












تعليمهيفقات القيام أمله طاية ل يكن لر مئا الكتاب ال أمه أرملته ترمع ولما — ت تعلمه دء 
:عنه وانصرف المعلم أهمله 

ايكرمع هما إذا ينصحان لا كلأي والق م العلإن 
الدرسونت — داممآ يكون أن احمد لأنه الصي نبؤغ ي صببا ال٠لمكان التقصيرمجن هدا أن إلا 

العمذب إذا -ض للمسان ٣ نحغفله ما جميع اكادرة ئمحائكه يتوب وكان المعلم من ريا ث— 
الإمامحافظت ثويت الومبلة وبمدْ المعلم، مجن حفظه  ١٠التلاميذ محففل اكاض احذ حاجة لقضاء 

•أمْ ًلوع وصاروا مكانته ورضوا حوله والتفوا التلاميذ فاحبه ا تدرخيا النائم 
الأجر،من فيه بملمع ماكان أصعاف ورائه من محي وانه الخال مده الناقص من ال٠ام رأى ولما 
.محانافيكتايه واعتبره يالمصروفات المهتاله عنه صرف 

فانيةلا انه فرأى كله. الكريم القران أم قد كان سران اونع مح العمر مجن النافي يلغ ولما 
•ماكلها فمع أياما ودرامما اللغة علوم عل وأفل ألحرام الجد ودخل فركه الكتاب ق ينائه مجآن 

الأوفرالحفل ذلل؛، من له حمل فا،ا البادية نائل شى عن اللغة تلقيه يسبب العرب لهجات ل ترُرع 
.ابيا فانصرف إ ؟ والحديث القران وعلوم الفقه ، ذلك ال صممت لو ! له نيل 

فقرأ، القران وعلوم الحديث ومحفغل العياء محالن وصار الحرام الجد يحل — I بمكة ثيوحه 
ومعيل، الزلمي خالد ين وملم ، عيينة ين سفيان عل الحديث وقرأ قسهلنطن ين إم،اعيل عل القران 

•رواد اي ين الم.ز عد ن اتحد وعد ، انملمار الرحض همد ين وداود ، القداح م -ا ين 
معدين وإيراهم ، أنس ين ماللد الإمام عل المدينة ي نة يالالعلم وتلقى — ت ؛المدينة ميوحه 
ينّمد ين ومحمد ، الأمام محي أي ين وإ؛راءيم ، الدراوردي محمد ين الز.ز وهمد الأنصاري 

.الصائغ نافع ين وعبدالق ، فديك أل 
يومفين وهشام مازن، ين مطرق من امحن، ي والفقه الحديث وسمع — : يامحن شوخه 

معد.ين اللمث، صاحب حسان ين ومحي الأورام، صاحب ملمة أي ين وعمرو صنعاء(( ١١قاصي 
وأيو٠ الحرام ين وكع من العراق ق القران وعلوم والفقه الحديث وسمع — ت ؛العراق ئيوحه

البصران.انحيد عبد ين الوهاب وعبد علية، ين وإمياعيل الكوفيان، أمامة ين ماد أمامة 
وأريعةالمدينة، من ومتة مكة، من حمسة عشرة، تسعة — هدا عل — ميوحه عدد فيكون 

الناقم.الإمام مناب ي الرازي أفاده مجا هدا العراق. من وأريعة ابمن. من 
،حنبل ين أحمد عبدالد أيو مقدمتم ل ، الناس من كئير الناقص عل نبغ — ! تلاميذه 

وأيوالكلي، خالد ين إ;راهيم وأيوم* الكراسي، والحتن الزعفراي، انماح محمد اين والحض 
وايواتحزي، ّل؟ان ين والر.-ع يزملمازالمرادي، الريح وابومحمد المزني، محي اين اسماهمل إيراهم 
يونسوايويومف اتجى، همدايد ين محي ين حرملة وايوحفص ، الؤبملي محي ن يوسف بمقوب 

الحميدي.الزئير ين وعيدالته المصري، الحكم عبد اين عثداش ين ومحمد الأعل، عبد ين 
ديدن— العلم تلق سبيل ف — الشاق من ما ما عل — الرحلة —كانت ت العلمية رحلاته 

الناقصالإمام نرى فلذا العلم. ل السحر ومحمل والعلماء العلم رواد يثن التلاق يكون حث ، العلماء 
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أيمن وصواء بنجس لس والدابة الأنان عرق لأن ينجس ؛ االاء ق عرقه فقطر عرق لو وكيلك 
أبدايهلهر ب الماء وان'كر الماء ق موجودا الحرام وإذاكان غثرْ أو منكبه نحت مجن الرق كان .وصع 

قيهالخرام صار فإذا فاثم تيء فته منه يوجد لا عدمحا منه الحرام يمتر حى وإزكر منه يزح ء بثي 
فيهاغرم يوجد ولا فيكر فيه العن فتنع معينا أويكون غيره ماء علبه يصب أن وذلك الماء طهر عدمجا 

أوالبرأوالأرض القليل الماء فيه الإناء نحس وإذا )قال( ثيء ينزح'*نه لر وإن طهر مكيا فإذاكان 
غيرالحرام يصير حى غيره ماء عليه صب م فيه موجودا فكان يخالطه الكثيربمرام الماء ما البناء ذات 

فيهيكن وم مثله ينجس لا محاء صار حتى غيره مجاء عليه فصب فنجس قليلا الماء وكان فيه موجود 
صارحكمفإذا الماء بنجاسة نحسا إنما لأنبما طاهران فبما الماء الي والأرض والإناء طاهر فالماء حرام 

وإنماحكه محول ولا الماء حكم محول أن محز ول؛ الماء ه ممجا حكم طاهراكازكذلك يكون أن إل الماء 
وغلارثق نحاسه فخالعلته إناء ق قليلا الماء وإذاكان . ؛نجاسته ؤيتجى بهلهارته يْلهر لياء *وتع 
يشربان إلا حالهله ثيء مزكل ومذا طهر عليه تاق واحدة غل فان ثلاثا لوغز ال واحب الإناء 

تراباحراهن او اولاهن جعل محا غلهن وإذا مرات مع يغل بان إلا يهلهر فلا خنزير او فيهكلب 
اواثنان من التنغلف ي تراب مقام يقوم بما فغسله ترايا فيه محي لا محر ق فإزكان يدلك إلا يطهر لا 

منحلفا يكون بما يطهر والأخر الزاب بماسه بان إلا يطهر لا أحدهما قولان ففيه أثب,،، U أو نخالة 
١٠نحا ؛ثرب|،ا الخنزير أو الكلب نحس وإذا الاسسنجاء ل تقول ي وصفت مما محنه وأنفلف الاراب 

أويدا الماء ق ألحل فإذا يشربه ينجى ل؛ مجا وكل نحاسة علبما يكن لر وإن أ؛دا"'ا-ا ُن الماء به ماما 
تقال قال فإن جده لا الماء القذر فينجص قذر عليه يكون بان إلا ينجه لر بدنه مجن أوشيتا رجلا 

أوفيه وقعت إذا الميتة وحعلت مجرات سع إلا يهلهره لر إناء ق مربا إذا والخنزير الكلب جعلت فكيف 
وملمعليه اذه صل افه لرمول اتياعا له قيل ؟ الإناء ق أثر هؤلاء من لواحد يكن لر إذا ُرة طهرته الدم 

عنهاش رصي مررة اي عن الأعرج عن الزناد اي عن عيينة ابن احترنا ; اممه رحمه الناقم( )قال 
أحترنا* مرات سع له فلم أحدكم إنا، ل الكلب ؤغ إذا # !قال وسلم عليه اش صل اش رمول ان 

))إذا; وسلم عليه الد صل الق رصول قال : قال هريرة ابى عن الأعرج عن الزناد اي عن مجالك 
محمدعن نميمة أبى بن أيوب عن عيينة ابن أحبرنا لا مرات مع فليغسله أحدكم إُاء ق الكلب شرب 

أحدكمإناء ق الكلب ولم إذا ١) قال وسلم عليه النم صل الله رمول ان هريرة ا!ى عن مجيرين بن 
النمرسول به أمجر بما الكلب ق فقلنا الثانم، رقال ٠ بزاب اوأخراهن أولاهن ران  ٠٣فليغسله 

قياسابه فقلنا ملما نم ل يكن لر حاله من ثر ق يكن لر إن الخنزير وكان وسلم عليه تعال النم صل 
المنيربنت فاطمة امجراته *ح انه عروة بن هشام عن عيينة ابن احترنا بما مواهما النجاسة ل وقلنا عليه 

الحيفىدم عن وملم عليه الله محل النم رمول مالت تقول بكر أي بنت أماء جدق سمعت تقول 
عنعروة بن هشام عن مجالك اخترنا ا( فيه وصل يميه م اقرصيه م حتيه )ا ; فقال الثوب يصيب 
النمرسول يا ; فقالت وملم عليه النه محل الله رسول أرأة مالت قالت أسماء عن المنير بنت فاطمجة 
اذاU  ; (1وملم عليه النم صل الني فقال V تصغ الحيفةكي،ف الدممجن إحداناإذاأصابثو.٢ا أرأيت 
فارالئا٠م^( )قال فيه لتصل م بماء لتنضحه م فلتقرصه الحيضة من الدم إهنداكن ثوب اصاب 
مجرةغسله عل يفح ٍالغل امم وكان ميتا فيه يوقت ولر الحيضة دم بغل وسلم عليه النم صل النم رسول 

يقعهدا لازكل مرة فاحزأت المرافق« إل وأيدبكم وحوهكم »فاغسلوا وتعأل تبارك ارتٌ قال ؤأكركا 



يوالؤصؤء الغل معاي الخيضة،لوافقته دم عل ياما الأنحاسكل|ا فكانت )تال( الغل اّم عليه 
سعوأكرمن وا-حادة عل يقع الغل اسم أن ترى ألا تعد لأنه الكلب عل نقه وم والمعقول الكتاب 

ولاننال( المع نل مجئله الماء محاصة ي المع بعد وكون المع دون وبما بواحدة يني الإناء وان 
الكلبالأ أعصاما مجن سيئا نه أوأدحلت منه ثرت يان قليلا ماء ماست الأحياء مجن ثيء ذ نحامة 

فان؟ مجه وتمحل ا-محاروهوعليه ويعرق ا-محار يركب الرجل أن ترى ألا الموى ف النجامة والخنزيروإمما 
جائرعن أيه عن الخض ين يائي عن س ين إيراهع أجرنا نل ؟ ذلك عل الدلل  ١٠٠:قائل تال 
اقفلنوبما م ; فقال ابر؟ اقفلن بما ايتوصا ; صئل وسلم عليه اش صل اش رّول ان عيالي ين 

الريح(()اسك حبيبة أي أو حبيبة أي، عن ّّالم اين ّعيد ال؛"ااءمإ(أخثرنا )قال كلها الباع 
إسحاقعن مجالك احبمرنا تثله ؤسلم عليه اش صل الني، م، عبدالنه ين جائر عن الحصثنا ين داود عن 
تنادهأل اين نحت وكانت مجالك ين اتك»ب كيثة عن رفاعة ين عبيد ينك حميدة عن عبدالف ين 
فقالإليه انفلر فرآى ; نالت مجنه فشربت مرة فجاءت وضوءأ له فكبت لحل قتادة أبا أن 

عليكمالهلوافن مجن أما ينجس لمسى إما قال وسلم عليه اش صل اهد رسول أن أني ابنة يا أتعجبن 
نح،عبدالد؛ن، أنج،كئيرءن ين تمحى عن الثقة أحرنا تعال الق يحمه القافمإ رقال أوالهلوافات. 

محاعقلما مجا عل فقطا القاص( ر|ال مجعناه مثل أو مثله وسلم عليه الد صل الي عن أبيه عن قتادة 
أنحرم ثيء ملما ليس أنه لحمه يوكل لا مما سواهما  ١٠وبن والخنزير الكلب بثن الفرق وكان وصفنا 
ثومغ؛رسكل، س انحذْ ٠>، ءمر< ر ينقص وجعل لمض لا يتخذ ان حرم والكلب لمض إلا يتخذ 
مجنثيء كل ففضل ذلك وغثر هوفيه ينا ندحل لا الملاعة ان مجن به يتفرق مجا ع ن  ١١٥اوقيراقيراط 

أو\بزذ الماء تغير فإذا الشام( رقال والخنزير الكلب إلا حلال ينكل أولا لحن هكل الدواب 
أحالطهيدر فلم إنسان فيه لويال وكذلك العلهارة فهوعل حالمله حرام بلا لونه أوتغير فانس الكثير 
منهيتقى لا يرك لأنه نحاصنه تعلم حى الهلهارة فهوعل الهلع أو أواللون الريح وهومتغير لا أم نحامجة 
ولراوطعما رمحا له فغير حلال ثيء الماء j، وقع وإذا )تال( نغرم وانملجلب الشجر ؤيخاكله فيتغير 
أثمه١٠أو رمحه فيفلهر القعلران أو البان فيه يقع أن وذلالئ^ يه يتوضأ أن باس فلا فيه مجلملكا الماء يكن 
فيهمجلملك الماء لأن يه يتوضأ ب فيه مجملكا الماء فصار أوعسل أومويق لن به فشيب ماء أحد وإن 
ّويقمجن فيه محلؤح  ١٠يكون قليل ثي،ء فته محنه محلؤح وإن مشوب وعسل ولهم، مؤيق . ١٠لهدا يقال إمما 

محالهماء وعذا يه توضأ فيه هذا من لثيء حلم ولا الفلاءر الماء لون ؤيكون فيه مسلملكا وعل ولن 
الأرضقارأ.ذ، الماء فاذاكان فيه قارا الماء اكان إلا وغرم وثراب طعام من الماء خالط U وهكذاكل 

الماءعل ولوصب فيه يكن لر محا به حلتي هذا'عا وليس الماء دون له امم لا لأنه به أوتغيرتوضأ فأنس 
)قال(الورد ماء لا مر  ١١٥١١والماء فيه مجلملك الماء لأن يه يتوضأ لم عليه الورد مجاء ريح فغلهر ورد ماء 

القهلرانلأن يه توضأ يغلهر لم وإن يه يتوضأ لم الماء ي القعلران ربمح فنلهر قهلران عليه لوصب وكذلك 
ذوثيء أو عود أو عنبر فيه ألقى أو ٌليب دهن فته ولوصب منه يتميزان فلا بالماء الورد؛ختلعلان وماء 
ولو ٢١١يه محوضا الماء سعى منه مجيء الماء ؤ، ليس لأنه به توضأ الماء ؤ، رمحه فغلهر يختلهل؛الماء لا رُح 

وحؤضهافمحدح ق الشراب وحاض ; اللسان وق بأيدينا الي النسخ ق به((كدا )!محوضا فوله )١( 
مصححهوحنكهكتبه نحالهله 



يتوصألآ وح يظهرفه منه منميز غم الماء بمر حى الماء ي د،اع أو؛يء ذريرة أو مسك فيه صب كان 
مجنفيه آلتي مجا وهكذاكل محوصة وذؤيرة محرض مجك اهوامماماللهء١ء محرض مجاء حيثنذ لأنه يه 

الل■،لأن به يتوصأ ب فيه يختلط مما والريح الملم فيه ظهر إذا وغيرْ ومجرق أويفيق مجويق من الاكول 
.ا ١١مجته خالطه ما ال منسوب حينئذ 

وغنيمالخنب محل 

أنعما اش رصي عاتثة عن عروة عن الزهمى عن صفيان أخرنا مال الد رحمه ( القافص رقال 
واحداناء وهومن أنا أغتسل وكنت وهوالفرق القدح من يختل وّالمكان عاليه ايد مجل الد رصول 
اشرصول زمان ى يتوصثون والناءكانوا الرجال ان يقول ء٠رإنهك١ن اين عن نافع عن مالك أخرنا 

٠ء ء،  ٠

بنصفان امحرنا واحد إناء من ومحثام عليه الند صل والني ص تغتسل اماكانت ميمونه عن عباس ابن 
وسبعليه الد صل الد ورسول أنا اغتل قالتكت عائثة عن اءلمحدؤة مجعاذة عن عاصم عن عيينة 

عنالقاسم التفرعن أبى سال؛ عن روى الغاض( )؛ال ل أيق ل أيق له فلت فربما واحد إناء محن 
إالئافص ر؛ال الخناية من واحد إناء مجن ؤصالم عاليه ايد صل الد ورّول انا اغتسل تالتكتت عاثنة 
اغتلوسلم عليه النص صل اش رسول لأن والخاثص الحب يفضل يغتسل أن يأس فلا نأخذ وحدا 

وليساليد ق الخيمة وليت صاحثه يفضل يغتل مجمإ واحد فكل الخناية من واحد إناء مجن وعاتشة 
•يعفى دون حالته يعفى ى ا>لاء يماس يان هوتمد إنما ا،لومن ينجس 

والوصوضهايمحراثى ،اء 

ماءمن توضأ الخطاب ين عم أن أيه ص م ين نيئ عن عيينة ين سفيان أخرنا كاض( )؛ال 
فيهيعم لر مجا وصؤثه ويفضل الشرك ماء س بالوضوء باص ولا الفاض( )قال نصرانية حرة ي نصرانية 

.خالملته نحاّة نصب حى كان وحيث كان من عنى طهارة لياء لأن نحاسه 

نصهاورفات نحوأريع زيادة هنا المخ يعص ي )١( 

خالطهائاءئ ينجس ما 
عنهاث رصي حريرة أيى عن مترين اين عن غية أي ين أيوي، ءن -فإن أب ص( >ءل 

أوأولامن مرات سع اله فليغأحدكم إناء ي الكلب ولغ »إذا وج عله اش صل اش رمول ل  ١٠؟ل 
الةرة=يح لا الذي المر الثيء أو الصحاف ١^٤١^، آبيم الفاض( )؛ال ماس؛اص'"•

