رحمه احاشيته، 



وهضيىالقهريمذتسئ باب 
 ًً===ً=——==ً==ً——==٢٨٥

ئئينسوخدي )ح( الل4ئ. أنينأ محثد;نم، ١-  ٠٨٤
لكلمحاوت ، ٧١ع1ا، اف رصي جابر عن الربثر، أف ض ليئ، حدسا لة~؛ -واللمظ 

وعئر؛ن،تسع محزج"إليناتي ساءه اعتزل وتلم عليه اممه صل اش رمحول 
ْرات،؛^"٠^، بيديه وصص الئهرُ، ررإثما ت ممال وعئروف، تسع ١^٣ إيإ مملنا؛ 

أ.^٠١ ١١ل واحده وحبسإصبما 
حدسامالأت الشاعر؛ ين وحجاج اممه، عند بن هارون حديي ١—  ٠٨٤

افعند بن جابر ٌموع انه ايوالربثر؛ أحمتذ؛ا جريج• ابن قال مال* محمل•؛ بن حجاج 
إلننامحتج ؛٠^١، ساءه وتثم علنه افه صل البي اعثزل يقول• عئهإ افه رصي 

وب؛رين،إتّّع أصبمتا إي الله، رثول يا الثوم* بنص ممال وعئرين؛ ينع صباخ 
البيطنق ثم ومشرينٌ، ينعا الثهربمون رُإف وتلم• علنه افه صل اضأ ممال 
منها.ينع والقاكه كلها، يديه بأصابع مريم، ثلاثا• بنديه ونلم علنؤ الله صل 

١^مال مال1 محمد؛ بن حجاج حلسا اش، عند بن هارون حدسي — ١ ٠  ٨٥

ينمح؛أنبجفينتيومين
وتدعلته اطه صل البي اف أح؛رئه؛ عئها افر ريي سلمه أم اف احمت٥؛ الخارث 

مإالعبارة، أمكنت، ولو بالإشارة العمل عل دليل الحديث، هدا ق ]١[ 
اشرطفإ الالفظ، فيه اشترط ما إلا العبارة مقام تقوم فانها مفهومه الإشارة دامت، 

مثلامالتسح به، التلمفل لاشتراط العبارة مقام ف< الإشارة تقوم لا اللفغل فيه 
ثع^؛البقلبه ؤينوى السإء إل ر يان يكفى ولا بقمه، الإنسان يبح ان لأبد 
العبارة.مقام تقوم التعند به يقصد لا مما الماس ين التخاطب، ق الإثارة لكن 



اساهضتاس 
—٢٨٦

عدايوما وعلمروف ينعه نمى ملثا شهرا، أهله بنص عل يدحل لا أف حلف 
®إلمال! ؛٠^١، علتا ثدحل لا ال اش ض يا -حة مميل!ه! زاح، أو عليهم 
•يوما٠٠ ينته يكون الشهر 

اقى،بن محمد وحدثنا )ح( ريح• أح؛ريا بنإبراهيم، iشءحايى حدتنا ~ ١ ٠  ٨٥
مثلة.الإنثاد، -^١ حرج؛ ابن عن حميعا عاصم-؛ أنا ~ينني؛ الصحاك حدتثا 

بنإسأعيل حدثنا بئر، بن محمد حدثنا ثيبه، م بن بكر آبو حدثنا — ١ ٠  ٨٦
مال!عنه الله رصي وماص أف بن مند عى مند، بن محمد حييني حالي، اف 

^١®١^^ مماJ: الأحنى؛ عق يده وملمم عليه اطه صل اطه رئول صرب، 
إصنعا.الثاكه مصِفي لم وهكدا٠، 

عنزائد0، عن عل، ئن حنئ حدسا ركرياة، بن الماسم وحدش - ١ ٠  ٨٦
ءضل ١^ ض ظة، اط4ُ ص أبيه ص تني.، ثن محي ص إن؛اءل، 

جأتوتنثا وعث«زا، وهكدا،ا،"عشزا وهت5دا، ^١، ٤٥®الشهر مالأ ومئم 
بنالخنن بن عئ حدكا محراد، بن اش عد بن محثد وحدمحه ١-  ٠٨٦

احأرثاالبارك"؛ ابن ~ينتىت اممه عبد أنوئا مالأ؛ نلي،اف؛ بن وسلمه مقيق، 
>سوساالإض،ٍشضهاا'ل

اللكنه ثلاث؛ن، ؤيكون وعشرين، تسعا يكون الثهر أن يزكي هدا كل t ت١ 
واحدا،اأطي كان إذا هذا ثلاثين، عل يزيد ولا وعشرين، تسع عن ينقص أن يمكن 
الحكم.يكون كيف بعده الذي الباب ل افص ماء إن ميأق فإنه احتلمت، أماإذا 



٢٨٧انسبمس بيان باب 

باببي1نأنسشص
نكنيثنابندميهمثدلإيقم امملأو وأينزإدارأوا 

قالحجر؛ رابن وقتتف أيوب، ن وبج، ُ، بن نح، حدتنا ١-  ٠٨٧
يم"؛ابن "وص؛ إءمحل حدئنا- ^•' ٣١-وقال أحترنا ح،؛ بن نح، 
تنقهالحارث بنث المقل ام اف كريب؛ عن حرماه~؛ اي، ابن —وض؛ محمد عن 
رمصانعل واستهل حاجتها، ممصيت الشام، همدنت، قال؛ بالشام، معاؤثه إل 

سأَلني١^، م ي، الديك قدنلم، ئأ ابمة، َه الهلأrfI( J دالئام، ز1ا 
دملئأالهلأل؟ رأيتم مش ممالأ الهلال، يكز مم عنهإ، ، ٥١١رصي عباس بن؛ اش عبد 

ننامنًناما الثاز، ززآة م، قلت،: زو؟ أق قال: ابمة، نأ:ثاةووة 
أوراة،ص^،م]،

افهرمول أمزثا هكدا لا، قال: وصثامه؟ معاييه بزوية ثكتفى لا او قلت،: 
؛•-أوت-دكممي،لح،بذحطِفي؛ئكتمح، وشك اشُعوهوسلم• صل( 

يوحدفهل مكانين( ق الروية احتلمت، إذا وهوأته حدا، مهم الباب هذا [ ١ ] 
إذاأنه وهي مهمة، مسالة عل مبنية هذه رويته؟، يلد لكل أويقال: الأوؤ،، بالرؤية 

أورمضان، يحول ق واحد بشاهد شرعتا ثبوئا وست، مكان، ؤ، الهلال ييير 
ؤ،لا؟، أو الروية هذه حكم كلهم الناس يلزم ضل رمضان، حروج ؤ، بشاهدين 

متعددقأقوال هذا 
صياماالرؤية هل-ه حكم لمين، المحح يلزم ئالت ثن افه رخمهم العلياء فمن، 

العصرعلعإء إليه يميل الذي، وهو ، الذهب، من المشهور هو وهذا ؤإفهنارا، 

١(.٥ ٥ ا/ الإرادات،) »متهى (، ٣٣٦)U/ ٠ ،الإضافح )١( 



اماثممكتاس 
^ًً^ً^ًْ_=___ٍ=نذ^ًض ٢٨٨^=

صومهم)ق أعيادهم ق لأجت،إع أدعى ذلك أن وحجتهم اليوم، 
ولئلا^٤، ٤٧معللوب أمئ احتلافهم وعدم المسلمين كلمة واحت،اغ ؤإفطارهم(، 

صومهمق وحتى أعيادهم! ق حتى يتفثءون I الإسلامي بالعالم يشمتون ممن يقال 
هءا و'

العلعامهزلأم فحجة الشرعثة. الأدلة عل الكلام لكن ظرية، مسألة وهدم 
رايتموهإلا  ١١• ومحلم عليه افه صل النيئ قال فقد مكان ق بسا إذا قالوا• أمم 

ررإداقوله! ق الم؛ن الملعموم والخْلاب ٠، هأهطئوااار رأيتموه ؤإدا يصوموا، 
ثيتتفمتى هدا وعل را3أهطئوا<ا، قوله: وق رريصوموار(، قوله: وق زأبمموْ«، 

هد.هيحكم يعملوا أن المساإمين حمح عل وجب الأمكنة من مكان ق رؤيته 
الوملم آله وعل عليه افه صل اش رمول أن المعلوم ومن ؤإفهنارا، صوما الرؤية 

-يذا.فأحدوا حدا، حدا أومتعئر متعدر ثيء هذا لأ0 واحل•؛ كل رآه إذا يريدت 
دونالبلد نمس ق فقط رأوه من والفعلر الصوم يلزم بلإنإ قال: من ومنهم 

بلدفلكل قصر مسافة بينهإ كان إذا بأنه صرح وبعضهم البلدان، من غيرها 
نزول،ولا ارتفاع، ولا حبال، فيها ليس منبهلحه الأرض كائت، ؤإن حتى حكمه، 

حكمه؛يدو فلكل كيلو— وثإنون ثلاثة ~وهي تحر مسافة بينهم كان إذا فإمم 
فلا، oJiJbغير إل حرج إنه يقال• الثاف البلد إل البلد هل>ا من ثنرج واحل- كل لأف 

}الشافعية١ بعض إليه ذهب، وهدا الأحرى، البلدة إليه سب 

١٩٠)رقم رمضان، شهر أو رمضان ؛هال، هل ياب الصوم، كتاب اJخاريت أحرجه )١(  ٠،)
عمرابن عن ( ١٠٨٠)رغم الهلال، لرؤية الصيام وجوب باب الصيام، كتاب وملم؛ 

اشءنه،ا•رض 
)آ(»مغنيانماج«را/أآإ(.



وابس1نانامبمس
٢٨٩

بلد،ق كان مواء حكمه، مكان فلكل المطالمر  lvZ_l-؛si؛إن ةالت من ومنهم 
تلك،حكم ١^^ ل وافقه من لزم رآْ فمن تختلف لر ؤإن بحر؛ ق أو بث، ل أو 

ؤإذا، اف رحمه تيمية ابن الإسلام شيح اختيار وهدا ؤإفطارا، صوما الروية 
ثتت،إذا أنه المعلوم من فإنه متفقه الغرب إل الشرق من محي الني الخطومحل كانت، 
قيرى فقد احتالضت، إذا أما يرى، أن ولابد غربا، تثب>تا فوق مرها رؤيته 

تتفق.لا ما- أعلم اش - زوايا هناك لأن الغرب؛ ل يرى ولا الشرق، 
للقياس.والأقرب للنص، هوالأقرب هدا أن شلثج ولا 

هته هليثثّأفبت ^؛ Cuين ؤعأ ت قال، تعال اض فلاق للنص قربه أما 
إنهيقال لا الهلافي ق الخالق، فان الطائر اختلفت، إذا أنه ومعلوم ]القرة:هما[، 

الصلاةعليه النبي ئال وكذللئج يشهده، لر لأنه حك،؛ ولا حقيقة لا الشهر شهد 
خالفهمن أن ومعلوم ٠، هأهطئواا،ر رأيتموْ وإدا هصوموا، رأيتموه ررإدا والسلام! 

—وكدللثخالكريمة الأية ق القول وهدا حك،، ولا حقيقة لا يزه لر فإنه لهلاإع اق 
وقرأوأف/ءوأخ٣" اثث مايتفثب لئى ت تعال كقوله — لحديث، اق 

عليهالني وقول تاوقرة:لأه؛[، آثثمه بي الآّمح ا-محل- بى ألآ.بم، آلثظ ظ بمس 
حصيؤد0 لأ قإيه مكتوم، أم ابى يزدو حش واثزبوا ر>ئوا : والسلأم الصلاة 

الفجر،بهللؤع الإمساك واللام الصلاة عليه الني فعلق ٠، المجر'ار يطاغ 
مكانلكل أن ؛الإحماعث وهداالفجر، طلمؤع ب~يرا كدللث، علقه الكريم والقرآن 

للعل)ص:لأ١ْ(•االأخ؛ارات• ٤(، ١ ٤ •الفروع•)إ/ )١( 
 )،_-)Y(.)نحربجه)ص:^!؛

عائشةعن ١( ٩ ١ )٩ رهم يم,تعتكماا، •لا ه; الشي قول باب، الخبموم، كتاب، \رخ\وي.' أحرجه )٣( 
• ١٣٠٥١رمحي 





از،هلبمصبيان باب 

يعملونصاروا بدا، تعمل لا الحاصر الوقت ق الإسلامية الأمة لكن 
علالمدار وأن نفسها، حكم إمرة لكل أن وهي المسألة، هذْ ل الثالث، بالقول 
قوبت، واحد، رحل إمرة نحت، الأرض من المنهلقة هدم كانمت، إذا فمثلا العمل، 

صياماالروية هذه بحكم يحملوا أن إمرته نحتا كانوا من حمح لزم من؛لدان٠ا بلدة 
الأن.الحمل عليه هوالذي هذا ؤإفطارا، 

أنمىق السعودية العربية المالكة قرى من قريه أن فرصنا لو مثلا ولدللث، 
لرإذا القول هدا عل مثلا، أمتار عثرة مسافة الأردن ق قرية وب؛ن وبينها الشإل، 

الأحرىالقرية من القريبة القرية لزم السعودية ق وبت، الأردن ل الهلال يته 
فالعمليلزمها، لا أمتار عثرة وبينها بينها التي والقرية يفطروا، أو يصوموا أن 

أفطروا.أفطر ؤإن صاموا، صام إن للأمام، نح الناس أف هدا! هوعل الأن 
المسألة،هده ق الله رحمه أحمد الإمام مذهي، ق السبعة الأقوال أحد وهذا 

تكادالمحوص أن لع الفقه ائل ممن مسألة ق أقوال ّمبعة تصوروا يعني• 
يراعونالله رحمهم العلم أهل بعض نحد لكن الأمر، هذا ل واصحه تكون 

عباداتهمول أعيادهم ل المسلمون نحتلمف أن ينبغي لا ويقول! العامة، المصلحة 
وتبارهم،ليلهم ل محلفون كإ ثر، يالأمر لهم• فنقول وفهلرهم(، صومهم )ل 

الشرقيوالحاب، ؤيشربون، يأكلون أليسوا الأرضية الكرة من الغربي الحاو_، 
الدينأف عل دليل فهذا كذلاثإ كان فإذا بالعكس، والعكس الصوم؟ يلزمهم 

بح،الثلاهرة الحسه العلامامت، يدمت، )مس واضحا! صرثئا نبجا ينتهج الإسلامي 
لحكم(.بما لاياط فإنه حب كانت، ؤإذا تها، انملق الحكم 

تحال؛الله رحمه تيمية ابن الإسلام شخ إليه ذهبا ما يؤيد الباب، وحديث، 
يقبلولر السبت،، ليلة رأوه المدينة وأهل الخمعة، ليلة الهلال رأوا الشام أهل لأن 



اسامضتاب 
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الشام.أهل رؤية عل الناص يفهلر أن عنها اش رمحي عباس ابن 
قالهلال رثي إذا يلزم إنه قالوات الدين الفقهاء عنه أجاب ماذا أتدرون لكن 

يعتمدإ عنها اض رضي عباس ابن إن قالوات الناص؟ خمع بحكمه يأحد أن يلد 
يفهلر.لا والواحد واحل، لأنه كرب؛ قول عل 

يتعلللر عنها اض رخي عباس فابن ملاح، بغثر لقلع الحقيقة ق هذا لكن 
يقل؛ب الشام، أهل رؤية عن تاحريت، المدينة أهل رؤية بأن تعلل بل واحد، بأنه 

يصوموا!ناهيان نهد رءإدا والسلام الصلاة عليه والرسول واحل.، أنت 
الشام؛أهل برؤية يعمل لر عنها اممه رمحي عباس ابن إل يقال: حى ؛؛ وأهطرواا؛ر

واحد.المخثر لأن 
قحلاف فيه يصر الأواخر الحشر ففي المهنايع باختلاف قلنا إذا ت قيل فإن 

القدر؟.ليلة 

هدهالأخر، الليل ثالث، ق وحل عر الربا نزول حنس من هدم فالحواب؛ 
أرجىهي عندك وعشرين مع ليلة الأن أو0 عليك، ولا \ذثواأ فيها ايع ائل م

تأملثالا وعشرين، ستا آحرين قوم وعند وعشرين، ثان نوم عند وهي اللميال، 
الليافيبأرجى هي وعشرين سع ليلة فعندك هذا، 

ابنالإسلام سيخ إليه ذم، ما المسالة هاز٥ ق الرامح القول حال كل وعل 
لأنالإمام؛ به بمكم عا نُخرج لا نقول• نحن ذلك ْع ولكن افه، رحمه تيمية 

الخلاف.يرغ الحاكم حكم أل اممه رحمهم العياء عند الشرعية القاعدة 

هلالعل الواحد الرجل شهادة قبول باب الصوم، كتاب ت اني والن(، ١٣٢ أحد)إ/ أحرجه 
(.٢١ ١٨رقم)رمضان، شهر 



٢٩٢

قلنا!أفطروا قالوا! وإذا وطاعه، سمعا قلنا! صوموا أمورنا! ولاة قال فإذا 
عاليهدل الذي الله رحمه تيمية ابن الإسلام شخ رأى عل كان سواء وطاعة، سمعا 
يزم ولكبثرْ، رقعه هناك أن فرصنا لو حتى الثاق، الرأي عل أم والنفلر، الأثر 

يومراالصوم واللام! الصلاة عاليه الشي قال يصوموا؛ أن فيلزمهم اب حق 
حديثوهذا أ، ر يصحوو(( يزم والأضحى مطزوو، يوم والفطئ Jصومونى، 

•فه إسكال لا حسمن فهو الصحه يرحه إل لكن إ إن يعنى• حن، 

يأمرواإ ما الأمر ولاة به أمر ما نوافق نحن موافقة، من يدا مع لا أننا الهم 
واضح،الأمر لأن اممه؛ ثاء إن بمعصية يأمرون لا المسألة هذه ق لكن بمعصية، 

منوالفهلر الإسلام، أركان من رمضان صيام أف عل متفقون كلهم والمسلمون 
الواحيات.

السعودية،الحربية الملكة رزية عل يصومون البلدان أهال بحض مسألة! 
قبلهم؟ويمطرون صام، ما ويلا•هم 

الناسيمثي ما حب، عل يمشوا أن لهم ينبغى هؤلاء غلهل، هذا نمول! 
يوموالفطر ثصوموف، يوم الصوم ٠١لحديث،! وأيصا أوفق، هذا لأن عاليه؛ 

فه.والحمد التوسعة، فيه وهذا ا، مطروناار 

الملكةصيام عل يصوموا أن لهم هل الكفر بلاد ق الموجودون مسألة! 
السعودية؟.العربية 

كانوافإن يوحد ل؛ ؤإذا تدبرهم، هناك أوإمارة رئاسه لهم أن الظاهر نقول! 

(.YU^)_:\،)ا(تةدم 
 )،_-)Y(.)ممحه)ص:\،لأ:؛



اهاثمما كتاي
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واحداالطول حط لكن إذا عندهم شن أن فلابد عدنا ثنت إذا أنه فالظاهر غربا 
عناشإلأ تكون التي اJالد أن لاحظ لكن يصوموا، أن فلابد عندنا ثبت إذا فعليه 
منيقول من بقول يأحذون ض، والحمد المهلائ، فيها محتلف غربا لكنوا ؤإن 

أهللحمع فالحكم الأرض من مكان ق شرعا الهلال روية ثبت إذا إنه العل،اءت 
اممه.شاء إن سعة ففيه القول بيدا أحدوا فإذا الأرصن، 





اهاثصيكتاى 
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،١٠للرؤية مده وملم عليه اممه صل اممه رسول إن عباس! ابن عن قوله 
وملمعليه الله صل الله رمول إن فقال؛ بعضهات وق النسخ، بعفن ق هو هكذا 
فيها.غرألف، من رامده« عل متفقة النسخ وحميع للؤؤيةا<، مده افه ررإو قال! 

وّالمتعليه الله صل الله رمول قال عباس؛ ابن فقال الثانية! الرواية وق 
قالأوله، ق ، ؛ألفءآمده، النسخ! حمح ق هو هكذا نرؤيتهء، أميم مد الله ®إن 

منو®مد٥اا الإمداد، من بالتشديد ®أمده<ا يكون أن الوجه بعضهم! قال القاصى• 
أؤنالومعناه! وجهها، عل الرواية بقاء عندي والصوايظ القاضى! قال الامتداد، 

هبمديمم!،آلي ول-مئئهم ؤ تعال؛ افه قال وأمد، مد منه؛ يقال الرؤية، إل مدته 
المدةمن أمده يكون وقل قال! لهم، يهليلون أي! قرئ؛١^٢٠^!،، لالأءراف:آآ'مأ[، 

أعتليتكها.أي! أمدذئكها الأفعال! صاحب، قال له، جعلت، التي 
الخاءؤإمكان الوحدة، بقح هو البحري® أي ®عن الإستاد! ق قوله 

أيابن ويقال! عمران، ابن ويقال! فثروز، بن محيي واسمه التاء، وفح المعجمة، 
اه٠. الخإجمر عام وثإزان، ثلايث، سنة توق الطائي، عمران 

عرةلا أنه أبيه! وعن عنه الله رضي عباس ابن كلام مضمون أن المهم 
الثالثةليلة الاس يراه أحيانا الثانية، ق أو الثالثة الليلة محوق قد القمر، يخيم 

■مرة،فلا الثالثة، ليلة فيقولون! الرابعة ليلة يرونه وأحيائا الرابحة، ليلة فيقولون! 
•يالرؤية انمرة ؤإنا 

١(.-٩٩ ١  ٩٨)U/ الووى« رشرح )١( 



ببطومىههأءضواصاولإسساو«
ف———ًًضءًً^ءًًًء=صءبم

ا]ةهواعيدلادشطن«توله.؟ بيان،ض باب 

صحالي، عذ ونثع، بذ .؛'ح أحثريا قال؛ تش؛ بذ ءش حيى ١-  ٠٨٩
ونئمعثه افُ صل الئئ عن عئئ، اشُ رصي أيه عذ بكزة، م بن الرم عبد 

ا.ودوالخجهءأ رمصاو لايتمصان: عيد راثهزا محاوت 

عىئاو؛إل، بن معتمر حدثنا قاوت شيبه؛ أبي( بن بكر آبو حدثتا ~ ١ ٠  ٨٩
اممهلهم، أف تكرْ؛ أبٍ( عذ ؟كرْ، م بن الرم عبد عذ وحالي؛ نريد، بن، إنحاق 

عيدارثهرا حالدت حديث َفي ةءض\ياا. لا عيد ررثهرا ت مال ونلم عليه اش صل 
ودوالحجة،،.زمصان 

يقصانلا الراد: ليس ينقصان،، لا عيد ررشهزا ومالم: عليه افه صل قوله [ ١ ل 
فيإوالسلام الصلاة عليه الرسول، قول، وحلاف الواغ، حلاف هدا لأن عددا؛ 
المعنىلكن ا، الثالثةر ق أصبعه وقيض وهكدا،،، وهكد.ا، هكإزا، ^^ ٠١١١١سبق: 

فهوكرمضانوعشرين تسعا كان إذا فرمضان عددا، نقصا ؤإن أحرا ينقصان لا 
الناسأن فرض لو حتى أحره، ينقص لا الحجة ذو وكدللئخ ^j؛j؛، يكون الدؤ، 
باق؛الأجر فإن حْلا العامر اليوم ق أو حهنا، الثامن اليوم 3، عرفة ل وقفوا 
العاثرق أو الثاس، ق فوقفوا الناس أحهلآ إذا اف: رحمهم الحلمإء قال، ولهذا 

سوهده ينمص، لا فيهإ الأحر لأل التاسع؛ يوافق( لر ؤإن صحح حجهم فإن 
وحل.عز الله نحمة 

االصيام، كتاد_ح ت لم وم(، ٥٣٠٢)رقم اللعان، بابح الهللاق، كتاب البخاري; أحرجه ؛١( 
•ءنه،ا اض عمررصي ابن عن ١( ٠ ٨ رقم)٠ الهلال،، لرديت رمضان صوم وجوب 







اماثصيط_تب 

يمكنلا أنه له ليب؛ن ذلك قال والسلام الصلاة عليه والرسول الأفق، عرض عل 
-٧^١ الرجل كون عن كاية إنه البلاغة: عز\ء قال كإ وليس فهمه، ما به يراد أن 

اللاغة- ۶٣-أي: قالوا واللام-؛ الصلاة عليه الشي يريدْ أن يمكن لا وهدا 
بعدوكلمإ القالب، من بعيد الرأس لأن فهوبليد؛ ؤلويله رقيته كانتر من كل ن أل: 

العافيةاأافه نسأل الضوء، صعق، التوليد محطة عن المصباح 

أراده،واللام الصلاة عليه الرسول يكون أن مستحيل هذا أقول: أنا لكن 
صخرةرقبة إلا له ما كتفيه، عل رأسه الناس يعص فنجد له، لم مغثر إنه ثم 

هذافليس الماس، أذكى وهوس حدا طويلة رقبته ان ؤإنالله، عباد أيلي وهومن 
المقياس.

منها:فوائد وزالأية 

ول؛ا'-أنافهءزوجلأ؛احنالأكلوالثرب 
أزيهللع.إل يمل: 

لوالإنسان لأن يشق؛ بإ المكلميف انتفاء فانية: الفاثدة هذْ عل ينبني ٢" 
الأحر،دون واحد إلا يدركه لا بزوعا يبنغ أن ح؛ن من الفجر يراقب أن يريد كان 
يتبس.حش الإمساك يلزم لا فإنه 

الفجر،ل ارمحبا كنحخزأ قال رحلا لوأن اممه: رحمهم العلمإء قال ولذلك 
\إإووةق تقار-رإ أو تساو-رإ مع يهللع لر الماق: وقال الفجر، طل أحدهما: فقال 

]اوقرة:سا[.قال: اف لأن أثبته لامن نفاه، من بئؤية يعمل فإنه 

ولاعليه، إثم لا فإنه ننع ثم امرأننه، يجامع وهو عليه الفجر طغ لو أنه ٣" 
الكفارة،لزمته الحال هذه ق ننع إذا إنه اممه: رحمهم الفقهاء لقول حلائا كفارة؛ 



مماموهماسممسوبمد1وعامح

هذاا يمتع؟ فإذا الكفارة، لزمتنه ننع ؤإن الكفارة، لزمتته بقي فإن مشكل؛ وهذا 
قننع إذا أنه فيه شلئ، لا الذي القول كان ولهذا التثكلف، من يكون ما غاية من 
به.افه أمره ما فعل فقد الخال هذْ 

ولرجنابة عليه كان إذا الرجل وأن الصوم، انعقاد تمغ لا الخثاية أن — ٤ 
طلؤعإل الخإع أباح إذا اش لأن صحيح؛ فصومه الفجر طلؤع بعد إلا يغتل 
الفجر.طلؤع بعد إلا يغتسل ألا ذلك من لزم الفجر 

عانهتافه رصي حائم بن عدي حديث فوائد ومن 
اللهرصي عدي وحديث، عاليه، قضاء فلا جاهلا النهار ق أكل من أن ~ ١ 

الإنسانأكل فلو يالومتن،، أي؛ بالحال، الخهل ومثله باعكم، الخهل بابج من عنه 
ودليلالخهل، والعلة صحح، فصيامه ء؛لالع أنه له تغن ثم طفر، لر الفجر أن يظن 
لثثأرأهؤ م-هنا إن تواجدنا لا ^^؛١ وتعال• تبارك افه قول عموم ذلك 

متا-؛ظح ءتءكلم قهت تعال؛ وقوله ا، ممالت،ٌر ارمد افه؛ قال لاوقرة:ا"مآ[، 
منهايتثثتى لا عامة أدلة وهذه ]الأحزابت٥[، نلؤبكره مثدت م1 ئنطؤرح،ؤلى 

كلالمحظوراُت،؛ حمح ق عامة وهي استثثائه، عل الدليل، دل ما إلا ثيء 
منيستقتى شيئا أعلم ولا جاهلا، كان إذا الفاعل حكم عليها يترب لا الحرمات 

أيا.القاعدة هذه 

أنفعليه جاهلا أو ناّطا ما الإنسان أخل إذا ام هي الآموراُت، لكن 
أوثسيهاصلاة عذ ثام ارمن وملم؛ عليه اه صل السي لقول أبر؛ كإ يقضيها 

أيعن ( ١٢)٦ رنم ومعها، إلا نفتا يكلف لا اش أن بيان باب الإيان، كتاب مسلمت أحرجه ( ١ ] 
عنه،اه رصي هريرة 



اماثصيكتاب 

قيطمئن لا الذي الأعراي أمر وملم عله اطه صل ولأنه دثزهاءرا؛؛ إدا يلثصئها 
بينفيفرق هذا وعل ٠، ر تصل،، لم ررإثاك له! ومحال الصلاة، يعيد أن صلاته 

الحفلور.فعل وبتن بالمأمور، الإحلال 

بالحكمالخاهل أل عل دليل عنه اممه رصي حاتم بن عدي حديث ق هنا 
الصيام.ق خاص وهودليل علميه قضاء لا 

البخاريرواه وهوما بالوقت،، جهل فنمن بالصيام خاص دليل أيصا وهناك 
المبيعهد عل غيم يوم ق أفهلرنا قالت،: عنهإ اه رصي كر أي يمت أساء عن 

ولوبالقضاء، أمروا أتيم ندكر ولر ؛، رالثمس طنمت، ثم وملم، عليه الله صل 
هذالأن إلينا؛ لنقل به ولوأمروا به، أمروا لكانوا اممه شريعة من واجبا القضاء كان 

أنهعلم به يزمر لر وئا به، تزمر لر أنه علم يقل ب فلثا نقاله، عل الدواعي تتوافر تما 
فلامحقوظه، الشريحة يبقي أن لابد وتعال سبحانه الله لأن الله؛ سريعة من ليس 

واجبا.لوكان القضاء ثقل ولا الشريحة، هذ0 ثنى أن للأمة يمكن 

قضاءولا عليه، إم فاد جاهلا المفهلرايت، من سيئا تناول من نقول! فادؤر 
فلوخاصة، ؤإما عامة، إما ذلكؤ: عل والأدلة حماعا، كان إن عليه كفارة ولا عليه، 

مهاشيئا أف أحد اض إذا العامة الأدلة لأن لكفى؛ العامة الأدلة إلا عندنا كن لر 
الدليل.عيك له: محلنا مشى 

(،٥٩٧رقم)ذكر، إذا فلمل صلاة نمى عن باب، الصلاة، موامت، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
عته.انفه رصي أنس حديثا من ( ٠٦٨٤)رقم الفاقة، الصلاة قفاء باب، الساحل.، كتاب، لم! وم

ومسلم؛(، ٧٥٧)رقم والمأموم، للأمام القراءة وحوب، باب، الأذان، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
محه.اف رمحي مريرة أي عن ( ٣٩٧)رقم }{كزركعة، الفانحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 

(.١٩٥٩)رقم الشص، طلت ثم رممان ق أف3لر إذا باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 



التجوبطلئ سل اسوم ف، اس|ءوو أن بيان باب 
صد ٣٠٣^ءًصء=يصد=^^==صءء-د—^صصص 

ررإنلقوله؛ أحيانا؛ يمنح وأنه وسلم، عليه اممه صل الثي جلق جمن ٢" 
هوالذي الأموي؛ والخيتل الأبيض الخيهل ومع أل ت يعني لميص،ا، وثاديلث، 

الليل.بياضالمهار،ومواد 

ثيءوأدل يوبخه، ولا الخاهل، يوب لا وملم عليه افه صل الني أن ٣" 
الذيالرجل قضية يوبخه ل؛ يستفتي الإنسان حاءه إذا وملم عليه اممه صل أنه عل 

ومع٠؛ وأهلكحتنار هلكت، افه، رسول يا وقالت صائم، وهو رمضان نبمار ل جامع 
مابمثل عامله ؤإنإ وجهه، ق يعبس أو نحدمه، ما له يقل ولر يوبخه، لر ذللث، 

اف،.ثاء إن سياق 

وهلالاّىكالخاهل؟هائل: هال هان 

اشصل رسوله وسنة اش، كتاب، ق قريتان والحهل النسيان لأن نعم؛ هلتا؛ 
ميناان تواجدنا لا ^؟٠١ تعال• اممه قال وقد وسلم، آله وعل عليه 

مثرتم١ ؤلهر يدء لثءثان> فيتآ جتاح عنا؛ءظلم ؤوإيس وقالت لالضه:ا'ه<'آ[، 
الخشث،،يتعمد ب لكن للأكل، متعمدا كان ؤإن والنامي تالأحزاب؛ْا، 3اوب>تمه 

هريرةأبى حديمث، وهو الموصؤع، ق خاصى دليل هناك وأيصا الصوم، اذ ؤإه
اممهأطعمه هإبا صومه، هلسم وثرب مأكل وهوصائم سى رامي عته؛ اممه رصي 

ا.ؤمما0<،ر 

كتاُِحومسالم; (، ١  ٩٣٦)رقم رمقان..، ق جامع إذا باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
عته،افه رصي هريرة أبا عن ( ١١١١)رقم رمضان، نيار ق الخملع تغليظ بيان باب الصيام، 

(.٢٢٧/٤^»وأمت«بياّ)
)سا(،وسام:ناّنا،ردم أوشرب إذاأكل الصائم باب الصوم، كاب البخاري: )أ(أحرجه 
(،١١٥رقم)٥ وجاعه، وشربه النامي أكل باب الصيام، كاب 



السامكتاب 

والخملع؟والشرب الأكل بين أتفرقون ئائلت قال فإن 
تفريى؛لا نقول؛ فإننا بينهإ، فرق افه رحمهم الطإء بعض كان ؤإن لا، فلتات 

وجهعل والقنة القرآن ق مذكور أيصا والكل الصيام، ق محفلور الكل لأن 
فرق.لا أته فالصواب ببعض، يعضها مقرن 

صئن محل خدتثا القزاريري، لن ئن ١^ ب خدكا - ١٠٩١
^١^١حمتخدتنأأبوخازم،خدكان4لينثفاو:أانزلتثدةالأتئ: 

ثظاأتض خطا :أخد الئيل كاف قال،: ^لإئلأمحئسمحه 
دلك•ؤئأ ؤصآلْهمه، اف'عروجل،ت خئأرل حك،بمشنمحا؛ ثأكل أنوي، 

دالأ:إن٠حاد،؛ بن بكر وأبو اشيير٠، نهل بن محمد حييني - ١ ٠ ٩ ١ 
تعدبن تهل ص حازم، أبو حدمحي عثاف، أبو أ•محنا ^^؛، م ابن حدثنا 
^^أنامؤاء;قَءآصمحئزضي 

قاخدم زط الفن؛ أزاد إذا النيل هكاف ثاو: ]اوقوة:سا[ 
لةأج ض نبجزب، ثآد:زاُل:اكل \ش زاظ الأتزد ج ريثه 
}والنهارل ؛ ٣١بدلك يعنى ١^١ ئعلموا ^؛؛J<؟^،؛؛^، دلك،: بعد ، ١٥١قأرو ريثيحا، 

 [ ١ t الخدسث،:فوايو من

عاليه،لا فإنه به ثراد بإ جاهلا القرآن تأول( من أو عل دليل، مها ١- 
فعلوالكنهم عنه، ، ١٥١رض؛ عدى فعل، مثل، فعلوا عنهم  ٠١٥١رصمح، الصحابة لأف 

]اوقرة:بخا[.ؤ؛؛واآأمهمه تعال؛ فوله ينزل، أف ذلكرنل 



اثتجربمللئ سل اسوم ي بياذاذايدحول باب 
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فشيئا.شيئا افه عند من بمنل الهمان أن ٢- 

فشيئا؟اضبمكلمُهشيئا وهل مسألة: 

حرفكل فشيئا، شيئا يكون وتعال سبحانه الله كلام لأن نعم؛ ابواب• 
الكلامفثرنا إذا لأننا ه؛ ينفالقائم العني هو اش كلام وليس قبله، بإ مسبوق 
بمسمعلر متى إنه إذ والإرادة؛ بالعلم نفئره أن ثني فلم يالنفس القائم يالمعتى 
وهوإلا قول أو: كلام له: يقال ثيء الُربية اللغة ي وليس بكلام، فليس 

قال:الممؤع غير إل القول ينب، أن وحل عز الله أراد لما ولهذا مؤع؛ م
لالجادلة:ها.^^لملإإلآسبماأسساصقه 

وجهثيء؛ كل فوق وأنه وتعال، سبحانه الله علو عل دليل أيصا فيه ٣" 
افهأف عنهم اف، رصي الصحابة وأحير وحل، عز الله كلام القرآن أن الدلالة: 

فانوهوكدللث،، وتعال، اطهتبارك علو عل ذللث، فدل النه،ا، رامحايزل، يقولهم: أنزل؛ 
الحلودون علوخاص وهناك ثيء، كل فوقا العغليم، هوالعل وتعال، سبحانه الله 

فهتاكلها، الخلوقات، سة.م، هو والعرش العرش، عل الاستواء وهو العام، 
ئلئان:ئلوحاز،وئلوءاأ.

والئلوعاتا، يزال ولا يزل لر افه لأن الداية؛ الصفات من العام والنلو 
العرش.عل الاستواء وهو الفعلية، الصفات من الخاص 

وحل،عز افه علو إل اهتدى الحقل لأف وئظري؛ أثري العام العلو ودليل 
الذيهو هذا فقعل، أثري دليله العرش~ عل الاستواء ~وهو الخاص والعلو 

لله--والحمد وهى الأدلة، عليه دلت، 

قالتوسع عل دليل هذا وق يريد، يمعتى أي: يعنى®، ارإيإ كلمة: ٤— 



اثميامضتاب 

القرآنق نصا يرد لر ؤإن ياللفظ الفعل إليه ينب تعال اممه وأف الأفعال، صفات 
يعني®.*إيإ قالوا! عنهم اممه رصي فالصحابة نيا، تجاط لا افه أفعال لأن والسنة؛ 

الكتابق جاءت هل افه؟ صفات من الصقة هدم هل قائل! قال ولو 
والئئة؟

اف،عش إنا اف، أراد إنا قفول! خفر، لها ليس الأفعال لكن لا؛ مما! 
حسأفراد من هذا لأن يضر؛ ولا وكدا؛ كذا ل صرح وكذا، كذا ق افه توثع 
وهوالفعل.عام، 

)ح(الل4ي،بي قالأ! م؛ ئ ^ ،ا-عئثثاءش:ذمح،  ٩٢
عى، ٠٥١عد ين عن شهار._،، ابن عن ثث، -لخدئ سعيي.، بن قتته وحدسا 

يودو^؛١ »إو دال! وطلمأن4 عثه ^ ٥١صل، ١^ وئول عن عنه، افه رصي اط4 عتل. 
ا.ئقتوم((ا أم انن تنمعواثأذين ثكلواوائربواخئ، بليل، 

رمضان،ق هذا بلتل'ُ يؤدن بلالا ُإل وسلم• عليه افه صل قوله ]١[ 
الفجر.طلؤع ئبل، يعني، اابلير،« وقوله! 

للإباحة؛هنا الأمر أن الفلاهر واقربوا® ارمكلوا وسلم! عاليه اف صل وقوله 
وجس،عنه اش رصي بلال أذن إذا أنه يتوهمون قد عنهم الله رصي الصحابة لأن 

احر.يلين، من يوحذ فهذا سة النحور كون أما مباح، أمر أنه لهم فبى، الإمساك، 

ذللث،عل ولما الفجر، لصلاة ليم، الأذان هذا بلتل® يزدو بلالا رُإف يقوله• 
دليلان!



الفجربطلئ سل اسوم ف، الدحول أن بيان باب 
—صصصي==—=ص^د==^د==بم\

للصلاةأدن فمن وقتها، يدخل حتى لها يؤدن لا الصلاة أف الأودت الدليل 
قولهذا دليل الوقت، لحول بعد الأذان إعادة عليه وجب وقتها دخول قبل 

فقال:أحد'قلم«را؛، ظب قليزدن الصلاة حصرت )رإدا وملم: عليه افه صل المي 
وقتها.دخل وتحضرإذا حصرت«، »إدا 

بلالأدان مئكم أحدا تئنس ررلأ الحديث: هازا ق حاء أته الثاق: الدليل 
ليئ-ىبليل بمدى~ يال،• ~أو يزلف هإيه تحورْ مذ دلأل~ نت.اء محال: ~أو 

للتنبيهولكن للصلاة، ليي أذانه أن عل ذلك فدل ا، دائةفماار ويوقظ يائئئم 
المحور.وقتا حضور عل 

ررحصالألفافل: يعص ق مكتوم،ا أم ابن يأذيذ سمعوا راحص وقوله: 
لرإذا لأنه تمحوا؛ حتى أي: راحى يقوله؛ اراد أن شك لا لكن ٠، يؤدن'ار 
قلماكلالأذان يمع لا الإنسان أن فرض لو إنه نقول: فهل يدري، فلن يمع 
االلوح؟ فوق الهارمن قلهن يض 

الغالب.عل بماة هذا لكن لا، الحواب: 

(،٦٢٨)رقم واحد، مؤذن السفر ق ليؤذن قالت من ياب الأذان، كتاب ^١^؛ ١١أحرجه 
اهرصي الحويرث بن مالاش١ عن ( ٦٧٤)رقم بالإمامة، أحق من باب اياجد، كتاب ومسلم! 

عنه.

الصيام،محاب ومسلم: (، ٦٢١)رقم الفجر، مل الأذان باب الأذان، كاب البخاري: أخرجه )٢( 
اشرصي مسعود ابن عن ( ١٠ ٩٣)رقم القجر، بطلؤع محصل الصوم ق الدخول أن بيان باب 
عنه.

ململففل وياق (، ٦٢٣)رقم الفجر، مل الأذان باب الأذان، كتاب البخاري: أخرجها )٣( 
.(TAT:_)





الفعوبطئ سو اسوم ٠^ اذالدخوو بيان باب 
=^= ٣٠٩—^=ءءءءءء=؛ءء^^^^^^^=^^ء؛ءءعء^^ 

أذانj؛j، الأذان؛زت ؛ juيعني! واقربوا®، اركلوا يقول! ثم بلتلء، رريودن إنه يقول! 
وقتبينهإ يكون أن يقتفي وهذا عنها، الله رصي مكتوم أم ابن وأذان بلال 

ينزلارأف حلال! يكون أن يمكن لا وهذا والشرب، الأكل من الناس فته يتمأكن 
ومنمدرجة، لأما السند؛ حيث، من صعيفة الكلمة فهذه هدا®، هدا، 

عليهالرمول أن مع المدة، هذه إلا بينها يكون ألا يتمور لا لأنه المعنى؛ حيث، 
ررليوقظالأخر! الكفل و أيضا وقال وائزثوا«، »ئوا قال! واللام الصلاة 

يتحر؟!.ومتى ا، النائم؟ يتيقفل ومتى ٠، ئاتمكم١١١ ويرحع ناتمكم، 
أقوال!هدا نوحيه ق ولاإعلإء 

ويرقىهذا، ينزل أن إلا بينها يكن ررولر قوله! الله! رحمه النووي قال أولا! 
للدعاءأذانه بحد ؤيربص الفجر، قبل يؤذن كان بلالا أن معناه العاناء! قال هذا®، 

فيتاهبإمكتوم، أم ابن فاخر نزل، محللومه قارب فإذا المجر، يرثك، ثم ونحوه، 
الفجر،طلمؤح أول ْع الأذان و وحئ يرقى تم وغرها، بالطهارة مكتوم أم ابن 

وافهأءلمرُاه
إلابينها يكن *لر قوله! لأن اللففل؛ مع يتناب لا لكنه محليب، نوحيه وهذا 

حالكل عل لكنه يرين،، أنه يذكر ول؛ الأذان، بعد ينزل أي! هذا® ينزل أن 
عليه.يدل لا اللفغل لكن به، بأس لا توجيه 

إلمحتاج الحديث، لياق محالفتته وصؤح ْع وهدا اف! رحمه حجر ابن وقال 
اه٠• التاويلر له يؤخ حنني صححه لما خاص دليل 

ربمرص:تما''"آ(.)ا(تقدم 
)آآ(نرحالوري)تما/"آ«آ-يأ(.

•الاريرأ/ا"'ا( فتح )٣( 



اماثصهكتاب 

ذكرهتقدم الذي للوجه ذكره —يعد رااكهم،ا ق اف رحمه القرطي قال ثاتتا! 
بلغالبها، ل لا الأوهاث،، بعض ل بلال من هدا كان الشرح"• ل النووي عند 
عندأذن أنه روى وند الفجر، محللؤع وبين أذاته بتن يومحع أن أحواله غالب كان 

اهطووعالفجرراا.
ماوُت،إذاكان يقال: لا الدري: الكوتمب، و اف رحمه اممكوءير٢ا قال ط: 

الزمانمن اكدار ذلك، ق يمكن فكيف، والنزول، العروج مقدار الأذان؛ن ب؛ن ما 
فإناوفت،، ممر إل فيها محاج لا عكه، كان ْلعامهم إن قالما: والشرب؟ الأكل 

اهرآ. هيتمبمرايت،وشربةماءر 
االماء؟ ثرية ينهي متى ا يعاإكها؟ فمتى وقت،؛ إل تحتاج أيصا والتميراُت، 

بينهاما قرب، راوي يكون وقد قيل: ا٠الإكإلاا: ق الله رحمه الأبي( قال رابنا• 
ماأن الحديث، وعصي ذللمثج، ق شاهد ما فروى ذلك،، ل بلال حال باخلاقط أته 

ملازمتهوكثرة عمر، ابن الراوي لأن التأؤيل؛ هدا وبجعي بقريب، ليس بجنها 
بطنونت، وحول عل دليل وهناك معلومة، وملم علميه اممه صل اا٢ي، ْع الصلاة 

الرحمنعبد بن حسب، محلريق من الالمصنف،اا ق شيبة أي ابن أحرجه هوما الأذانين، 
كانوملم—: عاليه افه صل الني ٌع حجتا -وكانت، تقول عمي، ممعتا قال؛ 

فنقول:به، نتعلق فكنا هذا، ؤيتزل هذا، يصحد وكان قالت،: مؤذنان، الله لرسول 
نتحرءحتى أتح، كا 

)ا(الفهم)ماها(.
للزركلارالاعلأم• ينظرن الهند. عاناء من الكنكوهي، الأنصاري أحد هداية بن رشيد هوت )٢( 

)م(ااالكوتمبإالدري«)ا'/خآأ(.



ببياناناسمفيضاسممسلمعاضر

أنإلا لكن وما قاكت وفيه حديثها، من ٠ ر)صحيحه((ر ق حزيمة ابن وعند 
اها. أتسحر حتى أنت كإ ت وتقول بثوبه، فتاحذ الأحر، ؤيقعد أحدهما ينزل 

الأذانمشروعية لعدم الطحاوي واحتج اش! رحمه حجر ابن قال حامتا؛ 
أمإثسى عائشة حديث ق ذكر ما القرب، من أذانيهإ بين لكن ئا بقوله؛ الفجر قبل 
أمابن ويصيبه بلال، فيخهلثه الفجر، طلؤع وهو واحدا، وقتا يقصدان لكنا 

مزذتا،وملم عليه اممه صل المب أقره لما ٧"^، لكن لو بأنه وتعقي، مكتوم، 
ابنحديث، وظاهر ناينا، منه ذللئ، وقهمع لكان ادعى كإ ولولكن عليه، واعتمد 

اهأءاإمر٢؛. وافه وعادته، شأنه لكن ذللث، أن عل يدل عمر 
أنإلا أذانيهإ بين يكن ررلر القاسم؛ قال افه؛ رحمه حجر ابن قال مادتا؛ 

)رإنمحوله؛ من الأحرى الروايات، ق أطلق لما تقييد هدا وق ذا،،، وينزل ذا يرقى 

القصةيدرك هلم تابعي، القاسم لأن مرسل؛ إنه يقال؛ ولا باثل،،، يؤدن بلالا 
الهلحاويوعند غياث، بن حمصي رواية من اش النعند ئبت، لأنه الذكورة؛ 

عائشة،عن القاسم، عن عمر، بن افه عبيد عن كلاهما القهلان، محيى رواية من 
هداوعل هدا،،، ؤيصعد هدا ينزل أن إلا بينهإ يكن ُرولم قالت؛،؛ الخدين،، فدكر 

وغوقل عائشة، عن روايته ق أي؛ القاسم،، ررقال البخاري؛ رواية ق قوله فمعنى 
مثلعمر ابن عن نا؛ع، عن عمر، بن الله همتي عن ئمتر، ابن رواية ل لم مهد 
قأيصا الزيادة ونتن، ااالدرجاا، كتاب ق أوصحته نظر وفيها الزيادة، هذه 

٠X٤ حزبمهء)٥ ابن ارصحح )١( 
-٩٢ك٢٨/٤)٢(»إك،الادُاام«)

(.١٠٦)أ/)ّأ(»ذحالارى« 
(.٦٤٠رقم)أوفرادى، حمنا هليؤذناذ( باب، الأذان، كتاب، المائي،: »ّّنن )٤( 



السامكتاب 
=ًًً=^_ً^^ًس—ً—ًًًًً ١٢١٢==

اه؛. إليهر الإثارة تقدمت الذي انية حديث 

هداهوأن الفرق وأل صحيحة، الرواية أن إل يميل الئة رخمه حجر ابن كأل 
هكذا.إلا والشرب الأكل يمكن ولا نك، لا بعيد لكنه ينزل، وهذا يرقى، 

عليهالرسول قال ما ب؛ن وقت بينها لوكان لأنه كذلك،،ا؛ ارلوكان وقوله! 
بينهالكن إذا لأنه مكتوم®؛ أم ابن حس وائزبوا *'ظرا واللام; الصلاة 

يقال!أن هن.ا عن محاب ولكن الفجر، ًللوع عل يؤذن لر أنه يطا ؤءيه بمد فرق 
ولكنالعناء، بعض يقول كا الليل نصم، من أنه بمعنى ق، فرق هناك ليس 

أنهو الفرق يكون أن أما ذللث،؛ أشيه وما ساعة، أونلثإ ساعة، رع مثلا الفرق 
وأنه؛عيل.مدرج، هذا أن رأينا عل زلنا فا نفلر، فيه فهذا يرقى، وهذا يصعد، هذا 
الواقع.من 

وليسالراوي، من التقريب باب من هذا يكون أن يمكن ألا مل• فإن 
التحديد؟.قصده 

حصر.ى.ا* إلا بينها يكن ُولم وقوله• الأصل، حلاف، هذا فالخواب! 
^١٠١ويصعد هن.ا، ينزل ررأن بقوله؛ مراده لكن وقت، هناك نقول؛ قيل؛ فإن 

حدا.قصثرا وقتا لكن أنه بمي القمر، ل المبالغة 
الميالتة.عدم الأصل أف فالخواب: 

٠٠٠

;ا(مل.م)ص:ااما(.
0 اوارى«)»ذح ؤيظر:  /Y  ١ ٠:



اصربس بصل داسوم الدخول ان بيان باب 
== ٣١٣ًءسشمًضءثذكءغً=ً^=^ًدً^ًء^ 

نمحافعذ إبرامم، بى إنهاعتل حدسا حرُب، بن وهبو حدسا - ١ ٠  ٩٣
افصل اممه وو رم هاو ماوت عنة افه رصي منعود ابن عن عثأو، \لي عى القمل، 

نحوية،مذ بلال نداء دالت~ -أو ثلال أداذ يخآ آحدا بنص ررلأ ومئم؛ عي 
وقاوتدائنآقلم<ا؛ ويوقظ '، ق١ئ٠ئما ومث-خ بلتل ينادي ئال!- -أو يودذ هإثة 

وقثجهكنا«، يقول حس وزهعها- يده —وصون، وهكدا هكدا مول أذ راليس 
 ََْ . 0 ََْ]٢[
إصبعيهب؛ن 

أريرخ٠٠أن وجهها واادائ٠فماا، بالوجهين مشغولة هي ]١[ 
لاكوية:ُاخ[،(زج،تلث>أئإقأآيمةنمنره jUؤ تعالت اممه قال لازماومتعديه، تستعمل 

مفاؤع،فعل فااين-ىاا به، مفعول والكاف، الحلألة، لفظ الفاعل ردك، أي؛ 
وعلعته، افه رصي بلال أي؛ هو، يرد يعتي• يه، مفعول وارياتم® تر، موالفاعل 

صحيحه.أيمحا هائئكماا وا١لمخ صحيحه، هايمكمءا ®3^■^ يكون هذا 
اض؛رحمهم العل،اء فال وازكاذبه، الصادق الفجزنن؛ إل بذلك شر ]٢[ 

أوجه؛ثلاثة من بينهإ وفرقوا كاذب، والثاق صادق، أحدهما فجران؛ الفجر 
والفجرالشإل، إل الخنوب من معرصا ياكون الصادق الفجر أن الأول؛ الوجه 

الدئب،(.)كذب الئزحان كذس_إ الغرب إل الشرق من مستطيلا يكون الكاذب 

ويبنسنه ليس بالأفق، متصلا نوره يكون الصادق الفجر أن اكاف؛ الوجه 
سواد.الأفق وبين فبينه الكاذب الفجر وأما سواد، الأفق 

ينتشرالضوء يزال لا بل بعده، ظلمة لا الصادق الفجر أن اكالث،ث الوجه 
٠ينمحي ٠ يعتي يظلم، الكاذب والفجر المن، تهليي حتى ميقا هميثا 

الصادق.هوالفجر والعبملأة الصيام حكم به سعلق والذي 



اتصمامكتاب 
٤١٣=====_=====—^^^=—=^^^===

فنج ص ١^-؛ :ض: خايد و خدي تحر، ان - ١ ٠  ٩٣
—وجعهكدا يقول الذي ليس المجر ررإل ت محال آمه عتر الإنناد نتدا الكمي؛ 

علبحه المووصع ه،كداا،، يقول الذي ومحن ~؛ الأرض إل ئكثها ثم أصايعه، 
ثةئد:هلاا.^، 

)ح(ص ئن نشئ خدتثأ شثة، \و م;ن \ئ زخدى - ١ ٠  ٩٣
صكلامحا ه ئن زاكئ خريت، أ-ئونا إ;راهإإ، ئن إنخاى وعدكا 

دائ٠ئلم،رريتثه هزله: عند الشر حديث واسهى الإنثاد، غدا اشل؛ ل شي 
هكدا،يقول أن رروثس حديثه• ق جرير همال إنحاق؛ ومحال مائمكما،. ويرّى 
وبولأكيل•ئوالمنرص، المم؛ ي،نيت هكدا؛؛، مول ومحن 

تناض ئد ض الزاوث، همد خدثثا ووغ، نن شثاف خدثثا -  ١٠٩٤
محمداسمعت يقول: ■جنيين، بن سمنه سن أنه والدي؛ حييني القثزي، سواد0 

هداولا الثحور، مى بلال نداء أحدكم يغرن ررلأ يمول: وسلم عليه افه صل 
التاصن

يقولالذي ُرويجن متهليل، أنه إل إساره هكذا قال أّرع إذا يعني: [ ١ ] 
والكاذب،بالراء، منتهلمر يعني: هكدا،، يديه— ومد المسحة، عل المسحة —ووصع 
باللام.مسممليل 

القول.فعندنا إثارمم كيف نعرف، أن نستني لر إذا حال كل عل 
سق.كإ المتهلل؛ به: يعني الثياصن" لاهيا وملم: عليه اف صل قوله ]٢[ 

٠٠٠







اسربملأئ يصل ئانموم الدخول ان بيان باب 
٣١٧

لهليس الفقهاء بعض يقوله الذي والتشرد 7يذا، باس ولا نعم، قالخواب؛ 
أنيلزمه نقول! بصحيح، ليس الليل من جرءا يمك أن يلزم وقولهم• وجه، 

الفجر.تغن متى يمك 

واجب٠١،فهو يه إلا الواجب يتم لا ررما قاعدة! من مأخوذ هذا قيل! فإن 
يزيدأن لأبد الوصوء ق الشرعية الحدود إن قالوا! الوصوء؛ ذلك أمثلة ومن 

•الفرض عم أنه يتأكد حتى عليها 
لم!مغثر والمرخى لم، معر فالأصل لم، معر هذا • فالحواب 

عليهالمي عن بت أنه لولا لالائدة:ا■[ ه اوتافي ؤإق تعال! اه قول أولا! 
١^^٠.الحد لقلنا! ٠ الوافزر يغل أنه لام والالصلاة 

]اوقرة:¥ها[؟!ؤحىيث؛يراه الواضح! الصريح القرآل النص نعارض هل ثانيا! 
بلحفلةالفجر عل تتقدم وأن تحتامحل، أن يمكن لقلنا! الفجر يْللع حتى اه! لوقال 

ب؛نفالمسافة محشر؛ وقد إلا يتغن أن يمكن ولا ه، بمس ■حم، ؤ قال! لكن يُلير، لئلا 
فيها.تاكل أن لك ويبينه محللوصر 

لام،والالصلاة عليه الرسول وسنة الله كتاب، هو المستند الدليل اجعلوا 
فكيفؤ-ءيىبمسه صريح نص ءنل-نا دام ما ذللث،، نحالف، التي الأقوال ودعوا 
االفجر؟ 'للؤع قبل الليل من جزءا تمك أن لابد نقول! 

عاليه؟ينكر فهل مؤذن، أحر يمع حتى ؤيثرب، يأكل الناس بعض مسألة! 
فلهيتيمن لر إذا وأما الإمساك، عليه وجب، الفجر طلؤع نتمن إذا نقول• 

لكنؤ-مابمسه، القرآن! ل ك،ا يالتغن العبرة لأن يتغن؛ حتى والشرب الأكل 

عنه.اش رمحى هريرْ أب؛، عن ( ٢٤٦)رقم الغرة، إطالة باب الطهارة، كتاب ت لم مأحرجه 



اهاثص،3؛ءساد، 
^^\r====٠—^==——==د—ًدشمط=د

ئعأعإلا يت؛يرا لا حينئذ لأنه __؛ لر ؤيقوناث الحجرة، ق يكون أن المعنى ليس 
لارقبا لر-حاليزت قال لو يقولهم! اممه رحمهم العلمإء صرح مل ولهدا الثمس؛ 

قلمهيفع، لر الث1نى: وقال الفجر، طلع أحوهما: وقال الفجر، له فرقبا الفجر، 
الرحلان.يتفق حتى الأكل 

احتياطاالفجر طلؤع عل الأذان ممديم من الناس يعفى يفعله ما أن — ٥ 
منها:محاذير ذلك، ق لأن مكروهة؛ إما نقول: أن فيها ما أقل يدعة، أنه للصوم 

شرطومن يجوز، لا وهال.ا وقتها، عل الصلاة لأذان تقدبجإ ذللث، ل أن أولا؛ 
الوقتر.يحول الأذان صحة 

الوقت،.لحول س له لأيد أيصا الفجر أن والصحيح: 
إلمحتاج مثلا الإنسان كون قد لهم، اممه أحل ما افه عباد عئرم أنه ثانثات 

عبادفيحرم الحو—؛ وحرارة المهار، وطول الصيفإ، أيام ق سيإ ~ولأ ماء شربة 
اشماأحلاشُلهم.

ما؛؛نالإنسان أف لوقدر كفارة، س يلزمهم ل؛ ما اممه عباد يلزم مد أنه يالئا• 
يأقأن الجاح هذا عل لكان زوجته جامع الفجر وًللوع الوذن هدا أذان 

الوذن.هذا أذان عند الإمساك يلزمه أنه عل يناء بالكفارة 

محترئالإنسان أن يعارضه يقاوم، الأصل لثيء الاحتياط هذا أن رابتا. 
يعنى:الفجر، صلاة وهى الناس، يفعله حتى وقته لحول عدم الأصل ثيء عل 
لأنياحتياط؛ ليس هذا نقول؛ ونحن زعملث،، عل للصوم الأن احمملتر أنت، 

احتطن،لكتلث، الخلق، عل التضييق الاحتياط وليس الشريحة، اJثاع هو الاحتياط 
كثيرةكر الإنسان أن فلو الصلاة، وهي آحر، وجه س وتساهلت، وجه، من 



jU^ uU ، اصربطعئ سل ادوخودئاس>م ان
٣١٩

الناسإن لا عفليم، حهلر وهدا صلاته، تصح لر الوقت قيل فقط الإحرام 
انتظروايم المجد، إل حازوا يم يتوصوون، ذهبوا يم أمسكوا، الأذان معوا ٌإذا 

فيهاومن البيوت ربات ق لكن الخإعة، ق ممكن هدا نعم، مول،ت الصلاة، إقامة 
علسيكونون أمرهم؟! يكون ماذا غره أو مرض من الصلاة محمرون لا ثمن 

ثلاثرتستغرق لا وهي الرانية، يمحل يقوم الأذان يسمعون ما وبمجرد تلهارة، 
مشكل،أمر وهدا الفريضة، يمحل ذلك بعد ثم نحفيفها، يسن لأنه دقائق؛ 

الناس.عل التنديد ق وليس اليع، ا؛بيع ؤ، والاحتياط اليع، ايع فالواحب 
يقولوا!ولا الفجر، يطير حتى يؤذنوا ألا الؤذن؛ذ، عل فالواحب هذا! وعل 

مثلادقائق بخمس الفجر قبل فليودنوا الاحتياط يريدون كانوا إذا ؤإلأ ثحتاط، 
الفجر.طلؤع عند ليادنوا يم حور، اللتكميل 

مكمِاتلأن إعادة؛ إل بمج لر مثلا الفجر ؤللؤع قبل ا،لودن أدن إذا ء١ئد٥ت 
مودنأن لوفرصنا يعنى! كفاية، وهوفرض الثلد، أرجاء كل تمحل الأن الصوت( 

الرياح.حسبا عل وهدا يزذنوا، أن لجبا لر البلد كل يسمعه الخاْع 
ندرى!لا كنا ؤإن ؛الوقت،؛ يعلمه بمن الوذن يستعان أن بأس لا أنه أُ~ 

الغ،عدم الأصل نقول(! لكن لا؟ أو محروم، أن الفجر رأوا إذا الناس أوصى هل 
فهوحير.ا،لقمحود به بمصل وما 

**



السامضتاب 
—^ًًً—=ً—ءدً==^ءءءطًك=٣٢٠

ub  اتفطروفنييل واخ؛إومح واشساب اشسام ادسأمووغمم قفل

صتيالنزُزينئمحأ، ي 1\و: ى ن ى ه ١-  ٠٩٠
ابنعن حرب؛ بذ ودمر ّة، م بذ أبوم وحدكا رح( أنس. عذ صمح،، 

حدس،نعيد، ئن هتثه وحدسأ )ح( عنة. اضُ زنحي أنس عن العزيز، عبد ض عو، 
قاوقاو: عنة اف رصي أنس عن صه4_ا؛ بن العزيز وعيد قتادة، عى عوائه، أبو 

ا.النحوربرئ((ا ق محإل اادثحروا، وت،ثلمت عليه اممه صل افه رسول 

يكونأن ومحتمل التنحر، يعني! المن، بضم ارالتحورا، قوله! ]١[ 
المحور!ق والركة سحورا، يوكل الذي الطعام ق أي• بالفح، 

وسالم.عليه اممه صل الني لأمر امتثال أنه أولا! 
وسلم.عليه اض مل به اقتداء أنه ثانثا: 

الكتاب.لأهل نحالفة أنه 

بقه.رفقه من ذلك إذاتسحرفان الإنسان فإن يالقي، إرفاما فيه أن رابعا: 
علمعينا كان وما الصيام(، )عل افه ءلاءة عل معونه فيه أن حامتا؛ 

وبركةفهوحير الطاءار>ت، 

امتثالأي! الأمر، هدا تشعر يأن يتحر أن أراد إذا ان للأتينغي ولهدا 
قبه ويرفق اه، طاعة عل يه يتمن وأنه والسلام، الصلاة عليه الرسول امر 

تقديمعند به فليتشعر الخير من يتصور ما كل فيه، الكتاب أهل ونحالف ه، نف
المحور.



الضلووتسل تاحي، واسماب اسؤروواكيداسمابه فضل باب 

أيه،عن عئ، نن موتى عن يث،، حدسا تعيد، بن لثته - ١ ٠  ٩٦
صل!فهاض رثول أ0 الغاص؛ عئروبن عن العاص، عنروبن نول مس أف عن 

^صامم1لأابمحام«اأا.ررهضوظ;لأصاثا قال:
رالي' م حمتا نثثه؛ بذى دأبوم ؤض، بذ مح، وحدكا - ١ ٠  ٩٦
الإننادّ.جدا عئ؛ نن موتى عن كلأجنا وهب؛ أحرثا)ين ابو١^١^، وحدسه 

عنمحادْ، عن هشام، عن وكع، حدسا ثنته، أي؛( نن تكر أنو حددثا - ١ ٠  ٩٧
علتهاممه صل اف رسول لإ دنحنJا 3او،ت عته افه رصي ثابت بن ثني عن أتن، 

أ.ايها حمسين قال! ينهإ؟ ما محير كال فز داوت،ت الصلاة، إل لمنا م وتئلم، 
)ح(جمام. أحترئا هاروف، ين يزيد حدثثا الناقد، عمثو وحدثنا — ١ ٠  ٩٧

^١؛؛،ص كلأمحا ةاِص، نن ئثئ ^!١ نوح،  *٠خد؛ثا \ٌ 3ئ وخثثثا 
\لإء.لأو\

منيصومون أمم وقد يتسحرون، لا كانوا الكتاب أهل لأف t ١ ت 
مافصل وهذا اشحور، يأكلون فلا صيام، وهم عليهم الحر فيأق الليل، نصف 

الكتاب.وأهل الإسلامية الأمة يئن 

الأن.إل يصومون وهم والنصارى، اليهود هم الكتاب وأهل 
بالثنةثابت، هو كإ الفعلثة يالثنة ثايتر اشحور أل عل دليل فيه هذا ]٢[ 

القول؛ة،كاسق.

تحرنايقوون لأنه نحوره؛ ق الإنسان مشاركة حواز عل دليل أيصا وفيه 
•وملم أله وعل عليه اممه مجل افه رسول 0ع 



اكبامكتاب 
ًٍ_^ٍ_ً=^^^ًء^^ٍٍتٍٍضٍ^ْ ٣٢٢^

وسلم.ص اش ض ام /م ض أيا دليل وفيه 
آية.حمسين قدر بينهإ لأن المحور؛ يوحر أنه وفيه 

الصلاة؟.ؤإقامة النحور أوب؛ن والنحور، الأذان ُين الراد هل هائل! ئال( فان 

الرمولأن المعروف لأف الصلاة؛ إقامة عند الصلاة إل قاموا فهم الثاف، قلنا• 
الصلاة.قيام أراد إذا السجد إل يأق إنإ وسلم عليه الله صل 

ومحلويلة؟قصثرة فالأيات محتلف؛ الخمسونآيه ،؛ ٢١٥قال فان 

الئقنبهمر ما يمرأ وكاف قوله؛ ق ك،ا الوسهل علي محمل هدا مثل، ق فيقال؛ 
الأيات.أنناْل عل فيحمل ، ١^١١١إل 

عذامحه،حازم، أف العزيزئ عبد عض، بن ءش حدكا - ١ ٠  ٩٨
يراللا ٠ قال؛ وسلم علته افه صل الله رسول اف عنه؛ اممه رصي سعد بن سهل، عن 

اكطز«لاا.الناز،بحنجئءظوا 
^J_،،بن رهنر وحديي )ح( بموب،• حدكا نسه، وحدقا، ~ ١ ٠  ٩٨

ثنسهل عن حازم، أبا عن كلامحا سماف؛ عن ثن الرحمن عبد حدتا 
ثمتله.وسلم؛ عليه الله صل اللمي عن عنه، الله نصي سعي• 

بشرهلاممه! رحمهم الحبياء قال لكن، الافعنار، ت؛عجيإ، فيه الحديث هدا ]١[ 
الشاهدة،أمكنه إذا ذ)يتيمن( الشمس؛ غروب ظنه عل يغبك، أو يمحمن، أن 

وملم.'(، ٥٤١)رقم الزوال، عتل الظهر ونت بابا الصلاة، مواقيت، كتابه البخاري• أحرجه  ٢١١
عنه.اش رضي، الأملس، رمم)اآ'إ(ءنأبي(برزة الصح، ن، القراءة باب، الصلاة، كتاب، 



اسروسيل ناي اسوروتاممداتبابدواسمماب كل باب 

سهحال أو غيم، محاك كان لو كإ المشاهد٥ ثمكه لر إذا فله( عل يغلب )أو 
خمستفالأحوال محوز؛ فلا الشلث، مع وأما ذلك؛ أشبه أوما حبل، وبينها 

يفطر.لا فهنا ^'-،، لر أنيا يتيمن أن الأول؛ 
فيقطر.ت غن أما يتيمن أن الثانية؛ 

فلايمطر.لرتغرب، أما فش عل يغلب أن الثالثة؛ 
فيمهلر.^؛.^٠١، أما ظنه عل يغلي، أن ت الرابعة 

يمهلر.فلا يتردد، أن الخامة! 

اممهرحمة مدى لك يئا الفطر وتعجيل الحور، تأحير الأفضل أف تامل!، ؤإذا 
افهأباح فيإ يتاحروا أن وتعال تبارك منهم يستحب وأنه بعباده، وتعال بحانه 

لهم.الله أباح في،أ يتعجلوا وأن لهم، 
به؟يمملر شيئا محي لر إذا يفعل ماذا مسألة؛ 

طعام،ولا ماء، عنده ليس ام، ق أحدا أن فرصنا لو بالنثة، يمهلر فالخوابؤ؛ 
أفعلر.أنه عل يعزم أنه الهم بالية، بمطر ؛إنه 

فإذاريمه، فينفصل غرته أويبل ثوبه يبل إنه الناس؛ من قال من قول وأما 
عادثم انفصل، إذا الريق لأو مفهلزا؛ ، ilUJL؛فيكون فمصه، عاد دة انفصل 
بهتمعلر ما نحد لر إذا يمال؛ بل بصوابج، ليس قول فهذا به؛ أفهلر الإنسان وابتلحه 

ةعلكالثة.



اكمامكتاب 
ًًٍءٍ_^^ءء=^ٍْ^_ًًٍت=مح=ًْ==٤٢٣ 

١- ٠  ٩٩ )I؛J^ يئالأ: الخلاء؛ محي;ن ي زأتو ى، عض;ن
أنادحلت مال: عطثه أؤٍإ عن عنتر، بن ماز0 عن الأءثس، عن معاونه، أبو 

علتهاش صل محمد اصحااسا من رجلان المومنتن، أم يا مملنا؛ عائثه، عل ومتروى 
ثيوحرالإظار يوحر والآحئ الصلاه، ؤيعجل \لإذ!إ\و يعجل أحدمحا وطأ، 

اشهمد محا: د1و: ١^؛؟ ظ الإظ1ن بميل ائدي أّ قالت: ١^٨!؛، 
وسللم،علته اطه صل اممه رئول يذع كاف كدللث، قالث،: منعود—؛ ابى "يعني: 

١'•والآحرأبومس رادأبوكريب؛ 
عارم،عى الأءمس، عن ^١^٥، م ا؛ن أحندا أبوكزست،، وحدسا " ١٠٩٩

لهامماJ ^١، اممه زصى عا,سه عل ومتروى أنا يحنن قاJت عطه م ض 
اؤم،عن يألو لا كلاخا ونلم علته اممه صل محمد أصحاُت، مذ رحلان مسروق: 
مذيمحلممالت،: والإظار، والاحريوحرالمب^ والإئطار، المن٠ يعجل أحدخا 
وت>ئلمعلته ، ٧٥١صل اض زنوو كاف هكدا ممالن،: افه، عتد قاو: والإظاز؟ المثرب 

يمغ.٠َُ َ 

فهووملم آله وعل علميه افه صل الله رسول، منة وافق من أف ومعلوم -ا ١ ت 
،.بلا؛؛lILالأصوب 



واببيانوه،اسءاسمموضجام1ر
٣٢٥=====ء=ء==ًً^^=ء=ًً===ءً 

القهارزمؤج اوقه|اءالمزم وقه بيان باب 

اللقظ-؛-راممواو نمر وانن كزب، وم تش، بن ى خدثنا - ١ ١ ٠ ٠ 
حدساكنب؛ ١^ وقال م؛ حدسا محو.' ابن ومال، أبوثعاويه؛ م/آ، عش! قال 
عمرعن عمر، ثن عاصم عن أمحه، عن عروْ، بن هشام عن حمنا انامه؛ ابو 

وأذبز؛، J^UIأمو ٠^١ وتئ؛إ: ■عاد ال؛ه صق ننول!ش ئاJ قال: عنة اش نصي 
ااممد«اا؛.١^١^نعاتاشننممدآقطزالئائم«،ولمدم١;>،نمر: 

رروأذبزالمشرق، من يعتي؛ الليو'ا أمو ررإدا وسلم؛ علمه اف صل قوله [ ١ ] 
فلاالشص، غروب من لأبد لكن الصائم٠٠، ررأئهو الغرب من يعني: النيار،، 

الشمس.غروب من لابد بل والإدبار، الإقبال يكفي 

الثمن،بغروب فانمره ؤإلأ أمكن؛ إن فهدا ؤإدبارا إئالأ نر ول؛ غنيت، فإن 
لكنالغروب، قرب عل أو الغروب، عل علامه النهار ؤإديار الليل إقال فتكون 

الغروب.المJارظعل 
كيلك،وهو الفطر، شن، الأعل قزما يقتل أن بمجرد أنيا ١^٠؛؛.؛، وظاهر 

القرنيغيب ما بمجرد يل الصفرة، أو القوي النور يزول أن إل حاجة فلا يعنى: 
الصائم.يفطر منها الأعل 

لهحل فقد المعنى؛ هل الصائم،، أفطن ارممد وسلم؛ علمه اش صل وقوله 
الئة؟ق امتمؤ ؤإن حك، أفهلر فقد أوالمعنى؛ الفهلر، 

الإنسانأن أباح واللام الصلاة عليه الرسول أ0 بدليل الأول، الحراب: 



امانميكتاب 
—٣٢٦ً^=ً^=—=^^ً———

فائدة،السحر إل للوصال كن لر حكتا يفطر كان ولو ؛، الثحررإل يواصل 
الفطر.له حل فقد أي: ررأهطز(( قوله: أن فالظاهر 

علإلا لث، أمفلا االوذjين، أحد ق أثق أنا يقول: الناس بعض مسألة: 
أنمع يفطر، ولا يمسلث، لا فانه ضره لوسمع حتى أذانه، عل إلا أفهلر ولا أذانه، 
مانع.فيه وليس أكثر، به يثق كان إذا به باس لا وهدا التقويم، عل يؤدن ضرْ 

الطائرة؟ل كان إذا الصائم يفطر ض ْألة: 
نمالإنسان، أفهلر نم الطائرة، تقوم أن قبل الشمس غابت( إن الخوابر: 

ولوحتى انقفى، قل يومه لأن إفهلار٥؛ عل قليبي الشمس، فرأى الطائرة ارتفعت 
الصلاةعليه الشي قال ك،ا الصائم؛ أفهلر الشمس غابت، إذا لأنه يفطر؛ لر 

مواءأكلأونرأكل.واللام، 
ارتفعت،ئا نم ولو؛قالل، الشمس نخموب أن قبل الهتارة قامت إذا وأما 

استمرلو حتى الشمس، غرويا يرى حتى يفهلر لا فهنا مرتقعة، ؛الشمس ؤإذا
يفهلرأن يريد كان ؤإذا وستعيب، الشمس، يشاهد دام ها محاعه وعشرين أربعا 
مسافر.فهو 

بقيالشمس ولكن تنميط، أن ترية. وهي الشمس، يرى الهلائرة ق كان ؤإذا 
دقائق؛عشر مخي قبل الهلائرة ونزلت، تغرب،، حتى الأعل ق دقائق عثر عليها 

الشمس.فيه غابت، مكان إل وصل لأنه يفْلر، فهنا 
قوالدين أسفله، ل وأناس الخبل أعل ق أناس هناك كان إذا مسألة: 
المؤذنوأذن البخس، يرون الخبل أعل ق والذي عندهم، مس الأسفله'ءر؛نتإ 

عنه.افه رصي سعيد أي عن ١(  ٩٦٣رنم)الوصال،، باب انموم، كتاب اوخأريت أخرجه )١( 



النهاروخريج اصاءاسوم وته بيان باب 
=ً ٣٢٧=—^—=ءًء^ً 

الأسفلق والذين الشمس، يرون أنم مع يفهلرون الجل أعل الذين فهل 
لايرونما؟

يرونكانوا فإذا غابت، أنيا طنهم عل يغلب أو يتتمنوا أن لأبد فالخواب١ت 
شك.فيه ليس الشمس، تعيبمسإ حتى ينتفلرون فإمم الشمس 

علحزم تغرب ل( الشمس إن الأءلت ل الذين الحل أهل قال لو ت يعني 
الأرتفاعق اختلفوا ؤإنإ واحد، المكان لأن يفطروا؛ أن أسفله ق الذين 

كانلو محي الأرض عن تغرب لر فالشمس الأرض ل دام وما والانخفاض، 
حدا.ثاهئا الحل 

يمكنفلا الثمس تغرب، أن قز الءلادر٥ قامت، لو فقلنا: الطائرة أهل أما 
الطائرة.ق الثمي عنها غابت، كلها الأرض أف مع ^١-،، محي يفهلروا أن 

وليلكالفرق، هّو هدا الهواء، ق وهده الأرخى، من الحبال( أف الفرق إذن(؛ 
أفهلر.الشمس عنه وغابتح واديا، الإنسان هبهل إذا نهول،: -رن.ا لوقلنا 

الكرةمن الحتوب أنمى أو الشال أنمى ل يكنون الذين مسالة: 
يكونكيف، حدا، قصيرة لفرة أحيايا يروتيا وربا الشمس، يرون لا ربا الأرضية 

صيامهم؟

وسالمآله وعل عليه اممه صل الني قال( كا بالتقدير صيامهم يكون نقول: 
قال،:نمل؟ كيفه اش، رسول( يا قالوا: كننة، أيامه من يوما أن الدحال، ؤ، 

اثنتي—يعني يالمتوسهل يقدر هل يةا.ر؟، ، كيفلكن فيقدر، ، هدأر0اا له ءامدروا 

•كنه.اه رصي صمعان بن الغراس عن ٢(  ٩٣٧رقم)الل.حال،، ذكر باب الفتن، كتاب سلم؛ أخرحه أ( 



اماتصيكتاب 
^^ٍ—ً^ً^^—ًً==^ءًًء^=^ً ٣٢٨^

إليهبلد بأقرب يقدر أو القرى، أم لأتبما مكة؛ نومت، عل يقدر أو ّماعه، عشرة 
وليل؟نمار فه يكون 

اللكنت، فإن إليه؛ بلد أقرب أنه الأحير! أعلم— —وافه الأقرب الخواب! 
عندهمالذين يصوم كما ماعه؛ وعشرين ثلأد1 فيموموا ماعه، إلا الشمس تغسءح 

لثلونمار•

أوأمهر سنه مس العنها تعيهب، لا المح، المناءلو، إن يقولون• أيم والغريب 
فوقامن تستدير الثمس يل الأفق، ؤلرف ق تكون الثمى أن معنا0 ليس نحوها 

يلمما الأفؤ، حانب، ق تكون أما أولا نفلن وكنا دائرة، تكون يعني؛ رؤؤسهم، 
اش!فسبحان حلقة، ق تدور كانإ تدور تبقى إما قالوا؛ لكن الأرض، وسهل 

امحائ،أنخايى عضئمح،أنينائ؛،صم زذكا - ١ ١ ٠ ١ 
وتلممعليه افه صل افه رمول ح كنا دالاأ عنه افه رصي أوؤ، با بن اممه عبي• عذ 
لنا«،ماخدخ اثرو ^، »:ا ثال: الثنز عا:ت، ئو تنثا0، ثز و ثر تو 

يجدح،ينزو ئال! لناا<، قاجيخ ر>اثزل محال! مارا، علتلث، إو افة، زثول يا محال؛ 
مىالشمس عا.بت، ررإدا ديد>ْ؛ مال يم وتلم، عثه اطه صل اللمي يثرب بؤ، ُاتاْ 

الشائم«اا'.ممدأظن هنا، U ض _ نجاة نا، هئ 

وصياوْباتا النهار ولوكان الثمس غابت إذا أنه عل يدل، أيصا هدا [ ]١ 
الصائم.يفعلر فانه باقيا 

حذايريد لا مارا® عليل—، إف افه، رسول رءيا عنه؛ اممه رصي الصحابي( وقول 



ااقهاروميج اص،اءاسوم وقه بيان باب 
٣٢٩شمتشتس—^ء؛ض—===ءء^صص^=^^ءء 

هلت ويتقهم يتأكد، أن يريد لكن وملم، آله وعل عاليه اممه صل النبي معارصة 
ذللق،وسالم آله وعل عليه اش صل الني أعاد هال،ا الحال؟ هدْ ل حض الفهلر يجوز 
فجدح.نزل 

مشقه،يجد لر ما أفضل إنه بل السفر، ق الصوم جواز نحفى لا كإ هدا وق 
أفضل.فالفهلر يسيرة ولو مثقه وحد فان 

أمور:أربعة السفر ل الصوم ويرجح 

رصيالا.رداء أبو قال كإ وسلم؛ عليه افه صل الني فعل أنه الأول؛ الأمر 
حتىمديد، حر ق سفر ق رمضان ق وسلم عليه افه صل النبي مع كنا عنه: افه 
افهصل اطه رسول إلا صائم فينا وما الحر، مدة من رأسه عل يد0 ليضع أحدنا إن 

رواحةبن اطه وعبد وسلم، عليه 

الدقة.إبراء و أمرع أنه الأمرالئاف: 
قضاءعليهم الذين يجد ولهدا عادتا، اذكلف عل أيسر أنه الثالث،: والأمر 

أيام.عثرة عن كأنه عندهم الواحد اليوم يجد عليهم، يشق رمضان من 
الصيامفيه الذي الرمز يوافق ولأنه قال: الماس؛ يحص ذكره الراع: الأمر 

رمضان.وهو غيره من أفضل 

السافرعل يكن ب ما هذا لكن أفضل، الصوم أف تربمح: الأمور هذه فكل 
فلا.مثمة عليه كان فان مشمة، نؤع 

الصومق التضر باب الصيام، كتاب لم; وم(، ١٩٤٥رنم)الصوم، مماب اJخارى: أحرجه )١( 
رنم)أ؟اا(.والفطروالفر، 



اماكيكتاب 

وعلعليه اف صل الني مال الذي الرحل حديث عن الحراب ما مل؛ فإن 
عليهافه صل فقال عل؟ فهل السفر؛ ل الصيام عل قوة ي أحد وملم؛ آله 

هلاحناحتصوم أل أحب ؤس هحنن، بما أحد همن اض، من رحصه ؛رهل وملم؛ 
حنن؟إنه الفقنر: عن فقال ؛ ٠١علته® 

بالخيار.أنت المعنى؛ أن الغلاهر فالخواب؛ 

ئنبجُ ص، ئ عئ ^؛؛1 شثة، م  وزو أنو - ١ ١ ٠ ١ 
اممهصل اممه رنول مع كنا هال؛ عنة اف رصي أرل بط ابن عن الثيبائ، عن العوام؛ 

Ijممالأ لنا،ا، هاحدح ^ ١١)لرحل؛الئ>ص عابت هأ، ممر، وصللمتي عثه 
هجدحينزل متارا، علمينا إف هال! كا<ا، هاختح ررائرل هال؛ لوامثيغ، اش، رسول 

يحوسد.ْ —وأثّاز هنا  ١٠من أمل هاو ^؛ ٧١رأيتم ارإدا هال؛ ثم ه ذع نة، 
امق-سدتجاتيهاا.