٢١



يتوصأولا ب بمرصأ الي الأيه باب 

رتال ، ٧١•هماس ابن عن همداش بن اش همد عن نهاب ان م ُاللث أجرنا ( الثافم )قال 
تهلاقال وّاام عليه اش صل الّي زوج ليمونة ملأْ ها عطا ا قدكان *يتة بشاة وسلم عليه اش صل الني 

هميداسعن الزهري عن همية ابن أجرنا أكلها حرم إمما فقال ميتة إ--١١ اش رسول يا قالوا بملدها انتفعم 
سمموعلة ان سمع أ-لم بن ود عن مة ابن أج,ّنا به وسلم عله الق صل الني ع0 ءإس ان م، 

امالإُن زيد عن مالاث احترنا طهر ففد دبام إهاب امما يقونا وسام عليه ايد صل الى سمم عباس ن ا 
مجالكأح-رنا طهر فقد الإهاب دخ إدا فال وسب عليه افّ صل الني أن عباس ان عن وعلة ابن عن 
اشرمول أن عاثثة عن أيه عن ثوبان بن الرحمن همد بن محمد م نسط بن همداش بن يزبد عن 

إذاحلود ل فيترصآ ( اكاف|ني رقال د؛ازت إذا المنة خلود يستمتع أن أر وسلم علمه اش صل 
بالدباغيطهر لا فانه والخنزير الكلب جلد إلا عنيا قياسا المباع من لحمه يوكل لا ما وجلود دبغت 

بهدبغت ما بكل والدباغ . جا نحا يكن لر ما ؛الد؛اغ بملهر وإنما قاممة جان وهما نيا النجاسة لأن 
الفسادوتمنعه ويهليبه قفوله ؤ ينشهثحتى الاهاب فيه ممكّلم مما عمله عل ومجا وثب قرظ من العرب 

الهائمولا آدم بش مءن -ص ق وليس )نال( ءص أ'اا ٢ ءب اش ءل ١^؛، فآخم  ١٢٠٠نريا و أ= 
كانتعا دابة منه ثرت أو يده أوكافر ملم ادمي فيه أدخل ما وكل جامحة تماس أن ل إلا جامحة 
ينجسانوالخنزير الكلب أن زعمت إذ قائل: قال فان والخنزير الكلب دابتان إلا ينجه قاري 

الالمظافة تعقل لا الق لحمها يزم الق الهائم أو.-ت ى يزم لا مما محهما أن زعمت فكيف 
امحقطالذي الجر وما قال فان علبه يقاس ان يبز الذي الجر عل وقياما جرا نعمته قتل ١ تنجس 

تماأنتوصأ اش رمحول قيل؛١ قال جابر ءن أيه ص الحصن بءن داود عن بحي أبى ابن أجرنا ؛ءاّنااذاب 
همداشبن إسحق ر ك  ١٠أجرنا الثافم( )قال كلها باع الأفضلت ومما م قال الحمر أفضلت، 

ابىابن تحن، ت، وكانماللن، بن كعب، بنتح كبشة عن رفاعة ابن همثد ابنة حميدة عن طلحة ابى بن 
فراىقالتط شربن، حتى الأناء لها فأصغى هرة فجاءمحن، وضوءا له فكثتح لحل قتادة أبا أن قتادة 
منإنما بنجس ليستج إما قال وسب عليه اض محل اش رسول إن V أحي ابنة يا أتعجبن فقال إليه أنظر 

سناب ذي م أم عن نمى وقد تعال اض رحمه الغاض( )قال الطوافات، أو علكم الْلوامح 
الكلحدون هدا عل فت قالكبف فان فضلها س باذرصوء أر؛ا وند الأهلية الحمر أم وعن الباع 

تكونإنما لحمه يوكل لر وإن نحا يكون لا الحي أن المعقول وهذا والخنزير الكلب من أكر هن-ا قيل 
صلاش رمحول وأن ينجسه لا م بالثوب إليه مجفضبا ا-اكاد يركب أن محرم لا أنه ترى ألا بالموت محامته 

عليهاش محل اض رمحرل عهد عل تبايعوها الناس وأن الفر ل متطوعآ جار عل همل ام وّعله ا؛دٌ 
يفرقثيء الكلب، ل فهل قال فان يعرف لمعي لا تعبدا حرم مما علبه يقاص أن أول، العقول فكان وّام 

أوصرورةلمفعة إلا اقتنائه وعن تمنه عن وصلم عليه اض صل اض رمحول نمى نعم نل سواه ما وبن بينه 
الملائكةتدخل لا A وقال ماطان يوم كز صم س ■ض أومجاشية حرث إلاكلب، كلب اقني من وقال 

= ١١تمنه محرم ول؛ محال اقتنائه عن ينه ول؛ حار ولا مبع تمن محرم ول؛ الكلاب بقتل وأر « نهكلب ينا 
ولعلهاقبله ما مع وانفلره الزيادة هزه لها ثبتت، الق النسخة ل كزا الخ ممنه بمرم وب ؛ول ، ١١
.مصححه كبه ؛ وحرر ، الناسخ بينما جمع نسختان 
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النجسالماء ذلك أصاب عا غركل الطام ترك والذي النجس به توصا الذي أن بعد امتيقن فان 
حىنحس أنه عنده الأغلب الديكان -مدا يتوصأ أن له وكان والصلاة الطهارة وأعاد وبدن ثوب من 

نحائآ إن له همل أغلب نما عنده يكن ونأ النجس أتما يدر خلم عليه الماان اثتبه ولو ولهارته اصتيقن 
العس الاان علته أثكل الن-ي ولو'كان تتيمم أن لك وليس بالأغلب تتطهر أن نعليك غيرهما ماء 

يكنلر يان البصير عند الاعلب يستعمل أن وسعه يصدقه بصير معه وكان الأغلب عل يدله ما يعرف 
الأغلبتاض نحس أبا عليه واختلئل نحس الإُاءين أى يدري لا بصير معه أوكان يصدقه أحد معه 
يقدرما أكر عل تاحى يصدقه أحد معه يكن ولر نحس أحا مجن الأغلب عل دلالة له يكن لر وان 
إننحامحة يهلهر لا التيمم لأن الونحؤء مع يتيمم ولا هر محلل أحدهما مجاان ومعه يتيمم ولا فيتوصا عليه 

يعيدأن عليه يكن لر نحس أنه فلن م بماء ولوتوصا العلماهر الماء مع اليمم بجب دلا الماء ُامتهٍمن 
ماكل غل نحس أنه الوضوء يعد اصتيقن فان يفعل أن له والأخبار بجس أنه يسقن حى وصرء 

عللوكان وكيلك النجس الماء ممامحته بعد صلاها صلاة واعادكل وصوءا واصتانف ت الاء امءاب 
صلاةوأعادكل النجي ٠>، ماس  ١٠غل صل م الأبجاص ٠>، رطا ءاس أو بجسا ُاء •ذاس وءوء 
صلاةوأعادكل ومجل تيمم ماءأ يمد )ب مسافر وحو النجس ماس وإن الجس ممامته يعد ًلأءا 
الماءالرحل وحد فإذا )قال( للأبدان ايامة النجاسة بملهر لا التيمم لأن الجس مماصته بعد صلاها 
بولس نحامحة أحالطته يدرى التغرلأ شديد فوحده وقرحجرأوغثرْ يرأول إول الأرض ؟ل القل؛ل 
حىالطهارة فهوعل فيه هذ-ا أمجكن فاذا حالْله حرام بلا يتغير همد الماء لأن به توصا غرم او دواب 

فوحدفيه بال فلبيا أن فامتيقن قرب خمس س أكر ماء ولورأى فال( ) خالْكه تجاسه يسقن 
بنجاسةاستيقن قد لأنه البول غير س تغيره أن ظن وإن بجا متغراكان ربمه او ^،١ اوإونه "ف 

.يختلف وغره بالول والغير ، فيه مما تا الغير ووجد خالعلته 

هجربقلأل الحديث وق نحسا محمل ب تكن الماء كان إذا قال ؤبملم عليه اش صل اث ؤبمؤل أن ذكره ؛= 
الحجازوقرب ( القافم رقال ونيا قربتن أو قربتن تسع فالقلة هجر قلال رأيت وقد جريج ابن قال 

هجربقلأل قلتان وذلك محا بحل لر كبار قرب حمص الماء فإذاكان ثبا الماء رحد؛ئاكيارلعز قدبما 
قلتنبلغ U ان إحداهما دلالتان نحسا بحل ر قلتن الماء اذاَكان وط عليه اش صم الني قول ول 

بضاعةبر حديث حمله يوافق وهدا ُم-،ا اكر ينجس إ تنجسا ا إذ القلتن لأن نجا بمل لر فاكر 
الجامةبحل ا الماءكذا كان إذا قوله لأن المجامة حمل قلن س أقل كان إذا اكانية.أنه والدلالة 

يغلأن هريرة أبى حديد حمله يوافق القالتن دون وما النجاسة حمل كدا يكن ب إذا أنه عل دليل 
حديدقاما قربة يعص سع لا صغار اليوم الاس أوأكراية القوم وانية فيه الكلب شرب س الأنا، 
؛خالفشء عل ب دلالة فلا فيه يغتل م الدم الماء ق احدكم يبولن لا عئان ابى بن موسى 

مبعفليغسله حدكم ا إناء ق الكلب ولغ إذا ولا نجا نحمل إ قلتن الماء اذاكان ولا بقامة بر حديث 
وإنهريرة بزكئتروابى الوليد حديث فهومثل الجامة بحل الذي الدائم به يعي إزكان لأنه مرات 

نبمىامما أنه عل بقامة بر وحديث كثير بن الوليد حديد ق السنة دلت دائم ماء كل به يعي كان 
أنالرجل ينجى كا ينجه البول أزر عل لا رالاحتيار عل يكون أن يثبه دائم ٌاء كل ف الول عن 

سذلكلأان=الاس به لماياذى الاس إلها ياوى الق والمواضع والظل الطريق ظهر عل بمغوط 

٢٠



يرجهلا وما الومحوء يرجما ما 

وأيديكم،وجوهكم ياغسلوا الصلاة ال ررإذ؛م ; تعال اش ثال تعال اش رحمه آ الثافم )محال 
تكونأن محتملة و51ث توضأ أن فعليه الصلاة إل قام عن أن الأية ؤنام فكان الثافم( )قال الأية 
)تال(النوم عن القاتمين ل تزك أن؛ا يزعم- بالقران علمه أرضى من فسمعت خاص ق تزك 

الزهريعن مفيان أجرتا نوعه من تام من يتوضأ أن عل دليلا نة الق لأن قال ث١لكا عا وأحب 
فلائوُه من أحدكم استثقغل إذا تال وملم طيه الد صل الق رمول أن عه اش رضي هريرة أبى عن 

عناإزناد اى عن عالك اح^رنا يده باتت ان يدرى لا فإنه ثلاثا يغسلها حى الأناء ق ياْ يغمس 
قبليده فليغسل نومه عن أحدكم امتيقنل إذا قال وملم عله الله صل الي عن هريرة أبى عن الأعرج 

عنالأعرج عن الزناد أبو أجرنا قال سفيان اجرنا يده باتت أن يدرى لا فانه وضؤثه ق أن؛يحلها 
الإناءي يده يغمس فلا منامحه .ن أحدكم امتيقظ إذا قال وصلم عليه اش صل المى عن هريرة أبى 

وحب٠ضهلجعا نام فن تعال الله رحمه ( الناقص رقال يده باتت أن يدري لا فإنه ثلاثا يغسلها حى 
عرضأو بمنون عقله عل غلب فن العقل عل غلة والنوم ( قال ) مضطجع عن قاتم لأنه الوصوء طيه 

الثمحاءيتحرك والنألم اانائم حال عن أكر ل لأنه الوضوء طيه وحب مضيع غير أو لكن مجضعلجعا 
ناموإذا إ رقال يتحرلث فلا محرك غيرْ آو محنون عقله عل والمغلوب التيء محرك غير مجن ؤينتبه فينته 

حميدعن الثقة أحبرنا الوضوء طيه أوجب أن ل يبن ولا )قال( يتوضأ أن له إل فأحب قاعدأ الرجل 
فيناعونالعناء ينتفلرون وسلم طيه الق صل الله رسول أصحاب قائلكن ماللث ن أنس عن الملؤيل 

بهوالوضوء منه الشرب قدر ناقع .ا. ي يبول رحلا رأتم، مجن ولكن محرم التغومحل ان ولا ممنوعة لأرض اس 
نالوليد وحديث بقاعة بر حديث يفاد أيضا عئان أبى ن مجوسي حديث جعلت فان ق١تل ؛ال 

قالفان وصمت مما الحجة مع أحرى حجة فعليك قيل دائم مجاء كل ينجس الول آن ٍءإا كثتروجملته 
لهوقيل داتم عاء فالحر قيل لا قال فان البحر مجاء بوده أينجس الحر j بال رحلا أرأيت ذل هم، دُا 

وماءقال فإن البحر ماء طبه لحل نعم قال ؤإن دائم ماء فهي قيل لا قال الكبارفإن المصاغ اتنجس 
ماالماء بلغ إذا فقل له هداكشرقيل لا قال وإن السنة حلاقه مجع العامة قول حالف فقد ينجس الحر 
قلتفان ماء بقدح مجنه أقل فإزلكن للث قيل الجاسة مجن يخرج ما باش حيدته فان يبجس ب ّثت 

ولاأحدجما ينجس نيثا ت١نثرُنر-،ا لا واحدة محاسة نحالهلها آل  ١٠إذالكن أبدآ بقل نل أ ١ ينجس 
طبهالق صل الي عن لازم بخبر إلا يكون لا وذلك ؛اساعه الماد تمد لازم بخر إلا الأءر 

ينجسولا فرب حمس دون مجا ينجس أن من، وصفت بما وسلمم عله الد صل المح، عن، والجر وّام 
عاءينجس أن فيه يقبل فلا وسلم طيه اش صل الي عن روكا مجا سوى ثمح،ء قاما فوفها فا فرب جمس 

لونهأو الماء ؤلعم تغير وإذا إج،اعهم فنتبع يختلفون فلا الاس ءمحمح أن إلا يتمرا ب وهما احر ينجس ولا 
اخرمؤلعم منه بذهب حى كثير ماء طيه ألبمب ينلح حى أبدا ائاء بملهر ب يخالهله بمحرم ورمحه 

=تغثرطم إذا انه مجن قلت ومجا محاسته أذهبت ءلهورآ :٢١ اش جعله الي محالة فعاد ذهب فإذا ورمحه ولونه 
اهر.الاستفهام عل المض ولعل الأصل، j، نعقل(كلا )نل فوله )١( 

٢٦



أنهعم ان عن نام ر مالالئ، أخرنا يتوصثون ولا يصلون م رءوَهم نحفز ■ُض دودا ل ١٠اُب 
ئاالونحو، عدى عله بمب ل؛ منويا عدا  ١٠نام وإن ( هالوريتوصا) يصل م عيا  ١٠ينام كان 

ملمن أن •علومآ وأن مضطجع النائم أن الناش ل نزك الأية ازكانت معلوما الاداروان ر دون 
ثاعداونائم مفجعا ,ون أن إلا مهللقا الزم امم عله يفع ولا مضطجعا إلا يتوهم فلا ناثم يلان له 

الرثادلأنوم الرأي من له يشه أن يبنى الئيءكان عن نام بمال ثاعداكأ نام مقال -وصل ان ■ىُى 
عقلعل الخاJان من أكر عقله عاى مغلب بنثقل لأنه ناعيا النائم غترحال ذ ُضطجعا ١^٣ وإن 

ثاعدااكائم مءن مثيله غر عله وخفاثه منه يخرج ما سهولة j منه الحدث ّبل وان "؟ايا ١لائم 
إلنمه يكل جاJا المائم لأن اوصوء عليه وجب نامما القعود ل الأّتواء ظ ءن لإل وإذ )؛ال( 
منهيكون الذي يالمومحم المضطجع حد ي كان زال وإذا ييه الأ ثيء منه يخرج يك١د ولا الأرض 
نلأالحدث منه يخرج ان أحرى لأنه الوضوء عله أوجب ماجدا آو راكما رام وإذا )ُال( ١"^'^ 

وأنالأرض إل شه يكل لا لأنه الوضو، عله وجب تاما نام وس )قال( الضطجع س به بمي( 
ّلإمما الذي القاعد عل يقاس أن س يه أول بالنوم عقله عل مخلموب بازكلأ الضملجع بماسءعل 

يوجبالدى والنوم الأرض)نال( منأنهلأ؛كلفهإل وًنت اق ^٠ ٠١١ذه وكاث لأثار لب 
إر نال أوكمأ هللا uكان ذللث العقلكانا عل الغلة بالنوم الوصوء عله وجب س عل الوصو، 

الحديثأهاب مثله ِب لا وجه س وسلم عله اش صل الي م يروى نحا لأ،أوربمهأولونهكان ا= 
الماءمنهكان تميز لا الماء ق جزءا إذاكان الرام أن ومعقول اختلافا مه ينم أعلم لا العامة نول نهو 
يمزإ لآ الحسد ق لوجودْ غسله عله بمب فاذاكان غله نعط الحسد ماس إذا الحرام أن وذللث بما 

وهوالدائم الماء ي وصفت محا وكل فيه موجود نائم والحرام ؤلهورا الماء مكون الماء ق موجودا يكون أن 
وإذاينجءب فهولا النجاسة نحالعله إ ما بعد فالأل فجرى المجامة خالطه فاذا الخارى قاما الراكد 

غرقاما بانحرم ينجءي إمما ينجر ب خالطه نحاسه بلا ذللث، جميع أو لونه أو ربمه أو الماء طعم تغر 
علصب فإذا إزالت؛ا يرد النجامة عل يصب ر ما كل ل هدا مرن وصفت وما به ينجس فلا انحرم 
اوالثوب اصايت وإذا محالفا فيه اعلم لم ومجا بالسنة استدلالا وصفت ما غر فحكه إزاإناا يريد يمامة 
فلامملا الماء س علها صب U وانكان طهر باهء ودلكت ح الما. علها نمب الجاسة البدن 

وكانبملهر ب الحال .يخْ ماّتءالوجص لأنه الثوب عن إزالن،ا به أريد إذا الجاسة مماثمة الما، ينجس 
يماU ئس الثالث والماء فينجس يما U. بمس الناي اثء نمك١ن الماء يمس الأول الغلة غل إذا 

ما ١٣٠يطهر حتى ص الأج، يزيل الماء لأن قلت ما غر الماء ل بموز ولا وصفت مما تهلهر ولكما منجى 
والدلالةيا ينجس الماء أن وسلم علميه النم صل اش رسول أخر الي الحال ق إلا ينجس ه نحف ولا ماسه 

وسلمعليه اس صف الني أن المجامة به الغول الماء ححم بخلاف وسلم عليه الله صل افه رصول عن 
أنغترْ ول ماء فدح مجن بأقل سبعا يغل وهو مرات سع فليغسله أحدكم إناء ق الكلب ولغ إذا قال 

فقالوتنقع قليل مماء تقرص وم تغاب م باذا، نقرص الحيضة بدم آمر وّام عله الد صل الي 
الماءأن وصفت ما عل للقياس ل ي الماء ينعجسآط لا قلت فلو الماء ق قوللد سمعن قد قال س بعص 
فقلتبعضه ينجس به يطهر الذي الماء أن زعمن، وءن رده أحد يتهلمع لا قولأ الأنحاسكان يزل 

—باكلم اش الاطاعة فيه لأحد ليس الدى وسلم علميه النه صل افّ رسول قول من بالعرص نعمنه إ؛ى له 
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حش١^٢٠ عله نحب فلا نفس حدث أو تاس طرق U وغثر  ٢١١مضطجع من عمله عل يغلب 
حدءن زال ض بالأرض والتوى والدابة والبعٍر المنة الراكب وسواء )قال( أحدث أنه يضيقن 

نومل الرحل شك وإذا الوضوء عله وحب مضهلجعا أو احدأ أوّأوراكط ثامما أونام قاعدا الأسواء 
و؛ارويا اممحقن فإن الرم يستغن حكا ناثم غم فهو ص حديث أم أرويا يدر ل؛ ثيء بماله وحطر 

ويفهم،ارويا ق وعليه يتوضأ أر، كلها الأول الممثلة ق والاحتياط الوضوء وعليه نا"دم فهو النوم تيمن ي
• ٢٢١الوصرء تل وإن الوم 

ماعليه فايحلمن، فيه يغتسل م الدائم الماء ق أحدكم بمولن لا عئان أبى ين مؤمحى حدين، فأدحل ه ل= 
فلموالبحر الكبار المصاغ ماء ومن منه إليه ذهب ما حلان، عل علمته قعا الناص ؛ماع من وصمن، 

ولأسنة الماء ق أبُم علتكم ما له وقلتا ( القافم رقال قال قال الربع حدثنا حجة فيه عنده يكن 
مالتخاطى أحن فد ، ^ljءم U فمال نحاطى لخاقل لوقيل لخله أقاويل فيه قدم ولقد قاما ولا إماعا 

الفقال حجة ام و*عليه الله صل الني مع أحد لخأو، ( فقلت، ) المنة من ذكرُن، مما الحجج فيه ذكرينذ 
قالكلم، ونيغ وحديثه كثثر بن الوليد حديث، أما فقال وصفته الق الأحاديث، تثبنه ألبسته وقلت، 

معروناوأنه ؛شهرته فشست، بضاعة بثر وحديثه يايادها فتثبت، ضان أبى ن موصى وحديثؤ الماء 
هووما فقال القياس محن حارحا للأخبار محالفا احرعته فولا وقلتؤ كلها حالفتها لقد ل )فقلت،( 
اليتم،قال نجس اراكد الماء منه نقص فاذإ يجس لر اراكد الماء بلغه إذا القدراإدى، أذكر )فقلمتؤ( 

لا،: قال فقياسا'؟ قلم، لا : قال حم'؟ هدا أقلتؤ ل أنمام)فقلت،( يفطرب م أدناه حرك إذا 
إنقال فاحتلعل اريح حركته إن أرأينا رقلمت،( يختلط ولا الادمجين بتحريلثؤ يختالخل أنه معقول ولكن 

مجنفتازيؤ امواجها تفطرب البحر من رجلا أرأبتا فأقول رقلت،( تقول مجا احتلهن إذا ينجس إنه قلت، 
تللثؤأفتنجس ; قلتؤ م، : قال ؟ أنحتلعل اريح هاحمت، إذا الماحل عل تفيض أن إل أنماها 
=والقياس المنة ثخالخ، قولا كلفلث، فن قلت، غل تفاحتي تنجس قلتؤ ور لا قال البحر من ارجل 

ه.ا واننلر المخ جمع وٍ، هكدا اخ طرق ما وغم قول )١( 
احيرناقال، اربح احمنا وفيه النوم ل باب عنج،ا اش رصي والثافم ماللئ، اختلاف وؤ، )٢( 
وهكذايتوضأ ولا يمل م قاعد وهو نام كان أنه عمر ان عن نافع عن مجاللئ، أجونا قال المافعى 

كانإذا ؤيقول الأرض عل تؤيا جمحالما كان إذا وضره طؤيله بن فرق فلا ذللتج طال وإن يقول 
انهعمر ان عآن ناغ عن عمر بن، الله عبيد عن الثقة اجرتا الثانم( )قال ارضوء اعاد مضهلجعا 

قليلانام إن نقول فإنا فقلته عليه وضوء فلا حالما نام ومن ارضو، عليه وجبا مجضهلجعا نام مجن قال 
يكونأن إلا قاعدا النوم ي نجوز ولا الئافم( قال ر توضا ذللئج تطاول، وإن وصوم ينتقض ب قاعدا 
ولا^U،قليله الوضؤء ينقض فلا الحكم ذللت، من أوخارج سواء وكئمْ فقليله المضعلجع حكم حكه 
الشافيفقال تونحا ذللثؤ تهناول وإن وقووه ينتقض ب قاعدا قليلا نام إن نقول وإنا للثافم فقلت، 
وهولاءاللت، حش عمركا ان قول، الناس أقارل من وحروج غثده وخلاف عمر ان خلاف فهدا 
وقولكمارضو، فعليه جالس وغم جالما قلبه النوم خاإ2ل من الحسن وقال وضوء' قاعد؛ النوم j، يرى 

.حميعااه منها حارج 
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والخاتطاللأمة س الرصرء 

I(الرائق ال وأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصلاة إل }؛ إذا  ١١وتعال تبارك اث قال الثافم( )قال 
منمن؛؛م يكون ن ا الصلاة.واثبه إل قام من عل الونحوء وحل عز اش فدكر الثام( )قاد الأية 

حاءاو مفر عل او عرض وإزكم ار الخب طهارة ذكر بعد ل قا م الحب طهارة وذكر النوم مضح 
منالوصوء أوحب يكون أن فأثبه ٠ فتمموا ماء نحدوا فم الماء لأمّتم أو الغاثط من منكم أحد 

تكونأن الملامة فأثمت الخناة ذكر بعد بالغاممل موصولة ذكرها وإنما الملامة مجن وأوجبه الغاتط 
قبلةتال أبيه عن عيداش ين صاب عن شهاب ابن عن مجالك أحبمرنا الخناة غير والقبلة باليد اللمس 
الناقم()قال الوضوء فعليه بيده أوجسها امرأته قبل فن الملامة محن يده وحسها امرأته الرحل 

ببعضاو امراته ال يده الرحل اقضي وإذا عمر ابن قول معنى من قريب معود ابن عن وبلغنا 

القياسأبجوزق لك قتال قلت ذللث قالت فان )قال( أ؛دّ ثيء عل منه فلاتقوم عبك يتفاحش ؤ= 
قالبقدح محنه أقل الاحرازكان وينجس أحدهما ينجس لا سيئا تغر لر محاصة حالهما مجا~ن يكون أن 
أوالأنحاس يزيل لأنه حالهله محرام يتغير أن إلا الماء مجن ثيء ينجس لا أن إلا محوز ولا ( )قلت لا 

(قلت لازم) حم خلاف محع ناس لا ولكن هدا إلا الماص ف يستقم  ١٠قال خالطه مجا بكل بنجءط 
ممانزح فاتت بر ل لووقعت فأرة أن وزعمت نص ول؛ محعقولأ تقل ولر اللازم الخم حالفت فقل 

ينزحلر أحرى بم ل دلوا الثلاثون او العشرون تللد طرحت فان البتر طهرت م دلوا ثلاثون أو عشرون 
وقّ'.،فن دلوا متون أو أربعون محما نزح ذللث من أكم ميتة كانت وإن دلوا ثلاثون أو عئرون إلا مخما 
اينجسبعض دون الماء يعص ونج|ط ان رمحه ولا لونه ولا حرام ؛هلم يتغثر م الدي الماء ل هدا للث 

بعضهفيخرج كله تنجس م ّقْل شبثا فرأيت )قلت( كله ينجس بل قال كله ينجس أم بعضه 
اتبعناولكنا بقياس هدا ألمس قال ؟ أوغثره ذاب سمن ل هدا أتقول منه البال ر المحامة فتذهب 

عليهالله صل اش رمول عن حاء أفتخالهوكا )قلت( عنم اش رضي عباس وابن عل عن الأز نه 
قالانٍعليا زعمت عباس وابن علتا ذلك مع وحالفت فعلت فقد )قلت( لا قال غيره قول إل وسلم 

ثلاثينأو بعشرين إلا تهلهر لا أما وزعمن دلاء حمسة أو سبعة محما ننح بتر ق الفارة وقعن إذا 
دلواأومتون أربعون ذللث محن تقول؛؛يى وأنن ما وقع زنحى محن زمزم نزح عباص ابن أن وزعمن 

ولادم طعم ما يوحد لا حى ابدا تْلهر ب بدم تغنيت إذا نقول فنحن قلت بدم تغيرت البتر فلعل فال 
ثيءهذا ل للي فليس ينزح حتى واوّع م~،ا ماء هواكر ف؛ا ولا زمزم ق يكون لا وهذا رمحه ولا لونه 

لفيحل حنثا رحلاكان لوان وزعمت ثابتا لوكان حالفلما وقد غير'ابت عباس وابن عل عن وهذا 
ينجسفاذاكان الثالثة يهلهر م ثانية يحل إن هكذا م يعلهر البزولر نحى الخنابة من الغسل ينوي بتر 

نحامةقوللث ق ازداد قد أليس ثانية ولا  ١٣يطهر ؤم أولأ يحوله قبل نحا وكان ثانية ينجس م أولا 
ولاملها بالثانية بملهر ولر يطهر؛الثالثة فكيف النجس الماء مماصنه محاصة زاده م بالخنابة نحا فانهكان 

يتفاحشقال ، يلزملث وذللث قلت أبد' يهلهر لا قال ص أصحابنا س إن قال للثانية قبل الأول 
الناسافادبل س يخرج وما السنة حلاف فزكلفلث )قلت( الناس أقاويل محن ؤيخرج ويتفاحثى 

~به تؤصيء ء  ١٠لأنه البمكلها نحت توصما أن  ١٣تنوي بتر ق يدك أدخلت إن أنلئ، وزء٠ن، له وقلت 
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عبياووجب الوصوء عليه وجب شهوة بض أو بشهوة ويما ينه حار لا جدها مض إل جده 
إذاالأحر إل أمحي أي؛دتي،ا كله ذلك ل ومواء الومحوء وعلها عليه وجب هى لمته إن وكيلك 

بشرألها بماس ولم شعرها إل بيده أمحي فان شرما من ء بثي بشرته إل أفقت أو بشرما إل أفضى 
معيولا وضوء عليه محب فلا بمسها ولا شت؛يؤا ٧ شهوة لغير او لشهوة لك ذ كان عليه وضوء فلا 

لمسإذا فتوقا احتاط ولو فال( ر للبشرة محالف والشعر الفعل ق المعنى إنما القلب ل لأما للشهوة 
صمقاو غيرْ او ين او حام رفيق ثوب من يدما فوق ثاء ما يده مس ولو إل احب كان شعرها 
محاجهيلمس لم كلاهما لأن؛١؛ وضوء ملما واحد عل محب لم ذلك هي وفعلت متلذذ غير أو متلدذا 

اللهصل الله ومول أن ترى ألا بالكف اللمس يقول الشافم سمعت الربح فال محاجه ثوب لمس إنما 
;الشاعر فال الملامة عن نمى وسلم عليه 

يعدىكفه من الخود أن أدر ولر الغنى أطلب ه كفكفى وألمت 
٢٢١عندي ما قذرت وأعدال أفدت الخى ذوو اد أفا ممه ا أنفلا 

البرأن فزعمت دلوا ثلاثين أو دلوا يعثرين طهرت ميتة يا سقطت وإذا كلها تننح •تْلهرحى ولا ص
ثلاثينأو دلوا بعشرين الميتة محن تطهر وأنما أيدا تطهر فلا كلها تنجى ما محاصة لا الق اليد بدحول 

ينويولا يده ألحل إن أنه وزعمت الميتة تنجسه مما لكمِ تنجس ملم يد ان زعم قهل أحدا رأبت هل 
أولاأوينؤيه تنجسها ينوى لا جفة ما لوألقى أن أورأيت البر تنجس ولم للوضوء يده طهرت وضوءأ 

إماحالهله ومجا رتلت، شيئا الماء ق تصغ لا ونيته سواء كلها النجاسة نعم قال سواء اذللئ، سيئا ينوى 
هذالوقال لأحبكم إل الماء الوصوءٍتنجس ق نيته أن زعمت فلم رقك، نعم قال محس وإما طاهر 

الماءل الحجازيين قول يقول يؤبف أيا سمعت لقد فقال ٌرنؤع عنه اإٌا،إ تقولوا أن إف به لبلغم غيركم 
الفيه أيويوصهن رمح قد قال فيه هدا وهويقول عليه وأقام )قلت( حطا فته وقولنا ئولنا مجن أحن 
عتهرجوعه وهنه ولا قوة قولنا إل رجوعه زاد  ١٠)قلت( قولكم عن رجع f شهرين من نحوا قولكم 

له( )قالت حهنا وهويراه قوله عل شم ان س الحجة يه عليه تقوم مجا عنه تروى اك إلا مجمى فته ومحا 
فاننفليف طست ق يديه ولا وجهه عل محاصة ولا لصلاة ؤيديه وجهه وضأ إن رحلا أن زعمت 
رطبةعلها ويصل ينجسها لم الأرض عل صب وإن ينجه ا ثوبه الهلست ذك ق الذي الماء أمحاب 

الذيالماء قدر أن ولو كله ماؤها يننح بأن إلا أبدا تْلهر ولم الركلها نحس ير ل صب إن ؛ هير َي 
صبوإن غله ووجب نحه ثوبا مى وإن نحته ميتة فيه فوقعت إناء ق ويديهكان وجهه به وضا 
دلواثلاثون أو عشرون محيا سنح بان البتر طهرت بر ق صب وإن رطبة علها يصل لم الأرضي عل 

=فيالاء)قالت( قولكم أحن U فقال )قال( النجس الماء س محاصة أم الطامر الماء أن أزعمت 
ه.ا القصر لنة عل وهو المح جمع ف كدا كلاهما( قوله )١() 

عنإ؛رامم عن الأعمش عن القاسم بن عمرو ءم-،ا الله رصي معود وان عل اختلاف وف )٢( 
عبدالذمعن طارق عن محارق عن شعثة عن الوضوء وما اللص ِن القثلة قال عبدالد عن عبيدة ايى 

ذكوقال ، الوضوء القبلة ق بأن ناحذ ونحن القثلة. مءن وضوء لا فيقولون هذا يخالفون وهم مثله 
■وغيره عمر ان 
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والريحوايول آلخائط من الونحوء 

غنلفن الخلاء الغاثهل أن الوصوء اية ل الغاممل وتعال تبارك الند ذكر إذ ومعقول ( )قال 
زيدن عثداش عمه عن نمم بن عباد اخبرني تال الزهري حدثنا قال سفيان اخبرنا الوصوء عليه وجب 

حىينفتل لا نقال الصلاة ق الئيء إليه يختل الرجل وسب عليه اش صل الق رسول إل سم تال 
بالرحالصلاة من ينصرف الرجل ان عل المنة دلت فانأ القافم، رقال ربما يمد او صوتا يمع 
عنالخؤيرث ابى عن محمد ين إيراه؟م اخبرنا مما اكر الغاثهل وكان الغاثط سبيل محن الريح كانت 

مولالضر ابى عن مجالك اخبرنا ، فتيمم يال وسلم عليه اش صل الله رسول ان رالصمة ابن عن الأعرج 
عتهتعال اش رصي حنالب أبى ابن عليا أن الأموي ين المقداد سارعن ين ملمإن عن عيداش بن عمر 
قالعليه ماذا الذي منه يخرج أهله من دنا إذا الرجل عن وملم عليه الد صل اش رمول يسأل أن أمره 
التعرصول مالت المقداد قال أماله أن امنحي فانا وملم عليه التع صل اش رسول ابنة عندي فان عل 

للصلاةوصيره وليتوصأ مماء فرجه فليتضح ذلك أحدكم وجد إذا فقال ذلك عن ؤملم علبه النم صل 
يكونأن إلا بجز فلم الريح خروج من الوصوء عل دلأل؛ا مع والبول المذى من الوصوء عل المنة فدلت 
الوضوءيوجب الحدث هومثيل الذي المرأة أوقبل امرأة او رجل من دبر أو ذكر من خرج ما جمح 
كلهففيه غيره ثيء أويخلهله وجهه عل فخرج ذكرأودير حقنة مثارأو مجن را، ذلك دخل ما وسواء 

واحدعن خرج ما وكل والحصاة محنه يضج الدود وكذلك قال الحدث مبيل من خارج لأنه  ١٩٣٠^