إلايدخل لا المساء أن أمنيت® ررلو ااصحارى1 قول من يوحد هل ]١[ 
الشمس؟بغروب 

اءفالمالماء، خالص ق دخلت أنك معناْ ®أمتيش® لأن لا، الحواب! 
العصر.صلاة بحد من يكون 

٠٠٠

١٢١)رقم رمضان، ل والفطر الصيام ق التخير باب المسام، كتاب •سالمت أحرجم ا



و1بسانوصاسءاسمموضجاصار
— ٣٣١—^=ء=== —ً

الشسابيئلتإل حدسا الواحد، عند حدسا كامل، ابو وحدسا — ١ ١ ٠ ١ 
اللهصل افه وسول نع مرثا يةولت عنه اممه وصي أول أيئ بن افه عند سمعت مال؛ 
مثوقا«؛ ^٤ ١٥انزل 1لأن، »ثا ئاو: م محوغزتتؤ ضائأ، زم ذتلإ ظه 

العوام•بن وعباد منهر ابن حديث 

أحمتداوحدثناإسحاق، ثميان•)ح( أحترئا عمن، \ي ابن وحدسا — ١ ١ ٠ ١ 
ص،نن  ٠٥١يد ^^١ )ح( \ثذ. \و م ض ١^، ض لامحا كي 
عنسنته، حدسا محالا! جعفر؛ بن محمد آقى، ابن وحدسا )ح( م. حدسا 

بمشوتلمم؛ عليه اممه صل، اللمح( عن عئه، اممه رجي أول أبا ابن عن الئسائ، 
ثزِفي ت منهم أحد حديث ِفي ولبمؤ، الواحد؛ وعبد وعباد مسهر ابن ■؛^٠؛^، 

بمُْ.ئيم رثا:ة إلاي، ئنا« ها من الص رروجاة مل4ُ: زلا ننذال؛ 



اماثصيكتاب 

ائنض ناقع، ص نالك، م ^ قاو: قض؛ ثن قش ،دكا ١- ١ ٠ ٢ 
إثكيالوا! الؤص1ل، عن ش وسلم عليه افه صل البي أف عمحا؛ الله ريي عمر 

صا،إفثمؤأنيلاا.
)ح(نمر. ;ن ١^ يد شنه، م نن وثم د5ثخدكاْ - ١١٠٢

اللهرصي عمر ابن عن ياقع، ص اش، عبيد حدسا أف، حدسأ دْني، ان وحدسا 
الناس،مواصل زمصارن، ِفي واصل وسلم عليه اله صل اله رسول أف عمحا؛ 

وأنمى،،.أطعم أبى مثثكم، ثنئ ررإق مالأ ^١^!،، أث لهأ قيل _؛؛ منها 
عنحدي، ص م، حدسي الصمد، عند بن ١^١^٠<؛، عند وحدسا — ١ ١ ٠ ٢ 

^،١^^ ضل الثت ض ^^٥، ^ محن اثن ض ناقع، ص أئوبج، 
زنفاف•بمل-ِفي ولم بيتلؤ، 

ولايأكل لا بحسث، الصوم ق يومئن ي؛ن الإنسان يزن أن هو الوصال [ ١ ] 
وأنهوحل، عز ض العبادة باب من الناس بعض يفعله وهدا اليومين، بين يثرب 
وملمآله وعل عليه اله مجل الشي عنه مى وقد الحال، هده عل حش ه نفيهز 

فيإفيعجز شاق، بثيء ه نفيلزم أف يبني لا والإنسان المشقة، من ذلك، ل لما 
الرمع•من أمهل ١^^ يقال! وكإ ويتحر، بحد 

الرادوليس تواصل،،، إلأثك قالوا! الوصال عن وسلم عليه الله صل مى ولما 
الهرصي الصحابة لأن كلأ؛ ميه، عل بفعله الاحتجاج يواصل،، بقولهم! 

به،تأسيا ذللث، فعلوا إنإ أمم يبينوا أن أرادوا لكنهم ذللث،، منهم يمكن لا عنهم 



إابصءنامساونيامهم
= TTT=ءءءءء^ءء؛=ءءء^^==^؛ء^ًء^===^=^=^ءً 

تواصل،إنك أفه، رمول يا قالواI محكامم أسوة، لم ومعليه افه صل محيه لهم وأف 
التابعة.لأحل فواصلنا 

يليقلا فهذا قوله عل بفعاله الاحتجاج بذلك أرادوا أمم الذلان يظن أن أما 
ليسأنه واللام الصلاة عليه الرسول لهم يةنأ عنهم؛ الله رصي الصحابة بمقام 

ئل;أقضسا،؛وأفلمثأش.ظهم، 
منوشراب الحنة من طعام يأتيه أنه الراد هل يطعم؟ يإذا لكن مّألانت 

ومراحا؟الدنيا ؤلعام عن به فيستغني الحنة 
لرلوكان لأنه متقوض؛ هذا لكن هكذا، العلياء بعض قال الحوابت 

يفهلر،لا الحنة ؤلعام إن وقال! الإيراد، هذا بعضهم فدفع وصال، هناك يكن 
مدفؤع.أيصا فهذا وهويغدي؟أ يفْلر لا كيف يستغرب، مما أيصا وهذا 

بربه،قليه تعلق لقوة واللام الصلاة عليه أنه ذللث، ق قيل ما وأحن 
الالعالية المرتبة وهذه والشراب، الهلعام عن بذلك يتغنى بذكره وانشغاله 

امحلحمقال! فكأنه وحده، واللام الصلاة عليه للرسول هي بل أحد، لكل تكون 
معلومأمر وهذا بذكره، والأنشغال وحل، عز باه التعلق من قلبي ق بإ وأسقى 

•المماعر مول هذا وق المحومحى، ق حتى 

الرادهمن ويا القرامب عن ذواك من أحاديث، لها 
أيصاوهذا ثيء، كل عن تلهو فإما بك تتحدث، هامت، إذا أما يعني! 

عطسان،انه أو حاع، انه فنمى مه، نقمى ينفإنه سيء احملث، إدا الإنمان محمويس، 
الحديعا.هذا عليه محمل ما أحن فهذا دقائق، وكأما الساعات عليه وتمخ^ا 

٤(.٥ ٠ ا/ ) الممرواق للحفري ءرئرالاداب، يطرن حممة. أي بن لإدريس الست، )١( 



اثممامكتاي، 
^=———^=^^=—^نمط==٣٣٤—

عزاض أف والسلام الصلاة عليه الرمول حصائصى من فيكون هدا وعل 
عنمحفيه وتعال؛ تبارك ُه قلبه وتعلق بذكره الانشغال ق قوم وحل 

المسألة.هذه ق قيل ما هوأحسن هذا والشراب، الهلعام 

هنثوم، ^ ثغب، ١:^ أنينا قض، ئ >نلة .تدش ١- ١  ٠٣
قاو:عنه اف زصى ئريرْ أنا أف الرحمن؛ عبد بى ثلثه أبو حييني شهاب، ابن 
لإيلشالمنلم١نت مى رجل ممال الؤصال، عن ونثم عليه اه صل افه رنول نش 

إيمئل؟ رروأيكم وتلم؛ عليه اش صل اممه رمول هال، يواصل، اممه رسول( يا 
يوما،جز واصل الإصال عن يقهوا أف أبوا محو وبجتي®، و.لي بممح، أين 

^١حنن كي كالظل الهلأل دقاJ: ائلأل، ^١ نأ ئأ:زتا، 
ألثقهواا١؛.

منها:فوائد الحديث( هذا ل [ ١ ] 

أوتمح،كراهة؟تحريم تمح، المهتم، وهل الوصال، عن الهي - ١ 
تفصيل؛ذللئ، ق الحراب؛ 

تعال؛افه لقول شلث،؛ بلا للتحريم فالهي به صرر عليه كاف من ما أا 
لاوترة;هها[.ؤوث*قليرلئيأهقه وقوله؛ لاس:ا<آ[، ؤتلأثثوأأسقزه 

مكروْ•حمه j، فهذا ؤيصبر؛ ؤيتحثل به، يتأذتم، ولكن به، يتضرر ي من أما وا 
لأنهمكروه؛ حقه ق الوصال إن نقول؛ فهل به ^٠٢ ولر به يعبأ لر من أما وا 
به؛ورحمة بالكلف،، رأفة الوصال" عن الهي ~أى• إُه أونقول؛ الهي، ارتكب 



بإبارن،يءنالج|لنياسمم

أفبدليل وعدما وحويا علته ْع يدور الحكم فان مشمة أي عليه كن لر فإذا 
-يم؟واصل ينتهوا أن أبوا لما واللام الصلاة عليه الرسول 

عليهالله صل الني لهي الإنسان به ينال إ ؤإن حتى مكروه أنه الصحيح؛ 
عنه.وسالم اله وعل 

باس.فلا بعد فيإ يفهلر أن له يدا إن ثم يه، يأس لا الثحر إل الوصال لكن 
أبوالما وسلم عليه الله مجل الرسول لأن الحبوب؛ بمع اكعزير جواز ٢" 

حتىلردمحكلم<ا الهلال ررلوثأحز لهم! وقال الهلال، رأوا حتى -يم، واصل ينتهوا أن 
اللهصل الني تيى أحلمها من التي الحكمة قدر وتعرفوا وانملمش، الحؤع يمئكم 

المحيوب.بترك التعرير فوادد<ه من أن الهم الوصال، عن وسلم عليه 

اممهرصي الصحابة لأن .^،؛ Jbيعدر ق. فإنه تأؤيلأ الهي ارتكب من أف ٣" 
بيم،رحمة الوصال عن -يوا إنإ أمم ظنوا حيث متاولين؛ الوصال ارتكبوا عنهم 
علميهم•بأس لا القدرة ْع وأمم 

الصلاةعلميه رحها رووقا كونه ْع فإنه وسلم، علميه الله مجل الني حزم ~ ٤ 
والإنسانالحزم؛ س وهذا الهلال، رأوا حتى ويوما، يوما بيم واصل واللام 

الرخاءحال ففي الشدة؛ ق وحال الرخاء، ق حال حالان؛ له يكون أن ينبغي 
شديدايكون أن ينبغي واكاديب والحرم الشدة حال وق هتا، لتا يكون أن ينغي 
الحال.تقتضه ما ا بحسس

ه.أو 





ٍٍٍٍٍ ٣٣٧^بصمحسمهم؛ق__ٍ__ٍٍٍ^^ٍٍ_ٍ 

حدسإالماسم، بن هاشم آبوالنصر حدسا حند_،، بن زمر حديي — ١ ١ ٠ ٤ 
عليهاممه صل افه زئول كاف محال! عنه اممه نصي أنس عى ثافت، عى سليإف، 

أيصا،ممام آحئ زجل وحاء جنبه، إل ممنت قحئت رمصاف، ق يصل وتلمم 
غبيتجوز جعل حلمة، انا وتئم علته اطه صل العي حس دل،ا رهطا، كنا حش 

أصتءحناتحى له ^١ هالت عندJا، يصليها لا صلاة ممل زح1ه يحل يم الص-لأة، 
محال!، ١١صنت الدى عق حملي ١^^، داك رريعم، ت ممال دالت الااإ1ه؟ لنا أفطنت 

رجاوهأحد الشهر، آخر ق وداك وتّللم، عليه اممه صل اطه رئول يواصل قأحد 
رجاوثال رءما ت وسل؛؛ عليه اطه صل العي قثالئ يواصلوف، أصحاُه مذ 

وضالا:دغإناضلأ ١^ ي لن ثاف ك ،، jLلم يناصالون؟ا 
داتممهلم<<ااا.اكتممونى 

اين١^^،-؛-بمي: خالد ^؛^١ ، ٠٢١٢١ثاصبين، ^^١ ١- ١ ٠ ٤ 
الأ4صل اطه رمول واصل يأل،: عنه اطه رصي آنس عس، ثابت، ض حميد، حدسا 

ممال:دللث، قآ1عه النلمإن، مذ دامر^ ؤاهنذأ رمص-ال، ثهر أول ق ومئ؛؛ علنه 
-أزطل  ٢٢م، اكظون يغ وضالا ^١^١  ٢١لنا ظ ررم 

•ويمحي،ا؛ رئ، يطمح، أظل، إق مثثكم"؛ لنت إق قال،؛ 

أنوأرادوا السادة، ق وتقعروا تعمقوا هؤلاء لأن شديد؛ كلام هدا ]١[ 
تمادلو أنه واللام الصلاة عليه الرسول يقب يطيقون، لا ما أنمهم يكلفوا 
•التعمقونتعمقهم حتىيلع حم لوامجل الهلال- ولرتل -يعني؛ الشهر 

ير،فه— —والحمد الدين، لأذ الدين؛ ل الثدي عن، واصح مي هدا وؤ، 
بمل،الد'ين ارإل واللام: الصلاة عليه الشي قال كإ تشدد؛ ولا شدة فيه ليس 





و1باص/ءنامصاواذ،اسم
٣٣٩ءءءءء^^^ءءءء=ءءءءءء=ءء^^^— 

ظاهرلأن الإمامة؛ ينؤ لر بمن الأيتام جواز عل دليل وفيه بعضهم؛ قال 
تحوز،أحس لما ولهذا ، ٢٠٦٢الإمامة ينو لر والسلام الصلاة عليه الني أن الحال 

رحلاأل فلو هذا وعل ، الله رحمه ماللئ، الإمام ذم_، هذا ؤإل رحله، ولحل 
أمجاصحيحة، فصلأت|«إ يعل*إ أن يدون به وائتموا حماعة، حلفه فأتى يمل، كان 
والمأمومالإمامة، الإمام ينوي حتى تصح لا فإما الحنابلة مذم، من المشهور عل 

١٢٣١."
ملر ك لأل: الإ.ام ولءئم اس، بمب لر تن حلف مل إذا الأ: 

اممه.رحمه مالك، الإمام يمذمر أفتناه مكذا كان فإذا الإمامة؛ 

يتنزلوعليه زحلمهءا، اردحل لقوله؛ رحلا البستا تسمية عل دليل أيصا وفيه 
بيوتكأأ.ق يعني؛ ^٠٢٠، ١٢^صلواي ١١والدحض؛ المهلر أيام ق الوين قول 

ص

ضنجنا شتة؛ \و ئن ه ^١^٢، نن إنلحاى وخدكا - ١ ١ ٠ ٥ 
بيه،عى عروه، بن هشام عذ ئّاثال، بن عنده أحمتJا إنحايى؛ مال علميه، 

البصالعن وتخأ عثه ^ ١١صو ١^٠ ماهم يالث،؛ •^١ ^ ١١رفؤ عائشه عى 
رقيطعمني ( Jiآكهستكم، لنئ ( ®iJمال؛ يواصل، إثك ممالوا؛ لهم؛ زخمه 

ا_((ا هسقن 
َ^ءىم'ء

.٢٠٦-الرحمة وهي الوصال، عن المهي من الحكمة بيان فيه هدوا [ ١ ] 

)ا/"آه(.»متهىالإرادات« (، ٣٧٤)م/ ،« االإضاف)٢( 





قهوتهذمحوك *ى؛٠! على سوأة ست اسوم ق النيلة ان بيان باب 
٣٤١ٍٍ_^=ض__ء=ٍ__^^=ً 

uU  مك فا ض ض *نونة سث ١^،؛ في المطه 1بي فو\فJ ١؛سزواونل

صئن هشام ص نيان، ها خير، ن ئ م - ١ ١ ٠ ٦ 
يمووث1لم ئيه  ٥١٥١صل اض زئوو كاف ياثث،: عنها اممه رصي عائثه عن أيه، 

ا.ل محك ثم صائم، وض نسائه إحدى 
ئيافخدئثا قالا: م؛ \و ه ، ٣١لخير ن ئ لجيم - ١ ١ ٠ ٦ 

أفعنها  4wlرمحي عائثه ض ^j^، أتاك أتؤنث، اكام٠مت بن اوحمن يعد هنئ، هاو: 
صنائ،لإمال:ملم

وهوالشرط، هذا عل دلالة فيها ليس الرحمة هدْ أن الأحاديث، ق سيأق [ ١ ] 
هذاوعل الشهوة، تحرك ْع حتى حائزة القبلة وأن شهوتها،، تحرك لر ررمن قوله؛ 

الدليل.من أحص ا-ل؛كم يكون أن يجغي ولا الدليل، من أخص الرحمة فتكون 
وهونسائه إحدى يثبل وتلم عليه افه صل الله رسول، ®كاف ]٢[ 

حال.رازصئاِئأ« قوله: ي الحمالة ضائأ«، 

عنها،اممه رصي هي أنها ، يعرفالسامع أن تعلم لأنيا محلث،،،؛ ®ثم وقوله: 
7آدا•تصرح أتبما وستامحا 

هي.أي: صحالئ،،، م ١١والصواب،: يصحلث،((، ^ ١١النسخ: بعض وق 
بنمحمد بن القاسم يه حدنت، فيإ هذا ^٠١؛^،، وهو يمثلها اركاف قوله: ]٣[ 

اممهرحمهإ أيه عن عروة بن هشام وأما عمته، تكون هي يعتي: الله، رحمهم بكر أي 
عنها.افه رصي حاكه فتكون 



اماثصيكتاب 
؛—==—=^^ً^^=ءً——^ً=٣٤٢ً=ي 

ئنيممخثدالإ:ئم،صضاشين
عليهاممه صل اش رسول لكف يالئات عئها افه رصي عائثة عى الماسم، عن عمن، 

ءاشُ ضل افه زئوو لكو ي ئ بملك ذبخأ ٣، زم فلي 
زطء:جإزبم؟ا

ئالكريب؛ وأبو ئيبه، أف بذ بجر وأبو ءش، بذ عش حيى - ١ ١ ٠ ٦ 
إبرابمم،ص الأعمش، عن معاونه، أبو — حدسا الآ■حنانت —ودال عش؛ 

نحلد،بن شؤع وحدثنا عئها•)ح( افه رصي عائثه عى وعلمئة؛ الأسود، عن 
عائثأض منزوق، عن منل»؛، عى الأعمش،  J_1-^رائد٥، م بن عش حدسا 
ءجوهو يمل ونئم عليه افه صل افه رسول كال داوئ،ت عنها ، ٧٥١رصي 

منهأعالإتيا'ل

يمللت،أنه بمي لحاجته، بمي؛ لإربه® ®أملككم عتهات افه رصي قولها [ ١ ] 
واللام.الصلاة عليه محاسمر أن إل الأمر به يتدرج أن ه نف

لهنحون لا هذا ه نفيملك، لا يحسن، محاسمر أن محاق الل.ى نقول؛ وحيتثد 
يتلدذ،كان إذا وأما نفته، ملكه قوة حسب عل الممييلر من منعه ؤيكون يقبل، أن 

به.بأس فلا نفه مالك أنه يطم لكن 
نحدرعنها اممه رصي هي إربه® يحللث، رروايكم عنهات افه رصي عاتثة وقول 

•وسهها القبلة جواز ترى لا أما المراد وليس الحاع، إل الثيء يتدرج أف ؛>، 



uU  Ljست انموم ف، امدت ال ؛؛Aajxi  ضfC JA سوكقهؤتم
ً= ٣٤٣=ًً^ًًض—^=ءً^ً===ً^^==ًً 

عنتثائ، خدثنا مالأ: ■م"--،؛ نن وزمث غجر، نن عئ -تدش - ١ ١ ٠ ٦ 
اشصل اش رسول أل عي؛ اممه رصي عائثه عن علممه، عذ إبراهيم، عن متصور، 

يم،ثكانأصالإتي.
طر:نن محقي طشأ و\لأ: ثا;ن:1او؛ ، محثد;ن- ١ ١ ٠ ٦ 

أفعنها؛ اف رصي عائثه عن علمنه، عن ؛؛؛، aI^Iعن منصور، عن شعبه، حدسا 
وهوصائم.يباشر كاف وتلم عليه اممه صل اض رسول، 

عون،ابن شمنت، مال: عاصم ابو حدسا اكى، بن محمد وحدسا — ١ ١ ٠ ٦ 
عنها،^ ١١زمحي عائثه إل ومنزوى ^١ ١^*، دات،: الأتزد عن إيراهيلم، عن 

م،يالثف: ٣؟ زم ناشز ء اشُ زئولاهٍثل أكاJ لها: دقلأا 
صلإتي؛ثاك،1دوةام.

عذعوي، ابن عن إنكايل، حدسا الدورقي، بمموب وحدسه - ١ ١ ٠ ٦ 
نروإبمآلأ؛؛اا"؛ الؤ؛غن أ؛ م ^ ص نص؛ ش ض إ:راملم، 
ََُْ
•يحوه 

الأصول:من ممر ق هو كال.ا )رتنألأغؤا(ا اف: رحمه النووي مال ]١[ 
)رتنألانؤا((الأصول: من ممر وق هليلة، لغة وهي والون، باللام رالسألأنياءا 

اه• العربتة ل المشهور عل وهوالخاري واصح، وهذا اللام، بحالم_ؤ 

الون.تحيف، أن لاثد اللام تقدير عل لأما 
٠٠٠

٢(.١  ١A-Y ٧ الووى«)U/ ءيرح :١( 



اهاثْسكتاس 
سً=—^ْ=^ً==^^—==ًغًًس=^٤٤٣ 

حدثناموتى، بن ا-محس حدثتا ئييه، م بن ؟ز أبو حدسأ " ١١٠٦
أفأحآره؛ العزيز عبد بى عمر أف تشه؛ م عى ممر، بج بن عش عى ئيبان، 

افهرثول ال أحترئه؛ عنها افه وصي المؤةي؛وا أم عائثه اف أحإره؛ الوبر بى عروة 
ضائأ.زم يمظها كاف زتئ؛ اضُتي ضل 

نلأم-؛انن -يني: ثناوة •تدثنا ا"قريري، ثر نن عش وخدننا - ١ ١ ٠ ٦ 
ثله•الإسناد، بندا ممر؛ م بن ش عص 

محالئيثه؛ م بن بكر وأبو نعيد، بن ومحه عش، بن ير حددا - ١ ١ ٠ ٦ 
صعلامه، بن نياد عن الأخوص، أبو حدثنا- الآحزان: -وماو أحرئا عر: 
عشاغ صل اف رمول كاف مالغ: عنها اش رصي عاتثه عى ميمون، بن عمرو 
الصوم•شهر 3، بمل ونلم 

بكرابو حدسا اشد، بن تين حدسا حاتم، بن محمد وحييني — ١ ١ ٠ ٦ 
عنهااشُ رصي عاسه عن مبمون، بن عنرو عن علاة، بن زياد حدثنا النهثلأ، 

وهوصائم.زنمهاف يملِفي ونلم عليه اض صل الله رسول كاف مالئ،: 
أنعى ثمان، حدثتا الرحمن، عبد حدسا بسار، بن محمد وحدس١ — ١ ١ ٠ ٦ 

عش^ ١١صل ١^، أف عنها؛ اف، زمحئ عائشه ض الختّ؛ن، بن عئ ص الرثاد، 

عذمسلم، عن الأعمش، عن أبو^١^، — حدسا الآحزان: -ومال( أحرثا ير: 
عشاش صل اش رسول كاف ماللم،: عئها اممه رصي لجفصه عى سآكل، بن سؤ 

صائم•وص بمبو وسلم 



قهوت4هموم fll  j*ي،  liAjMست اسوم ف/ اذالقيلة بيان باب 
̂ ٣٤٥—ًًً—=دًًًً—^—==^ًًً==^^= 

بنابوتكر وحدثتا )ح( ابوعوائه• حدثتا ١^^١^؛، أبوالربع وحدثنا " ١١٠٧
عنمنبم، عن منصور، عن كلأمحا جرير؛ ض إبراهيم؛ بى ؤإنحاى ته، شم 

يخؤ-ونئم؛ علتي اف صل اللمي عن عبجا، اش وصى حمصه عذ ثكل، بن متؤ 
عمرو^^؛٠ يهب، ابى حدثنا الأيلي، نمحد بن هاروذ حدش - ١ ١ ٠ ٨ 
عناب٠مي، خب ن اش عبد عن تمحي، بن ربه عبد عن امث~؛ ابن ~وهو؛ 

اكثزثز؟هؤة ؤثئمت عثه افه صل اش زئوو نأو آنة تلمه؛ م بن عمن 
اهنمول أن وأ-خإتوه تلمه، لأم هده،ا ارتل وتلم؛ عليه افه صل افه رثول و4 

منمدم ما £، iJاطه عفر مد اطه، رّووا يا ت ممال، د؟حذط يصع ونللم عليه اطه صل 
طهواطهإj،لآماتم ررك اطيحُظوهثنلإ: ضل  ٠٥١زناتأخن، ذنبك 

ثأخشائالة«لا'.

اطهرمحي المة سأم وعن حفصة، وعن عائشة، عن الأحاديث،: هذه كل [ ١ ] 
أنبجاف وسلم، آله وعل عليه اض صل الرسول زوجات من وكلهن عنهن، 

صائم.وهو يقبل كان وملم عليه اطه صل النك، 
عليهقال ثك(( اطه عفر اريغ. عنهإ: اطه رضي ملمة أي بن عمر قال ولما 

أنعل ذلك٠ فدل، له®، وأحشاكم ف، لأماكم إن واف، ®أما واللام؛ الصلاة 
هالت،كإ المباشرة وكيلك! واللام، الصلاة علميه بالرسول خاصة ليستخ المثلمة 

صائم.وهو سامر كان عنها: اطه رضي عائشة 
تعال:قوله وبين وملم، عليه اطه صل فعله بين نجمع كيفا مائل؛ مال فإن 

تاوقرة:بم١[؟ه يخألأشِمآمحيثدلإمإأتيثامإقأقز 



اثصامكتايا 
—٣٤٦

الرحليباشر أن ومنهات ا"بم،اع، منها■ معان؛ عل تطلق المباشرة قلنات 
يباشرعضوه مثلا مباشرة، يمي الشهوة عضو ل حتى ؛ ^٠١٤يدون زوجته 

الفجرطلمؤع إل الأية ق فالمباح جلمع؛ بدون ولكن ءلهرها، أو بطنها، أو ذخدت،ا، 
يفطر.ولا به، بأس لا فانه ذلك ءل،ا وما ، ١^٢١٤هو 

ثباثر،فهل الإمذاء مريع لأنه أندي؛ أن أخشى d الإنسان: مال إذا لكن 
أوبمل؟

يوديالتي المباشرة أو التقبيل علميه حزم مفهلر الإمداء بأن قلنا إن الخواب،; 
لأنعلميه؛ تمحرم لا فإنه الصحيح" هو ~ك،ا مفتلمر غجر إنه قلنا: ؤإن ذلك، إل 

ولوعمدا.الصوم ل يفطر لا الإمذاء أن الراجح القول 
أوياثر؟يمل أن يجوز فهل الإنزال، حثي لو أرأيتم ةادلت قال فإن 

إنهقلمنا: ؤإن ؤبمل، ئباشر أن بأس فلا يفطر لا الإنزال بأن قلنا إن ملنا: 
والقوليباشر، ولا يمل، فلا للفساد، صومه ض يم أن له يجوز لا فإنه يفطر 

—الظاهرية ميإ ~ولأ الله رحمهم العلمإء بعض كان ؤإن مفهلر، الإئزال أن الراجح 
الإنزاللأن د؛ يفأنه الراجح القول ولكن بالإنزال، الصوم يمد لا إنه يقولون؛ 

منوثهوثه وثرابه طعامه ررييع الصحيح: الحديث وق السهوة، غاية هو 
صدهه«،أحدثم بصع راوق وملم: آله وعل علميه افه صل النبي وقال ؛، أيلءار

أرأيتمااد،نم، قال: أجر؟، فيها له ؤيكون شهويه، أحدنا أيأق اطه، رسول يا قالوا: 
لهثان الحلال ق وصتها إذا هكدللخ، وزن؟ ه آثان ا>ام ِفي صتها وم 

الصيام،كتاب ومسالم; (، ١٨٩٤)رقم الصوم، فضل باب الصوم، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
عنه.الله رصي هريرة أي رقم)لهلل(عن الصيام، فضل باب 



قهوتع tiijmitثم 4و هلي سرة ليسه اسوم ش ١^٥ ان بيان باب 
̂ ٣٤٧——=ق——=^=د=—^=^=== 

فهذاالهمج؛ ق فتوصع الإنان، من مج اش اشلمة هو يوصع والذي ؛، أجرُ؛ر 
يفهلر.لا يأته القول من أيصا أحوط وهو مقطر، لشهوة الإنزال أف عل يدل 

والشهوةالإمذاء وأما والإنزال؛ املع إلا يفطر لا أنه إذن فالراُثح 
تفر.فلا الشديدة 

رباأما علمت فإذا طالبة، لا مطلوبة المرأة أن الغالب لكن المرأة، وكذلك 
الزوج.نحثر أن علميها فالواجس، صومها د يف

كانأو الشرع، بأصل واجبا كان إذا صومها د يفأن له محل لا والزوج 
علنقى أن وعدها فهو الوعد، إخلاف باب من هن.ا لأن فيه؛ أذن وقد تطوعا 

منوليس وعد، فهو الليل، إل صائمه نقى أن يستلزم بالصوم إذنه لأن صومها؛ 
شيئا.ثيبها لر لأنه الهبة؛ ق الرجؤع باب 

فاأنزل، ثم ينزل، لا باشر إن أنه ظنه عل يغلب الإنسان كان إذا مسألة! 
الحكم؟

أنزللكن ه، نفمن واثما كان دام ما عليه، فضاء لا أنه الغiاهم الخواب؛ 
قصد.بغير لأنه فأنزل؛ فآكر من يثبه فهو قصد، بدون 

الصيام،من أشد الإحرام لأن حرام؛ الإحرام حال ي بشهوة اللمس مسألة! 
الإنسان،وتجئ\ العقد مع ربا لأنه الإحرام؛ ق محرم فهو النكاح، عقد إل وانظر 

محصل.فيحصلما 

وتعال!تيارك ربه عن يرؤيه فيا وسلم عليه الله صل الشي قول قيل! فإن 

١٠)رقم ..، يقع• الصا-ءة اسم أن بيان باب الزكاة، كتاب لم! مأحرجه ( )١  هريرةش عن ( ٠٦
عحه,رغي 





دابسامجنيسساصرومس

مح:ج.اثن محينسض ه خاتم، ئ محي ^ - ١ ١ ٠ ٩ 
أ-نيدامحام، بن الرواق عبد حدسا لة~؛ واللمظ — راسر بن محي وحدسي )ح( 
محال؛م إي عى الرحمن، عبد ثن بكر أن ثن الملك عبد أنحرق جريج، ابن 

جنبااشم منأذركه قصصه: ق بموو يمصا١أ، عنة اه زمحى ئرنرْ أبا ثبت 
ئاثطiJق^، مأنو لأيه، \ي \لأع;ن بمد ١^، ئوكزئ بمب، قأد 
عى،اممه نصي نشه وأم عائشه عل دحiنا حش معه، وانطألمت، لإخنا عد 

جاضُم ٍنل ١^٠ كال قالتج: هكiثامحا ماو: ذبم،، ض اومحن ط مام 
هدكنمنوال عق دحلنا حس هادط^منا هاو،ت بموم، ثمب حلم، عز من حنثا يقبح 

_>؛،أف إل ذب نا إلا محاق، ونث، زذط' ئاو اوكن، محي لة ذللئ، 
هدكنهاو،أ كله، ، ^Jliحاصئ بكر وأبو ئريرة أبا هجثنا هاوت يموو، ما محه مدذت< 

رثنأ أم، محا هاو: تنب، ثك؟ هالثاة أمحا ئزقزة: م _ 1^.؛_، مد ثة 
شممت،ميز0: آبو يماو ابخاس، بن المصل إل دلك، يهوول، كاف ما آبوهرنرْ 

لرجعيال،• وثلم، عليه افه صل البي بس ولمأنمنة المصل، مى دللث، 

يفعلهما معناه وليس الحديث،، يعني رريهص® الحديث،، يعني القصص [ ١ ل 
ذللا،؛أشبه وما والترمخ الارغس_إ فيها التي بالقصص الإتيان من القصاص 

نئاآلمةافيمح،ءتيإشثهؤا0 تحال؛ هال، كإ الحديث، يحني فقوله؛ 
]اكل:ا-م\[.



اثسامكتاب 

كدِلكقاو: أقالثاو بمداضف: ئك ذبك، و قوو لكف ء م:ترة أنو 
محمنمظإ،مبموملال

القرآنودلالة غ؛رْ، أو رمضان ق }(.' jAiأن بدون قالا كذلك ت يعني [ ١ ] 
ماثأثمأ ثس/يبمى ^٤^٤ تعال اه قال فقد تأمله، لمن واصحة المسألة هده عل 

الإصباحجواز معناْ الفجر إل باشروهن نقوله؛ ]اومرة:يما[، ايتزه ^؛١٢^ 
الإنسانيصبح أن يستلزم وهدا اللل، من لحفلة آخر إل الح،إع أباح افه لأن جنبا؛ 
وهوكذلك.جنبا، 

لالوالح،بيان هذا حلم؛، غير ررمن عنهإ• الله رمى وعائشة ملمة أم وقول 
قالوقد حلم، من جنتا أصبح وملم عليه الله صل الرسول لعل يقال؛ ما ولدفع 
محتلم.لا كان أنه وملم عليه الله صل الني خصائص من إل رحمهم العناء 

ولئلاوجه، من الواقع لبيان حالماأ غير من ١١القيد هذا فيكون هذا وعل 
ول؛حلم، جنتامن أصبح أنه ت لانحتلم أنه خصائصه من أن لريعلم ٌتوهم يتوثم 
الفجر.طلؤع قبل يغتسل أن من يتمئن 

إذاللمرأْ ونحوز صائم، وهو جنتا يصبح أن للإنسان نحون حال، كل عل 
لأماالفجر؛ طلؤع بعد إلا تغتل ولا تصوم، أن الفجر قل الحيض من ُلهرت 

مواء.كالحنب 

الأحكامتحري عل عنهم الله رمحي الصحابة حرص عل دليل الحديث ول 
المحاورةمن حصل ما بدليل عموما، الله رحمهم السلف، وكذللث، الشرعية، 

والراجعة.



بابسةصنيمساصوومس

فأبوإليه، الرجؤيع عليه وجب الحق له تبع، من أف عل دليل أيقا وفيه 
واعرف،الحق، إل ر-ح بصواب لست، فتواه أن له تبع، لما عنه اطه رمحي هريرة 

مال(وقد إليه، ير-؛ع أن الحق له تثع، إذا مزمن كل عل هوالواحبإ وهذا بالحق، 
الماديِو،مى حع الحي إل ررالرجؤغ عته• الله رمحي الختلماب بن عمر المومنع، أمتر 

عنه.الله ورمحي الله، رحمه وصدق ؛ التاطلاا 

عليهامحب، فهل أواحتلام بمباشرة جنابة أصابتها إذا الحائض المرأة مسألة! 
تغتل؟أن 

لماالقرآن؛ قراءة من لتتمكن تغتل أن الأفضل لكن بجب، لا الجواب• 
حنجا.وص القرآن تقرأ أن ثبوز ولا للحائض، يباح 

عنءيئوسئ،، وف، ابن ذزوع مح،، !ن وحدتي١- ١ ٠ ٩ 
الحم،رؤج عائشه أف الرحمن؛ ي ض م وم الرؤ بن عروه ص شهادب، ابن 

اشميدركة ونئم عاثه الله صل ؛^ ١١زئوو كال من. ،: iJliذتج عثه ^ ٥١صل، 
وبموم■ثشل، حلم؛ عثر مذ حب وهو ف رمقا 3، 

عمروابذوف،الأكبئ،حدسا١-حدثنح،هاروفبذتعيد ١ ٠ ٩ 
؟كرأبا أف ابنو-ي؛ كفر بن افّ عبب عذ ربؤ، عبب عذ الخاوث"؛ ابذ ~وهو؛ 
جنبا،يصبح الرجل عن يسال عنها اممه رخؤ، سلمه أم إل أرسله مرواف اف حدثه؛ 

مذلا جاع مذ جنبا يصبح وتلم عليه اممه صل افه زسول، كاف مهالث،! أيصوم؟ 
ظا،ثألأبج،نلأض،.

اللبج)؛/1'أ(،واس)'ا/'ها'(أحرجه 



اتممامكتاب 
ً_^ٍٍْ^^^^^^^_^^نٍتًٍ= ٣٥٢^

بنربه عد عى مالك، عل قرأت مال؛ يض؛ ن عش حدسا - ١ ١ ٠ ٩ 
تشهوأم عائثه، عن هشام، بن ا-قارثا بن الرحمن عد بن يكر أنج( عى تمحي، 
عليهاف4 صل النه زثوو كاو إل قالتا: ص ون1لم؛ علنه اممه صل ١^؛ روجي 
يصوم.م ومصال، احتلأمِفي عتر  ٤٩مذ جنبا لثصسح وتلم 

حJكاوب: د5ا;ن ^ نحم، ذ\نىو زقئ، 5وب، بن تش خدننا - ١ ١ ١ ٠ 
حرمبن مغمر ابن ~ومت الرحمن عد بى افه عد ^^٠ يم، بى إنحامحل 

اشرمحي عائثه عذ أ-؛مْ؛ عائثة مول يونس أبا اف ءلواله~؛ أبو الأيصاري 
وراءمن سمع وهذ سممته، ؤت1لم علنه اممه صل البل إل جاء رجلا أف عنها؛ 

اشزئول ممال افأمجوم؟ حب، وأنا الصلاة ثدركني افه، رمول، يا صال،: الآاد_ا، 
لنتممال،: هأصوم«، نحب، وآنا الصلأ0 ئووش رروأئا ونئا.' عليه الله صل 
إقاروال؛و4 ممال،: ثأحز، وما دسك، من مدم ما وف، ، ٥١١عمن قد الد4، رسول، يا مثلنا 

أئقيا<ُاا.بإ ؤأعلأف؛ا فه، \؛و!و\م أثوذ لأرجوأل 
جزيج،ابن حدسا آبوعاصم، حدسا ١^٥^، ■^١؛، بن احمد حدثنا — ١ ١ * ٩ 
عإهااطه رمحي تلمه أم سال انه ينار؛ بن ٌسلي،اف عذ يومفخ، بن محمد أ"؛مفي 

وس1لمعليه اطبم صل اطه رسول كاف ثالث،: أتصوم؟ جنبا، ينبح الرجل عن 
مححمحاينشماؤم،مبموم•

بعديفعله أنه وسلم عليه افه صؤ، المح، عل، أورد مما الثانية القصة هي هلْ ا ١ ت 
والمباشرْرالممبيل هي والأول عنهم؛ اطة رضي الصحابة وامتشكله قيه، رحص أل 

ايطر)ص:هأ"؛(.



اسذ«(ملي نهاررضان ق اثبماع ذءمي«( تسئ باب 
٣٥٣—=

اسائمض دهاردبمه|ان في اتجناع يميم مميظ باب 
الهرواكوسعلى  iplj L^pL^ووجوبالممأرةاموىشاه 

شوصيفكع
حرب،ن ورمر شئبه، أف ن وأبوبجر بجط، بذ يض حيكا - ١ ١ ١ ١ 

١^٤،،عن عقه، بن نخاف أ■محنا مح،ت محال عقه؛ ابن عن محم نم؛ وابى 
الينإل رحل حاة ئاله؛ عنه اضُ رصي ئنتهً م عذ اوحمن، محي بن حمد عذ 

د1و:أهاوكك؟«، اروما مال: اض، رثول يا ؛، JsJlaمماو: وت1لم.( عانه ادأوه صو 
ررههل I،jiiلا، محال! رب؟®، تعتق ما يد ررهل مال،ت رمفاف، امرأ,قلا عل ومحنت 

يئنيطعم ما يد ررئهل مال،ت لا، ثال،ت متتايعم؟®، >ذإنولمب موم أل ئتشلح 
و،فيه اضُثوهثطإمتق ضل ١^، Pبجزمحأق محال: لا، محال: ثك؛نا؟®، 

منا،إثه أحوج ست، أهل لاسها بتن ما منا، أممز محاو! تندا®، ارثمدى ممال! 
محأطعمهرااده1،( مال: م أسابه، 0ودن حى وتلمم عليه الله صل اليي قصج، 

أهلك(هأا؛.

محمدعز منصور، ص -جرِير، أحتد١ ،-؛، ^١٥بن إنحاى طدنا — ١ ١ ١ ١ 
وصفته؛ر، بعرق ويال عقه، ابن رواية مثل الإسناد، الرهري؛:ندا منيم بن 

صض ااإهُم طل الن؟ئ شيخ، زللم:ذكن: ظ. 

منها!فوائد فيه الخدين، هدا [ ١ ] 

ممنوقع إذا والمراد الغلنلة، الكفارة وو-ص_ح رمضان نبار ق الخ،لع أل ~ ١ 
عليه،إثم ولا عليه، كفارة لا فإنه افر كالميلزمه لا ممن وقع إذا أما الصوم، يلزمه 



اهاثممكتاى  ٍٍٍ_ٍٍٍٍ^ٍٍٍٍ_^ٍٍٍٍٍٍكطٍٍ ٣٥٤^

أنلهم بدا ثم ص1ومين، وكانا مفر، ق كانا زوجتن أن فرض فلو يقضي، ؤإنإ 
عليهإ.حرج فلا ذلك، يفعلا 

ثيء؟عليها فهل صائمة، وهى زوجها جامعها امرأة ت مسألة 

إنلكن يفد، لا وصومها كفارة، ولا قضاء، لا عليها، ثيء لا ابواب• 
كفارةوعليها لفعله، كفارة عليه فيكون عليها، الكفارة وحولي، فالثلاهر ؤناوعتر 

الدليل.عليه دو ما إلا بالأخكام والماء الرحال تثاوي الأصل لأن لثمه؛ 

يفعلر؟أن أجل من مافر لو الأت م

الفإنه فر المحوز لا مما: ؤإذا الضلر، يجوز ولا المفر، مجوز لا نقول: 

ثلاثةالخفن عل المح ولا القصر، يستسح فلا العناء—؛ أكثر —عند به يترحص 
أيام•

قيجامع أن أراد لن الحيلة قال: الله رحمهم العلياء بعفس أن والحجسس، 
الفهلر،حال ق فجامع مفaلنا، صار بطته ملأ فإذا ويشربر، أولا يأكل أن رمضان 

كقولإمحللأما، بمثلها الثممع يآق أن يمكن ولا فيها، إشكال لا باحللمة الحيلة وهده 
موءلوءةلتكون أمه مزة مجامع الابن فإن أمه صرة أبوه يْللق أن أراد إذا بعضهم: 

الأب،.عل التحريم توجي، العلياء- يعص -عند بزنا ولو الابن وموطوءة ابنه، 
الناس:بعض عن غرمحة جيلا الموقعقن® ®إعلام ل اف رحمه القيم ابن وذكر 

ثمالإسلام، عن فالمرتد فدية بدون الحج س يتحلل أن أراد س مثل• تقع؟ كيف 
اسالم! ثم باض، كفر إنه يقول: الحافية، اض أل نافه! سبحان يلم! 

االوقض«)ه/'ا،»إعلأم 



امالمض نهاوررمان ق اسماع تميم تسه باب 
 ًً—=—=====—=^—_======٣٥٥

مسالممحرؤ كيف اض! مبحان ت فأقول الكتاب هذا ق حماعة مع نقرأ وكنا 
عافا.اللهم ءالم؟ا عن قفلا القول هذا عل 

علهاف صل الني لأن هلاك؛ العاصي ل الوقؤع أن عل دليل فته ٢- 
»هأثكئ«.قوله: عل الرجل أم وسلم آله وعل 

وسلم:عاليه اف صل لقوله الفتوى؛ عل الإقدام مل المجمل استيان ٣- 
حراما.ليس إذ به؛ تبملمك وهولر ثيء ل هلك أنه يغلى ربإ لأنه ^٤^،؟*؛ ٠١١®؛^

الحق.من يشحيون لا صرحاء كانوا عنهم اش رصي الصحابة أن ~ ٤ 
النيلأن استفتاء؛ منه يفر لر إذا الأحر التلرف عن الكون يجوز أنه ~ ٥ 

نتفت،لر لأما شيقا؛ الزوجة حق ق يي( لر وسلم آله وعل علميه اش صل 
يذكرلر فلذلك ممرة، أمياء ويمتمل جاهلة، أما ومحتمل، مكرهة، أما فيحتمل، 

٠أيضا عتها أله يولآ سيقا، عنها والسلام الصلاة عليه الني 
يعتقأن - له لازم -والصوم رمضاو ل جامعر من عل، الواجبا أن ٦- 

بإيقيد ولكنه رازبءا، وسلم: عاليه الله صل قوله ق مطلق هنا والحديث، رقبه، 
مؤمنه.الرقية تكون أن لأبد أنه أحرى كفارات، ق جاء 

ئطالماوالثنة الكتاب ي أن يعرف لا أنه الأعراي حال فلماهر قيل: فإن 
اللهرصي عمر وابن عباس ابن حدينا ل المقيد عل المهللق نحمل، لر فلماذا ومقيدا، 

عباسابن حدين، لأن ا؛ الإجرامر ل يعلن يجد م للن الحمى لطع ل عنهم 

الخف،نليس باب الصيد، جراء كتاب البخاري• أ""مجه عنهعاث اش رصي عباس ابن بنا حل• )١( 
(.١١)٨^١ رنم للمحرم، ياح ما باب الحج، كتاب ت وملم (، ١٨٤١)رقم للمحرم، 
بأكثرالمائل أجاب من باب الملم، كتاب الخارىت أحرحه عنهإت اش رصي عمر ابن وحديث 

(.١١)^١٧ رنم للمحرم، يباح مجا باب الحج، كتاب ومساا-مت (، ١٣٤)رقم سأل، مما 



اماثصهكتاب 
ًًٍٍ^^===——^^ًء==^=س= ٣٥٦==

الدية،ق قاله عمر وابن عزقة، ق وملم عليه اش صل الشي قاله محهإ الله رصي 
محضروا؟ب الناس وبعض 

يقطعلا أن للإحرام ية بالنعنهإ الله رصي عباس ابن حديث فالخواب! 
■ويعمإ نحصصا ولى ، المهل^ لوحويب نسخا يعتبمر الخفن 

-ياأتى حاريث4 يعتق أن أراد لما عته الله رصي الحكم بن معاؤية فلأن هدا أما 
قال!السإء، ق قالت؛ افه؟؛،، وّمالها! واللام، الصلاة عليه الرمول إل 

الكافرأن واللام الصلاة عليه الرسول س إيإء وهو ٠، مومنهءار هإثبمأ 
عليهفالرسول الكفار، إل ير-ح ربإ أعتق لو الكافر لأن أصلا؛ عتقه يهمع لا 

أنحاجة فلا ؤإلأ فقهل، الموم؛ن ق إلا إعتاى لا أنه إل أومأ والسلام الصلاة 
هإئهامومة((,ؤيقول! يدعوها، 

البلادتفتح أن قيل واللام الصلاة عليه الرسول عهد ق أيصا والغالب 
•عنهم سيسأل وسلم عليه الله مجل إنه يم الغالي،، هدا كلهم، مؤمنون ألمم 

تمعالتي العيوب س سليمه تكون أن ذللئ، مع اممص رحمهم الحلياء واشرمحل 
علكلأ صار العمل يمتع عيتإ معيبه الرقبة كانت، إذا بأنه ذللئ، وعللوا العمل، 

فإذاعليه، ينفق ، وففسيده عند كان إذا وهو يعمل، أن يستطع لا لأنه ضره؛ 
علبقاؤ0 بل باعتاقه، ينتفع ولا غثره، عل كلأ هلءا فيبقى منه، بريئا صار أعتقه 
أنالكمارة رقبة ق اممه رحمهم الحالإء اشترط ولهدا التحؤر؛ هدا س له خير الرق 

العمل.يمع عبي، كل ص سليمه تكون 
الحكم؟فا صداقها، عتمها وجعل الكمارة، ق أمه أعتنق إذا مسألة! 

ا٥٣٧رقم)قالصلاة، الكلام تحريم باب، الساحل•، كتاب، عسامت أحرجه )١( 



^«(ايجاعنيهاررضانضسك(

يصح؛لا للكفارة إعتاقها حتى الظاهر، هدا يصح، ولا يجوز، لا الخواب،! 
صداقهاعتقها وجعل أعتقها، إنه قال،ت ؤإذا تاما، تحريرا يجررها أن لابد لأنه 

تتحرر.فلم مافعها، بعض امتثتى 

الصلاةعاليه الرسول، فان ينتحالمه، فلا دينه عل مؤتمن الإنسان أن ٧" 
الأنلث، احالف ثيء، عندك ليس أنه ®احلف يقل! لر أحد،ا ®لا قالا1 لما واللام 

قدقال! صل لإنان؛ قيل فلو عليه، مؤتمن فالإنسان بالعبادة يتعلق ما فكل تحد®، 
و؛ينبسلث، هذا صليث،، قلنا! صلستا، قال! إذا بل احلف، نقول! فلا صلستا، 

حمحلأن له؛ نتعرض ولا أداها، نقول! أديتها، قال! الزكاة أد له! قيل ولو ربلثؤ، 
عليها.مؤتمن والإنسان وجل، عز افه مع فيها الحلاقة العباداتر 

وسلم!عاليه اممه صل لقوله الترسس،؛ عل رمضان جلمع ل الكمارة أن ٨" 
هووقتعاجرا~ كونه ~في والمعتل ئظع®، ®مهل يجد«، ®مهل مميع®، ®مهل 
العلم.فوقت، ؤإلأ الحكم، كان:دعلم إذا الحاع 

وجودلعدم أو وجودها، لعدم إما يتهلح لا من عل بحب، أنه ~ ٩ 
يمهلرلا متتابعين شهرين يصوم أن وهي الثانية، المرتبة إل ينتقل أن به يجملها ما 

محخم،ا•

التتاع؟ينقعير فهل الفعلر أويبيح المعلر يوجب، ما نحلله،ا فإن قائل! قال فإن 
الفإنه مثلا كالعيو الفعلر يوجب، ما نحثلهإ فلو ينقطع، لا لا، الخواص،! 

هدالأن التتاح؛ يقْلمر لا فإنه والمرض كالسفر الفْلر يبيح ما أو التتاع، يق.3ني 
نماسأو حيض التتا؛عين الشهرين صومها نحلل إذا المرأة ومثله شرعا، ثتى ت م

فإنهلأينقهير.





^لص«ااتجماعشم1ررضضاسانم
٣٥٩ًً^——=ضٍ==^^^=ً=^^=ًٍٍ 

له.لازم والصوم رمضان مار ق جامع إذا عليه ئرب أشياء خمسة هذه 
أوشبهه.سمر ق جامع إذا مما احترارا له® لازم ُرالصوم وقولنا• 

عليه.ثيء فلا أونامتا جاهلا كان ؤإذا 
اليوم؟ذك قضاء الرجل وملم عليه اض صل الرسول يامر لر لماذا ت محيل قإن 

اضصل النبي إن اطه؛ رحمه الإسلام شخ قال كا به؛ يؤمر لر الرجل فابواب• 
منأل افه رحمه الإسلام شيح وعند بالقضاء؛ جامع الذي يأمر لم وسلم عليه 
يلزمهأنه الثاجح القول لكن الحديث، حذا واستدل عليه، محاء فلا عندا أفعلر 

منكل لأل وجوبه؛ عدم عل يدل، لا الحديث، هذا ق عنه والسكوت القضاء، 
حتىعمدا الصوم وترك أصلا، يصم لر الإنسان أن ولو نحازه؛ عليه محب، أفطر 
ذكمن لزم بالقضاء لوأمرناه لأنا بالقضاء؛ يزمر لا أنه نرى فهذا رمضان طاي 

فيه.أمر الذي الوقت غر ق عنله قبول 
العلم؟يشرط إنه يقالت هل مسألأت 

أنظن بحيث حرام أنه يعلم لم فإن حرام، أنه يعلم أن لابث نعم، الجواب• 
حمح)أن اُقةت الالقاعدة عل بناء عليه ثيء فلا الإنزال مع ايcإع هو المحرم 

جاهلابالحكم طلما كان فان بالحكم(، عالما يكون أن فيها بمترط المقطرات 
عنه.سقط. ر الكفارة بوجوب 

افهصل الرسول لأن عنه؛ سقهلت، بالكمارة اعر إذا الإنسان أن — ١ ١ 
أهلالث،«ارأطعنه قال: حين له يذكر ولر ذمه، ق نمى أخا له يدكر لر وملم عليه 

0 ،الإنماف،)(، YYO/YOاامحمعاكاوى«))١(  /U  • ،)(.١٦٢س)ص:رالاخارات، ٥



اماميكتاب 

وهكذانقط، عنها العجز ْع الكمارة أف عل دليل فيه فيكون ذمته، ق باقية أتيا 
العياداُت،كل وكذلك والزكاة، كالحج تضل، عنها العجز مع المالية النفقااّتإ جيع 

المالية.

إليه،الدفؤع يعتي ا،لطعم، قدر ؤإنا يقدر، لر مكينا تن إطعام أة ~ ١ ٢ 
بع؛بنمف، ولا يند، يقدر ولا كافج، فهو مكينا متن يطعم أن يكفي فإ 

بأس.فلا أوعشاء غداء عل حمحهم فلوأنه هذا وعل 
عنينقص لا كإ واحدا، مكينا ينقص لا العدد، هذا من لأبد أنه ~  ١٣

ولوكررهامحزئ، ل( يوما متئن واحد عل فلوكررها واحدا، يوما الشهرين صوم 
العدد•من فلابد محزئ، لر يوما ثلاثتن اثنتن عل 

النبيأن ذلك، وجه كمارة؛ س أكثر يلزمه لر الحءأع وكرر جامع إذا أنه " ١٤
الواحدفيه فيستوي لا؟، أو الخإع ور هل بمآله: لر وملم عليه اض صل 

إذالكن واحدة، عبادة لأنها واحد؛ يوم ق كان إذا أنه ظاهر هذا ولكن والتعدي، 
لروسلم عليه افه صل الك، أن عل بناء واحدة كمارة تحزئه فهل يوم؛ن ق كان 
تكفي؟لا أو يومنن i، جامعت هل له؛ يقل 

هووهذا كفارة، يوم لكل وأن تكفي، لا أنها عل العناء أكثر الخواب،: 
كمارةفحليه فأكثر يوم؛ن ق كرر إذا إنه لوقلنات لأنا الناس؛ أمر عليه يستقيم الذي 

إذاثم وليلا، نهارا زوجته بجامع رمضان فكل محتع، الثفهاء بعض صار واحلءة 
ولارقبه، يعتنق أن يتنهلح لا رعمه عل وهو واحدة؛ كفارة عل بجب قال،. انتهى 

احتلالإل يودي وهذا مسكينا، متن فتهلعم متتا؛حين، شهرين يصوم أن تطح ي
لكليلزمه أنه الله رحمهم العناء حمهور عليه با قلنا إذا لكن الحفليمة؛ العبادة هذه 



^لسمااس4اعدءاررصضاسكا
 ًًًًًً=^——٣٦١

وجل.عز اض حرمات انتهاك عن وحامل للناس، رائع هدا ل صار كفارة يوم 

لمنيطر ذك غر أو صدقة أو نفقة تونيع إليه يوكل ومن الإمام أن - ١ ٥ 
^3(الرجل هدا أعطى وملم الله'عليه صل الني لأن الفورية؛ تسدعي حاجته 
هداحاجة لأن لا؛ أو منه أحوج أحد هنا هل ت أل يولر الزئسل، والعزق التمر، 

ملمحة.الرجل 

لقوليتيمن لر ؤإن ظنه عل يغل—، ما عل بناء الإنسان إحبار جواز " ١٦
وعلعليه اف صل الني وأقره منا«، إليه أحوج ست، أهل لاسها بق ®مأ ١^-؛^،؛ 

الناسأحوج أك تحلم حتى البيوت فتئت هل له• يمل ولر ذك، عل وملم آله 
أولا؟

جوازمنه فيستفاد لابتيهاءا، بئ ما ١اهوالJه الخديث،! ألفاظ بعض ق " ١٧
ويدلظنه، غلة عل محلف—، أن ان للأنفيجوز كدك، وهو الظن، بغلبة الحلف، 

المنانةر١ا.حدبث، لهذا 

يكونأن محوز الإنسان أن الJهت رحمهم العل،اء يعفى إليه ذم—، ما " ١ ٨ 
النيلأن بالكمارة؛ أي! حا، قام الذي هو غره يكون أن بشرط لكمارته تفرها 

ظاهر،نفلر فيه الاستدلال هدا ولكن أه1اكا«، ٠لأءإعنة قال: وملم علميه افه صل 
يمينا،يكن لر إن الظن عل يغل—، الذي وهذا مكينا، متتن لبوا أهله أن وجهه: 

لديرإياه أعطاه ولكن يه، ليكمر إياه يحهله لر وملم علميه افه صل فالني هذا وعل 
عنها.بالحجز الكمارة سقوط عل دليل هذا ق فيكون حاجته، 

بابامة، القكتاب ت لم وم(، ٦٨٩٩)رقم امة، القباب الديات،، كتاب البخاري; أحرجه ؛١( 
عنم.اف رضي أنس عن ( ١٦٧رقم)؛ واالرتدين، ايحاربض حكم 



اثصمامكتاي، 
—=كًًض—٣٦٢—

ح؛نلأنه ونإحته؛ حلمه وحن وملم عليه اطه صل الني بشاشة " ١٩
صارتالقضية هذه أن ولو وملم، عليه ال؛ة صل صحاك القول هدا الرجل قال 
لكنإياه، يعتليه أن وأبى به!(، تصدق الحؤع! يهلنك ر3طع لقال! منا واحد ْع 

ءؤوإدكدلحافيظممهوحل! عز ريه وصفه كإ واللام الصلاة عليه الرسول 
]القلم:؛[.

آلهوعل عليه افه صل الني لأن سببه؛ وجود عند الصحلث، جواز " ٢٠
هداموجس، ما لكن محله، ق واللام الصلاة عليه وضحكه صحلث،، وسلم 

الضحك(؟

وجل،حائف وهو أتى كان الرجل هذا أف الأول؛ وجه؛ن؛ من الجواب؛ 
أهله.إل الهلعام محمل وهومرور، 

حضالمكان يثرح لر ثم عقوبة، به ثتزل أن من وجلا حانثا جاء أنه الئاق؛ 
آدم.ابن ءلييعة وهكذا العلعام، وءلوس، محليع 

هن.الكن كثثوا، هدا من أكثر فيه لوجد الحديث الإنسان لوتدبر فوائن. هن.ْ 
تيسر.ما 

بح(الث. أتيا قالا: م؛ ئ زمحثد كض، نن ى عدكا ١- ١ ١ ١ 
عوف،بن الئم شهاُت،، ابن ض محئ، حدكا قظ؛ ولحدكا 

اممهرسول ئانتمض رمصاون، ق بامرأته وي رجلا اف عنه؛ النه ريي هريره ابا عى 
اروهلئال: لا، ^؛ نمه؟«، لمد راهل هثاJ: دلاك، عن وتؤ" عثه افه صز 

ررهأنيخنسك؛نا«.قال؛ لا، قال: شهننن؟«، ^١؛ ٤٣



اسانمض نهاررضان ق اءمي|اابيع تسل باب 
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ماباك،\لموع عيثي، بن إنحاى حدسا واؤع، ين محمد وحدسا — ١ ١ ١ ١ 
اضصل ، ٧٥١رئول ءامزْ ف، ١٠٥٠رق رحلأٌأةطز أف الإسناد؛ -؛يا عن؛jjهري؛ 

محك.ابن حديث بيثل يكر ثم وثه؛ بعتق يئر أذ ونئم عليه 
جريج،ابن أ-نيدا اوراق، عبد حدثنا رابع، بن محمد حييني - ١١١١

افهصل اللمي أف حدثت؛ هريرْ أبا أف الز"م؛ عي بن حمي عن يهاب، ابن حدش 
يطعمأو ئهرين، يصوم أو رثه، يعتن أف رممحاف أدطرِفي رجلا أمر ونئم علتؤ 

}منكيناا محتن 

وحهين!من بالقصود نحل احتصاوا حدا نحتصر اللفظ هدا [ ١ ت 

لرالرجل أل ومعلوم ذتثؤأك ل أفطن رجلا ررأمر يقول؛ أنه الأول؛ الوجه 
الفهلر؛عري من أحص والحاع رمضاف، نبمار ق جامع ؤإنا رمجضان، ل بملر 
عنبولوبحبة عمدا رمضان ق أفهلر إذا الإنسان أن إل العلعام بعض ذهب ولهدا 
الرواية.هده إل امتادا الكفارة لزْته 

أورثه، يعتن أف رمقاف ِل أفطر رجلا ررأتر قوله؛ ظاهر الثاق؛ الوجه 
كيلك.وليس التخيثر، ظاهره متكئنا٠١؛ يئن يطعم أو مهرين، يصوم 

اضرحمهم المحدثون لكن بالحكم، نحل أته ثك لا التصزف هدا ومثل 
هموالفقهاء نقلة، بالحدث فالمولفون الحكم، سينون والفقهاء رووا، ما يقلون 

يعفىإل ؛عضها الأحاديث أطراف ومحمعون الشرعية، الأحكام يبينون ١^^^٠ 
منفقهاء هم من الحدبين من أن عل فيه، إشكال لا خالصا الحكم يبقى حتى 
الفقهاء.أكم 



اماميكتاب 
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ضمنمئ، الرواق، عبد ا-حتردا حميد، بن عبد حدثنا " ١١١١
الإنتاد^مسبيس.^ٌها

الض،صمحينأنينا١^، ئن م ثذ محثذ ^؛؛١ - ١ ١  ١٢
بنعتاد عذ الزو، بن يم بن محتد ص الخابم، بن اوحمن عتد ص نمحد، 
افهزئوو إل زجل جاء مالن،: أيا عنها؛ امم4 نصي عائثه عذ الزبثر، بن عدالتح 

ارلإ؟«،ون1لم: عثه ١^ صل اف زئوو ماو احرئغ، ممال: وطأ، عثه ال؛ه صل 
عنديما قال! ثصدى((، راثص.دى، قال! نبمازا، رمصال لب امزأق وطئت، قال! 

عثهاممه صل اممه رثول قامزه طعام، فيهتإ عزقان ئجاءْ يئلمز، أف ئأمزْ ثيء، 
ا.يول سمدي أذ ومئم 

تمنت،^! اكمفث الوهاب، عد أحتثدا ١،^، بن محمد وحدسا — ١ ١ ١ ٢ 
الرمبن لجم بذ محثد أف المابمم؛ بى الرم عبد ^^٠ بمول؛ تمحي بن مح، 

مول!عنها اممه رجي عائثة تح انه حدثه؛ الرم بن اممه عبد بن عباد أف أحإرْ؛ 
أدلل ولتس الحديث، يدكر وتلم؛ عليه افه صل افه رثول إل رجل أش 

#متازاء.قولة! ولا ثصدى،،، اادصئيى، ا-ثدسث،! 

مول!عنه الله رصي هريرة أي وحديث رراحردتؤاأ، زيادة قيه هذا ]١[ 
احترنت،،هلكتا، هالكح،، يكرر! أن بئز إنه إذ ؛ينه،ا؛ منافاة ولا ُاهثكت،ا؛ 
تعارصا.يعد فلا احترقن،، 

العتق،يذكر ولم الصيام، يذكر ولر ®ثصدى،، وملم! عليه الله صل قوله أما 
الاختصار.من؛اب، فهذا 



uU ذإامياااتج4اعيذهارر«دانطىاسانهرصظ

الخارث؛بن عمرو أحثرن؛، ومتا، ابن موع الطاهر، آبو حدسي — ١ ١ ١ ٢ 
بنعث1د أو ، 4jJL->الزب؛ر بن جعمر بن محمد أف حديه؛ الماسم بن الرحمن عبد أف 

ضو}[.'وتلم عليه افه صل اللمي روج عانئه نسمع أقه حديه؛ الزبير ين اطه عند 
يامحثاوت زمقاو، ق اثنجد لب ونملم علنه افه صل اممه رئوو إل وجل اتى 

ثأية؟ما وتلمت علنه اظه صل الأ4 رئول سألة احئنئت،، احسزئ،، ،، UJIزثوو 
أمدروما ثئء، ل ما اض ض يا واض مماوت ارصديى«، ئال! أهل، أصنت، ت صال 
هخماتا بموى زيل أم باصةلذِلالث، نين، »اخدز«، ثال: ء، 

الثحل،ممام آما؟اا، الغرى ررأين وسلم؛ علنه اطه صل اطه زنوو صال فنام، 
أعإردا،افه، رسول يا ممال! •هدا،،، لآوأ3تؤئذ( وسلم! علنه اممه صل افه رسول مثال 

ررظووة«اا'.^غ،ئاَثمآ،ماو!

نطعم.أغيرنا يعني؛ ^٧^ ١١١قوله! [ ١ ] 
أشرناوما أولا، ذكرنا ما عل يدل ومياهاته برواياته كله الخدين، هدا الهم! 

فوائدْ.من إليه 



اماتمعيكتاب 
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فيرسياي^^ LuwilJوالفطرفي جوازالصوم باب 
سموذنوحنفيرفأهثرإداكاى 

أ١ نهطرل أن ولنذيسوهض سوم ضقهءيلأممدأن لس وأذالآفه،ل 

العناوين.هدم وضع هوالذي الله رحمه النووي إن يقول• بعضهم -ا ١ ت 
وهذاافر( للمرمضان شهر ق والفهلر الصوم )جواز فيها• الرحمة وهذه 

أثر4مزآربثاه مثموسدْ آوعلخ نوبما صقان ت القرآن نص وهو واضح، 
لالقرة:هااا[.

غثرق سافر إذا أي! معصية(، غجر )ق قال! قيد، الرحمة ٠^١٥، لكن 
يقصر،أن محوز لا كإ يفطر أن يجوز لا فإنه معصية محمر سافر من وأما معصية، 

الفهذا باض، والعياذ للفجور، يسافر أن مثل وليلة، يوم من أكثر يمسح أن ولا 
بمطر•أن يجوز لا فإنه بمطر أن أجل من فر محا لو وكذللث، يفطر، أن يجوز 

^٥١ؤ تعال! قوله وكذلك عليه، يدل ما الأية ق ليس الممد هذا حال كل عل 
الضربيكون أن تقييد فيها ليس تاكاء:ا'ا[، ه جغ ؟^ ٤٤ءقس ^، ٥٦ف، ع؛' 

وشخالله، رحمه حنيفة أبو الإمام ذمإ وا،لمم الماح السفر اوي نؤإل مباحا، 
آحر،محيء بالمقر والإثم محيء، المفر رحمي وقال! ؛، الJهررحمه تيمية ابن الإسلام 

إنالمعصية؛ يتاسي، لا الؤحصة لأل يرحص؛ لا أنه عل اممه رحمهم الحلمإء أكثر لكن 
وألاالنعمة، هذه عل الله يشكر أن وعقلا شرعا حمه ق فالواجب له رحمي من إف 

للرحص.سببا المحرمة الوسائل تكون أن ولايمكن يحصيه، 

٩٠ Y/ الفتاوى«)٤ •امحموع (، ٤٦٧)ا/ اكطنع« »بدائع 



ضرسةسافرئ، ههورضان والفطرش جوازاسوم باب 
٣٦٧=ءء==ء=ًٍ=^ءذ======ًٍٍ 

تمحولا تقصر، ولا تفطر، لا محرمات سفرا محافر لمن نقول القول هذا وعل 
مسافر،الأن أنا قال1 فإذا يتوب؛ أن يضرم ولا ذلكر، وافعل ب لكن أيام، ثلاثة 

ارجع،أو للامحار، تذهب ١^؛، للفجور تذهب أن بدل انؤ ث نقول أتوب؟ فكيف، 
السفر.برحص ترحص رجوعلثح حال وق 

ليسقيل. أيقا هذا فأكثر(، مرطبن محفرْ كان )إذا اش! رحمه الرجم وقول 
قيمد ولر ]اوقرة:هها[، سمره آوعل تِ،بما صقاث القرآن! ق موجودا 

العرف،إل مرجعه فر الأة الراجح القول كان ولهذا أكثر؛ أو الث-رع؛مرحلتين 
والعادة.

ولمنيصوم، أن صرر بلا أطاقه لن الأفضل راوأل اش؛ رحمه الرجم وقول 
هوط! لأن يموم؛ أن أطاقه لن الأفضل صحيح، هذا يفطرا،، أن عليه يشق 
فوائد،ثلاُث، به محصل أنه وبينا ، ثل بيّاْ وقد ومحلم، عليه الله صل ال؛ي، هدي 

رابعه!فائدة زاد وبعضهم 
وملم.عليه افه صل بالرسول التامحي الأول؛ 

الناس.مع يصوم لأنه عليه؛ الصوم سهولة والثانيةت 
الدقة.إبراء ق أسميع أنه والئالئة: 

الزمان.فضيلة والرابعةت 

إطلاقا،مشقة فيه ليس الصوم كان متى أنه ت الآلة هذه ق نراه هوما وهذا 
يكونأن مثل اهصر، صوم ق محده ما إلا فر الصوم ق الشقة من محي لن وأنه 

يصوم.أن الأفضل فان شدة، فيه والحر طويلا النهار 

)ا(انفر)ص:ا،•؛(.