فقولتا من ازداد من ان علمت آى ل منم ترأس ممن غثرْ ولا إله زجع علمه فا الحز إل أفرجع 
ؤيننعؤينفلمحليما فما وها ١٠فيهمخ بر نحما بمر يان ابدا تطهر ل؛ بر ف فارْ وقعت إذا ففال بعد ا،لاء 

الما العلم أهل وقول المنة خلاف مجن هذا وق هذا قولهم قال لمن ييض وهكذا مرات وتغل بنازهأ 
عليمالحجن عليه والحجة الماء ق ملهم يعنس إل فذهب ناحيتنا أهل يعص خالفنا وقد ءالم بجهله 

ثيوتق عليه فالحجة مع دون فيه ؤيكق مبعا الكلب من الأناء يغل لا فقال الاس يعص وخالفنا 
فيهالكلب ؤغ إذا الإناء غسل ق ناحيتنا أهل يعص ووافقنا وسلم عليه اش صل اش رسول عن الحر 

لأنالإناء وغل وأكل اللبن ثرب اللبن ق اللكلب؛اليائية ولغ إن فقال عاد م الماء مراق وأن 
أنزعم إذ أرأيت غيره قول من وصفنا عا القول هذا مجن العجب فشغلنا ؛اليائية تزل ر الكلاب 

ينجىلا فكيف يغسل حتى الكلب لمان مجامه الذي اللبن ء،اّة الإناء فثنجس اللبن ق يلمخ الكلب 
اللبنممامة الإناء ينجس نكيف اللبن ينجس لا قال فان أويثرب يوكل فكيف اللبن بجس وإذا اللبن 

تنجسلا ؛اليائية إذاكانت أن؛ا أخبره فن بالبادية الكلاب زالت مجا قولك أورأيت بجس غبر واللبن 
الكزمنالقرية والوزغان الفار كان إذا ارايت مملهرئ اليائية ان اترى بجت بالقرية كان وإذا 

أوأوونخ فارة وقعت إذا أفرأيت من؛ا نمع لا أن أوأحرى قدمها مجئل أوف  ١٣٠وأقدم بالثادية الكلاب 
=بمح لا لأنه القرية ل ينجسه لا قال فان قال أينجه قليل أوماء أولبن سمن ق البيوت دواب بعض 

مصححهاه_كتثه الخرح به بر يما ر واليا يارككتاب الالقاموس ق الخ مثار من قوله ( ١ ) 
مصححه.كتبه : وانفلره ررأن(( الأصل؛زبالة ف ااخكذا من أن علمت فوله )٢( 
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صور روان محال الوصل، مه يكون ضاكرنا،ا الخكم ين روان عل دخلت الزيثريقول اين عروة 
اشرمول سممت أما صفوان ابة مرة أجرتي ُروان قال ذللث علمت  ١٠عروة قال الوصوء الذكر 
عبدالقن عمروومحمد ن سبان أجرنا نلموصا/ ذكره أحدكم ص »إذا يقول وصم عله الد صل 
اشصل الني عن مريرة أبى عن المثري ممد أبى ابن ّمد عن الهاشمي الللث عد بن .زيد عن 

الثامأجرنا فلبوصأ/ وسه سه ليس ذكره إل يدم أحدكم أيضى *اذا : تال أنه ؤبملم عله 
بنمحمد عن الرحمن همد ابذ عمة عن ذب أبى ابن عن فديلث أتى وابن ناغ بن ■مداس جرلأ ؛ال 
فاليترصاذكره إل يدْ أحدكم أضى إذا ثال وملم عليه اش صل الق ومول أن ثوبان بن الرحمن تمد 
عليهالد صل الني عن عبدالد بن جابر عن ثوبان بن الرحمن همد بن محمد عن فقال ناغ ابن وزاد 
إليطزكفه الرجل أفضى وإذا جابرا)فال( يدكرمه ولا ا"لماظ*يرويه *ن واحد عثر وسممت وملم 

أوحبما كل لأن عامد غير أو عامدا كان وسواء تال الوصوء عليه وحب سر وبينه بيما ليس ذكره 
ملأوص دبره لوص وكيلك وكثيرْ ذكره ماس ما قليل وسواء تال انمي بمر أوجه يانمد الوصوء 
بمسول؛ نكته أو أوألتيه أنثته مس فإن الوضوء عاليه أوحب صى من ذللت، ص أو أويبرما ارأته 
بمبب ثيمة س مدا ر تجا ص وإن أويت حى س ذلك ص ومواء الدصوء عله بمب ب ذكرْ 
منمحرم *ن ماس دما مثلها محا ولا محاثم تمدولس وعلم حرة الادبزلهم آن مل من وصوء عله 

اواوذراعه بنلهركفه ذكره مس وإن وضوء عليه بمب ول؛ منه ماص  ١٠غل اوغيدْ اومح دم رطب 
إنماباليد الاضاء نيل ؟ وصفت ما فرق؛بن  I١٠ فاتل فال فإن الوضوء عليه بمب لر بطزكمه غيرّ ء ني 

النيتاذاكان راكما ركتيه أوإل ماحيا الأرض إل يده وأفضى مابما بندم أفضى تقول م؛؛طنااكا 
قاربوما فخذيه مماص ذكره ان بلوم ذكره إل يه اقضي إذا منه بالوضوء امر إنما ومالإ عليه الد صل 

ماسالكما'ي بملن جاوز  ١٠فكل وضوءّ المنة بولاله عاليه ذلك يوجب فلا جمده من ذلك *ن 
الأن عل القياس وضوءاكان بالأحرى توجب ولا توحب؛احدهما مماّتان وإذاكان وصمت مما ذكره 
سعوأنحس ما ماس مجا أن عل تدل وّّام عليه الد صل الد رسول سنة لأن بما ل؛ مما وضوء بمب 

وملمعليه اش صل الد رمول سألت تاك أماء عن فاطمة عن هثام عن سفيان أجرنا يتوضأ لا الذكر 
امروإذا الباض( )قال مه وصل رثيه م اقرصيه؛المام f حيه : تال الترب بميب الخغى دم عن 

الذكرٌن أنحس فالدم منه بالوضوء يأمر ول؛ ياليد يغل أن الخيص بدم محبملم عليه الله صل ايد تبمول 
ليسريفا المجس ق هذا كان وإذا وضوء منه يكون لا بان عليه نياما نحس من *اس  ١٠لكل رقال( 
يابساأونحا رطا نحا ماس وإذا رقال( يعينه الخثر فيه جاء  ١٠إلا وضوءا يوجب لا أن أول بنجس 

منالبائية أهل س البيوت ودواب الفأر س امتاعا أقل القرية وأهل البائية لأهل الكلاب ن م= 
إلاعلته الحجة مل تنجسه ل؛ أومجرقه أولينه أوزيتنه قليل رجل مجاء ي أودابة فأرة مجاتت ؤإذا الكلاب 

اوقليلايائية او بقرية فيهك١نكثيرا وقع مجا ينجس في؛؛ ينجس الل الخال ي ينجس الذي يقال آن 
علمتوما حجة ذكرم م،ا إزكان تنجى لا أن أول بالقرية والفأروالدواب بالبادية الكلاب فكذلك 

أنإلا قها ممثل إلا فيه قال انه التابعي ولا وصالم عاليه الد صل اث رمول أصحاب من عنه روى احدإ 
منهمرب  ١٠جمح ينجس قال فكلهم واحدة مرة الكلب س الإناء يغل قال مجن زماننا أهل من 

=والذي فيثبه فيه يخال س العلم ل تكلم ممن إن الغافم( )فال وغيره و،رق ولثن هاء س الكلب 





أعفوا٠ ; غال وّام عليه اش صل الق رصول أن ريرة أبى عن أيه عن العلاء وروى الئافم( قال ر
محناحد م توصا فن ( )قالباواودأا تنموا ولا الئبس* وغثروا الشوارب من وحذوا اللص 
استحيان وكيلك وبلهارة زيادة وهذا وضوء إعادة عليه يكن ل؛ وئاربه ولحيته ورأسه أءلفارْ 

لهرح لا او ربح له أكله حلال كل وكذلك ثيء فيه يكن ول؛ يأس بذلك يكن لر عليه اهء أم ولو 
عباسابن شرب ند عاله عليه يكن لر وريه جيم الحلال ذلك لوماس وكيلك آوغثره لن وشربه 

•، ١١*اء بمس وب وصل لنا 

الامتنجاءي باب 

وجوهكمفاحملوا الصلاة ال ٥^ ااإذا وتعال تيارك اش تال تعال اش رحمة الئافم( )قال 
الوصوءتعال الله فذكر اكافم( )ثال الكعبن(( ال وأرحلكم برومكم وامسحوا ا،لرافق إل وأيديكم 

بولاولا حلأء محدثا لا نومه عن يقوم النائم وكان رتال( نومه من النائم قام إذا ذلك أن مذهبنا وكان 
غاتطااحدث عن دون بولا ولا غامملا نحدث الةءل.نلم بدلألأ ذكرالك;عال الذي الوضوء فكان 

يأزىبأن إلا وضوء عليه وجب أحد عل اّتنجاء ولا رتال( البدن بعض ممامان نحان لأمما أوبولا 
القعقاععن عجلان بن محمد عن عيينة ابن سفيان أحثرنا أواالا. فيتنع،ى؛الحجارة أوبول غامل عنه 
مثللكم أنا رإمما : قال وسلم عليه اش صل افه رسول أن هريرة أبى عن صالح أبى عن حكم بن 

بثلاثةوليستج بول ولا بغائهل يتدبرها ولا القبلة يستقبل فلا الغ١تطJ إل أحدكم ذهب فادا الوالد 
تالالبال العفلم الرمة الفاض( ر؛ال يمينه الرجل يتنعص وأن والرمة الروذ عن و"،ى أحجارار 
الشاعر:

فصليبا لحمها وأمفرم ا عفيامجهأمحا 
عنثان عن خزيمة بن مارة عن أيووجرة أخمل تال عروة بن هثام أحهميا تال سمان أحهمُا 

وأن.بمتصوالرمة الردث عن دنأى أحجار بثلاثة الامتنجاء ي قال وصلم عليه اش صل الى أن أيه 
يتمحأن إلا بجزه ب أوبال غي( ؛>، الئام( )قال رجع فض الأحجارليس والثلاثة الرحلي٠ينه 

إذاكانالحجارة نقاء انقى مما نفليفا ء1اهرا ماكان او محقابس او احرات او ثلاث.ران احجار بثلاثة 
وجوهبثلاث لها صوانة أو اجرة أو حجرأ وجل وإن )قال( وغثرها والخزف والحشيش الراب مثل 

عنمالك أمرنا القاض( الرعاف()أال من )الوضوء والشافم عالك احتلأف ل وترجم )١( 
وابنهماص ابن عن ردى د'الك يتكلم دل( رجمي f منحا انصرف رعف إذا كان انه عم ابن عن ناي( 

أنهعم ابن عن ّالم عن الز*رى عن ص ابن انجي,ءن ءج الخام(،اخثرنا )؛ال ُثله الب 
المسوروقال فبني رجع م توضأ انصرف قيثا أو مذأ أو رعافأ وجد مجن أو رعاذ أصابه عن يقول كان 
فيغلينصرف كان أنه ناغ عن يروى عمر بن اش وهميد الدم يغل أنه زعم م بمتانف مُة ابن 

عنرديم الرل~لل يثيه وهذا الصلاة هووضوء إمما روايتكم النياهري j( والوضوء للصلاة ؤيتوضا الدم 
المدىف ببى لا انه ونعمم المدى ي يض انه غثدك»( رواية لي المب وابن ■ماس وابن عمر ابن 

تعال.الق ثاء إن موضعه ن، وّيأيى الصلاة ؤ، البناء ؤ، تعلق له وهذا 
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أنهضب أحجار بثلاثة امنح فان •؟١ امتسح أحجار كثلاثن كانت امنماحة مناا واحد بكل فامتنع 
إلالأخرجه ١;لاصق  uiiفائ ا;ا بز ل؛ انه يرى U عل الامتاح ض إلاانياي نحزم ل؛ ا;ا ابقي 

أنإلا مرة به امنح أنه عب نحجر ممتع ولا قال( ماء) بغثر ينقه لر جهد لو لأنه إنقاوْ عليه فليس ا،لاء 
لووكيلك أثر فيه يكن ز وان به اح الامتنحزه لر مماء محلهرْ بعلم ل؛ فان طهره ما، أصابه قد أن يعام 

الأجاصيعلهر الدي االاء إلا يطهرْ ولا به الامتاتأ نحزه لر فيه ُا يدهب حى الشجر بماء غسل 
بعفلمولا نحص رجع وكيلككل رجع لآن,ا الأنجاس من فإنما فيه للخم بروثة ستخى ولا رفال( 
صضي شيئا اعلم ولا محناهر ثفبف اكلهارة وإمما نظيف فليس تجس غني كان وإن فإنه فته للخم 
فلاءأاهر عتفليف المدبؤخ الخلد قاما •؛ناهرا وإزكان بنظيف ليس فإنه مدبؤغ غثر جلد إلا ابغلم 

الخلاءيعد ل؛ ما مقامها قام وما بالحجارة والغليظ البطن الرقيق ويتنجى رقال( به بتنحص أن باس 
يتثممأن الألتن بن قعا أجزأه ذللث عن نحرج فإن الأليتن باطن مرن عليه فبل ما محرجه حول مجا 

رقةوأحب وغلفلها نلون رقة أهل الناس ل يزل ولر ا،لا، إلا ءز-،ا انتثرفخرح؛ فا نجزم ول( ؛الحجارة 
عليهاهذ صل افه رضول أمرهم الدين وهم يقتاتونه وكانوا امحر لأكلهم أكر اضاجربن ي العينكاث 

اقبلما عل البول انتشر وإذا يختلف لا الخلأ، من مثله البول من والاستنجاء بالاصتنجاء)قال( وملم 
تري،وب• ا،لاء إلا ذللث جاوز فا بجزم ب ذلك لجاوز حى انتشر وإذا الاستنجاء اجزاه الثقب عل 

ذكرهينر م الوصوء قبل ساعة ويقم البول ٌن يتريء ان إل واحب عليه يقعلر لثلأ البول من الباثل 
وانأحجار ثلاثة من أقل بجزه لر ا،لاء غر بثي، رجل اصتعى وإذا يتوصأ)فال( كإ الأّتنجاء قبل 

الأنصارمن قوما إن وفال إل أحب كان ء ١i١غل؛م رجل جمعه ولو والأّتنجا،كاف أض 
علالمستنجي اقتصر وإذا اتلطهرين( بمب والد يتطهروا أن بحون رجال فيه بم) فنزلت ؛الماء استنجوا

يبلغأن إلا الاستنجاء ق عدد فلا بالما، اّتنم وإذا الحجارة من أش لأنه أجزأه الحجارة دون الماء 
مراتثلاث من أكر ل إلا يكون ذلك أحب ولا هنالك ما كل أش قد أنه يرى ما ذلك مز, 

أوقيحا أو دما مالت جوفها ل أو القعدة قرب وفرؤح بواّتر برجل وإزكانت قال( فأكر) وثلاث 
لوالرحمة كلها الأنجاس هلهارة والماء الحجارة يجزيه ولا بالما، الامتنجاء إلا فيه بجزه ل؛ صديدأ 

٨٠موصعها عدوا إذا والبول الخلاء وكيلك موصعها  ١٢٢يعدى لا موصعها ل ؛الحجارة الاستنجاء 
نحدهلا ومن الماء نحد مجن الوصوء ل ويتثجى؛الحجارة الماء إلا يطهرما ب الحد من غره فاصابوا 

لراّتتء؛نى م تيمم وإن التيمم م الاستنجاء إلا بجزه ب التيمم له وهوممن الماء نحد ولر رجل محل وإذا 
قبلالتيمم يمزته للثافم ثان فول وفيه الريم *قال الاستنجاء بعد التيمم يكون حى ذلك بجزه 

علوجب وإذا الثافم( رقال بيده دبره ولا ذكره بمس لر بعده امتضبى ند وإذاكان I الأّتنجاء 
. ٢٢١الغلإلا الأّتنجاء مونحع ي بجزه ب الغل الرجل 

كتبهالتثنية والوجه الناسخ نحريهن مجن ولعله بالواو النسخ جمع ق كدا فاصابوا قوله )١( 
مصححه.

القائمأحرنا قال الربع أخرنا والغاثط( للبول القبلة استقبال ر الحديث اختلاف ي وترجم ( ٢١٠
الدرصي الأنصاري أبوب ر •صث الليى بن.زيد عطاء عن ٠^^ عن عين ين مضان أخرنل فال 
=فقيمنا أوغربواقال ثرقوا ولكن بول أو بغائط القبلة نتقبل أن نمى وسلم عليه اش صل الني أن عته 
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عاثثةعن عسق أبى ابن عن إمحاق بن صد عن ملهيان أخرنا ( الثاهم )قال العشاء، وبتأخر 
يالثافم( رقال للرب رصاه للفم طهره السواك : ثال وّاب عليه اس صل الني أن ءنأا اش رصي 
يشقلر او عليم ثق به لارمحم واجبا لوكان لأته اختيار وانه بواجب ليس الواك ان عل دليل هذا 

واكلوالازم النوم عن الاستيقاظ وعند الفم سضرنيه حال محدكل السواك وامتحب القاقم( نقال 
•وصوء عليه بجب ولا صلاته يمد فلا وصل تركه وعن كلها الصلوات وعند وشربه الفم يغتر  ١٠كل 

اممحوءقل ابلين غسل ياب 

قامعن عل الوضوء أن عل فدل الوجه بغل فيه فبدأ الوضوء وجل م اث ذكر الئافم( )قال 
وأحببولا ولا حلا. بميت لر اانا؛م لأن والتغوط الباثل دون وعلا عز اش ذكر كل النوم من 

الزنادا؛يى عن م اخرنا الغاض( )قال للفرض لا للمة للوضوء الإئ، إدخل،ا تل اليدين غل 
نوعهعن احدكم امتقفل إذا ٠ : ومم عله اش صل اش رمول تال تال مريرة اى عن الأعرج عن 

ملهيانأخثرنا ال؛اض( يده)قال باتت أين يدرى لا أحدكم فان الوضوء ق ادحالما قل يديه فليغسل 
أحدكمامتيفظ اذإ ٠ وملم عليه اش صل الد رمول قال تال حريرة أيى عن الأعرج عن الزناد ابى عن 
عنملهيان احررنا ٠ يده باتت اين يدرى لا فانه ثلاثا يغسلها حى الإناء ي يده يغمس فلا مامه من 

أدخلوإذا الغاض( )قال ئله دب عله الد صل الني عن مريرة أى عن بة أبى عن الزمرى 
إنوكيلك وقووه يفسد ب ماسها الجامة *ن ميظ أن يشقن ومولا يغسلها أن قل الإناء ل يده 

أقلبه توضأ الذي ائاء فازكان وضوثه ل فادحلها بجامة مجامته قد اليد فازكان مجامها يكون ان صك 
أوقلتن الماء وإزكان ذلك غير يمزثه لا ءيرْ بما. وتوضأ الإناء منه وغسل فاهراقه الماء فسد قلتثن عن 

أثرلها نحامة ولوكاتت لها أثر لا نحامة إزكانت الماء يدحولها يده وطهرت وتوضأ الماء يفد لر أكر 
يتوضأ.م الأثر يذهب حى وغسلها أحرجها 

والأاأاأتنةااقالضممة باب 

إلوأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصلاة ال فم إذا وممال تبارك اش قال اش رحمه الغاض( )قال 
بملنما دون ظهر ما الوضوء ل غسله المروض الوجه أن ي محالفا أعلم فلم الغاض( الايان)قال المرافق 

إلأقرب والأّتنثاق المضمضة فكانت نيما ينضح أن ولا عينيه يغل أ0 الرجل عل ليس وأن 
المتوخى.ان ل امحلأفا اعلم ولر فرضا المتوضيء عل والامتئاق المضغة اعلم ولر انمنن الفلهورعن 

يتمضمضأن يديه غل يعد المتوضيء يبدأ ان إل واحب يعد ب وصل ناميا أو عاميّ تركه،ا لو 
يأخذ؛خياشيمهأنه يرى ما يقدر ؤيستك أنفه الماء ويدخل وأنفه لفيه غرفة بكفه يأخذ ثلاثا ؤيستنثق 

أكدتوإمما رأمه يدخل لئلا بالامتنئاق رفق صامما وإزكان يم«ُلهكالروط ولا ذلك عل يزيد ولا 
تغترءمامن يقطع الما، وأن الأنف وكذلك بمغير الفم وأن للنة العينين غز دون والامتشاق المصمغة 

لماإعادة عليه تكن لر وصل والاستنشاق المضمضة اوجنب متوضيء ترك وإن العينان كذلك وليست 
ؤيستنئق.يتمضمض ان تركه،ا وإن يدعها لا ان إل واحب وصفت 



الوجهغل باب 

مادون»ناتبالوجه م0»طولأأ0 ٠ وجومحكم فاعلوا ٠ وتعال مارك الد تال الناقم( )قال 
الرأسر النزمحن ر الأغم الرأس نعر منابت جاوز ما وليس والذقن والاحين الأدنى إل الرأس 

تركوزن الوجه *ع النزعتى غل لو إلؤأ وأحب الوجه من صنمه ليت الرأس مقدم أصلع وكاولالث1 
فعليهشيثا وجهه مءن توارى حم 'كر فلم الرجل لحة حرجت فاذا ثيء ركه ل عله كن ل ذلك 
ولاغلهاكلها فالاحتياط الوجه من تسرعوصعها حى فإذاكرت تنبت أن قبل كاكان الوجه غل 
لوحش لقيت ممن الأكروالأعم فول كلها غلها بمب أعم لا قالت وانحا نمالهاكلها بمب أعله 

وانمفقةوالثارب العيني وأشفار الخاحب شعر إلا عليه شعر لا U نفه الوجه وبأن العم أهل من عنه 
ماكان وإمما مواجه لأنه انمى ق وجه الرأس س أقبل وما الرأس من أقبل ما دون وجه انه ترى ألا 

منبشيء وامحغله اعلأْ من محدود ازكله من وجها شعر وعليه وعنففة وشارب حاجب من وصمت 
فهوواحدالوجه كون أن ولا يغل لا مكشوفا الوجه مجن ثيء كون أن بموز ولا مكشوف الوجه 

المملاللحية فعدار شيثان فهي واللحية يوجه ليس هذا بن ومجا وجه وجناه وأعلاه أسفله مجنقعلعا 
إلاقيه بجزي لا الحاجين حكم ق الشعر الملل به والواصل الوجه من ثيء ورائه من الذي. بالمدغن 

والشاربنالخاجثن ينال الماءكإ يناله أن عن يكر لا شعره وأن وصفت بالوجهَنا محدود لأنه له الخل 
هذال مجزى اللحية ممنقطع اللحٍة بمتمع تهذا اللحثن من الذتن وال وما الذقن عل وهى والخفقة 

اللحيةمحتمع منابت نحن ما أرى ولا الماء من ركه يمنى ولا الوجه شعر غل مع شعره ءلاهر يغل أن 
ويوجهه عل السمةكا,/ه شعر ظهر عل الماء وممر نحلله بمب لر غاه بمب ب وإذا الخل واجب 

منقطعالحيته منابت بن  ١٠أوكان إطا وازكان ،، ١١ذلك غير محزيه لا الرأس شعر مظاهر س مسح 
وعذاروالشارب الخفقة قليلاكشعر اللحية شم بعضِ_؛ لوكان نكذلك غله الأ محنه لآ الوجه محن يائيا 

غسلهاعليه وجب تنبت حن لاصقةكهي قليلا اللحيةكلها لركانت وكذلك غله إلا محنه لر اللحية 
فإذاالبثرة دون كرته الثعر حال اللحبة عل الماء أسغ إذا فكانت إذاكرت غلها عليه بمب لا إمما 

حيث،مخما يالغا ^١ الماء إمرار عليه ووجب اللحية محتمع ُ|ن هكذا ماكان غل بمب لم هكذا كان 
*امْبمل لم وإن الوجه عن اللجة من مقط ما جمع عل الماء ممر أن وأي الوجه ق يمغ 

علما عل أمْ إذا محزيه والأخر وجها تنزل اسمة لأن يمنيه لا أحدهما قولان iفي١ا الوجه عا ما عا 
محامحا 

منهالوجه 

اليدينغل باب 

يغلئ الرامح، أن ف مالما أعم فم المراض" ال وأيديكم  ٠١وجل عز اث قال الثافم( )قال 
اليدينغل ل يمنى ولا المراض تغل ان ال وأيديكم وجوهكم فاغسلوا معناها ان ال ذهبوا كا'-أم 

شعرالقليل هو والثط ، ثْلا كان وإن وجهه ولعل النخ جمح ل كذا إ؛هلا كان وإن قوله ، )١ 
.مصححه كتبه القاموس ل والخاجبن'ي اللحية 



>،يانمل  Jjiأن إلا ولا؛زى ارافق ممل ان ال الأصاع أ>اف ين ئ عل ثص أن إلا أيدا 
يابضبجريبدأ م(-لم وإن ثيء ذا ر ترك وإن اءا ء-ينقض حى وحريما واطبا الدين ظا*ر 

الوصي٠واذاكان اعادة عله ارى ولا ذك تبل المسرى يا فإن المسرى نل ديه من 
وإنالرنقن ص يقي ءا غل الرفقن >ق س اتطما خازكأن ارشأن ممل حتى يقي *ا غل اتي 
لوأسإل وأحب الدين غل زض عته ارمع فقد ثيء الرفقن ر يق وغ الرفقن ر أئسما كان 

ذك.يفرم لر يفل لر وإن هملا أومنكب يديه من يقي ما أطراف 

ارأسمح باب 

منأن الأية ل معفولأ وكان يرؤمكم(( رامحوا n تعال اش نال تعال اش رحمه ( ١كافهم ال ق) 
كلهالرأس مسح أو معانيا أظهر وم هذا إ,لأ الأية نحتمل ولر يرأسه مسح فند سيئا رأسه مجن مح 

مسحمن أن الأية فعي ذك عل المنة دلت وإذا سكله الر مح ا،لرء عل لمص ان عل المنة ودلت 
نعروياى عليه صعر لا اذلكن ساء رأسه بأي الرجل مح إذا ( )قالأجزأه رأسه من سبا 
مسحان فكدك ذك اجزاْ به بمج من امر او بملزكفه او اصع يبس او واحدة ياصح ثاء رامه 

ينحاد عن حسان بن بحى ا-محرنا الثانم( )قال رامه من لأنه اجزاه اوبعضها اوإحداهما نزعتته 
رسولان شعبن ن الخرة عن الثمل وهب عمروابن عن مثرين بن محمد ءن ايوب عن علة واين زيد 
ابنعن ملم أحثرنا اكا٠١ني( نقال . وحقيه •مامته وعل بناصيته ومح نوصأ وسير عليه افه صل اش 

أورأصه ُماوم وضح رأسه عن ^ ٧١١١فحر يوصأ وسير عليه اش محل اش رسول أن عطا، عن جرج 
عنض اين عن بجي ين عل محدءعن ين ؛برام الفاض( رقاد يالماء ناب تال 
وإذا، )قالرامه؛(،١١، مقدم اونال بناصيته مح وّام عليه اش صل افه رسول ان صعبة ابن 
آنعل دل فقد العامة فحر معتما وسائر عليه اش مجل اش رسول فكان س الر بمج نمال اش اذن 

علمح وإن ضِْ ل( ذلك ترك وإن الرأس ع المامة عل سح لو وأحب دونما الرأس عل المح 
غمتهلر والذرامحن الوجه دون ؛فازين او برثع عل صح لو وكيلك ذللئا يرثه ل اإراس دون المامة 
نحزئهولا بجزثه ولن س الر ثعر منابت اصول عن سنهل ما الخمه شعر من يح جم؛ ذا ولوكان ذلك 

ولدجعالراس ر الماههل لا الراس نفس عل الذي الثعر اوعل نفه الراص عل يمح ان إلا 
شعرمنابت عن المانط التعر به بمح الذي وكان ا،لونحع ذك فح رامه وسط ق فحمده سعره 

لأنهبجزم ل؛ ُبه ص زل يعدما الرس منابت عل الشعر س شء مح كان وإن محنه لر الراس 
محنابتهمحوصح ق الشعر عل يمح حتى الثعر عل المح محنى ولا فهولكلعإمحة مجنبته غثر عل سعر حيثنذ 

يمثلمعا رأسه -؛ا فيمسح بيديه ا،ياء ياحذ أن له والأحبار ه نفالرأس عل تغ عليهَي العلهارة فتع 
منهبدأ الذي المكان إل يرجم حى يردهما م قفاه إل ؟أا يذهب م رامه بمقدم يبدأ ويدير 7أا 

المازنيبمي ن عمرو عن مالك اجرنا الفاض( )قاد صح وسلمم علمه اش صل الني آن روى وهكذا 
القصل انته رسول ُرينىكيفكان ان تستملح هل الأنصاري زيد بن لعبدافٌ قلت قال انه ابيه عن 

مرنونمرتبان يديه فغل يديه عل فامخ بومحوء ولط م زيد بن عبداممه فمال يتوصأ وّام عليه 
رأسهمسح كر الرفقا>ن ال مرتين مرتن يديه غل كر ثلاثا وجهه همز م ثلاثا ثلاثا واستنشق ونممص 







؛بملومفلم الوصوء الناص فالنص العمر صلاة وحانت وصلم عليه الد صل اش رمحول رأيت فال عالك 
فالمنه يتوصئوا أن الناس وأعر الأناء ذلك ل ه يل فوصع بوصوء ومحلم عله اش صل اش رسول فأتى 

هذامم ل ( اكا،مي رقال احرهم عند عن توصئوا حتى الناص فتوصأ أصايعه بن عن ينح االاء فرأيت 
ففيععا الناس تومحا فإذا واحد إناء من ناته وبعض يغتسل كان وسلم عليه ايد صل الني إن اييى 
ومححغل من به الق أمز ما عل الأسان إلا االاء من ٠ الوصي مت يهلهر فا وفت لا أته عل دليل هذا 

عليهعا ادى فقد ومح غز عن به تعال اش اعر ما عل االر» اثى فإذا معا الاثنان اغتل إذا وكيلك 
أنبغله أم ف،ا يكز U وأفل يكفى يالكشرفلأ ويخرق فيكفى القليل يرفق؛ا،لا، أؤموقد ا،لا، فل 

ذلكحمع عل اتى حتى بنفسه ا،لاء جرى فان والرجلن والدين الوجه عل بمريه م الماء له ياحد 
ثيءعل وإزكان إل احب وكان اض ؛الديزكان له يتحرك ذلك وكان يدْ عل به ام وإن اجزاه 

العضوغل إعادة عليه يكن لر يذهب فلم عليه الماء قامر الحد يصغ مما غيره أو راآ مشق عضائه أر 
اوعلك عليه وإزكان يدهبكله حى لوغله إل واحب يلزعه ما بافل جاء ففد عليه الماء اجرى إذا 

مجاعنه يزيل او ذلك عنه يزل العضوحى ذلك وضوء ؛بمنه نأ الحلي إل يصل ان افلل* فيمغ نحن ثيء 
بمحم يده مجن ناء بما الماء من فياحد الرأس فأما دونه حائل لا الحلدكله معه مجاص قد الماء أن ياُإم 

إنوكيلك ؛بمزه ر حاتل شعره من بمسح مجا دون أيضا فازكان عليه الذي أوشعره إليه وصل إذا يرأسه 
انغمسوإن اوشعره رامه يالمح فيباثر الحائل يزل حتى ؛يمزْ لر عليه شعر ولا حاثل الراس دون كان 

وكدكاجزاه -١١ العلهارة ينوى الوضو، اعضاء جميع عل نازي انالإّة ينجس لا ناقع او جار اء حمي 
الوصوءاعضاء جمع عل الماء فثازى الطهارة يه ينوي مجطر او للمْلر اومرب مجاء مصب نحت جلس إن 

٠أجرأه شء ب ض لا حتى 
لصلاةطهارة أو حدث من طهارة ينوى يتوصأ أن فيه النية من ؤيكفيه بنية إلا الوصوء يريء ولا 
ولو( قال ) محناهر إلا يفعله لا مما هدا أشبه أومما جنازة عل أوصلاة مصحف أولقراءة نافلة أو فريضة 

نحزئهنية له فيحدث نية بلا وضأ لليي يعود أن إلا بجزم ب البال ل نوى م نية بلا أعضائه يعفى وضأ 
ايعده مجا ؤيغل الوصع هدا غير ي الث<1فاي وهوقول بعده ما ؤيغسل ائومحمد راقال رآ؛ الوضوء -با 

بجزملر عنه عزت م قل قدمها فان الوضوء أجزأه الؤصوء ق أحده مع النية تدم وإذا ( الفافم )قال 
نيةبمدث لر ما الوضوء -١١ فيتسح واحدة نية احزاته النية عنه عزيت م الهلهارة وهوينوى توضا وإذا 

مجنبقى ومجا يديه بغز نوى م العلهارة ينوى وجهه وضأ وإذا به يتطهر لا يالماء أويتنفلف يالماء ينبري أن 
نيةغبر ما أحدث الق اعضائه لغز يعود حى الوضوء بجزه لر العلهارة لا التبريد أو التنفليف جده 

ولوللأخر أخذ الذي الماء غبر مجاء عضومنه لكل وياحد . فوا غيره وضأ أو ه نفوضأ فإذا الْلهارة 
رقالجديد محا، إلا يمزثه ولا بجزم لر لحيته يبلل رأمه مجح أو يديه وضوء بلل بفضل رأسه مح 

ينوىرجليه وغل راسه ومجح يعد يديه غل م للملأة طهارة نية بلا وجهه غل ولو ( الريع 
الهلهارةبه ينوى لا غز مما ذك بحد مجا وغل الطهارة به ينوى الوجه غل يعيد أن عليه ااهلهارةك١ن 

ل• أوغبره مجئق يعده وقوله ، والباء يالهمر النسخ جمع ل 'كذا ، يدْ عل به أمجر وإن قوله ( ١ ) 
اه.الغرة يالكروالفح، المثق : القاعوص 
.اه حلكان ابن تاؤيخ ق الرادىَي سلمان ين الريع هىكنية محمد أيو قوله )٢( 



الطهارةسوى وجهه غل وازكان ثيء نل ثيء من وجل عز اش ذكر ما عل الوضوء 1نى حى 
ينوئي الذي  ٠١٠فقط الرجلن يغل أن عليه الطهارةكان يرى لا رجليه غل م يرأّه ومسح وديه 

مملكاإليه يميِ ثيء يخلهله لر محاله والماء محامة فيه ليت ثوبا فيه غص مما، ولوتوصا طهارة  ١٠٦٠
٠يه الؤضوء اجزأه فيه 

قدماء لأنه محنه لر أعضائه عل محامة لا رجل به توضأ مماء توضأ ولو أجزأه غيرّْ يفضل توضأ ولو 
حمسالماء واذكان محنه ب ممتن من أتل والماء رجل فيه اغتل قد مماء لوتوضأ وكيلك به توضيء 

يتوضألا قك وامما يفده لا هذا لأن أجزأه به فتوضأ عليه محاسة لا رجل فيه قاسمن أكر أو قرب 
أنمعقولا فكان ا( وأيديكم وجوهكم فاغسلوا )ا يقول وجل عز الئه لأن غره يه توضأ قد بماء رجل 
الوجهل علبه مجا مثل محيى اليدين ل عليه م به فيغل ماء له سدا يان إلا مغولا يكون لا الوجه 