اْاكس، كت،و
ً—^^ً==^^=ءء——^==ضك=— ٣٦٨=== 

زهدالا صام من لكن محوز، لا فهذا اممه وحمة ق زهدا الفطر ترك من أما 
أفضل.حمه ق فالصوم ذكرنا ئا ملاحظه ولكن لرخصة، ال 

)ح(الا4ث،. أ■>منا قالا: زنح؛ ثن زمحثد قض، ثن عض حيض - ١ ١  ١٣
ثنpإدااإه ثن عتداممه ض ثهاُسا، اثن عن تث، حدسأ نعيد؛ ثن هتظ وحدسا 

وتلمعليه افه صل اممه رمول أف أختره؛ انه عنهإ اممه وصي عثاس ابن عن عتبه، 
صحابهوكاف قال: ائطز، م الكديد حش قصام رمشاف، ق المح عام حتج 

ُ.أمْل مى ؛^->^^، ١٥الأحدث يبُول وتلم عليه  ٠١٥١صل اممه رئول 

الأمرينآخر لأنه أفضل؛ الفهلر أن إل يميل هدا ق عنه اه رصي كأنه [ ١ ] 
صلالرسول أف اشروف ولكن ٠، ر وملم آله وعل عليه اطه صل افه وصول من 
ؤإممالصوم، عليهم شى قد الناس إف له: قيل حن أفطر إنإ وملم عليه اممه 

قالو-أم.ليهلتب ٢ فافهلرا ماتفعل، يتتفلرون 
محبونرآهم فل،ا الحج، ل بالتمح أمرهم لم ومعليه اممه صل أنه ونثلره: 

الهدياارئمت ما ما أئرى مذ ررلوانتملت، قال: حجهم عل يثقوا أن 
لقلو:؛"*(•ظتبا 

(.٣٦٩اض)ص;رخمه الشيح تعليق انظر )١( 
عن( ١١١٤)رنم رمضان، شهر ق والفطر الصوم جواز باب الصيام، كتاب ءسامت أحرجه )٢( 

عنيمأ.اه رصي افه همد بن جابر 
كتابومسالم; (، ١٦٥١)ر،م الناسك،...، الحائض تقفي باب الجج' كتاب اليخارتم،• أحرجه )٣( 

ههيا.الد رصي اش بو بن حابر عن ١( ٢ ١ رنم)٦ الإحرام، وجوم بيان باب الحج، 



ض|نسئمضضسيإا

بهيتأسى ممن لكن إذا أنه وهو يعرفها، أن الإنسان عل محب نقطة وهدم 
الآحرين.ومصالحة لغر© ولكن لفه، لا فالينتلر 

َُْسْ  الناقد،وعمرو محه، م بن م وأبو عض، بذ قض حدينا - ١ ١  ١٣
يش:ئاو مثلة؛ الإسناد، غدا الزهري؛ عن ئماف، عن إبزاهيلم؛ بن وإأتحايى 

اممهوئوو موو مى بالاحر ينحي وكاذ يني،• هو؟ مذ قول مذ أذري لا ثهياذت يال، 
ءثلاشُهثطالا؛.

عنمعم، أحم؛دا ١^١!،، عد حدسأ رابع، بن محمد حد5ني ١— ١  ١٣
بذأصيوحد ؤإما الؤظرآيرالأئرين، وكال الرميإ قال، الإسناد، غدا الرهري؛ 

اممهنمول، ممبمح الزهري! يال( قالاحر. بالاحر وملم عاثه اممه صل اممه رسول 
رمصالمن حنت، ليله عئزة لثلأيث، نكه ونئأ عليه اش صل 

يلمعوذوملم عليه اممه صل اممه رسول صحابه ا١وكال الخديث،! لففل ]١[ 
بالعتي.اطه رحمه سفيان ذكرْ لكن أصْ،ا، مذ مالأحدث الأحدث 

كإشهاب ابن قول من أنه راغ ابن حديث، ق سنه وقد ررالخاشية((! ق قال 
ملث،ره.اههوبثزأى 
اللهرضي عباس ابن أن هدا فمعنى شهاب، ابن قول من أنه لكولك لكن فإذا 

يتعمبه.وب الحديث، حكى إنإ محهإ 

عنهإ•الله رصي عاص ابن قول من لس أنه تم، إذن؛ ]٢[ 

.ط.العامرة( / ١ ٤ ١ )م/ مسلم® ءصحح حاشية ( ١ ) 



اثصمامكتاب 
—^=^^=======——=^ء=ش=س^ء؛٣٧٠=

الثالثاليوم ق مكة دخل وملم عليه الله صل الرسول أف الحديث هذا وي 
العثرينالحمعة يوم صيحة صثحها أنه التاريخ ق والعروق رمضان، من عثر 

قوعشرة رمضان، ق منها تسعة يوما، عثر تسعة مكة ق أقام وأنه رمضان، من 
قمكة إل حرج لام والالصلاة عليه الرسول لأن الأقرب،؛ هو وهذا شوال، 

النازليتحرى كان واللام الصلاة عليه والرسول مكة، إل الدينة ومن رمضان، 
ليله.عثرة ثلاث ق ياق لا وهذا فره، مق 

ائبم،محئوم،ةنمح،ٌنا
قنوةثكانوا شهاب،ث اثن داJ ^،. ٧١خديث  jiالإنناد :^١ شهابج؛ ١^، 

الناسحؤيزوثة أمر0، مى دالأحدث الأخيث 
عنمصور، عن جريئ، أحونا بن إنحاى وحدسا - ١ ١  ١٣

اتلهضل اممه زئول نام قاو: افهُعيا زنحي عثاس اثن عن طاوس، عن محاهد، 
قثربهمزاب،، فيه بإياة دعا ثم عسماف، يئ حى فصام رمصاف، وملمِق عليه 
هصام^١: ^ ١١رصي عثاس اثن دال، ٠^؟، يحو لحض أفطن يم الناس، لوام ثبماوا 

ا.أفطزل ثاء ونس صام، ساء فمذ وأفطر، وّنئم عليه الله صل الله رموله 

يحصمنه يفهم قد مآ5ها< يحل خص أفطن يم ١١عنه! الل4 رمى قوله -ا ١ ت 
قال!أنه البخاري® صحح ١١ففي كذلك،، وليس صام، مكة لحل لما أنه الناس 

القتالانتهى لما واللام الصلاة عليه الرسول أف مع الشهر® بقيه يصم ررملم 

عباسابن عن ( ٤٨٧٥)رقم رمضان، ل الفتح غزوة باب، الغازي، كتاب بنحوْت أحرجه )١( 
■^.١٥١رصي 



صرضانسطضشض4سيات

تركأته ومحتمل لام، والالصلاة عليه يصم لر ذلك وْع مرمحا، صار والحرب 
الحهاد.ق ومشغولا الاس، يدبر كان لأنه الصوم؛ 

حكمق فإنه أيام أربعة من أكثر أقام إذا الإنسان أن منه وؤ-خذ أنه ت الهم 
وترتيبالأمر، تدبير من يتمكن لن أنه يعلم والسلام الصلاة عليه لأنه المسافر؛ 

أيام.أربعة خلال ق الفتح ل ينعلق مما ذلك، وغير وأمرائها، مكة، 

الكريم،عد عذ ئماف، ص وكع، حدثنا كزمسح، آبو وحدثنا — ١ ١  ١٣
علولا صام، نن عل تعب لا قال: عنهإ اممه رخي عثاس ابن عن طاوس، عى 

وأظن.الثمر ق ومئلم علمنه اممه صل اممه رقول صام هد مذأظن، 
عدالمجتد"؛ابذ ~مح،ت الوهاُب عبئ حيكا ام بذ محثد حدثي - ١ ١ ١ ٤ 

اشصل اش زئول أف عنهإ؛ اممه رخي الله عبد بن جابر عذ أبيه، عذ جعثر، حدسا 
مصامالعميم، كولغ دلإ حى هصام رمصاف، ق نآثه إل المح عام حرغ وتئم علمنه 

بعدله مميل ثرب، ثم إليه، الناس لفي حش هزيته ماء، من بقدح دعا ثم الناس، 
الئصا٥ا((.أوكك، النصا٥ا ررأوكك، ممال! >^L؛، هن. الناس دلاكا!إلتجى 

الدراوردي"؛—يعني! العزيز عند حدثنا سعيي.، بن قثنتة وحد؟ناه — ١ ١ ١ ٤ 
وإدإالصثام، علمنهم ثس هد الناس إف ت له مميل ورادت الإنناد، تندا جعمر؛ عذ 

أ.العصميل يعد ماء من بمدح هدعا هعلث،، فيإ يتظئول 

أوكلث،العصاة! هال! وسلم عليه اممه صل أنه هوالسسلأ_، وهدا [ ١ ] 
عليهافه مجل برسوله يناموا ولر وحل، عز اممه رحمة يميلوا لر لأمم ؛ ٠٠العصاْأ 



اثممامكتاب 
—^=^=—^—=^——سش—٣٧٢ً—

العصر.لعد ينظرون والناس شرب، حنن وسلم 

يتحملونوأنم قريب، الغرب أن رأوا أمم عنهم اش رصي هؤلاء عذر وكأف 
أممفلو هديكم، من خر وملم عليه النه صل محمد هدي يقال! ولكن المشمة، هذه 

عماه.بامم وسلم عله الله مجل الني وصفهم ولهذا لهم؛ خرا لكان أفهلروا 
فتقول!هذا وعل 

هذا.ق النفلر وجهة وبينا سائما، قررنا٥ كإ فهوأفضل الصوم علميه يشق لم ن م٠ 
الإ.من ليس وصومه أفضل، حمه ق فالفتنر جره يمشقه ولو علميه شى من و" 
وقإلا الكمرة الشقة يتحمل لا أحدا لأن حرام؛ فصومه كيرا عليه ئى من وا 

اش؟الأخذ عن رغبة نؤغ قلبه 

حمثائار؛ ذ\نىو المش، ئن ذئثذ شته، م ثي و د1^؛!١ ١- ١ ١ ٥ 
;نمم. ص شنة، ص عئدث، ^^١ م! و د1قال م؛ ن قي حمض 

اللهعي بن جابر عذ الخض، بن عمرو بن محمي عن سعي، بن عبيالرحمن 

هدرجلا محرأى سفر، ق وسلم علميه الله صل الله رسول كاف هال! عبجا النه ريي 
هماJضائأ، ذظ ^^١! له؟(ا، ررظ همال! لهؤه، ظس زهد ظه، الناز ابجع 
ا؟الثمرا،ل موموال أق الإ مى ليل  ١١وسللم! علميه اممه صل افه رسول، 

منررثس وسلم! آله وعل عليه الله مجل فقوله وعمحصيص؛ ثعميم هنا [ ١ ت 
كانسواء صوم، كل ق مهللق سفر، كل ق عام هذا الثمر؛<، ق يصوموا أل الر 

ضرأُلأ.



^سانسطهمنيسنسيةواسوي جوازاسوم باب 

أنالإ ٌن ليس إنه • قال حما؛ قولا الثه رحمه العيد دقيق ابن قال لكن 
منليس لأنه الرجل؛ هذا ق بلغت كإ الحال به بلغت إذا السفر ق الإنسان يصوم 

وسلمعليه الله صل النه ورمول يثر، ليس فر الق الصوم إن يقول! أن المكن 
هذايعيب ولا بعضهم، ؤيفهلر بعضهم، يصوم عنهم اممه رصي والصحابة يصوم، 

الئ.من ليس صومه إن قلنات هدا إل الحال به وصلت من لآكن ذاك، عل 

الاللفغل بعموم انمرة أن الخإء محي المحروقة القاعدة أين قائل: قال فإذا 
أسب؟ البحصومجر 

وملم؛عليه الله صل قوله إن نقول: فلا اللففل، بعموم انمرة نعم، قلنا! 
الحاللكن غثرْ؛ ؤيعم يحمه، هو بل شل، الرحل هدا ق يعني الر® مى ررثس 

٠^١.السفر ي الصوم فيها يكون لا التي هي الرحل لهذا حصالت الش 
إلمحاج الخلب ق المسافر لأن الحاحه؛ السفر ق الفهلر إباحة سبب فائد٥ت 

هدا.

يفعلر؟أن افر للميتاح متى مسألة؛ 

المدينة.من حرج إذا اُبمواب• 

١(.٨ ٤ / الباري^)٤ رءفتح من ومعناْ )١( 





^ضانسطمنيلإس|ية
== ٣٧٥=س=====ثءءصًً=مح=ء=======ص 

علولا صومة، الصائم عل يعاب مإ زمصاو، عثه الله صل افه زئول 

١^؛(،عن إبراهيم، بن إسقاعتل حيكا الناقد، ■ضو3 حدمح، - ١١'١٦
الل4رسوو مع يعزو كنا هاو؛ عنة اممه رصي اُلثدري سعيد أنج( عن ثمحرْ، أي عى 

علالصائم يجد ملأ اكطؤ، ومنا الحائز، همنا رمصاف، ق وملم عليه افه صل 
حتن،دلك هإف هصام موه وجد من أف يروق الصائم؛ عل الممطر ولا الممز، 
حثن.دلك، مإف مأمطز صعما وجد مذ أف ويروق 

بنرسويد ^^، بن ومهل الأفعى، عمرو بن نعيد حدكا - ١ ١  ١٧
بنمرواف أحترئا نعيد؛ محال _j؛J؛ عذ ظئز ■^4^،؛ بن وحثلأ( نعيد، 

بنوجائر الخيري، شعد م عذ يمديث،؛ ثصزْ أبا سمعت، هال،! عاصم عذ معاونه، 
ثصومونل؛ا، علميه اممه صل اممه رسول نع تاهرثا مالأ؛ عنهم؛ افه رصؤ، الله عبد 

ث،جمإثل:ض.
محلإوهة،ةذمحقاو:يلم

افهصل اممه رسوو< مع ثاهنJا هماو،ث الثمر؛ ق رمصاف صوم عذ عنه اممص رصي 
الئائم.م المفي زلا الفطر، م الئائأ هألم:م، زنضاف، طيِفي نم 

هاو(تمحي عذ الأحمئ، حالي ابو حدسا ثّنيه، م بن أبويي ١—وحدثن١ ١ ١ ٨ 
رسولأصحاب، أف مني آنتا إف ههلت،؛ هال(! أعد، ل! قالوا هصمّت،؛ حزحعت، 

المقطئولا الممطر، عل الحائز يعيه_ا ملأ ينافروق، كايوا وتلم علمنه اممه صل افه 
يؤمله.عئها افه رؤي، عائنه عن داحترذا مليكه، ابذأي ملقيت الصائم؛ عل 

ه





اسلاكموإذانوش ا'جراإقطوافي باب 

أقوىوالفطر مصبموعدوئم، ررإثأكم ت آحر؛ منزلا يزلنا يم أئطز، مذ ومنا 
،uilزنوو تع صوم ز1قا كد :  Jliم ةه>نا، هزته، ؤلكٍت مأإهوا،<، ٣، 

يمبمذَِكِفياتجابر

العدومبيحةملاقاة أو عل دليل هدا عنه افه رصي معيد أبي( حديث ق آ ١ ت 
أحبرهمفيإ عنهم الله رصي أصحابه أمر وسلم عليه افه صل الرسول لأف للفهلر؛ 

الخهادأف عل هدا فدل عزمه، فكانت يفطروا، أن فأمرهم العدوغدا؛ ملاقو أمم 
الالمر ق لأنه الفر؛ أجل من لا عليهم وعزمه إياهم وأمرْ الفطر، فيه نحون 

العدو،من دنوا لما بل يفطر؛ من ومنهم يصوم، من ضنهم ينهاهم، ولا يامرهم 
والضالالخهاد >ين محمعون لأمم ليتقووا؛ بالفطر أمرهم غدا ملاقيه وصاروا 
يصوموا.أن يمكن ولا واشبا، 

قالتتار نزل حينإ اله رحمه تيمية ابن الإسلام سخ حدا استدل وقد 
الصوم،ْع نجاهد أن نتهلح لا المجاهدوزت وقال دمشق، أبواب عل رمقان 
العالياء،ذلك من ومنعهم والتقوى، القتال أجل من الفهلر بجواز النه رحمه فأفتاهم 
عليكمنحب بل مرصى، ولا مافرين لتم لأنكم ضلمروا؛ أن نحون لا وقالوا؛ 
الصوم!

الصفوفبين يمسي وكان جائز، الفهلر إن يقول! أن إلا أبى اش رمه ولكنه 
 )j بذلك،يمتنعوا أن أجل من ا-إقند أمام ياكلها حمزة ومعه رمضان ق الحهاد

ياكل،اش رحمه فكان فيها، صادقا إليها مهلمئنا فتوى أفتى عالر رحل هدا ؤيمولوا: 
والحمدفه.الخير، فيه وصار الخند، فأفطر 

Iللعل)ص:\<٥ »الأمحاراتأ( (، ٥٣العادء)Y/»زاد )١( 



اماثصيكتاب 
ٍ==^=====^ٍ==^=^سض= ٣٧٨^

عن\ذوف\؛آ يستطع ولا فاجر أو لص، أو عدو، داهمه من أيقا ذلك ومثل 
الصرورات.أبلغ من هذا لأن ثلث،؛ ولا يفطر فإنه بالفطر إلا وأهله ه نف

ثلايث،!رمضان ق وملم عليه افه صل الّثي وأسفار 
بدر•غزوة الألين 

مكة.فتح والثانية؛ 

قيكون أن يمكن لا لأنه ؛ ر عنه اممه رصي الدرداء أبٍا حديث، والثالثة؛ 
ثالثة.سفرة ق يكون أن ذللث، لازم فمن يدر، غزوة ق ولا الفتح، غزوة 

صحابي،مرسل عنه الله رصي الا.رداء أبى قول يكون أن يمكن ألا قيل• فإن 
ضرْ؟عن يرويه بمحيث 

إذالكن المصاحبة، تقتفي والعثة اش،ا، رسول ءمع يقول؛ لأنه لا؛ قلمنان 
الإشكال،زال مسلها شهدها وأنه بدر، قبل عته اممه رصي الدرداء أي إسلام ستؤ 

_.؛؛،_.إذا —هدا والفتح بدر غر ثالثة غزوة تكون أن يلزم لا أنه بمعنى 
ققال حيحإ أسلم؛ قد حينئذ يكن لر افّ• رحمه حجر ابن الخاففل قال فقد 

((رر١^٠٧ق رأيت لما الفتح غزوة السهرة هذه أن ظننت، كشت؛، وقد الباري؛،؛ اءفتح 
اهرسول رأبت، قال؛ الصحابة من رحل عن الرحمن، همد بن بكر أثا طريق من 

منصائم وهو الماء، رأسه عل يصن، وهو الخر، ق بالمج وملم عليه اممه صل 
قكانت، الفتح غزاة أن عل يدل فإنه ؛، أفهلرر الكديد فلمإ؛1^؛ الحر، ومن العطش 

رمضان،ق كان الثمرتين من كلأ أن عل الروايتان اتفشت، وقد الحر، شدة أيام 

نحرمحا،)ص:ا،؟م(.)؛(^ 
٣(.٠ ٧ / رقم)١ الفر، ق الصيام باب الصيام، كتاب مالائ،ت احرحه )٢( 



ءشاسلاليراذا باب
ًً==دً—^====^^=======٩^

رواحةبن اه عبد لأن بصواب؛ ليس أنه وعرفت ذلك، عن رحعت، لكنني 
وقدواحدة، سنة ق حميعا كانتا ؤإن حلاف، بلا الفتح غزوة قل بمؤتة اصتشهد 

كانتأنما فصح وملم، عليه الله صل النبي ْع السفرة هده ق الدرداء أبو استناه 
مناستمروا الدين أن الفتح غزوة أحاديث، مياق ق فإن وأيصا أحرى، سفرة 

وأحرجوحده، رواحة بن الله عيد أنه هدا وؤ، حماعه، كانوا صياما الصحابة 
يومرمضان ل الم وسعليه الله صل النبي ْع "غزونا • عمر حديثا من الآرمدي 

الخديحا. ٠١الفتح..•ويوم بدر، 

ا.اهر أملم قد حينئذ يكن لر الدرداء أبا لأف بدر؛ عل أيقا حمله يمح ولا 
رمضانق سافر وسالم عليه الله محل أنه ثحده ثيء أعل أن الأن• الهم 

رمحيالدرداء أي حديث، يستلزمه ما ومرة للفتح، وْرْ لبدر، مرة مراتر، ثلاُث، 
رابعا.مفنا هدا صار رمضان ق تبوك من رجوعه أن ثبت ؤإذا عته؛ اممه 

واضح،ا-اقكم لأف كببمرة؛ أهمية بيات لست، فالسألة حال، كل وعل 
لله.والحمد 

(.٧١٤ونم)الإفطار، ق للمحارب الرحمة ق حاء ما باب الصوم، كتاب الترمذي; أحرجه )١( 
)آا(ااغحالمري«)إ/؟،ما(.



امانميكءب 
ء==ًًء==^^=^^—ًً^ًًً—=ً= ٣٨٠

السفرواثفطرفي الصوم ارسيفي باب 

أبيه،عن عنؤ0، بن هنام ض لت، حديثا تمد، بن محه حدو1ا - ١ ١ ٢ ١ 
افهوتول، الأننص عنرو بن حمزة نأل( د1لئ،ت أنيا عنها افه وصى عاتشه عذ 

شئثثإل هصم، ثشث، ررإل ممال(ت ^، Jlق ١^٠^١م عن وتلمم عثه اش صل 
هأدطن'ا.

حديثازد"؛ !بن ~وهو؛ حماد حاJدثا ١^^١^؛، الربح ابو وحدئتا — ١ ١ ٢ ١ 
نال،الأنلص عمرو بن حمزة أف ؛ 14^؛^ ٥١رصي عائثة عن أبيه، عن هشام، 
١^؛،أنني رجز إن ،<، ٥١زثوو يا ممال،ت وتلإ•( عثه ؛ ٥١هل ، ٥١زئوو 

؛،.شئت، واقطزإل ثئت<، ررصمإر٠ مالت الئثر؟ ق أفأصوم 
خداهشام؛ عن ثئاويه، أثو أ-نينا عش، ئن يخز وحدتنا؛، -  ١١٢١

الصوم■أنري وجز ( Jiزيل-ت بن حماد حد"يث مثل الإنثاد، 
نمر؛ابن حدثتا محالا! كزو_،؛ وأبو ثثه، أبط بن بكر آبو وحديثا — ١ ١ ٢ ١ 

الإنأاد؛أو-^١ صهثام، ثلحو؛كلأمحا الئحيم;ن مد خدثتا زداوأثو:دكر: 
ه:إننيلص،أفاضأوامح؟

هارون!هاو الأيلل؛ تعيد بن وهارون الطاهر، ابو وحييتي — ١ ١ ٢ ١ 
معذ الخارث، عمروبن أح؛رفي ومح، ابن أحنJا— خوالطاهر! —وهال، حدئتا 

اشُوصمح( عمروالأنين، بن حمرة ص مراوح، م عذ الربثر، بن عنوْ ص الأنود، 
عوحتاح؟ههز ١^!^، ق الصنام عل هزه ى أجد ،، ٥١ننول، ^١ ^! أية ع1ه 

هحثن،أحد ممن اطه، من رحصة ررهي وتلم! عيه اش، صل اس، رسول، همال، 



ص؛رنياسممواسوفياسو
٣٨١ًء—ًًً^ًءًً^= 

ولمرحصة،ا، ررهي •حل«يثهت هارونِق محال عليه؛،، جثاح محلا يصوم أل أحب ومن 
رامناف«اردكز:

شيد;نص ئنيم، ;ن  jlj^iه ;ن ^ خدك! - ١١٢٢
فافه وصي الدرداء م عن الدزداء، أم عن اف، محي بن إنءعل عن 

ثديي،حر اؤ،ِق رمص مهر ونمثمِفي عليه اممه صل افه رسول غ حرجثا مال• 
اممهرسول إلا صائم فينا وما الحر، ندة من رأيمه عل يدْ لنفع احييا كاف إف حى 
رواحه.بن اممه وعد وتئم، عثه اطه صل 

صت، هشام;ن خدكا اشض، نشه ئن  ٠٥١صد ^^١ - ١١٢٢
نعت1كا كد الدزداء: ائو داJ، مالئ: ١^١؛ آم ص الدنشقئ، ^١^ نن محاق 

الث-جلإف حص الحر، سديد يوم ي أسثار٥ بعض ي وسلم عليه افه صل الله رمول 
علتهاممه صل اممه رسول، إلا صائإ أحد منا وئا الحر، شدة من رأسه عل يدْ ليفع 

ؤتدإ،ؤمداهينرثظ.

صومهأن الأول الألفافل ل عنه اطه رصي عمرو بن حمرة حديث ظاهر [ ١ ل 
واللام.الصلاة عليه الني ذخيرّْ تهلوعا، كان 

عثهاممه صل الله رسول يهال، جساح؟ار عئ ررمحهل الأحثرت ل كلامه وظاهر 
فقولهالواجب،، الصوم عن أل يأنه يقتفي اف...اا، مى رحصة 'ُهي وسلم. 

يصوم((أن آحئ( ومن مححثن، بما أحد رريئى وّامت آله وعل عليه اممه صل 
يعز،تلأرغهمحها•

عنها،ون،كتا صام ممن خر فأفعلر اممه بئحص.ة رحصا حا أخد قن أة ثلث، ولا 



اس__امضتاب 
^TAXسك—؛—

افهلأن عليه؛ جناح فلا أفطر ومن عثتها،، جنلخ ررملأ صام ومن 7بما، رصا وعدم 
تعالءدأُاحله.

أفضل.الفطر أن عل واصح دليل فيه ليس الحديث فهدا 
الصوم;ق وفال #هحنزه، ; الفهلر ق وملم عليه اش صل فال ئل: فإن 

»دلأجناخعثتهاا؟
*مهلفقال: أفعلر، إذا -محاحا عليه أن ظن محه اف رصي الصحابي( لأنه ماكا: 

التوهم،مقابلة ن، حسن يعني: ررهحثن،؛ وقوله: أفهلرت، إن يعني: حناح؟٠١ عؤ 
الصومترجيح عل تدل أحرى أحاديث وعندنا وهدا، هذا محتملا الحدين، دام فإ 

الواصح.عل المشتمه محمل فإنه واللام؛ الصلاة عليه الرسول كفعل، 

ؤ،أو الصوم، 3، أتم،: احتإل، فيه حناح؟اا عل »دهل عنه: اض رصي وقوله 
فقال:أفهلر؛ أن إل، حاجة لا قوتم، أنا يقول: لأنه الفهلر؛ ؤ، أنه والذلاهر الفهلر؛ 

ومحتملمحسن،ا، تتا أحد ررممذ الفهلر، يعني: أنه الظاهر اف،، من رحصة رريي 
الصراحة.بذاك صرثقا ليس فهو العكس، 

فيه؛شبهة لا ما عل محمل أن محب المحتملة الصومحن إن قلما: ك،ا لخن 
وملم.علميه افة مجل النهم، لفعل، أفضل، الصوم أن فيه شبهة لا واليتم، 

**



بمئ1تديمءرهتاسوساج اسماب باب 

نوفخننم ينومان القفرفناج اثناب، باب 

عمثرعذ الم، أي، عذ مالكه، عو قرألمه مال،ت عمى بن عض حدثنا - ١ ١  ٢٣
عزلهيوم عندها ممازوا ثانا أف الحارث؛ بنج، المصل أم عن عباس، بن اش عبد مول 

وتضهز.'وقاو هوصائم، وتضه-إ.' مماو وسلم؛ عثه اش صل اف رئول صيام 3، 
.هثربه بعرمه بمنية عل وهوواقف، لبن بمدح إلتث هأرسلت، يصانآ، ليس 

الثم؛اتجا عن مهيال، عن عمر؛ ابا وابن إبراهيم، بن إنحاق حدثنا " ١١ ٢٣
مني،ؤءاَل:صضتنلأمص

صتلاي، وم:ن محي ^كا >ب،، زثي:ن م - ١١٢٣
عمؤرعن وقال. عيينة، ابن حديث نحو الإنثاد، بهذا الثصر؛ أي ساؤ عن سفيان، 

٠٣١٢١ئول 
أ-؛ويوف، ابن لحدثنا الأيبئ، نعتد بن هاووف وحيض -  ١١٢٣

أنثلحدته؛ محئ الهُ زخؤ لإاس انن ؛زق ^١ أن لحدثه؛ ؛^ 11ي أن تتو؛ 
افهصل اممه رمول أصحايت، من داس سك، مولت عنها افه رجي المصل أم نح 
وتلم،عليه اممه صل اممه ْغنمول ويحنتيا يومءيه، صيام وتلمًفي علة 

مثريه.بعرقه، وهو لبن فيه ثم، إثه 

أماعنها اف رصي ذكائها س وهذا ممطر، وملم عليه الله صل أنه فتيرأ، [ ١ ] 
ؤمنسامع فمن وأجابه لومثل لأنه 7ءذا• وملم عليه الله صل الرمول إل أرسلت، 

هذاصار ينفلرون؛ والناس وشرب، واهف، وهو سر عل كان إذا لكن سامع، غر 
سمع.إذا مما أكثر الذهن ق م\كثا يفأ إذا الثيء إف ثم أبلغ، 



اماثصهكتاب 

اضرصي الفضل لكن محهم، اممه رصي عباس بن اف عبد أم هي القفل وأم 
أكرمه.عنه 

أخ(وهب، ابن حدينا الأكى، سمحد بن هاووف وحدش - ١ ١ ٢ ٤ 
ص؛؛^، ٥١نصي لإاس تقيينض،ضمحبتياين صٍ 
صة1مق مت5وا الناس إل مالثأ أيها ونئأ عليه ^ ٥١صل القي روج محمويه 
الموحلأد_، ميموثة إليه يارمثغ ءق يوم وسلم علنه اممه صل اض رسول 

ينظئولإلنهااُ.والنأس منة، مثرب الموقف، وهوواقفِفي 
واحد،مكان ل كانتا عنهم اش رصي الفضل وأم ميمونة إن يقال؛ ربإ [ ]١ 

افهرصي ميمونة أتبما فلن والثاف عنها، افه رصي الفضل أم أما ظن الرواة أحد وأن 
عرفة،يوم ل ثرب، وملم علميه افه مجل الني أن هو المهم بمر؛ لا وهدا عنها، 

صائم.غيرِ أنه عل ذللث، فدثا 
ضرمن بعده والتي قبله الي السنة يكفر عرفة يوم صوم أن نعرفج وبه 
لأنهمالدعاء؛ عل يممووا أن أجل من يصوموا أن يجغي فلا الخجاج أما المئجاج، 

قميا لا الكل، يلحمهم والإلحاح— الدعاء يكون النهار آخر ~وذ، صاموا لو 
والحئ.الصسفح أيام 

عرفةيوم الصوم عن مى وسلم علميه الله مجل الرسول أل ورد ما وأما 
أندون استحباب( )باب اممه؛ رحمه الرحم قال ولهلا صعيف؛ فالحديث بعرفة 

صعيفح.النهى حديث، لأل النهي(؛ يقول•)باب 

(،٢٤٤٠رقم)يعرين، عرفان يوم صوم باب الصوم، كتاي، وأبوداويت ٣(،  ٠٤أحد)آ/أحرجه ( ١؛ 
عنه.اش رمحي هريرة أي عن (،  ١٧٣٢رقم)عرفة، يوم صيام باب الصيام، كتاب ماجه: وابن 







ب1بصؤمسمء1شوراء
====ض==ًء^ً=د=^ء==—=٧٨٣==

القلب،نينة ١٠١٠ق خيار  I،jl_ولكن التنرح، ق خيار هدا إن يقال! ولا 
بهتثست، ل؛ ما لكن يدعه، أن حرج فلا الأقوال من قول إل قلبلثا يهلمئن لر فإذا 

مءررومن وسلم• عليه افه صل قال _^، بوجوبه؛ شت، لر السنة وهنا السنة، 
خيار.فلا بوجوبه التسة لوثيتمتؤ أما ه1يدءهاا، 

ولماالخاهلمية، أهل يصومه كان عاشوراء يوم أن الأحاديث، هده ق قيل! فإن 
فكيف،؛، يصومونه كانوا اليهود أف رأى المدينة وسلم عليه ايئه صل الثي قدم 

الرادقائل؛ يقول قد أنه عل وهؤلاء، هزلاع يصومه أن مانع لا فالخواب،! 
معالتأؤيل هذا إل حاجة لا يقال! لكن جهل، أهل لأنبمم اليهود؛ بالخاهلمية 

يصومونه.كن.لائ، واليهود يصومونه، الحاهلية أهل أل ماغ ولا المعنى، وضوح 

منالذي اليب هو اليهود يصومه كان أحلمه من الذي الجب همل يمن 
المشركون؟يصومه كان أحلمه 

نفلر.إل محتاج هذا ابواب• 
اليهودورأى الل.ينة، وسلم علميه اطه صل الني هد>م عندما قيل! فإن 
يصام؟كان أنه يعلموا لر كأنيم عنه سألوا عاشوراء يوم يصومون 

هليصومونه؟ كانوا لماذا اليهود: يسألوا أن أرادوا كأنبمم بل لا، فالجواب: 
اوعره؟قرسى، عندأ اللمرى سب الهو 

٢٠رنم)عاشوراء، يوم صيام باب الصوم، كتاب I البخاري أحرجه )١(  كتابت لم وم(، ٠٤
ءنه،ا.افه رمحي عباس ابن عن ١(  ١٣رنم)٠ عاشوراء، يوم صيام باب الصيام، 



انممامك_ءد، 
=ًء==ٍ==^^^ً==^ٍٍٍ^^=ست=ٍٍ ٣٨٨^=

كشر—؛ابى —يعنى! الولد عن آبوأسامه، حدسا آبوكزيب، حدسا — ١ ١ ٢ ٦ 
اشصل افه وسول سخ انه حدثه؛ عئهإ افه وصي عمر بى اممه عبد أف ياخ؛ حديي 

مثىالخاهه، أهل يصومه كال يوم هدا 'رءإن عاشوراء؛ يوم يمولِفي وملمم عليه 
اشزصى الإه عبد وكال أذ أحث، ومذ مئضئه، يصومة أن أحث، 

ص1امه.عنهلأمبموثةإلأأليؤافي 

أثرخدنة ^٤، غدك ظف، ر نن ك محئن نطم ا-أاا- 
غنةاه وهى ئم نن اه قي ض ثايع، ئزنى الأم، نى اش محن نالك 
حديثمثل قدكن عاشوراء؛ يوم صوم وملم عليه افه صل البي بمد ذكر قال• 

الل4ث،ينتشؤاء/

بنعمر حدسا عاص٠٢، آبو  J_1^١^!^، بن أخمد ١—وحدسا ١ ٢ ٦ 
افهرصي عمر بن اش عبد حدثي اممه، عبد سالمُبن حدسا العنقلأئ، ثيد بن محمد 
يومررداك ممال؛ عاموزاء، يوم وملم عليه افه صل افه رئول بمد يكر قال• عيا 

ر'كه،ا.ماء ومذ صامه، ماء ئمذ الخاهله، أهل يصومه كاف 

مماو:ده،م هذ خميئا ^:٢،؛ ؤ1دو شته، م ئن م و د1غدكا - ١ ١  ٢٧
يزيدبن الرم بمي عذ محارة، عذ الأعنم، عن أبوئثاؤيه، خدثنا أبوثم؛ قال 

إق١^ محني، أتا ^١ ؛ مماJ يتعدى، وص ، ٥١عد عق قيى بذ الأمغث، يحق ثال؛ 
ثاشوزاة؟ثن؛ ئا تدري ذغذ قاَل؛ قاشوراة؟ ثزم اتزم \ث4و قثال؛ الغداء، 

أذمق يصومه وتئ؛ عليه اف، صل اض رسول كاف هويوم إما قال؛ هو؟ وما قال؛ 
ركة.كزيب؛ وئاللإو زك• سهن ثزل قأ، رمص١ل، مهن سرو 



j،^_uU يوم
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■ثريث،خدي قالا: شخ؛ أنجر ئن زءذ عزف، ئن زهي زعدكأ - ١ ١  ٢٧
زق1لأ:قونزلزتصالةع.الإنتاد، ضالأص؛ها

تجدبن وءش وكع، حيكا ئتبه، م بن بكر أبو وحدثنا - ١  ١٢٧
ئنكش عدكا وُ-؛ -زالظ خام ثن محي )ح( ثمان. ص اشئان؛ 

بنمنس عن عمثر، بن عء1رْ عن الياثي، رتل ئمياف، لحدكا تجيد، 
يا: مماJ يأكز، وص عاشوزاء ين؛ ، ٥١همد هق يحل ص ثن الأشعث أن تكن؛ 

رك.نًقوةةئ؛  iSقاو: ضائأ، إف قاَل; ثكل، ١^ ًي.، محا 
لحدقامنصور، بن إسحاى عدقا لحاتم، بن ئد ذخدى ١—  ١٢٧

علمس بن الأشنث دخل قاو: علمنه ص 1^، عن تمحور، عن إنزامحل، 
يوماليوم إل الرحمن، عبد أبا يا سال؛ عافوراء، يوم يأكل وهو ننعود ابن 

قإليرك، ان رمق ثرل قلتا رمصان، ينزل أذ قبل يصام كاف قد قثال: عاشوراء، 
ئاطتب.

أحآرثاموسى، بن ، ٥١عسي عدقا ثخ، أف بن بكر آبو عدقا — ١ ١  ٢٨
تمرْبن جابر عن ثور، أف بن جنمر عن الشعثاء، أف بن أشنف ض ثياف، 
يوممنام يامرثا وتلمم عليه اش، صل اممه رسول كاف قال: عت، اف، رمي 

زخأئزنا، ُ:P زنفاف رض ئؤا همدة، زقناسك م، زها قاشوتاة، 
هميه.يتعاهد.وا ولم يئهثا، 

عنيولى، أح^ربي ومح،، ابن أحثرثا عش، بن لحزمله حدتي - ١ ١ ٢ ٩ 
حطنانماف ى بن ئناوثه تجع محه اوحمن؛ عد بن حمد شهاُب، ابن 



اهاثممكتاس 
====ء=ً========محغ=ً ٣٩٠^

أهليا ■ئلث\وكلم أين ت ممال عائوواء يوم حطيم ؛ — يدمها هيئة —يعنيِفي وا,لوو؛ؤ 
يومراكدا اليوم؛ قدا يقول وسلم عليه اممه صل افه رسول سممت ا1ديك؟ 

يصومأو مدكم أحب مثن وآناصائم، صيامه، علتئم اطه يآكتب ولم عائوراء، 
منثقطن«.بمطز أو أحب وس محليصم، 
بنمالك أحآربير وهسا، بن اطه عد حديثا الطاهر، آبو حدسي — ١ ١ ٢ ٩ 

يمثله.الإستاد، هدا ق سهاب؛ ابن عن آنس، 

:ندا١^؛،؛ عن ي ئخاف؛ن خدكا ئس، ابزم - ١  ١٢٩
صائم،ررإق اليوم؛ هدا مثل ق يقول وسلم عأيه اممه صل البي سبع الإسناد؛ 

ويومح،•مابل4 باقي يدكن ولم هكمءد يصوم أذ شاء يثن 
ئمح،أنيثاص،صمي،صسين

وسلمعليه اممه صل افه وسول قدم قال،؛ عنه، اممه رصي عثامحن ابن عن حبتر، 
اللومهدا ممالوا؛ دللث،، عن هئملوا عاسوراء، يوم يصوموف اللهوي قوحد الدية، 

له؛ثعظج يصومه قنحن فزعوف، عل إنرامحل، ونح، مونح، محه الثه أظهر امحي 
بصومه.قأمز مئ5م«، بموض أوؤ، رريحن وسلم؛ عليه اممه صل البي ممال 

جعثر،بن عن حميعا ياي؛ بن وأبو؟كر بسار، ابن وحدساه — ١  ٠١٣
ذلكا.عن قن؛اكم وهال،؛ الإساد، ت؛تدا بئر؛ أي؛، ص فعبه، عى 

ئنقداه صأئوب،،ص ^، غدثثا نحن، م اثن زخدض ١-  ١٣٠
اممهصل افه رسول أف عمحا؛ اممه ريي عباّر، ابن عن أبة، عذ جبثر، بن مّمحي 

اش،رسول كر سال، عاسوراء، يوم صياما التهود موجد المدية، قدم وسلم علميه 



uU  ءو4م سم
٣٩١ًف—=_=====—ءء—ء—ء^=^ 

٢؛؛^،يوم هدا ممائواث صومود4؟،<، الذي اليوم هدا 'رما ون-لمت عليه اف صل 
ثحىم٠^5نا، موتى مصاته وموته، ذز-ءول وعرى وموته، موتى فيه اممه أنجى 

بموّكىوأدل أحؤ، ُكص ونلم' علته اف صل الله وسول ممال مومه، 
ا.؛،^ ٠٥٧وأتن ونللم، •كاته اممه صل افه زئول مصاته 

تعص،حدسا ١^١؛،، عبد أ-ئوثا إبزاهيلم، بن إنحاى وحدسا — ١  ٠١٣
ينمه.جبم؛ بن تعيد ابن عن مالت انه إلا الإنئاد، غدا أيوب؛ عذ 

وملمعليه الله صل ال؛ي أن ظاهرْ أن وهو إشكال، الحديث هدا ق [ ١ ] 
ربح،ق كان بل عاشوراء، ق ليس قدومه أن ومعلوم قدم، ح؛ن صياما وحدهم 
الله.رحمهم العالإء بعض عند إشكالا فاوجب 

)بالثنةبالفحول يورحون وكانوا التاريخ، غروا اليهود إن دالت من فمنهم 
عليهمومى فيه اللص نجي الذي اليوم عندهم عاشوراء يوم فوافق الشمسية(، 

اللهصل الحم، مدوم يوم وامح( وقومه فرعون وأهلك وقومه، واللام الصلاة 
الهلالية.الأشهر يسرون لا لأغر_م ربح؛ ق أي• وملم، عليه 

الثوريةيعنى لا اليهود؛' لوجد ١^■^، ررمدم قوله• إن قال• من ومنهم 
ؤآثرترأكث>مممحلتعال؛ قوله ل كا التعقيب لغم تأق قد الفاء لأن والتعقيب؛ 

تصحلا الأرض أن العلوم ومن تا-لجتُ؛ا"ء، ه مم|جآخ؟ر،نحصثئ؛ م>كالكمأوماء 
الأرضتصح نباتاما وتنمو الشات، اممه ييئ أن يعل، لكن ليلة، 3، خضئْ 

لكنالزواج، عقد ق له يولد فلم له*، فولل• فلأن ®تزوج يقولون• وكا محضره، 
هوالزواج.الولادة سب أن المهم أوأكثر، شهور تعة يعد 



اثصئامكتاب 
^===ً=ء=ً==^ً=^ًسض= ٣٩٢^

اليهودأن ^،y; فالأص الأول الوجه عل قيل كإ الأمر لكن إن حال: كل ضل 
الذياليوم فوافق الشمسية، الأشهر واعتمدوا الهلالية، بالأشهر التاريح تركوا 
اللهصل الرسول قدوم يوم وافق وقومه لام والالصلاة عاليه موسى فيه الله نجي 
فيه.إشكال لا وهدا المدية، وسلم عليه 

يعقب.لر ؤإن فمهل للترتيب تكون فد التعقيب، تقتفي لا الفاء إن أويقال! 
إشكالاتوفيها حدا، حدا كشرة عاشوراء ق الأحاديث حال؛ كل عل 

أنأحب، فمن المعادءارا'، »زاد ق انله رحمه القيم ابن علميها تكلم وقد عفليمة، 
جدا.فهومفيد إليه 

المعنىتركه؛ إنه ثم ماء ومن صامة، شاء ءيمى سق: فيإ قوله لآكن 
الوجوب.أبْلل بل الاستحباب، أبعلل أنه لا حيرِهم، أنه 

لاموالالصلاة علميه الرسول يصوم كيف أنه وهو احر• إشكال هنا نم 
وهليصومونه، واليهود يصومونه، الخاهلمية وأهل عنهم، اللص رصي وأصحابه 

هالاإلأمشا-يةللجافية؟

والحاهل؛ين،اليهود مشاركة من يمنع لا فانه مرعيا المسب لكن إذا فيقال: 
فنحنوقومه، فرعون وهلاك وقومه، واللام الصلاة عليه موسى يجاة هنا وهو 

أحيرولكنه بؤم، يسبها صومنا يعد لا فلذللمثؤ الناسبة، هده ق معهم ممتركون 
منأحلمه.همع والدي به، أحدوا الذي يالست، 

مشوحة؟واللام الصلاة علمه موسى مرمة الت، مل. فإن 

)ا(»زاداس«)أ/آ"ا■(.



uU هاشوراءيوم وم محم
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ارثحنوقال! الشريعة، هذه أقئ والسلام الصلاة عليه الرسول فالخواب! 
يردلر ما لما شئ قبلنا من سرع )أن هي القاعدة أن واعلم مك5ماا، بئوتى أول 

هأثني، مهذئهم أس هدى آلي ^^^٠ تعال! اش لقول بخلافه(؛ شرعنا 
١[؛١ ]يوش:؛ ه ^^،ألأم، بمر؟ ؤ تعال! ولقوله لالأنعام:-ا'[، 

بخلافه.شرنا ورد إلاإذا 

*ه

أنوأسامه،^^١ مالأ! دْني؛ وابن سبه، أب؛، بن بكر أبو وحيكا " ١١٣١
وصيموسى ي عى سهالب، بن طارؤا عذ منيم، ين، محس عذ عمثس، يا أص 
اممهرثول، يمال، عيدا؛ وقخدْ اللهوي، تعظمه يوما عاقوراء يوم كاف مال،! عنه اش 

ان؛م«.ررصوموه وسلم! عليه اه صل 
العمنس،ابو حدثنا أسامه، بن حماد حدثتا المنير، بن أحمد وحدثناه — ١  ١١٣
بنصدمه محدثمي ا؛وأسامه! دالا وزاد! مثله، الإسناد— —تندا مدكن مس؛ أنوي 

عنه؛ ٧٥١رمحي موتى م عن شهاص، بن طاوق ض منيم، بن محس عن عمراف، أ؛ٍ( 
فيهوLJنول عيدا، بمخذويه عاشوراء يوم يصوموف حو أنل كال مال،• 

اسماا.،مصوموه وتئآ.' عليه ^ ٥١صل اممه وسول، ممال، وسارمم؛ حليهم، 
ماJ^، ض حمثا ١^؛ زئوو ننمشته، خدكاأتوو - ١  ١٣٢

اللهرصي عباس ابن سبع يزيد، أف ين الله عند عن عيه، ابن، حدثنا بكر! أبو 
اممهصل اش رسول، اف علنت، ما ممال،! عاشوراء، يوم صيام عن وسيل عنهكا؛ 

^١إلا شوا زلا ١^، إلا؛!١ الأfام قل مضيه :طك م:دزئا زني؛ قؤه 
زمصاف.يغني! الشهز، 

ُ,



اهاثممضتاس 
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حزج،1^، أحآزئا اوراق، عد حدسأ زاؤع، بن محمد و-حدثني — ١  ١٣٢
.^١٢هدا ينمنييد؛ِفي اش عثد أنيزٍ( 

كثهالأمان يصومه أن الثنة من ليس اد>رم شهر أن عل دليل هدا ق [ ١ ] 
عليهالله صل النتي بقول نيلا مافر رحمه العلم أهل بعض إليه ذهب، لما حلامحا 

اهرصي عائثة مالت، ولقد ؛، ادمم،اراممه ثهؤ زمصان بند الصثام ررأمحصل وّالمت 
٠ثعبان ق منه أكثر شهر ق يصوم لا وملم عليه افه صل كان عنها• 

تيعني الحرم® افه نهر رمصاو بند الصثام ررأمحصل ت قوله يكون هدا فحل 
يتفقالذي هو وهدا كله، الشهر الإنسان يصوم أن الراد وليس محرم، ي الصيام 

عباسابن ذكره والذي وسلم، اله وعل عليه الله صل البي عن الثابتة السمة ْع 
الأنه وذكر كله، السهر صوم وذكر عاشوراء، يوم صوم هنا عنهإ القه رصي 

رمضان.إلا شهرا يصوم 

محرم،شهر جيع تصوم أن الثق ص ليس أته المسالة! هاوه ق الحق هو وهذا 
دونه.كون بل ثعبان، صوم مثل أيصا يكون ولا فيه، الصوم ص محثر ولكن 

عرفة؟يوم من أفضل أنه عنها افه رضي هماس ابن قول يقتضى هل قتل؛ فإن 
الواقع.مطابقة يقتفي لا العلم ويمي يعلم؛ لر هويقوله! فالحواب! 

ئيد

عنه.انله رصي هريرة ل عن ( ١١ ٦٣رقم)الحرم، صوم قفل ياي—؛ الصيام، كتاب، ت ملم أحرجه )١( 
الصيام،كتاب، لم! وم(، ١٩٦٩)رمم ثعبان، صوم باب، الصوم، كتاب، البخارىت أحرجه )٢( 

(.١ ١  ٥٦)رقم ضر...، ق ه الض صيام باب، 



uu اىد4مسامدء1ش«راء
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uU  ٧٠ينإسام أي^^^
بنحاحس، ص ا-بؤاح، بن وكع حدسا شيبه، أي( ابوبكربن وحدسا — ١  ١٣٣

متوثدوص عئهنا الله وصي عباس، ابن، إل ائثهيت مال' الأعرج بن، الحكم عن، عمر، 
هلالرهمث إذا ممالت ■ءاموراء، صوم عى له• مملئ رمرم، رداءْ,في 
ون1لمعلته اممه صل اض رئول كاذ مكيا ملئ: صاج، التابع يوم وأصبح ماعدذ، 

هاو:مململاا.بموثه؟ 
بنمتاؤته عى المطان، تعيد بن عض حدسا حاتم، محمدبن وحدثي — ١ ١  ٣٣

متوئدوص عنمحا ايثه وجي عباس نألف ماوت الأعرج بن، امحم عيش عمرو، 
عمر■حاجب؛ن، حديث، بمئل عاشوراء؛ صوم عن رمزم عند رداءه 

عاشوراءأن( مدهبه ( عباس؛Ljابن س تصرح هاّ*ا الله• رحمه النووي مال -ا ١ ت 
العربفإن الإبل، إظ،اء س ماحوذ أنه عل ويناوله المحرم، من التاسع ليوم اص 

السبة،هذه عل الأيام بافى، وكدا ربعا، الورد أيام س الخامس اليوم تمي 
عاشوراءأن إن، والخلف لفح المن العلمإء خماهير وذهبح عئزا؛ اكامع فيكون 

تقديروأما اللمفغل، ومقتفى الأحادسثح، ظاهر وهدا الءمم، من العاشر يوم هو 
اها. فبعيدر الإءل،اء س أحده 

»كنمال: وسلم عليه الله صل إنه قال: ه نفعنهإ الله رصي عباس وابن 
فالمعنى:، مل،ر مايت، وملم عليه افه صل وأنه ١^١٠^^١٠، لأصوهن مابل، إل، محت 
الهلال.فيه رأيت، الذي اليوم بعد س تسعا اعدد 

(.١٢)a/النوريء ®شرح ( )١ 
(,١١٣٤)رنم عاشوراء، يصام يوم أي باب الصيام، كتاب ملم؛ أخرجه )٢( 



كتايااثممام
صددصد^صصد^د=^=طدكصد===٦٩٢ 

بذحيكامحص مريم، م ابن حدتنا اظوائ، عئ بن الخس و-تدثنا - ١ ١ ٣ ٤ 
يقول!الري طرف بن عطماف آبا نجع انه اميه؛ بن إنهاعيل حدش ايوب، 

اللهصل الله رسول صام ح؛ن يقول؛ عنهنا الله رصي عباّى بن الله هبد نجعت 
اللهويتعظمه يوم إثه افه، رسول يا قالوا؛ يي وأمر عاشوراء، يوم وتلم عثه 

افهُشاة ئ الiJ النام كان ااهإذا نطي: اللهُعفي تئولاممه»ثل مماو ^١١^١^، 
ادلهُضل ، ٥١١ننول لإو خز اقبل الخا؛ ات قلي قاَل: الأابخ«، ال؛نم صننا 

محوطلمااُ•
عنوكع، حدسا قالا؛ وأبوكنب؛ ثيثه، م بن آبوبئقر وحدسا " ١١٣٤

اللهعند عن ^ -لعلة عنتر ثن افه عند عن عثاس، بن القاسم عن ذق، \لي ابن 
إلميت كن ١١وطر؛ علنه اممه صل اممص رثول قال قال؛ عنه، افه رؤي عباس بن 

بمنيم؛عائوراء•مال؛ دقردالإمبكر• مابو(لآصوسالتابع®• 
عنيعدل أن أراد واللام الصلاة عليه الرسول أف الحديث هدا ظاهر [ ١ ] 

اليهودأن له ذكروا لما التامع اليوم إل العاشر، اليوم أي• عاشوراء يوم صوم 
قدلكن يعظمونه، كانوا الذي اليوم تعظيم ل اليهود نحالفة أجل س تعظمه كانت، 

إلمفاثا التاسع يصوم أن أراد وسلم علميه الله صل اله تبتن أحاديث وردت 
أنأمر وملم عليه افه مجل أنه بدليل الصفة، ق المخالفة فتحصل ؛، العاشرر

ا.أويومايحدْر يوماقبله يمام 

 ١( C عباسابن عن ١(  ١٣٣)رقم عاشوراء، ق يصام يوم أي باب الصيام، كتاب، لم؛ مأحرجه
•١٢٣اش رصي 

)؛آ(أ-مجهالإنمأحمد)ا/اإآ(،واينضط)هبم؛ا(.



uU اييومسامالئش>راء
ئد ٣٩٧—ًًس—ض——=^^=^^ًً^^ء== 

اليومصوم إن قائل• يقول حتى إشكال، السألة هده ق يبقى فلا هذا؛ وعل 
ي؛نالحمع أمكن إذا فيقال! اليهود، لخالقه التامحع اليوم بصوم سخ العاشر 

عليهالله صل قوله معنى أن فالصواب الشح، إل العدول نحز لر الصوص 
اليهود.لمخالفة العاشر ْع يعني! الثامع،، ارلأصوس وملم! 

هوبينإ حياته، احر ل المخالمه وسالم عليه افه صل الرسول ذكر قيل• فإن 
المدة؟هده الموافقة ق استمر فلم يصوم، كان المدينه قدم حينإ 

فتححتى الكتاب أهل موافقة بحب، المدينة إل قدم ما أول ل كان فالخواب! 
الشكل.ل وافقهم ؤإن عنالمهم صار ثم مكة، 



اساه، كتا،
XU س==سشمد=^——==_=—===

ضثشاءضصسخينم

صص-؛ ان -م: خاتأ محئإذسطكا ه ١-  ١٣٥
اشوو رث بعش محاو: انه عنه؛ اممه رصي الأكؤع ين تلمه ض محي، بط ين يزيد 
منالناس! يودذِق اف دأذرْ عاشوراء، يوم مذأثلم رجلا وتلم علته اممه صل 

 [ ١ t وعلالصوم، وقت، بدحول الناس إعلام مشروعية عل دليل هذا ل
أوصيام،،، ررصيام، يقولون! الأسواق محوبون ابما مالناس يفعله كان فإ هذا 

لأنأصل؛ له يكون الصيام بدخول للأشعار بالبنادق أو بالداير، يضربون 
وألاليوم، ذلك الناس يصوم أل ينادي مناديا وملم؛من، عليه الله صل الرسول 

نزأفهلرفليم.

محوز؛ولا ومنكر، غلهل الحور أجل من ؛- ٠١٥٣بالدف، الضرب قائدة؛ 
\ذثو؛آ،به حاء التي الخدود ق إلا يجوز لا اللهووالمعازفج، آلأيت، من الدف لأف 
الأصل.هو هذا 

الإيقامحلأما فيجوز، عنه افه رصي بلال يفعل كان كإ بالأذان نادوا ؤإن 
الإيقاخل.إل محتاج أنه أوعرفا أوصاه سواء به باس فلا الامد 

٠٠*



سوو44هاقوداءضكف ض ام باب 

بناققل بن بئر حدتا المدى، ثالإ بن م أبو وحدش " ١  ١٣٦
أرسلت مالت ■^١٤ بن معوذ بب الربح ض بن؛^١١!،، حدس! لاحق، 
:ojilخو'ذ او الأتمنار زى قاشوزاآإل غداة ؛ Ljافُظوؤ ضل اض زئوو 

مآكنايومه، بقيه مليم ممطرا أصح كاف ومن صومه، مليم صاح اصح كاف من 
المنجد،إل وئدهب اش، ثاء إذ منهم المثار صياتا وتحوم ثصومه، دلك، بغد 

عندإيا0 أءط1ناها الطنام هل أحدهلم بكى 3إدا العهن، من اللب لهم هجعل 
١لإدطارا١ا.

الأمرق اش،، شاء *إن قول! يصح أنه عل يدل لا ^٠٠ ٥١شاء ارإل قولهات [ ١ ت 

عنأدري ولا مقحمة، أنيا أعالم— وافه — ظني ق اللفظة هذه الأول؛ 
تحقيق.إل فتحتاج صحتها، 

بكماطه شاء إن ®ؤإنا مثل• افه، يمشيئة نصومهم أنا المعنى؛ أن والثال؛ 
محمق.بالوني اللحاق أن ح لاحقون(( 

افه،ثاء إذ منهم المنار صبيانا ونموم ثصومه، دلك، بعد *مكنا وهولها؛ 
الطعامعل احد بكى مإدا العهن، من اللب كثآ ثجعل المنجد، إل وثدهب 
الطعامنألوئا *يإدا قوله؛ وهو اكاق، اللمففل يفئرها الإمطار® عند إياه أعطتاها 

'صزتهلم«. أغطياهمآكيلهنمحرمحثوا 



اماثصيكتاب 

بنحالي عن العطاو، تعثر أبو حيى ثش، بن ءض وخدننا، - ١  ١٣٦
اضرنوو بعث ؛ cJiiعائوراء؛ صوم عى معوذ بث الربح مالت محال• دكواف 

محال!أئه عتر بئر؛ كديث يدكريمثل الأنصار. قرى ل رنله وملمم عليه اه صل 
الثنتهأغطتن، الطعام نتأ!^jI ^١ معنا، به ثدهب *^،، ١١مى اللعثه كز ويتنمع 
'•صونهم عكامحموا ينهيهم 

منهاتفوائد فيه الخاودث« هدا ]١[ 

الصوم.وقت ُال.حول الناس مناداة من إليه أشرنا أن سبق ما ~ ١ 
أنأجل من اف؛ رحمهم العلياء قال بان.للث،، وأمرهم المحغار تصويم ٢— 

العال،اءبعضن وقال يطيقه، صار إذا أي! الإطاقة، الصبي وخل عليه، يتمرنوا 
®مرواهوله! ق عشر— إل سع من ت —يعني الصلاة به حدد بعا نحددْ افه! رخمهم 

م idوهز علبجا ثاصرثوهلم بخن، شنع محاءُ ناJا ئالئلأة أزلام 
وبناءبالإطاقة، يحلق أن فينبغي أكثر، الصوم مشمة لأن نظر؛ فيه ولكن ؛• رمخز" 

أياموق عثر، من أكثر بلغ ئنن إلا يطيقه لا الصيف أيام ق مثلا نحتلفح، ذللئ، عل 
سخن.أومع ثعان له من يهليقه الشتاء 

مناليوم، بعض يصومهم الصوم أولاد، يعود لكي الأباء بحض تشيه: 
يتهلؤعأن للإنسان محوز أنه ذهنه ق يكون لأنه هدا؛ أرى لا وأنا مثلا، العصر 

يرضاه.لا أئنا يرى حتى فيكمل يطيقه كان إذا أنه فأرى يوم، بنصف بالصوم 

رنمالصلاة، الغلام يوم عتى باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ١٨٧/٢)أحد أحرجه )١( 
محيما.اطه عمرورصي بن الد عد حدينا عن (، ٤  ٩٥)





اهاثهس( ضنائ
^^=^—^———يًض—٤٠٢—

أنف،فها ولى اع؛ن، فها لى المى، ق ظلا اهد يكآظف يعنى• ظل، 
أوالطفلة تعطى ألا شلئ، لا فالاحتياط فمط، حطوط أتبما إلا ثيء فيها وليس 

ذللئ<؛إلا أبت، ؤإن وجل، عر افه حلق من حلق كآ-|ا التي اللعبة هذه مثل الفتاه 
يكونحتى بيديلث، عليه تضغ3؛ل وحينئذ تل؛ن، ثم قليلا، النار إل اللعبة فقرب، 
فقط.مستديرة كتلة كأنه الرأس 

البينةقامته إذا أنه : ٠١١افهرحمه الإسلام شيح إليه ذهب ما عل دليل فيه - ٥ 
معفوالعلم قبل الناس أكل ما لأن قضاء؛ بدون الإمساك وثب النهار ثناء أق 

أثناءق علموا فإذا أكلوا، ما الشهر بدحول ولوعلموا جهل، عن صدر لأنه عنه؛ 
القضاء.يلزمهم ولر الإمساك، لنمهم النهار 

والقضاء.الإمساك يلزمهم الأوهأ رحمهم العالم أهل بعض وقال 
القضاء.ؤيلزمهم الإمساك، يلزمهم لا وقيل'• 

وهن.االقواعد، عل متنش لأنه جدا؛ قوي الله رحمه الإسلام شخ وكلام 
ول؛يمسكوا، بان ألزمه.ها واللام الصلاة عليه الرسول أن له! يشهد الخدسث، 

قفاء.يذكر 

ذللثطقبل وما الوجوب، ابتداء ق كان عاشوراء حديث، إن قائل! قال فإن 
أثناءق الكافر وإّلأم النهار، أثناء ق الإنسان بلؤغ يثبه فهو بواجب،، ليس 

القضاء.يلزمه ولا الإمساك، يلزمه فإنه النهار، 

الدليل،حيث، س اليوم لهذا الثرع إيجاب يئن فرق أي لكن حق، هذا قلنا! 
االشهر؟ به ويثتت، الشهر به يحل ما حيث، س اليوم لهذا الثرع إيجاب وبير1، 

اكاوى«)ه؟/ه•ارمحمؤع 



يو«هبقة 

لوجوبه انتمى قد الكل لأف ؛ ^^١١٢لا أنه يرى اش رحمه الإسلام فشخ 
يقفيلايضر، وهويوم القضاء، الاحتياط أف أرى ولكني قضاء، فلا اليوم، أول، 

هوكان فإن أثناته، ق إلا فيه الشهر بدحول يعلم لر الدى اليوم هدا الإنسان 
ض.فالحمد فهوتهلؤع، عليه الواجم، يكن لر ؤإن واجبه، قني؛ فقد عاليه الواجم، 

تا(اامحموعاكاوتم(«)هآ/بم



اثممامكتاب 

القطرتيناالأثممذخإيإم الئني باب 
ضشهاُس.، ابن عن مالك، عل هزأت قال: عش بن عش وحدثا - ١  ١٣٧

عنه،اممه رصي ا-ظاُبج بن عمر نع العيد شهدت قال: انه انهر؛ ابن مول عبيد ابا 
افهرمول ش يومان هدين إف ممال؛ الناس قحتلب انحزف، ثم قصل، هجاء 
ثأئوفدالاحريوم صيامئم، مذ فطركم يوم صيامه،؛ عذ افُعل؛ويم صل 

•سيكم بذ محؤ 

صيوفالناس إن قيل: كإ ليس فيه فالحكمة )رمضان( الأول أما ]١[ 
قالله فريضة ين الماءني الفرق فيه الحكمة بل اليوم، هدا ل وحل عز الرحمن 

الفهلر.إباحة وبن الصوم، 

عنالناس يكما الصوم لأل الصوم؛ فيه حرم فإنا الأضحى يوم وأما 
فليسواصايمن كانوا إذا لأمم الثلث،؛ وهي العفليمة، الثعثرة هده إمحلهار 

كثثرا،:أا :أتمون ولا الليل، إل يوحرونما فربا والنرب، الأكل إل محاح؛ن 
هوالصواب.وهذا الشعثرة، هذه إظهار فيضح 

كلوق لحفلة، كل ق افه ، ضيوفنحن فنقول: اممه ضيوف بأمم القول وأما 
أنالعثة بل العثة، هذه لست، أنه فالصواب مار، كل وق ليل، كل وق حن، 

رمضانانتهى فإذا معين، محددة؛وئت، محدودة اممه فرائص تكون أن يريد \ذثو؛أ 
متعمق،هذا لقيل: العيد يوم أحد صام لو غيره، برمضان تلحق لا الفتنر، بجب 

أنواللام الصلاة عليه الرسول أوجس، ؛، JLlJdiاف4اا فرض ق زائد متتهير، 
الناس.يفْلر 



الأسىاسرليوم ه|وميوم هن النهي باب 

منه،وبالأكل ُالنك، ه يتعثدون كيف الأصحى! عيد ق أيصا وكيلك 
Uj  ذلك؟!أشيه

لوحتى عليه، مردود وصومه فهوآثم، صامه،ا فمن للتحريم، هنا والنهي 
الوفاءبجون لا بامحلل، ندر فهو النحر عيد أويوم الأضحى عيد يوم يصوم أن ندر 
يم؛ن.كفارة الرامح— القول —عل وعليه به، 

قوله!كذلك ذكرنا؛ ما إل إيإء فيه فطركلم<، رريوم عنه! اممه رضي عمر وقول 
فيشتبهفيه، يصام أن يمكن فلا فهلر، يوم أنه العلة فان زنكت5ماا مى فيه ارثاكلول 

النسك.أكل يوم وكذلك برضان، 
يذكرالإنسان أن الثروعة الأمور من أثه عل دليل أيصا الحدث هذا وق 

مواعثل،بل مواعظ، يرد ليتا الخطب، وأن الآط_ا، ق الفقهية بالأحكام الماس 
ا،لقام؛يتامسي، ما يذكر أن الخطب، ق الخيب، ان للأنينبغي وأنه وتعاليم، وفقه، 

النحر.ويوم الفهلر، يوم صوم ذكر عنه الله رضي لأنه 

يلاهمأث،مناك،صممينبج،ين
علتهاممه صل افه رسول، أل عنه؛ اممه رضي هريرْ أب؛، عى الأعرج، عن حبال، 
الفطر•ثنوم الأصحى، يوم صيام عذ  Jrوتلم 

ابن-وهو! الملك عبد عذ جرير، حيكا تعيد، بى قتتته حدكا - ٨٢٧
ءأءج؛نيحد>يئا، منه سممتخ محال! عنه الله رضي تعيد أيي( عى يزعه، عى عتز—؛ 

عليايول، داو،ت وسلم؟ علميه اممه صل افه رسول من ^١ سمعّت، انث، له! مملّتا 
يصلحررلأ يقوثا! سمعته قال! ا أنمع؟ ٢ ما وسلم علته اممه صل اممه رسول 



»شإو\و\اسمام٤ ٦

زضو«ااأ.اكطرمى ويوم الأصض، يوم اإصيامِفييومحت 
خدئناالخثار، النزيز;ن ب ه ابمدري، لكمل 1و - ٨٢٧

اف4صر اف ونول أف عنه؛ الله وصى ا"قلري نعيد عراأبء< عذبة، تش، عمرون 
الم•ويوم الفطر، يوم صيام.ف'ه' عذ  Jrونئم عي 

بنرياؤ عذ عوي، ابن ض وًع، حدتحا ثثه، وحدكا - ١  ١٣٩
أصومأف ثدزت إو ممال؛ •^١؛ ^ ٥١رصي عمر ابن إل رجل جاء مال؛ جبتر 
ثعال١^ أمز عنه،؛ الله رصي عنز ١^؛ ممال فطر؛ أو أصحى يوم موامق ينما، 
اليوماهدا صوم عذ وتلم عليه افه صل افه رنول وش النير، بوثاء 

أداةمنها حذفت لفظا، -سمية حملة هذه ارقأفول؛، عنه؛ اطه رصي قوله ]١[ 
والأصل؛)أءا/و(.الأّتفهام، 

لوأنه عل واصح دليل ا، يصالح ررلا وسلم؛ آله وعل عليه النه صل قوله وي 
بامحلل.فصومه صام 

عنه،مى وسلم عليه افه صل الني لأن يصوم؛ لا أنه السائل فهم ١^٢[ 
يومفوافق يوم، صوم الإنسان نذر فإذا وهوكذللث،؛ بالنذر، وفاء يقفي أنه ومهم 
أصلا،ينعقد لر النذر فان العيد يوم يصوم أن نذر إذا ما بخلاف يقفي، فائه العيد 

واصح.والقرى الكفارة، وعليه فهوآيم، 
افهبنمي أف يدر ررس وملم؛ آله وعل عليه افه صل افه رسول، محمد قال 

إمحاب،،والنذر مع، اطه تحريم لأف هذا؛ يقتفي أمبما العقل إن ثم ، ينيه؛ا ملأ 

محيا.اض رمحي حة عن ( ٦٦رقم)٦٩ الطاعة، ق الشر باب، الأي،ان، كتاب، البخاري: أحرجه )١( 



باباصضصيوماسرصمالأص

أاطه؟ مغ عل يقفي أنت إمحابك فهل 
يالدر،أوف فنقول؛ عنه، المنهي الوقت ووافق ءلاءة، ندر فندر الأول أما 

ئبيوتاآحر.بل العيد، يوم صب ولا 
أولا؟الق الرس لفوات الكفارة -طزتمه هل الفلر: يبقى 

الكمارةتلزمه يقول؛ اف رحمهم العاياء فبعضي حلاف؛ هذا ل الخواب؛ 
اضاتقى لأته يلزمه؛ لا يقول؛ اممه رحمهم العلمإء وبعمس الق،. اليوم لفوات 
يومصوم يتجب الله اتقى الرحل هدا عليه، ثيء لا فإنه الله اتقى وس تعال، 
كمارهأحرج فإن كفارة؟• يلزملث، إنه يقال؛ فكيف النير، بوفاء اممه واتقى العيد، 

لأنهذنتا؛ عليه أن أرى فلا نحرج لر ؤإن وسرة، سهلة وهي يمئن، كمارة فهي 
العند،يوم صيام عن وش بالنذر، بالوفاء أمر إذ امر، حبإ وجل عر الله اتقى 
لام.والالصلاة عليه الرسول عنه ثيى وبما وحل، عر يه اممه أمر بإ فقام 

الأصوليونقاله لما يشهد هل هدا عنهإ اش رصي عمر ابن قول مساألةث 
اليح؟دليل عل، يقدم الحاظر دليل أن س افه رحمهم 

\ضض.الخواب؛لأ؛لأن 
٠٠٠



اماثصيكتاب ٤

تعيد،بن ثني حدسا م، حدسا ننم، ابن وحدسا " ١١٤٠
عىوتلم عليه اممه صل الله ومول مى دالث،1 عئها افه رصي عائثه عى عمرة، 

الأصشل١لي الفطر، ي صزتي: 

عمر،وهم! العيد، يومي صوم عن الهي رووا صحابة عدة صار إذن [ ١ ] 
•عنهم افه رصي وعائشة عمر، وابن سعيد، وأبو وأبوهريرة، 



٩وابسم(صابمماصق 

\ليص حائد، أنوئا ٠£<!^، حدسا يوص، بن ئريج وحدسا - ١ ١ ٤ ١ 
الثفريق»وام ح' و اشُ ضل اش زنوُل ١^ محثة ص األ؛ح، 

5ا؛أمنبي«ا".
!:ن-;ض: إن،عيل ^؛!١ نم، ;ن (، iiثد محئد;ن - ١ ١ ٤ ١ 
حالينمال، عنسنة، اللح، ان عن ابوقلابه، حييني ايداء، حالي عن عليه"؛ 
يمثلونئم عانه افه صل؛ ١^٠ عن مدكن يه؛ نحدسي هثالتت، اشح أبا يلمث، 
ف<ا.راوذكر فيه: وواد هثيم، حديث 

ومحمسن،النحر، عيد يوم بعد الي الثلاثة الأيام هي، التشريق أيام ]١[ 
للثسينشرونه أي! اللحم، يشنقون كانوا الوقت ذللث، ؤ، اواس لأن ؛دلك،؛ 

أيصا،اللحم يثزحون النامؤ، لأف التشريح؛ أيام ونمى '، محنزر هلا يسمن، حتى 
أيام.ثلاثة فهي ولابممن، عننز لا حتى الخبال عل، ؤيضثونه 
قنتلف،لا الراحح، القول عل، الأحكام حمح j، تشرك الثلاثة الأيام هذه 

قال!لمن حلاها للأصاحي ذبح أيام فهي الدبح، ؤ، حتى الأحر، عن منها واحد 
أيامأف والصواب! صعيم،، القول مهدا فيه، ذبح لا الثالث، وأن فقتل، يومان إما 

الأصاحي،ذبح أيام فتكون للأصاحي،، ذبح أيام كلها العيد بعد الثلاثة التثريق، 
أيام.أربعة 

ومرمح-،أكل، أيام التفرينر ارآيام واللام! الصلاة عليه الرسول يقول وهنا 

خز(.)مائة؛ العروس® ُتاج وينتن• بمسد أي؛ عننزت )١( 



عاسط كتايا 
_=====—==^ء=ء==^شمت=ً^٠١٤ 

الطلقالتكبثر فها أف عل يدو وهو الدكر، كثرة أبما فيها فيثرع له«، وذكر 
أدبارق ممد تكبثر إلا فيها ليس إنه ال؛هت رحمهم العلمإ■؛، من قال لمن حلأما والممد؛ 

ليلهاللتكبير محل كلها التشريق- أيام ~أين أنبما فالصواب قمتي. الصلوات 
ومارها.

هوأنه شك لا النحر يوم فان العيد، أحكام من نؤع فتها أما إل إشارة وفيه 
أنكإ ؛— عنهر افه رصي عمر ١^۶١٧ أمير —قاله نئكنا من فيه نأكل الذي اليوم 
العيد.من نوعا فيها أن إل إشارة ففيه نثكنا، من فيها نأكل أيصا الأيام هذه 

محئوموعرفة العيد، أيام من التشريق أيام الله رحمهم العلياء بعص عد ولهذا 
هذ0أن الصحح لكن أعياد، متة فتكون الخمعة؛ ثؤع الأموعيد الحر، عيد 

عيدوأما فقيل، الأضحى وعيد الفهلر، عيد هو الأصل العيد وأو تامة، الأيام 
لها.نائحة أنيا يعني الصلاة، ق الرواتب، بمنزلة فهي التشريق أيام وعيد عرفة 

أيامفوافق متتاإحان، شهرين كفارة؛ واجب صوم عليه كان من مسألة؛ 
التشريق؟أيام يفهلر فهل التشريق، 

يقهلمرلا كالسفر الشرعي والعذر شرعي، عذر هذا لأن يفتلر؛ نعم، ابواب• 
التتاع.يقعير لا كالمرض أيصا الحسي والحذر التتاع، 

)؛(يظر)ص:أ•؛(.





اهانميكت1س 
—==^——===^^—ًًًًشمضً ٤١٢

سساموزماتجننؤمدا

بنعدا"قميد عن عثة، بى نماف حدثنا الناقJ، عسو حدتنأ - ١ ١  ٤٣
نفقصمح;نهإنبجعيابنينتياف 

هماو؛ا-إثمعة؟ يوم صيام ص وسلم عليه اممه صل اممه رئوو أش بالست،؛ يطوف، 
ظ\ط}نحزذذت 

الخمعة.يوم صوم عن الهى من له بوب ما عل دليل هدا ل [ ]١ 

الحميما موالا يكون أن بنرمحل لكن الطائف، موال حواز عل دليل وقيه 
همادته.عن يشغله 

اشرصي لقوله للخبمر؛ تأكيدا امتمام بدون المم جواز عل دليل أشا وفيه 
الثت،،.هدا ورب راثعم عنه؛ 

هداكلم عنه افه رصي جابرا لأن ،؛ الطوافق الكلام جواز عل دليل وفيه 
وحائه.الرحل 

حرفق مقدر لمغلها اوسؤال صيغة هي الي، الحملة أل عل دليل وفيه 
الحمعة.يوم صوم عن ض يعض: ر>ننلم« لموله: الحواب؛ 

أل*إلا قال؛ وملم عليه افه صل الني لأن للتحريم؛ ليس الهي، وهذا 
ئإإذا كان فإذا بالحنع، يح لر للتحريم كان ولو ٠، بندة«ر أويصوم مله يصوم 

للتحريم.ليس أنه عل ذللث، دل حلالا صار آحر ثيء إليه 

(.١١٤٤برقم)سيأق ( ١ر 



داب،مابس1مسماستضدا

حزيج،ابن أخآرئا الرواق، عبد حدثنا زاؤع، بن محثد وحدثنا — ١ ١  ٤٣
ٌممئلإادينبج؛محال

وثلم•عثه افه صل اللمل ض ثه عمحا؛ افه وصي اض عبي■ بى جابر 
معاؤيه؛رآبو حمص، حدسا شيبه، م بن بكر آبو وحدسا " ١١٤٤

ثناوته،أنو أحننا له-، زاللمظ - قش ئن عش وحدسا )ح( الأعنس. عن 
اممهرسول قال قالت عنه اممه رصي ميرْ ايا عى صالح، م عذ الأعثس، عن 

أويصومقتاله يصوم أو إلا الحئعؤ يوم أحدّكم يصم ررلأ وتلم؛ عليه افه صل 
بمنة«ا".