ولاووجهه يديه يؤبن >ا الو■جهكان به غسل الذي الماء علبه ولوأعاد به فيغسله ماء له ستديء أن مجن 
لكلأحذ وّام عليه الله صل الد رسول وأن لوجهه ابتدأ الا،ّؤا لجا يبتتديء حتى ؛ي-ءما مويا يكون 

اويه توضا الذي ثوب البدن عل غيرمحامة مجن يه تونحا الذي الماء هذا ولواصاب جديدا ماء عفومجنه 
غنقاتل قال فان ينجس ليس لأنه الأرضن عل وصل الثوب منه يغل لر الأرض عل أوصب غره 
ماالوضوء من أن ثلث ولا توضأ ومز عليه اش صل ائته رصول أن قبل من قيل ؟ محسا يكن لر أين 

معقولأفكان المسلمن من أحد ذللي فعل علمت ولا أبدلها ولا منه ثيابه غل نعلمه ولر ثيابه يصيب 
علوإن وصفنا U قيل محسا يكن ل؛ إذا به يتوضأ لا فم قيل فان يجس لا محامة الماء ئس لر إذا 

ولاتمد أرض عل ولا ثوب عل وليس أيدانم مماس ة نحا-غني س بالهلهاره أنمهم j تمدا الناس 
.محامة غير مجن ماء ممامه ان 

وهتابمنهالوصوء تمحديم باب 

المرافقإل وأيديكم وجوهكم فاغسلوا ا| وجل عز اش قال تعال اش رحمه القافم( )قال 
عزالنم أمره وسلمكا عليه الله صل اش رمحول وتوضأ رقال( (ا الكعبن إل وأرجلكم يرومكم وامسحوا 

أنثيثان الوضوء ق التوضيء عل يكون أن أعلم تعال واش فأشبه قال به تعال اش بدأ مما وبدأ وض، 
وجههنل بتيه بدأ فن به أمر ما إكال عل و؛أيى منه به واللام الصلاة عليه رصوله م اش بدأ مما يبدأ 

الذييعد موضعه ق كلأ يغسل حش يعيد أن محيي علميه رأّهكان قبل رجليه أو يديه نل أورأصه 
ومسحالوضوء يعبد أن يعد الصلاة أعاد صل وان ذللث غير محيى محزيه لا يعدم الذي وقبل قبله 

يحدهرجليه غل م رأسه فسح عاد رجليه غل حى رأسه مسح نسى فإذا مواء هذا ق وغيره الرأس 
رسولفبدا ٠ اش ثعاثر محن والمروة الصفا إن » وجل وقالغيرىفيقولاشءز قلت، يعيدكا تلت وإمما 

حمطوافا ألغى بالمروة بدأ لو أنه حلافآ أعم ولر به اش بدأ مما نبدأ وقال بالصفا وسم عليه اش صل اش 
را.أوإن بعدها تكون حتى أعاد الأول قبل يالاحرة بدأ إن ابيار ل مما صا بالصفا بدوه يكون 

الخاللتن والوجه ، الناخ تحريف س ولعله النسخ جمع ق كذا ، 7ا-،ا ينو لر الذي ! قوله ( ١ ) 
.مصححه -^< ٠١



عنديمضه عن أؤكد العي هذا ق الوصوء فكان أعاد يالبت الهلواف تبل والروم ؛ألصفا بالطواف 
يداوان اليرى تبل يانحى يبدأ أن فاحب معا والرجلن اليدين وجل عز اش وذكر فال، ر أعلم واش 

اشصل اش رسول لأن يفرقه ولا الوصوء يتابع ان وأحب عليه اعادة ولا أماء فقد ابمى تبل بالسرى 
ولامتتابعة الامال من اثبآه،ا ومجا ابر ورمى بالهلواف جاووا اللمن ولأن متتابعا به جاء وسلم عله 
عيرمن إلا يكله حى له تاؤلعا يكون لا م فيه الرجل ياحد أن مآل الناس يعلمه ما إلا للتتايع حد 

فيمضىغيره إل فيتحول أوغيرْ أوحريق أوهام مل من فيه توصا الذي موضعه ي يقنع أن والٌذر 
وصووَْيجف وإن حمتعا الوجهن ق وصوثه عل يمضى م الآ، فيأحد الل، به ينل أو وصوثه عل فيه 

انتقاضأو رعاف أو لصلاة الخلواف به يقطع وي يبش م فيخرج وغيره الرعاف الصلاة ل له يعرض 
إذاالصلاة يبتديء أن عبه وفال بعد هدا عن الناقم بع ر-م إ الربيم قال ) يثنى م فينصرف وصوء 
يثتديءأنه صلاته يم أن تبل غيره أو رعاف محن انصرف إذا إنه ا القافم ونقال رعاف مجن حرج 

عامداالصلاة مما؟ عن وجهه حول إذا وتال الثلة هده عن الناقص ر-؛ع إ الربيع )قال ، ١١الصلاة 
اعضاتهبعض ومحا قد موضع مجن نحول وإن القافم( )قال وغيره رعاف محن حرج إذا الصلاة اعاد 

لونحولزكدللث منه بقى مجا وضوء عل مضى ذلك أشبه أوما لسعته أو لفلافته غيره موصم إل فيه 
لأوأحد لخاجة فدم، فيه الوضوء قطع وإن فيه .ااديكان موضعه ق به كان لضرورة لا لاختياره 
ل.يبن ولا وضو لواستأنف إل حب فا محق لم أو الوضوء جف به ذلك نهياول حى الوضوء غيرعمل 

منمضى  ١٠فينتفض وضوئه ظهراني بن محدث لم مجا له ركه طال وإن وضوء امتثناف عليه يكون آن 
يايأنه مذهبا وأصل يعص عل يعضه تقديم ل أجد مجا الوضوء .تابعته ق أحد لا ولأل وضؤئه 

ولاالغل قطع وإن مجغتل فهدا تغتسلوا« حى » قال وجل عز اش لأن ولوقطُه ماء بالغملكيف 
توضأأنه عمر ابن عن نافع عن مالك أحرنا ( الئافم رقال هدا إلأ'*ثل الوضوء قهلم إذا محوز أحبه 

محقيه عل فسح ءلت١ا ليصل الجد فيحل لخنازة دم م يرسه ومح ويديه وجهه فغل بالسوق 
السوقبأن مما اقل فما محق وقد وضووه جف قد ولعله للوضوء غير.تابعة وهذا )قال( ءلب١ا صل 

)قال،له وقاطعا الوضوء غير عمل ق احدا الجد وصارإل وصوته موضع. ترك حن وأجدْ والجد 
الومصاعاد الوسطى م الاخرة م الأول الخمرة. رمى إذا الرجل أن العلم اهل مذه-بكثعمن وف 

أنيمنحه لا الوضوء شليع ان عل قولهم ق دليل وهو الأول يحد ولم موضعنا ل يكونا حتى والأحرة 
•، ١ الوسهلى عنه نحزى أن يمنعه فلم الاحره إل رمتيا الأول الخمرة رمى الدي قطع َي عنه محنى 

للربيمعبارتان ولعلهيا قبله ما وهوعن النسخ حميع ل الحكدا الناقم رجع الريع قال قوله )١( 
.مجصححه كتبه . فتامل ، النامخ ؛يمما جمع 

بعضالرجل توضأ وإذا )قال( الصلاة باب آخر ي ليل أبى وابن حنيفة أبى اختلاف وق )٢( 
مضىما عل يعيد ولا بقى قد *ا م بمول كان حنيفة أيا فان غسل قد ما جف حتى يتمه لم م وصؤته 

بقى ١٠يهم فانه الوضوء أوق اناء طلب ق إزكان يقول ليل أبى ابن وكان يوسف أيا يعي نأخذ وبه 
بالوضوءجاووا اللن ورأيت الئافص، )قال جف ما عل أعاد ذلك غير صل ف أحذ قد وإزكان 

مجنعذر >^•^ ١١يقطعه ولم كذلك به جاء غن وسلم علته الله مل الني توضا *ا سبيل عل نسفا متتايعا 
=محءروفاإنهقاأخذق فيكون ذلك يتهئاول حتى يغيرعذر قهلعه وإن ونحؤته عل بى وطله لل،اء انقطاع 



امهوءعل اكمة ياب 

ذكرض مى صها فإن وصوثه ابتداء j وجل ءز الق ص أن للرجل وأحب الثام( )قال 
٠تعال اش تاء إن وصؤوه يفد ب عامدا او ناميا التهية ترك وإن الوصوء يكل ان قل كان وإن 

لهرالخ،و الوصوء ^٠٥ باب 

ماسابن عن بار بن عطاء ص أّام ين زيد عن محمد ين الز.ز تمد أجرنا الثافم( )قال 
أدخلم واحدة رة وضض فامتننق الإناء ل يده فادخل و"-ام عاليه اس صل الق رسول توصأ قال 
آخرنا( الثافم ){ال واحدة رة وأذنيه يرأسه ومح مرة يديه عل وصب مرة وجهه عل فصب يده 
توصأأنه عفان ن ماز عن عفان ن عنان مل حمران عن أييه عن عروة بن هشام عن عينة اين 

خرحتمدا وصول توصآ من يقول وملم عليه الته صل الق رصول سمعت قال م ثلاثا ثلاثا بالقاعد 
عليهالق صل الق يمول ولكن اختلافا هدا وليس ( الئافم رقال ورجليه ويديه وجهه ُن خطاياه 

وجههيوصيء ان للمء فأحب نحزيء وواحدة ثلاث والأخبار فالكال مرة وتوصأ ثلاثا توصا إذا وّام 
واليدينالوجه غز ق اقتصر فإن رامه بالح ؤم ثلاثا. ه براّوبمح ثلاثا ثلاثا ورجليه ويديه 

مجنثاء مما واحدة مجحة عل الرأس اقتصرق وإن أجزأه ذللث جمح عل تأل واحدة عل والرج؛لن 
أجزأهثلاثا وبعضها اثنن وبعضها مجرة أعضائه بعض وضأ وإن يارزمه  ١٠أفل وذللث دللي أجزأه يديه 
عمروبنص مالك أخرنا الثاهم( )؛ال منه العض ق اجزأت الكل ق أجزأت إذا واحدة لأن 

ثلاثاوجهه فغل توصأ وصلم عليه اش صل ا؛ُه رُثٌول أن نيد ين عبدالف عن أبيه عن الاز؛ى محي 
إلردهما م قفاه إل يبما ذهمب م رأسه بمقدم يدا وأدم.  Wtقافل ينديه رأّه ومح مرتن مرتن ويديه 

أرمهلر زاد وإن ثلاث عل يزيد أن للمرضى، أحب ولا رجليه)قال( غل م مه بدأ ااذ.ي المكان 
. ٠٠٣٠۶١١اّتانى ث احل. م ويديه وجهه الرجل وضا وإذا تعال ائته ّّاء إن 

الخمحنعل المح ماع اب 

برؤسكموامسحوا المرافق إل وأيديكم وجومكم فاغسلوا  ١٠وتعال تيارك الد فال ( اكافم )قال 

عل)المسح والثافم ماللد اختلاف وي . أجزأه بقى  ١٠أم فإن يتأنق أن إل فأحب غمره بمل ع— 
فغلفتوضأ الوق ق بال انه عمر ابن عن نافع عن ماللث أخرنا قال الثافم أخرنا وفيه الخمن( 

فإناللثافي فتلت صل م خنيه عل فسح فدهم؛,لخنازة السجد دخل م براصه ومح ويديه وجهه 
لأرىإل الثاءم( )قاد اّتانف هذا مثل صغ ومن ذللث محقرة نمح إمما ومدا محوز لا نقول 

فولأحدمسآيخالف عن سا ق تروون نبكم لا لأنا أنفكم لاراء حقيقا عليكم عم ابن خلاف 
عنالرواية تكلفم ولر أنفكم قول ق الخجة أن زعم فإمما عندكم عمر ابن جازخلاف عمروإذا ابن 

.حجة بلا شم ما وتردون شم ما تتملوان بالخيار نقكم ا ج*ُلم وقد غثدكم 
٤٧



كلعل يكون أن المدمن بغل وجل عز اش اعر ناحتمل الئاهم، قال ر الكعبن(( ال وأرجاكم 
وملمعله الق محل الق رمحرل مح فدل جض دون التوصتن مض عل يكون أن واحتما عتوصيء 

محلاش رمول صلاة دل الطهارةكا ءل'يل لسها م إذا عله حمن لا من عل انا-،ا الخمن عل 
إلقام مل عل الوصرء زض ان عل واحد بومحوء وصلوات واحد بومحوء محلأتن ومر عليه الش 

المدمنعل الوصوء ولا وجل عز اش لكتاب حلاف المح أن لا جض دون مآل القا بعض عل الصالة 
احثرمحاا الثافم قال ر وجل عز القّ لكتاب بخلاحل وّّامإ عليه اش محل متنه من متة لمت وكيلك 
لحلفال زيد بن فُة عن سار بن عطا، ص أمم ن زيد ص ض ين داود ص ;اي ن عيالك 
فالتامامجة نال خرجا م وجهه فغل تومحا م لحاجته فدب وبلال وملم علبه الك صل الك رّول 
ويديهوجهه فغل تومحا م لحاجته ذهب بلال فقال ومم علمه اش صل اش رسول صه ماذا بلالا 

ابنعن جريج ابن عن انحيد وعبد مسم أحبِ_نا القافم( )قال الخضآى عل ومح برأمه و*-ح 
رسولعع غزا أنه أمحرم ئعبة بن المغثرة أن أمحرم شعبة بن الغيرة بن عروة أن زياد ابن عباد عن شهاب 

فحملتالغائهل قيل وسلم علته اب مل الك رسول فتبرز الغيضة قال تيولث غزوة وسلم علته ادةٌ صل اددٌ 
وهوالأداوة محن يديه عل أهريق جعلت وسلم عليه الله محل الك رسول رجم فيا المجر قبل أداوة معه 

ذراعيهعآن جبته فضاقَؤا ذراعيه ص جبته نحر ذم م وجهه غل م مرات ثلاث يديه يغل 
علومح توقا م الرفقين إل ذراعيه وغل الحبة أمقل عن ذراعيه أخرج حى الخة j يديه فادخل 

فادرلثلهم يصل عوف ن اإر"صمن عبد قدموا قد الناص جد حنن معه فاقبلي المغيسة قال أقبل م حقيه 
الكرسول قام ّلم فليا الاحرة الزكعت الناس مع وصل معه اارك٠رتين إحدى لم وٌّعلته اّّ صل ال؛ك، 
عليهالند صل الند رسول قفى فلما التسبح وأكزوا اللمبأن ذللث دأفنع صلاته قام ومر عليه الك صل 
شهابان قال لوقتإا الصلاة محلوا أن يغبقلهم أمحبر قال أو أحنر قال م أقثا محلاته ومم 

قالعباد حديث مءن بنحو شعثة ن العثرة ن حمزه ص وقاص أبى ن محمد بن إماعثل وحدش 
حديثول ( الشاءهم قال ر دعه وّر عليه القّ صل النثى ل فقال الرحمرن عبد تاحثر فارين الغيرة 
الحضرق جمل بثر لأن الحضر ز اjخمlTن عل مح وسلم علته اٌّ صل الته رّول ان عل دلتل بلال 
.معا وامحا المافر فيمسح قال 

المحك من باب 

عنالثعى ص وبوم وزكريا حن عن عثينة ن سضان أمحرنا تعال الله رحمه الثافم( )قال 
وهماأدحلن؛مإ إى م قال الخفين؟ عل اممح انك رسول يا قلى قال أبيه عن شعبة بن الغيرة ابن عروة 

كاملفانه له محل والصلاة إلا الخمن ل رجلته ُأن واحدة يدخل ب فن ( الفافم )قاد هرتان محلل 
إدحالإَداله بعد ء يندى م الوضوء لخمنوذلكأن؛توصاًرصبكل بمحءل وكانلهأن الطهارة 

رجليهاووازادحل الخمن عل ممح ن ا له j لككا ذ بعد احدث ن فا جله ر اإخمدأن مجن واحدة كل 
أنوذلك الخمن عل بمسح أن أحدث إن له يكن لر الصلاة له حل أن قبل الخمن ضإ واحدة 
فيدحلهاالأحرى يغل م الخف يدحلها م رجليه إحدى ويغسل براسه ويمح ويديه وجهه ء يوصى 
غيركاملوهو الخف رجليه إحدى الحل لأنه الخمين عل بمح أن احدث إذا له يكون فلا الخف 
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طهارةعل حقيه لص كيالأ f الوصرء بطهارة وثمل يتوصأ م حقيه يننع أن عله وكان محه ؛انمماض 
اليومل بمسح وليالض أيام ثلاثة ي المر ل هكذا ويصنع إ الغاءاني قال ر أبدا هكذا حدثَكان أم 

ولبمسح احرى مرة وستا مرة صلواُت حمسمِط الخضر ل فيمل ضا احاءث الي الساعة مثا ال ايالثح 
وكدللثالانفراد عل صلاهن إذا حكيت ما مثل عل أحرى عشر وسة مرة محالة عثرة حمص فر ال

وثنل الظهر إل العصر وجمع عثرة حمص محل العصر عند أحدث إذا لأنه فر الي حمم إذا 
الزوالعند الخضر ل مح فان الثاء١ني، قال ر المح انتقض فيه مسح الذي الوقت لحل فاذا الظهر 
طهارةآصل لأن ذللئ، عل يزيد لا وليلة يوما تكل يحي بالمسح صل محساقرآ حرج م الظهر نمل 
حتىصلاة يمل ،؛ liالحفر ل مسح لو وكذلك وليلة يوما إلا -١١ يمل ان له وليس كانت *سحه 
قيه يصل كان ّآما وليلة يومحا إلا الحفر ل كان الذي بالمسح يمل أن له يكن لآ الفر إل يخرج 