صامهفلو فمط، إفراده عن هو إنا الهي أف عل ث-لل الحدين، هذا ل [ ١ ل 
فقديفعل لر إن لكن بلازم، وليس بعدم، يوما أو قبله يوما يصوم فإنه ببا لغثر 
الكروم.فعل 

الحديثأل منه وهوكيلك، المست،، يوم صوم حواز عل ق-ليل وفيه 
كإبه يعمل لا شاد حدسث، ؛ افvرضر فيإ إلا السبت يوم صوم عن الهي فيه الذي 
منسوخ،إنه قال؛ وبعضهم افه، رحمهم العلم أهل من المحمقين بعض إليه ذهبه 

إذاوأنه فقتل، إفراده هو بت، اليوم ق عنه النهي أن إل ذهبا الله رحمه أحمد والإمام 
الحدينه،نشدذ أن من وأحوط أقرب، هدا ولعل عنه، ني فلا الحمعة معه صيم 

بصوم،بتح اليوم بنص أن الهي باب الصوم، كتاب داويت وأبو (، ٣٦٨/٦)أحمد أحرحه 
وابن(، ٧٤٤رقم)الست، يوم صوم ل جاء ما باب الصٍام، مماب والأزماJى: (، ٢٤٢١رقم)
بربنتإ الصعاء عن (، ١٧٢٦)رنم الجتإ، يوم صيام ق جاء ما باب الصيام، كتاب، ماجه؛ 
عنها.اه رقى 



اثممامكتاب 
—====———^===ً^^ضًً=٠٤١٤==

فقط.إقرائه ؤيكره به، يعمل فقول؛ به، يعمل لا شاد إنه وذقولت 

يصومه؛أن الحاج لغثر يى فانه السبت يوم عرفة يوم مثلا وافق إذا لكن 
نحصيصه.يقصد لر لأنه 

رائده،ض ا-بمنفذ"؛ ~يني؛ حثئ، حدسا كرب، أبو وحيض " ١١٤٤
اشُعءهصل الئئ عن اضُعنة، رصي م عن مؤثن، ابن عن شام، هض 

الخئعهيوم محصوا ولا الل؛ال، ثين من بمام الخنعؤ ولث ءهتصوا ءلأ مال؛ وتلم 
محتقونىِوصنمبموئكىإ«لا؛.

منبقيام نحص فلا بقيام، الخمحة ليلة نحميص عن الهي فته أيصا هدا ناء 
محائر؛؛ن 

عاليهجرى فإ هدا وعل الاJال، مائر ب؛ن من بهلعام نحص لا أيصا وكيلك 
منغيرها دون رمقان أيام ق الخمعة ليلة ق يطعمون كومم من مبق فيإ الماس 
وجه.له لكان الحديث هدا اصتتاداإل عضّ بالمهي لوقيل بل له، أصل لا اللتال 

مثلفلاكراهة، يصومه يوما الحمعة يوم صادف إذا أنه عل دليل أيصا وفيه 
عليهحرج فلا صومه يوم الحمعة يوم فوافق يوما، وييع يوما يصوم ممن يكون أن 
يوموصام الخميس، يوم أفهلر إنه إذ يوما؛ بعده ولا يوما، نله يصم لر أنه مع 

الأحد.يوم وصام ثتإ، اليوم وأفهلر الحمعة، 
يومإلا الممل من يهمخ ولا قضاء، عله الإنسان كان إذا ذلك، مثل وهل 

يصومها؟أن بأس لا إنه نقول! هل الحمعة، 



بابضاصلاس1مووماسةضدا

يخصواررولأ وسالم؛ آله وعل عليه اف صل لقوله نعم؛ الظاهر الجواب• 
وهذاالحمعة، يوم نحصيص عن الهي فتكون الأيام®، بم مى وصسام الجئعة يوم 

أوخصها مواء لقيا: الإفراد عن إنه قلنات لو لأنا شذ؛ الإفراد عن وليس أقرب، 
الجمعةيوم يصوم أن قصد إذا المهي محار للتخصيص إنه قلنا؛ ؤإذا محصها، لر 

لها.تخصيصا 

هذامثلا ذلك فمن الأحكام، به تختلف تاثثرا للعادة أن عل دليل الخدث وق 
الذياليوم ووافق يوما، ؤييع يوما، يصوم أن عادة له الإنسان كان إذا الحديث، 

غيرق الليل ق قام الإنسان أل لو هذا من والعكس حائز، فهو الجمعة يوم يصومه 
لكنبدعة، اعتياده لأن يعتاده؛ لا لكن يصح، فهذا بجإعة، ق؛نمجده قام رمضان، 

الثيءهذا يهولون؛ الحاإإء، عليها يتص داد،ا قاعدة وهذه به، بأس لا أحيايا فعله 
الراتب.الثيء وب؛ن العارض، الثيء ب؛ن فيفرقون راتبه، لريتخذ ما به باس لا 

أوالبيض، أيام أو مثلا، الأوت؛ن يوم يصوموا أن يتفقون الالين وهؤلاء 
بعضهميرغب نعم؛ عنهم، اض رصي الصحابة فعله ما ؛دعة، هذانقول؛ التهجد 
نتهجد،أو البيض، الأيام نصوم أو الاثنن، يوم نموم أن ينبغي ويقول؛ بعصا، 

ؤيتفقوايتواعدوا أن أما خماعه، يمحل أن باس فلا أحيه عل منهم أحد نزل إن ثم 
يكونوأن ه، نفعل، الإنسان يعتمد ألا إل يودي إنه نم شلث،، لا بدعة فهن.ا 

قالهدي وحير أصحابه، مع اتفؤ، إذا إلا يصوم لا اللبن، عل يعيش كاوضح 
ملث،.لا عنهم الله رمحؤ، الصحابة هدي ذللث، 

ويعتمدالأشياء، ببعض بالصدقة ايمحة يوم نحمحص الماس بعض مسألة؛ 
الجمعة؟يوم 3، التصل.3، فميلة ق الواردة الأثار بحص عل 



اسامب كث 
————^ح=ت—^ ٤١٦—

يراهملا فقراء لكن لو مثل: لسبب، لكن إذا إلا عض، سهي تما هذا الخواب،: 
خصه.إنه يمال: لا فهذا الحمعة، يوم إلا عمله من أوهولاما الخمعة، يوم إلا 

الأسانيقدمها واردة آثار هي إنإ الخمعة، يوم ق لست، الواردة والآئار 
نقدمأن أمرنا اف، لكن إذا قال: افه، رحمه العلياء يعفى وعلله صلاته، يدي 
مناجاةيدي ُين فتقديمها واللام الصلاة عاليه الرسول مناجاة يدي بان الصدقة 

إليقدم إنسان كل لقلنا: -هذا قلنا لو لأننا نفلر؛ فيه هذا ما أول، باب من اش 
دليل.إل تحتاج وهذه يتصدق، أن له يسس الصلاة 

**



ؤذئآهألذ؛ثقيمبم ؤدْل يماد؛ تؤبمه سخ بيان باب 

^^١اك;أتحمممثئفدثئ4سخقفلبيماش٠ باب
هجى ؟ يمولب 

بنعمرو عى —؛ مصز ابن —و)>تيأ ؟كر حدثتا نعد، ين قتييه حدسا — ١ ١ ٤ ٥ 
محاو:عنة الله ^٥٠^؛ الأكؤع بن سلمه ص شلوة، مول يزيد عن بكم، ض اهاوث، 

ألأزاد من كاف ه طماممت1ك؛ن كممموئهُفدثع هده زلغ ثق 
كثحتهال١لاشثنيها الاته رثت حش ؤيمدي يمطت 

هنارايمتدي،ا ت نقول ولهدا ويقتدي؛ أفطر، يفطر أن أراد من كان يعني• t ١ ت 
ولهاكيلك، وتصلح منصوبة، الكتاب ق وهي منصوبة، غير تكون أن محن 
•معل ؤيفتدي يفطر أن أراد من أي؛ وجه، 

ومنصام، ثاء فمن التخيير، فيه كان الصيام نزل ما أول أن فيها الأية فهدم 
قلإأك؛ركلأنمتودمرفريةهلدامث1ك؛نهتعال؛ الله لقول وافتدى؛ أفهلر، شاء 

ق;، UjIjلأنه غيره؛ إل العدول يشغي لا الال،ي الأية معنى هو وهدا لاوقرة:أخا[، 
والفدية.الصيام بين فيه الناس حز الصيام فرض ما أول أن ا! ر الصحيحين 
أي؛الهلاقة، من هطيقوثدره ققإ الأية! محنى إن هالت من وأما 
٠لأمرين يتمم لا فهدا ه م،ت.كإن طمام *ية ظؤذلعلهم وسمى )تكلفونه، 

أولا.التخيير عل كان الصوم أف ق المرح النص وحوي أولات 
بدليصوموا أن أولا عليهم بل فدية، عليهم ليس يطوقونه الدين ثانيات 

رقمه، شهدمتك؛آلأةرلإص.ته قوله باب القران، ير نفكتاب البخاريت أحرجه 
(٤٥٠٧.)





اؤوءقأكث>مممثتقج4تعالى ،سختوس jLو1ب؛،

تالأية نفس ق قال اممه لأن ليتمرن؛ الإنسان فيه محر فرصى ما أول كان فليلك 
أنهواصح فهو ]اوقرة:أخا[، ه •ثرلً؛قم ثثومأ وآن ءهو-غثدلأ, -ى ملئ 

الصوم.إل فدب يهليق، فيمن 

اممهأوجب القوس عل الشاثة العفليمة المريقة هده الناس محيل لما ثم 
هدىمه آمرل آلذى ان ؤؤشهررمصص بعدها. التي الأية ق عينا الصوم 

]اوةره;هما[.ه شنشنيكمأفبرلإصن.ه ؤألمتاي الهدئ من وبيثت لاكا;؛ي 
***

أنوثاوم،، بن اطة عد أحمنJا العامري، نواي عمروبن حييتي " ١١٤٥
عنالامع، بن نلثه نزل ثريد عن الأشج، بن بكم عن لخاوث، ان 

صلاممه وسول عهد« عل زضاف كناِق ءال(1 أنه عنه؛ اممه رمحي الأكؤع بن نلته 
أيرلث،حش منكم بطعام مامحثدى أظن، ثاء وتى صام، ثاء مى وتلم علميه افه 

.^١١٢هيج١^:

 Iعسا.المحوم فوجب ناءيعني

الأمل،إل الأخف، لثخ اه رحمهم الأصوليون به يمثل الحديث، وهدا 
الأثقلإل ، الأخفس نح هذا إذزت ثم، أن للممكئفف الأيسر لأن يصح؛ وهلءا 

فيه.لأإشكال 

الصيامفرضي ما أول أنه وذللت، الأخف،، إل الأثقل س سخ الصيام وق 
ثمالتال، اليوم شمس غروب إل ممسكا يبقى فإنه نام أو العتمة صل من كان 
صلأو الإنسان، ولونام الفجر، طلؤع إل والح،إع والشرب الأكل تعال اممه أباح 



اثمبامكتاب 

الأنف.إل الأثقل من دسخ وهذا ، العتمة 
إلالأثقل ومن الأثقل، إل الأحق من للئخ مثالازت الصيام ق فيكون 

الأحق.

الماثلمن نح فالملة ١^، مثل ائاثل، إل اياثل من الئخ _u بقي 
للمكثفية بالنوهذا الكعبة، استقبال إل القدس بيتر استقبال من الماثلت إل 

لكنالغراّ_إ، أو للشرق أو للجنوبخ أو للشال انحه عنده سواء فالكثم، سواء، 
للمكثفبالنسبة أما أفضل، أنه ثلث، لا الكعبة إل الوحهة صرف حيث من 

فواء.

سخل ك،ا ثيء، غثر ؤإل أثقل، ؤإل أحم،، ؤإل مساو، إل المخ فتكون 
بدل.غر إل نخ فإنه وسالم، عليه الله صل النبي مناجاة عند الص>اسقة وجوب 

عن( ١٩١٥رقم)ه، ظذلطميلأالبمثاب اش: قول باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
(٢٢" ١١٠رقم)الصيام، فرض مدا باب الصيام، كتاب أبوداود: وأخرجه عنه، افه رصي الراء 

•الله رصي هماص ابن عن 



بابتضاءرد1نشمان
٤٢١ًًًً=ً^ً—ص^ً==ً—=ًً== 

طبقه،اءرثنبينمان

بنعش حدسا وهنئ، حدسا يوص، بن اش عد بن احمد حدسا — ١ ١ ٤ ٦ 

عئيكون كاف مول! عنها افه وصي عائثه سمعت محال! تلمه ايى عى تعيد، 
اطهرمول مى الشعل سماذ، ِفي إلا أفضته أل انتطح ما رمقاذ، من الصوم 

وتلنأ.عليه اطه صل اطه برنول ~أو•" وتلم عليه اطه صل 
الر٠^١^؛،عمر بن بئز أنوئا إبراهيم، بن إسحايى وحدسا — ١ ١ ٤ ٦ 
وليل—،مال،• انه عي الإنناد، تندا تعيد؛ بن عش حدسا بلال، بن سليان ■حدش 

وتلم؛؛.عليه اطه صل اطه رمول لمكان 
جريج،ابن أحنيا الررا3ا، عبد حدسا راؤع، بن محمد وحدسيه " ١١٤٦

١^،من ثكايا ذJالئإ أف ظثغ ذض: الإنتاد، .^١ تعيد؛ ;ن ى خدم 
يريئوله•رنلمثز؛ عليه افه صل 

عمتووحدسا )ح( الوهاُسا. عد حدسا ادني، بن محمد وحدس١ — ١ ١ ٤ ٦ 
اس:j يكزا زئي الإنثاد، يدا كش؛ ص كلامحا نمائ؛ خدننا الناهد، 

وتلم؛؛.عليه افه صل اطه السعليرمول 
محنينن النزيز عد لجدثنا اثكئ، عتز م نن محي وخدش - ١ ١ ٤ ٦ 

بنتشه عى؛٧ إبراهيم، بن محمد ص افاؤ، بن افه عي بن يريد عذ الدداوردي، 
زنانلمميِفي إلحدانا كانت، إذ فالت،: أبجا قها الأ4ُ زنحي خائثة ض اوم، صد 

افهصل اطه رسول ءح مضيه أذ عل ثقير ما وتلم؛؛، عليه اطه صل افه رسول 



اماميكتاب 
========—==—ًً=دءًًً== ٤٢٢

ءنمش:اقتجائاال

بعدما إل رمضان قضاء تأمحر محوز لا أنه منها؛ فوائد الحديث هدا ق [ ]١ 
عامق أحرته ك،ا عنها اممه رصي عائثة لأحرته حائزا لوكان لأته الثاق؛ رمضان 
يدخلحتى الصلاة تأخر محرز لا كإ أنه والقياس الظر س ووجهه القضاء، 

رمضانيدخل حتى رمضان قضاء ناخر محرز لا فكدللث، الأخرى، الصلاة وقتر 
واضح.وهدا الثاق، 

ولكنيؤخره، أن ان للإنبل الفور، عل واجبا ليس رمقان قضاء إذن; 
الرسول،لكان وهو• العير، ذكرُت، عنها افه رصي عائثة لأن يقدم؛ أن الأفضل 

إليهاأعز الناس، أعز عندها وسلم عليه اممه صل الني لأن واللام؛ الصلاة عليه 
أوصومها، د يفهل متحيمزا! بقي صائمة وهي أهله حاجة أراد فإذا فسها، نص 

وعلعليه الله صل الني حال تراعي عتها اممه رمى كانت لدلك، ه؟ نفيماك 
تصوم.فلا وسلم، آله 

لأمورتالثائرة والأفضل له فالأول عذر له ليس من أما 

١[.لاوقره;هأ \لخ؛ز؛ربه ؤة>تّث.ما وتعال؛ تيارك افه لقول أولا. 

فهوأفضل.الإنسان به بادر وكلإ الإنسان، عل يئن أنه ي: 

الدمة.أنهأنرعفيإبراء 
صياممن مهر~ دون صومه كان —إذا الإنسان يتمآكن أن أجل من رابئات 

إشكالفيه.لا هدا سشوال، أيام متة 

الصيام.س عليه ما مقدار الثال رمضان وبين بينه يبقى أن يؤخرإل أن وله 



وابصءرسنقهسن
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أحركمن آثم أته قالظاهر فعل فإن ذلك، بعد ما إل يوحر أن بجون ولا 
الأحرى.وقت إل صلاة 

نةالمن رمضان حاء حتى يقص ول؛ ومي لعاور، الإنسان أفطر إذا مالأت 
رمضان؟يعد يقضيه فهل القادمة، 

دامما ميء عليه ليس أنه الراجح والقول رمضان، بعد يقضيه فالخواب! 
يقضي.ثم افه، إل يتوب، أن وعليه فهوآنم، عير نمر كان ؤإن حتى لعير، 

به؟تستدل فكيف لسك،، إلا القضاء توحر لا عنها اض رصي عاسة قيل• فإن 
الرسولم\5نها ما الفور فيه بجب القضاء كان لو أنه ذللث، وجه فالخواد«هت 

يمكنلا واللام الصلاة عليه الرسول لأن توحر؛ أن من واللام الصلاة عليه 
واجبة.والفورية واللام، الصلاة عليه الرسول أجل من إفطارها عل يقرها أن 

يجزئهل؛ عير بلا الثاف رمضان إل الصيام أحر من نقول! لا لماذا قتل• فإن 
الصيام؟

الوقت،عن حرج لأيه صحح؛ إيراد وهدا قفاء، ُل.ا لأن فالخوارّء،ث 
يصحفلنا! وهوقضاء وقته عن حارجا أصله هدا كان لما لكن يمح، فلا المحدد 

؛عل.محزئ لا أنه حلافجI هدا ق يكون أن يبغي ولا الثاف، رمضان بحد ولو 
عير.نمر كان إذا الثاق رمضان 

القضاءفدية؟ْع يلزمه هل ولكن! 

لراممه لأن ثيء؛ يلزمه لا أنه والصّواب الخإء، بين ، حلافهدا ق ا■امار٠ا،! 
الإطعام؛ا،ع يفدى أن يلزمه فلا أحر، أيام من عدة إلا كلر أفهلر من عل يو-بمب، 



اْاثص،_كتاس 
==========—===^يًذ==ً^٤٢٤ 

بجمعقلا عنه، بدلا الصيام عن تكون إنإ الواقع ق الصيام ل الفدية ولأف 
لغرلكن ؤإن حتى عاليه كفارة لا أته المسالة هده ق فالصواب منه، والميل البدل 
أحر.مما إليه ؤيتوب الله، يستغفر أن عليه ولكن عذر، 

علالكفارة بلزوم محهإ الله رصي عمر ابن قول عن يجيب كيف ت مل فإن 
؛؟القضاءر أحر من 

آوثوبما صقاث ونآؤق وتعال؛ سبحانه بقوله ذللثإ عن تحسبإ فالخواب! 
رمضانقبل سواء عامة، والأية ]اوقرة!هحا[، أحره أذكثامِ ين سمرمدة عل 
التعزيرلأن عدر؛ بلا الموحر تعزير ؛، JJJjأراد عنه الله رصي ولعلمه بعده، أو 

حائز.بالمال 

لهيمالرفوع؟فانول;أضهذا
فيه.محتهد أن ان للأنلأن لا؛ فالحواب! 

يقفي؟أن علميه يجب، متى مفره، ينتهي لا الدي الأجرة مائق مسالة! 

إذالكن علميه، ما قضى قد يكون أن فلابد الثاف رمضان جاء إذا اُبمواب،• 
لأنالئاق؛ رمضان بعد ما إل يزجره فإنه رمضان إل رمضان من مثلا مفره دام 
^الأن برؤه؛ يرجى لا الذي بالمريض يلحق أن يصح ولا مستمر، العير هذا 

بلدهق وهو الصوم من علميه ما بمقدار شعبان من بقى فإذا عيره، زوال يرجى 
ق؛اءت< ؤإذايصوم، أن فيجبا يلمدْ ق وهو رمضان ، صادفؤإذا يصوم، أن يلزمه 

رخصة.للث، ليس صم، له؛ قلمنا الفجر يْلني أن إل بيته 

اوٍهنى)إ/؛ْآآ(.'(أحرجه 



وابتض1ءرسانشسان
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استمرتيم رمضان، ق حملها وومحعت، محرم، من حمالها ابتدأ امرأة مسالة! 
قضاؤها؟يكون فمتى رمضانات، ثلايث، عليها فقات كامل؛ن، حولن لمدة ترصع 

الالشتاء أيام ق الواير ق النساء أف والعالم-، العير، زال، متى الحوائج! 
منؤلفلمها ترصع الأن الماء من كم للرصاعة بالنسة ثم الإفطار، إل تحتاج 

اللزالشاعي.
لا؟أو النوافل تصوم عنها الله رصي عائشة هل إشكال،! الحديث، ول 

الفرائضتترك كان، إذا لأما الرافل؛ تصوم لا أما الظاهر الحوابج! 
ولوانم، لر فيها أمملرت أما لو الوافل هائل! يقول وهد أول، باب من مايوافل 

يقتفيفلا ذللثج، عل يلمم إ حاجته قفى وملم آله وعل عليه الله صل البي أف 
يصومكان واللام الصلاة عاليه الرسول وأن ميإ لا النوافل، تصوم لا أما هدا 

فالهاأ، أوآ■حرهر وسطه، أو الشهر، أول من إما يدعها! لا شهر كل من أيام ثلاثة 
مثم لا المافالة لأن المافالة؛ وبين الفريضة ين فرق، هناك لكن تصوم، أن فرصة 

تصومكاست، عنها الله رصي أما عل هدا يدل فلا الفريضة، بخلاف، منها الخروج 
تصوم,لا أو 

وتفعلالفريضة، تيع أن عنها الله رصي بعائشة يليق هل هائل• قال فلو 
المافالة؟

تفحلقد لكن لا، لقلنا! واللام الصلاة عليه الرسول شغل لولا هلتا! 
علمهاممه صل الني حال من تمنحها أن يخكن لا المافلة لأف للوقتؤ، اغتناتا الماللة 

عائشةعن ( ١١٦٠)رنم أيام، ثلاثة صيام اّتحباب باب الصيام، كتاب مالم؛ أخرجه )١( 
عنها.الد رمحي 



اماكهكتاب 
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يومتصوم لا بأتبا محزم لا ان فالأنالفريضة، بخلاف وشغل، وملم آله وعل 
لأنهذا؛ يلزم لا شهر، كل من أيام ثلاثة تصوم ولا العشر، تصوم ولا عرفة، 
محناهر.والفريضة النقل ين الفرق 

شوال؟من أيام متة تصوم وهل يقال؛ أن بقي 
منأم، عنها اف، رصي عائشة لأن تفعل؛ لا بأنيا نجزم التي هي هذه مولت 

افهصل الرسول فان واللام، الصلاة عف، الرسول حديث، مدلول عليها محقي أن 
ومنزمصال(ا، صام ررثن فقال: أبتة(اراا، ئم زمصاو صام ررمن قال: وسلم عليه 
ولاإشكال.رمضان، صام انه يقالت لا قضاء عليه 

انتهاءبعن، تكون أن فلابد للفريضة، الراتبة بمنزلة المست، الأيام صيام ثم 
علولا تصوم، لا أتيا عل يدل لا فالخا،يثا الأحرى الأيام صيام أما الفريضة، 

تصوم.أنيا 

تصوم،أن يقتضى للخر ومحتها عنها اف، رضي حالها إن يقال: ئد لكن 
قضاءعليه لن محور هل وهي* المسألة؛ هده ق الراجح للقول دليل هدا ق فيكون 

بصوم؟أنيتطؤع رمضان 
،يجوز لا أنه المذهب عف، ما وهو الأول؛ القول حلاف: ف، الخوايسر: 

بامحلل،وصوم،، صومي،، يصح لر قضاء وعليه عرفة يوم صام الإنسان أن لو يعني" 
عاليه.يثاب، ولا 

أيوبأي عن ( ١١٦٤رمم)أيام، ستة صيام استحباب باب الصيام، كتاب ت لم مأحر-بم، )١( 
اشء0،.رمحي 

)\(المتهىالإرادات«)ا/مأا(.



ub  سنف، ذ رما صاء
=—دد—————د^د====^دمأ==

القضاءابدأ ت نقول حتى الفور عل ليس القضاء لأن بمح؛ أنه الئاق! والقول 
محلاهقبل الوافل من يصل أن له الإنسان أن فكإ الراحي، عل هو بل أولا، 

واسعاالقضاء وقت دام ما الصوم، وكذلك، الونتح، يضق لر ما ثاء ما الفريضة 
أنالقضاء عليه ش محوز أنه أي• أرجمح، القول وهذا الغوافل، بموم أن باس فلا 

عليهما مقدار إلا شعبان س يبى لر إذا أما متسعا، الونت، دام ما بالصوم يتء؛لوع 
الوقت،.لضيق الحال هذه ق الصوم يصح فلا 

٠٠٠



اعضتاياانصي
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وابضءاثمضاث؛ا

يديM' مح:ئسمح،نمحئمح؛ 
بنص عذ جنمر، هم، بن اف عي عذ الحارث، بذ عمرو أحثردا م، ابن 

<٧١صل اض زنوو أف عه؛ افه زمحي عائثة عن خو0.أ عن الزبم، بن جعمر 
أ.وثااا عنه صام صيام وعلتؤ مات رامن ماو<ت وتئم عليه 

وإته،ا،عنه صام صبميام وعليه مات رامي والسلام! الصلاة عليه هوله [ ١ ] 
حملةصيام® ®وعليه وقوله؛ ®مات®، فيها الشرط وفعل الشرط، أسإء من ®من® 

ؤث®.عنه ®صام الشرط وجواب حالية، 
أيماصيام® ®وعلته للعموم، شرط اسم ®_® لأن عام؛ مايت،® ءامى فقوله؛ 

وارثههو وليه ول؛ه® عنه ®صام وقوله؛ فيعم، الشرط مماق ق نكرة لأنه عام؛ 
بضفيا بأهلها، المزائص ®ألحموا وسلم؛ آله وعل عليه افه صل الني لقول 

الورثةأوبء.عرأن هدا فدل ؛، ^^^®١١
®صاموسالم؛ عليه النه صل قوله الحدسث،؛ هدا مياحث، من الأول اليحح، 

الاستحباب؟سبيل أوعل الوجوب، سبيل هوعل هل محليه® عنه 
ولكنناالوجوب، سيل عل إنه قلنا؛ الحديث ظاهر إل نفلرنا إن الحواب؛ 

لولأنه الوجوب؛ سيل عل يكون أن يمكن لا قلنا؛ الأحرى الأدلة إل نفلرنا إذا 
اينهقال وقد بجب، لر إذا الوئ يأثم أن ذللث، من للرم الوجوب سبيل عل كان 

تلم وم(، ٦٧٣٢)ريم وأمه، أبيه من الولد بر\ث ياب، الفرائض، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
صا.اممه رضي عاص ابن عن ١( ٦ ١ )٥ رنم بأهلها، الغرائض ألحقوا باب الفرائض، محاب 



اسض داuاتثاءاسهام 

[.١٦٤لالأنمام:يججؤرنمحَئه 
ؤإماللميت، الإحسان من فيه  liالامتحسأب عل إما فيحمل! هذا وعل 

لالجم:هم[وأنرلإم،إلأماع، ؤؤ تعال! قوله أن ظاف يقلن لئلا الإباحة عل 
فلا.الوجوب عل أما ينفعه، لا وليه صوم أن عل يدل، 

أمور!ثلاثة بين دارا الأمر فصار 

ولدولإ% ومحي ت٠رالت لقوله ممتع وهو الوجوب، سل عل إما 
لالأنم1م:أا-ا[.

الست،.إل الإحسان من فيه محمل.نا وهو الاستحباب، مبل عل ؤإما 

تعال!بقوله احتجاجا المع توهم ليسر وهومحمل الإباحة، سبيل عل ؤإما 
أوالإباحة، بين دائر إذن فالأمر لالجم:هم[، ه سنن ما إلا للإذسني قس أن وؤ 

محب.فلا الوجوب أما الاستحباب، 

وملم!عليه الله صل قوله هل ،! الخديهذا هباح، من الاز؛( الميحا 
كالكمارةالثممع بأصل والواجب النذر، صيام! كل يثمل يياماا راوعليه 

منهاوبكل احتإلأت، ثلاثة هذه متمؤخ؟ الحكم أو بالنن.ر، أوحاصى ورمضان، 
الله.رحمهم العناء بعض قال، 

أحد.عن أحد يصوم لا ؤإنه منّؤخ، هذا إل قال،! من الله رحمهم العلمإء فمن 
الذر.بصيام خاص إنه ما)،! من ومنهم 
العموم.بالدليل الأقوال وأسمحد عام، إنه قال! من ومنهم 
يصح!لا الذر عل وحمله 



اماثصيءه_تاب 

العموم،أفراد من فرد هو أمها عل نذر صوم عن سالت ا،لرأة كون أولأت 
هوؤإنإ التخصيص، يقتضي لا العموم يوافق بحكم العموم أفراد من فرد وذكر 

اش,رحمهم المحققان هوفول كإ التال( مسيل عل 

أمرالأموات، عل الذر وجوب لأ0 النذر؛ عل محمل أن يمكن لا ثانتات 
أنفبل يموتون الناس س فكثير كثير، أمر رمضان قضاء وجوب لكن نادر، 

حدين،محمل فكيف، ينذروزإ الذين أقل ما لكن رمضان، من عليهم ما يصوموا 
النادرة،الصورة عل العموم من القوة برذْ وهو واللام الصلاة عاليه الرسول 

قعام هذا ت نقول بل القويم، الاستدلال حلاف، هذا الكثيرة؟! الصورة وترك 
كفارةقضاء فيه ويدخل رمضان، قضاء فيه فيدخل والنذر، النرع بأصل الفرض 
الصوم.فيه محب، مما ذلك، وغير الأذى، وفدية اليميرأ،، 

وحديثا!أصلا، نامح هناك وليس صعيفا، فهذا منسوخ بأنه القول أما 
واللام.الصلاة عاإيه النيئ عن بمح لا أحدءا عن أحد يصم ررلأ 

ولرمات س كل وهل رمضان؟ س صيام الإنسان عل يكون متى مسألة؛ 
رمضان؟س صيام عليه يكون رمضان يصم 

برؤْيرجمح، مرصا وهومريض الإنسان عل رمضان م إذا الأول! الخوابج! 
عليه،ثيء فلا مات حى به استمر اطلرمى هذا أن قدر فإن أخر، أيام من عده ففرضه 

قبلفإن اخر، أيام من عدة عليه الواجب، كان الرجل هذا لأن إمحلمام؛ ولا صيام، لا 
ثيء.يلزمه فلا رمضان، قبل ثعبان ق مات كالذي فهو منها، يتمكن أن 

محهعا،اه رضي عمر ابن عل موقوئا (، ٢٥٤)؛/ والسهقى (، ٦١)ه/ ارزاق عد أ-؛محه )١( 
مويوئا.هه،ا اه رضي عباس ابن عن ٢(  ٩٣)٠ >رالك؛رىاا ل ائي النوأحرجه 



uU  عذاليهصءاسيام

ليسفهدا بروم، يرجى لا مرصا مريض وهو رمضان عليه مث ان إنالناف؛ 
لأنهالحديث؛ ق يدخل فلا هذا وعل مسكين، ؤلعام فديه والواجب صيام، عليه 
صيام.عليه ليس 

أوالله، فثناه او'وه يرجى مرصا مريض وهو رمضان عليه مر رجل الئالثا؛ 
شعبان،إل القضاء ق أناحر أن ول واسع، الأمر يقول؛ صار ثم مفهلرا افنا مكان 

ؤليه.عنه يصوم الدي وهو رمضان، صيام وعليه ماا<ت، هوالذي فهذا ومالت،، 

الصومعليه بجب ممن كان إذا عنه يْلعم أن فيجبا يصوم أن الولأ أبى ؤإذا 
ذكرئ.ام الثلاثة الأمام حسب 

فقط؟الصيام إلا عليه يجب، لا المسألة ُذه ق الميتر قيل؛ فإن 
يصريصوم من يجد لر إذا لكن فقط، الصيام عليه يجبا نعم، فالحوابات 

لائرجىبنؤْ•الذي لكلمريض، 
عنهبالصيام أحد تمع إذا برؤْت يرجى لا مرصا المريص قال؛ من قول وأما 

أيدا،وجه له فليس الإطعام؛ من المإثلة إل أقرب لأنه يجزئه؛ فإنه حياته ال حق 
فرق،فبينها هو، فعله من والإطعام الغير، فعل من هذا لأل ظاهر؛ والفرق 
نظر.فيه لكن ؛، معستاركان إذا با قيد اممه رحمه الإسلام وشيخ 

تتفصيل فيها المسألة أن عيم ؛بهذا 
يموُت،ومم فدية، ولا صوم لا عليه وليس الإنسان، فيه يمولتا فقم 

فقط,صوم وعليه يموُت، ومم فقهل، فدية وعليه 

١(. ٦٢للعل)ص: ،الامحارات" 
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الصيام؟ق يلزمه ماذا سافر إذا برؤْ يرجى لا مرصا اريض قائل؛ قال ؤإن 

علةهو الذي الوصف هذا لأن منه؛ بد لا والإءلعام الإءلعام، فالحواب! 
مساما.أو حاصزا كان مواء تقر م وصف العجز 

بالغلية،عنه يسقعل وليس وميقفبميه، به، رأفه السافر عن الصوم ممهل ؤإنإ 
فانهصيام ولا يهلعم، لا فانه هذا مثل سافر إذا أنه العلياء بعض من زعم من وأما 
وجهولا الصحة، من له أساس لا بامحلل قول بل فقعل، صعيما وليس يامحلل، قول 

وليسيقضيه، ثم به، ورحمه عليه إشفايا الصوم عنه يسقعل إنعا السافر إن إذ له؛ 
بالكلية.عنه يسقهل 

صلقوله عموم ق داحل لأنه عنه؛ فيمض كفارة صيام عليه كان إذا مسألةت 
ثمرمضان، صيام عليه كان إذا الفلرت يبقى لكن صثام«، رروعلثه ت وملم عليه افه 

حمسةمحاصوم قال! واحد كل مثلا، ستة له ممرون، ورثة له وكان وليه، عنه صام 
قضوا.لأنهم محزئ، فهتا أيام؛ حمسة فصاموا أيام، 

لضرورةمتعددون قوم عنه يصوم أن محزئ لا فانه كمارة كان إذا لآكن 
التتابع.

صيام.فلا ؤإلأ فليصم الشهرين عنه موم أن منكم احتار من ققولت وطلم4 
أحيه؛عن البدنية بالعبادة الإنسان قيام جواز عل دليل الحديث هذا وق 

ميتاشخصا به يريد بصوم تطهمع أحدا أن ولو ملث،، ولا بدنية عبادة الصوم لأن 
ذلك؟يتفعه فهل 

محوزالبدنية العبادة أن لتا نبهن وقد عبادة، لأنه ينفعه؛ أنه الراجح الحراب) 
فيثفحه.أحد، عن أحد فيها يقوم أن 
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عنصم ت للإنسان فيها نقول التي اكروعة الأمور من هذا هل ت سمى لكن 
فلافعلت، إن ت نمول أو صالح، عمل إل تحتاج قبرها ق لأيبما أملئ،؛ عن صم أبيك، 
أفضل؟فهو تركت ؤإن بأس، 

افصل الني أن هذا عل والدليل اض، ثاء إن الحق هو الثاف الحواب،: 
منإلا عماله ما'ت، إذا الإنسان كون عن تحديثؤ ئا الم وسآله وعل عليه 

أوبه، يتتي أوعلم ه~، ينفهو يفعله الذي ~وهو جاؤثة ارصدقة ^ ١٥ثلامثؤ، 
الإنسانبمدبما التي الصالحة الأعإل خمع ذكر عن فعدل ، ٠١١٠٠يدعولهصالح ولد 
أليسأفضل، الدعاء أن عل هذا فدل الدعاء، إل ذلك، عن عدل أمه، أو أبيه إل 

ول؛هذا؟ا إل يرشدنا لر فلماذا بالحر؟! منا أفقه والسلام الصلاة عاليه الرسول 
مامحتفءرإدا الأعإل! سياق ل الحدين، أف ْع إ له! يتصدق صالح ولد أو يقل• 

هذا.إل ذللث، عن فعدل العمل، من والصدقة عناإهاا، اسخ الإئنان 
قالأن وأنت، هذا، ق شلمثؤ لا الحق الحكم والسلام الصلاة عليه والرسول 

فاجعلايت،، هذا إليه افتقر كا الصالح العمل إل تمتقر موف، لكنلث، سعة، 
واللام.الصلاة عاله اكي إليه أرشدك ك،ا لأخيالث، والدعاء لئج، لفالعمل 

فالعوامييأسوا، ولا هذا، إل العوام ينبهوا أن العلم ءللبة عل يجب ولهذا 
أناءالت ؤإن أفصل، له واستغفر لأييلث، انع فلأن، يا فنقولت ّيستتكروناإ الأن 
لفسلئ،،الصدئة لع ت نقول محتاج، شر عل رمقان ق عنه أتصدق أن أريد 
والسلام.الصلاة عليه الرسول إليه أرشد الذي هذا له، افه وايع 

عن١(  ٦٣رنم)١ وفاته، معد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
عنه.اقه رمحي مريرة أي 



اهاثصيا كتاي

فلننبهم،الأموات، إل الصالحة الأعإل يدوا أن عل إصرار عندهم فالعوام 
عنه.التحول يمكن بل عنه، التحول يمكن لا قيء هدا تقولوا1 ولا 

قالوالدين وعشاء بالأصحية يعدلون لا سبق— —فيإ عندنا الناس كان فقد 
واؤلعالعلم، لهللة الربط وابن المساجد، اعمر تقول؛ لو أبدا، شيئا رمضان 
قعليه يتقاتلون ذريتاائ، غبر أو كريتاائ، شيئا تيع أن من لك حثر الكتب 

راكتاالقيامة يوم ثبيء أصحية س بد ولا رمضان! عشاء س لابد هال! المتقبل؛ 
ررامتفرهواموضؤع! بحديث ويتدلون العامة، كلام هذا ا أضحيته! عل 

؛الأضحيةضحوا يعني! اصتفرهوها مهلاياكما،، الصراط عل فإما ضحاياكم؛ 
والسلام.الصلاة علمه الض عن يصح لا وهدا الحيدة، الكببرة الفارهة 

العامةالأشياء أن وبيان للناس، القول تكرار ْع ض~ "والحمد الأن فأقول! 
حيرالمستقبل ق ^١٤ ١١عن والدرية الورثة تبعد التي والأشياء الخاصة، من ألح 
عنديتخاصمون إمم حتى عليه؛ ؤيتعادون عليه، ؤيتنازعون يبقى، ثيء من 

يشتركالأن الناس عند تعمل التي الأوقاف ق وذللئ، باش، والعياذ القضاة، 
تبيع.لا الأوقاف لأن البح؛ من يتمكنون ولا الوقف، ق الدرية 

الشركةس يتخلصى أن الإنسان يستطيع أحرار، فهم المال الورثة وريث، إذا أما 
التع-أوغثر بالع 

سمثلا يسمعون الدين العوام أف أيصا ؤثقوا فشيئا، شيئا الناس نعود إذن! 
ذهبواإذا هؤلاء لكن عليه، دل، بإ عتدون موف بقوله ؤيثقون ما، بلد ل شخصن 

إناحل.يل.، دين هدا وراءك! ارحع قالوا! التنبيه هن.ا مثل ينبهوا لر آحر بلمي إل 
تآق؛التد.ريج.الأمور لكن ذللث،؛ أشبه وما ويحثون!! يضحون آباءنا وحدنا 
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هدايدعولهءا، ضال ررأوولي الحديث؛ ل وملم عاليه الق محل قوله فائدة؛ 
ؤيدعوموتيإ بعد بوالديه يعتني الذي أن الواير لأن بنرؤل؛ وليس الواسر، بيان 
لأنهالأغلب؛ عل ساء هذا لكن نادو، صالح غثر من الدعاء لكن هوالصالح، لهإ 
فاسق.هو من له يدعو قد 

الحرمايت،.ؤييع ياق؛الوا-جبامت،، هوالذي والصالح 

حدثنايوص، بن عيني احمتJا إوت\يلم، بن إنحاق وحدسا ١— ١  ٤٨
عنمحا؛افه ومحي عباس ابن عن جبم، بن سعيد عن البجن، منلم عن الأغنثن، 

صوموعاتها ماJنا أمي إل مماولم،ث و>ثئلم، عانه ا>إه صق ، ٥١ونوو آتن \>ثتأ0 أف 
،٥١رردد،ين ل،؛ ١٥ثعم، هالثاث مضيته؟؛؛، أكئت، دنن علتها لوكال ررأرأيت، ،؛ ^lJشهر، 

أخىباكصاء«اا؛.

الحدين،؛هذا ول الصوم، س أمها عل ما تقفي أن لها أذن إذذ؛ [ ١ ] 
هذهسأل وسلم عليه الله صل النتي لأن القيامى؛ يبوت عل دليل ~ ١ 

أحقافه ®ئدين قال؛ نعم، فقالت،؛ تقضيه؟، هل دين أمها عل كان لو ا،لرأة؛ 
علايمحقول الثيء فيها يقاس والئنة- الكتاب، -ز الأقية أكثر وما يالقصامء، 

اجلوتىإحياء قياس الكريم القرآن ق أكثر فإ الواضح، عل الثكل أو الحسوس، 
الصلاةعاليه النثي يقيس السنة، ق وكذللث، موتأا؛ بعد الأرضي إحياء عل 

فالرحلأوضح، لكنها أحرى، محسوسة أمور عل الحومة الأمور واللام 
وأمهوهو أمول، غلاما ولدمت، امرأق إن الله، رسول يا وقال؛ إليه، جاء الذي 

عليهاممه محل فالمي محل، له الاستفهام كان ما ؤإلأ الحديث،، ءل١هر هذا أبيضان، 
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مذ٧^، ررهل له؛ قال البائية، أهل من كان لما لكن شيئا، له يقل لر وملم آله وعل 
منيها رركل قال: حمر، ألواما قال: ألؤابا؟((، ر)ظ قال: نعم، قال: إبل؟«، 

نعم.قال: أورى؟؛،، 

بيضاء،وشعرة سوداء، شعرة فيه الذي الأورق الله: رحمهم العلياء يقول 
الورق.وهى القفة، كلون لونه فيكون 

منؤإناثها، ذكورها حمر هي دلك؟؛؛، ا١داثى وسلم: عليه اطه صل قال يم 
لعلمهرامحاثلث قال: عرق، نزعه لعاله بالبداهة: ا/اعراي قال الأورق؟، أتاها أين 

منوكل ثيء، فوقها ما طمانينه الأعرايى إليه امحلمأن المثال هذا ، عرق،" يرعه 
ذهنعن غاب أنه إلا الأوادم ق وهذا الهائم، ل هذا لكن محسوس، وهذا هذا 

والسلام.الصلاة عليه الرسول له فقاس الأءرابي، 
الصومواجب، والسلام الصلاة عليه الني قاس إذ أيصا؛ الصوم وكذللث، 

الدين•واجب عل 

علميهافه صل لقوله أحق؛ الله فدين للادمي ودين للص دين اجتمع إذا أنه ٢~ 
كلمةوقال: العلياء، بحفي استدل هكاوا بالمصاءر،، أحهم، الله ررمدين وسلم• 
امرأةأو رجلا أن محير فإذا علميه، المفصل عل يقدم والفصل تفضيل، اسم راأحو<، 

ريالا،عشرون والركة لإنسان، دينا ريالا وعشرون صدقة، ييالأ عشرون علميها 
أحق.اممه دين لأن القول، هذا عل الزكاة نقدم قانتا 

افهدين لأل بالوفاء، أحق الأدمي دين افص: رخمهم العلم أهل بعض وقال 
منأكرم وجل عر والرب المثاحة، عل مسي الأدمي ودين السامحة، عل مبى 

نحرمحه)ص:آ-خا(.)ا(تقاوم 
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وجل،عر افه وهو يمح، العفومن وسأل يمح، لا الذي الثحح فيعهلى خلقه، 
ونقطالدين، صاحب، نعطي ذكرنا الذي النال ففي أحق؛ الأدمي دين فيكون 
الزكاة.

لهيذكر لر واللام العلاة عاليه الني إن قالوا! ررأحيى<،، كلمة! عن وأجابوا 
أرادإنا أحق، فهو اف حق اقضوا يقول! حتى ض وحق آدمي حق فيها محوره 

كانإذا الست، عن الدين قضاء يجوز كان إذا أنه واللام الصلاة عليه الرسول 
إننقول! حتى مفاضلة صورة لستا والصورة يقضى، أن أحي افه فدين لأدمي 

واضح.سديد جواب أنه سك لا الحواب وهذا الادمي، دين عل مقدم اممه دين 
يجبدين مهإ واحد كل لأن يتحاصان، أمإ المسألة! ق الثالث، القول 

بلالأدمي، دين عل الله حق ولا اض، حق عل الأدمي دين نفضل فلا قضاؤه، 
ولدينعشره، للزكاة نودي ذكرنا الذي المثال ق فمثلا بالخصمي، يمصلمان 
وهوالأصح!، ال؛هر رحمه أحمد الإمام إليه ذم، هوما القول وهذا عشرة، الأدمي 

فانهسواء كانا إن يتحاصان، فانيا للادمي والثاى فص، أحا.هما دينان اجتمع إذا أنه 
ممنذلمطه.كانا ؤإف 

أنللمعلم ينبغي وأنه لام، والالصلاة عليه الرسول تعليم حنن ٣— 
الأمركان إذا سيا لا للحكم، مطمئنا ؤيكون يقتغ، حتى للثائل الأمثال يضرب 

نحفى•مما 

منهاليسيرة ١^^١٠^!، يجد عليه وسلامه افه مجالوات، الرسول دائا وهكذا 
عنهماطه رمحي الصحابة إليه سكا لما الكلم، جوامع أعهلي لأنه أسفارا؛ ثعادل 

 )١( /I(٣٨٥ ،) (.١ ٢ ٥ ا/ الإراداتء) »متهى
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يقولون!ثيء، كل ول اض جانب ل الشديدة الوساوس نفوسهم ق محيون أمم 
خممهنكون أن أو ٠، نتكلم ولا الماء ص نخر أن نحب ما نفوسنا ل نجد 

هذامثل ق واللام الصلاة عليه الني فأمر ؛، ر نتكلم ولا محترقتن" "يعني 
ا!ولسه،اأ باش ارئلسنشد وهما! فقتل، 

اض؛إلا عليه يقدر لا وهذا وحل، عز إليه ولحوء باش استعاذة الأول! الأمر 
عزاش بل الثيهلان، يداير أن يتهلع لا والإنسان الشيهنان، من وحي هذا لأن 

الذينما•دجلتجالجم(
هذا،عن فاعرصى الانتهاء؛ وهو العبد، عليه يقدر مما وهو الثال! الأمر 

عنلث،.يزول حتى عنه ويعامل 

فيهالكتبوا المتاطمة عل هذ0 عنصت، لو اش! رحمهم العلياء بعض يقول 
منموات، والمحدمث،، س له لابد الحاديث، للث،! يقول فائدْ، فيها نحد ولا أسفارا، 

منها.شآكا تزيد ؛أسياء لك، يأتون ثم أحدتلث،؟ من وأنت، أحدثها؟ 
الرسولكلام حنن عل يدل، مما الوساوس؛ كل سدت كلمتان هاتان لكن 

واللام.العلاة عليه 

نحمعحتى خثر فهو الحدين، يلفغل بالحكم تاق أن أمكنلث، إذا أقول! ولهذا 

اضعيد عن (، ٣٥)٩ رنم الإمحان، ؤ، الوسوسة بتان باب الإبجان، كتاب لم' ميمعناه أحرجه )١( 
عنه.افه رصي صمعود ابن 

ابنعن 0(، ١ ١ )٢ رغم الوسوسة، رد باب الأدب، محاب داود: وأبو (، ٠٣٤ )\/ أحمد أحرجه )٢( 
اق4صا.رضي عباس 

كتابلم: وم(، ٣٢٧٦)رغم وجنوده، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
عنه.اممه رمحي هريرة ش حدث من ( ١٣٤رنم)الإي،ان، ق الوسوسة بيان باب الإي،ان، 
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أقيمتالستةيعا،ت)ؤإذا رازاد صاحب قول أحسن ما ولهذا والدلائل؛ ائل المين 
قالولهذا الحديث، لفغل وهو المتن، لفظ هذا المكتوية( إلا صلاة فلا الصلاة 

بألفاظيأق أن ان للأنأمكن فإذا آ؛ هريره(ر أي حديث من لم مشارحه؛)رواْ 
ؤإذا-يذا، فعاليك، والإقناع،  ٤٣١٧وأقرب وأفيد، وأجزل، أحن، فهو الحديث 

عليهالرسول لأن تقول؛ ثم عليك، الله يفتح حسبإ به تعثر بإ فتاق يمكن ل؛ 
كذا.قال لام والالصلاة 

صامصثام مامثإوعلته ررس عنها؛ افه رمحي عائشة حديث، ق قلنا مل؛ فان 
قاسعنهإ افه رضي هماس ابن حديث ول للوجوب، ليس الأمر إن ؤلتهءا؛ عنه 
الوجوب؟يقتفي هذا فهل العال، دين عل اش دين 

مايتخلو يعني؛ تقضيه، أن عليلث، محب، لا الأدمي دين حتى لا، فالحواب؛ 
تمع،فهو قضيته إن تقضيه، أن عليلئ، محس، إ تركة، له وليس دين، وعليه أبوك 
عليلئ،.ثيء فلا تقضه لر ؤإن 

محمح،حىصينمح،صزا:ذة،
الأ؛هعمحرصي عثاس ابن عن جبتر، بن سمحي عذ اصن، منبم عذ ثيإف، عذ 

ماثث٠أمي إل اض، رثول، يا ممالا؛ ونلم عليه اممه صق الق إل رجل جاء دال؛ 
قاضتهأمحت دنن أكلأ، عل ثان رو قاَل؛ ةأها؟ أهأنميه شز، >ئنأ زلإها 

الحتكمممال سليإن؛ مال مهىا<، أن أحي اش ررمدين مالث ثمم، مال؛ عنها؟،ا، 
مثالا؛الحدبث،، ■بمدا ململم حديث، حئ جلوس وحن حميتا؛ كهيل بن وملمه 

(.٢٧٢قاسم®)آ/ ابن ®حاشية ْع الرعء والووض )١( 
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تصدقرجلا لوأن حرام، الصدقة ق والرحؤع الصدقة، ق للرجؤع ومياله يكون 
النصيقفإن يثاري|ا، أن التصدق أراد ثم ريال، ألم، تساوي ببعير شخص عل 

مرةعاليه يتصدق أن رجاء أو حجلا، أو حياء، قيمتتها من ينزل سوف عاليه 
بثإنمئة.عليه سعها رثا أحرى، 

عنها((،الح،م قال؛ عنها؟ أفاحج قط، تحج لر إنبما قالت،ت الح^، اإثانىث 
الحجكان إذا إلا الأستتحيايح، سيل عل ولكن الوجوب،، سيل عل ليس وهدا 

عنها.نحج من تحم أو هي، تمج أن فيجب تركه، وحلمته عليها، وجب قد 
ف،كيفاواحدة، كاست، إذا التحم، إلا أمها من تريث، لا المت، قيل! فإن 

كلها؟الخارية عليها ءادات^ 

وصاريشاركها، من ْع ال؛رايث، اقتسمت، ا،لرأة إن يقال؛ أن إما نقول؛ 
الحارية.هده نصيبها 

ردبل كلها، يردها لر ت يعني منها، نصيبلث، رد أي! رروردها١٠ يقال؛ أن ؤإما 
•ح ا،لرٍادعؤ، متنها نصيها 

إلالها وارث لا أنه علم واللام الصلاة عليه الرسول إن يقال؛ أن ؤإما 
>الثئالقول عل دليل فيه فيكون البنمته، هده 

لهابمكم لا عتن، قضية ونكررْ— مابما، قلنا ~كا هده حال، كل وعل 
اليع.قواعد تقتثضيه ما ص، عل تنزل ؤإنا بالعموم، 

***



مكتايااسط 
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صالثوري، أ-ءووا الرراق، عبد أ-نيوا حميد، بن عبد وحدك! — ١ ١ ٤ ٩ 
البيإل ائرأْ جاءت مال؛ عنه افه وصى أبيه ض بريدة، ابن عن عطاء، بن عداممه 

شهر•صوم ت ومحال ئدكربجمله، وملم؛ عليه اف صل 
عىموسى، بن اش عبيد اح؛رئا متصور، بن إمحاى وحدسه — ١ ١ ٤ ٩ 
ثي:ن.ضز؛ زمحاو: الإنئاد، خدا ئماو؛ 
حدسايوسف، بن إمحاى حدسا حلمف، \ي ابن وحديي — ١ ١ ٤ ٩ 

الأن،صظحن:سي;سئنمناس:ئمبجاذ،ستياضينظا؛ 
دجزإبيثل نتّللم؛ غاتؤ اش صل اللمي اترأةإل آتت مال■' عنه اف رمحي أييه 

ثغر.ءنزم نهال: 



٤٤صانم إني هيتل؛ اويقاتل؛ سام اسل«اوالءى باب 

حرب؛بن ورمر الناقد، وعمرو ثسثه، ؛0 بن بكر ابو حدسا " ١١٥٠
محضاص،صممحةنمحاه

عليهاف، صلي الص به يبلغ عمرو؛ ومال روايه؛ شيبه؛ م بن ؟كر آبو مال عئة؛ 
أ.طقارقم •٩ : jliثتد؛ا'ا، قد M ظ خ ض زنت: ننقر؛ 

نمنمءجقئو:إقئاما'ل

موصوعةالراحم هذه أف عل يدل مما الرجة موضع ق النثح اختلاف [ ١ ] 
الأصل،.من، وليت وصنا، 

•صرثئا مرفوعة والثالثة الرفع، حكم ل والثانية الأول صغ، ثلايث، هدْ ]٢[ 
الرصول.قال يقول؛ لا ^l،؛؛، إل ١^٠^٢ دعي، 'رإذا روايه؛ يقول؛ الأول 

طعام((,إل أحدكم دعي، ®إذا سلغ يقول؛ والثاق 
الصيغفهذ.ْ وسلم؛ آله وعل، عليه الله صل، التبير عن يقول؛ والثالث 

ذكرئ.كا اختلافها الثلاث 

بامورتفكل لكنه إطلاق، فيه وهذا ]٠١[ 

ؤيمحالداعي، يعدرْ حتى فيه إشكال فلا فرصا الصوم كان إذا أولا". 
فانهصائم إق قال: ؤإذا أوغار0، عرس وليمة إل دعي إذا ما يثمل، وهو محه، 

سيعدره؟الداعي لأن محضر؛ لا 
ال.ءوة؟إجابة ؤيلع بالصوم، يتعلل، أن له فهل نفلا كان إذا ثانتا: 



إماثمعهكتاب 
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أولقراية عليه حى له ممن الداعي كان إن تفصيل، هدا ق فالخواب! 
المدعو،تقدير عدم من ثيء؛ الداعي قلب ق يكون أن تعدر إذا وتنشى صداقة، 

محضر،أن الأفضل نقولت فهنا أوقريبه؛ صاحبه حضور عدم عن الناس أوتحاوُث، 
الطعامإل دعي فإذا يتخلص؟ كيف يعرف فالدكي حضر إذا ثم يتحير، وألا 

أنيتهلح أنه المهم لهم؛ وتقريبه الطعام بإحضار لإحوانه ه نفاستخدم 
يأكل.لر أنه الناس يشعر ولا يتخلص، 

صاؤا.فليحضرولوكان محذور س قفشي كان إذا حال، كل فعل 

وقال!الحاضرين، خدمة ق يشتغل ورام رأسه، عل الوليمة رب، لكن فإذا 
شف،ولا الأكل، س لأي فحينئذ حرام؟ا أطعاما -أكل؟! لا لماذا فلأن، ا تفضل 

للمودة.■حليا وفيه وفيهثيسير، سعة، فيه للة~ "والحمد الل.ين أف 

أنبأس فلا الناس يتحدث أن أيصا نحشى ولا حق، له ليس لكن إذا أما 
يتعذر.

٠٠٠
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uU  اثسن؛سئااأحهث؛

الزناد،ى ص محك، ئ نفاق خدكا >ك،، زمث;ن خدش - ١ ١ ٥ ١ 
ينماأ-عئ^ أصح ررإدا ماو؛ ووايه عنه اطه ونحي ميزْ أي عذ الأعتج، عن 

أليصائم، إق يئيمزت أويائله ثائنه ١^ قإن يجهز، ولا ،، Ujj^ ٨٥صائنا 
صائم«لا؛.

أنمصهللح كتاب عنده كان إذا العالم لطاو_، ينبغي الحدبث، هدا مثل [ ]١ 
مثلافتجده واقعئا، مثالا محي أن الإنسان يعوز أحيايا لأنه الأداء؛ صغ ق يقيده 

فهو#روايه® هريرة! أي أو عمر كابن الصحابي( قال إذا يقول! للطلاب شرح إذا 
فمثلواقعئا، مثالا تعتبر التي الأحاديث، من به مؤ ما ينسى لكن حكنا، مرفؤع 

حاشيته.أوعل كتابه هامش عل ؤيضعه الإنسان، يقيده وأن به، العتاة محب هذا 
،®،هلا؛jUصائنا يوما ]•عدؤز أصح ررإدا وملم: عليه اطه صل قوله 

ءئهل®ءاولأ القول، بذيء هو الرفث، إن وقيل! به، يتعلق( وما ابملع هو الرفث، 
هناابهل لكن يتعلم، أن عئهل'ا ءولأ ت بقوله المراد وليس أحد، عل يعتل. لا يعني! 

٠!الحاهز،ُ الشاعر قال الحهل، من لا الحهالة، من 

ابابجئاجهل( يوق تجهل علثا أخد لاتجهلن ألا 
مثلا!له قال بال—،، يحني، ثاممه" امرؤ 'رهإن وملم! عليه الله صل وقوله 

فالمرادباليد، ضاربه يعنى! يايله® ءرأو كذا، أنت، كذا، أنتط الخلق، سيئ أنت، 
يمز؛؛نأن أراد فيمن والسلام الصلاة عليه قوله ؤ، كيا باليد المضاربة محا يالمثاثلمة 

(.١٢٠)ص؛ للرورق السع• العلمان اشرح ينظرث معئقته. ق كلثوم بن لعمرر البيت، )١( 
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وئلقا;شرُ»هإن المل: يدي 
أتهالراد هل صائمر،، إق صائم، إق وسلم؛ عليه افه صل وقوله 

بالقوله لفينتصر حتى جهرا يقوله أو نضمه، يمغ حتى ه نفل هدا يقول 
الفعلية(؟.القوة وليس الفئة، القوة )أي؛ وبالقوة 

فرصاالصوم كان إن قال؛ فصل، اش رحمهم العناء وبعض الثال، نقول؛ 
يقولهأنه الصواب لكن مرا، فاليقل نفلا كان ؤإن فيه، رياء لا لأنه جهرا؛ فليقل 
فوائد؛ثلاث فيه ولأن الحدث، لعموم أونفلا فرصا الصوم كان مواء جهزا، 

والقاتل.الئاب هدا توبخ الأول• الفائدة 
ولكنحويا، أو عجزا مقابلته أترك لر أنني لبملم للنفس؛ الانتصار واكانية؛ 

صائم.لأق 
الإنسانيقابل ألا الصيام آداب من أف الثاب، القاتل لهدا يق أن واكاكة: 

فهداالشاتم، القاتل لهدا تربية هدا ق فيكون إساءته، بمثل إليه أساء من 
الشيبدللثج أمر ك،ا جهزا صانم® أو( صائم، يقول؛ أنه الراجح؛ القول هو 

وسلم.عليه الله صل 

أنتمراء، أنمت، وقال؛ بالثميح، وزاد صائم®، ®إل قال؛ إذا قيل• فإن 
بمنع؟.فاذا ذللث، أسبه أوما مثلا، )مطؤع( 

يدافعفإنه صربه لو لكن قولها، من ؤيزيد صائم®، ®إن يقول؛ فالحواب؛ 
منها.لابد فالدافعة ه، نفعن يداغ ؤإنا يضي؛ه، لا لكن ه، نفعن 

كتابت لم وم(، ٥ • رمم)٩ يديه، بض مر من المحل يرد باب الملام، كتاب الخارمح،؛ أحرجه  ٢١١
محه.اف رضي الخيري معيد أيا عن ٥( ٠ رمم)٥ الصل، يدي بان المار مغ بابا الصلاة، 
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ب1بففلاث1م

أمحبي<وف، ابن أحثويا اضي، محط نن خزنله وحدش - ١ ١ ٥ ١ 
اشُوصى محْ ه نجع أثة المثف؛ بن نعيد أنيذٍ( شهاب، ابن عن يوص، 

'كووجل؛عر ١^ ارثاو مول؛ وتئم عثه  ٠٧٥١صل اف رثوو تمث قاو: عنه 
لحلمهيده محثد مش 3واودى محه، أجري وآنا هوي، الصيام، إلا له آدم ابن عمل 

ا.النك<<ل رج من اف، عئد أطيب ١^١^٠١ يم 
ماوهو لخدث  ١٠الاه رحمهم العلياء يميه الحديث هدا ]١[ 

اممه:رحمهم العبياء واختلف وجل، عز ربه عن وملم عليه الله صل الني يرؤيه 
وملم؟عليه اممه صل الرسول كلام أومن وتعال، تيارك الله كلام هومن هل 

طاهراخذ أن وعلينا اللفظ، هوظاهر هدا قال: افه كلام من إنه قال: فثن 
افهوأن عنه، نقلا وتعال تبارك ربه عن حكام وسلم عليه اللص صل الني وأف اللففل، 

•به تكلم هوالذي 

اللهأوحا0 عثا يه عم والسلام الصلاة عليه الرسول كلام من إنه قالت ومن 
العلعاءلأن قال: واللام الصلاة عليه الرسول لفظ اللفثل لكن إJه، وحل عر 

فيقروهالأحوال، من حال اى القرآن حاكم له شت، لا هذا ان أحمعوا اممه رحمهم 
الخزبتلاوته يوحر ولا بتلاوته، يتعثد ولا مئه، ق طهارة إل محتاج ولا الخنم-،، 
اممه؛كلام أحكام له نشت( أن للزم افه كلام كان ولو للقرآن، محالف، فهو القرآن، 

عليهالحم، عل، جمثل به نزل القرآن أل إلا فرن، القرآن وبين بينه ليس حينئذ لأنه 
وحل•عر الله عن واللام الصلاة عليه الني رواه وهالا واللام، الصلاة 



اماثصهكتاب 

لأنالقرآن؛ من أعل محنيا يكون أن لزم وحل عز اش كلام إنه قلتان لو ثم 
أشياء.وذكروا واسطة، بلا اللفظ— ظاهر —عل وهذا ؛، Jj-؟^_بواسهلة القرآن 

عليهاممه صل الشي رواه أنه إل القول؛ هدا إل النظر حيث من أميل وأنا 
وسلم.عليه الله صل الثي لفظ واللففل ربه، عن وسلم 

وحلعز افه كلام كل يهولون! لأبم بثيء؛ الأساعرة قول من هدا وليس 
هوبل افه، كلام الكلام ليس رركن؛ا للثيء؛ قوله ق الكونية الأمور ق حتى 

اممهصل الني رواه ممتن ثيء عن نتكلم فنحن هنا أما الله(. كلام عن )عبارة 
وجل•عر ربه عن وملم عله 

واللفظافه، قال ت وملم عليه ادله صل الرسول يقول كيفذ يقال! أن بقي 
اردٍ؟لفظ. ليس 

الأممكل أن بدليل لفثله، ليس واللفظ- فلأن، قال يقال! أن مانع لا نقول! 
ؤثاث(محهمثل! فلأن، قال عنها! يقول والرمل القرآن ل عنها الله حكى التي 

]الثعراء:■؟؛[،ه تيؤن ثاو ؤ اممهم، وعن ]الأءراف:خ'؛ا[، ^ عوّوا ئاد ؤ لنوح؛لمآ[، 
قلنالو قطعا، اللغة وبزه الارتس_، -؛ذا هدا يقولوا ولر ]هود;■؛![، كميئه ءؤ٠١٧ 
الخركلام لأما معجزة؛ اف، نقلها التي ١^^١^، هذه تكون ألا لزم لفعلهم بأنه 

إلوحل عز الله بها فينسكر، بلا اممه كلام وهي ثلث،، بلا معجزة وهي منقولا، 
وحل.عز اهله لفغل واللفغل قائليها، 

ولاحلقه، من ثاء من إل وجل عز وهويشه وجل، عز اض كلام فالكلام 
بالعتي.قائله إل القول يشي، أن غرابة 

ماالقد،سى الخدين، يقالت أن والأحسن والأمحلم الأول أن رأيت لكني، 



ماسط كل باب 
— ٤٥١ً—ًًء=—^ً— 

اللهرصي الصحابة لأن هذا؛ عل ونقتصر ربه، عن وسلم عليه الله صل ال؛ي رواه 
الأمردام وما بمعناه؟ قاله أو الله، بالقفل قاله هل الرسول! سألوا ما عنهم 

اممهكلام بأنه نتكلم لا نقول! فاننا بلغتا، ما إلا نكلف، ولا واسعا، لده~ "والحمد 
اممهكلام أنه أو بلفظه، ربه عن رواْ واللام الصلاة عليه والرسول لفظا، 

يلغكا ليس الرسول؛ لففل واللفغل بالمعنى، رواه وسلم عليه الله صل والرسول 
وسلمأله وعل عليه الله صل الحم، رواْ ما القدمحي الحديث، نقول! بل هدا، إل 

ءنر؛هءزوحلشل.

للحديث،أهيسإ والنشر التعمق عن بعيدا كونه معر هذا أن أيصا ورأيت، 
قلب،ق صار كذا! ريه( عن وسلم عليه اممه صل الرسول )قال قلنا! فإذا القدمؤر، 
عليهالرسول كلام أن مع بالمعنى الرسول نقله قلنا! إذا ما ، يخلافهيبة، الإنسان 
ؤإياكمالله هيبة—جعلنا مؤمن كل قلب 3، له لده~ —والحمد واللام الصلاة 
منهم-.

هووالأحسن الأسلم الحث،، ولهذا كا ما نقول! أن أ-؛ما! رأيته ما فهذا 
الصحابةبعمى به ءمِ كإ ربه عن وملم عليه الله صل النحم، رواْ ما نقول• أن 

وجل"،عز ربه عن يرمحنه فيا وملم عليه الله صل الني »ذال عنهم: الله رصي 
الثيء.-يذا مكلفين فه— —والحمد تا ولذك، عدا عإ ونكت، 

فمنها!الصيام، فضل عل دليل فيه الحديث، وهذا 

معناهبأن هذا فسر وقد له®، آدم ابن عتل رركل، قال• وتحال سبحانه اطه أن — ١ 
لفإنه إلاالصيام كثثرة أصحاف، إل صحف، سعمئة بحشرأمثالهاإل الحنة أن 

!٥٩وفم)يه...، تضرر لن الدهر صوم عن المهي باب !ا(اقل: 





امالهيكل باب 
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ولاصائم أحدهم حماعة إليك محتمع فقد اممه، إلا عليه يطلع لا ربه، وبين الإنسان 
ربه.ويتن العبد بين بؤ فهوإذن ^،، SL*J؛من ياكلوا لر فكلهم هو؟ من تدري 

الأقوالالنص تحمل متى أنه قدمنا وقد أقوال، ثلاثة ليا< رريإثه قوله! ق فصار 
الصوم.فضائل من وهدا عليها، محمل فإنه مناقضة بدون المتعددة 

صيامهق الإنسان معدة من ينتج التي الرائحة أن الصوم! فضائل ومن — ٢ 
الرائحةهد0 الإنسان، فم من الإنسان دنا إذا سيإ ولا كالثحر، كرتبمة رائحة 

عنناتحة لأما المسك؛ ؤح من أحليب محليبة اش عند لكنها الناس، عند مكروهة 
قحتى معلوم ثيء وهدا المسك، رائحة من ءندْ أءلي«-، فهي وطاعته، عبادته 

الرائحةفهدم كرمة، رائحة له ابنه وصار ابنه، محب كان إذا فالإنسان الفهلرة، 

طيبه.تكن ولر منها، لثر الناس ابن من كانت لو لكن طينة، أبته عند الكرحة 
ناشئاالناس مثام ق المكروه الصائم فم حلوق كان لثا وحل عز فالثب 

مماوهن.ا المسك، ريح من الله عند أطيب الله؛ عند محبوبا صار الله طاعة عن 
الرائحة.طستا ق المثل يه يضرب 

أنللصائم يكره أنه عل الحديث حدا الله رحمهم العلمإء بعض امتدل وقد 
دلالةهده لأن فيه؛ دلالة لا ولكن الحلوق، ريح يمحن حينإ النهار آحر ق يتاك 

كلق الئواك استحباب عل تدل الكائنة الكمرة والأدلة فيها، ينايع مستنتعلة 
قال!وملم عليه الله صل النبي أن عنها الله رصي عائشة حديث، ق كإ وقت، 

لأهزممأش عق أئى آذ ررلولأ وقال! ٠، للئص،«ا مزصاة للمم مطهزه >لالئواك 
وعلقه)٥(، رقم المواك، ق الترغيب باب الطهارة، كتاب ائي! والن(،  ٤٧! ٦١أحمد أحرجه ( )١ 

للهانم.واليابس الرطب سواك باب الصوم، كتاب الحزم! بصيغة البخاري 



اسامضتاس 
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هذابمثل نحصص أن يمكن لا عامة أدلة وهذه ا، وصوء«ر ثل ئغ يالئواك 
وآخرالمهار أول ل للصائم ئثة الئواك أن فالصواب: الضعيف، الأستاْل 

•النهار 

تعالاض أن عل الحديث هذا من أيصا افه رحمهم العلمإء بعض استدل وقد 
الناك«،ريح من اف عند »أطثب وسلم: عليه افه صل لقوله بالنم؛ يوصف 

إدراكيكون قد إذ الصراحة؛ لعدم به الحزم بجون لا ولذللث، بصريح، ليس وهذا 
الصفةوهذه الش-لم، 'لريق عن لا العلم، ؤلريق عن الرائحة لهذه وتعال نارك اف 
بالإنسانالأجدر فإن صريمه ترد لر دامت وما المحضة، الحرية الصفات، من 

يدللا كان ؤإن حق، فهو ذللث، عل يدل الحديث، هذا كان إن ؤيقول: الإمساك، 
اشرصي الصحابة من كان ما وحبنا النهى، علميه يدل لر ما ذثستا أن لنا فليس 
المسألة.هذه ق يبحثوا لر أمم عنهم 

علوالأدلة كن.للث،، وهو الأعإل، تفاصل بيان الخديثه: هذا فواتي ومن 
أدلتهأيصا وهذا الحامل، تفاصل الأعإل تفاصل من ؤيلزم تحمى، لا هذا 

وقال:لالأنمام:مآ'اا[، ؤزطفيتنئ،نثاءتتمزأه تعال: اش قال ك،ا تحمى لا 
بحفهمافه فصل الكرام الرمل حتى بل [، ١  ٦٣ءمران:]آل، ه درجنمتر:كند\ق م هؤ 

رمراهداؤءد وءابما وتو ألبجث بمص ثثتا ووقت تعال؛ اض قال بعض، عل 
]اوقرْ;مأهأآ[.بمصهمظاينيه ؤيلكأؤثإ٠صLثا تعال؛ وقال ]الإمراء؛هْ[، 

للصاتمواليايس الرطب، سواك باب الصوم، كتاب البخاري; وءالقه (، ٠٤٦ )Y/ أحد أحرجه 
الدصه.رمحي مريرة أي عن 





اثهسامكتاب 
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جريح،ابن أنوئا الرواق، عيد حاوس1 راسر، بن محمد وحدسي — ١ ١ ٥ ١ 
هالتقول.' عنه اممه وصى هريرْ آبا ٌنح اله الرياُي؛ ص-الح أف عى عطاء، ئخزي 
إلالث آدم انن عم ثز نخز: م افُ »ilJ نتم: م \ش ضل افه زئول 
ين1ناهلا ^ ٠٣١صوم ثوم ثاو لإدا جنة؛ والصثام به، أجزى وآنا ٤؟،، مإثه الصيام 
مسوالدي صائم؛ امرؤ إف هليقزت هاثله أو أحد شابه هإن ينحب، ولا ثومئد 
ا1ئلئ،؛ريح من القيامة يوم افه عند أطسث، الصائم هم لحلوفج بثده محمد 

بمنمه((ااا,مخ زثه م ^١ بفطره، همخ أفطن إدا يهم.تي: هن.محان ؤللصائم 
سق؛عإ زيادة الحديث هذا ق [ ١ ] 

النعيفإن وتثسته، الثيء لتاكيد وذلك، استحلاف،، بدون جواز ~ ١ 
همررلخلوف، بيده؛ محمد شس الذي وجل؛ عز يالثه أهم وسلم عليه الله صل 

ا1نك،ا،.ريح مذ القيامة يوم اطة عند أطيب الصائم 
ؤإمايزكيه، أن التكلم فريد عليه، الحلوق لأهمية إما يكون؛ والحالق، 

لهباعث، بدون فالحلف—، ؤإلأ من؛اعث،، له فلأيي لإنكاره، ؤإما الخاطسا، لشلثط 

قائده.له وليس الكلام، ق زيادة لأنه القول؛ لعومن 
هنفتشتهيه ما لحل وذللئج بفهلره، فرح أفهلر إذا فرحتين؛ للمحائم أن ~ ٢ 

فالإنسانربه، فرائص من فريضه أدى ولأنه ومنكوح، ومشروب، مأكول من 
وجلعز الله أحل ما ويتناول للأول، يفرح والعاقل جيعا، للأمرين يفرح اليقفل 

ويفرحالصبر، بفارغ الغروب، يرتمي، فائه الحر، وشدة النهار طول ْع ميإ لا له، 
يوقظنا"أن اممه ونسأل — لما ينبغي الذي لكن ويثرب،، يأكل أن أجل من أدن إذا 
سببان؛له الفرح هل.ا بأن نشعر أن 



اسامضو باب 
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•عليه ربه فرصه مما فريصه أدى الإنسان أن ت الأول السبب 

عليه.حراما كان ما تناول أنه واكاق! 

بصومهفرح الموت بعد القيامة يوم قبل أو القيامة يوم ربه لقي إذا أيصا كيلك 
بصوم،وفرحة بفتلمر، ففرحة الصوم، هذا عل العفليم الثواب من له محمل بإ 

يصوم.فرحة الأحرْ وق بفهلر، فرحة الدنيا ففي 
قيكون هدا أن أي! المائة« يوم اف عند أطيب الصائم ئم ررلخلوف وقوله؛ 

الجاهليحديث ق حاء كإ الخزاء هويوم هدا لأن الذلاهر؛ هو هدا فقتل، القيامة يوم 
٠،السكر ؤيح والريح الدم، لون اللون دما، يثعب جرحه القيامة يوم يبعث أنه 

اللمفنلة؛هذ0 نحرر أن حقيقه يشغي لكن المْللقة، للأحاديث مقيد هذا أن والغلاهر 
أنفيمكن ثقة، حاففل زادها الذي هل الرواة؛ عن ندرى لا لأننا شاذة؟؛ هذه هل 

شادا.فيكون منه هوأقوى من يعارض أوأنه الأحاديث، تمد إما يقال؛ 

ومساومت(، ٢٨٠٣)رقم الله، سيل ق بجرح من باب والبر، الخهاد كتاب البخاري، أخرجه 
عنه.اض رصي هريرة أي حديث من آ ١  ٨٧٦)رقم الحهاد، خضل باب الإمارة، كتاب 



انهبامكتاب 

عنووكح؛ معاينه، أبو حدثنا شيه، م بن تكر أبو وحدسإ - ١ ١ ٥ ١ 
وحدسا)ح( الأعمش. عن حرير، حدثتا حنُبا، بن ومر وحدسا )ح( الأغئثن. 