ثلاثةالسفر ق بمسحه صل فر الإل خرج حتى بمح الحفرنلم ل ولوأحدث قال الحضر) 
يصللي السفر ل ومسح فتوصا محيث ولي مافر م الحضر ق مسح ولو'كان ا القا قال ر ولياليهن ام ي١ 

محهفكان الحضر ق لمحه وهوطاهر محح إذا معي لمحه يكن لي لأنه وليلة يوما إلا المسح ؛ذللئ، 
صلاةنمل وهومسافر ولومسح الئافهم( )قال الأول التهلهر غتر يطهره يكن ب إذا. يكءن لي 

بعدالسفر بمسح يصر لي أربعا فيه ُح الذي مموصحه المقام ونوى أربعا به يف؟ا بلدا قدم م أوأكر 
صفرهانتفض قيأ ثلاثا مسافرا بالمسح يمل أن له إنماكان لأنه عليه يزيد ولا وليلة يوم لإنمام إلا مفامجه 

صلبان صفره ق امتكل ولوكان اكا؛هم، )قال الف،ي مح كابتداء مفا صار إذ مسحه حكم كان 
ذللئ،غر محزثه لا الوضوء واستامح، حقيه ننع بلدا قدم او المقام له يدا كإ اكر او وليلة يوما الفر بممأ7 

الصلاةتكيل قبل المقام فنوى وليلة يوم بعد صلاة ل يحل م السفر بمسح وليلة يومحا امتكل ولوكان 
اوُق،ا امسح يدر م ولوسافر الصلاة تلك يصل م وضوءا يتقبل آن عليه وكان محلاته عليه فيض، 

ولوصلوليلة يوما إلا ٠ أومجافرا مقم وهو أكان وسلئ، أنهك١ن بالحح استثقن "حن مجن يمل مافرإلآ 
أمحسلن، ولو ، الئافص رقال وليابين أيام ثلاثة نمام يه صل مسافرا مسح أنه علم م وليلة يؤتا به 

زادتصلاة كل أعاد افرأ جممجح أنه امحتيفن م وليلة يوم من أكر مافر وهو نمل مسافرا أو مقيما 
المسحطهارة عل أنه عب إذا بوضوء يعود أن عليه يكن ولي طاهرا يراه وهولا صلاها لأنه وليلة يوم عل 

يدرفلم محقمم وهو مجح ما اول ل شك وإذا ( الثافهم )قال وليالهن أيام ثلاثة المّح ينكل حنن 
وثلث،صلوات ثلاث نمل مسح انه استيقن ولو الوضوء واستانف حقيه ننع لا ام وليلة يوما امسح 
يثلث،وهو بمح يمل لا حنى الرابعة بالمح صل ه نفخعا أن إلا له يكون ب V لا أم الرابعة أصل 

.محلاها أنه يستيقن حتى الرابعة الصلاة ترك له يكون ولا لا أم مسءج أنه 

الخفنمح ينقص ها باب 

فإذاقدميه عل كانا مجا وقته ل الخفن عل بمسح أن وللرحل تعال الله رحمه الئافص، ال قر 
ممحفاف إن محي يتومحا ان وعليه المح انتفض فقد مسح بعدما هما او الخف من قدميه إحدى اخرج 

منموصيها مجن أوبعضها قدميه إحلءى زالت إذا وكذلك ا قال ر مسح الخفان وعلميه أحدث 
وليالخف قدم موضع من أزالها وإذا المسح انتقض  ١٢٠٠ألوضوء علميه ما بعض يظهر حتى فخرحا الخم، 
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أنشن ولا الوصوء ستديء أن أحبت ثيظ القدس عن الوضوء عليه ء -ى من ولا الكمن من يمز 
المحانتقض القدمن مجن الوضوء عليه ما يعفى يرى حتى الخف إوانفتق وكذلك ( ثال ) عليه ذلك 
إوّكازتمجا الخورب مجن يدا حى القدم يوارى جورب وعليه الخف انفتق إن وكذلك ( الثافم )قال 
يئرجالخف واذا'كان ( القافم )قال المح يه ينتقض القدم روية فهومثل رويتا جورب يلأ القدم 

رقال. عليه الح اجزا حف م يكن ب لو لأنه يفره فلا الوضوء موضع فوق الشرج فان'كان 
عنثيء عنه يرى حلل فيه فكان القدم عن الوضوء عوضع من ثيء فوق الشرج وإن'كان الثام( 

وازكانعليه مسح القدم من ئى، عنه يرى حلل الشرج j يكن ب وإن الخف عل بمح ب القدم 
فثىالوث ذلك ق ير لر إن لأنه المح انتقض فقد شرجه فتح وإن ( القافم )ق'ل . يفح ئرجه 

منالوضوء عوضع عن ثيء فوق الشرج ولوكان ؛ ١٠الثافم( )؛ال يرى حى انفرج اونحرك فيه 
.أجزأه حف م يكن لوب لأنه يفره فلا خلل فيه فكان القدم 

يرجهولا الخل يوجب U باب 

اعلمواحى سكارى وأjنم الصلاة تقريوا لا رر وتعال تبارك اش فال تعال الق رحمه ( الثافم ال قر 
منالغسل وجل عز اش فاوجب ( الثافم )قال (( تغتسلواحتى صثيل عايرى إلا جنبا ولا تقولون ما 

فذللث وكذلك دافق ٌاُ اتمحاع ثع يكن ب وإن ابمع ابمابة أن العرب لسان ق معروفا فكان الخناية 
يكنب وإن صا7اا أنه عقل فلانة ُان أجنب فلأنا يأن حومحلب من وكل وغمْ ا،لهر وإنحاب الزنا حد 

يغبحى المرأة مجن الرجل يفضى أن الخناية أن عل المنة ودلت ينزل لر أنه يرد ( الربع فال ) مقترفا 
"سمُاالفافم، قال ) "؟،اعآ يكن لي وإن الدافق الماء يرمى أوأن حشفته يوارى أن إل فرجها ق فرجه 

عنعانشة  Juالأشعري عومي أبا أن الميب ن سعتد عن جدعان بن زيد ين عل عن عيينة ابن 
اوالخانان التقى إذا وّرإ عليه اش صل اش رسول فال عيا اش رضي عانثة فقالت الختانن انتقاء 
ءنأيه عن عروة بن هشام عن مجالك أحبرنا اكاءهم( )قال الغسل وجب فقد الختان لختان اص 

عليهالتع صل التع رسول إل طلحة أبى اعرأة أم"سليم جاءت فاك ملمة أم عن سلمه أبى بنت نينب 
؟احتلمت هي إذا غل مجن المرأة عل هل اض من ستحى لا التع إن النم رسول يا فقالت وسر 
الغسلفعليه متلذد غم أو مجتلذذا الدافق االا، رأى فن الثافم، قال ر . االاء رأت هي إذا نعم ; فقال 

ومواءالغسل أعاد الغسل بعد دافق مز، منه خرج م فاغتسل دافق ماء منه فخرج لوجاع وكذك 
وبعدهالبول وهوفبل الغسل لإيجاب علما الدافق ال١، جملت إذا بال آوبحدن البول فبل ذلك كان 
)قالالخللع رائحة تثبه الق والرائحة الولد ت يكون الدى الثمن الدافق وام الئام( )قال مواء 

الدافقالماء منه خرج يثيء ماثه ق حلقة أو به لعلة ونغم رجل من الدافق الماء وإزكان الئا،ص( 
غمأو محتلذنآ امرأة فرج ق ذكره الرجل غيب وإذا اكافم( )قال الغسل عليه أوجبت تعرفه الذي 
لا؛٠^نائم هو أو يعنر وهو فرجها ق فرجه هي ألحلي أو لذكره محتكرها أو  ١٢•ومجتحنكا متلذذ 

ماع مجكررأ كونه ع وهو— ، المخ جمع ق كذا الخ ثيء فوق الشرج ولوكان ■' فوله )١( 
,مصححه كتبه وحرر. ٠ سقمنا هنا فلعل ، للمموص الحكم ق محالم — مبق 
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انملين ؛\ب 

قالؤ تغتسالوا حى مثيل عابرى إلا ولاجنا  ١١وتحال الدتارك ثال مال اش رحمه ( الئاء١ني ز؛لأل 
بالخلالغتل 'جاء ياذاثيء مل به يبدأ ثبتا فيه يدكر لر مطالقا الخل اش فرض فكان الفاض( 

رقالبدنه جمع يغل ذأتى أن إلا الخل ق الماء ب( وفت لا وكذلك به جاء َك؛ما أعلم واش أجزأْ 
تغتلأنما'كان عائثة حكت لما فيل المة دلالة فان فال فال فان ، النة دلت (كذلك الفاض 

ماغ؛ر وقت فيه لوكان محتلم منه أخذهما أن محيط الُام واحاّ'كان إناء ُن وّام عليه اش صل والني 
فرقوغسلها غسله عاثثة حكت ما وأكر عبيإ واحد إناء *ن يفرغان اثنان سل يغتأن أثبه  ١٠وصمت 
فإذاذر لأى فال ومحلم عليه اش صل اش يمول أن وروى الفاض( )قال اصع ثلاثة والفرق )تال( 

الغسلل والاختيار الخلد إماس إلا الماء من قدؤأ له وصم أنه محلن، ولم جلدك فأمه الماء وجدت 
رصيعامة عن ابيه عن عروة ن هام عن مجالك أجرنا ( القافم^ ر؛ال عائسة حكت ما الخنابة مجن 
يتوصايتوصاكا م يديه فغسل بدا الخنابان مجن اغتل إذا كان وملم عليه اش صل اش رّول ان علما اش 

مبيديه غرفات ثلاث رأمه عل يصب ب شعره أصول بها فيخلل الماء ق أصابعه يدخل م للصلاة 
انعلها فليس صفرها نشئ ثعر ذات الراة كانت فإذا الفاض( )قال كله جلده عل الماء يفض 
محاU ذكل ِص ، ١١يخلفان لا ابمابة ر كغلها الحيض من وغسلها الخنابة غل ق تنقضه 
رائعبن جياش عن مجمد أ!ى ين مجمد عن مجومجى ابن أيوب عن سمان أجرنا الفاض( )قال قاكل 

لخلافانمفه رامحى صفر اثد امجراة إى ت ؤملم عليه اش صل اش رسول سالت قالت سلمة ام عن 
أوقالفتطهرين الماء عليك تفيضي م مجاء مجن حثيان ثلاث عليه نحى أن يكفيك إمما لا فقال الختابة 

أورأسه صفر يشد الرجل وكذلك ( الشام )قال فكذلك رأسها حت وإن  ٢٢١طهرت قد أنت فإذا 
أنوين الماء ين محول يثيء رأسه لبد فإن ( الثافم )قال شعره أصول الماء ويشرب محله فلا يعقمه 
ذلكدون محول لا يتيء لبده وإن وّمرْ بثرته إل يمل حى غسله عليه وأصولهكان ثعرْ إل يمل 

الثعرإل الماء يصل أ0 ؤيكفيه حله عليه وليس إليه الوصول الماء ممغ لا الذي والصفر فهوكالخقص 
الحنانانالتقى إذا الخل توجب لأنما الخل إمحاب عل فاغتلنا وسلم علبه اش صل اش يصول و= 

التقاءلهذا فثقال رقال( يءاّا لر وإن الختأن حذو الختان صار إذا فلت الختانان التقى فإذا )فال( 
اختلفتالأخرأو وجاه فصارأحدما توافقا إذا يض إنما أليس الفارسان التقى قيل إذا أرأبت تحم قلت 

الفارسخلهن، قد صاجه بدن أحدهما بدن جاوز إذا ويقال صاجه وجاه الرجل؛ن أحد لمار ذوانم،ا 
رقال(بعض مجز أقرب اللقأء وبعض اللقاء أقرب لأه التقيا نماما إذا ؤيقال )قلت( يل قال الفارس 

قالحشفة تغيب ان ب٢ذا يراد وإنما الرب لسان ي جائز صحيح فهذاكله )قلت( لتقولوه الناس إن 
.الخرب لسان جهل مجن هذا محهل وإنما المرآة حذوختان الحشفة خلم، الذي الختان يصر حتى الفرج 

.وانفلراه كل لفغل بتكرار النسخ جمع ل كذا الخ كل ق يكمحا ب )١( 
بعضهاوق بالعجمة بعضها وق المهملة بن ؛الالنسخ بعض ق راصهاكذا حست وإن ؛وك )٢( 

كتبه. اعلم واش ءقصّتا(( وإن  ١١الكلام ووجه الناخ من نحريف لخله ذلك وكل المثلثة  ٠١٠١١؛
مصححه



لكن: نالت عائثة ص أيه عن عروة ين هشام عن عينة ين سمان أح/نا الغافم( )محال . والشره
مالإناء ل دحالها أن نل يده يغل بدأ الخناة *ن يغتسل أن أراد إذا وملم عليه اش صل الق رسول 
)قالحشات ثلاث رأسه عل نحش م ا،ياء ئاُرْ يثرب م للصلاة وضوءه يتوضأ م زجه يغل 

اشصل المى ان عبدالد ن جابر عن أيه عن محمد ابن جعفر عن •منة بن سمان أ-محرنا الثام( 
رامهعل محقن ان لأحد احب ولا الئافم( )قال . ثلاثاالخناية من رامه عل يغرف وسلمكان عليه 

أصولهال وصل ثد الماء أن يعام حى سره أصول ل الماء يغلغل أن له وأحب ثلاث من أقل لخناية اف 
وبشرتهئعره عل وأتى أصوله ق الماء تغلغل قد أنه ي*ام واحدا صبا رأسه عل صب وان قال وينرته 
قازكانتعال اش رحمه الئافم( رقال مما غرفة بزكل يقطع عرفات ثلاث أكرمن وذلك أجزأه 
وياتالشعر اصول جميع ق يتغلغل ب الماء ان يعلمم وكان غرفات ثلاث عليه فغرهما كيرا ملبدا شعره 
الالماء وصل قد ان مثله علما يعلم حتى الماء ويغلنل رأسه عل يغرف أن فعليه معرهلكه جمع عل 

وبثرتهشعره ياي عل يأى الماء أن يعلم أوأنع محلوقآأوأّلع وازكان الغافم( والبشرة)قال الشعر 
للضفربثلاث ملمة أم وصلم عاليه اش صل الني امر وإنما ثلاثا يكون أن له وأحب أحرأته عامة رفة غل 

ثلاثاالماء ضا يغرف ف ذا وَ ثه ك صل المى زكان يشرنا إل الماء بمر U أقل أنه أرى وأنا 
الغلل لكنة سابغة وواحدة وّام عليه الله صل للاحتيار ثلاثا عمره عامة ق وضووه كان وكيلك 
• ٠١٠والشرالشعر عل جاءت قد أما علم إذا ووضوء غل اسم  ١۴يضر لأنه والوضوء 

امياةغل ي والأسخاق الضمضة نمي محن باب 

الخنابةغل ل والاستنشاق المضمضة ييع ان لأحد أحب ولا تعال الد يجمه الئافم( )قال 
الئافم(قال ) صلاها ان لصلاة يعود ان عاليه يكن لر يفعل م فان يتمضمض أن له أحببت ركه وإن 

رئ)،جفونا دوما لأن بدنه محن ءلام_تيى لمستا لأما يغسلها ولأ الما، عنه ي ينفح أن عليه وليس 
وليسالصاخ من خلهر ما الماء ويدخل ظاهرتان لأنا-،ا وباطشا أذنيه ظاعر أن،٢، وعلمه الثام( 

لرفان جده من عليه يقدر ما يدلك ان له واحب الفافم( رقال منه يهلن ما الماء يدخل ان عليه 
شعرهعل الماء فاني ير أو مر ق انغمس إن وكيلك الثافم( أجزأه)قال جسده عل الماء وأنى يفعل 

إسحقأيى عن صفبان أخرنا الئافم( رقال عما الق رصي مسعود وابن عل اختلاف وف )١( 
-غسلاله يعيد فلا رأسه؛ا,اخهلمى الخنب غل إذا يقول معود اين سمعت قال الأنير ابن الخرث عن 

رأسهغز قاما محضا الماء الطهور مما إ الماء خالمله يعلهوروإن الخْلهى ليس يتولون حدا يقولون ولمسوا 
اقهرحمها والشافعي مالك اختلاف وف . وحده يطهر فلا الخهلمى قاما قبله او الخطمى يعد يالما. 
اغتلإذا أنهلكن عمر ابن عن نافع عن مالك أخرنا الثافم( )قال الحناية غل ترجمة ف تعاف 

عمرابن عل >وكلم مما وهدا الثافم ل قال العمل علميه لمص مالك قال الماء عينيه ف نضح الخناية مجن 
حجةقوله نحعلوا أن لكم بجز ل؛ مثله قول يغتر عمر ابن عل القول وسعكم فإذا خلافه أحد عن ترووا لر 

خلافهلكم يمز لر مثله عل يه نحتجوا أن لكم جاز وإن لأنفسكم عليه تدعون وأنم مثله  ٠٠٢
.لأنفسكم 
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ثارر0عل ، ؛lUيأق حى مناب نحت ثبت إن وكذلك أصايه إن'كان ثبتا غل إذا أجزأه وبنره 
يطهرولا ( القام )قال ويثره شعره عل يأنى حى مطر تحت بت إن وكذلك )تال( وبئره 

الطهارةيه ينوى أن إلا محزنه لا الوصوء وكذلك الطهارة يالخل ينوي ان إلا وصف مما ثيء ل بالخل 
أومكتوية يصل أن يه ونوى الوصوء أوجب مما الطهارة والوضوء الخنابة عن الهلهاره بالخل نوى وإن 
عليهوجب من ولوكان )تال( الهلهاره بكله نوى ند لأنه بجزثه فكله مصحفا أويقرأ جنازة عل ناقله 

لأنيزه لر يغسله فلم منه اسمرّم ما وترك بدنه وجمع محنه رأسه عل  ١٠فغل محلؤيل سعر ذا الغل 
ئيتاجده من ترك ثد أنه احتاط إذا أوتكر تقل جده مجن لخة ولوترك وينره شعره طهارة عيه 