عنعتال,( أيٍإ عذ الأعمش، حدسا وكع، حدسا —؛ ثه —واللمظ الأثج سعيد ابو 
ادمعمل رركل، وسلم* عثه الئه صل افه رسول مال، يال،• عنه افه ريي هميرْ أبا 

مؤهالصوم إلا وجزت عر افه مال بي، نبعمئة إل أئثالها، عشن الخنته يصاعف، 
عندءنحتانت للصائم أجلي، من وطعامه ثهوته ييغ به؛ أجري وأنا ل، 

ا.ا1نالئااها ييح من اف، عند أطيب فيه ولحلوف ربه، لماء عند ومرجه قطره، 
أفص كر، ن محي ^؛!١ شة، أف ئ بمر أثو زحوكآ - ١ ١ ٥ ١ 

دالدالأت عنهإ؛  ٠٥١رصي سعيد وأف ئريرْ، أف عن صالح، اف عن سنان، 
وأJاأجرىل، ١^؛ إ؛ عروجزموو: اف4 »إيى وتئإتءش اش صل اض رثول 

يد0محمي. مش والدي مخ؛ افه لمي ثإدا همح' أمحطر إدا قرحمن، للص>ايم إو ئه؛ 
المسلأ^اا.فح من اش عند اطبب الصائم مم لخلوف 

]ا[هال.اكالأول،وفيه:

أسندهثم القاومي، الخدسثا ببعض حدث وسلم عليه اض صل المني أن ~ ١ 
إلأئثالها، عنز الخثنه بجاعم،، آدم انن عم #'كز فقوله: القدمي، ؛الحديث، 
وجل،عز اض إل واللام الصلاة عليه الرسول ينسه ب هنا إل صعف_،اا، نسعؤقه 

^ايكون أن فإما واحد، ومحرجه واحد، والحديث، به، نالسابق اللففل ل لكن 
هكذا،مرة به حدث واللام الصلاة عاليه الرسول أن أو الرواة، من؛:صؤ؛، 

هكذا.ومرة 



اءواواكلاس|
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وقصعق، سعمئة إل الأمثال، بعشر أنيا الخسناتإت تضعيف بيان ٢" 
^١^٠٠أصناف ®إل ى.' اش رصي همريرة أثى حديث غثر الأحر الخديثر 

نهوثهرريثع بقوله• له الصوم اختص وجل عر افه أن إل الإثارة ٣" 
الثرونم،لأن والمشروب؛ الآكول يثمل هنا رروطعامه،ا قوله! أجلى،<؛ من وطعامه 
م_أهوزتيوسمبملمثئ؛ده>تيهتعال! قوله ق ك،ا طعاما سمى 

العباداترلأو مذ وطعامه ثهوثه راينغ هدات عل نص ؤإنإ لاوقرة;بمأآ[، 
بالمبةقليلة وهي الصلاة، إلا وشراب طعام ترك فيها ليس الصيام غر التي 

الشمسغروب إل الفجر طلؤع من مصليا يبقى أن لأحد يمكن فلا للصوم، 
يناللكن أيام، لأنه طويل؛ فهو الحج كدللث، تساليمأا فيها ليس واحدة صلاة 

يحدإلا الكاح شهوة ينال لا كان ؤإن وشراب، طعام من شهوته فيه الإنسان 
لكنأبدا؛ ثيء عن فيها الإنسان لث، يملا ئيء، فيها فليس الوكاة أما التحلل، 

والكاحوالشراب الطعام ترك فلطول إفهتار؛ فيها ليس واحدة عيادة الصوم 
الحباداات،.سائر ؛ juمن الصيام اختص 

هذهكل محيوباته أشهى ييع الإنسان لأن وحل؛ عز ياطه محتصا كان ولوللث، 
وتعال.سحاته به افه اختص فلهيا الله، أحل من الطويلة المدة 

***

كتابلم؛ ومرنم)؛هأا'(، أوسة، يحنة هم من باب الرثاق، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
الدءُه،ا•ونحي تماص ابن عن ١( ٣ رنم)١ كتت،، بحنة العد إذاهم باب الإي،ان، 



اتممامكتاب 

العزيزعد حدسا هذئ، النلط بن عمن بن إمحاى وحدسه — ١ ١ ٥ ١ 
قاوتالإساد، ^١ م1ان-؛ \y -وهوت منة صراون حدسا ئنلم-؛ ابى -ينيأ 

مخ®.مجراه افه لش ررإدا ومال! 

١^-؛مينىممخدكاممينم-ؤص: 
ماJعنه ١^ تعدرمحي بن نهل ض حازم، }y حدش بلال، بن نمحاف عى 

منهثدحل الريان، ك؛ مال ياتا الخة ق ءإن وثثلمأ عثه اطه صل افه ونول 
أنىمال! عيرهم، أحد معهم يدحل لا القيامة، يوم الصانموو 

خاصا،بابا الحنة ق له جعل تعال الله أن الصيام قفل من أيقا هدا آ ١ ] 
كانمن منه يدعى باب كل أبوابا، للجنة أف واللام الصلاة عليه النبي ذكر وقد 
أكثرهالذي الصلاة، باب من يدعى الصلاة عمله أكثر فالذي منه؛ عمله أكثر 

الصدقة،باب من يدعى الصدقة عمله أكثر والدي اويان، باب من يدعى الصيام 
٠٠الخهادر باب من يدعى الجهاد عمله أكثر والدي 

أكثرلكن الصيام، إلا الصالحايت، من يعملون لا هؤلاء أن وليسيالمعنى 
فمييغلق، ثم الخاصى، الباب هذا من فيدخلون الصيام، وتهلوعامم عباداتبمم 

الصوم.إكثار فضل عل دليل هذا 

يوما،يصوم أن الصوم أفضل كان بعباده عزوجل اممه رحمة أجل من ولكن 

كتابومسلم; (، ١  ٨٩٧رغم)لالمان«ين، الريان باب الصوم، كتاب الخاري; بمعناه احرجه )١( 
محه.اف رمحي هريرة أي عن '١(  ٢٧رمم)الر، وأع،ال الصدمة حمع من باب الزكاة، 



uU  اساءيس
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الدهر،أصوم أن أريد أنا ت القائل قال فلو لربك؛ ؤيوم للث،، يوم ؛، يومار وتفطر 
صومالأفضل ا، ١^^٠١ صام من صام لرلأ أو: ٠، الأتداار صام من صام ،الأ ئالخا; 
الريان*.*مالله: فهذامعنىقوله: لربك، ؤيوم لك، يوم وفطريوم، يوم، 

انملس،غالتا يستلزم الصوم إن إذ للعمل؛ لمْلابقته الأمم هدا له واشتق 
•كثيرا يروى الذي باب أو الكثثر، الري باب أي؛ الريان، باب الباب هدا فصار 

بابالصيام، كتاب لم! وم(، ١  ٩٧٦)رمم الدهر، صوم باب الصوم، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
الدرض عمري بن اف همد عن ( ١ ١ ٥ )٩ رقم الدهر، صوم عن النهي 

كتابلم! وم(، ١  ٩٧٧)رثم الصوم، ق الأهل حق باب الصوم، كتاب الخاري! أحرجه )٢( 
هه،ا•اش رصي ممرد بن الله عد عن ( ١ ١ ٥ )٩ رقم الدهر، صيام عن الهى باب الصيام، 

ينافه عبد عن ( ١  ٩٧٩)رقم اللام، عليه داود صوم باب الصوم، كتاب البخاري! أحرجه )٣( 
السابق.للحديث، رواية ل عنهما الله رصي عمرو 



اهكتايااثص،
—ءًًً^ً—=—ًً ٤٦٢

حىمحذنمفذيلأفندولأيفؤيه اممب نييو في اتثام هل باب 
اثاؤ،ابن عن الليث، أ-جمرفي امحاجر، بن رمح بن محثد وحيى - ١ ١  ٥٣

حريما((ااا.النارتلح/؛ عن وجهه اليوم بدلك افه إلاباعد 
الدرارندي-؛بمي: - النزتز عد خدننا تمحي، بذ ءظ رعدتنا، - ١ ١  ٥٣

الإنثاؤ*نهيل؛:يدا عذ 
الئم:ئياتجدذ^ئلأ:مهاا-نطشإسمق;ئمحر،^ 

صائح؛أف بن وتم تمحي بن مح، عن جريح، ابن أحأريا الوراق، عبئ خدينا 
عنةاممه رصي اقدري تمحي أب؛؛( عن نجدث؛ الرري عياثن م بن المحاق تمتا أٍا 

افتبل ق يوما صام ُ'من يقول• وتلم عايؤ افُ صل افّ رّول تمعت دالت 
حرما((.النارنمن عن وجهه ثاعداف 

قرحمهإض العالإ•ء احتلف اف،ا تبل ر'ق وسلم• عليه النه صل قوله [ ١ ] 
معناها؛

يصومالشرعي، الصوم يصوم بأن شرعه ل أي؛ افُ تبل ربل مض فمل• 
صومهفيتكون صومه، قبل له وحل عز اش أحل وعثا وجل، عر افه محارم عن 

إخلاصهأم من يعني؛ والتابعة؛ الإخلاص بمي وهدا تماما، للشريعة مطابقا 
ممعنالنار عن وجهة تعال اش باعد واحدا يوما وصام وجل، عر فّ ومتابعته 
حريما•



حقصه ها>رولإ بلا لذيطث اض سل ق اسام فضل باب 
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الرسولأن عليه يثكل وهذا الحهاد، ق أي! الله؛، 'نبتل ررِفي معتى وقيل• 
قال!القح، غزوة ل مكة عل أقبلوا حنن لأصحابه قال واللام الصلاة عليه 

فكيمربالمملر، فأمرهم ٠، د5ما،ر أقوى والفطر عدوثم، مذ دئوم قد ررإيئم 
احريما؟ راسعين النار عن وجوههم الله ليعد يوما لوصاموا وهم بالفهلر يأمرهم 

ا|مين،المثغور عل رابط من افه؛أ ُشبتل ررل بقوله• المراد إن يقال• وقد 
بابمن هذا فيكون ذلك، أشبه وما إليها بالدخول الأعداء عدوان من ومع 

لأنوالثلر؛ القلق من ثيء فيه أيفا وهذا المقاتلة؛ باب من وليس الدافعة، 
العملإل محاجون وأمم افرون، مأمم الغالب، الثغور ق القيمن أن الغالب، 
أجلهمن الذي العمل إتقان من لهم مانعا الصوم فيكون والخناسة، واتثظة 

الخدود.راطواعل 
شريعتهق أي: اممهءا سبيل راِفي فقوله: عندي، أقواها هو الأول والمعنى 

حقيقيصوما ؤيكون التامة، والتابعة التام، الإخلاص عل مثنيا يكون بحسث، 
وغيرهما.الثعووالثيىث، من لصاحبه جنة 

فصولمن فصل الخريف، حريما،؛ ارننبع؛ذ وسلم! عليه الله صل وقوله 
والريع.والشتاء، والخريف،، ، الصيف، ت أربعة الئنة وفصول الثنة، 

بينوالربع الشتاء، عل مابما والشتاء، الصيف، بين الذي هو فالخريف، 
الشتاء.عن متاحزا والشتاء، الصيف، 

واحد،خريف، إلا فيها ليس الثنة لأن منه؛ يعنى حريما؛؛ ررسبعين فقوله! 

١٢٠)رقم العمل، تول إذا فر الق الفهلر أحر باب الصيام، كتاب لم؛ مبمعناْ أحرجه 
عنه.اممه رصي سعيد أب عن 



اهاثصمكتايا 
^٤٦٤=^=^^—^===—ً====سض==

عنئعم_ هكذا، تقول والعرب، منه، ٌسعين بمعنى صار حريما ا،سحين كان فإذا 
وصيمحت،وأينعت،، ءلابتا فد فيه تكون الثإر أن الغالب، لأف بالخريم،؛ الثنة 

وأقوى.وأنشط الحريفح، من أحسن فالربيع ؤإلأ تماما، للأكل 
الدينآجال ويجعلون ذممهم، ل ستدينون القبور حماري إن ت قيل حش 

وقلتهم،الأمواتتج كثرة يعرف، القبور وحمار موثا، أكثر ، الخريفلأن الخريف،؛ 
الفلوس؛عندْ تتوقر أن أحل من الخريف، إل دينا أقرصنى يقول! يتدين، فياق 
فيإعنه اض رصي طالب، أي بن عل قال الربح، من الأبدان عل أصر الخريف لأن 

_|J؛ؤإثه موري، وآحنه محرق، أوله مإل آخره، ودلموا أوله، ،رثوهو١ عنه! يروى 
الربح،ق وثنمو وينشهل تورق فالأشجار بالأئجار((، يمعل كإ يالأيدان 

بقوله!يعني عنه اممه رصي طالب، أي بن عل لأن الجرد؛ أيام أول ق وبالعكس 
الثري.ول »أوله«أى! 



امواوارنهاردل 4ى بنية امماهة جوازسوم باب 
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وجوازضاثلامملأخنيطر

نياد،بن الواحد عتد حدسا حنين، بن محمنل كامل \ز وحدسا — ١ ١ ٥ ٤ 
أمعائشة عن طالحث، سش عائئه حدسيي ،، ١٥١عثد ئن عش ئن طلحه حدسا 

ررثايوم• دان وسلم عليه افه صل الله رمول ل مال مالت! علمها اممه ريي المومنتن 
محالتميء، عإدJا ما اف،، رئول يا ة؛ذئ.' هاوئ،ت ثىء؟،<، علميكم هز عايشه، 

أوهدية لثا ئأهديت وسلم، عليه افه صل افه رسول قحنج دالتت صايم،ا، ^؛، ۶٠
اض،رسول، يا قلمت؛ وسلم عليه افه صل الله رشول رجع يلغا مالت؛ زور، جاءيا 

قالتا!هو؟«، راما قاJات سيئا، للث، وقد رور، حاءثا أو هدية للما أهل>ستا 
يان،صايإ،؛، أصبا؛سث، كنت، ررمد هاو،1 ثم ماكل، به، يحقت، ، ٠١هاتيه رل يال،؛ حيى، 
منالءثدقة عئرج اويل ^١^تنزثة ممال: ١^,^،، ^١ محاهدا قخدثث، مة: 
ثLةأئثكهال١ل0 \يتئاةأنصاثا، اِذ هه 

ءش،بن طلحه عى وكع، حديثا ستبه، أي، بن بكر أبو وحديثا - ١ ١ ٥ ٤ 
١^صل، ^، ١١عل دحز، ^: LJقاالمؤمت؛ن أم عائشه عن، طلمحه، نت، عائثه عثته عن، 

إذا»pJ دال: لا، ممأثا: ثتية؟ا(، ررهز مماَل: ثزم، ذاث، وص ظه 
رر1رسيه،مماو(ت حيس، لثا أهدي اطة، رسول، يا هقأتاأ آحر، يوما آتاثا ثم صائم٠٠، 

هأكن،.^l^،،، أءبحت، يلثد 

افهلقول كيلك،، وهو نية، مني فيه لابد الصوم أن عل دليل، هدا ؤ، [ ت١ 
بية،إلا إحلاص ولا تاونت;ه[، ه ألدن لع أق تتثددأ إلا ؤأوا' تعالت 



اهاثصسا كتاي
—^=^————^^—^=—٦٦٤^

ظللأص،هةزمئ
والشرابالهلعام عن أمك الإنسان فلوأن نثة، من له لابد فالصوم ا، ثزيءار ما 

اسامعن أمك إذا لكن ثزجر، لر له نميا ولا اش إل تقث:أ لا اسشفاة 
صائنا.حينئديكون فانه وتقرباإليه طه تعبدا والشراب 

الفجر،طلؤع قبل صومه يكون أن فلابد يوما( الرحل فلتات)صام فإذا 
اليوممن جرء لكان بعده إلا ينؤ ب لو لأنه الفجر؛ محللؤع قبل ينوى أن لابد ث يعني 
الفجرمحللؤع قبل الية من فيه لابد الفرض صوم فإدا؛ يصح، قلا النية من حاليا 

وهداكله، اليوم ينتوعجا حتى يوما صام أنه عليه يصدق لا لأنه بلحفلة؛ ولو 
أوالقضاء، كصوم بعده أو رمضان، ق رمضان كصوم وقته ق كان سواء واضح، 

رصاميقالأ لا لأنه الفجر؛ طلؤع قبل النية تكون أن فلابد أوكماره، فدية، صيام 
الفجر.طلؤع قبل من ينويه حتى اليوم( 

نوعان:الفل وصيام 

صومعاشوراء، صوم مثلا، الأتن يوم كصوم بيوم مقيد الأول؛ النؤع 
صومأحر ينال لا أنه بمعنى الفرض، حكم حكمه فهل.ا البيض، أيام صيام عرفة، 

الفجر.طلؤع قبل أي: أوله، من ينويه حش اليوم هدا 

ألابشرط النهار أثناء من بنية يصح فهدا بيوم، مقيد غر مهللق مل والثاف: 
الفجر.طلؤع بعد مفهلنا يتناول 

كتابومسالمت (، ١ ) رقم الوحي؟، يدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب الحاري• أحرجه )١( 
افهرصي الخطاب بن عمر عن ( ١٩٠٧)رقم بالتياتءا، الأعإل  ٢١١٠ه قوله باب الإمارة، 

عنه.



اموالالنهاريل  jAبلية الناهة جوازسوم باب 
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يوماليوم وقال؛ الفجر، طلؤع بعد الوم من استيقظ رحل ذللث،! مثال 
لكنهصومه، رص؛ح فانه ا، ّس)اكل إ وهو الصام فنوى الهمسام، محمايوى الأدن\ن، 

نوىفيمن الثواب أن الراجح القول لأف كله؛ اليوم صام من ثواب عاليه يثاب لا 
وملم!عليه اض صل النبي لقول النية؛ بعد من يكون إنإ النهار أثناء ق الصوم 

ررةالأءُللأقات،«را؛.
أنبعد اثا إنلوأن نية، منه يصح لا فانه الفجر طلؤع بعد مفطنا تناول فإن 

فاصل،وصومه الاشن، يوم اليوم له؛ قيل ثم عاديا، فهلورا أفهلر الفجر مجل 
وهوالأكل.الصوم يناق ما فعل لأنه يجزئ؛ لا فإنه ومجام الصوم، نويت فقال؛ 

منها؛فوائد، فيه الحديث هدا 

بيتهق ما يحلم لا ولذلك، الغسب،، يعلم لا وسلم عليه الله مجل اليي أن ~ ١ 
قالث،:ثتيء؟«، عندثم هل عائثه، ^١ ١١قال؛ وسلم عليه اممه صل لأنه بيته؛ وهو 

ميء.عندثا ما اض، رسول، يا دة-لتا؛ 
مجرحن؛،،عنها افه رصي لأما يتكلفون؛ لا عنهم اطه رصي الصحابة أن — ٢ 

برزق،اطه ياق يقول؛ المجاملات ق الأن الناس بعض ميءا،، عندثا ااما قالتر؛ 
ميء،اعندثا راما قولها؛ لأن الصالح، لف الهدى من والصراحة ذك، أشبه وما 

صراحة.

صائم١٠،ج قال؛ ئيء بيته ل يكن إ لما وسلم عليه اطه مجل أنه ٣" 
أي؛ ٠٠إدا١٠قوله؛ لأن النية؛ أحديث، فيكون صائم٠٠، إدا ا)إيى قال؛ الأحر؛ واللففل 

الرادإن يقال؛ أن يصح ولا النهار، أثناء ق النقل نية جواز ففيه صائم٠٠ ١١الأن من 

نحرءبم)ص:ا-ا■؛(.)ا(مدم 



اهاثصيا كتاي
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والرسولالمستقبل، تفيد ررإدا،، لأن ممسك؛ فاق أي• اللغوي، الصوم هنا بالصوم 
صوتاصائم عنها النه رصي عائشة يأل أن قل أنه صحح واللام الصلاة عليه 

الرادفيكون الصوم، أنشأ أنه معناه صائم،ا ررإدا قال! لما لكن أكل، ما لأنه لغويا؛ 
الشرعئ.هوالصوم قطعا به 

ارإقواللام! الصلاة عاليه الرسول لقول لاكراإيم؛ بالنية اقلق جواز ٤" 
قنسه تحوز الفل أف لها ؤيئا للأمة تثرع أنه شلث، لا بنيته ونهلقه صائم؛؛، إدا 

القلب.محلها الية فان ؤالأ الهار، أثناء 
داريعني• العيس، ضيق من وملم عليه افه صل ال؛ي علته كاف ما ~ ٥ 

عليهالرسول حال إل نظره إذا الرجل، اكاله ئيء فيها يوحد لا الأثة إمام 
البيوتالأن ورأفه؛ عفوا اللهم يقول! فالإنسان اليوم حالل ؤإل واللام الصلاة 

عليهوالني الشكور، اممه عباد من وقليل الكثيرة، يالئثم غاصة افه ماء ما إلا 
قيسأل لسارت ذهنا الخبال معه ير نأن اممه بإذن ماء لو الذي واللام الصلاة 

ميء؛عندو1 ما افه، رسول يا عنها! افه رصي فتقول ثتيء؟اا، عندكم ررهل بيته! 
العيش.ضيق من واللام الصلاة عليه الرسول عليه كان ما عل دليل ففيه 

علثيء عن سئل ما واللام، الصلاة عاليه الماس أكرم كاف ذلك وْع 
فأعطاهإياها، رجل فاله بردة، إليه أهديت، إنه حتى إياه، أعطاه إلا الإسلام 

أريدقال؛ ا لايردسائلا؟ أنه تعلم وأنت، إياها الرسول تسال ، كيفله! فقيل إياها، 
/١١)الرجل(رهّكفن كفنه)أي: فكانت، كفني، تكون أن 

عن١(  ٢٧٧رقم)الني.، زمن ق الكفن اسعد من باب الخنائز، كتاب الخاري: أحرجه آ ل١ 
عته.الد رصي سعد بن مهل 
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يربطأنه وسلم عليه اطه صل جوده من ولكن افه؛ رحمه رحب ابن محال 
٠.الفقرا لامحنى تن عطا؛ ومطي ٠، ١^٤١ من بطنه عل الحجر 

لكنكيلك، وهو الدية، أكل واللام الصلاة عاليه للرسول محوز أنه ٦" 
وآلالمملؤع، صدقة ولا الزلكة، لا يعني! ونقالها، فرصها الصدقة؛ يأكل أن محوز لا 

اممه.رحمهم العلعاء خلاف؛؛ن لهم الصدقة جواز ول الزلكة، لهم لاتحوز الني 

رصيلقولها معتادة؛ تكن لر ؤإن كرامته له وتتحمل يكزم، الزائر أل ٧" 
إذاأنه الكرماء وعادة زائر، أي• رورار، جاءثا أو هل>ية لسا ررمحاهديمتا عنها؛ افه 

منهم،ه نفيعتبر شخصا يكن ل؛ ما عادمم عل زاد بإ يكرمونه فإمم أحد زارهم 
الكلفة.بينهم سقطت، وقد 

اللهرصي عاسة المومنبن أم عند وسلم عليه القه صل الني منزلة بيان ٨" 
للث،.وادحرته أخفيته ت يعني راحتادت،اا ثسا،،، ئ، حبأت ومحي  ١١لقولها! عنها 

ارمابقوله! لامحلمها أنه وذلاثه واللام، الصلاة عليه الني حلق حن ٩" 
يمرحها،أن أحل من ارهاتيه!® قال! لو مما أكثر الملاحنفة من فيه وهدا هو؟®، 

ماذاوتقول! أل تالأن، عاينتا حاري ق معروف هو كإ عليها، السرور ويدخل 
افهصل عليها، الثرور لإدخال ذللث، وفئل ل؟ خبأُت، الدي ما فلأن؟ يا عندلث 

لأهلهالماس خثر أنه سلث، ولا وسالم، عليه 

منه.اف رمحي جابر عن رةم)ا•؛؛( الخندق، غزوة باب الغازي، كتاب المخارىت أ-محرجه )١( 
عته.اش رضي آنس عن ( ١٢٣ رقم)٢ سحائه...، ق باب الفضائل، كتاب مسالم: أحرجه )٢( 
رضيعاتثة عن ( ٣٨٩٥رقم)الٌك،.، أزواج قفل باب النافذ، كتاب الرمذي؛ أحرجه )٣( 

ابنعن ١(  ٩٧٧رقم)النساء، معاشرة حسن باب النكاح، كتاب ماجه: ابن وأحرجه عتها، افه 
اممهءنهءا.رمحي عباس 



اساها كتاي
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وهووالأقط، المن أومع والدقيق، المن ْع تمر بمي: ارحيلءا وقولها: 
اي.لأكلات اس 

افرصي عائئة ا1ومتين أم لقالم، وملم عليه اممه صل الني تْلييب " ١٠
أولق هدا هل ندري: لا الحقيقة ق ونحن أكله، إليه به حاءت لما لأما عنها؛ 

واللامالصلاة عليه الرسول وهل وهدا، هدا محتمل المهار؟ آخر ق أو المهار، 
الصوم؟؛وترك لحاطرها، تْلييبا منه وأكل راهاو؛ها، قال: أو إليه، محتاج له مشته 

الصلاةعليه الرسول أن أكثر: وارد الأمحر الاحتال لكن محمل، هدا كل 
الصوم.رك ولذلك قلبها، يهليب أن أراد ما حملة ومن أكل، واللام 

ذللث،ق كان إذا أخيه مأدبة من ياكل أن نفلا صام لن ينبغي أنه منه فيوحد 
الصلح،من الممد يعلم وحل عز وافه عليه، للسرور ؤإدخال لقلبه، تهليس_ا 
هوأفضل،لما افه إل محثوي.، هو الذي الصوم عن عدل إنإ أنه عبده من ؤيعلم 

اممه.عباد عل المرور وهوإدخال 

لهاليتبهن صادتا كان بأنه أنيرها واللام الصالة عليه الرسول أن " ١١
صاتإا،ا،أصحت، كنت، قد ١١قال: ولذللث، عليها، واللام الصلاة عليه مثنه مقدار 
لأنوالحبة؛ المودة جلب من يفلهر" "في،ا يعد هذا بل المن، من يعد لا وهدا 

للئط،محبته تزداد فسوف إليلث، •محبوبا شسا أحله من تركتر أنلئح رأى إذا صاحبلث، 
عنده.ومنزلتلث، 

أرادلمن النهار أثناء ق النية جواز من اطه رحمه الرجم له ترجم ما ~ ٢١ 
فيها:محلف، مسألة وهذه الزوالء، ارقثل يقول: الرجم لكن نفل، صوم 

لا؟أم الزوال بحد من ذللث، يصح هل أولا: 



uU  الؤواوالن،اريل ض بنية جوازسومامماهة

الشهورهو وهذا وبعده، الزوال قبل مبمح اش! رحمهم العل،اء بعض فقال 
الزوالروبعد الزوال، قبل يصح أنه الحنابلة؛ معشر عندنا 

وعللواالزوال، قبل كان إذا إلا يصح لا افه؛ رحمهم العل،اء بعض وقال 
علالأكثر محمل أن يمكن فلا الهار، أكثر مضى فقد الزوال بعد كان إذا بانه ذللث، 

الأقلمحمل أن يصح وحينئذ الهار، أكثر بقي فقد الروال قبل كان ؤإذا الأقل، 
افهصل الرمول أن فيه ليس مهللؤ( الحديث، لكن وحيه، تعليل وهذا الأكثر، عل 

وهوإمحللاقه، عل فيبقى بعده، أو الزوال قبل ذلك فعل وملم آله وعل عليه 
٠الأحن 

كاملا،اليوم ئواب، الإنسان يثاب، فهل الهار أثناء من الية صحت، إذا ثانيا؛ 
خلاف؛فيه الية؟ أومن 

كاملا.اليوم ئوابؤ يثاب، إنه افه؛ رحمهم العياء بعض قال 

الية.حثن من يثاب بل اش؛ رحمهم العلم أهل بعض وقال 
اممهمحل الي لقول اكاق؛ القول للصواب؛ والأقرب بالدليل والأممي 

ياذل،يث، ولهذا ٠، دوى،ار ما امرئ لئل وإثإ بالسايثه، الأعهال، ررإمحإ وملم؛ عليه 
منيثاب أنه فالأقرب صائم، الأن من إق يعني؛ صائم٠؛، إدا ®إل اكانر؛ اللففل 

الدليلين.لهذين الية حين 

الهار؟من بنية الممل يصح قولتا؛ من الفائدة ما إدا يقال؛ أن بقي 

، ٥٩)ا/ الإرادات، »متهى ٤(، • v/v«الإصاف«))١( 
نحرمحه)صتا"ا"؛(.تقدم )٢( 



اتصمامكتاب 
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يؤجر،لر بالصحة قولنا ولولا الإمساك، هذا عل يؤجر أنه الماثدة الخواب؛ 
بتثةيمح بأنه القول، عل نء-ار؛ رع أو مار، ا نمقعل ولو يؤجر أيه إذن فالفايدة 

الزوال،.بعد من 

وهوأنويع:الفل، من الخروج جواز -  ١٣
جوازه.ق ثلث، فلا هوأفضل ئا كان ن إ٠ 

ثذرج.ألا والأفضل فهوجائز، مماثلة( او)ءلاءة هوملما كان إن ؤ٠ 
جائز•فهو صحيح اؤإزلكزلغرض 

العدول،من فيه لما الكراهة؛ أحواله فأقل صحيح غرض لغثر كان إن ؤ٠ 
أربعة.إدا فالأقسام ما. اكلثس بعد وجل عز اض ٠لاءة عن 

اللهلقول، محوز لا نفلمهإ من الخروج فإن والعمرة، الحج ذللمثا من ويستثنى 
الآيةوهذه [، ١ لاوقرة:ا"ه ه ثااسم!زينسي قؤقك,زيم وأمحنه ؤأينوأللمج ؤ تعال؛ 
وقولهالقائمة، الثنة ق نزلت، وهي بالإتمام، افه قامر الحج، فرض قبل نزك 
فالحجالتاسعة، الثنه ق نزلن، ءمران;يه[ ]آل آل_هت.ه جخ ألشاي0 عل وهز ؤ تعال؛ 

تحالاممة سئى ولهذا إتمامهإ، لرمه الإنسان فيها ثتيع فإذا مسقنيان، والحمرة 
وسمىلاوقرة:لأآا[، يجنىمم،نخىألإه فقال،ت فرصا، ساه النتلث، ق الدحول، 

ولقهلئمأأك4ت،ت فقال، لدوا، الحج أمأل، 
[.٢٩آلمحؤ،4]اني:
والحمرة،الحج ل إلا جائز الأصل ق النقل من الخروج أن الأزت والخلاصة 

الأمران.يتساوى وقد البقاء، يرجح وقد الخروج، يترجح قد الخوان حال، وؤ، 



الزوالضالنهارتبل بابجوازصومالناهةبنية 

منه؟الخروج يجب نفل هناك هل قائل• قال فإن 

والسلأمتالصلاة عله الرسول قول مثل واجب؛ عارصة لأنه نعم؛ قلنا؛ 
كانإذا النقل ق القي يمع فهزا الكئوق«راا، إلا ضلأة محلا الفلاة ك »إذا 

سلامقبل الإحرام تكبيرة يدرك لا يحنث الخإعة فوات يستلزم النقل ل المضي 
الإمام.

المافالة،تبعلل الصلاة إقامة بمجرد افه؛ رحمهم العلم أهل بعض وقال 
فاتمهاالثانية الركعة ق وأنت الصلاة أقيمت إذا يقال؛ أن هد.ا ق والصحح 

عاليهاه صل الشي قول هذا دليل فاقهلحها، الأول و وأنت أقيمت ؤإذا حفيفه، 
الرحلفهذا ٠، الصلأْا< أذرك صال الصلاة من زكعه أذرك مذ  ١١وسلم! آله وعل 
حفيفهيتمها لكن لها، مدركا فيكون والمع، الخفلر قبل المافلمة من ركعه أدرك 

الفل.عمل من أفضل الفرض عمل لأن الفرض؟ لعمل استدراكا 

بمئزلةداك ممال: الخب.يث، -يدا محاهدا رريحدثث اض؛ رحمه طالحة قال 
منهدا أملمكهاء، ثاء ؤإذ أمصالها، قاء ماله، من الصدمحه يجرج الدجل 

فقال؛له، ملمتثكل كأنه الحديث ا -؛ن. افه رحمه طلحة حا.وه اممه، رحمه جاهد فقه 
ثاءوإل أمص..اةا، ثاء يإل ماله، من الص-دده يجرج الرجل يخزلؤ ١^١^ 

لرالمجلس ق ولو الفقير يد ق وقعت فان الفقير، يد ق يقع لر ما أمسكها؛؛؛ 
١يستردها أن يمللث، 

رقمشرؤع...، بعد النافالة ق الثرؤع كراهة باب السافرين، صلاة كتاب مأسلمت أخرجه )١( 
عنه•اض رض أي عن ٧( ١ ٠ ر 

ومسلم;(، ٥٨٠رنم)ركعة، الصلاة من أدرك من باب الصلاة، موافث كتاب البخاري; أخرجه )٢، 
عنه.اض رصي هريرة أي عن ٦، ٠ رقم)٧ الصلاة، من ركعة أدرك من باب الماجد، كتاب 



اهاتصيس كث 
—^^^—^——؛=^—٤٧٤—

فأعطوهمالفقراء جاء إذا لأهالهت فقال تمرا، إناء ق وصع رجل ذلل-،' مثال 
رده.ثاء ؤإن أمضاه، ثاء إن نقول! فهنا التمر، هذا من 

ثمصدقة، دراهم فيه فوصع الصدقة، ليراهم يعده كيس معه كان أو 
يمللث،لا الفشر لأن وذلك، به، الصدقة عن يرجمر أن فله منه، يتصدق صار 

قكان ولو استردادها ل؛ يده ق وقعت، فإذا يده، ق تع حتى الصدقة 
المجلس•نفس 



لإيفطووبماعم وقربه الناس ام باب، 
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uU  لأيهطووج،طعان وقربع اوو\أ؛ي أم

صإبرابمم، ن إنثامحز حيى الناقد، محئد بى عمرو وحييتي " ١١٥٥
هالهال؛ عنه افه رصي ئريرْ م عذ سممحث، بن محمي عن المردوبي، هثام 

هاشمثرب أو هأمقل صائم وئو سي ®_ وملمم؛ عليه اممه صل افه رسول 
وتماها،ااف أطعمه محإثإ صومه؛ 

أمروهذا الصائم، يمطر والشرب الأكل أف عل دليل فيه الحديث هدا [ ١ ت 
نيايا.الإنسان من إذاوج لكن عليه، محئع 

المعلومالثيء عن الإنسان فيدهل معلوم؛ ثيء عن ذهول معناه؛ والتنيان 
فيني•

ثربأو مآكل صائم وهو سى ررمى وملم؛ عليه اف، صل الرمول وهول 
الأنه إل إشارة إتماما الاستمرار هذا ومحمى فلستمر، يعني؛ صومه®، هلسم 

نمياثا.وير لأنه شيئا؛ أوالشرب الأم، هذا ينقصه 
إلإشارة وجل عر اممه إل ذلك أمحاق وتمام®، اف أطعمه *يإما هال• نم 

الإثم.عنه ري ولذللث، إليه، ينس، لا النامي، فعل أن 
الفهلرامت،؟بقية مثله فهل والشرب، الأم ل، والحل■يث 

لأبوالشرب؛ الأم ذكر وسلم طيه اش صل المي لكن نعم، الخواب: 
يمرولهذا افه، رخمهم العلياء قاله كيا مفهوم له ليس يالغالم-، والتعبثر الغال.،، 

داوا:هذامدأعذى.



اثممامكتاب 
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فإنهناس وهو ذلك غثر أو احتجم، أو جامع، أو شرب، أو أكل، من إذن• 
.١١صومه ارملثتم ت وملم عليه اممه صل لقوله صومه؛ د يفلا 

_j؟فيه صهلصيخ5ن 

والشرب،كالأكل الحءاع أن المحح لكن ولهدا فيه؛ ينسى أن يمكن الجواب• 
ولهداالخهل، فيه يقع والشرب الأكل وكيلك الجهل، فيه ؤيقع النيان، فيه يقع 

صومه.قلتم أوشرب فأكل صائم وهو جهل من نقولط: 
عالمالها المتناول يكون أن يشرمحل الفهلرامت، حمح )أن قاعده! هذا من ونأحد 

مواءصحح، فصومه ذاكنا يكن لر ؤإن صحح، فصومه عالما يكن م فإن ذاكرا(، 
هدا.أوغثر Jالوءت، أولخهله يفهلر، هذا بكون لجهله ذللث، لكن 

يعذر؟فهل بالحكم ءالم ولكنه العمل، هذا عل يارس_ا بإ جاهلا لكن إذا مسألة! 
وأوجبنارمضان، نبمار ق أهله جامع رجلا أن لو يعذر، لا لا، الجواب• 

أنهعلمتر هل له! فالنا كفارة، ذللث، ق أن علمت، ما وافه فقال! الكفارة، عليه 
الأكلمثل أنه محلننتط لكن نعم، قال! حرام؟ 

حرمةانتهكت، لأنلئ، يعذ.ر؛ ليس هذا نقول! يوما؛ الإنسان يقضى أكل، 
يكنلر وملم عله اش صل الشي يستفتي جاء الذي الرجل ولأن عالتا، اليوم 
يرغلا بالعقوبة الحهل أن فالمهم عليه؟، ماذا يسأل! وظا ، بالكفارة عالتا 
الإثم.غير من الفعل عل يرنب، ما يرفع ولا الإثم، 

لوأكرْءلالإفءلارفهلضلرأولأ؟ْألة!
كتابالم: وم(، ١  ٩٣٦)وثم رهمان...، ق جامع إذا باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه 

محه.اممه رصي هم؛رة أي( عن ١( ١ ١ رنم)١ رمضان، مار ل الج،اع تغليظ- باب الصيام، 



يفطروبمماعدV 3محبه الناسي ام باب 

أعظموالخفر أكر0، عمن الخفر حكم أمقط تعال الله لأن يفطر؛ لا نمول؛ 
أول.باب من دونه فإ ادممات، 

باق،صومها فان صائمة وهي الحكلع عل امرأته الرحل لوأكره هدا؛ وعل 
كمارة.فيه فيإ عاليها كمارة ولا إثم، يلحقها ولا تفتلر، ولا 

أنعل هذا فدل إليه، والإسقاء الإءلعام تعال اممه أصاف، قائل؛ قال فإذا 
أضمن،غبمرْ، مال iأJاإف^ نمي، فيمن تقولون فإ النامحي، عن مرفؤع الفعل حكم 

له؟ضمنها فهل غرم حبزة فاكل نسى اثا إنأن لو 

نعم.فالخواب! 

و-.قافااافه أْلحمني إنا الأكل: هدا ئال فان 
حىهذا لكن الصيام، وهو حمه، ق وسقاك اش أءلعملثإ نعم، فالحواب: 

لكنهالغير، حق عل العدوان إثم أي: الإثم، عنه فيسقءل وحل، عز الله لغير 
والمحطئ.والعامي والداكر، الاّبي بين فيه قرى لا الأدمي حى لأن بمؤمن؛ 

الاثنينيوم أصح فنا والخميس، الاثنين بموم أن عادته من رحل مسألة؛ 
صومه؟يتم فهل الاثنين يوم اليوم أن ناسا وثرب أكل 

نحم.الخواب: 

ةحل. كأهل منه، قريبة مل>ينة ق المغرب وفت، عل بتاء أفهلر إذا مسألة: 
هذاأن يقلن كان إذا أما د، فذللث، تعمد إدا نقول: فهنا مكة، وقت، عل يفهلرون 

صومه.د يفولا جاهل، فهو علميه الواجبا هو 



اهاتممكتاس 
=—====^^=ًً—=^^=ًًًض=^= ٤٧٨

L_ub؛،

ا-اءريري،نعيد عن رويع، بن ي ءض، ثن تئى حيكا - ١ ١  ٥٦
اللهصق ١^٠ لكل هل عه: ، Uilنصي  i_UJمحالئ ئال: شقيق ثن الله عد عن 

٢^١صام إذ وافه، محاثت: ومصاذ؟، سوى معلوما نهرا يصوم ونلم عليه 
؛.٠!^ يصسث، حس أئطزه ولا مثىبوجيه، حس رمصاذ سوى معلوما 

ومنصام، ما يحني: نافية، هذه صام® ررإذ عنها؛ اطه رصي قولها ]١[ 
هعإلأنيؤ إذأنت ؤ تعال• قوله ق كإ ®إلا® يعدها ياق أن النافية ررإن® علامار<ت، 

[Yt^li ،] أمثلتهاوهي ذللث،، أشبه وما ]إبرامم:>ل[، ِإلأ أنق ؤإذ
ممرة.

فيهرمصاذ®، سوى معلوما سهرا صام إذ ررواممه، عنها؛ افه رصي وقولها 
اللكملا محئ؟ شهر صيام تسن إنه اطص: رحمهم الحلم أهل بحض قول( أن عل دليل 
زمصاذشهر بند الصيام ررأهصل حدسث،: معنى وأن الثنة، من تأييد له يغلهر 
المحرم.شهر و الصوم يحش: المم،ار؛ اطه شهث 

يصومأن لأبد أنه نعتي• منه® يصيث( ررحس كله نعتي• أفطره® رءولأ وقولها: 
شهر،كل من أيام ثلاثة يصوم كان أنه عنها اثه رمحي هكب روت وقد شهر، كل من 

٢.أوآحر٥١ وسهله، أو الشهر، أول ق أمجامها يبال: لا 

نحربج،،)ص:؛ا<مآ(.)ا(تقدم 
(,١١٦٠رقم)أيام، ثلاثة صام اسحباب باب الصيام، كتاب ت لم مأحرجه )٢١( 



صومعى فهوا بخلي اذلا واسمماب يبمضان دضم ه التيى هيام باب 
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هم،هّصتياشين
ومئ؛؛عته ، ٥١صل، ، ٧٥١وئوو ألكف علمها! ، ١٥١وصي لعائثة قلئ هاو،إ شقتي( 
كلهأطزه ولا رمص1ل، إلا كثه ا نهت صام •^٠^ ما يالمثات كثة؟، ا شهت يصوم 
ا.وسللما عليه اف، صل لسبيله نمى حى منه يصوم حر 

عائشةأل( ي اممه رحمه البخاري الإمام ألفامحل أحد أو< يعرف ونبيا ]١[ 
الصوابوأو< شاذة، رواية أنه ٠ لكهر ( _x؛Ljيصوم لكل( إنه تقول،! عنها اف، رصي 

يصومهارلكj، قولها! ق الامتثتاء لأذأ منه؛ قليلا إلا لكه شعباي( يصوم لكل( أنه 
لكه((رريصومه وقولها؛ اممه، رحمهإ لم ومالبخاري الإمامان( عليه اتمق قليلا® إلا 

انفردما دولت( وملم البخاري عليه اتفق بإ هنا ناخل ونحن البخاري، -با انفرد 
الصلاةعليا، الرسول، أن( عنها اممه رصي عائشة حدين، أل( فالصواب البخاري، به 

عنهئبت( الذي وهذا رمضان(، إلا يصومه ق3ل لكملا شهرا يستكمل، لم والسلام 
٢•وغثرْر البخاري 3، أيصا 

أغلبيعني،! الأغلب، عل البخارتم، رواية نحمل أن يمكن هل هيل،! فإن 
شعبان(؟

أفالنحو وعلعام الييال( علمإء ذكر قد م، هكذا، نقول، أن( يمم، فالحواب: 
أكد،فقد لكا،ا( ءرمصان( أو! لكه،ا، ررشعبان، قال،! فإذا المجاز، احتإل، يتقى، التوكيد 

عن،محاز اركله(< قولها! إن( نقول،! ألت( يمكن، لا يعني،! الجاز؛ احتإل يّفي، وهذا 
مزكي.هذا لأن( الأكثر؛ 

(١٠  ٠٩٧ ) رقم شعبان، صوم ثاب الصوم، كتاب البخاري• أحرجه ( ١ ر 
محها.اف رصي عائشة عن ( ١٩٦٩)رقم شعبان، صوم باب الصوم، كتاب الخاريت أحرحه )٢( 



اهاكسكتاى 
—ضًك—ًًًء^ ٤٨٠—

عنوهشام؛ ايوب، ض حماد، حدثنا الزهزائ، ١^ أبو وحديي - ١ ١  ٥٦
مشق؛بن اف عد من تمعه قد ايوب وأظى حماد؛ قال ئميق؛ بن اف عبد عى محمد، 

كاJقماثش: ^_U؛؛ علته الثه صق الس صزم عن عنها افه رصي عاتشه تألت قاو؛ 
ئ\لن.'اقطز؛ قد اظز، قد ،; J^jثيهطرحش صام، قد صام، قد مول! حش بموم 

.ومصال إلاألكول المدية تدم مئد كاملا شهرا صام رايته وما 

علمحمل والسلام الصلاة عاليه وفهلرْ صومه ق الأخلاق وهدا ]١[ 
علونثاطا قوة أحياثا ه نفمن محي الإنسان أن ومعلوم الأحوال، اخلأف 

معهكون وأحيائا العبادة، ق فيزداد القوة، فرصة فينتهز الصوم، غثر أو الصوم 
عليهاش محل الني حق ق لكنه نحن، عاليتا يرد وهذا والفتور، الكل من ثيء 

فلدللث،وأحرى، منه هوأول بإ الصوم عن يشتغل ولكنه يبدو، فيإ زد لا وسالم 
يصوم.لا يقال! حتى يفطر يجعله ما الأشغال من مثلا يأتيه كان 

ذلك؛نعلم لا ونحن يفر، واللام الصلاة عليه الرسول نقول! لا إذن! 
دليل.بدون ذم صفة واللام الصلاة عاليه بالرسول فنلحى 

هل، قلمي" عل ليثال ®إله وسلم؛ عليه اممه صل الني قول قل؛ فإن 
الفتور؟يصيبه قد واللام الصلاة عاليه الني أن منه نآحد 

أقر-أي؛ ميي؛ر عل رالينا0 قوله! محنى ليس فالخواُب،: 

(٢٧٠٢)رنم مه، والإممار الاستغفار اسماب باب والدياء، الوكر مماب سلم: أ-نحترجه 
عنه.اش رمحي الزق الأغر عن 



س.فيضورضانواتبمابانلإمصضص
— ٤٨١==ً=ًءمحكءدًًءًس==^ً=ء= 

مح1ل:شقيق بن اش عد عذ أيوب، عذ حماد، حدسا متنه، - ١ ١ ٥ ٦ 
ولا^١.الإنثادهثاما، ق يكن زو_لم الأ؛هعئها،يخه، نصي نألفعائثة 

مولالم م ص مالك، عل لرأيت، مال،ت عض؛ بن عض حدينا - ١ ١  ٥٦
اممهرصي الومنتذ أم عائثه عن الرحمن، عبد بن نشه أبي( عى اش، عثد بن عنز 

لائفطن،خررل: بموأ زم اهُتي ٍنل ، ٥١زثوُل ^1،١^١ 
انمحملونلم عليه اض صل اف وو رم رأست، وما يصوم، لا دقولت حش نيمطر 
.شمال ق صتاما منه سنيأكثز رأيتهل، وما رمصار(، شوإب ئهر بيام 

ذلك؛ؤ، والحكمة الف،ث رحهم العناء قال، [ ]١ 

أحدرجب شهر لأن ورمضان؛ رجبا ين الناس فيه يعمل شهر نه أا 
العرب.عنلء وهومعظم الحرم، الأشهر 
للفريضة.الراتبة بمنزلة رمضان( قيل الصوم يكثر أيقا و٠ 
حتىالصوم، عل ه نفيمرن أن أجل من ؤيكثر شعبان ق يصوم أيفا و٠ 

عليه.ومهل اعتاده، هوقد إذا رمضان، أتى إذا 

يكثروملم آله وعل عليه اش صل الرسول( كولن ل معتبرة معان هده وكل 
شعبان(.شهر ن، الصوم 

اضصل النبي صيام كثرة صٍب إن ١^ رحمهم الحناء بعمى قول، قيل• فإن( 
اجملعبمبا هي، ؤإنا الشهر، ق لفضيلة تقصدا لست، شعبا)!( ق وملم عليه 

•لجهاد؟ أو لمرم،، يصومها أن يتْلح لر سبقت، أيام ق نوافل صيام 
ذكريت،وقد ه، نفالشهر لأجل أنه الصواب بل صحح، غير هدا فالجواب! 



اساعا كتا،
=—=^=—=^—=نمت—ص ^ 

ثلاثةصيام ييع لا كان لام والالصلاة عليه الرسول أن عنها اممه رصي عائشة 
أياممنلكشهررُ

منهاتحكم، عدة له يعضه يرك واللام الصلاة عليه الرسول وكون 
الوجوب.يقلن لا أ■ 

باكرض.الخل بمل -ألا 

لرمضان.احتياطا مثلا شعبان من الثلاقن اليوم صام أنه الذلان يقلن لا أ٠ 
فاجعلشئت إن ثلاثه، أو يوم؛ن إلا صمه شعبان؛ ق الصوم من أكثر إدن؛ 

منالإفaلار يومي فاجعل شئت ؤإن رمضان، إل وصم أوله، من للافهلهار يوم؛ن 
آحره.

بعلالصوم عن وسلم عليه اطه صل الني ني حديث عندنا يقي ولكن 
افه،رحمه أحمد كالإمام صعقه من اض رحمهم العلعام فمن آ، شحبازا منتصف 

الثاتعنه افه رصي هريرة أى بحديثر لشذوذه واستدل شاد، حديث، إنه وقال! 
نقصانمدموا ررلأ قال: وسلم آله وعل عليه اض مجل الني أف لصحيحين ال 

ولأيوير٢ليوم بموم 
رمضانتقدم عن الهي من أحف فيه المهي إن وقالت صححه، من ومتهم 

يومع،•أو يوم صوم 

نحرمحه)ص:مماإ(.)ا(تةدم 
محرمح،)ص:آآا/آ(.)آ(مموم 

(،١٩١٤رقم)يوص، ولا يوم بصوم رمضان يتقدم لا ياب الصوم، كتاب البخاريت أحرجه )٣( 
هريرةأي عن ( ١٠رنم)٢٨ يوص، ولا بصوم رمضان تهدموا لا باب الصيام، كتاب ت لم وم

افع0<.رضي 



عذسومقهرا ببمى y ان وامباب ء؛يرثان م جق النيئ سام باب 

اممهصل الني إكثار وين ينه، نجمع كيفا صححنا٥ت إذا النفلر يبقى ولكن 
الصف؟.بعد يصوم أن يقتفى وهذا ثعبان، ق الصوم من وسلم عليه 

مبموموا((هلا ئنهان ائتصف ارإدا بقولهت فالمراد الحديث صح إذا فيقال؛ 
بأس.فلا امتدادا وأما ابتداء، يعي 

ماوعثة؛ ابن عن حميعا وعمتو١^١^؛ شنه، م بى أبوبكر وحدثتا - ١ ١ ٥ ٦ 
عائنهنألت، ثال: نشه \لي ض لبيل.، م ائن عن عثة، بن ثمال حدسا أبوبكر: 

لحىيصوم كاف ممالت،: ونلمم، علميه اف صل اممه رمول صيام عى عنها اممه رصي 
منأكم مط ثهر من صاجا أرْ ولم أهطر، ئد ثقول: لحى ويمطئ ص-ام، قد مولث 

ا.^١ ٥٩كثه،^بمومصيامهمىثابا)L،فا0و0وأ
عىم، لحديي هشام، بن معاذ أ-؛موا إ؛زاهيلم، بن عدساإنحاق —  ٧٨٢

يكذلم قاJت،؛ عنها اض رصي عائثه عى تشه، آبو لحدسا ممر، أب؛؛ بن يئى 
معبان،ق منه صياما أكر السنة من السهر ق وملم عاليه اطة صل افه رصول 
وكانمملوا«، خص يمل لن اممه ئإو نمقوو، ما الأعهال من ااحدوا يمول،: وكاف 

أ.ءلاال وإل صاحثه عش داوم ما افه إل العمل راأخ٠ث، يمول: 

لكهاافه، رحمه البخاري الإمام كلممفل هدا *كثه، عنها: اممه رصي فولها [ ١ ] 
منU الاستدراك وهذا قليلا((، إلا شتان رركاذبموم وفالت،; اسدركتق، كاتبا 

كله،ثعبان يصوم كان أنه القلمان يقلن لا حتى الرواة من أو عنها، الله رنحى عائشة 
■قرصن صومه الذي يرمفبان 

ِفيوملمم عليه افه صل، اينه رسول ؟كن ارلم عنها: افه رصي قولها ]٢[ 



اتصيامكتاب 
ًً—ً——^==ً===ء====ء^ ٤٨٤==

معروف،لأنه رمضان؛ عدا ما يُني•' سعباف؛؛ ق منه صياما أكثر الثك مى القز 
السامة.الروايات ق ا'سناؤه وحاء 

الهوعل عليه الله صل الّثي تعني يةولُا رروكال عنها• الله رصي وقولها 
لكم،ؤيتيسر ءلاقتكم ق يكون ما أي! ما الأعهال من ا١•حذوا وسلم، 

منعملتم مهإ وتعال سبحانه افه أف بمعنى سوا؛،، حى يمل لن اممه ررقإف 
اممهإل تقرب إذا والإنسان عندكم، مما حو اش عند وما عليها، محكم فانه الأتمالء 

يمثيأتاه ؤإن باعا، إليه تقثب ذراعا إليه ت0نئب ؤإن ذراعا، إليه اش تقرب بشر 
.^١٠أتام 

اللائقءلاهرها عل محرى تملوا،< حس يمل ارلن وملم! عليه ايثه صل وقوله 
السكوت،من عنهم الله رصي الصحابة ومع ما يعنا ويقال• وجل، عر بالله 
إنفنقول؛ يمل؟، لا أو يمل هل اممه بأن والقول والتنطع، التعمق إل حاجة ولا 
أنهاليقين علم لعلم فإننا يله الملل إثبات أراد لام والالصلاة عليه الرسول كان 

معناهمللنا ولأن ١[، ]الشورى:؛ ه شج، ءؤلإلَؤثإانحء تعال؛ لقوله كمثلنا ليمن 
عرالله عل ممتغ هدا وكل والفتور، الصدر، وضيق الثنن، وصيق النفس، لعبا 

علوسلم عليه الله صل الله رسول عن حاء وبإ بالله، آمنا نقول! فنحن وحل، 
اليقينعلم ذ*لم فإننا يمل الله أن عل يدل، الخدين، هدا كان فإن ورسوله؛ افه مراد 

كانؤإن الوجوه، من وجه بأي نقصن فيه وليس وتعال، تبارك به يليق ملل بأنه 
عنهم.اممه رضي الصحابة يثع ما فيسعنا أعلم، قافه يدل لا 

(،٧٤٠٥)رقم ؤوبمذر>=كتيمحمكثوه، اش: قول باب، التوحيد، كتاب، البخاري: أحرجه )١( 
هريرة]ب عن ( ٢٦٧٥)رقم تعال، اش ذكر عل الحث، باب والدعاء، الذكر محاب لم: وم

عته.افه رصي 



صمل قهرا بملي لإ ان وامباب د/ءمر«ذطن ه النيى مبام باب 
̂ ٤٨٥===ضًسً—^ءً=س==^===^= 

يكثرتعال افه فان العمل من أكثرتم مهإ فهو؛ الأحمال حث من معناه أما 
عملكم.من تمثوا حتى إثابتكم من يمل ولن الثواب، من 

رغبهالرك يكون وقد ويمل، يتعب والإنسان مللا، الحمل نرك ونحن 
فقط،نفلا ركعت؛ن يعل أن يريد مثلا هو عمله، أن يريد أنه بمعنى عنه، 

المللمحبيه ليس الحمل فرك هدا، من أكثر يريد لا هو لكن الصلاة، من مللا لا 
مانعهناك يكون وقد آحر، بشغل الانشغال يكون وقد الملل، يكون فقد وحده، 

الم.غر الإتمام من 

الحدسث،:هدا فوائد ومن 

الله،من نعمة وهده قل، ؤإن صاحبه عليه دوام ما الله إل العمل أحس، أن ~ ١ 
الدينمن لسا أنا قلسإ٠ لو ملأ. يعنى قليلا، ولو العمل عل همداوم ض، والحمد 
أوربعا، إلا ماعت بأو اعة بالوقت، قبل أقوم ؤإنإ مبئرين، الليل آحر ق يقومون 
العملأحبا وهدا هدا، عل داوم قلنا؛ وأؤتر، مثلا، محاعة أوبربع محاعة، ؛نصم، 

وأنهريه، عبادة ق رغبته عل يدل العمل عل الإنسان مداومة لأن قل؛ ؤإن افه إل 
الإنسان.من ذلك اممه فيحب منها، ملل عنده ليس 

هداالعمل، ؤيرك تيبط، به ؤإذا كثرا، يعمل ثم يطيش، الذي والإنسان 
للرحل!وسلم عليه افه صل الني قال ولهدا له؛ محبوبا كان ؤإن الله إل أحبا ليمن 

قيامأن مع ٠؛ الثيلاار يام هلاك الليل، مى موم كاو ملأن، مثل ككن لا افه، غتد رريا 
ينبغى.لا ؤيتركه الحمل j .حما الإنسان كون لكن واحبح، غم الليل 

كتابومسلم• ..،رقم)'آهاا(، الليل. قيام ترك من يكره ما باب التهجد، كتاب البخاري• أحرجه ( ١ ّ 
عنها•اش عمرورضي بن افه همد عن ( ١ ١ ٥ )٩ رقم الدهر، صوم عن النهي باب الصوم، 



ا٠المسكتاى 
=—=ً—^—ً==ًً—^ظًذ٤٨٦ًً==

كانواحتى لزمته، بناملة تنمل إذا الإنسان أن العامة بعض ظى ثم ومن 
منأيام متة نصوم أن نحس، نحن يقولون• السديد، والحر الصنف أيام ل ألون ي

ليسوهذا شن، البقية تلزمنا أن السنة هده صمنا إذا نخشى لكن شوال،، 
أثبتهعملا عمل إذا الإنسان أن الأفضل أن ثلث، لا لكن تلزم، لا بل يصحح، 
مملا.ولوكان 

الحملمن هاوا نقول،؛ هل بركحة، الوتر عل الثخهس مداومة ألأت م
عليه؟فاوم افه، بحه الذي القليل 

واحالْ،عل يداوم أن اف'ت إل أحب أتيا لكن؛ عام، والحديث، نعم، نقووت 
أوءلُلأُث،؟.

إذانمول(! لكن واحدة، عل تداوم أن الأفضل نقول(! لا إذن ثلايثج، نموو! 
مل.لا ومرة واحدة، مرة تحل كونلث، من فهومحر واحدة عل داومتا 

محبا.ما الأعانا من وحل عز محبا وأنه وحل، عز افه محة إثإت ٢" 
آلهوعل عليه افه صل قوله من وتوحاذ تتفاوت،، وحل عز افه محثة أو ٣- 

اصمحاء كل،ا تفاضلا، هناك أف عل يدل( التفضيل واسم ااأحأن،اا، وملم! 
يدل،»أحث،« وملم! عليه افه صل قوله لأن التفاضل؛ عل دليل فهو التفضيل 

تتفاوت،وأتبما فه، المحبة إتبات، ففيه هودونه، ما وهناك هوأحن،، ما هناك أل عل 
الحمل.يحسب، 

الثيء؟محث، اممه أن حقيقة، المحثة وهل قائل! ئال، فإن 
إلحثيثان ار'كلثتان وسلم! عليه اممه صل الني قال حقيقة، نعم، قلنا• 

اطهئجان ؤبحند0، افه قحان ايران! ل هيلتان الثثان، عل حفيمتان الرم، 





اتصمامكتاي، 
^س==^^ٍ=^====ددد===سك==

تيتونواسم المخلوق، محبه هي إنإ التمر نبذا تفسر التي المحيه هذه إن ثم 
بهيدير أو به ينتفع ثيء إل يميل الأنان أن هي الإرادة أن ومعلوم الإرادة، 
محرزا•

ياذنه.الحق من فيه احتالف_، لما الحق أهل هدى الذي لله الحمد حال! كل وعل 

،— أحبابه من محعلمنا أن اش أل —ونمحب افه بأن نومن نحن نقول؛ إذن• 
لهذا.فهومثبت، اذثو؛آ وأما حقا، ولا عقلا، لا ذللث،، من ماغ ولا أيما، ومحب 

أأي$-بج

صثر، م ص عت\ث أثو ١^^، ١^ محو خدش! - ١ ١  ٥٧
افهصل اممه رسول صام ما دال،ت عئهنا الله رصي عباس ابن عن جبر، بن تعيد 
المائل!يقول حض صآم يصوم^١ و'كال رمصال، عتر قط ^١٠^ ٢^١ وتلم علة 

ا.يصومل لا ذ\؛ لا العاثلت بمول حى أظن إدا ويمطر بمطر، لا واي لا 
أوباللسان، القول المراد هل المائل،١، يقول ررحض عنه1 الله رمحي قوله [ ١ ] 

يفهلرلا وافه ؤيقولوزت يتحدثون، الناس أن أو الظن، الراد هل !عني؛• بالقلب؟ 
الرسول؟.يصوم لا وافه الرسول، 

فيكونه، نفق القائل يقول I المعنى أن إما وهلءا، هن.ا محتمل أنه الفلاهر 
وكلاهمااللسيان؛ قول به الراد فيكون صاحبه، مع يقوله أو الظن،، به الراد 

صحيح.

أوأو 



قهراعذهومبغلي اذلا واسباب صريبمضان اق ه الض سام باب 
=_ ٤٨٩==ً—ًصٍصًٍ=^==ًً^ٍ=__ 

ئ،ص غئدر، ص ذ\ئم:ن؛1^، محقي;نبمار، زه - ١ ١  ٥٧
ائي٤ايدم مند متاُعا قو؟ ت ومحال الإنثاد، ^١ بثي؛ نج( أص 

وحدسا)ح( يمم• بن افه عبد حدثنا سبه، ي بن ابوبكر حدسا — ١ ١  ٥٧
متعد;ن تآث قال: \ه\دلأ خكم ئن ءئ -^؛!١ م، ^!١ نمر، ا;ن 
افُرصي عثاس ابن تمنت مثال؛ م، ِفي يونه ولخن م، صوم عن 

مطئ،لا مول: حى يصوم وثلم عليه اممه صل افه رسول كاف مول: عبجا 
أ•دمحإرخممول؛لأبموما 

وخدش)ح( ص. ئن ئ ذكا علأين-م، ^ -  ١١٠٧
هداِفي ■،^٠٢؛ بن عمحاف عن كلامحا يوص؛ بن محش أجمريا موتى، بن إبراهيم 

يمثله.الإنثاد، 

انهت كان إذا لأنه كاملا(؛ )شهرا بمعنى: هي مثابتاءا ررثهرا قوله: ]١[ 
مراده.وطا متتابعا، يكون أن لزم كاملا 

محزضلأف للواهع؛ بيان هذا أن الظاهر الدبسها١ قدم *مناو محوله: وأيصا 
الثانية.المنة ق المدية ق إلا يكن لر الصوم 

افصل إنه يقول: كأنه بمي• واصح، افه رحمه حبثر بن معيد جواب ]٢[ 
يفعلمر،لا يقال: حتى وقت، أي ل يصوم بل بصوم، رحبا نحص لا وملم عليه 

آلهوعل علميه اض صل الرّول بأن المائل فأجاب يصوم، لا يقال: حتى ؤيفطر 
حتىويفطر يفطر، لا يقال: حتى يصوم كان وإن،ا رجب، صوم يقصد لا وملم 
يصوم.لا يقال: 



اماثصيكتاب 

بىووخ حيى مالأت حلف؛ م وابن حرُب، بن رهن وحيلي - ١ ١  ٥٨
بنبكر م وحدش )ح( عنة. ؛ ٧٥١ومحي أنس ض ثان، ض حماد، حدسا عتاد0، 

عته؛اض ومحي أنى عى ثايت، حدثنا حماد، حدسا تين، حدثنا ؛ ث4— —واللمظ ثاك 
صام،هد ص،م، مد يمال،؛ حى يصوم 'كال وملمم عليه افه صل ^ ٥١رسول، أف 

بجخنىبماو:ىنأتج،لأأظزلا؛.

وسلمعليه الله صل فإنه السابق، عنها الله رمى عائشة كحديث وهدا [ ١ ت 
قديقال! حتى ويفطر يفطر، ولن بمي• صام، قد صام، قد يقال• حتى يصوم لكن 

•يصوم ولن ض؛ أفطر، مد أفطر، 



حقابم أوفره تضوربم الديرلق صوم من امؤ باب 
٤٩١

jU ، حى1وفنذلع صؤرلع الدنولس عذصوم الئني
نإفطاريوميوم صوم فنميل فييان والثفييى أودميهطواسنج 

عىمحدث وهب بن افه عد تممت ماو(ت الطاهر؛ آبو حدسي — ١ ١  ٥٩
أضزف، اتن احترنا ى، نن خزئله وخدش -)ح( شهاُب انن عن يوص، 
أفعيدالرش؛ بن سلمه وأبو النيب، بن سعيد أنحرف شهاب، ابن عن يوص، 

بموو؛١^ وتلم علته اش صل اض رئوو أتم محال• العاصي عمروبن بن اش عبد 
وتلم؛علته  ٠٧١١صل اش رسول ممال عشت؛ ^١ الثه١ر ولاصومن الليل، لاقومن 

صلاش رسول ممال ^، ١١رئول ^١ قش ئد له! دم1ثا دلاك؟اا، Jقول ؛لدي راان٠تا٠ 
١^من وخب زئم، وني وأنمز، م ^، يئنثطغ ررلإك ننم: اشُةش 

محإقت قلت 1الت ١^٥^١١، ييام مئل ودلك أمثالها، يعثر الختنه 3إل آيام؛ ثلاثم 
أطيىهإق ئلت؛ قالت يوم؛ناا، وأفطر يوما، ررصم محال؛ دلك، مى أمحصل أطين 

داودصيام ودلك، يوما، وأفطر يوما، ررصم ت قاو اش، رسوو يا دلك، من أفصل 
قالدلك٠، مذ أفصل أطين قإى ياللمات ض.' الصثاماا، ، Jjlpوهو؟الثلأم، ع1ته 

عمرورخيبذ اش عد ئاJ دلاك،ا<، من أفصل لا ١١وتلم؛ عثه اف، صو اش رئول 
وسئمعنته اش صل اش رمول قال ١^؛، الأيام الثلاثه ئبلمثا اكول J؛؟)l عنهإت اش 

اشصل اش رسول عليه فارق شيئا ييع ألا أحب عنه اممه رصي لأنه -ا ١ ت 
محئ،لا لكنه عليه، يلام لا لوتركه وأنه مل، هذا أل المعلوم فمن محإلأ ٢، ر وسلم عليه 
.٥( ٠ ٥ رقم)٢ القرآن، يمرأ كم ق باب القرآن، فقائل كتاب، البخاري; أحرجه )١( 



اْانمسكتاس 
=======——===ء^=ءشمكً===٢٩٤ 

خمسةيصوم لكن ولذا لام؛ والالصلاة عاليه الرسول عليه فارق شيقا ييع أن 
ثللو لض عليه، أهون لأنه ساعاااُ؛ يوما عثر خمسة ؤيفملر ثاعا، يوما عشر 

—كله(( الدهر صوم ارإئبما واللام! الصلاة عليه الرسول له قال ~وةد أيام الثلاثة 
وجل.عز اممه نعمة من وهذه وأيسر، له أهون لكان 

صومأن عل دليل دلاائ،اا من أمحصل رالأ واللام! الصلاة عليه محوله وق 
الخاأيث.هذا من هوالث.اهد وهذا مفضول، وأنه هذا، من أفصل ليس الدهر 

عليهافه صل الثي قول وبتن الحديث، هذا بان الحمع وجه ما قيل! محان 
أقئائابجافنم«رم،ياسشالصوم،رر:كلئساينأد؛وسالم! 

أمثاله؟.بعشر الصوم أن أست، وهنا 
أماأيام، عثرة عن اليوم بمي الأجر، جهة من أمثاله عثر المراد! ذالحوار>ب،! 

محدود.فغثر أيام عثرة توابا 

لحدتامحم، م;ن ك ١^، مم. ثن ^ صد ^؛!١ - ١١٥٩
لحر^bJ ئى ^ ٥١وعد آنا ائط1متا ^! §نيى؛ لحدثا عثار■"؛ ابن ~وض! عئثرْه 

محال!منجد، داؤه ياب، عد ثإدا علينا، مححتج رسولا إلته يأرسلنا سلمه؛ ابا ثأنا 
أذئشاووا ؤإذ ود.حلوا، اذ يثاووا إذ ممال! إلثا، حرج خر النجد ق محكثا 

ثناله عد عدثنى محال! ءحدس١، هنا ها معد بز لا، مملنا! ثال،! ^١، ها معدوا 
لإة،كز اكنآل ^١ ١^، أصوم محت، محال! عنه، ١^ رصي العاص بن عمرو 

السابق.الوصع ينظر ( ١ ) 
نحرمحه)ص:يهأ(.)آ(مدم 



حىبه اوفوت اللهولذتضوربه سزم عن النهى باب 
——=س—^=س=^——=^=^=٣٩٤ 

مل: فامحُ؛ دثاأزندج، ذم اضُثفي ضل تي لِذكزث قإثا مال: 
أرذولم اض، ثى يا ثل ممنق؛ دأوؤ؟اا، مكل المزآو ومرأ ١^^، ثصوم اك أحم 

يامثت! ئلأة؛اما<، ثهر 'كد من صوم أف حسك اءهإل قاو! —حم، ١١إلا يدللئ، 
ظ،زقركبجكبىاش،إوسأمحلِسذَلك، 

وتلم،عله اممه صل الله ض داود صوم  ٣١١قال: حما(؛، علتالث، ويندك حما، 
يصومارمكال قال: داود؟ صوم وما اممه، ض يا قلت: قال: الناسا،، أعتد قإيه'كال 

إلاش، ض يا 1الت،: ثال: شهر٠٠، 'قل ق المرآو رروامحرأ محال• يومااا، وبمطر يوما، 
إق،،، ٤١١ض يا ئلت،: قال: ءشرين،ا،  jtق ر>ئادزأ0 ئال: دلك، من أمحل أطيق 
أطيقإل الله، ثبل يا ،: iJiiقال: عشر،ا، ق'قد ررئاءزأة :قاJ دللث،، من أهصل أطيل 

محكلروجك لإة ذللث،، عل تزذ ولا نح، ثل ل »هاهمأة قال: ذللئ،، ثن أفل 
:ثاJ عل، قثدد قشدذت قال: ■^l،،، عك، ويندك ■^١، ظك، ؤنرورك -^٥١، 

ثاJ:^٠٠، دلاك:طولمح، زن1لم: اهُعؤ ضل ١^؛، ثئاJلي 
كئئ،أل ودذث، عت>ئ ني ؤ>ت1لم، محه الله صل السئ، ل ثاJ الدى ,وق تحرن،
.٢١٣^^افه"ظه ضل اال4 ض نحضه ؛^، 

ومايكون ما أنزل إل ناوله والسلام الصلاة عليه الرسول أن فيه هذا آ ١ ] 
هووهدا عجز، كثر إذا أته وهو محار، ننومعه بإ وأحره عليه، يمدر أن يمكن 
وقع•الذي 

الخدين،:هذا وق 

علتطلق قد فقط، الواجب، عل تطلق ليت، الث-سة أن عل دليل — ١ 
رخصة®ئلتخ عنه: ايثه رصي لقوله نفلا؛ كان ؤإن الأمان به التزم ما مقابل 



اساهكتا0 
ًء=ًًًً—=ً====^=—ًث—شم—^٤٩٤ 

إلاتطلق لا إنبما اف: رحمهم الأصولمن قول وأما وسئلم٠، علنه اممه صل ف اض 
يكنلر ؤإن الإنسان يه التزم فيإ تطلق بل يصحح؛ ليس فهذا العزيمة قابل مي 

شرعا.واحيا 

يععلىوالعبادة، العاملة ق عدلا يكون أن الإنسان عل محب أنه بيان ٢" 
حقله من وكيلك حقه، الزائر- -يعني والزور حقهم، والأهل حمها، القس 
أنمحب حقوق، له فالإنسان ذلك،، أشيه وما الخاغ، ؤإطعام المحتاج، كإعانة 
حقه.حق ذي كل فيحش يعدل 

أصحاب،قصة نحفى ولا بالئسديد، ابتل ه نفعل شدد إذا الإنسان أف ٣— 
افهيسدد العلهور ق شددوا من أيضا وكيلك، عليهم، افه محدد سددوا الدين البقرة 

منوكل عليه، اطة شدد ثدي من فآكل ذللاج، غير إل بالوساوس ؤيبتلون عليهم، 
أمره.وحل عر اش يثر التبير طريق سلك 

حاءمت،ؤإذا عملا، أكثر الشباب، مرحلة ق الإنسان يكون قد محيل• فإن 
٠ينقصن؟ السيخوحة 

كانفكأنإ السفر أو المرض أو للمكير سواء نمور العمل ترك إذا فالحوابج! 
النيجعل ولهدا العبادة، ق نشاطا أصعق، أمم الشباب، عل الخل_إ إن ثم يفعله، 

قاممه ؛ ^١٠٠الدين السبحة من اممه طاعة ق نشأ إذا الثابخ والسلام الصلاة عليه 
العبادة،كثرة ْن بعيد أنه الشباب عل الخلب لأن ؛؛ ١١^،إلا ظل لا يوم ظله 

•ذللثا أشيه وما والخشؤع، 

(،٦٦٠)رنم الصلاة، يتفلر أيجد ل جلس من باب الأذان، كتاب الب،خارىت احرجه )١( 
هريرةأبئ ^٠^!، من ( ١٠٣١)رنم المحدقة، إحماء فضل باب الزكاة، كتاب ومسلمت 

،.CP4JJ1رصي 



حقإ٥٥اوهوذ،باباس،هذسومالدمولذصررلاه 
=—^^د^—=دصص==ص=^^=——س=—

محته يادة، ن ززخ خدي ي، زج;ن زش - ١ ١ ٥ ٩ 
يلاقنهر ؤز ٌةى قوبؤ؛ يخ.تنذ وراد الإنناد، كثم؛:ندا م بن عذ؛ض المعلم، 
و\س•زئاو ه«، ئ)ذلأ١^ عم؟^4، م لأكل نك ررقإن م«: 
مىالخديث يدكنِفي ولم الئخرا؛. ررنصف يال! داود؟ اف ض صوم وما ت ملغ 
لولدكُوإو مال؛ ولكذ حمارا، علتك لردوك ررمحإو هنو•' ولم ثسا، المزآن قراءة 

عاوتاكحما«.

حوكامماشينئوس،صمم،؟هاا-محاكاطينزهمبم، 
:Jliنشة، م ض زئزة، صمح،صممينتيوميلني 

محال!عثهإ اممه عمرورصي بن افه عبد عن تلمة، أيب من آنا ثمعته محي وأحمسبيى 
إفملي: ماو: شير(ا، ثو المزآنِفي رراهزأ زم: ضل الأ4 ننول ل ماَل 

قلرداهزأ٥ محاJ:أجدم؛، إو ينئ: ماو: وتنه«، عقرين راماهزأِْفي ^؛ أجدموه، 
نلح،ولأمذءلذىك«ااا.

ياي؟مع من :مايمةراءةمآنفيأهل 
بعضلكن يجغي، فلا ثلاث من أمل وأما ثلاث، إل يقرأْ أن له مالخوابح: 

عليهالرسول( وكان، القرآن(، فيه أنزل( شهر إنه ومال؛ رمضان، استثنى لف ال
ساعاترمقا)1( ق يبقى رثإ والإنا)!( فيه، القرآن بقراءة يعتّيا واللام الصلاة 

برتيل.القرآل( يقرأ أن يمكنه ءلويالة 



اتممامكتاب 
=—===—=======—^ًضًسء^٦٩٤

سطكاتئوينمثدة،ض
هم،ضشام:نين،طض

دال؛عمحا افُ رصي العاص عمروبن بن اغ عبد عذ الرحمن، عبد بن أبوسلمه 
يقومثان فلأن، ييثل ثكن لأ افي، غين '؛يا وتئم•غايه اف صل الق■ رثول ئال 

الص،محكياماللإو«.
جرجابن أ•ئمدا الرراؤ،، عبد حدسا زاؤع، بى محقي وحدش - ١ ١ ٥ ٩ 

بنعمرو بن ١^، عند نجع انه أنم0؛ العثاس أنا أل يزعم؛ عطاء نسمنئ ياوت 
أنري،أصوم أن وتلم علنه افه صل الي، بالإ يمول• عمحا الثه رؤي العاصن 
مطر،ولأ ئصوم أيك، أحم ررألم لماو! لمته وإما أرتل محإما الليل، واصل 
محبخئا! وص طا، ؤشك ط، لتك لإن ا شتل قلا الم؟ ومحل 
إلهال! ونعةا<، أجئ ولك يوما، أيام عئرة ثل من وصم وثم، وصل وأنمر، 
د1و!الثلأم«، علته داود صيام راقصم هال؛ اممه، ش يا دلك من اموى أجدل 
يفثولا يوما، ويقطر يوما، يصوم راثال ه1و! اش؟ ش ي1 يصوم داود كاف وكبمل 

ص1امذو لإف أذرى هلا ثطاآ: قاJ ،؟ ٥١ئ :i غذْ ق تن ه1و: لاش((، إذا 
صاممن صام لأ الأتي، صام من صام رالأ ونللمأ علته افه صل الش همال الأتي، 
امح((لأا.ضام ثن لأضام اه، 

بمرؤع،ليس الأتي صيام أن يعني المروعية، لانتفاء التفي هدا ]١[ 
الدعاءهذا بمثل يدعو أمحله لا وسلم عليه اف، صل الشي لأن عليه؛ دعاء وليس 

لأفالأبد؛ يصوم أن شرعا منتف، أنه المعنى لكن باجتهاد، تعال هلٌ تعبد من عل 
الأصحاب،،ؤإصاعة الأهل، إصاعة كثيرة! أشياء إصاعة عليه يزثب الأيد صيام 



حقا٧، اوهوت تضرربه ايدهوم عذسوم النهي باب 
== ٤٩٧ٍغءءءءءءء—=^^=^ءء—==ء 

وأيامالشتاء أيام بالإنسان مسمر وأنه ميإ لا ممرة، وأشياء القس، حظ ؤإصاعة 
وهداالأتد«، صام من صام >الأ وسلم: عليه اممه صل قال هدا فمن الصيف، 

الأبد.صوم عن الهي فتفي 
أيامذللث، ل ألحل إذا اراد إن افه: رحمهم العلم أهل بعض هول( وأما 

أصلا،بمشرؤع ليس العيد يوم صوم لأل صحيح؛ غير فهذا والتشريق العيدين 
يصومأن مى واللام الصلاة عليه الرسول أف فالصواب التشريق، أيام وظللث، 
العبادة.ق العدل وعدم الحقوق، إصاعة من ذللثج ق لما كثه الدهر الإنساف 

عثرةمن يوما صام إذا لأنه أخزتنعؤ<ا؛ رروللئ، وسلم: عليه اممه صل وقوله 
فإذاالعثرة، أحر للث، يكتم، قال: واللام الصلاة عليه الرسول فكأن تسعة، بقي 

وكدلاثااكانية، ق وكدللثط كلها، العثرة صام فكأيإ يوما الأول الحشرة من صام 
لأنهاليوم؛ صوم بعد الماقية السعة 7اا يعني سعة'ا أخر ارولك فقوله: كاكة، اق 
ثلاثةصيام يكون وحبمب تسعة، صام فكاثإ تسعة، يبقى عشرة من يوما صام إذا 

يوما.ثلاثين كصيام أيام 
كله،الدهر صام كأنه فيكون كلمه، الشهر عن أيام ثلاثة فصيام هدا وعل 

أحرله فيكون كله، الدهر صام كأنه يكون شوال من أيام وستة رمضان وصيام 
أيام.بثلاثة الدهر صيام وأحر أيام، وستة برمفان الدهر صيام 

الإمساك،محرد الراد فهل صام لو حتى يحني: صمتا؟! إننا يقول: ذتن لكن 
وستةرمضان فيصوم الشرومحل، من شرمحل نحتل رثإ الذي الشرعي الصوم الراد أو 

ا٠الا.هر؟ صيام عل نحصل ولا شوال، من أيام 
٠٠٠



اهاسمطأتاس 
==٨٩٤——===ًس===ًًءضذ==

ين;ج؛م،ظكاممئهمٌاين 
الئ1ثالثاس أنو ثنبم: ه1و الشام؛^. الثاس يا إو نو\و: ، ٩١غدا 

مب،ض شنأ، خدثثا م، خيض ص، ;ن ، ٥١محي - ١ ١ ٥ ٩ 
اضومول ي 3ال ثال! عئهءا اش عمرورصي بى اممه عبد نيع العباس، يا تبع 
اللنل،وموم الدخن، لتصوم إيلث، عمرو، بى اف عبئ يا ٠٠وتلمم؛ عليؤ اش صل 

صومالأبد، صام من صام لا ومكث،، العس، له هجمث، دللث، هعنث، إدا ؤإيلث، 
ثاو:دللئ،، من أكثز اطيق قإو مألت،: ئه«، آكهر صوم ^-^ ١١مى أيام ثلاثة 

بجينثا،ولأمئإذالأش(<ااا.داوئ، ضزم  ٣١١
بنحسسؤ حدسا منعر، عى بئر، ان حدثنا آبوكنيس،، وحدساه — ١ ١ ٥ ٩ 

المس،،.ررؤئفهث، وثالت الإ'ساد، ^٠١ ؛ابن،؛ أي، 

ررلأصاموملم: عاليه اش صل قوله ق معنىآحر لنا أنلهر السياق هدا ]١آ 
ولاالصوم، عن يضعف محوف، فانه الأبد صام من أف وهو الأبد®، ام صس 

عليهالصوم ويكون صعق، والقوى مجم، الع؛ن، لأن الكامل؛ الصوم يصومه 
اراد؛دللث،أن ق مبق a كالمماليل انمى هدا ركون محثه، ولا فلا:القه مميلا، 
العين،وتيجم يتمؤ، أن لابد الإنسان أن حثا، وانتفاوْ شرعا، الصوم انتفاء 

ويكل.البدن، ويضعف، 

والسلام،الصلاة عاليه داود شجاعة عل دليل لأش® إدا يفؤ راوي محوله؛ وق 
الإنسان،عاليها يحمد التي المحمودة الخصال س اللقاء عند الفرار عدم وأن 



ءق1بع اوغوت ا1دهملذتفمدبه صوم هن اممهى باب 
== ٤٩٩ءًً==سًدء=ًء======^ًً=^=^ 

بجلهموش ؤ تعال؛ اف قال لب، إلا مر ألا لاقى من عل يوجب وشريعتنا 
هآش يؤنتك سثب بثاء سد هتؤ إلف تعجنا أو كنال متكتخا إلأ دبرُأ بجين 

]الأنفال;ا-ا[.

إذاالإنسان أن إل لأش؛؛ إدا يفر ررولأ وسلم؛ عليه افه محل بقوله ويشير 
لامحي.محيفرإذا يضعف، أن فيوشك الصيام وأدام صام 

يث؟١^٠ هدا ق الحمالة هذه ذكر محا^٠٥ ما قائل؛ لوقال ت يعني 

يوماؤيفطر يوما، يصوم واللام الصلاة عليه كان لما أته فائدتها فالحواب! 
وثباته.وشجاعته، الحهاد، ق لقوته سببا ذلك، كان 

عنعنرو، عن عثك، بن مثال حدسا شته، \لي بن أبويكر حدسا - ١ ١ ٥ ٩ 
اشصل افه رسول ل قال محال! عئهنا اممه ريي عمرو بن اشُ عبد عن لعباس، ام 

دلكر،أفعل إي، يلئ؛ النهار؟؛١، وثصوم الليل، يقوم انك أحر ررألم وتلم• علته 
حن،لمنلث، ملأ،، ومهث، عساك، هجمّث، ٥^، يعئث، ^١ ارهإلفا محال؛ 

وأفطن<؛.وصم وثم، فم حى، ، lAlftVjحن، ولممسلأ، 
^!١زج يآو لحزص،؛ 3لأجن/قو شثة، أتح؟كرينم زلحدقأ ١- ١  ٥٩

ينمثار،صموينأم،صتياشينمو
افالصثامإل أحث، ر>إيى وتلم؛ عثه ، ١٥١صل اممه رئول، قال عاJت ^١ ال؛ه رمحي 
؛،،٣١نصم؛ ^1؛ ثال الثلأم، داودعلته صلاه اش إل  ٠٠٨١٠١١وأحث، داؤد، ييا'م 

يوما«.ومطر يوما، يصوم وثاق قدنه، وينام ئلئه، ويقوم 



اهكتاياانميم
====——ٍْ^ص==_^ءً_=كذ=— ٥٠٠^

جزيج،ابن اح؛ردا الرراق، عبد حدسا راؤع، بن محمد وحديي — ١ ١ ٥ ٩ 
بنعنرو بن اف' عد عن أحتزة، أوس ئن عنزو أف دينار؛ بى ■ضز*و أ-؛مفي 
افإل الصيام »أحب محال: وتلإ عثه افه صل اللمل أف عيا؛ افه رصي العاص 

داودصلاة وجل عر افه إل الصلاة وأحئ، الدهر؛ نصص يصوم ثاو داود، بيام 
بنداللتل يك يموم آجره، يريد ثم موم، ثم الليل، نطر يرمد الئلأم،'كاو علته 

الليليلش يقوم يقول• كاف أنس بن و أعم دينارت بن لعمرو يلق هال،ت ثطر0اا. 
ا'.بمنلْ؟،قال:ما

يكونما أحسن وهدا نصفه، يعني ااثطرْاا الم! وسعليه الله صل قوله t ١ ت 
أحلمن المرة النومة ينام ثم يتهجد، ثم أولا، الهلويلة النومة ينام لأنه لقيام؛ اق 
فهوهدا ان للأنتبر فإذا نشيطا، الفجر لمحلاة يقوم نم التهجد، يعب سقص أن 

وامع.— ممه —والحمد فالأمر يتيسر لر ؤإذا حير، 
أنأجل من الغرب بعد ينام أن ذللئح من يلزم الليل نصف نام إذا ميل• مإن 

الليل؟.تصف، ينام 

عليهداود شريعة ق عندهم الصلاة أوقات تكون قد أولا! فالحواب! 
عندهمكانت، الصلاة أن محتمل يحني• عندنا؛ الصلاة أوقات غير واللام الصلاة 

]ص:\،ا[.ه ممد؛إيولإنحلق تحال؛ كعاقال وعشيه بكرة 
واللامالصلاة عليه داود شريعة ق أن يثت— أظنه —ولا بت، إذا ثانيا؛ 

نصف،رريثام وملم؛ عاليه اممه صل قوله فمعنى الشريعة كهذه وعشاء مغرب، صلاة 
إلثوبه ثم؛بمهمح، بمام، العشاء يصل ما بحد الليل، نصف إل ينتهي أنه الليل" 
النيل.نصمؤ 



حقااوفوتبد الدهرلنرتضرربد التهيمذصوم باب 

ص>لإ، ص آض، ي يث >لو أنين1 عض، ئ يض زه ١- ١  ٥٩
عمرو،بن اض عد عل ابيك ْع ذحلئ ماوت المليح آبو أتومحا مال،؛ قلابه إب 

لةيأكنت عل، يدحل صومي، لة يكر وسئم علميه افه صل افه رمول أف محيلنا 
وسه،سي ازمادْ وصارت الأرض، عل ثجامق ليفث، حثوها ادم مذ ومائه 

ااحمتا(،،ءاو:لأثمحم؟<<،ئلت،:لإزنوواف، قاول: 
ياقلت،؛ ررتنثا،؛، هال؛ افه، رمول يا هلت،؛ ارنبتا،ا، ثال؛ افه، رمول يا ملن،أ 

علنهاممه صل الثى قال، افه، رمول، يا منتج؛ عشز،ا، راأحد مال،؛ اش، رمول، 
وإمطاريومااايوم، بجام الدهر، ثطؤ داود، صوم يوق، صوم ررلأ ومئم؛ 

وحهين؛من وذلالئإ وملم، عليه اض صل الهم، تواصع الحديث، هدا ل [ ١ ] 

عليهمنه تواصنا عليها محلى لر له ازمادة وصعت، لما أنه الأول؛ الوحه 
آخر.سببا هناك أل ومحتمل يفلهر، هواليتم، هدا واللام، الصلاة 

وهوالليف، من لأما المتواصعة؛ الوسادة هده مثل له تميم أته اكال؛ الوجه 
واللامالصلاة عليه وكان ٠، هدا؛ مثل يستعمل كان واللام الصلاة عليه 

مالخ،انم•

(،٢٤٦٨رنم)الشرفة، والعلة الغرفة باب، والغم،، المظالم كتاب، اJخارىاات اصؤح انظرت )١( 
عمرعن ١(  ٤٧٩رنم)اء، النواعتزال الإبلاء ل باب، ااطلأو٠، كتاب، •سالماات واصحيح 

ه^؟،النيئ عيش كان كيف، باب الرقاؤ،، كتاب، البخاريءت اصحح وكذلالئ٠ عنه، اش رصي 
رقماللباس، ل التواضع بابط والزينة، اللباس كتاب، لم؛ موراصحيح (، ٦٤٥٦)رقم 

رضىاش٣ا.)آخ'؟(ءنءاسة 
(،٢٨٥٦رقم)والخإر، الفرس اسم باب، والمر، الخهاد كتاب، البخارى١ت اصحح انفلرت )٢( 

رقمالحنة، دخل التوحيد عل مامنؤ من أن عل الدليل باب الإبجان، كتاب مسلم®• صحح وال 
عنه.اف رضي معاذ عن ٣( )٠ 





قهرم ض ايام ئلاثت سام اسصاب باب 

ولأدؤأوام؛ىمفهوواباشءبابسآم 
واصيسهرقلوعاسوراءوالإقن يزم وصن؛ 

صص:زأ ١^، صد ه ووغ، ظ;ن خدي - ١١٦٠
توتلم عليه ^ ٥١صل البي روج عائثه نأث أي الغدؤية؛ معادْ حدسي يال! 
 Jدا1شت أيام؟ ثلاة شهر كز مذ يصوم ونثم عش اف صل ، ١٥١زئرو أكا،^j

أيامأي من تال ؟كن لم مالئات يصوم؟ كاJ ايام أي مذ ب.' ممئت 
\ذئف.مج

خاصةليست وأما ثهر، كل من أيام ثلاثة صيام استحباب هدا ق آ ١ ] 
تكونأن الأفضل لكن وآحره، ووسطه، الشهر، أول من تكون بل معلومة، بأيام 

عليهالنبي لأن عشر؛ والخامس عشر، والرابع عشر، الثالث وهي؛ البيض، يام أق 
وخمسةعشر، وأربعة عثر، ثلاثة الشهر من يصوم أن أمر واللام الصلاة 

سغل.له ايا إنإلا راتبه يجعلها أن والأفضل آ، عشرر 
ومنشهر، كل من أيام ثلاثة صيام فضل أدرك غثرها j صامها فن 

منالصلاة: ق مثلا نقول كإ المستحب؛ الوقت وأدرك ذلك،، أدرك فيها صامها 
لأدركها فقد أوله ق صلاها ومن الوقت،، ق أدركها فقد الوقت، ق صلاها 

الوقتح.أول فضيلة وأدرك الوقت،، 

رقمأيام•••، ثلاثة بموم كيف باب، الصيام، كتاب، اني; والث)ه/يم؛ا(، أحمل أحرجه )١( 
باب،الصوم، كتاب، وأبوداود: (، ٢٧)ه/أحمد وأحرجه محه، افه رصي ذر صأيى (، ٢٤٢٤)

ثلاثةيصوم كيف باب، الصيام، مماب، واكائي: ٢(، ٤ ٤ رقم)٩ شهر، كل من الثلأيث، وم صق 
رنمأيام، ثلاثة صيام ل جاء ما باب، الصيام، ياب، ماجه: وابن (، ٢٤٣٢)رقم أيام...، 

محه.اف رصي ملحان ابن عن (، ١ ٧ ٠ )٧ 





قهرم من ايام ثلاثة سام اتباب باب 
٥٠٥——=——ًً—ًً^

أنالأفضل أن مع يومتن، بصيام وملم عليه افه صل أمره قاتل• قال فإن 
ثلاثه؟.يصوم 

علمحمل وهوصائم، ّماله أولكنه واحدا، يوما صام كانه فالخوامب،ت 
يوما.صام فد أنه علم واللام الصلاة عليه الرسول أن 

بعديقضيه أنه ثعبان من ميء صيام لوفاته أنه هدا من يوحد هل قتل• فإن 
رمضان؟.

أنفاته إذا له ينبغي فإنه عليه الإنسان يلازم الن"ى الثيء نعم، فالخواب؛ 
يمضيه.

٠٠٠

حماد؛عذ حمنا نعيد؛ ن ومحه اشيمي، تش بن تش وحدسا - ١ ١  ٦٢
أنج(عن الرمائ، تجد بن اممه عبد عن عيلأف، عن ريي، بن حماد أحإرنا عر؛ ءال، 

اشرسول( يثضب، يصوم؟ كيم، ممالات وسلم، عاثه اممه صل العي اتى رجل قتادْ؛ 
زبا،Jاش زضنآ هاو: عصتة عنه ١^ رمحي عئز رأى ظ، وتلم، عثه ١^ صل 

نجعلرسوله؛ وعضب افه، عضب من افه ثعوذ ثييا، وبمحمد ديئا، وبالإسلام 
اش،رثوو يا عئز: ممال، عصب، نكن حر الكلام هدا يزدد عنه ^ ٥١رمحي عنز 

ولبر)ولميئلم، ولأأه>«،أزفال: ررلامحام، هال: كبم،بمنيو؛امحئه؟ 
،٠٠اأحد؟ دللث، ررويط؛ما هال،: يوما؟ ؤبملر يومي، يصوم من كبم، مال،• يمهبز"، 

الثلأم«،عيه ئاود ضن؛ ررذاك قال: ثنتا؟ نمي ثنتا، تئوم تن كبم، هاو: 
نأذللث،(ا، طئفت، م ررودذُث، فاJ: تزني؟ زمطز تزئا، تقوم نن كبم1، 

إلورمصان مهر، كل مى وسل؛؛: عليه اممه صل اممه رمحول يال، 



اماثصيكتاب 

ملك،اكي الث؛ه يكم أن اممه غل أحسست، ^^4 ؟ 'غبب* ؤلؤ؛ ١^^ صتام مهدا 
١^،\دث% ي،5مز أو الئه عق أحتسمت، ءائوزاء يوم وصيام يندم؛ اكي ؤالثنه 

ملة«ااا.

لأنالرجل• هذا سوالآ عل واللام الصلاة عاليه النبي غضب، إنإ [ ]١ 
امأللن،فالو أدبج؛ محوء لأنه تصوم؟،؛ اركيق< بجدة• تا ل،الوال، صغه 
مناسا.هذا ترى فلن صياملث،؟؛ كيف صلاتلث،؟ كيف مثلا• للث، وأقول 

بالرموليتأثى أن أجل من الموال هال«ا سأل إنإ الرجل أل يفلهر والذي 
عاليهغضبج وسالم عليه الله صل البي ولكن وسلم، آله وعل عاليه اممه صل 

السؤال*لصغه 

ويمحثي.دينا، وبالإسلام وثا، بالله ®رصينا قال؛ عنه افص رصي عمر إن نم 
يترصيأن عته اممه رصي أراد رموله®، وعفس—٠٠ افه، عفبممتج من بافه يعوذ د؛يا، 

هل.اعن الاعتذار من نؤع أيصا وفيه غميه، يزول حتى وملم عليه الله صل الني 
السؤاللصيغة يوئق إنسان كل ليس لكن الأمر، ي سلثج عنده ليس بأنه الرجل 

سغي•الذي أوابواب تخم، المح، 
واللام.الصلاة •_؛< الني غضب، أي: عصته® مكن ®حش وئولهت 

الخالي>ئ،!هذا وق 

واللامالصلاة عليه الرسول غضب، ولكن الغضجؤ، جواز عل دليل ~ ١ 
الخاصنحقه ففي ه، نفلغير واللام الصلاة عليه الرسول عضبج ه، لفليس 
انتتهكتجإذا لكن يعفوؤيصفح، معامله، الماس أحسن لام والالصلاة عليه كان 



قهرم ض ايام ئلأية صام اسمماب باب 

عليهيغضب، فإنه شرعا لائق غثر الموال أوكان ، لها غضب وجل عر افه محارم 
واللام.الملأ٠ 

وسالم:عليه اف صل الني لقول كله؛ \}دهم صوم كراهة عل دليل فيه ٢- 
رالاصامءا.

عليهافه صل للني ى اش رمحي الأنلمي عمرو بن حمزة قول قيل: فإن 
فكيمطعليه، ينكر ولر وصلم عليه اش صل وأقره ؛، رالصوم؛، أٌنرد ررإف وملم؛ 

الخدين،؟هازا وب؛ن يته، محمع 

هذا,عل فيحمل الدهر، كل لا أي: مزد0 معنى أن فالخوار._،: 

هولما العمل يترك واللام الصلاة عليه الرسول أن عل دليل فيه — ٣ 
له.مهليئا صرت، يعنى: دولث،اا، محلومن، أق رروددت، لقوله: منه أفضل 

كله.الدهر صوم رمضان إل ورمضان شهر كل من أيام ثلاثة صيام أن ~ ٤ 
عاشوراء.يوم وصوم عرفة، يوم صوم فضيلة فيه ٥~ 

امح،-؛لأبن -واللفظ ين:ئار ومحثن ٌ ئن محئد ١-  ١٦٢
ن، ٥١صد شيع خرير، ئن ص ض شذ، عدكا بمفر، ئن محثد عدها ^1^: 
علتهاممه صل اف، رمول ال عنه؛ اف< رصي الأيصاري قتادة \ئا عى الزمائ، معبد 

الفضائل،كتاب، لم: وم(، ٣٥٦ر»م)• ه، الني صفة باب، ادافِإ، كتاب البخاري: أخرج، )١( 
محها.اض عانثةرمحى عن ( ٢٣٢٨رثم).للأم، باب

لم:وم(، ١٩٤٢)رنم والإءaلار، الفر ق الصوم باب الصوم، كتاب البخاري: أحرج،، )٢( 
(.١١٢١رنم)فر، الق والفتلر الصوم ق التخر باب الصيام، كتاب 



اسيامكتاب 
=ً^=ًًًً—^—ًًًً=ء=^ًء^^ًشمء ٥٠٨==

عمرممال ونسلم، عليه اممه صل الله رمول مثقب مال• صومه، عن ممل وملم 
بيعه،وسعتنا رسولا، وبمحمد دينا، وبالإسلام وبا، ناش رصينا عنه! اض رمحي 
وماصام، ما -أو!- أمطن ولا صام، ررلأ ممال: الدم؛ صثام عى مسل ثال! 

،١١دللث،؟ايطيق رروس مال! يوم، ؤإظار يومم(، صوم ض يئئل مال؛ أهطر،ا، 
مال:لدللث،ا،، محواثا افن أل رًفيث، مال: يوممر، وإه2لار يوم، صوم عى وممل مال: 

مال!الثلأم®، عانته داود أخي صوم ررداك مال؛ ^٣، ؤإمطار يوم، صوم عى وئيل 
أنزل-أن:- يئن ؤين؛ فيه، ثلدلم، يزم راداك مال: الإثنتن، إوآ صنم عن وسق 

صومرمصاو إل ونقصان مهر، ثل من ثلاثة ررصوم ممال،: مال: فيه؛١، عل 
ؤالثاتهرا،الاص؛ه الثنه رربكمئ مماو: عزمه، يوم صوم عذ وئئل مال: الدهراء، 

الانيّهاا.السنه ارتكمر ممال،: عاموراء، يوم صوم عذ ومسل مال: 

الإمحنيزم صوم عى وثئل مال شعبه، رواية مذ الحديث، هدا وِفي 
زمحال١ا.لماياُْ انيس ذكر هن مثكئنا ؤالآييس، 

وملم:عليه اف صل الني لقول الخير تمني عل، دليل، أبما هذا ؤ، ت١آ 
بأسماءمشغول واللام الصلاة عليه الرسول لأف لدلائ،<ا؛ موائا اطه أن ررفيث، 
حتىيصوم كان ولهاوا يقوى؛ فلا ذللئؤ، وغير والخهاد، الأمة، تنفليم من كثيرة 
ولاينغ لا فاحياثا حاجاته، لتعلق يصوم؛ لا يقال: حتى ويفهلر يفهلر، لا يقال: 
وئوْين•يوم ^؛١٣ 

فإنهالخير تمنى ومن للخير، تمنيا يعد وإن،ا المدر، عل اعراصا يحد لا وهدا 
الديالرجل حديث وؤ، مانعة؛ لأسباب منه مغ كان إذا ميإ لا أجره، له يكتب 

عليهاطه صل الني فال ملأن، عمل مثل فيه فاعمل فلأن، مال ل، لينت، مال: 



فهوم ض ايام ثلاثة سام اسساب باب 

ررمحاواهمضاأ<(را/وطم;
بسويوم مه، ثلدت بوم راداك قالت الاثنئن، يوم صوم عن سئل وقوله: 

إقامةيرون الذين أن والعجب فيه، توق يوم هو وكذلك ف؛ها'، عيآ ائزل ~أوت~ 
ة■

الرسولإن يقولون؛ الحديث، مذا يستدلون واللام الصلاة عاليه للرسول مولد 
قدولكنهم عفليم؛ شأن له ولادته يوم أن عل هذا فدل ف؛هاا، ؤلدمحت، اريوم قال؛ 

يل؛ئا وذلك التشابه اتبعوا بل يالتشابه، واستدلوا النجعة، أيعا.وا 
سانله عفليم، يوم مولدْ يوم أف عل يدل، هذا أن جدلا لوسلمنا اتا أولا؛ 

الثانيةالليالة ق يكون أن يصح ولا الاثنين، يوم يصادف أن لابد إذن لقلنا؛ عظيم 
ءثرةك،اقيل.

العبادعل افه ومنة وملم، عاليه الله صل فيه ولد هويوم نقول؛ ايا وثانيا؛ 
هدىفيه كان ما الوحي عاليه ينزل ول؛ لوولد لأنه بولادته؛ وليس سك، لا ببعثته 

توقأيصا لأنه لوفاته؛ المآتم فأقيموا لولده الوالد يقيمون كنتنم؛ إذا وثالثا! 
يومالأمح،إإ

عنادا،إما الهدى؛ وعن الحق، عن يفلون دائنا التشابه يتبعون الذين لكن 
للهبمواب.يوفقهم لا وتعال سبحانه اف، أن ؤإما 

العنيولكن الراوي، من سك هذا أن الذلاهر أئزإ،اا —أو؛— رربعئت وقوله؛ 
والسلام.الصلاة عليه هوثنثه القرآن( إنزال )أى؛ عليه الإنزال لأن نحتلم،؛ لا 

وابن(، ٢٣٢٥)وفم الدنيا...، •ثل جاء  ١٠باب الزهد، كتاب والرمدىت (، ٢٣• )أ/ أحمد آحرجه )١( 
•عنه اف رصي الأمارتم، كثة ش حديث، من (، ٤٢٢٨)رمم الية، باب الزمع.، كتاب ماجه! 



اهاثصيءيتاي، 
_^=_ٍء^_^ٍٍ_^شمض= ٥١٠^

منأنه نحتمل الوهم ومحا٠٠، رام لثأ اهؤيس ذكر عن ر>سكتنا وقوله: 
منالوهم أف عل يدل سبء رواية ®من قوله: لكن دونه، أوممن اممه رحمه سعبة 
افه.رحمه سعية 

ارؤلدتقال: لأنه وجما؛ ظنه اممه رحمه لم مالإمام كون وجه أن والظاهر 
لولأنه يومين؛ ل هدا يآكون أن يمكن ولا عو_«، أئزو -أو:- سنت ليوم محه، 
وهذايومتن، ل واحد حادرن< وقؤع للزم والخميس الاثئتن صوم م، مسل كان 

وحا.ذللئ، ظن اممه رحمه لم مالإمام كون وجه فهدا متحيل، 

ص،طكام.)ح(ولأكاوومينم
سمنل؛بن النصؤ أح؛توا إبزاهيلم، بن إسحاى وحدسا )ح( مبابه• حدسا به، 

الإنتاد.كيضمم؛ها
حدساهلال، بن حثان حدسا الداؤمئ، سعيد بن احمد وحييتي — ١ ١  ٦٢

انهعي شعته؛ حديث، يمثل الإنتاد، هدا جرير؛ِفي بن ■ملاق حدثنا العطار، اباف 
ذكنفيهالإثي،ثوء:ماص.

سنن اوم هد ها لخزُب، ثن زء ص ١-  ١٦٢
قتاذةإي عن الزمائ، مند بن اممه عد عن عيلأف، عن مبمون، بن مهدي 

صومعن ثمل وسلم عليه اممه صل افه رنول، أف عئه؛ افه رصي الأيصاري 
عئ((ااأ.أئرل وفيه ؤلدت، ®فيه ممال: الأينم، 

الصلاةعليه اش أحبر وفد بواجب، وليس ستة، الاشن يوم صوم إذن• ا ١ ت 



قهرم ائ|اض ثلاثت سام استعباب باب 

اضعل عماله يعرض أن فأحب اش، عل الأعإل فيه تعرض يوم أنه واللام 
٠.وهوصادمر وجل عز 

أعالم~~واف وجهه فلعل عل" انزل ررويه ت قوله من مستحبا كونه وجه أما 
الأسنيوم صار القران فيه أنزل لكونه رمضان صيام وجل عر اش فرض لما أنه 

الأنين.يوم ق إنزاله ابتدئ يعني• القرآن، فيه أنزل لأنه صيامه؛ مشروعا 

أنأحب قال! ثم الفجر، قبل الصيام ينوى أن الأسان ني إذا قيل• فإن 
أجرم؟يكون فكيف، فاصل، يوم لأنه الخميس(؛ أو مثلا )الأنين اليوم هدا أصوم 

بالصيام،نحصيصه ين فاصل يوم أنه عل نيته من أجره محبا فالخواب! 
شل.الية من الأجر إنإ المهار، أول من ليس الأجر لكن 

عن( ٧٤٧)رنم والخميس، يوم صوم ق حاء ما باب الصوم، كتاب الرمدي• أحرجه ا ١ ّ 
النيصيام باب الصيام، كتاب والنساشت ٢(، ٠ ١ )ه/ أخمد وأحرجه عنه، اف رصي هريرة أي 
عنها•الله رصي زيد بن أسامة عن (، ٠٢٣٦ ) نم ر. 



انممامكتاب 
=_^_س_ً—^^ٍ_سًط=ءئ= ٥١٢

uU  سأدطنصزم،،،رو

عنيات، عذ تلمه، بن •حماد ^jjb حالي، بن هياب، حدسا - ١ ١ ٦ ١ 
عى؛اشُ زمحي محن بن عن من ئهوئا ألهز -ولب ئوف 

مزرمن ررأصنث لآحر-ت -أن؛ له ماو وثلم عليه افه صل افه وئول أل 
ررهإذاآهطزت،محبيج«لالث1و: لا، قاَل: تجان؟«، 

عنهاوول، بن يزيد حيى ثسه، م بن أبوبكر وحدسا - ١ ١ ٦ ١ 
اللهصل اقل أف عنه،؛ افه رمحي تحي بن عمراف ض مطرق، عن العلاء، أب؛؛( عن 

صال،لا، هال،ت ثخا؟؛؛، الئهر هدا مرر من صنث، ا'هل لرجل• قال وتلم عليه 
مكانه((.ثومي هصم رمصاذ من ١٥۶١ت وتلب عليه افه صل افه رمول 

ضشنه، ^؛!١ يم، ن محقي خدكا ١^،، ئ محي ^؛!١ ١-  ١٦١
تحيبن يمراف عن محدث مطرقا تمنلم، ؛ قاو الشحي بن مطرق، أحي ابن 

مزرمن صثث ا>هل لزحل: قال وثلم علته ١^ صل اللمل أف عئها؛ افه وصي 
رمصاذأفطزيتؤ ارإدا لة; مماو مال: لا، مال: نتاف، يني(: نسا؟اا الئهر هدا 

•رريومم® قال• وأظقه قال: فيه، ئك اليتم( فعبه يومي"• -أو:— يوما قصم 
١^،أنينا قالا: ١^٤، نقل ص ;ن محي ١-  ١٦١

يمثله.الإنتاد، هدا ل مهلزف، أحي ابن خي. بن افه عد حدثنا لعبه، أح؛زيا 

؛عنيالامترار، من مأحوذ النهر، آحر النزر ثعبايى"، مزر  ٠٠قوله: [ ١ ] 
يميأثلانح(( أو وعشرين، تسع الليلة)ليلة هذه ق القمر أن وذللث، الاحتفاء، 

صا.



ننما مرر سوم باب 
ص ٥١٣——ً=ً^ً^^=^^ً====ًً= 

والفرقاكهرر،، هدا ثرة ررمى يقول• فهو تقدم الذي الأول اللفظ وأما 
وأماومطه، ق تكون الخيران كزة الوسط هي التئ؛ أف اعتبمرنا إذا ظاهر، يينهإ 

الحديثان.تطابق فقد أوالأسرار النزر من النزة فلنات إذا 

بندر؛ه نفعل أوجبه قد الرحل هدا يكون أن ويشبه ! ٠ ارالحاشية ق وقوله 
جمارا؛.اهالوفاء له فاوجب ثنث؛ن«؛ يئب زتصان أهطزث، ^١ له: قال فليلك 

أعالم.والله ع؛ن، قضية فهذه 

(طاالعامرة.١٦٨)V/ ٠ مسالم رصحح حاشية )١( 



ا٠ااتهمضتاي
——=ًء^=^^ً=^^ً^^ًئًض٥١٤ً

بنحميي ص بئر، أف ص آبوعوائه، حدثتا تعيد، بن قتييه حادثي " ١١ ٦٣
افهصل الله رئوو ثاو :  Jliعنة ١^ زصئ ئزيزه أف عى الخمري، الرحمن عبد 

ثني١^^٥ وأيصل الحرم، افه نهر زمصاو ثني الصتام »أءصل وتلم؛ علته 
الالنل®ا١ا.صلاه المريصة 

عمم،بن الملك، عي عف جرير، حيكا حزيج، بن وه؛ر وحدش - ١ ١  ٦٣
تيوشضممحةمحالأثئئثنئثئ،

Jii نهرثني -]؛ ٠۵٥١الصثام وأي اأ^ثتوثة؟ ثني أهصل، ١^٠^٥ أي ئئو،ت ؛
الم؛،بذي الثلأوو اهتوثه الفلاة ثني الفلاة ررآكز مماو: زنفاف؟، 

الحثم،ا.اهنه نهر صثام زمصاو نهر ثني القتام 
زائدة،عى عنب، بن حنتن حدسا قيبه، م بن بكر ابو وحدتنا — ١١ ٦٣

عك؛^ ١١صئ، ١^٠ عن القتام ذكر ِفي الإنناد، ^١ عمم؛ بن الملك، عد عى 
بمثله.وتلم، 

Iالمحزم® افه رْفاذنهر ثني القيام لآأإأئل ت الحديث، ا هال معنى ق [ ١ ] 
لأننفلر؛ هدا ول المحرم، شهر فته يمام أن الشهور أفضل أن المعي ^ ٠٠٢"
الحرم.ق صمامه من أكثر شعبان ل يصوم كان وسلم عليه الله صل الرسول 
اهثهرصي عائشة لأن نظر؛ فيه أيصا وهانا كله، الثهر تصوم أن المعنى ة؛ل،ت و٠ 

رأيتهما تقول! — وسلم عليه الله صل اليكب بحال الناس أعلم من ~وهي عنها 





اهاثصمكتايا 
=^=^=^=^=^——=^^——٦١٥^

أفضلالحرم شهر أن يعلم ل؛ وسلم عليه الله صل أنه محتمل ألا قيل؛ ؤإن 
حياته؟آخر ق إلا ثعبان شهر من 

آخرق قاله أنه قوي! احتإل فهو ؤإلأ دليل، إل محتاج هدا أن 
الدينة.قدم ما أول من م الحث فضل يئي أنه أعالم~ —وافه والذلاهر حياته، 



اتباعايو،ضانقواو *ن ايام سان سوم اسماب باب 
٥١٧

يمئمخاوإس1ثبوثبي

عذمحنا حجر؛ بن وعلأ نعيد، بن وقتتإ أيوب، بن تش حيى - ١ ١ ٦ ٤ 
بننعيد بن تغد أ"محفي جعمر، بن إن؛اعيل حدكا أيوي 

،نُمحِء | ,#أَِْ مء ه؛ َ ٍ آََْ 1 . ٨. , ٠ ّث. ٠ َِ ُْ 

بنتمحي بن تند أحم؛في جعمر، بن 1ّةايل حدثنا أيوب،• ابن مال، إنهاعل؛ 
افنرصي الأماري أيوب م عى اؤزرجذ، الحارث بن ثابت بن عمر عن ميس، 

أبت4ثم رمصال، صام ررس هال؛ وتلم عليه افه صل افه رمول أف حدثه؛ انه عته 
الدم«لكصيام ثاو ثواو من ستا 

بنعض أحو تعيد بن تعد حدسا بج.( حدسا ثتف، ابن وحدسا — ١ ١ ٦ ٤ 
مال!عنه اه رصي الأنصاري ايوب آبو أحإرثا ثان، بن عمر أح؛ردا تعيد، 

؛مثله.يقول؛ وتلم عليه اممه صل اطه رسول تمعت 

بنتعد عن اقازك، بن ،، ٥١عد حدسا سته، أي؛، بن آبوتكر وحدثناه - ١ ١ ٦ ٤ 
ماليقول! عنه افه رصي ايوُب، آبا تمعت محال! ثابت بن عمر ثمعت مال؛ تعيد 

بمثله.وتلم؛ عليه اممه صل افه رسول 

ابنه،ا،رام كله، يعني! رمصار(اا صام رامي والسلام! الصلاة عليه قوله [ ١ ل 
أنلابد أنه المعلوم من لكن الئتة، الأيام هذه بصيام يبادر أن الأفضل أن ظاهره 
أنالأفضل الله! رحمهم العلمإء قال ولهذا العيد؛ بيوم رمضان وب؛ن بينها يفصل 
وهوكذلك.العيد، يوم تل وأن متتابعه، تكون 

منيتمأكن ولر مرض، رمضان انتهى أن بحد الإنسان أن هدر إذا ولكن 
فائت،سنة أنيا له نقول أو يصومها، فهل شوال، شهر حروج بحد إلا صيامها 
محلها؟



امالهسضتاس 
ص—=====دد=عدص===ذ=سك ٥١٨=== 

يصوم،أن عادته من كان إذا سيإ لا يصومها، أنه الأول! الظاهر فالخوابر! 
شوالمن العاشر اليوم ل طهرت ثم رمضان، أول ل ثفسسث، لو ا،لرأة وكيلك 

بمدإلا شوال من ست، صيام لها يتيئر أن يمكن فلا القضاء، صامت، ثم مثلا، 
شوال•خروج 

انتهاءبعد وقضاها لعير، صيامها ترك فمن ،، كد١٧أيصا هدا ونقول! 
أجرها.له يكون فأرجوأن شوال 

فائت،منة فإما الشهر من أيام ثلاثة يصوم أن يست2ني لر من قلنا! يل! فإن 
•المألشن؟ يبن المرن( فإ محلها، 

حصالت،وقد لالفريضة، تابعة الستة الأيام صيام أن المرن، فالخواب،! 
مستقلة؛فهي الشهر من أيام ثلاثة صيام أما لها، تابعا كان ما فيمحوم المريضة، 

محلها.فائت، ومنة 



سهااوتات سماوالجي يييان سها، واسثاملي اتقدي، ليلة كل باب 
٩١٥—=^—=——^^^—=^—=

تيان«،|تي،طلبهاه على والهث القدر، ليلة ضل باب 
قيهاأوقات وأرجى 

ابنعن ياؤع، ص مالك، عو هرأت محادت ى بذ ى وحدكا - ١ ١  ٦٥
وتهأووا وتئم عليه الله صل اللمي أصحايب مذ رجالا أف عئهأ؛ اممه ريي عمر 

®أوىوتلإ.' عانه افه صل افه رئول ممال الأواخر؛ الثبع ق المنام لب المدر 
١^صخ\و ءي ثان ئثن الأواخر، الثح ^j، ي حمص 

الأواخر«لاأ.

ودليلالثنة، تلمك ؤب بمدر ما فيها يكون التي الليلة هي القدر ليلة [ ١ ] 
مينئد،'لأ، مهأ ٥" _UJ( إداَكا يثثؤ ولت ؤ، آنزتنه تعال؛ قوله ذلك 

تكونأن من مانع ولا لثرفها، الشنق— —يعني المدر ليلة سميت وقيلت 
■ولهن،ا لهدا ممعن 

أهمها!من كثيرة، لخثم العيال عل وجل عر افه أخفاها الليلة وهن،ْ 
ليلةأما رأى إذا الصادق غير لأن الصادق؛ غير من ؤللبه ؤب الصادق يان ب■ 
آخرها،إل أولها من العشر ثنن، إذا إلا لها مدركا يكون أن يمكن لا وأنه مبهمة، 

صادقاكان ؤإذا طلبها، وييع يكل، وف فالطلب ؤ؟ صادق غير كان إذا فإنه 
ليال.عشر ؤب ولو يْللبها فسوف 

زيادةأنه شلث، لا العشر ^١^، ؤ؟ التهجد هذا لأن الناس؛ عمل يزداد ن أ٠ 
وجل•عر الله إل ؤيقربه اف، للأنحثر 



امانميكتاب 
=٥٢٠—^=———

رجاءقلبه ق ، jjSCiالقدر، ولا أما يلة كل ل بمئ الإنسان ن أ■ 
•وانتهى مرة لقامها معلومة ليله لوكاس لكنها ليلة، كل ق باه فلن وحمن 

■كثرة حكم فيه إمامها ان فالمهم 

عليهالني كان فقد آخره، ق ثم ومطه، ق ثم رمضان، أول ق كانت، وقد 
قيلثم الأوسهل، اعتكف، ثم رمضان، من الأول العشر يعتكف واللام الصلاة 

الأواحرره.الحشر ي فاعتكف، الأواخر، العشر ي إما له: 
إلابينها الخهع يمكن لا محتلمة بألوان تعيينها ق القنة ورديت، الليلة وهده 

قوتنه وعشرين، إحدى ق تكون تنه يعني• العشر، لتال ل تتنقل إنيا قلنا؛ إذا 
الإمامميدكره كإ الأدلة تحتمع حدا لأنه ذلك؛ فيإ؛؛ن وتنه وعشرين، تسع ليلة 

اف.رحمه لم م

ذنبهمن تقدم ما له اف غفر واحتسابا إيإتا قامها من أن فضائلها: ومن 
منها:علامامحت، ولها 

لكنمنه، الأواخر العشر ق الشهر آخر ق تكون أما مع ليلتها ضاءة إ٠ 
منعبرها.أكثرإضاءْ مضيئة، ليلنها تكون 

ومروره.فيها، المؤمن قلب، نثراح ا■ 

الخيريسعيد أي عن ١(  ١٦٧رقم)القدر، ليلة فضل باب الصيام، كتاب مسالم؛ أحرحه )١( 
عظ،.الله رصي 

ومسلم؛(، ١ ٩ • رقم)١ اتا، واحتإي،ائا رمضان صام من باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
افرضي هريرة أي عن ( ٧٦رقم)٠ رمضان، نيام ق الرغست، باب المسافرين، صلاة كتاب 



س،اارقات س،هاوأرجى ؤييان سها• هلي واسث ام|ر> ليلة باب،ضل 
— ——٥٢١

التيالعلامة هذه لكن شعاع، لها ليس الشمس فيه نهلي صباحها أن ٠
تلكق محتهدا كان إذا أمحا-بما أته الإنسان لرحاء مقويه تكون الوقت هذا ق تكون 

لعدتكون الشمس لأن الاJاإة؛ مستقبل ق نشاطا الإنسان تفيد لا هي ؤإلأ الليلة، 
أكثر.عليه السرور وتدخل رجاءه، تقوى لكنها ظاهر، هو كإ الليلة 

القدر؟ةيل;مامح؛تحئيولة فان 
ممةعندهم القوم أولئك لكن بلازم، ليس القدر ليلة تحري فالحوامب،! 

أنبدون يتحراها أن فيمكن الإنسان أما لإدراكها، يعتكفوا أن محتون ونشاط، 
مانع.ولا يعتكف، 

القدرتليلة عن الروايات افه رحمه ملم الإمام صدربه الذي الحديث، هذا وق 
اطهرصي الصحابة هؤلاء لأن النام؛ ق القدر ليلة يرى قد الإنسان أن ~ ١ 

الأواخر.السع ق المنام ق القدر ليلة أروا عنهم 
١ايقمن، يعني• راثواطأت® ومعنى! تواطأت، إذا بالرؤيا الحمل ٢— 

فهلمحثتة، ليلة ق القدر ليلة أروا أنبمم عل حماعة رؤيا تواطات لو مسألة! 
أويسكتوا؟هال.ا، للناس يحلنوا أن لأحسن اس 

وأن-بمم، الناس يغتر أن من محشى لأنه يسكتوا؛ أن أرى أنا الحراب! 
أحل،هناك وليس مفاسد، ومحمل للناس، مرجعا يكونوا وأن بأنفسهم، يعجبوا 

أنالواقع صدقها رويا أحد رآها إذا فالأول رأوا، ما يقرر حتى وحي عنده 
فقعل..بنفسه يحت؛رها 

السنةهن.ه ق تكون قد تتنقل، القدر ليلة أن شك بلا الراجح القول إن ثم 
مثلا.وعشرين ثلاث ليلة الثانية السنة وق وعشرين، حمس يلة لق 



اماثصيكتاب 
—٥٢٢^—=^—ً^——

وسالم:ض اش صل فقوله الأواخر، المع ي الثثةكاك قظلئ، أما ٣- 
قأما الئنة، تلك بذلك بمي؛ الأواخر؛' الثع ل مئسحرها مثحرما كال رريثى 

•وعمرتمن إح^سى لله من دح^ون الاسوابى يمه 

بناه عبد ص مالك، عو قرأت قاثات عش بن ؤش وحدسا -  ١١٦٥
»محثوا:  Jliوتئلم عله افه صل ١^، عن عنهنأ، اطه زصؤ عنن ابن عن دينار، 

وهاشرفيماٌ(لال
قالزمث:خدثثاثمالينبمشصئوالأاقد،ؤزمُينتي؛ 

المدروه اف رجز راى قال: عنه اشُ رصي أمحه عن ناب، عن الزهري، عن محنه، 
النئرردياثمِفي ررأرى وتلم؛ عليه اد؛ه صل اقى مماو وبلموى نبع لإه 

مءا«.الوتر داطثوئِفي الأواخر، 
عنيوص، ءي وهج،، ابن أنحرثا تش، بن •حزمله وحدمحي - ١ ١  ٦٥

سمعتقاو: عنه افه رمحي آ؛اه أل عمر، بن اه عبد تالإبن أ-نحرفي شهارسا، ابن 
قأنها أروا مد متئم دانا ررإل الهاJر: لثلة موو وتثم عثه ^ ٥١محل اطه رثوو 
١^ِو داشئوها ١^، الث1ع ِفي أي م لاش وأري ، Jj^t؛ ٣١

الغزاير«اآا.

عنهإ.افه رضي عمر ابن عن الأول، لأن الأول،؛ الخدين، من هدا [ ت١ 
البواقي.بمي• ررالعواعرءا وسلم: عليه الله صل قوله ]٢[ 

٠٠٠



اوث1واهبهاوأرجى  jLjjسه1.وا؛أثءإى القدر، ليلة فضل بإب 
٥٢٣ءنس—تءء^^ءءء=ءذءًءض^ًٍءءءًء 

ضشب، خدي يم، محي;ن خده آم، ئ محي نحوى - ١ ١  ٦٥
قاويقوون عنه، اض رصي عمر ابن سمنت يات،؛ >رينا~؛ ابن ~وهو عمته 

المدر-؛وه ت -يغني الأواخر العم و ٠راشنوها ونئ؛ا؛ عثه اممه صل افه رنوو 
ا.الثواني،*ا الثع عل بمتن هلا عجر أو أحدّكم صص يإف 

صشب، ^^١ خم، محي;ن ^^١ ١^،، ئ محي ١- ١  ٦٥
وسئمعثه ١^ محل ^٠ ١١عن محدث عنه، ١^ زصى عنز ١^ تمش محال: يله 

النئرالأداجرٌ■دليشنهاِفي ملتمنها هال:»_كاو انه 
امحائ،ض ئنهر، ئ;ن خدتئا ثب: م ن أنوم ثحJكا - ١ ١ ٦ ٥ 

علتهاممه صل اش رسول، هال هال: عنه، اممه رصؤ، عمر ابن عن ومحاريب، جبله عن 
ض-أزهال:-فيامالأوم«.

وف،أحنذ_(ابن أحندا هالا: عش؛ بن و->نطلأ الطاهر، ابو حدثنا — ١ ١  ٦٦
عن4؛١^ نصي هنثزْ أن عن الئحمن، عتد بن نلئه أف عن شهاب، ابن عن يوص، 

أملبنمحن أبمظى م ١^٠^، ليله افيت ^ ١٥وسئم علته اف صل، الله ننول أف 
ُ.ااشيتهاءا صمم:وهال اءنيا<، النم 

العشر.بقية 3، منها اتواقيأحنى الئع 3، أما عل دلل( هدا [ ]١ 
ااهتستهااا؛بقوله: وملم عليه الله صل، الني، وعر ،لهناسنهااا، بدل: يعني: ]٢[ 

أنفيكرم القرآن، ؤ، إلا ااوسيتهااا هول،: يكره ولا العبارة، 3، ألطف هذه لأن 
مول،:لأحده؛ر ل)بئثظ واللام: الصلاة عاليه الني هال( كإ ا)نيت،(( يقرل،: 

.«م.بم،آؤي،وئ،؛:ل

ومسلمت(، ٥٠٣٢رنم)وتعاهده، القرآن اسذكار باب القرآن، ضاتل كتاب اليخاريت أخرجه ]١( 
عنه.افه رمحى سعود ابن عن ( ٧٩رنم)٠ القرآن، بتعهد الأمر باب القرآن، فضائل كتاب 



اماتصمكتايا 
===^^===^—ًً===^=^كطً=٥٢٤===

اقاد،انن ض م-؛ \زأ -ح: تمد، ئن ئ خدكا - ١ ١  ٦٧
اممهوصى اّقدري سمحي م ص الرحمن، عبد بن شه م ص بزإبرامحم، مي حمص 
الشهر،ونط ق اش العفر ق محارر وتلم عليه الله صل اطه رمول كاف ت قال عته 
مشكنه،إل يرجع وعفرين إحدى ثينقبل ليله عئروف مممي جنن ثى لكف لإدا 

يزجغلكف اش الليله يللئ، محي جاور ثهر أهامِفي إثه ئم منه، محاور كاف مذ ورجع 
نماضز، محت،أجاوثهذ0 ررق قال: ئأ اهُ، شاة مشإ\ النا-ز، مم، فها، 

وقدشيه.( دفيت،في معي اعئكما كاو قمن الأواخر، العفر هذه أجاور أف ل بدا 
زأشوقد وتر، ثل ز ١^١:؛^ النفر ى ئاشئوئ قابيها، اللبمه هدم زأت 
قوكثوءشرين، إحدى ليله مطريا القدري• تعيد آبو قال وطتزا؛• ماء ل أنجد 

منانحزفح وقد إنه دةظنُت، عليه الله صل افص رثول مصل ِق السجد 
ني،ثثجمةلإللأاثظلأال

الدراوردي—؛—يعني: العزيز عد حدسا عمن، م ابن وحدسا — ١ ١  ٦٧
تعيد\ئا عن اوحمن، عي• بن تلمه م عذ إبراهيم، بن محمد عذ يزيد، عذ 

قوتلم عليه اممه صل اممه زئول كال : ١Jli^ عنه، ١^ رصي ااةل>ري 
ارقنستإقال: عتزأثه بمثله؛ ا•قدسث، وتاى الشهر؛ وتط ق اش العشز رمصاف 

وماء.طينا وجبينه؛^١ وقال: عككفه،،، مو 

،.يعكفيعي محاور؛؛ وتلم عثه الله صئ، الله رسول راكاف الحل«سث،: ق قوله [ ١ ل 
الحديث،:هدا فوائد ومن 

الإنسانوأن الشمس، بغروبح تنتهي الاعتكافج مدة أف عل دليل فيه ~ ١ 



طابه1اوقات وأرجى ؤيياذسلب سها• على واسق القدر• سة كل باب 
=_ ٥٢٥ًًً^^^^——ًً—ً^^^^=^ً—ًء 

عيدليلة الشص غات إذا اعتكافه انتهى رمضان من الأواخر العشر اعذكف إذا 
إحدىوتنتيل ليلة ءسرول ممي جم ثن كاف ارهإدا عنه؛ اف• رصي لموله الفهلر 

jj تعة® نحاور كاف مذ ورجع منكنه، إل ■؟؛؛•
العيدصلاة إل كنرج أن إل يقي أنه اطة رحمهم الحلمإء بعض عن يكر وما 

اعتكافك؛انتهى العيد ليلة كان إذا لسف: نقول فانا ؤإلأ دليل، إل فيحتاج 
الشمس.بغروب تتتهى رمقان من الأواخر العشر لأن 

افهصل الرسول كان ولهذا الاعتكاف؛ وقت انتهى وقد أهللئ،، إل اخرج إذن• 
إحدىواستقبل ليله عشرون مصي إذا الأوسعل العشر يعتكف كان لما وسلم عليه 

مكنه•إل رجع وعشرين 
القدرليلة أن الأمر آخر ل أوأخثر له بدا وملم عليه اطة صل البى أن ~ ٢ 

المتن.ق معروفة والخعلبة الأواخر، العشر ق كانت، 

وجههالقدر، ليلة عل -با يستل.ل آيه الناس بحض يرى قد تحال افه أن ٣" 
وكايتوؤلن، ماء ق صبحتها ق يجد انه راى وسلم عله افه مجل النيى ان 

إذاالليل أول ق الإنسان يراها قد الرؤيا وهذه وعشرين، إحدى ليلة الليلة تللئ، 
يشاء.من فضله يوق تعال وافه الليل، آخر ل يراها وقد نومة، له كان 

عليهافه صل لقوله النسيان يلحقه وملم عليه اطه صل النثي أف ~ ٤ 
الإسلامأركان أعفلم ق النيان منه وغ وقئ كدللئ،، وهو راقييتهارا، وسلم! 

منيقع قل. ذللث، أن واللام الصلاة عليه وأخثر الصلاة، وهي الشهادتين، بحد 
يكنها((راء. ١٥ئلثصئها!نسثها أؤ صلاة عن ررمنئام فقال: أمته، 

)ا(ممومنحرمح)صآ'ما(.

„را(



اماتصيكتاب 
——^———^=^—^=^٦٢٥^

عليهافه صل لقوله ذلك؛ قبل لا الأواخر، العشر ق القدر ليلة أن — ٥ 
الأواخر؛'.العشر ررهالتوموهاِفي ت وسلم 

إحدىليلة الأواخر العشر ي وتر وأول الوتر، هي الليال أرجى أن ٦- 
تسعثم وعشرين، سبع نم وعشرين، خمس ثم وعشرين، ثلاثا ثم وعشرين، 
الوتر.هدا ليال، خمس وعشرين، 

العيش،ثظف من وأصحابه وملم عاليه اممه صل الني عليه كان ما ٧" 
واللامالصلاة عليه الرسول مسجد لأن المساحي؛ ق ميإ ولا التفاخر، وعدم 
فلعاالخل؛ جريد من سقفه كان الحرام المجد بعد اجد الم، أشرفهو الذي 

اليوم.منه لأعمر إنه ووالنه! الممجد، وكم، أمهلرمحت، 
لأمازخرفتها؛ يكرم إنه اش! رحمهم العالم أهل عنها قال فقد الماجد وأما 

أجله،من جاء ععا المصل وألهت، الدنيا، أهل بيولتا كأما صاررتإ زخرفت، إذا 
العلنممسجد ق صليمت، إذا شك تحد ولهذا وجل، عز الله يل4ي لين الوقوف وهو 

مزخرفة.اجد مق صلت، إذا مما احمع 
قالمساجد يعمرون الذين أولئلث، أن وهى مهمة، مسألة هذا عل ؤينينى 

وأماصوار_،، عل ليسوا ءلائلة بأموال زخرفتها عل ومحرصون الحاصر، الوقت، 
نقحل؟ا،لا فلعاذا وكنائسهم معابل.هم يزخرفون المارى إن جهالهم; قول 

للرسولالمولد نقيم لا لماذا قولوات إذن؛ فاسد؛ وقياس عفلم، حطأ هذا فنقول؛ 
وراءواخزوا للمسح، الولد عيد يقيمون الصارى لأن واللام؛ الصلاة عليه 

•واليهود المحارى 

تركهالو ما الزخارف هذه من واحد مسجد عل يتفق الناس بعض وتحد 
محلاثه.أو مسجدين لكفى 



طليياوقات وارجى سلي طلبي، على واسف القدر، ليلة كل باب 
=^٧٢٥=====^======^====^=====

اجدالمعإرة أن للمناس سنوا أن متاّسة كل ق العالم طلاب عل محب ولهذا 
حشالزحرفة وليت المارة، هي هذه فيها، الشريعة ايع هو الماجد وتعظيم 

الملوك.قصور كانيا تكون 

وجههحائلا؛ الإنسان يتخذ وألا با"ائهة، المصل مباشرة المشرؤع أن ٨— 
أنهذا! يهليق ومن واللام، الصلاة عليه وماءا، طينا مبتل ررووجهه قال(ت أئه 

مثللوحصل ا هوالمثرؤع؟ بايهة المصل مباشرة أن مع والهلين الماء عل يجل 
البلل-ها يممون أشياء يضحون الناس لوجدين، طينا وصار المجد، ووكف، هذا، 

الإنسانكان وكلم،ا القلب، خشية عل المعول أن عل يدل هذا وكل والْلتن؛ 
لعمله.وأصلح ربه، إل أقرب كان قليه ق أحشع 

-يذابمج الحميدى وكان البخاري! قال افه! رحمه النووي الحافظ قال ٩" 
اه. الصلاة ق جبهته يمح ألا للمصل التنة أف عل الحديث( 

إذاأما فائدة، بدون حركة لأما الحبهة؛ تمح لا الصلاة ففي صحيح، وهذا 
مئة!كويا ووجه فامحها، الصلاة انتهت، 

سنة،الرسول ويرك جبهته، يمح ب والسلام الصلاة عليه الرسول ن أا 
وبمااهئثة.

لها.دلع لا حركه ذلك، ق ن أ■ 
قأكمل أحرى مرة وسجوده الحبهة، عل الطن وجود يكون قد نه أا 

ف.والتعفليم وجل، عز فه الخضّوع 

•( ٦١)a/ النووي؛، ®شرح ( ]١ 



اثممامكتاب 
==ًً^ء—ًًءءء^ًً^^ًًضذ^ًً ٥٢٨==

ءط;نه ١^;، ه ١^، محي محي:ن ذم - ١١٦٧
أبؤرعى تلمه، م عى نحديث،؛ أت\ي؛ بن محي شمعت ماوت الأيصاوي؛ عريه 

ا-ةتقفنوتل؛أ عليه اممه صل افه رسول إل مال• عنه افه ريي الخيري تمحي 
ئاوت؛ناعل رئ، مه الأوشطِفي العئز م زمصاJ، مى الأول العلمز 

مكلمرأته، أطلع ثم المه، ياحيه ق منحاها تدم، ا-اثصثز مأحد مال؛ حصثر، 
نم!_، هذْ أكز الأثَل اص ررإي دقال: منهُ، مدوا امح، 
آخئمثن ١^، ١)^ إءاِفي ق: شل أيت نم اص لض اس 

وئر،أزيهتهاوثه اثإل ماو: معه، اثس ^٤٠!، ١٥هلبمكم،«، بمكم أف بتفب 
إلمام ومحي هترئ إحدى ؤه من قأصخ وماء"، طم ل بتها أنجد د1و( 

هئمحرج ^١^، الطتن مأيصرتر ا1نجد، موكمه الياء، ممطزت ١^^، 
إحدىتله هئ ؤإدا والمام، الطثن يهيأ أيمه ورويه وجمنه الصبح، صلاة مذ 

ن'نييذمذنيالآثماا'.
الثنةهالْ ق اعتكف واللام الصلاة عليه الرسول أن هذا من فهمنا [ ١ ] 

الأحثر.ثم الأوسهل، ثم الأول، العشر القدرث ليلة يلتمس الشهركله 
الالتطؤع أن إل إشارة دكنتكم،ا< يعكم أف مدكم أحس، ررممذ ت قوله وق 

قشرعوا لأثبمم الأواخر؛ الثر يعتكفوا أن للزمهم بالثرؤع، يلزم 
موكولاإليهم.الأمر حعل لكن الاعتكاف، 
واضح.وهدا بالرؤيا، العمل أيصا وفيه 

جبهته.يعتي! ااوجبيته'ا طرفه، يعني؛ ألفه؛؛ ُُوروده هه؛ اممه رمى وقوله 
أنام:ثلاثة عل يدور غانا المائم يرام ما فائدة: 



طسارتات ؤساذس،هاوارجى طس، على  ٥٥٥واالقدر، ليلت كل باب 
=————^—^^^^—٥٢٩

يكره.ما يرى أن وهو الشيطان، من حلم إما 
النائم.لبال شاغلا كان وما النفس، حا.يث، عليه محمل حلم ؤإما 
مروراالغالب ق الإنسان ؤيكون مرتبه، مركزة تكون أن وهى رؤيا، ؤإما 

رأتإق اممه، رمول يا قال! ومسلم، عاليه الله صل الّثي رجل سأل لما ولهذا نيا، 
رأسه،قهير ~يعتيث أشتد، وراءه فذهبت، يشتل•، فذهب قهلر، قد رأمى أن لمنام ال 

عليهالله صل الني له فقال وراءْ~، يشتد تبعه الرجل وهذا الرأس، وهرب 
ا.منامكاا<ر ل، بلث، الشيطان ثتلاهمت، الناس محدُن، ررلا وملم! 

حسبعل جاءلتا الرؤيا رأى إذا بأنه "والعياذ؛اض~ يبتل الناس وبعض 
ماالواحد إن ويقولون! الحال، هذه الناس بعثس يشتكى ولهذا يومها، ق رأى ما 

—الله —سبحان وهذا فيقع، يكره، ما يرى أن عنشى إذ أعصابه، عل وهو إلا ينام 
حدا.نادرة عجيبة 

عنعمى، عن هشام، •؛!؛^١ أنو^، خدننا ١^،، ئن محقي •؛!^١ - ١ ١  ٦٧
لوكاذ عنه، افه رصي اقدري سعيد آبا قاتيتا المدر، ليله JذاكنJا هال! سلمه أي 

له!مملث حميصه، وعثه نثرج اشحل؟ إل بثا قئرج الأ ممأت<! صديما، 
ِّْ ص ِص . ص َِ ص  ٠٥م ص ٠ ي  م

سمعت

——أو! وسبتها ؤإق ^^، ١١لله فيت ^ ١١همال! وسئم، عايه ، ٥٥١صل افه رسول، 
ماءأنجيل أل \لح ثإو وئر، ؤل مذ الأواخر العشر ل هاشئوها اسيتها، 

اشرنحى جابر عن ( ٢٢٦٨رقم)ُه، الشٍهلان هربملعب لا باب الرؤيا، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



اثممامضتاب 
=٥٣٠ =ً^^—ًً—=============

مجعن1ماو؛ ٥^^٠، ؤتأم علته اف صل اف وثول غ ثاو همي وطم، 
النحد،تثق نال حش همطند1 تحابة، وجاءت قال! قزعه، الثهاء نرىِفي وما 

وتلمعثه اش صل اف رسول لرأيت الصلاة، واقيمت اشحل، جريد من وثاق 
■جبهتهاق اممن أثن رئت حش هال! والئن، اثاع ينجدق 

باسمهنفه عن محدث أن بأس لا الإنسان أن هوائيه من الحديث هدا ق [ ١ ] 
وتلم،ا،علته اف صل اض رمول ؛غ اعثكم، كال ءريمى وسالم؛ عاليه افه صل لقوله 

فتقولالغائب، بحديث ه نفعن الإنسان يتحدث أن بأس لا لكنه معي، وا،لراد* 
ه.نفوهويعنى الله؛ عبد هال ه، نفوهويعنى وكدا، كدا محمل،ت قال مثلا! 

٠^^لءام:«ا■[، ءؤوهادزدوظلمه كلامه، ق كمر فهدا وجل عز ١^٠!، أما 
وماأشبه،:U؛،.لالأئدة:ها١[،  ٠٤مهأ*؛/^١ئومحأ

خارجيتمشون مثلا محرجوا أن لم ينبغي هاء الأصل. أن عل دليل وفيه 
هدامثل من أبلغ أثنا رأينا وما وا،لودة، والمحثة، الصحبة، يزيل. مما هذا لأن البال.؛ 
رحالةأو حج، أو عمرة إل كان سواء الطلبة مع برحاله القيام مثلا! يعني الأمر، 
»ألأهال: ولهال.ا واهن، الروابمل يزيد هدا كل البلد خارج إل التمثى أو عادية، 

مغبثاإلالئفل؟«.
وتلمعلته افه صل اممه رسول نع ^^^١ ١١٠عته؛ اممه رصي فوله قيل؛ فإن 

الخروجأن ، والمعروفعئرينُ، صبيحه هحزجنا رمصاف، من الونطى العئز 
المغرب؟يعد 

عثرين،صباح ق تنتهي الفل.ر وليلة القل.ر، لليلة اعتكفوا هم فالحواب؛ 
الشمس.غروب الاعتكاف فصارآخر الأواخر، العشر أحاديث جاءت لكن 



مه4ا^٥٧ وأرجى ،، U* jiiJjسها4 على واسه اصو، سة كل باب 
دد ٥٣١—^=—=نءء^ً^————=ء^ً 

)ح(منمئ. أ->موا ١^١؛،، عبد أ->مدا حميد، بن عبد وحدسا - ١ ١  ٦٧
الأوواهمر؛حدسا اليتؤ، آبو أثويا الداريئر، الرحمن عبد بى اف عبد وحدسا 
اشرثوو زأث حديهإ: وق ثحوة، الإسناد تندا ممر؛ م ن عش عى كلامحا 

اش•أثر وأنسه جبهته وعل انحزف حنن وتلمم علته اف، صل 
صدخددا لألا: ئ م ث1و ، Jdiْئ محقي ^!١ ١-  ١٦٧

تمال عنه افه رصي ا-اددري سعيد م عى دصزْ، أنج( عى تعيد، حدسا الأعل، 
لتلهيلثمز ؛ ٠Jرمصامن الأوشط العشز وسلم عليه افه صل افه رسول اغنكث 

النلياماِق له أبيثث، ثم مموص، ;؛، ll^ljأمز امصئ مال!إ له، تبال أف محتل المدر 
^L،1^1 رريامحاالأاز، محاو:

تبجاعئتمان رجلان هجاء بما، حزجئ.لأحيرت'قم ؤإق ١^، لتله ل أبيثث، 
قالق٠ئوها تةذ[و، من الأواخر العشر ق مالثمنوها فشتها، الئتطال، 
منا،بالعدد أعلم  ٩١٠^سعيد، آبا يا ملترت ماو،ت والخامثةا،، والسابنة، التاممة، 

وا-قامثه؟،والئامه التامعه ما دلت،ت ماو(أ ؛^٤٣، بدللث، احي يحن أجل،، يال• 
مإداالتامعه، وهل وعلمرش، س؛ن ثيها مامح، ا وعئروذل واحدْ مصل، إدا مال؛ 

ليهاُالنح، وعلمروف حمش ممى لإدا الثابعه، دليها يالص وعئزوف ثلاث مشت، 
ررنحتصةان«اآل»ءظان«: اتنخلاينكاف زماو ا.قاط. 

وعشرون٠٠،ارواحدة والصواب! وعشرين®، واحدة ١٠النسخ؛ بعض ق [ ١ ] 
واصح•ووجهها 

الحقيقول؛ منهم واحد كل يعني؛ ارعئقمان® وملم؛ عليه اف، صل قوله ]٢[ 
أنينبض ولا يليق لا ما منها حصل أعلم" -وافه لعله الئتطال®، رامتها ل، 



اثممامكتاب 
ًًء^ً=^ً==^^^^^ٍ_ٍْ_ًشمٍ^كٍ==٢٣٥ 

اليطانءمبيها خصومة كل أن معناه ولس والسثم، السب من يكون 
يكونقد لكن الخثر، لرغ سب المخاصمة أن عل دليل الحديث هذا ول 

.؛^٠٢;بملؤؤنآضوصسد٠ تعال: اف قال ك،ا محزا، الخثر رفع 
السنةنالك ل خير حا فات الخاصمة فهدم ]او—اءتها[، ه صكنهما ح؛را فيه أئص 

فيهالكن الليالي، كل يقيموا أن من علميهم أهون لكان علموها لو لأنه العثة؛ 
بالعباده،طلبها من الناس يكثر حتى مبهمه تبقى أن وص للأمة، مصلحة 

هدا.وغير والاعتكاف، 

والخامثةا،،والئابعة، المائعة، رراشوهاِفي وا،امت عليه افه صل وقوله 
يمنلبتها هالهم( وعئرول واجدة مضت ررإدا عنه؛ الله رمحي معيد أبو قال ثم 

هيوعشرون ثتتان فتكون الأخر، من سيبدأ هو التاسعة١١، ومح، وبئرين، 
هيالثاJعةاا يليها ماتح، وعئروف يلامث، ارمضمتخ تبقى،، تامعة ق يعني،؛ التاسعة، 

ليلةوهي الخامثiاا نليها 3اني وعشزوف حمئ، مثى، ®لإدا وعشرين،، أرع للة 
الثفر.ؤ، فصارت الأخر، س بداها أنه الهم والعشرين(، السادس 

أوالشهر تمام إل يرجع هدا إو ؛: وتر١١١ ثل، ®3، قوله؛ 3، يقال أن ؤيمكن( 
واحدليلة التاسعة تكون الشهر ونقص التاسعة، 3، قلنا؛ إذا فمثلأت نقصانه، 

أنعل التفسير هدا يكون أن فيمكن والعثرين، الثانية صارت تم ؤإن وعثريزأ، 
التاسعة،هي وعشرين ائت؛ر، ليلة لأن بقي،* ما باعت؛ار الوتر همّا فتكون ،، ٠٢۵٠١^الشهر 
وثلأيث،وعشرون، واحد فالوتر الشهر نقص ؤإن الاءيا، للعدد بالنسبة وتر وم، 

وعشرون.وسع وعشرون، وسع وعشرون، وخمس وعثرون، 

محابلم: وم(، ٢٠١٨رغم)الةال.ر، ليلة نحرتم( باب القدر، ليلة  Jjtiنحاب الخاري: أحرجه ( ١ر 
محه.اش رنحؤ( سعيد أبا عن، آ ١ ١  ٦٧رمم)القدر، ليلة نضل( الصيامت;اب 



ub  طليهااوتات سلهاوارجى يييان طس، هش واسث القدر، ليلت هضل
٥٣٣=—ًً===ًءًء=——س—=ًًً 

نمحي إنخاق:ن تخل:ن ض:ن ئ س زه - ١١٦٨
حيينيصمزْت  Jiiحدسا ثالأت حشزم؛ ين وعيأ الكندي، يس ين الأفعث 
النصرأي، ص عنيل-؛ بن الصحاك عن حنزم; ابن -وئاو بن الصح1ك 

افُينول أف بنمحس؛ اف عبد عذ تيد، بن بسر عذ اف، عبيد بن عمر مول 
قأنجد صبمها وأراق انيتها، ثم المدر لتله ررأريئ محاوت ونئم اف'علته صل؛ 

علتهافه صل، اممه رسول بنا يصل، وعئرين، ولأُث، لتلمه ئئطزثا دالت وطن،؛، ماء 
بناممه عند وكاف ت هال وائمه، جبهته عل والهلن الماء أثر ثإف يائصزف، وتلمم 

'•ي،بمول؛دلأبوضينا 
هشام،ص نمر، اتن خدنا شته، م تن وثم ^!١ - ١ ١  ٦٩

وت1لمتعلمته اف< صل، ، ٥١رثول هاJ ،: ٧١٥ع1ها ، ٥١زصؤ، عائشه عئ، أسه، عى 
بىالأواخر العفر اكدرِو، لتلمه نحروا — وكح: —ويال، ررالثمئوا نمر".— ابن —قال 

زمصانى«.

وحييت(يالآرحح، يقال أن ؤإما أحرى، قصة أما عل، محمل أن إما هدا ]١[ 
أولفتكون آخرها، إل أولها من، تماما القصة حفغل حديث، عنه اش، رصي معيد ر أي

الرواة.بعض نخش لئلا القصة يتعدد -وهوأحن- أويقال بالاعتبار، 
٠٠٠



اثممامكتاي، 
ءً—===^ً^==ً===^^^=^^شم== ٥٣٤^

هممح؛بجمحاضميائوائس-ذلأسكوخ}ب 
بنزو سمعا النجود؛ أيٍ( بن وعاصم عند0، ض عينه، بن نمياف حدسا حائم' 
منعود١^٤ أحاك إو إئنئ.' عنة، اض وصي كنس، بى ١^ تألثا يقوو؛ حيش 

الناز،_|J لا أذ أزاد اممه، وحمة مماو: العدو، وله يمسن، ا-لثوو بمم مذ ت بموو 
وعئريذ،سح وله وامتا الأواخر، العشر وأماغب رمصاو(، أماغب علم مد إثة أما 
آ؛ايا ؛^٠٠ ثقوو ثيء بأي ممالئ،أ وعئريذ، سح وته اما ينقي لا حلما يم 

وم1لمعانه اممه صل افه نسوو أح؛زثا اش بالأية ~أو-'~ يالعلأمة ت ماو المندو؟ 
أب١ءهعيجلأنماغمال١ا.

ه:شذ طر، ئ محثد خئ؛!! ١^، :ن محي ^؛!١ - ٧٦٢
١^كيخشصزثينمح،ةذمحينم،مح 

هلعلمي-: وأكبث ثنته: -قاو لآعلئها إي وافه ^^: ١١وله 3، أي قال : قاJ عنه 
وعثريذ.سح لإله هل قتامها، وملم عليه اطه صل اطه ومول، امريا اش الليله 
علتهالنه صل اممه رثوو ما اليأمنيا اللتله هل الخرف؛ هدا 3، فنبه ئلث، ؤإء 

عنه.ذ صاحب -تا وحديي قال: ونلم؛ 

الثنةؤب ولست، فقتل، الأواخر العشر ؤ؟ أما الصوايح أن شلث، ولا ]١[ 
القدر.ليلة يصن، الأواخر العثر يمم من نقول: هذا وعل كلها، 



هيهااود1ت سماوارجى ؤييان هبها، على واسق القدر، سة كل باب 
٥٣٥=ً=عءءًً^=^=ءًصءء=^ًًًًً=^=^^ 

-ح:نززائ خدي محالا: نم؛ م ^٠ ٠٧م، ن محئد زخدكا - ١ ١ ٧ ٠
اشُوصى محْ م عن حازم، ى عن كبماف-؛ ابن "وهوت عن.خ.ذ المراري"؛ 

^١٠٠٢محماو: ونئم، عانه ، ١٥١صل اممه زثوو عند المدر لإه ثوولأ محال: عنة 
جمءافثبجبجبجج٠نث٠ال١ا•

وعشرين•مع ليلة أرحاها أن محبق وكإ الشهر، آحر ق هدا يكون [ ١ ت 





باوااصداداسوالأوامنيرضان

الأعتكاقل١'4 كن)

رنصاناعممأد باب 

تعال؛موله ومنه اللزوم، والعكوف، الالتزام، يعني لغه؛ الاعتكاف، ]١[ 
ياآتتر آلتمااي«لأفي هتذؤ ٩ وقوله؛ لالأءرافته'آا[، أصبمثاو عق 

عوبر0هتالآنياء:آآه[.

هوهذا الق، لطاعة المجد بالتزام وجل عز ض التعبد فهو: ظش j أما 
والقيلالناس، إل التحديثح أحل من المجد الإنسان يلزم أن وليس الاعتكافح، 

العبادايتط.أجل من عيادة هو بل والأكل، والرم، والمال، 
وأيصاتون، مأته المسلمين من أحد محتلم، لر السالمين، بإحماع تون موهو 

بعدممن وملم عليه الله صل الرسول زوجات، اءتكمتv ولهدا ينح، ل؛ 

القدر.ليلة غوي ْنه والغرض 

وض؟يكون؟ ئالئائل;أين فإن 

الدنيا،أقلمار س مملر أي ل الخإعة فيه تقام مجد أي j يكون قلما: 
الساجدق إلا اعتكافه )رلا وحدين،؛ ، يصوم(( إلا اعتكاف ررلأ حديث،؛ وأما 

تلم وم٢(، ٠  ٢٦)رقم الأواحر، العتر ذ الاعذكاف باب الامحكاف، مماب الممحاري: أ-محرجبم )١( 
رنم)آ'\اا(ءنءائشةضاشب.الثرالأواخر، اعتكاف باب الاعتكاف، محاب 

لثة١٠■•_ ( ٢٤٧٣)رنم األريص، يعود انمكمء باب الاعتكاف، كاب داويت أبو أخرجه )٢( 
عنها.الد رصي 



الاعتكاقكتاس 
==٥٣٨ =ً^ً^^ً—=^==ً^^=—ً——ًً

إلالكمل اعتكاف لا ظلراد: صنا- -إن نم ظر؛ صثتهإ ل فهدا اكلأثة«رم 
الثلاثة.الساجد ق إلا لكمل اعتكاف ولا بصوم، 

وآنتُؤولُبشرايرى تعال• لقوله مسجد كل ق يصح فالاعتكاف وعليه! 
عباده،عذاطسا تعال اممه إن نقول؛ أن المحال ومن لالقرة؛؟خاا، ؤ،ألتسدءده 

هالعام اللغظ وبيذا ألثشحده، ق عدكموك وآنثر يثشئيبمى يقول! 
هداالدنيا، أظار من فقط أماكن ثلاثة ل إلا الاعتكاف يصح لا ثم أصده، 

الفصيح.البليغ الخطاب، من بعيد 

فيها؟الاعتكاف يجوز هل المجد سور داخل التي الغرفة مسألة: 
فهدهالسجد، خارج وهي المجد، ق باتبا لكن لو أما بأس، لا نقول؛ 

لكنيا-با أف مع وملم؛ عليه اه صل الئي، حجرة اعنبرت، كإ مستقلا، بيتا تعتبمر 
عنهأالله رصي عائشة إل رأسه بجرج وملم عليه الله صل السي لكن لمسجد، اق 

معتكفاوهو ترجله 

قين ولا رمضان، من الأواخر العشر ل يكون فإنه يكون متى أما 
ولاالأواخر، العشر ق بل الأوّءل، ولا الأول، العشر ق يسن لا بمي* غثرها، 

رمضان.ر غق 

أنالسجد أراد لمن ين أنه من عنهم الله عفا الفقهاء بعض إليه ذميط وما 
الصلاةعليه الرسول لكن فإ عليه، دليل لا قول فانه فيه لثه مدة الاعذكافث سوي 

عليهاش صل ذكر بل أمته؛دللث،؛ أمر وما المسجد، إل أش إذا ذللئ، ينوي واللام 

محه.اش رضي حاJيفة عن ٣( ١ ٦ / اليهقي)٤ أخرجه )١( 
٢( ٩٦رقم)زوجها، رأس الخائض غل يامحب، الخيص، كتامحبح البخاري؛ أخرجه )٢( 



uU  رماىاسقرالأواحوس اءممم
 =^===ً^=======ً—ً==٥٣٩ ==

^٠٠-،فكأنإ الحمعة يوم الأول الساعة ق وراح ينته، ق اغتل من أف وملم 
ساعةأول ق حاء الذي التقدم هدا ينوي أن إل الأمة يرثي لر ذلك وْع ا، ر بدته 

الامحكاف.

ؤإنواللام، الصلاة عليه الرسول بعد شيئا يشئع أن لأحد فليس وعليه 
•يصممح ى لالمسجد ق ، اللبمدة الاعتكاف بسة القوذل 

حرىما وأما ممهل؛ الأواخر العشر ي إلا الاعتكاف ين لا أئه والصحيح 
لهممال الحرام، المجد ق يوما أو ليله يعتكف أن ندر أنه عنه الله رصي عمر من 

افهرصي عمر فيه اجتهد ثيء فهدا ، سدرك® ررأوف، وملم؛ عليه الله صل الني 
يوق؛ندر0؛أن أمره أو بنيره، يول أن واللام الصلاة عليه الرسول له فاذن عنه، 
عموما.للأمة مشرؤع أنه عل يدل لا لكن 

يكونلا ولكنه فيه، يؤذن قد العبادارتا من الثيء أن موصع غثر ق ستا وقد 
سرية،ق واللام الصلاة عليه الرسول بعثه الذي الرحل مثل للأمة، مشروعا 

عبادةبن عد لوكاذنه ؛، [ر١ ]الإخلاص: ه أثق هن —^٠؛]؛ يوثقتم يقرأ فكان 
قال!الذي للرحل ولكذنه ، موما بعد لأمه بحائهله يتصدق أن ق عنه الله رصي 

بابالخمعة، كتاب لم: وم(، ٨٨)١ رقم الخمعة، قفل باب الحمعة، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
عنه.افه رصي هريرة أب عن ( ٨٥٠)رقم الحمعة، يوم والسواك الطيب 

كتابلم: وم(، ٢٠٣٢)رقم ليلا، الاعتكاف باب الاعتكاف: كتاب اليخاري: أخرجه )٢( 
اممهرصي عمر ابن عن ( ١٦٥٦رقم)الكافر، ندر باب الأي،ان: 

عن( ٧٧٤)رنم ركعة، ق ورين الين الحمع باب الأذان، كتاب معلما: البخاري أخرجه )٣( 
الإخلاص،محورة ل جاء ما باب القرآن، فضائل كتاب الرمدي: ووصله عنه، اممه رقى أنس 

رةم)ا'ا،آ(.
حائز،فهو أمي عن فه صدقة تانر بأو أرصي قال إذا باب الوصايا، كتاب البخاري: أخرجه )٤( 

(.٢٧٥٦رiم)



الاعتكافكتاب  ٥٤

آ،ررد١تماار قال! عنها؟، أفأتصدق لتمدقت، ولوتكلمت، نفسها، اهتلثنا أمي إن 
وتبملليكز من يمع حجه ق واللام الصلاة عليه الرسول كون أيصا وكدللث، 

ررلتكعنهإت الله رصي عمر ابن زيادة مثل وكيلك ؛، ينير ومن شية، اق 
ممرة.ونفلائرها ؛، والعملا،ر والؤعتاءإللأ، سديلث،، والم وسعديلث،، 
رمضان.من الأواخر العشر ق إلا اعتكافح لا إنه نقولت هذا فعل 

شواورص؟عشر ل اعتكف والسلام الصلاة عليه الرسول إن قائل: قال فإذا 
مضان١ ", ٢٠احم الأو العشم لاعتكافح قضاء اعتكف لكنه اعتآكفح، نعم قلتا! 

اللهصل الني كان عنه: الله رصي هريرة آيط حديث عن اُبمواب كتف قتل■ ًإن 
محيضالذي العام كان حتى رمضان، من الأواخر العشر ق يحتكم، وملم عليه 

يومارأ؛؟عشرين اعتكف فيه 

ولكنثثفىيعتكف، أن وسلم عليه ' ٠١١١صل أراد لما ذللث، لعل فالجواب• 

كتابت لم وم(، ١٣٨٨رقم)البغتة، الفجاة موت باب الخناتز، كتاب الخاركا• أحرجه )١( 
١٠رقم)إليه، اليت، عن الصدقة ثواب وصول باب الزكاة،  مها.اش رصي عاتشة عن ( ٠٤

ابنعن ( ١٢٨٤رقم)منى، من الوهاب ق وااتكأار التلبية باب الخج، كتاب م~امت أحرجه )٢( 
ض.اف رصي عمر 

(.١١٨٤رقم)وصفتها، التلية باب الخج، كتاب ت لم مأحرجه )٣( 
كتابوملم: (، ٢٠٣٣)رقم الماء، امحكاف باب الامحكاف،، كتاب الخاوي: أحرجه )٤( 

محها.اه رصي عاسة عن ١( ١ رقم)٣٧ الاعذكاف، أراد من يدخل ؛اب'متى الاعذكافح، 

أيعن ٢( ٠ ٤ )٤ رقم الأوط، العشر الاعتكاف j باب الاعتكاف، كتاب الخازي: أخرجه )٦( 
عنه.اف ونحى هريرة 



واباسع1داثرالآوامنيرضان
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شوال.من الأول العشر واعتكف نائه، من حصل ما أجل من الخباء 

عشرين؟اعتكف وهناك عشزا، اعتكف، هنا قيل• فإن 

القضاء.ق وهنءا أيقا، والعمل بالنية، الأول العشر يكون ءالخوابت 

شوال؟ق يقضه فهل لحدر الاعتكاف الإنسان ترك إذا آلة! م

فلاأت؛تهرا؛، عملا عمل إذا كان واللام الصلاة عله الرسول فالخواب،: 
عليهالرسول لأن يقضيه؛ لا أنه ل يظهر فالذي ل، يظهر فيا غيره عليه يقاس 

الفلهرسنة قفى إنه حتى أثثته، عملا عمل إذا أنه خصائصه س والسلام الصلاة 
٠٠ر ركعتين العمر يحل. يمل استمر ثم العصر، بحد 

الاعتكاف؟مدة أقل ما مسألة! 

يعتكفكان وسلم، عاليه اف صل بالني فليتآس يعتكف، أن أراد س نقول؛ 
لوالقدر، ليلة اعتكف، والسلام الصلاة عاليه الرسول لأن كلها؛ العشر 

لشخص!نقول لو بمي• الاعتكاف؟؛ يكون فكيفح به قيل كا ّاءة أقله قلنا! 
اتياعيريد قاليي يستقيم، هدا أظى فلا الزوال إل الشمس طلؤع من اعتكف 

عليهوليس يتركه، فانه طارئ عليه طزأ إن لكن كلها، العشر فليحتكف، الثنة 
شّوالحمد ئثة، الاعتاكاف لأن ثيء؛ 

عائشةعن ( ٧٤٦)رقم الليل، صلاة جامع باب، السانرين، صلاة كتاب ت لم مأحرجه )١( 
\قعء\.رمحي 

صلاةكتاب ومسلم; (، ١  ٢٣٣رثم)وهويصل، كلم إذا باب التطؤع، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 
وأحرجعنيا، الله رضي سلمة أم عن ( ٨٣٤)رنم الرك٠رتين...، معرفة باب السافرين، 
عاتثةعن ( ٨٣٣)رقم بصلاتكم...، تتحروا لا باب السافرين، صلاة كتاب لم; مامتمرارْ 

^٣(.٥١رمحي 



الاعتضاق.ضتاس 
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أةام1ثلاثة الجد من العتكف حروج ت مسألة 
لرأو اشترط مواء إليه محرج فهذا طبما، أو ثزعا منه لأبد الأول؛ المم 

وماالنجاسة، من ثوبه لنسل وخروجه واحسا، لغل كخروجه فالأول يشترط، 
منيكن لر إذا والشرب للأكل كخروجه والثاف شرعا، منه لابد فهذا ذللئ،، أشبه 
هداطبنا، منه بد لا وهدا الغاممل(، أو )البول الحاجة لقضاء وخروجه تهإ، يأتيه 

يستثن.أولر امتثتى مواء الإنسان إليه ؛نرج 
ؤإلبأهاله، الأسمتاع إل كخروجه مطلما إليه ؛نرج لا ما الئاي• والقسم 

العملؤإل ذلالث،، أشبه أوما أوحدادة أونجارة بناء ق العمل ؤإل والشراء، البيع 
تماما.الاعتكاف، يناق لأنه لواشترط؛ حتى ثبوز لا هذا تجره، مق 

الريض،وعيادة جنازة، كتشيع مشرؤع لكنه بد، منه له ما الثالث،؛ والشم 
كانإذا الدرس حضور لكن به، بأس لا فهذا ذللث، أشيه وما درس، وحضور 
الحروج.إل حاجة فلا يتش كان إن فأما استدراكه، يتس لا ااا.رس 

حصلإن اللهم يقول؛ يدخل فعندما اقلق، س فلابد الاشتراط أراد ؤإذا 
أنرنجا عل اشترمحل إف اللهم حنازته، أشيع أن ري عل أشترط فإي فلأن مويت، 
مثلا.الفلأل المريض أعود 

يقرأأن له أو القرآن، قراءة عل يقتصر أن للمعتكفج الأفضل هل مسألة؛ 
الكتكط؟بعض 

كانإذا إلا العالم، دون العبادات، عل يقممر أن للمعتكف الأفضل نقول؛ 
إنانجاء أنه فرصنا لو مثل بأس، فلا بعد؛ في،ا عليه محمل ولا يفوُتخ، يء ثل 

بأس،ولا دروسه، محضر فهنا الحشر أيام غر ق نحده ولا المسجد، هدا ق محديتط 



اناأ،ثوالأواخو،نر،ما، jl£،£lباب 
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والصلاة،القرآن، قراءة من الخاصة العيادات، عل يقتصر أن فالأفضل ؤإلأ 
وامح،واصل•

صبمءًل، نن خاتء ه ك تن محي ه - ١١٧١
عليهافث صل البئ أف عمحا؛ افث رصي عمر ابن عن ياؤع، ض عمه، بن موتى 
زمصاف.من الأواخر العثر ق ينكم، كاف وسلم 

يزيد؛بذ يوص ءي وهب، ابن الطاهر، أبو وحدثني - ١ ١ ٧ ١ 
عانهاض صو ، ٥٠١رئوو أف عمحا؛ افث ومحي عمر بن اه عبد ض حدثه، يافعا أف 

،٥٠١عد أوال وهد ئاؤع! هاو ومصاف. مذ ١^١^ ١^^ يعتكم، كاف وسلم 
منوت1لم عانه افه صل افه زئوو فيه كاف الذي ا1كال عنه اممه رمحي 

اللجي.

هن١^، _ ثن ئ ءدتنا ءف، ثن نيل ^؛^١ ١-  ١٧٢
عنياافُ رمحي عائثه عذ أمحه، عذ الخاتم، بن الرم عد عذ عنر، بن محداممه 

رمماف.مذ الأواخر العئر ي؛مكف ونلم عليه افه صل افه رسول كاف دالث،ت 
بىتفل وحدتنا )ح( ثناؤيه. أبو أ-جمتنا عض، بذ عض حدثنا - ١  ١٧٢

مبن بم ابو وحيكا )ح( هثام. عذ حميعا غ؛اُنا؛ ين حمص اخمتJا عقإف، 
عذعروة، نن هثام عذ دْني، ابن حدكا هالات ٍا~؛ —واللعظ وابوكرست، شيبه، 

يانكف،وتئأ عليه اممه صل اف، رسول كاف هالترت عنها اممه رجي عائنه عذ ابنه، 
زمثبمال.مذ الأواخر العئز 



الاعتكاقكتاس 
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عنالزهري، عن عمل، عن يق، حدسا تعيد، بن ءئ وحدسإ - ١  ١٧٢
يمذيمنألكل ذتؤ عيه ^ ٥١صز السئ، أف عه؛ اف، وصي عاتشه عن عنوْ، 
مىأرواحه ١^٠!، م وجل، عز اطه وئام حى زمصاف مذ الأواخر العفن 

 .َْ]١[
دعم0

وهولكلرحل، للمرأة الاعتكاف مشروعية عل دليل الحديث هذا ي ]١[ 
هذالكن أيصا، القدر ليلة تهلاو_ا فالرأة القدر ليلة يهليب، الرجل أن فكا كذللثج؛ 

واللامالصلاة عليه الرسول زوجات لأن اء؛ للنخاص مكان هناك لكن إذا 
الرحال.عن متفردة خباء لها منهن واحدة لكل كان اعتكفن اللاق 

أمامتعتكف أن أما اعتكفي، قلتان للنساء؛ خاص مكاف المسجد ق لكن فإذا 
انحدنلو لكن وببما؛ منها الفتنة من ذلك ق قلل منه وممغ ينبغي، لا فهذا الناس 
فلاتعتكف أن أرادت فمن للنساء، خاص بتاء هناك لكن أو المسجد، ق حجرة 
أوماالليال، ي فئاق يأتيهن أن ذأْن لا كثا فإن الفتنة، دأُن أن بنرمحل لكن بأس، 
متعت.المحذورات س ذلك أشبه 



بابضداوحلضارادالإصه1دهم»ص

سممبفي الإءتك1ه، أراد 4و باب«دىيدحل 

ينمح،ٌهممبمصمحينس،ص
أزادإدا وتلمأ عليه اممه صل اض زئوو كاف ظغ.' عنها اممه نصي عائثه عن ^٥، 

الاعتكافأراد هصرب، ُخيائه أمز ؤإثه معتكثه، يحل ثم العجز، صل ينكقن أذ 
منعترها نأمر مضرب، لحيائها نيثبا هأمزت زمصاف، من الأواحر العئر ِفي 

علنهاممه صل افه نمول صل هلنا وأنوؤأ^ثو؛لج علته افّ صل التح، أرداج 
ويزكهقوص، هأمز ررآلإئردن؟،ا، ممال! الأحبقه، ^١ ٥^، المجن وتلم 

'•١٧١٢مذ الأم النم ي، اغتكف نش زنقاف شهر ق الإمحكاف 
بنعمرو وحييني )ح( سميان• حدسا عمن، أي ابن وحدساه ١"  ١٧٣

زاؤع،بذ محمد وحديثي )ح( الخاورث،• بذ عمرو أحآرثا ومت،، ابذ أحآرئا سواد، 
االنيتة،آبو حدسا مبسسر، بن تلمة وحييني )ح( سميان. حدسا أبوأحمد، حدسا 
ننئذ!^١^ خدكاَطون ي، نذ زمئ ^ )ح( ص ك 
عنعنزة، عن تعيي.، بن عش عن هؤلاء كل ابنإنحاى؛ عن أي، لأسا تند، 
مناوئه.أي حديث بتعى وتلم؛ عليه الله صل الثني عن عنها، الثه رصي عائثه 

وحمصهعائثه ذكز إنحايى: وابن ا"لثارثا، بن وعمرو عيينه، ابن حديث، وِوا 
الألميهصزبذ اللآعنهذأس زصئ و)±ب 

فالرسولالصالح، حنج، من أول اكاسد درء أن عل دليل هدا ق ل١[ 
صربتلما الخيرة، باب من هدا فعلن إنإ ساءْ أن حاف لام والالصلاة عاليه 

آلهوعل علميه الثه صل قال ولهدا النساء؛ بقية صرب حياءها عنها الله رصي زسي، 



كت1راالأعتضاف
=====^===^=—^==ًث==== ٥٤٦

هناكيكون أن فخاف الثر؟ غر أم بذلك الثر أترين ت يعني تردنى؟ا،، ءالإ وسالم! 
الثنة،تلك الاعتكاف ويرك تقفي، أن نأمر يعتكفن، أن عل حملتهن عثرة 

قضاء.شوال من الأول العشر ق واعتكف 

لأمنموته؛ وُد يعتكفن فكي موته، بعد ذلك عنهن افه رصي عرفن ولهذا 
مراده.يعرفن 

>ثتنكأولأاايحل يم المجر، صل يخذينآ أف أراد رءإدا عنه! اطه رصي وقوله 
محهإاممه رصي عمر ابن أزام الذي الخاص المعتكف الراد بل الجد، المراد ليس 

قدفانه ؤإلأ واللام، الصلاة علميه الرّمول فيه يعتكف خاص مكان أي• نافعا، 
خاص،هن«ا الناس عن يه ينقهير الذي المكان لكن الشمس، غروب س يحل 
هذهق المختلفة الألفافل نحتمع وحذا الفجر، صل إذا يدخله كان الذي وهو 

المسألة؛



باuالإئهادنياضوالأرامضضورضاى
٥٤٧ضدًمءءءذءع=ءءء=ءًًء^ًًءًء= 

جهوونضانارنقوالأوامو؛ى الإجتهادفي باب 

ابنعن محنا عمر؛ أنج( وابن ا"ئظرا، بنإبرابيم إنحاق حدسا ١-  ١٧٤
ض،صسثاينني

عقهافه صل الله رسول لكن ! cJliعنها اض رصي عائثة عن ممروق، عن 
افزراوشد وجد، أهلة، وأمظ اللنل، العئزأ-حتا يحل إدا وسلم 

الأواخرالعشر ل لكن سم، لر يمي الل1و« ررأحتا محها: اف رصي قولها [ ]١ 
للصلاة.يعني أهله* *وأيثظ شل، 

الماء،إتيان عدم عن كناية هدا شل الأزز،ا، اروند صها: اش رصي وهولها 
يشدجادا عملا يحمل أن أراد إذا الإنسان لأن الاجتهاد؛ ق البالخة عن كناية أو 

العمل؟مع عليه لا حتى مئرره 

هدمق اءه نيأق لا واللام الصلاة عليه فإنه واقعان، الأمران نقول! 
فإالحمل، ق للاجتهاد مئزره شد قد وهوأيصا الجد، ق معتكف، لأنه العشر؛ 

حميعا.عليها محمل فانه منافاة ولا مجالخا اللفغل دام 

يتعسى،وسلم آله وعل عليه الثه هوصل ألمس كله، الليل أحنا قولها! لكن 
ؤيتوصأ؟ويتحر، 

الليلأحيا ؤإنا بالصلاة؛ الليل أحيا تقل! لر وهي عبادات، هده كل نقول! 
 jالإنسان كان إذا فثلأ بادات، ع j اف،ؤيدم القرآن، يقرأ انمشر ليال

الليل•أحا إنه قلنا؛ ويصل ؤيتوصأ، وسحر، ويتعشى، 



الاعتكاقكتاس 
===—ًً==ً=^=^ً=ً=====ذء=^=^^٨٤٥

صكلامحا ابمدري؛ كامل ذ\ئ نعيد، ;ن محهخدثنا - ١١٧٥
قال:عثداض؛ ئن امحن عن ١^!-^، عد حدثنا هتثه؛ قال نياد؛ بن 

افهوصي عائقة قالت يقول: يزيد؛ بن الأسود سمهت يقول: |^lA_؛j؛ نمعمت 
كيمهدقلا ما الأواحر العفر ءئتهاوِفي عليه افه صل اش رئول كاو عنها: 

[١١؛■٠ 
•عؤْ 

خمعمن أي: عنيْ® رش عنها: افة رصي بقولها المراد هل قائل: قال لو [ ]١ 
رمضان؟ق العشر من غارْ ق أو الثنة، 

الرسولأن هذا عل يشكل لكن الشة، حمع من الحديث: محناهر فالحواب: 
هدْمن افه إل أحب فنهى الصالمح العمل من؛ام راما قال: واللام الصلاة علميه 

لاجتهادْ من أكثر الحجة ذي عثر ق محنهد أن يقتفي وهدا ؛، العشرا،رالأيام 
رمضان.عشر 

قرمضان عشر ق الاجتتهاد بأن بينهإ ا اف'ر رحمه الإسلام شخ جع وقد 
وهذالإاما<، من ررما قال: ولهذا النهار؛ ق الحجة ذي عثر ق والاجتهاد الليل، 
الأيام،فيها ندحل واللميال اللميال، فيها ندحل الأيام لكانت ؤإلأ تيئاط الحمع 

الوجه.نحوهذا عل إلا الأحتتلأفين هذين بين تجمع أن يمكننا لا لكن 
٠٠.

ابنعن (، ٩٦٩)رقم التشريق، أيام ق العمل فضل باب العيدين، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
اشءنهء^.رصي حماس 

)'أ(اامحموعاكتاوى«)همأ/سآ(.



منمباب 
٥٤٩ً—==ض=^==^^ً=^^ً===== 

و\بضطوبي\بب

إنحاق!قال ؤإنحاق؛ كزب، وآبو شيبه، أبا بن ؟ز أبو حدسا " ١١٧٦
عنإبزاملم، ص الأعمش، عن معاويه، آبو حدسا— الأحزان! —وقال أإمJا 

وأثئلمعليه الله صل اه زئوو زأينر ما قالئات ١^ وصي عائثه عن الأنزد، 
قط.العني صاجاِفي 

حدساالرحمن، عبد حدسا العبدي، ثاؤع بن بكر أبو وحدلي ١"  ١٧٦
أفعنها؛ ، ٧٥١نصي عائثة عن ا'لأسود، عن إبراهيم، عن الأعمثن، عن ئثاف، 

ايثوالآشنملم:ضامام

عليهافه صل الني رأت أما محها اممه رصي عائشة ص فيه الحديث، هاوا [ ]١ 
الناسأعلم من عنها الله رصي وعائشة الحجة، ذي عثر يعني! العشر، يصوم وملم 
بعضعن ورد قد لكن الصيام، مثل ل سيإ لا وملم، عليه الله صل الني بحال 

فاحد، الحجة ذي تسع يصوم كان أنه وملم آله وعل عليه الله صل الني أزامحج 
عتها!الله رصي تقول وهي الناق، عل مقدم الثت، وقال! حدا، الله رحمه أحمد الإمام 

الماق.عل مقدما اضن، فيكون صاي، رأيته ما يعني• العشر، يصم لر 
اممهرصي وعائشة بالإئبات، قلنا إذا لأننا ثيء؛ الترحيح هدا من القلب وق 

منيوم ق يكون أن لأبد يعني! أيام، تسعة والمسألة به، الناس أعلم من عنها 
اذللث،؟ تنفي فمف عنها، افص رمحي عائشة عند الأيام 

(،٢٤٣٧)رقم العشر، صوم ق ياب، الصوم، كتاب، داويت وأبو (، ٢٧١)ه/ أحمد أحرجه )١( 
(.٢٣٧٤رقم)الني. صوم باب، الصيام، محاب، واس: 





اموالدفهرس 
٥٥١

اثموائدفهرس 

اثنكاةكتاب 

اسضهةالفانية 

٥........... والأواش( والذود، )الأومق، ي اشبماب مقدار بيان 
٥الوسق مقا.ار 

١٥ ٠ . ٠ ّ... ............ القصيم..٠ ق الني. بع مةا.ار يعادل ما 
٥ّ . ١ . ١ ؟ . . ١ ّ . . ؤ. . أوالتقريب؟ التحديد سيل عل الثار نصاب هل 

٥الدود؟ هى ما 

٦.ا......ّ.بّ..ّ....ا...... ....... خمتا؟ الإبل نصاب يكون متى 
٦الأوقية؟ مقدار ما 

٦................ النصاب؟ تكميل ق الدهب إل الفضة تقم هل 
٦..... الزكاة؟ ق هوالعبر ف،ا لأحر وقت من نحتلف الذهب معر 
٧ؤ........... ؤ الذهن؟ j للثيء أرمح بالفعل الإثارة كاك لماذا 

لعنه الله رصي عيد مسأي حديث اخل ألفبعض ق المحاوود إنهام 
أومنالنيئ. من الألفاخل تع،ود هومن هل الزكاة أنصبة 

٨الرواة؟ مرق 

٠١ .... ١ .......... ٠ .. ٠ ّ ............ لالحكمة موافق الثار زكاة تقدير 

الواجبفإ موونة بلا وأحياثا بموونة، أحيانا يقي الزؤخ كان إذا 
٠١ عله؟ 



اوء^^ثابههرس 
==ًً=ً==ًءًً^ًًء^ًًء^^^ء؛ً======ً ٥٥٢=

علررليس ت هريرة أيى بحدين، استدل من استدلال عن الحواب 
١١..التجارة عروض ق الزكاة وجوب عدم عل .؛٠ • عبده. ق السلم 
١١...... للتكئب والدد.ة للركوب المعدة السيارات ق الزكاة حكم 
١٢رش؟ متى تحح حتى ناع لا التي المواد 

الصحايٍرثعن الراوي لقول المصهللمح كتب ق مثالا نحد أن يقل 
١٢يه يخ 

١٣ا.ا..اّّّا.ا...ا.. الئة من ذلك ودليل العموم، معيار الأمشاء 
١٤.اّ................ا....ا... لوجوبها ححاو.ا الزكاة مغ من حكم 

١٤...٠ ١ .. ؟ ذللث، ق الشخ وترحح يكفر؟ فهل بخلا الزكاة مغ من 
٤١ ...٠. عنه؟ نحزئ فهل بعال٥ ورثته فأحرجها بخلا الزكاة ماغ مات إذا 

٥١ .... ١ بخلا؟ منعها من ركة من الزكاة جوا يجرأن الورثة عل يجب هل 
والدينالعالم أهل من يكون أن المدقة ق المبعوث ق الأفضل 

١٥والفقه 

وحاليحيل ابن ءامغ عته.' اممه رصي هريرة أب حديث ل القائل 
١٥ينالوليد..« 

١٥................ الزكاة مع ءنل.ما جيل لابن النبي. مذمة ة ثل. 
١٥.... ذلك ووجه عنه، اممه رصي الوليل. بن لخالد الّكا شهادة عظم 
٦١ ... ٠ اشا< سيل ل وأعتاده أدراعه احتبس ارقد فذ4.' من ه الني مراد 

١١٦^^٤؟ هو ما 
١٦عنه........ اممه رصي الوليال ين حالي احتبسها التي بالأعتاد الراد 



اد^اكفهرس 
٥٥٣ً==———=^—ً^ء===^ء=^ 

ولماذامحه؟ اش رضي انماس عئه ص الزكاة ه الني نحم لأذا 
١٧بضعفها؟ المي. التزم 

١٧..أهله مع ينتهجها عنه اض رضي عمر كان الش الحكيمة السياسة 
U ١٨هوالشر؟

عنهاش رصي الماس عن يتحمل س الني كون س يوحد هل 
٨١ ّ..... محه؟ يودي أن نمره فان الزكاة يودي أن أبى س أن الزكاة 
٠.٢٠ ١ ١ ١ ّ ء . ّ. ١ .. . ... انمره؟ ومالكه العيد عل الفطر زكاة نحب كيف 

٢٠.........الفطر؟زكاة عنه نحرج فكيف له مال لا اسر كان إذا 
الفهلر؟زكاة ق غرها ص الصاع عن تكفيان المهلة س المدان هل 

٠ذك ل الشخ وترحح 
١ماهوالأفط؟ 

٠.١ ١ ٠ .١ يعادل؟..............١ ماذا الحاصر وقتنا ق ه الّثي صلع 
١••••■•• الفهلر؟ زكاة إحراج ل النوي الصاع عل الزيادة نحون هل 

مداءل.ل أنه ق عنهإ اش رضي سفيان أيى بن معاؤية هومعتمد ما 
٢ّ ّ ّ ّ ّ ١ . ١ ..................... التمر؟ س يماوين الشام مراء سس 

٢.... ٠ ٠ ....٠ نمر بمدي الحنهلة مد تعلءيل ق الله رحه الشخ ترجح 
٣.؟.•..... ّ الفعلر زكاة ق الواجب النؤع ل اش رحمه الشح ترجح 

"١... يضر؟ أبوسعيد ذكرها التي الأصناف، عدد ل الرواة احتلاف، هل 
٤• •• •• فيها؟ الفعلر زكاة ل بجزئ فهل البلدان بعض ل يزكل لا الشعير 

٥ّ ؟ ّ.١ .. ؤ.... ١ .٠ ٠ الفعلر؟ يوم العيد صلاة يوحر الني. كان لماذا 



اوك^تابفهراس 
=٥٥٤

٢٥. نمو 

٢٥■ انمد••••••••••••••••••••■•يوم قل الفطر زلكة أحرج من حكم 
أويومتنبتوم الفطر؛ زكاة إحراج ي عنها اش رصي عمر ابن قول 
٢٦................ ونقصانه؟ الشهر تمام عل أوبناء للتنوح هذا هل 
تاماالشهر وكان والعثرين الثامن اليوم ق الفطر زكاة أحرج إذا 

٢٦فهليقضيها؟ 

٢٦العيد..................... صلاة  JL*jالفعلر زكاة أحؤج من حكم 
فكيفالصلاة بعد إلا يعلم ولر الفعلر زكاة الإنسان جهل إذا 

٢٦يصنع؟ 

أمفيه، والمختلف عليه المتفق يشمل الزكاة مع ق الوارد الإثم هل 
٢٨عليه؟ بالمتفق نحتص 

٢٨... محه؟ الإثم يرفع الخلاف فهل الخلاف فيه ما زكاة ان الإنمغ إذا 
٢٩...ّّّ........ب.ب.ا.ا......ؤ؛ؤّ لا؟ كافرأو بخلا الزكاة هل 
٢٩ ١١....تركته؟ من نحرج أن بجب فهل مات ثم بخلا الزكاة مع إذا 

٢٩..... عنه؟ ذلك ورثته باخراج ومات الزكاة مع من ذمة تبمرأ هل 
٣١................ّ...ّ.ّ. والمتحبةالواحة المال: و ام الحقوق 

٣٢ّ ذلك. وفائدة فضة((، ولا ذهب صاحب من ررما هؤ.' قوله عموم 
٣٢.. ررإةاكانيوماكيامة(( ^يوم(فيقولهه:

جنبهحا ررفيكوى قوله ق العل.اب كيفية ق العناء بعض قول 
٣٢••••••••••••••••••••••• ذك ل انمخ وترص ^هوظهر٥ا٠، 

ميةصذكرئاضهفيمانعالزكاةسالقرآن.ب.ب.مم



ارذو|زد|هضس 
=ًً=—ءءء——ًءء=ً^==ً—^=٥٥٥ 

٣٣كنرا نميته وسب والفضة، الذهب بكنز ا،لراد 

٣٤وتقل...................................تزيد القيامة يوم الحرارة 
٣٤^لفوردةواهرار..... 

٣٤الزكاة ماع حكم 
٣٤الإبل؟..... زكاة ماغ إثم ص محهم افه رضي الصحابة  JLئاذا 

٣٥صحالبالإليوموردهاسخمالإل؟..ب..............
٣٦ ٠٠.....٠٠الزكاةاشنحبضسنميهإبملحيل 
ّ............ءّّ......حمصفيذكر)كل،ا(فيحوا:بما

٣٩........................... مزجع؟ امة ايالحربية الألأت هل 
الحهاد—اوقت جاء إذا أنه ينثة حيلا اقتتى إذا الإنسان يؤجر هل 

٣٩عليها؟ جاهد 

٤٠....... ؤ..٠ ّ. ....... ٠.٠.وبطوتياءا ظهورها راحق  'هقوله معنى 

٢٤ القيامة؟ يوم به بخل من مال به يمثل الذي الأقؤع هوالث-جاع ما 
٤٢....١ ٠ ّ.٠ ؤ.......... وجسمي.... قلي عذاب الزكاة ماع عذاب 

٤٣.... ٠ ٠ يعزله أن الأمر ول عل وجب ظال؛ الصدق هذا أن بت إذا 
٤٥............ لم............مصحح لأحاديث ترجم من شن 

٤٥........... أموالأفيانمنياهمالأحرين؟.٠ضيكونالأكثرون 
٤٥••••••■••••••••••■•وأم،؟ أنج، فداك لغثرْت الرجل قول بجون متى 

٤٥ثيء كل عل الإنسان حالف 
٧٤ • غثرْ من أمحل أنه عل يدل لا بالصحة الأصحاب بعض احمماص 



الكتابض>يس 
ً———=—ً—^ًًء—ًقً—ً ٥٥٦

٤٨................... الني. ْع الصحابة أدب كال عل أنموذج 
٤٨سرق"••••••••••••••■••••• ( jbزنى، ®وإن المي. قول توجيه 
٤٩١وحل.عز اممه سيل ق ينفقها وأن الأموال، نحزن ألا للأنان ينبغي 

اعملموقال! كله، ماله وأنفق توكل، قوة ءنل.ه إنسان أش لو 
٥٠ذلك.. عن ينهى الإيان قوة ه نفمن لريعرف ومن ذللئخ، فله وأكتب 

مأعفلالخمر أن الأمراا شرب وإن ارنمم قوله من يؤخذ هل 
٥١والرقة؟ الزنا من 

٥١.......... ١ . ١ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ه نقوقتل بأمه وزنا ٌنكر الل"ى الشاب نمة 
٥٢الث؛دة. إل عنه اف رصي ذر أيى ذهاب سب 
٥١٠٠................ عنه اض رصي ذر أيئ قول عل الاشتراكسن اعتاد 

٥٤ؤ ٠ ٠ ؤ ؤ ؤ ؤ .٠ ١ .... .٠ ٠ ّ ٠ ّ .٠ ٠ ٠ . يرده؟ ومتى انملهاء؟ الإنسان يقبل متى 

٥٥ ؤ . ٠ ٠ ٠ ....٠ .......٠ .٠ .٠ ...٠ ......٠ محاء« »ملأى ه: قوله معنى 

٥٥ ثىء«.............................. يمضها »لأ ه قوله معنى 

٥٥ وجه.... كل وتوجه »الللوالهار«، ه: قوله ق الإعراية الأوجه 
٥٦حصر..................... لها ليس وجل عز ض الفعالية الصفات 

٦٥ ء ؛ ٠ ّ.....١ . ..٠ ء٠ عالالث،اا. أنفق ارأنفق قوله ق اه بإنفاق اجلراد 
^١٥ ٠٠٠التحريف...قول ورد وتعال سبحانه ض اليد صفة عن الكلام 

الخلوق؛نلأيالى مماثلت؛ن وجل عز النه يدا تكون أن يمكن لا 
٥٧لأمور 

١.٥٨. ...١ .....١ ١ ّ ......... لا؟ أو شالا وتعال سبحانه ه نثست، هل 
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وجوبمع أهله عل أنفق إذا الإنسان أن عباده عل اش نعمة من 
٦٠عليهم ينفق من فهوأقفل الممقة 

علاق الإنفؤييع أهله، من ليسوا من عل يتفق الأن الناس أكثر 
١٦  tla-؛?;وهذا أهله، 

٦١••••••••••••الفرائض ل وتبممل النوافل عل بمرص النام، بعض 
٦١الأب؟................ امتنع إذا بالفقه أباه يْلارإ أن للولد هل 

٦٢... واستمالها أس فلا العربية اللغة ق اشتهرت إذاالأعجمية الكلمة 
U ٦٣الوبر؟ هوالعبد

٦٣............................. ءبد.ه؟ تدبير ق يرحع أن للسيد هل 
١٦٣ ذللث،؟ عن يرجع أن له فهل شرط عل العتق أو الطلاق علق إذا 

٦٤صدقته الإنسان شراء حكم 
لكنوعياله، ه نفعل أنفق إذا الأجر يلاحقن لا الناس بحض 

٦٤شر عل أنفق إذا يلاحفله 
وبيننفس، العل كان ما الإنفاق أقفل أن حديمث، الحمع؛؛ن 

٦٤الإيثار عل الثناء 

يتمدقأوأنه والملبس، المأكل ق الأهل عل التوسعة الأفضل هل 
٦٥به؟ عليهم مؤيومع الذي يالمالء 

٦٧ّ. ٠ رابح؟ بأنه عنه اممه رصي أبومحللحة صنعه ما الني وصف لماذا 
أفضللأحوالها عتها الله رصي ميمونة إعطاء الني. جعل لماذا 
٦٨العتق؟ من 
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والحدثا، زوجهإذن يغبمر مالها ق تمحرف أن للمرأْ ثبوز 
٦٩صعيف، حديث الهي ق الوارد 

سنأن حرج لا أنه إجابته نحب من أله فالإنسان اس|كقتم إذا 
٧٠استكتم قد كان ؤإن 
محللبند أمر عن سأل إذا بحث غيره ه الهم( عل يقاس هل 

٧١له؟ محن أن جاز كتمه 

اسمعن ء الني امتنمل ئاذا الز:>ب؟« »أي قوله ل
٧١............................ زوجها؟ اسم عن يستفصل ولر المرأة 

٧٢. ..............مكتزا يكون وقد غريزة، يكون قد الحسن الحلق 
التيبقول الحل زكاة وجوب يعدم قال من استدلال الغراسس، من 
٧٢راولومنحليكن« ه:
الدليليرد أن لا لااالليل، تابعا حكمه بجعل أن الإنسان عل يجب 

٧١٠عقيدته أو حكمه إل 
٧٤ئساحتاباسعلالأهل؟............................ 

بمسّهاأن ص.اوقه تكون أن الأهل عل النفقة لكون يشترط هل 
٧٤الإنسان؟ 

بهأويمما.ق موته، يعد يالماوقة يوصى أن للإنسان الأفضل هل 
٧٦وحياته؟ 

٧٧ ١٠الصدقة...يريد أنه فلن إذا الين، عن يتصدق أن للإنسان يجوز 
٧٨والعالمي........ والحاهى والبدف المال المعروف المعروف يثمل 
يجدواأن المى. إل شكوا ا ملالفقراء الصحابة أراد هل 

٧٩.؛.؛..؛ ٠٠٠ء.ءلأ.......؛بب.ا...ؤلأ.؛؛؛.......ء.ءء.^حواخممالأمحياء
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منيكون فهل المدقات، عن تحزئ الضحى ركعتا كانت إذا 
٧٩النار؟ عن ه نفزحزح قد صلاهما 

٨٠..... يومئا؟ سلغه الصالح العمل من حدا ه نفبجعل أن للإنسان هل 
التقرببدلك ينوي أن الشر تركه عل الإنسان يوحر أن شرط من 
٨١وجل عز اش إل 

٨٢......................... محمد بقول؛ ه الني، عن اكمير،. حكم 
١.٨٢ ؤ.١ ؤ. ...  ١١. .١ محمد 'سيدنا الناس! بعض قول حول الشيخ كلام 
٨٣ؤ ؤ. . ؤ...٠ ١ ؤ ّ . ١ عايثة....... السيدة الماس! بعض قول المتطع س

٨٣. ّ.٠ ّ. .. .١ ١ ........ اثت؛ناا؟ ين ررتعدل ه! الّكا قول بشمل ماذا 
٨٣ّ. ّ... ّ ... .١ ...٠ ٠ . ٠ .. ٠ ..  ٠٠. .٠ اكطلة المحارات دفع الصدقة س
الوكأومحا الخهلممقاربة المجد إل المثى ق الإنسان يتقصد هل 

٨٣الأبعد؟ الخلريق 
٨٤. ١ .. ١ .١ ١ .١ . المساحل.. من عره إل حه مسجد الإنسان نجاوز حكم 
٨٤..... ٠٠٠..٠٠...الهلريقل يكون الدي الأذى أنولع 
٨٥محيئة............ب........ب.............ب الطريق ق الأذى وصع 

٨٥• يو.ذي؟ ما الْلريمح، عن أزال من لكل يغفر هل 
للمنفقا،للمكين دعاء نسمع لا كا إذا القائل! إيراد عن الحواب 

٨٦ّ ٠ . ٠ . ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؤ. . ٠ ّ بدلك؟ الني إحمار من فاثدة فأي لث، والمم
٠٨٦ ٠ ّ ّ الإنسان س القريبة الأشياء ق حتى يجْلئ قد الحس أن عل مثال 

U ٨٦. ٠٠٠ء.........اللأكن؟...... دعاء ل والإمساك بالإنفاق ازاد
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اففتحها التي الإسلامية لكتوحات الشي. إشارات من 
٨٧الأمة هده عل وحل عز 

٨٨........ ومكان زمان كل ق أكثر النساء أن ق الإسلام شيح قول 
٨٨ؤ ١ ؟ ؤ .... ...١ ١ .٠ .٠  ٠.٠١ ء٠ ء. ا،لرأة..... دون للرحل التعدد حكم من 
أوماض، ثيء عل عود وأمارا مروجا العرب جزيرة عودة هل 
٨٩الصيرورة؟ بمعنى عود أنه 

٨٩............ وأمارامروجا كانت العرب جزيرة إن من قول 
١٩ . ...٠ ء...٠ ؤ........... ؤ.. ٠ّ مميان له طب« »من الني قول 

٩١العمل بحب يعفلم الثواب 
٩٣.......... .١ ..........٠ ...٠ لهوصفة اض أسّإء من اسم )الهليب( 

أوقعينه ق حسئا كان ما وحل عز افه يقبله لا الذي الخبيث 
٩٣شبه 

٩٣الشكرهوالعملاكالح،ودليلذلك.......................... 
الذيالرحل حديث ل اليي. ذكرها التي الإجابة أسباب 

٩٤حرام وٌكبه يدعواُتح 
٤٩ .... ؤ..............٠ ؟؟؟.. ّ ٠ ٠ الحديث من ذلك دليل المإء، ق اف 
٩٥...................... حرامامالأ يأكل فإنه الدوام عن يتأخر من 

٩٥... ٠١١...لهم؟ يتجاب ولا الاستسقاء ق رحم يدعوالناس لماذا 
منيستر أن منكم تطاع اسارمن قوله! ل ه الني بتعبثر الراد 

٩٦المار...« 

٩٨ّ ّ ّ ّ ّ ّ. ّ ّ ّ ّ. ١ ّ ١ ٠ القيامة؟ يوم كلهم وجل عز افه يكلم كيف 
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٩٩...........الله. رسول إل جاووا ئا مضر من الذين القوم مئة 
٠٠ ءة.ا......... بل. إنيا ولا مشروعة، لب العارضة الخطب 

٠٠ الرسول موعظة حس 

٠٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ .٠ ١ ٠ ٠ ٠ .... عود مابن رواه بإ حطيته الني. يبدأ لا قد 
٠١ادُقولاشتعالتؤقصنلأثاؤهّ............ا........ّ... 

١٠ ............... ؤثآصةلآيم4 تعال: اممه قول ي القراءات 
منهااثنان معان! ثلاثة الإسلام...« ق سن ارمن ه.' النك، ول قف 

٠٢باٌلل والآحر صحيحان، 
لرؤإن الأحر فله حنة سنة الإسلام ق مس من أن الحديث ءلاهر 

٠٣يدع\ب 
بنويوزرها فعليه سيئة سة الإسلام ق سى من أن يٍن الخمع 

٥٠ . ٠١٠ئرئه................ا.ا.وق ^ونازرج تعالت اه قول 
انالإنس—وال جواز عنه اممه رصي جرير حديث من يوحد هل 

٠٦لخرْأولأ؟ 

٠٩ّ............. ١ .. ١ ؤ ١ ؤ ١ وا؟...١ يعد هل مطؤع الماس! يعص قول 
١١ والحارية؟ المنيحة j؛j( هوالفرق ما 

علالوقود كان إذا عارية أو منيحة تمد هل الميارة إعارة 
١١ السيارة؟ صاحب 

١٣أشنه..... مهتظم أؤم>؛ط تعادت اممه قول معنى ق الأقوال 
١٧الصدر ق يكون الخيب موضع 

١٨أويفتح؟ يزر الجيب هل 
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١٢٤....... بصرمه أمر ما صرف ق طيبه ه نفتكون أن للوكيل ينبغي 
١٢٥. ١ ّ .١ ّ ؟ والخازن. والزوجة، الزوج، ئلاثة! فيها أحر واح\،ة صدقة 
٢١ ٥ ّ.. ؤ......... ؤ ؤ. الصدقة....... ق الزوج إذن اشتراط عل الدليل 

٢١ ٦ .... بعد؟ فيإ صربه عن تقا عمم لتي الشي. مزال يعتم هل 
١٢٦...ه سيالمال من الحبي إنفاق لخواز يد الإذن اشتراط عل الدليل 

١٢٧•••••••• لفظي أوإذن عرمحا إذن إما الصيام ي لزوجته الزوج إذن 
١ ٢٧......................... الفريضة؟ صوم ق الزوج يعتثرإذن هل 
١ ٢٧ّ ّ. ّ ٠ ّ. ء ّ غانا؟ ك1ن إذا الصيام ق لزوجته الزوج إذن يشترط هل 

١٦٨..............................شاهي.وزوجها المرأة صوم حالات، 
لههل لكن نحيبه، فإما للفراش دعاها ثم زوجها بإذن صامت، إذا 
١٢٨لها؟ أذن أن بعل. يدعوها أن 

١٢٩.با١٠١اا.زوجإز،؛ا أنفق ررمن ه•' النبي قول ق المحتملان المحنيان 
١٣٠.......... تفضيل؟ امم هدا هل محرا؛ هدا اطه، عبد رريا قوله 

١٣٠رركانمنأهلالصلأة«.................... ^سملم.:
١٣١...... ٠٠٠............٠٠.باوان؟ الصوام باب وصف قص لماذا 
منبمدحل ممن عنه اض رمحي بكر ا أيأن ه النبي محزم لر لماذا 

أنهعنه الله رضي محصن بن لحكاشة وجزم كلها، الحنة أبواب، 
١٣٢ءل،اب............................ ولا حاب بغثر الحنة يدخل 

الصالحالعمل عن العموم سبيل عل الإنسان أل يأن باس لا 
لمصلحةإلا فلا الخصوصي وجه عل أما الإنسان، به يقوم الذي 

١٣٣راجحة 
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fالدين السعة حديث ق الشاب ه الّثي ذكر '؛اذا  ^Usj قاطه ؛
١٤٢ظله؟ يوملأظلإلأ خلله 

،٤٢ ٠٠٠حن حدفما ه مسوة له لن مامحب من رإك ررمححب حدسا. 

،٤٢ررسممهضواداحد«.... نيهث
أوالصلاة سسا كان سواء بالمسجد، تعلقه سبسط الرجل يضر لا 

!٤٢...................... الدنيا من بثيء يتعلق لا لكن العلم، طل-، 
رآهالذي هوالرهان ما ه بآبمنر؛نحء ثءا تعالت وله قق 

ا ٤٣واللام؟ الصلاة عليه يوسفج 
قولق يالمرب اللام عليه ا يومنهم ضر ق الخهلآ المعنى 

٤٣.... ه ./يمك>؛ويم يءا أف ؟^-الولآ محبمم وه ؤ ت تعال الله 
أحدعنها فعم، وحمال منمحسمس، ذات؛ امرأة دعته فيمن يدخل ثمن 

٤٤......... ....................... الغار عليهم انملق الدين الثلاثة 

٤٤.... يمينهءا تنفق ما شإله لاتعلم حتى فأخفاها  ١١الٌي.I قول محنى 
٤٤..تتفق ما يمينه لاتحلم ررحش قوله؛ ل الراوي عل الانقلاب 

٤٤لاتعاوم«..................... ررحتى لقوله الأعراب التوجيه 
رجلل ظله 3، الله يقلله—م من أوصافا تحتمع أن يمكن هل 

٤٥واحد؟ 

فهلظله ق اممه يظله أن لمزجب صفة من باكثر الرجل اتصف، إذا 
٤٥درجاته؟....ق رفعة الأوصافج بقية أوتكون الأظلة عليه تتماءفا 

أحدهافإن اليةار>تا تكفئي يوجس، أمر من أكثر الإنسان فحل إذا 
٤٥ّ.ّ . .١ ...؟ ....١ ٠ّ ّ . ّ.٠ ّ . ٠ الدرجايت، ما ترفع والبقية مكفرا يكون 



الكتابقهريس 
٥٦٦ ==^===================^=^==

١٤٥لأمرين..................................أفضل الر ي الصا.قة 
١٤٦أفضل؟...............................الصدقة إظهار يكون متى 
١٤١^........................ (؟ Jliljيكون ما أشح الإنسان يكون متى 

١٤٧منفيْرضالوت عطية 

أدماللهم له! قال شديد يدعاء شخص يدعوعل أن أحد أراد إذا 
١٤٨عمره وأطل فقره، 

١٤٩.لشأن(( ررأماوأبيك قوله: ي بالأب الني. حالف عن الحواب 
فمهل،المسألة ق أي فل(( الاليد من خر العليا ر>اليد قوله 
٥١ ٠ ء.. ّ... ء. ّ. ّ... . ؤ.١ ّ ؤ.. ّ.٠ . غثرها....٠ ق خرا الفل تكون وقد 

السؤولأن -ها يعرف حال ق أو الفبمرورة، عند إلا المال تسأل لا 
١٥٠يكونثمنومحا-هداؤيفرح 

١٥٠.............. والمتابعةالإحلاص بحب يكون الأعإل تفاصل 
١٥١المال؟.........ّاّاّاّّ.ّ. تحتاج لا وأنت، تصدق أن الأفضل هل 
١٥٢...٠ ..؛ .٠ ٠ .؛ المال؟..٠ نئل عنه اش رنحى لحكيم الني. ذكر لماذا 

١٥٢حضرة؟ حلوة المال كان كيف، 

ولره نفبه تتعلق ولر اذل البمن نفى سثا يعليالمال أحذ من 
١٥٢ّ.؟...........ّ.ا..ب....... فيه له يبارك تحال اممه فان له يستشرف 

3،الجي. قول ومعنى محص؟ شر المال من الفضل اك إمهل 
١٥٣ذلك، 

١٥٤الدين محا فقها الاه أعطاْ لن البشارة 
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١٥٤......•^١؟ به الله أراد له صار من الذي الدين ل بالفقه المراد ما 
!٥٤.................. الأم؟ الفقه هى والتوحيد العقائد كانت لماذا 
!٥٥..... ٠ .. ١ ؤ . ...٠ كاره؟ وهوله انمتاء يعطي نل الني. كان لماذا 
ا٥ ٥ .٠ ٠ ١ . ١ . .٠ ١ . ٠ ٠ ٠ ..٠ صاحبه فان وخجلا حياء شيئا أعطى من 
!٥٥تقبل... وحياءفلا حجلا وهبك الوامح أن عالمت مش العلماءت قال 
؛٥٥•••••••••••••••• النية؟ عن محردا وحياء حجلا أنفق من يوحر هل 

ا٥ ٦ ١ ..٠ ١ .. . ١ ١ .. ٠ بصنعاء(( داره ق علميه ارودحلمت الراوي؛ قول فائدة 

والرابطالمال، وقم الدين ل الفقه ب؛ن س الشي قرن من يتفاد 
I ٥٦هدا ين 

ا ٥٧........................ المسكن((لرلس قوله ل القي معنى 
١٥٧..حفيااعطلموه يكون أن ينبغي وهومحتاج شيقا الناس أل يلا اللمءي 

؛٥٩...شتم((؟ إن ®اقرؤوا عنه! اممه رصي هريرة أبا حديث، ل القائل من 
٥I ٩ ؤ............ . ء........٠ ّ.. ّ بالقرآن. ه البى استشهاد من مثال 

؛٦٠••كذلك؟ كان ول؛ لخم®، مرعة وجهه ز ®وليس ؛ نوله. معنى 
٦I ٠ ّ .......... ...........٠ ٠ ّ.٠ ... الماس؟ مزال من يتثى الذي ما 

نكشناالماس أله يمن اْ يحهلالذي المال ه الميّي شئه لماذا 
؛٦١بالحمر؟ 

قأو الدنيا ق جرا أل هويهل نكثنا أموالهم الماس أل يمن 
٦١الاحرة؟ 

؛٦١..١ ....٠ ّ. .. ...ّ.٠ . ١ الذنوب كبائر من تكرا أموالهم الماس موال 
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١٦١........ الناس عن يعمله يستغني عاملا يكون أن للإنسان ينبغي 
١٦٢................. يصغ؟ ماذا مال عنده يكن ب ش الشخ نصيحة 

وتوجيهبايعت_اكاا، ال ق ١١ت بقولهم عنهم اش رصي الصحابة مراد 
١٦٢٠...................را..ا...اّّّّّّ.ّّّ.ّبببّبؤؤؤؤ... ذك اشح 
١٦١".... ذك ق الشيح وترحح عنه، اممه رصي عوف أمرها الي الكلمة 

١٦٣..................ا......ّ...رر-دوا«؟ مفعول الراوي أمز لإ 
١٦٥ؤ..................... الألة.ب.ّ..ؤ..ؤ.... لهم نحل صثةسن 

١٦٦ ١١١ ؤ ؤ ١ ١ . ١ .. ١ ؤ ّ ّ. ٠ ّ . ٠ الناس.. الإصلاح؛٠٢٧ الحإلة تحمل صور من 
١٦٦ّ.٠ ١ ٠ . ١ ٠ .. ؤ. . ؤ. ٠ ؤ ٠ . . .. . يصنع؟ فإذا الحإلة قدر عن اكرع زاد إذا 

١٦٦شرا؟................. يكون أن حمالة تحمل الذي ل يشرط هل 
١٦٦ض.........بعد فاقة أصابه س شهود ل تشرط التي الصفات 

صنفعل الائتمار جواز عل قبتصة حديث من الدلالة وجه 
١ ٦٧الزكاة أهل من واحد 
١ ١٦٧ .... ١ . ١ سنة. ذك حدد س ووجه كثثرا، شسا الفقثر إعءلاء يجوز 

١ ٦٨الحإلة ل البينان أنولع 
١ ٦٨....... الرجل؟ شهادة فيها تصح هل النساء إلا عليه يهللع لا فيا 

١ ٦٨.............. ١ ٠ .... ٠ .٠ ٠ .... بينهم. يقع فيا الأطفال شهادة حكم 
١٦٩نفس...... استشراف ولا مسألة عن تأت لر إذا الهل.ية قبول حكم 
١٦٩الهدية قبول وجوب شرط 

١٧٠الهدية قبول حكم ل الشخ ترجيح 





الكتابههرس 
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١٧٨اليت..... عيني ي التراب جعل من الناس بعض يفعله ما حول تنبيه 
محوزلنا باكبة فهوشر الو ذات قليل وهو النمس غني كان س

١٧٩الزكاة س إعْلاؤه 

لرزكن الزكاة يأخد لا الفشر هدا وكان الزكاة ص الفشر أعتلى س
١٧٩محزئة غير الزكاة فان خرْ 

أنتهل أقول: أن أحدا أعطي أن أردت إذا أف الأصل هل 
١٧٩محتاغ؟ 
والخطبه، النبي هدي س وهي مشروعة، العارصة الخطب 
١٨١نوعان 

١٨٢.. ٠ .......٠ ٠ اءة« ارفصمت عنه: اش رصي ممل، أي بقول المراد 
ماذايقل: ول؛ ئات؟«، راكيف بقوله: البي.الرجل ماك لأذا 

١٨٢قلت؟ 

١٨٢........................ حرأوثر؟ الاس عل الدنيا انفتاح هل 
١ ٨٢....... ضت،،اما رركل رواية عل ينبت؛' رامما رواية الشخ تصوب 

١٨٣..............٠٠٠لمن؟ مثل ُاوا الخضر(( ررإلأآكلة ي ال؛ي قول 
١٨٣........ ٠٠٠ؤالأكل.. فهوماح يجتر حيوان كل العامة: عند ضابمل 

١٨٤............... ان؟ الإنعل انفتحت إذا الدنيا س س حدر لماذا 

١٨٥ءليه.ّ....بّؤ.ب؟؟. الوحي نزول حئن الني بجدها المحا الثدة 
علمحمل. فانه الاستيضاح بدللث، يريلء المزال أورد إذا الإنسان 

١٨٥ذللث، 

١٨٥أوالشهرة................ التعنت، بقصد المعلم عل الأسئلة إيراد 



الموالي،هرس 
 ——————٥٧١ =

١٨٦الشرع.......... نظر ق محوا يكون ما والمراد بالشر، يآق لا الخثر 
ماأموي، غلاما ولدمت، امرأته إن ه.' النبي يسال جاء الذي 

١ ٨٦باوسؤال؟ مقصوده 

١ ٨٦ّ ... ...٠ ّ.٠ .٠ ؤ. . ؟ ١ ؤ .... .١ .١ ١ ّ .١ .١ . حق.٠ بغير المال أخد صور من 
١ ٨٧الوظائف ق التقصير صور من 

عنأوبالتأحر الخروج بتحته لن بأذن أن الخاشر للمرمحس هل 
١٨٧الحضور؟ 

١ ٨٨ّ ّ. . .٠ ّ.١ ٠ ّ ؤ.. . .٠ .٠ ١ الحاعة. ْع للصلاة العمل من الخروج حكم 
لكونهالصلاة من يمتع كان إذا للصلاة العمل من الخروج حكم 

١ ٨٨كافر لد بق 

١٨٩...... ااعينّ الشخص مال ق التبعة من أمسد الدولة مال ق التبعة 
العددنحاوز إذا الهلال_ا عن الحامعاُت، ق الع1مين نحاوز حكم 

١٨٩بغيابه؟ له الممؤح 
منهالحلاص وكيفية الحمل ق التقصّير حول اممه رحمه للشيخ كلام 

١٨٩......... للدمة؟ إبراء راتبه من جزءا يجرج أن ان للأن^٤ هل؛;٠٠٠
يأكلكالذي بالشح يبتل فانه حقه بغير المال أحذ من كل قاعدة! 

١٩٠يشبع ولا 
١٩٠.......... نجد؟ أهل أصابت، التي الجؤع سنة ل الناس كان كيف 
١٩٠......ّّّّّّّّّ.ؤ.........ّ. اصسلممناالذي الرجل نمة 

١٩١اطه... مبتل ي ينفقه كان إذا لصاحبه الصاحمب، نحم الصالح المال 



٥٧٢

١٩٢.......................... اف صره الصر ه نفالإنسان عود إذا 

١٩٢حياته....... ق الإنان نيا يمر قد التي المحاب بعض عل أمثلة 
١"١٩ حميدة عيشة يعيش فلن القدر ْع يتمش لر من يةالت 
١ ٩٢٠... ٠١٠٠ؤ.....................به. امض لمن تعال اض بإمحاء المراد 

١ ٠٩٣ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ . الحديث ق الواردة وأوسع،، ارمحر كلمة صهل ق الكلام 
١٩٤....... ٠٠٠يالفلاح...فليبشر له حصلت من الي الثلاث الخصال 
الثلاثالصفات بيده متصف أنه ه نفمن وحد إذا الإنسان 

١٩٤يالفلاح فلييثر 
٠.١٩٤ ١ ّ. ٠ محمد،، آل رزق اجعل رراللهم ه؛ الّكا قول ف ثالأل المراد 

١٩٥بجبه............... لا وقد و. الني دعاء وحل عز اطه بجب قد 
أنهورد ما وب؛ن كفاها قويا الرزق بكون البي دعاء ين الحمع 

١٩٥الغنى ربه صال 

١٩٦...... ١٠١...........الحاصر الوئّى ق الناس إسراف حول كلمة 

١٩٨و)؛خيل( )باخل( ين الفرق 

١٩٩همسحاالأءرشإلاضهس...سس.........
٢٠.. . . .. . ؟ .٠ ٠ ٠ .٠ ّ . ..٠ الأعرابي(؟ ذاك حبذ0 لما س البي صحالئ، لماذا  ٠

٢٠حاجة.غره لأحد يرى لا الناس يقول كا أعمى الحاجة صاحب  ٠
٢٠١لمخرمة؟ الماء ه المى خأ لماذا 
مخرمةحاء لما ثم ه لفالقباء أراد الني. إن لا لم 

١٢٠ ....ّ.................اااا.اا لك،،؟ راحبأته له! قال عنه اممه رصي 



ارفوا،درس ؛،
=—س=^—ص=—^=^—=مه 

٠٢ ١ ....... -يا منه ذلك يعد ولا هديته، محاسن يبين أن للمهدي محوز 
٢٠٣.............والإيإن الإسلام J؛j، فرمحا هناك أن يرون الئنة أهل 

بهويراد الإيإن، يطالق وقد الإيإن، به ويراد الإسلام، يطلق قد 
٢٠٣الإسلام 
ثيءوالإسلام الإيإن أن بتشعر التي الداريات٠ آية عن الحواب 

٢٠٣واحد 

٢ ٠٣.............................. الدارياُت، آيتي ل القرآن بلاغة من 
٢٠٤ساضشهادتهرجلبالإبجان؟؛.....؛.ا. 

لهفاشهدوا ايساجد يعتاد الرجل رأيتم ررإذا يروى؛ عإ الجواب 
٢٠٤الإيازا، 

اليقول! أن إل حاجة لا فانه شخصا يزكي أن الإنسان أراد إذا 
٢٠٥افه عل أزكيه 

٠٢ ٥ ١ ٠ .١ .٠ ٠ .١ ١ ١ حقل قلبه ق يكون ألا هو ورك غثرْ أعهلي لمن يتغي 
٠٢ ٧ . ٠ .١ ١ . ١ ١ ٠ ١ . ّ..١ ... ردهايلزم ولا مباحة، القتال بعد الكفار أموال 
٢ ٠٨.ااا........؟ا.ّ............... الحاجة حب انمناء تكثير محوز 

٢٠٨ستقثلأ.....................سيقع ما بيان ق ه الخم، آيات من 
٠٢ ٩ نوعان.ّ...ّ.....ااا....ب...........؟ القيامة يوم لحلاتق ا محاسبة 

والحمعافه، ثاء إن يقول! ولا قلبه ق عإ محر أن للإنسان محوز 
٢٠٩الكهف آية وين هدا بن 

هال!,W اشاا شاء ارإن واللام! الصلاة عليه سليإن يقل ل؛ لماذا 
٢١٠..... افه؟ ثاء له: فقيل اسأةب.. ضن م التله لأطومن 



الكتابههوس 

عنهاف رصي أنس جعلها فلم الطاتف، بعد كانت هوازن غزوة 
١٢١ مكة؟ فح بعد 

٢١٠ب....نمانا؟س............................ ص

٢١٥...............................النصرة؟ أم الهجرة الأفضل! أتيإ 
٢١٥...الني.؟ قدوم قبل بعض ْع بعضهم الأنصار حال كانت كيف 

٢١٥عليه..منتهم ذكر الأنصار عل منته ذكر لما أنه الني. عدل من 
٢١٩. ............وخسرت،، خبت ،■ ٥١١قوله! ق الوجه؛ن عل المعنيان 

٢١٩••••••••••••••النافقين؟ من يعلمه من يقتل الشي. يكن ل؛ لماذا 
٢٢٠محم؛عاوهإلأفيلأثةمواب..ّ................... 

٢٢٠.. ...٠ ..٠ . ..٠ .٠ ..٠ . تد؛ر•..٠ بلا القران ان الإنقراءة من التحذير 

٢٢٠. ١٠................؟.؟.الصالح الحمل هي التقوى أن عل الدليل 
 yu,٢٢٢.................. بفتحهاو)يرون( الياء بضم ريرون'؛ الفرق

٢٢٢الخوارج....وبئن و. الني عل اعترض الذي الرجل بتن الخامع 
٢٢٣ظد«؟.ء..............كل لأممهم  ١١سقوله: 

٢ ٢٣الإصلاح........ ؤيدعوإل الصلاح، ءلاهر٥ يكون قد الخارجي 
٢٢٥المسلمن............... ين عليه محمع وجل عز فص العلوالمعنوي 

٢٢٥ءلائفتان...........١؟............. أنكره الذاق وجل عر علواطه 
٢٢٥•••••••••••■■•••••••••الداق وجل عز علوافه ل الحق أهل منهج 

وآنا'رألأثآمنول .! قوله ق الظرفية تقتفي )ق( أن عن الجواب 
٢٢٦أميرثسقاص؟إ،ا 







اش^اىوفهرس 
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٢•• خارجي؟ يمي فهل بامحْ يكئر لا من الإمام عل حرج إذا 
٣••••••• ،؟ iyبينهإ أويوجد واحد لمعنى هما هل والخليقة الخلق 

٤الحمى...... لا المعنوي التتهان به يراد ثوم" رربمته ه• الشي قول 
محملهمء رووممحلقة  ١١الخوارجت وصف ل ه المي قول 

٤معت\ن.ا..ا..ا.ا...ب...........ؤ.اؤبا.......................... 

١٤.. ١ ١ ١ رؤؤسهم...........١ الخوارج حلق لصفة المحتملة الصور 
بنوالصدقة عليهم نحرم الدين النبي. بآل الراد أن الصحيح 

٥فقهل ثم ها 
٥ّ..■ الخمس؟. ق ا،لهللب وبتي هاشم بني ب؛ن ه الشي مزك لماذا 
٥عربية............................. كالمة  ٠٠كح اركغ، الناس! قول 
فقط؟الزكاة أم والزكاة المملوع صدقة بي عل ادمم هل 

٦ذلك ق الشح وترحح 
٦.. .؛ ؤ...؛ . ...........٠ ؤ.٠ ّ ذلك ودليل الزكاة، عل الصدقة طلق 

ةشل. وعل تواضعه، عل دليل التمر س المماممل س ه الّكا أكل 
٧حاجته 

٨. ١ ١ ١ ١ ١ ١ . ٠ ؟ . ..٠ ؟ . ؟ ٠ ؟ ٠ ّ به...٠ ا،لحتفة القرائن يحم، عنتلف الوؤع 
١٨ ......... ..٠ . ٠ ٠ ..... ١ ّ.... ّ ّ ّ ّ ١ والهبة والصاJقة الهدية بين الفرق 

حرامهو فهل ه، للنثي فاهداه يثيء، شخص عل تصيف( إذا 
٩

٩حلالا.٠ صار محرم غر آحر يلريق من حاء إذا لكبه حرم ما قاعدة! 



الكتابهلهرس 
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٢٥٠الصدقة عامل فائدة 

صضآلم.صابلضاضدقةئ،أو
٢٥١....................................منها؟ أحدهم ْع الامتعإل 

٢٠٠بملمكنظض>بجألم.سملكة؟.......
....؟؟......ّ..................ههأا،ل2؛لالّ_ج عد باسم• التسمي حكم 

٢٥٨•••••••••••••••••••••••••••••••••زوجاته فيه حل يل، الني. آل 
٢٥٩.............................. 'صالأمثر أو الوال قبول حكم 

كومممع الزكاة من ياكالوا ألا أولأد١٥ يوصى أن للشخص هل 
٢٥٩ئ؟ أهلا 

٢٦٠......... لا؟ أو هوصيوقة هل الطعام! عن أل يأن للإنسان هل 
٢٦١............................ 3صدخه أتى لمن . الني د-عاء فائدة 
٢٦١الصلأةضضرالأنياء حكم 

٢٦٢'المصدق؟ كيفثرصى 



اقوادوزهضرس 
—=٩٧٥ًً^^^ً—^=^ًًء==ً—ء

السامكتاب 

اثهضهةاثفاندة 

٢٦٥الصيام تعريف 

٢٦٦•••••••••••••••••••■•••••••••••• الأمم حمح عل مفروض الصيام 
٢٦٦...................... عباد0؟ عل الصيام وحل عز اممه فرض ئاذا 

٢٦٦.لمحبوب ترك وإما لمحبوب، ل لن. ؤإما بدنية، أعإل إما العبادات، 
كتابهق الله رحمه وجب ابن الصيام فوائل. عن تكالم من أحن 

٢٦٦رراللطاف(( 

فهوالله أمإء من لأنه اارمضان« قول عن النهي من ورد ما 
٢٦٦لأمرين باطل حدبثف 

الدهرمثل الد4، أمإء من ليس أنه فاعلم ك،الأ يتضمن لا اسم كل 
٢٦٦....................اا...ااااؤ رمضان؟ و الخة أبواب تحح لماذا 

النيرانءاأبواب وغالمت، الحنة، أبواب ارفتحت، ه! بقوله الراد 
٢ ٦٧. ..٠ .٠ .٠ .٠ ..٠ ّ ّ ؟ ء.٠ ... النار يحول وأسباب الحنة، يحول أسباب 

٢ ٦٧...... ٠ ّ .٠ ٠ ؤ.٠ ؤ ؤ . ....٠ الش؛اط؛ن«؟ رروصفدي، بقوله الراد ما 

اسالنمن أن الشياط؛ن تصفيد من الحم،. ذكره ما عل يرد لا 
٢٦٧.........١......... ١٠.١١١.....بثن لرمضان ق ائه م>كر من 

الثمياطزا،ااوصفا.تإ قوله ب-ين المعنى ق فرق يوحد هل 
٢ ٦٨السياطغ،" ®وسلسلت، وقوله! 



الكتاباذهريس 
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العثثرأن عل يدل مما الهلألء تروا حتى تصوموا ®لا قوله 
٢٧٠ذلك؟ كيف الرؤية، 

٢٧٠.................. مكم® أصي ررفإن مله.I ق الخاض 
٢٧٠..............  ١٠١.لها< ررفاهدروا قوله.ت معنى ل العلعاء حلاف، 

هوللتحرمهل الهلال،، تروا حتى ررلاتصوموا ه; قوله ل الهي 
٢٧١أولاماهة؟ 

٢٧٤الع1لم...... قايوة ذلك  J،*jصارت ثم أمة، أمة كانت العرب، أمة 
العملعل أمثة* أمة ررإنا الك،.I بقول العلكاء بعض استدلال 
٢٧٥بالخاب 

٢٧٥الأرالفيحكمالحملبالخاب،......ءبء.ء.....ء......ب...ء... 
٢٧٥.بّ...ب؟ بالحابجالعمل عل الأن الإسلامية الأمة من ممر عمل 
٢٧٦الرؤية............. عل السعودية الحربية المالكة ق الماس عمل 

٢٧٦رؤيته................ ق موثوها لا عن. يكون أن الرائي ل يشترط 
حاجبهق نعرة رأى المدى ق العالمإء بعض ذكرها الي القصة 
٢٧٦فثهد؛دلل؛، الهلال يقلمها 

٢٧٨اللاملسلأولكوقيت،........٠..ّ ®صوموالرؤبمه« قوله.: 
بدلكهوخاص فهل بالي ق الهلال رني إذا فيإ العلياء احتلفط 

١٢٧٨ ٠ ّ ّ ذللئ،...؟ ق الشيخ استفلهره وما الماس؟ حميع أويشمل البلد 
٢٧٨. .ماا.....ب.....ب.....بلد ق الهلال رني إذا في،ا الأن الماس عمل 

وقول؛عليكم،،، أغص رُذإن قوله.• ب؛ن الفاعل ناب ل المرق 
٢٧٩الرجل عل، أغسم، 



اشوالد؛هرس 
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٢٧٩......... فيه الشهر دخول تآحر بلل إل افر مثم الإنسان صام إذا 
٢٨٠................. بالدْ عل فيه الشهر دخول تقدم بلد إل محافر إذا 
٢٨٠. به.ا.ا.اا.ايلغ أن عليه وجب شوال أو رمضان هلال رأى من 

٢٨٠..لإ.ا.؟.......... شوال شهر هلال امحتهللاع ق قدبجا الناس حال 
٢٨٠... برؤيتهإ؟ يعملون فهل الهلال رأيا ين رجلتن أن لأناس ثنت إذا 

٢٨٠.......... يصوم؟ فهل صيام غدا أن وأعلن شوال هلال رأى من 
أويومتنيوم بصوم رمضان م تمل، حكم ق العلعام اختلف 
٢٨١ذلك ق الشخ وترجيح 
فلاشعبان انتصف ررإذا ت لحديث اممه رحمه أحمد الإمام تضعيف 

٢٨٢ذلك ووجه تصوموا؛؛، 

قالله رحمه أحمل. ام الإمحكم من الله رحمه الشخ امحتنتجه ما 
٢٨٢الشاذ تحريف 

٢٨٣........... المملوق؟ دلالة عل الفهوم دلالة قدمت لماذا إشكال: 
عنالنهي حديث ي اش لحمه از ببن العزيز عبد الشخ قول 

٢٨٣شاذ إنه المخلق: الذهب 

٢٨٤...............اّ.ّ.ّ.ّّّ.ب. ٠، الشهر ررإن قوله:٠ ل اللام معنى 

٢٨٤...يوماوعشرين نحه كان الشهر ذلك أن الّثي جكم ينج 
ال:أويقالأول، بالرؤية يوحد فهل مكانثن ق الرؤية اختلفت إذا 

٢٨٩..........ّ.......ّ.. المسالة؟ هالْ تنبني وعلام رويته؟، بلد لكل 
الصوم،كلهم السلمين لزم مكان ق الهلال رئي إذا قال: س حجة 

٢٨٩ ١٠١١لل،لك الشيخ وترجيح المسالة، هل،ه ق الإسلام شخ واحتتار 



اكهتابههرس 
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منفإنه متفقه الغرب إل الشرق من هى التي الخطومحل كانت إذا 
٢٨٩......... غربا نشت فوف ثرما الهلال رؤية ثيتت إذا أنه ا،لعلوم 

كلبإمرة الهلال رؤية ق انمرة أن عل الأن الإسلامية الأمة عمل 
٢٩١بالي 

كلهمالناس لزم بلد ق الهلال رئي إذا ه-ال؛ ~ْن أجاب بم 
٢٩٢.........ذلك عل والاعتراض عباس؟ ابن حديث عن - الصوم 

ليلةيتحرى لمن اختلاف هناك فسياكون المتلمالع باختلاف قيل إذا 
٢٩٢. ٠ ... ٠ ّ. ّ . ٠ ٠. . المألة....٠ هده ق الخلاق عل مهم وشيه القدر؟ 
بلاد،الهذه رؤية عل الأخرى البلدان أهال بعض صوم 

٢ ٩٣....................... صواب؟ هو هل بلدهم، لعمل ومحالفتهم 
المملكةصيام عل يصوموا أن لهم هل الكفر بلاد ل الموجودون 

٢٩٣عودة؟ الالعربية 

٢ ٠٩٧. لسن عددا أي: لأيقصازرا عيد ررثهرا ه: قوله مض ليس 
العامراليوم أوق خهلما، الخاص اليوم ل عرفة ق الخاس لووقف 

٢ ٩٧.................. ١ ء ١ ّ ١ ّ ّ. صحيح. وحجهم باق الأجر فإن خْلأ 
٢ ١٩٨ ..١ العدد..١ يه يريدون أوناقص أوكامل تام الشهر الخاس• قول 

ادتلث،ومررإن عنه: الله رصي حاتم بن لعدي الشي. قول معتى 
٢٩٩لميض،ا 

طلعأح_اوهما: فقال الفجر، ل ارقبا لشخصن: قال رجلا أن لو 
فإنهارزية ق أوتقار-بءا او-آءل تْع يهللع لر الخاف: وقال الفجر، 

٣٠نفاه ص برذية يعمل  ٠



المؤا)د،هرس 
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٠........... الكفارة؟ تلزمه هل الفجر محللمع حين ننع ثم جامع من 
١الصوم؟ انعقاد تمح الخنابة هل 
١عاليه قضاء فلا أوبالوقت جاهلابالحكم رمضان مار ل أكل من 

ؤإذاثيء، يلزمه لر أونياثا جهلا بالمحفلورات أحل من ت قاعدة 
١ؤ.. . ١ .. ٠ .. . . ؟ ٠ ّ . .....٠ .٠ ٠ ّ . ؟ . ّ. ّ ... القضاء لزمه أحل؛المأمورات 

الشمسغروب يظن رمضان ل أفطر من أن عل الخاص الدليل 
٢........... ١١...... ذلك...... وتوجيه علميه، قضاء فلا ءللع|ت نم 
٣•••••••••••••• • •••••.....• الحاهل يوبخ لا المي.أنه هدي من 

٣هلانّىكالحاهلوالحكم 

٤•••■• ناسا؟ جاع من وبئن ناسا أوشرب أكل من ب؛ن يفرق هل 
٤ ٠٠............عليه ثيء لا فإنه به يراد بإ جاهلا القرآن تأول، من 

القولعل يرتب ا ومه، ينفالقائم هوالمعنى اف كلام ليس 
٥بدلك 

دليلكلأنا، يكن ب ايع ومتى هوالمسمؤع، اللغة ل الكلام 
٥ذلك 

٥..١ ٠ ....٠ ...٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ...... ّ حاصى وعلو عام، علو علوان هناك 
٥ّ . ١ ١ فقتل أثري فدليله الحلوالخاص أما وعقل، أثري دليله العلوالعام 

٦ّ. والسنة. القرآن ق نصا يرد لر ؤإن باللففل الفعل إليه ينسّب تعال اممه 
أوهوللاباحة هل واشربوا؛؛ ارفكلوا I قوله ق المي. أمر 

٣٠٦الامتحان؟ 

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣
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ذلكدلالة وتوجيه بالوقت، يعلمه بمن ا،لوذن يستمن أن بأس لا 
٣١٩الأحاديث من 

احتالكل عل وانمى وبفتحها، المتن بضم أنه محتمل ®الحورا؛ 
٣٢٠بركة؟ الحور كان كيف 

٣٢٠............. أمورا بمتشعر أن يتحر أن أراد إذا ان للإنينبغى 
٣٢٠اش؟...٠ رخمه الشح بلخ ما عل بمومون الكتاب أهل كان كتف 
حورالوقت تحديده ق عنه اف رمحي ثابت ين نيد مراد هل 

ؤإقامةالمسحور بتن أوما والأذان الحور بتن ما آية بخمستن 
٣٢٢الصلاة؟ 

٣٢٢المرملالاليذكر٥العالاءلأسحباب،سلاكلر....؛.ب.ؤ.ؤؤ. 
المسحورتآمحر للصائم الأفضل جعل أن تعال اه رحمة من 

٣٢٣اكلر وتعجيل 

٣٢٣ّ.ّ.ّّّ.ّّ..ّّ.ّّّ.ّ.ّ يميع؟ فكتف به ينملر U الصائم بجد ل؛ إذا 
أويؤبه بل به يفهلر ما يجل لر إذا إنه الناست قول؛حفي عل تنبيه 

٣٢٣

أنحاجة ولا الأعل، المص قرن سقوحل بمجرد المائم يفهلر 
٥٣٢ الصفرة أو القوى النور يزول 
الفطر،له حل معن_اهت هل الصائماا أفطر ارفقد ه! الني قول 

٣٢٥معاْ:أفطرحكا؟ 
٣٢٦محبملأضلرإلأعلك،ووثإلأعلأذانه.. 

٣٢٦الطائرة؟ ل كان إذا الصائم يفطر متى 





فهرسالف>الاو
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٣٣٩حكمالائتامبمنل؛بمؤالإمامة.................................
٣٣٩\يتبوذظ 

التبيفول وين الوصال، عن المهي من الحكمة ين الحمع كيف 
٣٤٠ّ .. ٠ ّ ١ .. نصبالث،،ا؟ قدر عل أحرك ارإن عنهات اممه رضي عائثة له 

محمدبن القامحم وبن ا عنهاممه رخي عائشة ين القرابة صلة 
١٣٤ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• اممه الزبثررحمهم بن وعروة 
٣٤٢لإربه.أمالككم أنه الني. عن عنها افه رمحي عانثة قول مض 

صارتالخ_،إع إل الأمر به يتدرج أن الملة من الإنسان حثي إذا 
٣٤٢عاليه حرائا 

٥٣٤ ؤ...ّ. .. باض...٠ خاصة ليست للصائم القلة أن عل الدليل 
ؤةقر<تعال؛ الله قول وبن ومباشرته، اض. تشيل ين الحمع 

٣٤٥ّا.٠ ...٠ .٠  ١.١....٠...........ناختت^ثثمحأ4 
٣٤٦............. ذلك هودون ما ومنها ا-لحءإع، منها معان، للماثرة 

٣٤٦ذللث،؟....له يجوز فهل أوقل لوباشر الإمذاء من الإنسان حثي إذا 
٣٤٦^^^مالإزالفهلمحونلخأنبملأوياشر؟---ب•.• 

٠٣٤٦ ..٠ .٠ .. ذلك، وأدلة مقتلنا، الإنزال لكون اممه رحمه الشيح ترجيح 
٣٤٧الرجل؟............... حكم ونحوف المباشرة و المرأة حكم هل 
٣٤٧؟  ٠٠٠فيه؟ أذن الذي زوجته صوم إفساد من ممنوعا الزوج كان لماذا 
فإأنزل، ثم ينزل، لا باشر إن أنه خلته عل يغلم، الإنسان كان إذا 

٣٤٧الحكم؟ 



الكتابفهرس 
٥٨٨ ==============—=====

٣٤٨معناها....تقارب مع الكثثرة للروايات مسالم الإمام سياق فاتالسة 
٣٥٠جنتا.................... أصح من صوم صحة عل القران دلالة 
٣٥٠. . ... حلم® غير ُمن عّهإ* الله رمى وعاتثة ملمة أم ثول فائدة 

٣٥٠ضاضهأممكانلأمحاوم...................ب.... 
ولاتصوم، أن الفجر قل الحيض من ؤلهرت إذا للمرأة محرز 

٣٥٠الفجر محللؤع بعد إلا تغتل 
٣٥١ّ ؛ تغتل؟..٠ أن عايها محب فهل جابة أصابتها إذا الحائض ارأة 

يلزمهممن وئع إذا المغلفلة الكفارة يوجب رمضان مار ق الح،أع 
٣٥٣الصوم 

٣٥٤ ٠٠............. عليها؟ فإذا صائمة وهي زوجته الرجل جامع إذا 
٤٣٥ ٠........اّّّ.....ب... ذلك؟ له يجوز فهل لينملر الصائم افر إذا 

٣٥٥الوئوعفياشاصس 
٣٥٥.......... استفتاء منه يفر ب إذا الآحر الهلرف عن الكون يجوز 

تفرالتي العيوب من اليمة ّمؤمنة تكون أن الرقية ق يشرط 
٣٥٥بالعمل 

التيالعيوب من فه تكون أن الرقة ق العلياء اشترط لماذا 
٣٥٦؛تضربالعمل؟ 

٣٥٧......ر.ّا زكى أو صل أنه يتحلف فلا دينه عل مؤتمن لإنسان ا
٣٥٧..... الكفارة؟ حصال من الواجب عن عاجزا المجامعر يعتثر متى 
٣٥٧أويييحه؟............ الفهلر يوجب لما أفئلر إذا التناحر ينقطع هل 
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٣٥٨الشهرين؟......... من الصائم أفطره ما قضاء ق الخايع يلزم هل 
حاليكون فكيف متتابعين، مهرين صيام كفارة المرأة لزم إذا 

٣٥٨معاشرما؟ إرادة ل زوجها 

تعلقعلميه الصوم وجوبا مع رمضان مار ق الإنسان جامع إذا 
٣٥٨أشياء خمسة بجإعه 

٩٣٥ .. ٠ ..... بالقضاء؟ رمضان مار ق جامع من الشي يأمر. لر لماذا 
٣٥٩...ّّّّ..؟لأ.ّ.ّ ٠٠٠٠٠بالحكم؟ العالم الكفارة لوجوب يشرط هل 
٣٥٩........... بالكفارة؟ عالما يكون أن الكفارة لوجوب يشرط هل 
٣٥٩.......ّّبّ؟ّبّ.ّ. ....... عنه مّقطت، بالكفارة الإنسان أعر إذا 

علكينا مستين جع فلوأنه الكفارة، ق المهلعم كمية يقدر لر 
٣٦٠أجزأه أوعشاء غداء 

ليجزئه فهل يوما ثلاثين أواثنين يوما، ستين واحدا أطعم إذا 
٣٦٠الكفارة؟ 

وترجيحكفارة، من أكثر يلزمه لمر الحاع وكرر الصائم جامع إذا 
٣٦٠

٣٦١.. يتيقن..٠ ل؛ ؤإن ظنه عل يغلب ما عل ساة ان الإننجر أن يجوز 
٣٦١........................... ظنهغلبة عل بملف، أن للإنسان يجوز 

٣٦١................... لكفارته؟ مصرمحا الإنسان يكون أن بمح هل 
هلك.ت،،ثالت أنه إحداهما ذكرت حيث، القصة روايتي بين الحمع 

٣٦٤...؟.ا................ا...ب.••.•. ........... احرقن، والأحرى! 

٣٦٦لم؟ مصحح تراجم وصع الذي من 
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٣٦٧........ س مطر؟ أن له فهل معصية سفر الصائم مافر إذا 
٣٦٧.............. العائم؟ عندها يرخص التي القصر مسافة هي ما 

٣٦٧... >ه......٠ يثق لا كان إذا المفر ي الصيام ي الأربع الفوائد 
٣٦٨.. افه رخمة ق زهدا له~ محور ~لمن رممان ق الفهلر ترك حكم 

٣٦٨؛لخامذ؟ لأذاأفءلراكيهلا
لغيرهولكن ه لتفلا فلينفلر به يتأمى ممن الإنسان كان إذا 

٣٦٩الأحرين ومصلحة 

٠٣٧ ■ ..٠ ؤ.١ . .............١ .....٠ الفتح؟ عام مكة ه الني لحل متى 
٠٣٧ ... رمضان؟ شهر بقية الفتح عام مكة يحل لما س الٌثي صام هل 

١٣٧ افر.... المحكم ق فانه وام أربعة من أكثر بلد ق أقام إذا افر الم
٣٧٢... سفره؟ ق ه الني مع رمضان ل الفعلر من امتنع من عذر ها 

٣٧٢؟ .....١ .............٠ . المشقة؟ حيث من الفر ق الصائم أحوال 
٣٧٣ؤ . المرا؛ ل البرالصيام من ررلمن الّي قول عموم عن ا"بمو_اب 

٣٧٣..المفر؟..ي اشلر أبيح ذذا 
٣٧٣يفهلر؟ أن للمسافر يباح متى 

٣٧٧. ٠ .٠ ٠ ٠ ..٠ ّ.٠ ٠ . ٠ . . ٠ ٠ ٠ ..٠ ٠ .٠ ّ..... ١ . ١ ّ للفتلمر.. العدومبيحة ملاقاة 

رممانار تيق يفطروا أن بان، الخنأمر لما الإسلام شيح قصة 
٣٧٧العاإ.و قتال عل ليتقووا 

-دفاعالتطيع يولا أوفاجر أولص، عدو، داهمه لن الفطر محوز 
٣٧٨بالفهلر إلا وأهله ه نفعن 



الشواند؛هرس 
٥٩١

٣٧٨رمضان ق ه الني أسفار 
٣٨١. عنها....تنكبا حا ياحل ل؛ حرممن وحل عز اممه برحصة أحل. من 

أبلغالني. ليشريه قدحا ترمل عنها الله رضي الفضل أم كون 
٣٨٣ء ....... ؤ.٠ ................. ٠ ٠ ؛ ..٠ ؛ ل1ذا؟ فيجيب، سأل كونه من 

ليشربهاللبن بأرس—iJc التي أن فيها الي الأحاديث الخمع؛؛ن 
٣٨٤.ءء همفيهاأمابونةرنحىاهص1

ضعيف،عرفة ق عرفة يوم صوم عن النهي ل الوارد الحديث 
٣٨٤ ٠٠٠٠رر؛اُباض«..ّ...ّ.ّ........ا.........بماتيملسم:

احتياطالكن الواجبة، الأمور من وليس الثيء الإنسان كره إذا 
٣٨٦باس فلا 

وبمتنعاش—وراء، يصومون كانوا الحاهلية أهل أن الحمع؛؛ن كيفإ 
٠.٣٨٧ .٠ ؤ.٠ . .٠ ٠ ؛ ّ ّ ٠ ذلك؟ عن اليهود ساءل الوية قد,م لما ه الني أن 

٣٨٧•••••••••• عاشوراء؟ يوم صومهم عن اليهود الني. سال لماذا 
اشرمول ارأن عنهإ؛ افه رضي عباس ابن قول فناهر أن عن الحواب، 

٣٩١صيام......... وهو المدينة قدم أنه يفيد اليهود® فوحد المدينة دم ق. 
١٣٩٢ ّ ١ ٠ الحاهلية؟ وأهل باليهود تشبها عاشوراء ليوم صومنا يعد شل 

٣٩٢... منسؤوحة؟ اللام عليه مومى وشريعة عاشوراء يوم نصوم كيفا 
٣٩٣........... بخلافه شرعنا يرد لر ما لنا ثرع قبلنا س شممع قاعدة! 

يصامما يكون أن ينبغي بل كله، الحرم شهر صوم السنة س ليس 
٣٩٤شحثان س يمام مما أقل منه 



اوض_تإبفهرس 
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٣٩٥.. صاما® التامحع يوم ®وأصبح عنهإ؛ افه رصي عباس ابن قول سنى 
صومإل العاشر اليوم صوم عن يعدل أن يريد ه الني كان هل 

٣٩٥محرم؟ من الخاّع اليوم 

عاشوراءيوم صيام ق الكتاب أهل محالفة ق الّثي. ناحر لماذا 
٣٩٧.......................... الدية؟ قدم ما أول يصومه كان أته ْع 

اسالنيفعله ا ومالصوم، وقت بدخول الناس إعلام مشروعية 
٣٩٨أصل له ماما 
٣٩٨.... للحور...................١. للأيقافل بالدف الضرب حكم 

٣٩٩.... ٠١٠........الماضي؟ الأمر ل اممه® شاء ررإن يقالت أن يمح هل 
٤٠. ١٠...٠١١............عليه ليتمرن بالصيام يزمر الذي الصي حد  ٠

ارنبمنصفا أولادهم تصويم س الأباء بعض يفعله ما حول تنبيه 
٠٤٠ الصيام ليتعودوا 

٤٠١العهن من اللعب انحاذ يجوز 
امتعإئا؟محوز فهل افه لخلق مشاب٠ة الأمحلفال ألحاب صارُتا إذا 

١٤٠ ذلك، ق الشخ ورأي 
بدوناك الإموحب النهار أثناء ق الهلال برؤية البينة قامتج إذا 

٤٠٢قضاء 

اسالنأن الفطر عيد يوم صوم تحريم من الحكمة قال• من خطأ 
٤٠٤............... ذللث، ق الصحيحة الحكمة وبيان الرحمن، صنوف 

٠٤ ٤ . .....١ ١ ّ.٠ ... ؤ........٠ ّ ١ ّ .. الأضحى؟ عيد يوم صوم حرم لماذا 
٤٠٥يلزمه؟ فإذا العيد يوم صيام نن«ر من 
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قالفقهية بالأحكام الناس ذكر الإنسان أن المشرومة الأمور من 
٤٠٥............................ مواعظ..... محرد تكون ولا الخطب، 

ذروبين العيد، يوم فوافق يوم صوم الإنسان ذر إذا ما بين الفرق 
٤ ٠٦............................. كفارة؟ يلزمه وهل العيد، يوم صوم 

٤٠٨•••••••••••••••العيد يومي صوم عن الهي رووا الذين الصحابة 
٤٠٩.........................سيت؛i.^،؟ ولر التشريق، أيام هي ما 

٤٠٩ّ.....................ؤ.. التشرح؟ بأيام التشريق أيام نمى لماذا 
٤٠٩••••••••••••••••••••••••••••••••ذبح؟ أيام الشريمح، أيام جيع هل 

٤١٠........................... ٠ التشريق. أيام ق المهللمق التكبير ,حئ 
٤١٠ذلك،... ق الشيح ورأي العيد، أيام من التشريق أيام العناء بعض عد 
أيامفوافق متتابعين، شهرين كفارة واجب صوم عليه كان من 

٤١٠•••••••••••••••••••••••••••••••اكثريق؟ أيام يفطر فهل اكثريمح( 
عنيشغله لا حفينا موالا يكون أن بشرط الهلائف٠ سؤاو( محوز 

٤١٢عبادته 

٤١٢الطواف............................ي الكلام جواز عل الدليل 
٤١٢••••••••••••••••••••••للتحريم ليس الخمعة يوم صيام عن المهي 
قالشيخ ورأى ذللث،، عن الهي وشذوذ السنا، يوم صوم حكم 
٤١٣ذلك 

انرمقأيام ق الخمعة ليلة الإطعام س الناس بحض يفعله ما 
٤١٤له أصل لا غيرها دون 

٤١٤.......... كراهة فلا الإنسان يصومه يوما الحمعة يوم صادف إذا 
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٤٢٣.فدية؟ الآ•حر رمضان بعد ما إل رمضان قضاء أحر من يلزم هل 
٤٢٤يقفى؟ متى دائم سفره من 
متىتن، ولدها أرضعت ثم حاملا، رمضان ق كانت من 

٤٢٥تقفي؟ 
٤٢٥........... أولا؟ النوافل تصوم عنها اش رضي عائشة كانت هل 
٤٢٦.......... شوال؟ من مسا تصوم عنها افه رضي عانشة كانت هل 
قلبالصيام يمملؤع أن رمضان من قضاء عليه لمن يجوز هل 

٤٢٦.ّ.بّبّّّّّب٠ّّّ.ّ.....٠٠٠....ذلك ق الشيخ وترجيح القضاء؟، 

٤٢٨سمصولالت؟ 

أوالوجوب، هوعل هل ا؛ وليه عنه ررصام النبي.I قول 
٤٢٨أوالإباحة؟ الاستحباب 

أويثملبالنير هوخاص هل صيامءا رروعليه ه؛ الّكا قول 
٤٢٩الثرع؟ بأصل الواجب 

الفقهل المدر عل صيام® رروعليه ه.' المي قول ل الصيام حمل 
٤٢٩لأمرين يصح 

قالماس وأحوال رمضان؟، من صيام ان الأنعل يكون متى 
٤٣٠ذلك 

انرمقصيام وعليه مالت، الل.ى موليه عن يصوم أن الول أبى إذا 
٤٣١فهليْلعمءنه؟ 

أنبجزئ فهل رمضان صيام أو ارة كفصيام البت، عل كان إذا 
٤٣٢وارث،؟ من أكثر عنه يصوم 
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وأدلةالّثي.؟ أولفظ تعال الله لمقل لفظه القدمى الحديث هل 
٤٤٩ذلك 

فولمن هدا يعد ه الض لمقل القدسي الحديث إن قلنات إذا هل 

٤٥٠.....تعال؟ايله لمقل ليس واللفغل افه، قال الني يقول كيف 
هو،من لفثل القدسي الحديث لمقل ق يبحث ألا الشيخ رأي 

٤٥٠لأمرين وذلك 
٤٥١عنه...اض رصي هريرة أي حل.يثا ق الذكورة الصيام فقائل من 

وخلافل،ا، ررفإنه I القدسي الحويث ق تعال اف قول معنى 
٤٥٢العناءوذلك 

٤٥٢ا.اّ....ا..ؤ.ب.ب...... الغلالم؟ صيام أجر من للمفللوم يقتص هل 
٤٥٢مراءاة؟ الصيام ق يقع هل 
٤٥٣...عليهامحمل فإنه متاقضة بدون التعدية الأهوال النص احتمل متى 
٤ ٥٣المسك؟.....رح من اش س أطنب الصائم فم حلوق كان لماذا 
يكر0ه أنعل ه عنالق، رصي هريرة \لي بحديث يستدل هل 

٤ ٥٣ؤ..... ؛. ....٠ الحلوق؟...............رائحة فلهور بعد الأسياك 

٤٥٤؟ّ؟ّّّّ؟ّ.؟ّ...ّا.اا........ا العاماJن وتفاضل الأع،ال، تفاصل 
٤٥٥...٠................. الدارين؟ ق للإنسان جنه الصوم كان كيف 
هنفتكون ان الإنأن الغالب أن مع حنة الصوم كان كيف 

٤٥٥صيقة؟ 
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٤٥٦ثلاثة الحلف أساب 

٤٥٦بفطرْ؟ الصائم بمرح لماذا 
٤٥٦................. يفهلره فرحه عند استشعاره للصائم ينبغي الاJي 

٤٥٦بصومه؟ الصائم بمرح لماذا 
محمحىالمسك ريح من الله عند أطبب الصائم فم حلوق كون هل 

٤٥٧القيامة؟ بيوم 
المشروب،يشمل طعامه،، ررييع القل.را،ىت الحل.يث، ق تعال افر فول 

٤٥٩ذلك عل والدليل 

٤٥٩.... أحله؟ من وطعامه شهوته ييع الصائم أن عل تعال اممه نص لماذا 
٤٦٠............. الثيان؟ باب من يدحلون الذين بالصاى<ان المراد ما 

٤٦٠الصيام؟ أقفل هو ما 
١٤٦١ الصائمون؟. منه يدحل الل.ى للباب اويان اسم اشقاق وحه ما 

مجلل يوما صام ررمن الّكا بقول الراد ق العلماء أقوال 
٤٦٢ذللث، ق الشخ ترجيح اممه،، 

٤ ٦٣..........ّ.٠ ٠ ّ ٠ ّ ّ .٠. حريما،،ررمبع؛ن ت بقوله المراد 

٤٦٤....ّّّّّّّ .بالخريف؟.لأ....ا........السنة عن العرب تعثر لماذا 

٤٦٤..الخريف.؟ الدين آجال ويجعلون ذممهم، ل ستدينون حفاروالقبور 
٤٦٥..٠ ّ . ّ.....٠ ... ّ.٠ ذللث، عل والدليل الصيام، لصحة الية اثزاٍل 

٤٦٦الفجر طلؤع قبل نية من له لأبد الفرض صوم 
٤٦٦....... ٠٠ؤع.............كل ق الية وحكم نوعان، الفل صيام 



اتك^تابههريس 

٤٦٦...... الفجر طلؤع بعد الصيام نوى إذا ا،لهللق الفل صحة شرط 
٤٦٧الصراحة لف الهدى من 

الصومصائم® ®فإل ال؛ي قول ل بالصوم يراد أن يمح لا 
٤٦٨اللغوي 

٤ ٦٨لكيم بالية الهلق جواز 
٤ ٦٨العيش................... صيق من ه الٌثي عليه كان يا صورة 

ولافرضها الصدقة يأكل ولا الهدية، يأكل أن ه لم محوز 
٤٦٩شلها 

٤٦٩الزاتر إكرام 
اضخلق حس من صورة 

٤٧٠هوالئيس؟ ما 

٤٧٠... ١١١...عنهااش رصي عائشة لقلب اض. تعلييب من صورة 

رضيعائشة به إليه جاءت الدى الهلعام من . ام، أكل ئاذا 
٤٧٠اشمحها٠عأنهكاjصاء؟ 

ذلكل كان إذا أحيه مأدبة من يأكل أن نفلا صام لمن ينبغي 
٤٧٠..٠. ١ ؤ ّ ّ ّ .. ٠ ١ . ّ. ّ. ٠. .٠. عليه...... للمرور ؤإدحال لمله، تهلييب 

وهلاؤل؟، صكان بأنه عنها اف رضي عائشة . ام، أخثر لماذا 
٤٧٠المن؟ من ^ا يعد 

قالعلياء وخلاف الزوال؟ بعد بنية الفل صيام نية تصح هل 
٤٧٠ذلك 
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فأكلالأسن يوم أته وني الأثنين، يوم صيام عادته من كان من 
٤٧٧صومه؟ يتم فهل نامحميا 

٤ ٧٧أحرى............... مدينة وقت ل القويم عل معتمدا أفطر إذا 
٤٧٨بعدها)إلا( اق أن المافتة علامات)إن( من 
٤٧٨...■•••••••••••••••••••••كاملا؟محرم شهر صوم ين هل 
يصومكان المي. أن ي البخاري رواية محمل أن يمكن هل 

٤٧٩................ّّّّّّ.. غالبه؟ يصوم كان أنه أن عل كله ثعبان 
٤٨٠والفهلر؟............. الصيام ق ه الثي حال اختلاف مب ما 

٤٨١ءؤءؤ........ّّّّ........لماذالميكنمهيصومثعبانلكله؟ 
٤٨٢... انتصف إذا شعبان صيام عن الهي حديث عن العلياء جواب 

٤٨٤■■■■■■■■■■■■■■■تملوار؛ حتى يمل لن اممه ررفإن المي قول معنى 
٤٨٥ؤيركه...................... عمل ق يمع أن ان للأنينبغي لا 

يلحقهمفهل تركوه ثم صالخا عملا لوفعلوا العامة! موال سبب 
٤٨٦إثم؟ 

كثثر؟عمل أوعل قليل، عمل عل الأسان يلءاوم أن أمحل؛ أبميا 
٤٨٦حقيقة؟ وجل عر الله محبة هل 

٤٨٦..اّ..بّا..ؤ تحال.............. ض ا صفات ق التحهليل أشل منهج 
٤ ٨٧............ ٠ ٠ ... التعطل......٠ أهل فيهيا يقع اللذان المحذوران 

٤٨٧تعال فه المحبة لصفة التعطل أهل تحريف مب 
قولي—دلك الراد هل القانلءا يقول ارحتى الصحارى1 قول ق
٤٨٨القلب؟ ازأوقول اللم
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٤٨٩السائل؟........... لسؤال اممه رحمه حيثر بن محعيل. جواب نوحيه 

رحمةبل يكون أن عنهإ اممه عمرورصي بن اممه عبد تمنى الاذا 
٤٩١مهفيما.راكل؟ 

٩٤ ٢ ّ . الدهر. نمق صوم من أفضل ليس الدهر صوم أن عل الدليل 
التزمما مقابل عل تهللق قد فقط، الواجب عل لاثهللق الرحمة 

٤٩٣نفلا كان ؤإن الإنسان به 

٤٩٤...............ا.ا...ا. . Jbلتشد يا ابتل ه نفعل الإنسان شدد إذا 

٤٩٤.كره؟ ق عنه عجز ثم شابه ق عملا عمل إذا الإنسان يلام هل  ١
٤٩٥....ء؟.؟؟ب..بلأ.. ١١١......ليال مع من أقل ل القرآن قراءة حكم 

٤٩٦...................... امع؟.ا..محوعاق الدهر سمام 
الدهرصوم عن بالنهي المراد إن العلمت أهل من قال من عل الرد 

٤ ٩٧. ..٠ ٠ ّ...٠ ّ... ّ. ّ. . ّ ّ. ١ ّ التشريق وأيام العيدين يصوم كان إذا أنه 
لهمحصل أنه الحسنات به تضاعف ما فعل إذا يضمن لا الإنسان 

٤٩٧الثواب ذلك 

٤٩٨.............الأبدء صام من صام رالا ه' الني لقول آحر معنى 
٤ ٠٩٨ ..١ ٠ ٠ ّ ّ. ّ ..٠ ّ. . ١ ّ. ّ المحمودة الحمال العدومن لقاء عناو الثبات 

لأفى«......ه؟؛إذا الني.فيقوله:»ولأيم أثارإليه الذي المعنى 
٥٠..المغرب؟ صلاة يحد يتام أن الليل نمق إل ان الإننوم من ألايلزم  ٠

أنالأفضل زكن يوم، أي ق الشهر من أيام ثلاثة صيام محوز 
٥ ٠٣البيضن أيام ق تكون 
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تكونأن والأفضل يوم؛ن بصوم أمره الثي. كون عن اُبمواب 
٥٠٥ثلاثة؟ 

٥٠٥.يقضيه أن فاته إذا له ينبغي فانه عليه الإنسان يداوم الذي الثيء 
٥٠٦......... تصوم؟ كيف ماله؛ من موال من المي. غضب لماذا 

٠٥ ٦ ّ فائدتان.......... الني. غضب لما محه اممه رصي عمر وفول 
ولرالصوم رد يعنه اممه رصي حمزة عمروبن كون عن الخواب 

٥٠٧الض.؟ ينكرعليه 

٥٠٨•••••••يؤمن؟ ؤإفطار يوم صوم عل يقوى M المي يكن ب لماذا 
علاعتراصا لللائ،اأ قوانا اممه أن ررليت الني قول يعد هل 

٥٠٨القدر؟ 

أيىبحديث للبي. مولدا يقيمون من استدلال من العجب 
٠٥ ٩ .١ ّ..٠ ّ .٠ ّ..؟.٠  ٠٠ّؤ.٠ ؟. فيه<ا ثلدت يوم ررذاك عنه: افه رصي قادة 

الآوجءاسفيمدضسضجاهم...ب..بت-ب؟-ه
رحمهثعبة رواية ق النه رحمه لم مالإمام رآه الذي الوهم وجه 

٠٥١ الخميس يوم صيام ل اممه 
هملراوأنزل و. الني قول من الاثتتن يوم صيام اتمحاب وجه 
٥١١ف؛ه« 

٥١١.... الأحر؟ له محتسب فمش النهار من الاثت؛ن يوم صيام نوى إذا 
.............اشتقت؟..................ومم الشهر، مرر هي ما 

٥١٤الحومءا... افه شهر رمضان بعد الصيام ررأفضل الّك،.I قول معنى 
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٥٢٦المحل.............. عل الزحرفة وأثر عرومة، اجد المزخرفة 
علومحرصون الحاصر، الوقت ق اجد الميعمرون ^^٠ ٠٧١

٥٢٦صواب........................ عل لسوا طاتالة بأموال زخرفتها 
٥٢٦......... الماجد زخرفة من الحهال بعفى يه يستدل عإ الخواب 

يتخذوألا بالحهة، اكل مياشرة الجود ل للمصل المثرؤع 
٥٢٧حائلا الإفان 

٥٢٧ؤ.. ؤ . عليهاما لإزالة الصلاة ي الحهة مسح ترك الثنة كون وجه 
٥٢٨ س

٥٢٨ام أقثلاثة المائم يرام ما 
٥٢٩..... يومها ق رأى ما ص، عل جاءت الرؤيا رأى إذا الناس بعض 

٠٥٣ ١ . .٠ ّا ّ... ّ .. ٠ ّ.. ..٠. ٠ باسمه ه نفعن الإنسان نحدث أن بأس لا 
معتكفهمن خؤج العتكش أن يوهم الذي الدليل عن الحواب 
٥٣٠رمضان س يوم آخر صيحة 
٥٣٢الحرّلأ.لأ...................المخاصمة علأن الدليل 

١٥٣٢ ...٠ .......٠ ٠ ؟ منه أعظم محر به وحصل خثر، به فات لأمر مثال 
٤٥٣ . ... ..٠ ٠ ..٠ ٠ القدر ليلة يصب رمضان س الأواخر العشر يقم س
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الاعتكافكتاب 

الهسهالفانية 

٥٣٧والشرع............................... اللغة ي الاعتلكف مض 
٥٣٧ئكمالأءتلكف 

٥٣٧...... .١ ٠ ٠ ؤ ؤ...٠ ..... ء.٠ القدر. ليلة نحري الاعتلكف من الغرض 

٥٣٧... ......٠ ..........١ ....٠ ١ ١ يكون؟ ومتى الاعتكاف؟ بمح أين 
٥٣٨. ٠ .....٠ ٠ رمضان؟ من الأواخر العشر غير ق الاعتكاف ين هل 
الاعتكافنوى أن السجد أراد لمن يسن قال: من قول عل الرد 
٥٣٨فيه لبثه مدة 

قأويوما ليله اعتكافه ل عنه الله رصي عمر حديث عن الحواب 
٥٣٩الحرام المجد 
عه٠ ؤ مشن تك، لا عه ٠ فما، ذن ُأ قل العادات , *يعص قاعدة: 

٥٣٩.ّ؛..ّب..ّ.......ّ.ءّ........... ٠٠٠.إ........أر..........س« 
٥٤٠......... ٠٠٠............الحوابءناءتكاف،همهفيشوال 

٥٤٠••••••حياته؟ آخر ل يوئا عشرين ه الني اعتكاف عن الحراب 
٥٤١الاعتكاف، قضاء حكم 
٥٤٢المعتكف خرؤج أقسام 

٥٤٢ّ ّ ّ ّ ٠ ء ء ّ ء به؟ا....... اشلق الاعتكاف ي الأسثاء ل يشترط هل 
يقرأأن له أو القرآن قراءة عل يقتصر أن للمعتكف الأفضل هل 

٥٤٢الكف؟ 



اوءمم_،ابفهرس 
ء=^ً=^^=^=ًْ^ءًًءًًء^=^^^^=ًءد=ء ٦٠٨

معبس، خاص مكان المجد ق كان إذا للمرأة الاعتكاف يحئ 
٥٤٤وبس عل4ن الفتة أمن 
٥٤٥اكالح..................... حلب من أول اشامد درء أدلة من 

قدعنهن افه رمحي زوجاته رأى لما الاعذكاف الني. ترك لماذا 
٥٤٥أ-متهن؟ ضربن 

٥٤٦... الفجر؟ صلاة يعد ^، Jbس الني كان الذي ، هوالمعتكفما 
هوهل الني.، تض ا،ل-رر* ®وشد عنها؛ اممه رصي عائثة قول 
٥ ٤٧...... ؤ.٠ . ......٠ .٠ الاجتهاد؟ ل المالغة أو الماء، ترك عن ياية 

٥٤٧همستحياشلسسب..س........بب.س..... 
منأكثر رمضان من الأواخر العشر ل محهد الني. كان هل 

تيميةابن وفول رمضان؟، ق العشر من غره ق أو الثنة، حمح 
٥٤٨اضفيذللث، رحمه 

٥٤٩..........ا.....ا؛...؛ الحجة؟ الميهصومعشرذي 



فهرس
ً٩٠٦^—

اتبموضوعاتفهريس 

انهمكاةكتاب 

اسضهةاتيصؤع 

دونخمثة»يشفإ اش مالزئوو ا-قدري( )أنونعد - ٩٧٩
ولافيادوودودصدقة، حمس ولافيادوو صدقه، أوثق 
٥صدئه<ا أواق حمى 

أواقحمى فياذوو ررثش افه ونوو ثال، اممه( عد بى )جابئ -  ٠٩٨
٨• .• صدق.٠ الإبو من دود م يوف محيا ولبمن صدقه، الورق من 

١٠الئئر أونصم، الئئؤ فيه ما اب با 
١^نمتؤ ٠لفةا ١^رو زن  Jli،( ٥١١يد ;ن )^1^ -  ٩٨١

١٠.......... ٠ ٠. ااعث>راا نصف، ئالثاته نقي يمحقا النشور، والعم 
١١.. ١ ٠ ١ ١ ١ . .١ ١ ٠. ١ .٠ ؤ.٠ .٠ .٠ .٠ وقزمه عده ق المنلم عل ركام لا واد_، 

محواق،ه;محعلضقسولأ
١١صاوةة« قزمه 

٤ومنعها الز'5اة مدم ق باب '
مغت مميل ^٧؛>^، ١١عل عمر ه افه زثول بعش • )آبوهزيزْ( ~  ٩٨١٢

٤حمل ائن 



الكتابفهرس 
^٠١٦—ً==ًسءءً^ًًءس—^=

١٩سنينمثض..............
نمشالمس الفطر ركام مرصى افه. رسول أل ت عمر( رابن ~  ٩٨ ٤

ثلالأاسضاةامحم....ا.....ب...........................ها
٢١ ٠٠٠٠طعام مى صاعا الفطر ركام ننرج كثا الخيري(• )آبونسعيل■ " ٩٨٥

مؤنيزكاةممواصةبؤ.............ؤ....هآ
مزتوأى أف ^ ٠٥١١ُزكاة أنز ه  ٠٥١زئوو أف صز(: )١;,؛ -  ٩٨٦

٢٥حروجالثاسإلاتثْ 
٢٨......؟.ب........ب..ؤ.ؤ.....ب.ب.... ....... ١^^٠ ماغ أم باب ا

ولايهب صاحب مى ررما س!  ٠٥١١رسول مال رآبوهريره( ~  ٩٨١^
نةصمحث القيامة يوم ثان إلاإذا حمها منها ينئي لا قصة 

٣٠........ءاء.؛.؛...ب. م،فامماِومجمتم«
منر)ئا : اض رنول ئال اري( الأئصسافه عند بى )جايئ -  ٩٨٨

ماأكثز القيامة يوم جاءث إلا حمها فيها معز لا إبل صاحب 
٤١منم* ثع لها وهثد هط، كانت 

٤١٠الشتاة...........؛...ؤ..؛بؤ.....ب.ّ.ّ..ّ......... ■؛ابإنص.اء 
٤٣ااأزصوامصئبخا<<.... الق،رتول هال اش( عتي. )جريربى - ٩٨٩

٤٤. ٠ ........٠ ....٠ ٠ ....٠ ٠ ٠ ؤ الركا0 لايودى مس عموتؤ سييظ باب "

٤٤♦؟ه-)أثوم(هالزئولاف،ه:»ئمالأمحزوووزبالكي(<.... 



وعإوااإؤر؛ديهرس 
 ١١٦-===^-^===—=—===^^=^====

أحدالهتايأقل أو أرماةثئ0 س• اف رئول رأبوميرْامال — ٩ ٩ ١ 
٤٤عوأ......... لدين دبمارإلاديثارأرصده ث وعندي ثالق عئ 

٤٧الصدئة الرغيبِفي باب ■

٤٧٠يهب*...عندي داك أحدا أو أحب *ما و:. اش نمول مال )أبوير( " ٩٤

مثالةل أو يئؤ.ز( ءما اممه.ت رئول مال مس( بن رالأحش " ٩٩٢
٢٥ . ١ ....... ١ .... .....٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ..٠ ١ . ١ ١ ددالإراا ملأد4 إلا كثه أممه لهتا 

٥٥. ..٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ؤ ٠ بالخلف......٠ النفق ويشم النقمة عل الخث اب ب' 

١٠ؤJ٠تال: تبارك افه ررمال س! اش رئول مال رابوهريرة( ~ ٩  ٩٣ اي_ن٥ 
١٥٥............١  ١٠١...........١. ١؛ ..٠. ٠.٠عأوتاك<،.أئفق أئفق أدم، 

^^لثسكوإنممحصاأن
٦٠

»أظمثرمحقنظوثاث^
٦٠ثمممهءلعثاله...ء 

هملأهلك،أممته ارودث١ر اشرسول، يال، رابوهريرة( " ٩٩٥
٠٦١ .٠ .٠ .٠ ...٠ .١ .٠ ٠ ٠ ..٠ ...١ ٠ أهلاوثا،< عق الذي ا أجن أعظمها 

ألإقها الرء ب*"قمى س• افه رصول، هال، عمرو( بن )همداش — ٩ ٩ ٦
٦١..1ب...ب.. ٠٠٠٠٠طث،موه«...ؤ........

٦٣..٠.. اواثة.....٠. نأ أهله، نم بالمس، المممة ق الإتتداء باب ■



اوك|،ااراضاس، 
=—ًً^ً=ًً^ءًً===^تًقشم=ك٦١٢

،ِصَ كََ . َِ..  م ٦٣.................ررأكظوتية؟« سمواش.;

والأولادوالرؤج الأدنJيرن عل وامحدقة النممة محل باب "
^^^^^ينهثانوامح..ب.سسب........ى...َ...........بآ

رابح،ماو دلك رربغ، اممه وتؤو محال مالك( بن ~)آنس ٩  ٩٨
٦٧راح،، مال ذiكا 

رمأممهاصث(ئاونضلاهه: 
٦٨...٠؛...... ٠٠.٠...٠٠ؤ..ؤ.......٠.١أحوالك،آكا0أعفلملأجرك<ا 

منشسزيا يصدقن  ٠٠اف،زئول هال افه( عبد امزأْ ١—)زيثب، ٠ ٠ ٠
٧٠ ٠٠... ٠٠..............٠.........٠٠١٠١.ولوس اشاء 

ماأجئ فيهم للئ، ررشم، اش.ت ننول هال تلمه( ١—)أم ٠ ٠ ١
٧٣ي أممت، 

أنمىإدا المنلم ارإل ه■' افه رمحول هال التدري( )آبومنعود — ١ ٠ ٠ ٢
٧٤.........٠....... صدهه«له ^١^؛، عقسثها وهو ممه أهله عق 

—أوت—راغبه وهي عؤ يدمت، أمي إف اممه، رمول يا )أنإء(ث — ١ ٠  ٠٣
٧٥ب.ب.ب.ب........................ رردمم،ا هال! أياصلها؟، راهبة، 

٧٦. .٠ ...٠ ّ....٠ ّ. . ...٠ ٠ إثه الستح عن الصدهه ثواب وصول باب "
٤١اله، زئوو ؛L هماو: . \و زيلا أة رثائثة(: - ١ ٠ ٠ ٤

ثوو،5ئئستاوأظنها ولم°ووص، ثنتها، اهتلتتv أم 
٧٦.................... ر؛ثعم٠، هال؛ عنها؟، يصدهت، إذ أحر أهلها 





اوك_اؤاب،تهرإس 

٨٧............................................. منه...،، 

االأشومتصص:مو\ونثوواش: لإها-)مميرة( 
٨٨ومص...>< اناو 

١^^:هاورثوو ا'-)هممحة( ٠  ١٣
٩٠......ب.َ.ؤ.... ٠٠٠أظالأنازانمنالدكبواث..«...

٩١......٠٠٠اكهبومثثه1.......اي من الفدمة موو ■باب 
مىبصدمة أحد ثصد.يى #؛،I اش.ت ونوو مال )آبوهريرْ( " ١٠١٤

الئَخمنس^ض:ءافُيض-بجأخئها 
٩١'5ادئممئ0..ا، وإر(

الطيب، اه إن الناس، ررأقيا افه.ت رنول، مال )ابوهريرة( ~ ١ ٠ ١ ٥
يموبجيا...«.؛.........اباب.ب................؛..........مه

طّ-أؤصةكثأفيا-باب 
٩٦النار من حجاب 

١٠ أومنغم انتطاغ ررمن افه زئول مال حاتم، بن رعدي " ١٦
٩٦؛٠؛٠.٠٠٠٠٠........٠.٠بجبميينز«٠..

مندثارْ، مس رجل، ررتصدى اش ننول مال رجريرآ - ١ ٠ ١ ٧
٩٧ا؛ دنهمه-

شصعن الئديد والنهي، بما ممدي بأ-مة الحم، باب ا
١ ٠٨مل....ب............ا......؛.اؤ.ا.ببب........ب...... التصدق 



وماتمسالو فهرس 
= ٦١٥ً—سً^ًْ-ءدًء—ءسًًءء 

٠٨...............................يالصدمحة. )ائومنعود(! — ١ ٠ ١ ٨ 

٠١ اشحة محل باب ■
ار1لأنجل:نعأفوماَلرترواه.: ا-)أثوي:رة( ٠  ١٩

١٠.............أجزها__p<؛ إل بئس، وريح ئندوبص يامه 
عدتمنحه مع *مص اش.ت زئوو ناو )ابوهريرْ( - ١ ٠ ٢ ٠

١٠بصاوهة.ؤ،ا احن، وو بصدمة، 

١٢.٢٢٢•lب^sJشن١سى...............سسب.بص..
كمثلوالصدق النفق ررمثل النه.• ونول هال هريرْ( )ابر " ١٠٢١

١٢نجلءلهجسان...« 

٢٠....١ يدعرأئلهاق الصدهه وقعت ثإو أجرالصدق ثبوت باب "
ررهاَلخثلآماس4^الاف.:

٢٠بصدهؤ...« 

روجهاست من يصدهئ والرأةإدا الأمتن الخازن أجر باب "
٢٢....... .٠ ...٠ ؤ...٠ .١ .١ ١ أوالمنو......٠ الصرح ئإدنؤ مسلة عي 

الأمبنافم الخازن *إن : ، ۵١ننول قال )أثوثوتى( - ١ ٠  ٦٣
٢١٠ينفد..« اJدى 

طتاممن انزأْ »إذاآمنت ١^ ننول فآو )■ثائئ(: - ١ ٠ ٢ ٤
٢٥..ب.ا.ا.................... يجاٍش«اوةثاللهاأجزها..اا

٢٦مولأم مال مى العتن. أمي ما باب ا



محرساس-ت،ب ٦١٦

راشا،^م(ئاوزيواش.:
١٢٦نصمان،، سكإ 

»لأنقمائزووبممحاأآ«ا-)مصة(:داوتضواش.: 
١٢٧................ى...س..نى...ى........ بملأطديم..اا

نجلو ووجخن انمي لأس اض ونول مال رابوئريره( - ١ ٠  ٢٧
١٢٩حو...ا، هدا اش، عد :ا اث: مديِفي اش 

>>ئنّظءادنمئاوتنوُلاشه: خآ،ا-)مئن:رةَ( 
١٣٢'صاج؟،، 

١٣٦الإشاقومصالإب.....ؤ.ؤ.؛.ؤ........ؤ.ؤ _J ■؛اب 

——او! لأ\و0ؤى اض وتول ل مال بكر( أف بث ١—)أنماء ٠ ٢ ٩
١٣٦علتالث،اا.......ؤ افه 3ثحهبى محمى ولا امحى، ~او•" اشص 

ثوناشلوَلأييراضلالفدم عل الخث ■باب 
١٣٩لإختمارْ....ب......ب.ب.ب.................ؤؤ...ؤ.?ؤ..........1. 

#ياتثاةانيات\لأمحيرنا-)أتوميرة(ئاو  ٠٣٠
١٣٩ثاة،،.ابرب...ب............ب.......... فريس ولو باربما جارْ 

١٤٠الصد.ده إحماء مصل باب "

>)ط؛مافُوش:زممحه:ئال اّآ*ا-)أتومحة( 
١٤٠..لأظوإلأف...اا 



اد>ضؤهطتفهرس 
=======—==^—==^^——=٦١٧

١٤٧الشحح الصحيح صده4 الصدمة أمحل أو بيان باب ا
صحيحوآث ررأذئصسدى اش رثول ماو )آبو^^٥( — ١ ٠  ٣٢

١٤٧.......................... الغنى« وئأمل الممز، نحثى ثحح، 
هىالعليا اليد وأف الثمل اليد من محو العليا اليد أن بيان باب "

١٥٠الآح1.ة...ب.ب...ب....ا........اؤ.......... ص م زأن اثس 
اهالحومنقاوتثوواش.ررالي مم'ا-)بواشين.ثثن( 

 ٠َْ

١٥٠التدالئمل.؛« 

ررتجدضداومحواش.:؛م.ا-)ميينحزام( 
١٥١ءره---« 

لحي—زمالاJ هدا ررإن اه:٠ زئول مال حرام( بن ١—رحكيم ٠  ٣٥
١٥١؛ ٠٠٠٠٠٠..خئؤْ«

باولأن إياك ادم، ابن رريا ه؛ اممه رثول مال أمامه( ١—)آبو ٠  ٣٦
١٥٣....٠٠١..........ؤب.ؤ.ؤ.تجك،ثأنلخةشئك((

١٥٤

لممهه حوا به افه يرد ررمى س! افه رثول قال )معاوية( — ١ ٠  ٣٧
١٥٤ازن(، 

١٥٥...... ١  ٠١..النألة. ق تلحفوا ءرلا اش رثول قال )معاوية( — ١ ٠  ٣٨

^»سبيالهُبختامحهو-)^( ١٠٣٧
١٥٦اوين(( 



الكتابض>س، 
==—ً——^==——=ًءمحمحًض٦١٨^=

محلأبموتيثلأءهمحئيىش.....يها
ال1ئيماوزنوُلاش.:محصبم ا'-)أنومحة( ا،'؟'

١ ٥٧اودييطوفعلاثص...«.................................
١٦٠■بابواهةاكمحلأاس 

ِهه. أِ .:■٠؛^ ب،ََ.ب ََ>,.- ,ت ب ِء ا.ْءُِِ/ث.؛• ، ء »لأ;زالاك1مشتمض؛•ا-)اينئت( 
٦٠........................ الأآوليسِووجههمرعهدغم،ا

ررتيثاواثزمائامحه:
١٦١...................ا...ب.بببب...ا.ااا ككراهإؤإينالم!..!١ 

أحدمكم،ثندؤ ارلأو اش زئوو يال زم( وراب " ١٠٤٢
١٦١......ا.ا.ا.ب............ قأحدجشم0،ثتصديىبؤّ..« 
»ا1لأم؛.ا-)ننف;نناسالأض( 

١٦٢اش؟ا، رثول تيايعوين 

١٦٠.٠.٠بجهاتآ)ه٠ب.٠ؤ........٠....ؤ.٠.ّب؛٠ّببؤ٠..بب.
إنرريامصه، اض وسول، يال، ئذار3االهلأئ( بن )مصه " ١٠٤٤

١٦٥كلأة«.؛..............ا.......ب....... 

١٦٩•....•.•ولاإئزاف طه عي من ض لذ الأحد وحة باب ■
لتئوواضهبجىاس،

١٦٩...ؤاV............٠٠٠٠٠٠^^^^^:صأمإفيِز.ءء..٠....
١ ٧٣..... ٠ .٠....٠ ....٠ ..١ ....٠..٠ ..٠ الدساعل الحرص باب'قراهة ٠



ايرضومات،هرس 
= ٦١٩——^——ٍ^^^ًًٍٍٍءء^=^ًًً 

علثاب الشح ،ن، راهلاممه.ت وئوو قاو )آبوهزيزة( — ١ ٠ ٤ ٦ 
١ ٧٣............................ وانالء العتس، حب او؛ص.' حب 

ائتثان:منه وشب آدم ابن ررتيرم :٠ الله وئوو قاو )آنس( — ١ ٠  ٤٧

١٧٥محلأتنمس'ممه.........ى............ 
ماومن واديان آدم لأبن رُلوكال افه وسول محال )آنس( — ١ ٠ ٤ ٨

١٧٥....................................ؤذوبافهضسداب،<

وادملء آدم لأبن ررلوأن اممه.ت ونول هال عثامن( رابن - ١ ٠ ٤ ٩
١٧٦إؤيخ.اا 

أمليراء الأئعريإل آبوموسى بعث )آيوالأسود(! — ١ ٠ ٥ ٠
١^١^،درؤوا هد وحل مته ثلاث عليه مدحل البقرة، 

١٧٦...................... هاداووْ. وهراوهم البصرة ييارأنل ألتم 
١٧٩............................. ض

كنرةض الثني ررليس افه.• رسول هال رآبومي-رْا — ١ ٠ ٥ ١
١٧٩.......................... المس" غش الغش ولكن العرض، 

١٨١الدئيا رهرة من ماتمج نحو؛؟، باب، ا
أحثيما لاواف،،  ١١افه.ت رثول هال الخيري( )آبوسعيد " ١٠٥٢

١٨١....... همغاممهُهاسرتيأفيا،< 



__ٍ_ٍٍ_^ٍئٍئ__ٍٍي^ٍاك^بٍ ٦٢__ 

١٩٢والصز التعمق محل اب ب■ 

منعندي ®مانكى ه! افه ونول مال الخيري( )آبونعيد ~ ١ ٠  ٥٣
١٩٢...................................... ^محةمحا« 

٩١ ٤ .................................. ٠٠والثناعي.. الكماف ق باب ا

ينضينم(ق1وزضواهه:»ئنس
١٩٤سأنلم،ورزى'قماما،ومنعهاشنإاتاه،ا.......ؤ............ 

محمدآل ررى اجعل رراللهم اممه.ت زئول مال رآبوئريرْ( - ١ ٠ ٥ ٥
١٩٤موئاء 

١ ٩٧ ٠٠.٠٠..٠١..٠. ١.  ٠.٠.٠ ٠٠وغلظه..محس نأل مى إعطاء باب ا
آوح_يمثوز( ررإئبمم الله رثول يال الخئاي—،( بن )عمئ — ١ ٠ ٥ ٦ 

١٩٧ظوف،ئتابج«لؤ........ؤ... 
^ك(:ممنيلإنثولاشنىنشرداآ

حيدهوردائ_ه ئجثده ^١؛؛؛(، يأذزكة ا-ث1ثسه، عليظ يجرائ 
>تاأرت ويد افه رسول عنق صفحة إل ثظرت ثديية، 
١٩٩اوداء خاط 

٠٢ ٠ ر)طث،هدالالث،«..... ا-)ابمزثينوف(د1لتئولاشه:  ٠٥٨
٠٢ ٢ ؤ.ب..........ؤ.ؤ............ب.ب إخانه عل محاق ثن ا؛ابأغطاء 

أخبوعبُه الثجسل لأعطي ®إي اممه رنول، مال )نعد( — ١ ٥ ٠ 
٢٠٢وجهه،ا....................عل النار تكبِو أو حنق منه إة 



ايوضوعاتهرس 
د ٦٢١—ً 

.....٢٠٧

ررفيشرجالأبمواشه:
٢٠٧ءأد......ب..............^.........

حرُب،بن تمياف اش.آبا ونول أغش حديج(ت بن )واؤع - ١ ٠ ٦ ٠
٢١٣.......ؤب.........ؤ...........ؤ؛.ؤ.......؛. 

....٢١٤

اش.رنوو آمن حكن يوم كاف لع منعود(ت بن اض )عد - ١ ٠  ٦٢
٢١٦ناتاوالسة 

٢١٨ؤصمات؛لم الخوايج ذكر باب "

يابنرايةاش. رثوو رجل أئى اف(ت عبد بس رجابر - ١ ٠  ٦٣
اطه.وزنوو فقه، ملأو دوُسا وق حئين، مذ ثئصزمة 

٢١٨.............اعدل! محمد، يا صال! الناص، يعطي منها يمبض 
وهوبالثمنعنه اش رصي غلأ بى • اقدري( )أبوتعد — ١ ٠ ٦ ٤

اش.رمول( ممتنها اف.، رسول إل نزيها بلههِق 
٢٢١مر ب؛ذأربعة 

أثرأومذ الخالق ثؤ ررهم اف.ت رثول، مال، )ابوتعي.( — ١ ٠ ٦ ٥
٢٣٢امح،:مأمسثبجإقاتي......................

٢٣٠ماّ.............................■ابافم.ضءو 



الكتابفهرس 

لومارئان آخر ررتثمجفي اش.ت زنوو مال )عيأ( — ١ ٠  ٦٦
٢٣٥فنب.«.........„.....ى.........ب............

٢ ٤٣.............والخيمة................. الخلق ثؤ الخزايج اب ■
—~اوت أمتي مى ثنيي ®إل اض.I زئرل قال )ابودر( ~ ١ ٠  ٦٧

تجاورالمنآل،لأ دنمبم-تس مذأمتى شفوذبمدي 
٢٤٣... ءنحثلجامأِسوه،خلامثيم، 

اكرآذ٠ممبمرiوJ افرئول مال آ ■حسب بذ رمهن - ١ ٠  ٦٨
٢٤٣..................................أّ،لأ:طو;ناهإ«

ثتوهاشموهم آلؤ وعل ه افه رمول عل الركاة قنريم باب ا
٢٤٥سدوننيبما.......اب.ب..................رؤر.ؤ.ر...ب 

نيا،ارم كح، لالحست*ئ، ه اض ننول مال رابوهريرْ، " ١٠٦٩
٢٤٥سواَلألأةزائ؟<(.................ه....؛...... 

مأجدأهل، إل رأملب ®إق ، ٥١رشول مال هميرْ، رأبو " ١٠٧٠
مأنسمالآئها\جهمأن

٢٤٧يالقيها(........................................صدمه ة5ول 

)اونلأأنقكونمنلزنرلاه.:
٢٤٨لامحا(( الئدهة 

٢٥٠'>ابلإجيلمتيشاثم.,,,....,...,,,,,,,,,,, 
الحاريبن ربتعه اجثتع الخارث(ت بن ربيعه بن الطيب رعبي " ١ ٠  ٧٢



وءإداايؤ|نر؛،رس 
٦٢٢ =

١^سين ذظ'^:^1 قالا: ٌ يد ;ن ؤالجز٠ 
٢٥٠......• الصدiioهدم عق مأمزمحا ثكلناه، س، اش رئول إل 

يمحيهاشم يلثي وتلم اممثعي صل لنيث الهدية بابوحة ■
الصدقهآل وسان الصد.قؤ إق0إئخذا ملمكها المهدي كال ؤإل الطين، 

لئلوحيته الصدقه وصفح عنها راو علته اكصدى مصها إدا 
٢٥٧............ ٠٠٠.عيه.وته أخد 

مسررمل و. اض رئوو نال ه( السل ووج )جويريه - ١ ٠  ٧٣
٢٥٧طنام؟(< 

يهيصدق ئآ البي. إق بريرْ أهدت مالك(ت بن )أنس " ١٠٧٤
٢٥٧..................... هدثه(( ذتآ ط1بقه، لها ررئؤ ممال: لهاثها، 

بهممدق ما هدا مميل! بمر، بلمخم . الحم، وأمحا ت )لهائثة( " ١٠٧٥
٢٥٨ارهولهاصد.؛ة،ولتاهد.يةاا.............ا.ا.. لهلبريزة،ممال: 

مآتثت؛االصدقة، مى يثاة اممه. رمول إو بعث، : قطيه( رأم " ١ ٠ ٧ ٦
،:JlJلهائثّه ^إل اممه رسول جاء نلتا د.ئء، منها لهاتثه إل 

٢٥٩.......... ^تمتيآ؟«،ثالن،:لأإلأألب;ش. 
٢٦٠.............١١■؛اب،ئثولالىالهدثهوردهالثا:ئهب.ب.؛...؛.ؤ.

نإذقلمه، نأل بطعام أي إذا كاف ه الحم، أة ■ رابوهريرْآ " ١٠ ٧٧
٢٦٠ظ:ظء:الكِم••••••••^ 

٢٦١قضذق آتى لمن الأعاء باب، ا



الكتابفهرس 

1و°أأثاة \شها1\ ننول كاو أزق(: م ئن اض )محي - ١ ٠  ٧٨
اْأباأب-وأولدأئعليهم®، صل *اللهم ياوت بمدنهم 

٢٦١ررمصوضممأؤق«................. ^^ل;
٢٦٣...................٠٠٠٠٠الثاءيئآأ:علإاثا ■

ااإذاثماكئيىممتشولافه:
٢٦٣يئبمدرعئكموهوعثكمراصن®.....ا...ا.ا.ا.اؤ.اب...ب.... 







ربتاادوف|قهوس 
= ٦٢٧ً—سًدًً—^^ًًًً^^^ًصً^^ً 

صلاةالصتحوقت الصومودحوو ق الدحوو من الأحكام 
٢٩٩وعيذلك 

دتريض،وناديك ءإو اش ونوو ماو حاتم( بن رعدي - ١ ٠ ٩ ٠
٢٩٩.......................... الام،ثثاصالبجار(، 

بمأنؤ ؤد؛لوأ^^^١ الأيه؛ هذه ثزلت لثا ت شني( بن )نهل - ١ ٠ ٩ ١
Jl i : 0الثيل:أخدقا

٣٠٤ينثينه،.............. حش ثاكز أنوي، وحبما أنص حينا 

ارإ0لألأبجذنهل،داَلنئوواه.: آ؟،ا-)صداش;نني( 
٣٠٦؟.ا.ٌ.٠. . ١٠٠ثكلواوائربواحرس.ةارايأذيى١^أمههتوم،، 

ررلأ:ظكايمأذلأساه.:
——أوماوت يودو هإثك ثحورْ، من يلأو نداء أوماوت- — بلال 

٣١٣................. ئايهئم® ويوقظ داو«ئلم، لوي بليل يّاؤي 
أحدكملا ٠ اف.ت وسول مال جنيين،( بن )تمنه — ١ ٠ ٩ ٤

٣١٤....... حربمتيز،، التياض ولاهدا الثحور، مى بلال نداء 
دأخر0ؤاشتحثاد_، انتحتاخ وئآكد الثحور محل بائح ■

٣٢٠الفطر دثنحيل 

٠٣٢ اثمحورثتئ«..... جوا؛ظنو ا-راس(قاوزنولاش.: ٠  ٩٥
صنامنامابى يصل ١٠ه.' اممه رثول مال العاص( )عمئوبن — ١ ٠  ٩٦

٣٢١مالأاص،هام«............................ 



اوك^ابههرس 
ً=ًً—ٍدصًًءً^ٍ==—^ًء ٦٢٨^

إلئمنا لسإ ه، اض زئسوو مع كثنو\ ثابت(! بن )ؤيد ~ ١ ٠  ٩٧
٣٢١الفلاة،ئلت;ئالكفقدثتا:ها؟،ماو:ي1ة....... 

مابحم اثس لايزاو ٠ اض.! وئوو ثاو تني( بن )سهل ~ ١ ٠  ٩٨
٣٢٢اك>« ءخاووا

jOjiil ،) أصحايت، مى وجلان i..الإطارأحدمحايعجل محثي
٣٢٤الصلأْ.......... ؤيوحر الإظار يوحر والاحر الصلأْ، ؤيعجل 

٣٢٥الئهار................. وحرؤج الصوم ائقصاء وثن يان باب ا
طاصوأذ:>اءاث،

٣٢٥..........ب....ب..ؤ..ب.ب.ب ^صسصتجاثابم(
اإ>ويلان! ر>يا اف رئول قال ( أيبن )نداف - ١ ١ ٠ ١

٣٢٨داخدخ)نا...« 

٣٣٢مضالوامحمّر.ءّرب..؛.ب....ب..ؤ.ب.ؤ.ؤ.ب• -باب 

٣٣٢............ا..ّّ.ّ...بب.ب..؛.؛ب.ب......ب...ؤ. 1ءكإمح«
٤٣٣ ّ. ٠. .٠ؤ...ر الوصال....٠ ■عن ه افه رتول تش )آبوهزيزة(؛ — ١ ١ ٠ ٣
مممتئحئت زمقاف، هيصلِق افه ونول كاف رآنس(؛ — ١ ١ ٠ ٤

-،IIرهطا، كنا حتى ابما، ممام آحر رجل وجاء جبه، إل 
٣٣٧خز:بجئزواص.....ب..ب.... ه، 



ايوثوعاتفهرس 
= ٦٢٩ًًًًًْءً—^^——ًًًًًٍ_دً 

٣٣٩يهضالإض\وتجم.............. يافأ )ثاظ(: - ١ ١ ٠ ٥ 
محمصمحثنثملطلمْتحثك

٣٤١شلأتئ 
َُِِّْم ٠ ََ ُ,  ٣٤١.ضائأ زم س إس ثمل س اش زئول لكف )_(; - ١ ١ ٠ ٦  ٠

٣٤٤^ضواه.بملنئزضاتم.............. 
ٌُنألسمواه.:وقو

تلمه،لأم مد0،ا ررتل ه؛ اش ومول له مثال الصائم؟، 
٣٤٥دلك،........................ يصغ ه افّ رقول، أف إآ؛لموكث 

٣٤٩المجروهوجنب..............علته طاغ س صوم صحة باب، "
طم،ييامذعي الضءثفخ  015"ننة(:زأم )خائئ ١- ١ ٠ ٩

٣٤٩...ئأبموم 
وأناالصلاة تدا ا ®وآنه■' افه رثول ( JlJ)عائثة( — ١ ١ ١ ٠

٣٥٢ينت،هآصو؛« 
احتلام،عتر مذ جنبا يصبح ه الله رثول كاف نثمه(ت )أم " ١١٠٩

٣٥٢٠٠٠؛ئأثئوم 
ووجوُبالصائم عل رمصاف ثبمار ابقاعي، محربم بابمحظ ا

وقفواشر الوبر عل نجب دأث1ا دبجا، قيؤ المحى ال،كمارة 
٣٥٣ب.؛ؤ.........ؤ.....؛.....لأ.لأ..ب.ؤ.... وذقةاكرش:مغ 

رثوليا هلكت، يثال،؛ ه، العي إل رجل، جاء ١—رآبوهميرْ،• ١ ١ ١



الكتابههر،س 
ًً^ًً———ً==ء==^=ء=ء=^٠٣٦ 

٣٥٣ثسءتيقونضاو لروئأهك؟((،ث1و: ئ1و: اف، 
هالاحرمت، ممال! س، افه وئول إل وجل جاء )عائشة(! " ١١١٢

ثياوا،ومصاف امزأقِق وطئت دال! لاوم؟(<، اطه:٠ وئول 
٣٦٤...................................... رردصث.يى،دصديى،اهال! 

عزل شنافر رمصان ثهر ل والفطر اظوم جواز باب ٠
ئلأأطاهه أن الآءصال وأن منحاJتلإ٠ نمنم ^١ منيتة 

٣٦٦بمطر•.•••••••••••••••••••••••• أن عليؤ يشق ولذ يصوم أن صرو 
زمصان،المئحِفي عام حرغ افه. رسول أف عثاس( رابن " ١١١٣

٣٦٩هءثامضجاصلإءب.ؤ.ؤ.......ّ..ؤ.ؤ.؛.؛...بؤ..ّ 
ضام،ئد الناس \ذم ٠ قيل افه( تي. ئ )خار " ١١١٤

١^١٣.....ا.ا.ا.ببب....ّ.ّب العصاه(( أوكك الئصاة، ررأوكلث، ممال! 

ثاوزئولاش.:محِسالإأذه\\\-)ججسا 
٣٠٧٢ئصوةواواثمر« 

عئزهلمت افه رسول نع عزوثا الخيري(! نعيد رآبو " ١١١٦
يمّن،هلم اظز، ؤمنانس همنامذصام، مذرنتصاف، مضث، 
٣٧٤ة.................. الئام اشوم لألا اقز، م القائأ 

نمولمع تاهنثا اطه(! عي. ين وجائز ا■قلوي، رآبونعتد " ١١١٧
هم_s يعسبح نلأ الممطر، ويمطر الصائم، ثصوم ه، اطه 

٣٧٠ءبمض 





ههرس
ٍٍ__ءً===^_^ًٍ^ً—ء=^ً ٦٣٢^

منيوم عاقوزاء #إن ه: اممه وتؤو ئال عمن( بن اف )عد - ١ ١ ٢ ٦ 
٣٨٦محماف،ا 

اف،.بمومهرثول لكف هويوم إي منعود(ت بن افه )عد — ١ ١  ٢٧
٣٨٨ومصال................................... نهر ينزل أف مل 

يومبمنام يأ0ردا ه اض وتول كال ت تمت©( بن )جابر " ١١٢٨
لمْزمصال رص مي عده، ؤيتعاهدثا عش، ومحا عاشوراء، 

٣٨٩.........٠٠٠٠٠......٠٠عدة.....ؤب:ضاثائ.نا ؤلأ:ءنا، :^!١، 
يوماامد.ا افه ول رميال ثماف( أبى بن )معاؤية — ١ ١ ٢ ٩

٣٨٩.......... وويمحت،الهُعأوكلمصثاثه،وهصائم«
>رسأنلبمسظمحل،اشه:

٣٩٠مها(< 
وسخيهالإهوذ، ئعظمة يوما عاثوراء يوم كاف ت )أبوموتى( " ١١٣١

٣٩٣................... أسم١١ ررصوموْ اش رمول قال عيدا، 
سألتثولاشهذامثنناع

٣٩٣..ب.....ب............. ٠٠١.....اتزم. هفةيرالآامألأسا 
٣٩٥ّ.ب.ب.ب......................... عاشوراء ز يصام يوم أي باب ّ

وأصبحداغاJذ، انخث، هلأو رأيث ^١ عثاس(: بن اف )عد - ١  ١٣٣
٣٩٥

النا؛رادإذاتمان نالزنولاش.:ةماا-)بلاضينواس( 
٣٩٦. ٠٠٠....................التامخ،االي؛ افُذننا شاة المزإن 





الء^^ثابههرٍيس 
ء—ً——=^=—ً——=—^=^سً^^ً ٦٣٤==

الهم.ز5امأمرروم M■ اش ونول ئال اتدلأ( )محشه - ١١٤١
٤٠٩ؤشزب« 

\لح1؛\وئن لأزش ١^ زئوو أة ناك(: نن )ئب - ١ ١ ٤ ٢
إىوأيام مؤ؛را، إلا ابة يلحن لا انه فناذكات أيام 

٤١١أيامأموبي 
٤١٢.......................... ^١ اك ^ هام ثزاهتؤ باب ا

بومبهام عن الله رسول أش مئل؛ افه( عبد رجابربن - ١ ١  ٤٣
٤١٢اي؛...........؛..........ؤ سا ئ م ثاو: ابمؤ؟، 

كررلأ:ضاأطمحاثنم ^طاش.:ةةاا-)أبومحة( 
٤١٣.ب.ا..ا.ؤ............ا.ا.... ثعدْ،ايصوم أو مله يصوم أن إلا 

هؤوءإاأكيك>محنونمقية م—ال؛ ينله ثنخ بيان اب ب'
٤ ١٧ه..ب...ا...ؤ......ا...ا.... بظ٢أيريتط بمنله: 

ص(؛لارلسْالآلأ:سأس
ؤيقثدييمطن اذ أراد من كاف متك؛زره طمام ذدّية طيموث 

٤ ١٧...... ٠٠...؛.؛٠٠٠٠٠٠٠٠خشنزلت١^اشبمJثاسها..
٤٢١ثعتال.................ا..ا....ّ.......ز رمصاير يشاء اب ب" 

أذأمتطح مإ رمقاف، من الصوم عئ ؟كون كاف )عائثة(؛ — ١ ١ ٤ ٦
اآ؛.رب.......ب.ب.ب....ب....................كُإلأومم.

٤٢٨اثت عن الصيام فصاء اب ب" 



الوثومات؛هرس 
=ًًًً^^ً—سسًًً^ً—^سسًًهم 

عنهصام صيام وعلته مات *_ افه:٠ وثول محال )عايشه( " ١١٤٧
٤٢٨زلأه« 

٤٢٠٥أمحتمحنة؟« 

^u_راوبمأخثك، قاورئوُلاش.:ا،؛اا-)يدة( 
 ،،^١٤٤٢

٤٤٥صائم.......... إق يليمزت أومائل؛ لطعام يدعى الصائم باب "
طعامإل أحدثم يعل ررإدا افه.ت ونوو ثاو )آبوهريرْ، " ١١٥٠

٤٤٥....صّاتمااإل ملمزت وهوصائم 
٤٤٧بابحمظالئثان)الصائم ■
ثوماأحدئم أصثح ءإدا اممه.ت رمول يال )آبوهزيزة( " ١١٥١

٤٤٧...ّّ............بؤ............ بم،ثلأكبجو..«

٤٤٩■بابضلاثام 

٤٤٩........ؤ.ب.ب................. اينآكمقياضام،ئؤفي..« 
له;ثاتايمال الخؤ ز ®إن اممص.ت ومول مال نعد( بن )نهل — ١ ١ ٥ ٢

٦٤ ٠  ١.٠.٠ . .٠ ١ .  ٠٠ ٠٠.٠..الماثة..١، الصايئوذثوم منه ثدحل الريان، 

ولاصرر بلا يطيمه لمس اف نبيل ق الصسام محل اب ب■ 
٤٦٢حى دمٌت 



الك^ابفهرس 
ً==——==—_—===—ًًً=ً^—٦٣٦==

بمومعند مى ،رثا ه.' اض رئول محال ا-قدري( )أثوتعيد — ١ ١  ٥٣
النارعن وجهه الوم مدلك اممه باعد إلا افه نبل j ثوتا 

٤٦٢تنضشا« 

طروجواز الروال مد البجار مى بج النافلؤ صوم جواز باب ■
٤٦٥.......................................طوو ءر ملأمى الصائم 

كزعاشه، رريا ^٠٢: ذاث اه. رئوُل j قاو )ثاثه(: - ١ ١ ٥ ٤
شماثشمذلأ نا أش، زنوو ا مملث،: ،: iJliثتيآ؟«، 

٤٦٥>رداِنضائم« ماو،:

٤٧٥ضومهوجاعهلأبج....................... 
يأكلوهوصائم سى ااس اف زنوو يال، ~)ابوهريرْ( ١ ١ ٥ ٥

٤٧٥...............ونماه؛،اف هإيإأطعمه صومه؛ محكم أدفرب 
نقصاقعز ل وتلم علته اف صل البي صيام اب با

٤٧٨^،أنلأئدياصضنم...........................
حتىنمقاف مزى منلوما نهزا صام إف واش، ١—)عائثة(ت ١ ٥ ٦

٤٧٨منه...........اا.اب...ب مست، حش أئطزْ ولا لوجهه، مقى 
مانمموو،ررحدوامنالأعهاو اش )عاشه(محال(زشول،— ٧٨٢

٤٨٣..................................لإناقي:طخنىئوا(؛
يحظضامزشوواشهيناكاةظتيزتخاو.خخ؛

صام،محي يمال(! حر هكاو(موم اش نمول، أف )انس(! — ١ ١  ٥٨



إهرساديضوء_ات
 ٧٣٦—=

٤٩٠ضام مد 

لمأن حما بؤ أوقوت بؤ يصرر لذ الدهر صوم عذ النهي باب "
٤٩١••••• ي شب

قاوننوواشس:»قئلمبمهاا'-)مداشينضوينالخاص( 
٤٩١..............وأمطز،نن;اثئلم،ثئلمبنمح؛لأثمحم..«

o^pيوم وصوم نهر كل مذ آيام ثلاثة بتام انتحباص باب ا
٠٥ ٣ ......... والخميس...............ؤا....ب.... والإدتين وعاشوراء 

٠٥ "١ .. ٠٠٠الشهريصوم..........أيام أي مذ لم°؟كذ^ )ءائثه(ت - ١ ١ ٦ ٠ 
أصمثيلاق، رريا L افه و ل'سو قال حصن( V, ال )عم — ١ ١ ٦ ١ 

مؤقتيس.:...:ثس......س.سب
-)أثرقادة(١١٦٢

٥٠٥..................ئه« الدهر صيام مهدا ومصاذ، إل ورمصاو 
٥١٢ثعتاو مرر صوم باب "

ئرومذ ءأصئف ه■' اش رتول مال حصن( بن ١—)عمزان ١ ٦ ١
٥١٢تجاو؟« 

٥١٤الحرم صوم قصل باب ا
البندرمصسالص؛ام ارأهص.ل ه■' اش رمول مال ١—)أبوهزيزة( ١  ٦١٠

٥١٤الم؛. اش شلا 
٥ ١٧لزمصائ........نوالإئباعا أياميذ مق صوم انقحباب باب ا



الكتابفهرس 
====—=——=ءً^^ً=ء—^^^===٨٣٦ 

صام*مس اش.ت رمول يال الأئصاوي( )أبوايوب — ١ ١ ٦ ٤ 
٥١٧..........الدءر،ا 'نجتآم ٌكاو ثوال مى متا 1بت4 ثم رمص٠انى، 

ثيانبجا،وأنضمحا، ■باب،محووةاكد.ر، 
٥١٩أؤماتٌا 

قواطأت ين. رؤيا'كلم *أزى ومول،!ض.I مال، عمن( رابن — ١ ١ ٦ ٥

الأزم«......؛....ؤ......؛...بببب........ؤ..........ب...ب؛.هاه
ثمالمن.ر، لثلة ارأري،ت، ه! افه رثول يال، )ابوهزيزه( — ١ ١  ٦٦

٥١r٣....محوهاو 

العشريجاورِفي س اش رسول كاف I الخيري( سعد )ابو " ١١ ٦٧
٥٢٤الم ارو،ثتط 

رركساكاورةماله.:-)ساهينوس( ١١٦٨
٥٣٣وطإن،ا..ا.....ببب.ؤ.... ماء أنجئ.في صتحها وأراق أسسها، 

اضرل المدر وله *اشنوا اش زثول هال، )ثاظ( - ١ ١ ٦ ٩
٥٣٣زمصاو<، من الأواخر 

٧٦١r - وي مد إنه أنا الثاز، لامحو ؛زادأف م،(: نن )أئ
٥٣٤وءنيين.... ذسع ليله وأمتا الأوام، الخم وأما رمقاف، 

-)أثوئن:رة(١١٧٠
٥٣٥جفته* ثق مثل وهو 



|،رساديضوءات
٦٣٩ًً^^ًءًًًًًًً—ً^ءًًء==^ًًً 

كتاباvعتكاق

ا1س،هاتالوضؤع 

٥٣٧........... ٠. . ٠٠٠٠٠ ٠٠٠زمصاو مذ الأواخر النشر اعتكاف اب ب■ 

الأواخرمذالعشر ق ينكث كاف الئى. اف ت عمر( )ابن " ١١٧١
٥٤٣رئفاف 

منالأثاخن النئز ^بمكث اش زئوُل كاذ )قائشه(: - ١ ١  ٧٢
٥٤٣زئفاف 

٠٥٤٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ .٠ .٠ معتكفه.٠ الإغتكاماِفي آزاد من يدحو مش باب ■
ضلأزادأذبمكذ ^إدا اض زئوو كاو )قائئ(: - ١ ١  ٧٣

......ّ...............ر.با.ب.ؤ.ّ.ا..ه؛همنجمة. ذحل يم العجز، 
٥٤٧ ١٠...... ٠٠٠..زمصاو ثهر من الأواخر النثر الإجتهادق اب با 

الل4و،دخواضئأجازثوjاشسإذا ->قاظ(:كال ١١٧٤
٥٤٧...١٠١٠................٠٠٠انئزر.....وشد وجد، أهله، وأيمظ 

النا الأزاحر الغم ق عبمهد . ، ٥١زثوو كاذ رثاظ(: - ١ ١ ٧ ٥
٥٤٨تجهدوي 

٥٤٩الحجة ذي عئر صوم باب "
٥٤٩قط........؛النم ِفي صاج اض. ذثود زأث ظ رعاظ(: - ١ ١  ٧٦