حىغله يكل نلم اغتل م ولوتوصا غله يعد الصلاة أعاد م جده من ترك ما غل أعاد فمل 
الخلفاكمل يتوصا ولر فاغتسل يدا ولو )تال( الصلاة يعد ■محووتونحا ي الخل عل مضى احدث 

الخلي يرحليه ولويدا اومثلها لوضوء ؛١ مما اكر يالخل والهلهارة للصلاة الساعة وضوء من اجزاه 
ذكرهالدى هذاكالؤصوء وليس احزاه غيره الساعة يعد ثيثا الساعة منه فغز غله اوفرق رامه قبل 
نداناء أن ملم حى أرجلها أصاح والمتوصى، المغتسل ويخلل بعض نل قيأ.يعضه وجل عز اش 

يخلملهالر وإن ؛لك ويمزئه ينما ٌا ال وصل قد الماء أن يعلم أن إلا يمزئه ولا الأصاع بن ما ال وصل 
الحيث يدحله أن عليه بش وب الغضون الماء ألحل غضون ذا ملتصق ثيء يبا وإزكان )تال( 
حتىغضونه ق الماء يغلغل أن فعليه رأسه أو جده ق غضون ذا إزكان وكذلك الملتصق من يدحل 
.راءيدخله 

والرصرءالخل عله غب س عله باب 

علأو مرضى وإزكم فاطهروا جنا وإزكنم )I وجل عز الق قال تعال اش رحمه القافم( )قال 
المرضأو الماء الفروالإعوازمن الخالص j إلا م ل افٌ يرخم فم الثام( الآ؛ت)قال ّفر« 

رنال،له واجد غر أو لياء واجدأ أو اوُسّافرأ حاضرأ تيمم المرض بعض مريضا الرجل كان فان 
الخراحفيه يتيمم أن للمرء الذي المرض أن سمعت فالذي محتلمة لأمحراض لمعان جاثع اسم والمرض 
منفيكون ينطق أن الماء ماصه إذا كله ل يخاف لأنه الخراح مثل الغوركله دون والقرح )قال( 
الخوفإل الماء وصول ق حيف حانقا فازكان فيه هذا يخاف مجا وانله المخوف والمرض التلف التعلق 

نالالشافي أحرنا تال سل،ان ين الربع أخرنا عما الله رضي عود موابن عل اختلاف ول )١( 
خمءل؛ارصىاشءنهءنانملفقالزاذازنال عن مرة عمروبن عن سعة عن أخ>رزاا؛نءلية 

ويومالنحر ويوم عرفة ويوم الخمعة يوم قال الخل محو الذي الغل لا فقال ثئت إن يوم كل اغتل 
عنبزكب ناجة عن إسحق انحط بن سب عن الهم عمروبن واجا هذا من شئا يرون لا وهم الفملر 

قدانه نلك فوره اذهب قال مجان قد ايى ان وامى انت ؛١^٠، الله محبمول يا قلت قال عنه اممه رضي عل 
انهيزعمون يمذا يقولون لا وهم فاغتسل اذب فقال اتيته م فواؤيته فواره اذهب قال مجنزكا مات 
وكعسود وابن عل اختلاف من الصلاة أيواب ول . وضوء ولا غل مجنزكا مس من عل لمى 

نقولإياهم ولا ولمتا الحجامة من يغتسل كان عليل أن زاذان عن مرة بن عمرو عن الأعمش عن 
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غسلإذا منه يخاف لا الذي الغور ذي غير الخفيف القب كان وإن يتيمم أن له جاز التلف ععاجالة 
عزىولا محه زاثلأ يالتيمم غتإ اش رخص اق العلة لأن غسله إلا فيه نحز ع الفلق ولا التلف 

صلامحاصلاة أعادكل سل وإن غيره ولا نتاء ق زنحا يكن لر إذا كان عرض أي ريضا المحعم 
محاغسل دنه وجمع رامه ف• ؛ربما الرجل كان فاذا مدد يرد ق رجلا، بمنى لا وكذلك باكمم 
وإنغالها إلا فيها بمزئه فلا اصايته نحامة وكذللئ،كل للجناية ؤيتيمم غيره. بمنته لا النجامة من اصايه 
محلاهاصلاة أعادكل يغسلها فلم غسلها إن التلف يخاف جاتفا القمح فازكان قرؤح رجل عل كانت 

جدْجمح غل إلا يمنه لر جده دون كفيه ق القرؤح كان وإن يغسلها فلم الجامة أصايته وقئ 
ثال() يالتيمم ولا عليه وجل عز اش يرض يأت؛الغسلكبا لر لأنه يتيمم يأن إلا يهلهر ر لم 

عدهقدر  ١٠جمح يغل ان وعليه يجزه ل؛ عليه نحرر بلا جده من ثيء غسل وهويقدرعل يمم وإن 
إلايمنه ب •ونحره دون رامه مقدم ل القمح كان وإن الأخر دون احدهما يمزئه لا ؤيتيمم جسده من 

فإنفيه ماكان وترك فيه يكن لي ما غل يعص دون رأمه مقدم يعص ق إزكان وكيلك مؤخره غسل 
انعليه وكان ركه له يكن لي وجهه عل الماء فاض غسله وإن مالي ورامه وجهه ق القرح كان 

مءنالقرح حيحاكان وهكذا وجهه غير عل الماء ينهب حتى عليه الماء ويلب رامه ويقغ  ٢١١يتلق 
الإماما الصب• الماء أمس القمح عل يقتضى أن منه صحح موضع عل الماء صب إذا فخاف يدنه 

عليقتض لا حى ويحاو الماء يفيص أن عل يقدر وإوكان والبشر الشعر ل إذا ذلك وأجزأه يفيض 
أنفعليه يرويته منه يضبمله من ومعه منه هذا يضيعذ فلم هلهره ل القمح وإزكان )قال( أفاصه ابرؤح 

مفري وإزكان هكذا إلا يدنه من ثيء ق هذا يضبط لا وكان أعمى إزكان وكذلك يذلك ياءره 
قدلأنه صلاها صلاة اء1دةكل وعليه وصل' وتيمم عليه قدر مجا غل يه هذا يفعل أحد عل يقدر فر 

لأنهالماء عليه يصب من يأمر أن إلا نحزه ب الدين أقطع إزكان وكذلك بمال غطه عل يقدر ما ترك 
القرحوإزكان غل يلأ صل ما قدروقضى إذا يغسله يامرمجن ان امرته وصل يقدر لي ومتى علميه يقدر 

ييممأن عليه ولبس فقْل ويديه وجهه ييمم أن عليه فامما منه يقي مجا فغل الحد من وصع حمق 
وإنيهلهره لا فالزاب عداهما ما فكل والدين الوجه عل إلا طهارة يكون لا التيمم لأن القرح *وصع 

وإزكانبدنه من بعد عليه يقدر ما وغل المرففتن إل واليدين الوجه يمم واليدين الوجه ف القمح كان 
الترابممر أن إلا يمزه لر أوكبيرأ يكبثأ ليس قرحا والدراءبزا الوجه ُن التيمم موضع ق الذي القمح 

ذلكلأن منه انفتح ما عل التراب امر مفتحة افواه له إزكانت وكذلك يضره لا التراب لأن ءليهكله 
يلصقأن أراد وإذا . يفره لا التراب لأن غيره يجزنه لا له يظهر ما وكل أفواهه حول وما وأفواهه ظاهر 

عليهذلك ق صرر لا لأنه التيمم عند اللصوق ينزء أن إلا له يكن لز التراب بمغ لصوقا منه 'ثيء عل 
أنإلا الثرة التراب مماصة ممتع نحاتة له بثيء يلْلخه لا وكذلك يدعه أن ليرنه أعجل أن رأى ولو 

للحائلاللحية يسعر ؛التراب مماص أن عليه لبس فانه اللحية معر يواريه الذي البشرة ق ذلك يكون 
يربمطأن له يكن ب هكذا كان وإذا غيره نحزئه لا التراب اللحية ماظهرمن عل وممر الشعر محن دوما 

جدهمجن ثيء ق قرحة به كانت إن وكذلك التراب إلت١ا يصل أن بمنعها حتى اللحية من الشعر 
فانالقرحة عدا ما الماءكل بماس حش الخرقة إزالة إلا نحزه لر القرحة موصم تلف خرقة عبيا فالمق 

.مصححه كتبه . إقناعا يقنع أقنم من ، ينصبه أى رأمه ؤيقغ قوله ( ١ر 
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الحبائرعوصع عل ووصع مامنه ما عل الحاتر فوصع بحاثر إلا يرجع لا كرا به الذي القرح كان 
احدثإذا عليه وكان وصعه الوصوء اعضاي والزاب ا،لاء ماس معها وما الخباتر الميت إذا ثاء إن غثدها 
وأنحيرثه مجن أيعاد نلالئا وإزكان محال ذلك غير محزيه لا الماء صرْ إن والاراب الماء وإمامه طرحه 

إذاتلف فيه يكون جرا أحب ولا تلف حؤف نه يكون يأن إلا نللئا ييع أن له يكون لا جره ب، 
إذاعليه يخاف كان وإن الكر عل وأشفق للرء أيهلمأ لعلمه ولكنه بمم او ء ووصى عنه اثياتر محيت 

صلاهاصلاة ؤيعيدكل ؤيتيمم الخباثر عل بالماء بمح أن أحدهما ثولأن ءف7اا معها ومحا الخباتر ألقيت 
ل؛فإن وضوء عل إلا يضعها لا فال الحا; عل يمح فال ومن يعيد لا والآ> الوضوء عل قدر إذا 

الكرمحونحع أبدا يعدوبالحار لا الفام( الخمن)قال ل يقول عالهاكا بمح ب وضوء عل يضعها 
زندىانكسرإحدى أنه عنه الق، رضي عل عن حديث روى وقد الثافم( ؛ال ) يزيلهالا كاب إذا 

قالر يه قلت لمحت  ١٠إسناده ولوعرفت اببائر عل بمح؛الماء ان وملم عليه ارقٌ صل الني فامحره يديه 
يتيممولا باناء وبضوء يمحل ب لأنه التيمم أو الوضوء عل قدر محنى يعبد أن الثافص إل أحب الريع( 

إذاعليه والصعيدكان الماء عليه الذي العضو إل يمحل ل؛ فما الماء س بدلا التيمم تعال اش جعل وإنما 
القولوالكر المح كان إذا الوضوء ق والقول القافم، ر؛ال فيه اش امتخير مما وهدا يعيده قدرأن 

الوضوءعواضع ل يكن لر إذا فأما الوضوء مواضع ق ذلك إذاكان يختلفان لا الحنابة محن لغل ال 
لووهكذا  ٢١وصفت؛مجا جمع ف الخنب محثل تطهر والخاتض الثا؛م( غسله)؛ال عليه ليس فذلك 
أثرالخاتص عل كان وإذا القافم( )قال هكذاأوا٠رأةك١ن غل بوجهه غل رجل عل وجب 

الصلاةياُيدان ولا وصليا تبا عليه يقاررا لر وإن اغتسلا ماء عل قدرا فان النجاّة الخنب وعل الدم 
التلفيخاف ثديي برئ ق احدا ولا القرح ءروضا،غير بجزيء ولا القافم، ؤ؛ال غبره ولا قت ول 
المجاسةغز إلا نحامة اصا0 قرؤح ذا ولا اغتل إن الماء محن يخاف ثديي مرض اوذا اغتسل إن 

ؤيغلويغتسل ؤيمحل الوقت ذلك ق ؤيتيمم فعل إن يتلف أنه عنده الأغلب يكون أن إلا والغسل 
لروإن الماء إلا فيه محزيه لا قالت الذي الوقت ل صلاها صلاة ويعيدكل محه ذلك ذهب إذا النجامة 

اصابتبمامحاماز وكذلاككل ( الغافم )قال غيره ولا وقت ل الصلاة يعيدان ولا وصليا تيما عليه يقدرا 
وجنبحاتمن من محاصة اصابته محن محي لآ فإذا الماء إلا النجاسة يعلهر فلا متوضئن او مغتسلن 

غلعليه كان إن واغتل مه المحامة امحاب ما غل الماء وجد وإذا وصل تيمم محاء ومحتوضيء 
رقالالماء إلا الحاسة بملهر لا لأنه عليه والحاسة صلاها صلاة كل وأعاد وضوء علبه إزكان وتوضا 

أوعليه كان إن لغل يهلهرْ  ١٠محل فلم وهومسافر الماء من عنه المحامة ينق  ١٠وجد وإن ( القافم 
وطاهراالحاسة مجن طاهرا مجل لأنه عليه إعادة ولا وصل وتيمم عنه النجاسة أثر غل وضوء 

يخافوهو يغسله مجا. الخنب وجد وإذا )قال( عليه الواجب والوضوء الغز بعد ُءن ؛ ر بالتيمم 
١٠إلا النجاسة ق محزيه ولا ؤيتيمم عنه أصابته إن المحامة يغل أن وله ماء محي لم فهوكمن العطش 
وتيممالنجاسة مجح الماء إل الوصول قبل الععلس النجاسة غل إذا -حاف فان غسلها عن وصفت 

النسخ،ل ااخكذا رجل عل لووجب وهكذا : فوله )١( 
زياد٠ْ>، بعدا( » لفظة ولعل المخ، جمح ق كذا الخ والوضوء الغل بعد من : فوله )٢( 
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يخافلا نازكان ( الفاض )|ال ذلك غير بجنيه لا ، راالاء النجامة طهر إذا الصلاة أعاد م وصل 
غلم النجامة غل عليه افاصه ان الجامحة ولا الجامحة غل ان يغسله لا ماء معه وكان العطس 

.غلثاء فأتيا ءلَكاه فالغسل بعضه لا جده يغل تعبد لأنه جده من ثاء ما معه الماء من بقى مما 
وليسؤيمل يتيمم م غيرها من الحناية ق ياوجب الوضوء اعفاء ولثت غيرها أو الوضوء أعضاء 

تصببهالجامحة ق بجزه لر لر قاتل قال فان الفاض( )قال طاهرأ صل لأنه الماء وجد إذا إعادة عاليه 
اشجعل حيث إلا الماء الطهارة أصل له نل ؟ يتيمم أن والوضوء ابماة ق وأجزأ بالماء غسلها إلا 

ماصتهعيره يهلهريشرولأ فلا والمرض اوالخضراوالفر الماء من والأعوان الفر ق وذلك طهارة الراب 
والعبدغل او بوضوء تعبده حيث جهلها وإنما بالراب العلهارة اين جعل حثي إلا ؛الماء إلا نحامحة 

الأوبأو البدن من ثيء عل إذاكانت والجامحة قاعة بجامحة بازالة ليس تمد فرض والغل ؛الوضوء 
تعبدوهذا محبيل إحراجها إل إذاكان ثوبه ق ولا يدنه ق موجودة تكون لا حى ؛الماء ؛ازالما فهومتعبد 

ومحلممعليه اش صل اش رمحول وأمر تصيبه نحامحة من بدلأ التراب بجعل ولر ( الفاض )قال معلوم لمى 
واكيممالماء إلا يهلهرها لا أصلها عل عندنا الاجامحة فكانت وهونحامحة ُن الحيض دم بغل 
القحكم أصل فهوعل ذلك ُن حرج وُا نه تحال اش رحص حث به يممدى ولا جعل حث يطم 

يكنلر الحنابة محن تغتل أن قل حاضت م جناة المرأة أصات إذا الفاض( )قال بالماء لطهارة ال 
وءياتلنابة من بالخل تطهر لا وهي بالخل فتطهر محتل إنما لأنما حاثض وهي الحنابة .غل عيها

غلاجزاها حاتفى وهي احتلمى لو وكيلك واحد غل اجزاها عنيا الحيض ذهب فإذا حانسمر 
واحداغلا فتغتز الحيفرط من مملهر حى احتلامها وإزكر غل علتيا يكن ولر كله لدلك واحد 
مناغتلت إذا للحائض أحب أنى إلا يختلفان لا ااغّلكالنب ل والحائض القاص( )قال 

وامحامحانة للماتباعا ماكان فهليب مسك يكن ب فان اثارالدم به فتتع ُك من شيا تاحد أن الحيض 
أمحهعن الحع؛ى منصور عن عيينة ا؛ن أخثرنا ( الفافم، رمال محواه مما كاف فالماء تفعل لر فان للهليب 

منالغل عن تساله ومحلم عليه ائته صل الني إل امحراة جاءت قالت عائشة عن شيبة بنت صفية 
كيفقالت بيا تهلهري قال -يا أتهلهر كيف فقالت ؟٠١ فتهلهري مسك من فرصة حدى فقال الحيض 

الذيوعرفت فاجتذ؛تاا ب؛ا تهلهرى بئوبه واستتر الله سبحان ومحلم عليه اش صل المى فقال ؟٠١ أتْلهر 
قوالعزب معه ماء لا المسافر والرجل الشاِ،( )قال الفرج يعي الدم أثر ؟٠١ تتبعي لها وفلت أراد 

ابدافرجها اصاب ما المراة وغلت ذكره اصاب مجا غل إذا اليمم ويمزئه اهلمه بجاسمر ان له الإل 
ينعتاد عن محمد بن إ؛راهيم أخثرنا ( القافم )قال يمتلأ أن فعليها الماء وجدا فإذا الماء يمدا حى 

عليهالله صل الني ان عنه 'عال اله رضي حصبن بن عمران عن المهناردى رجاء ابى عن منصور 
عليهاممه مجل الني بميمي واخثرنا اغتل الماء وجا فإذا يصل م يتيمم ان جنبا رجلا'كان امر ء-ّام 
.، ١ جلمدلث ه فأمالماء وجدت إن ذر لأبى قال حيث ومحلم 

أيومعاويةأخثرنا عنه اش رصي ( الفاسمي قال ) علمها النص رضي عود حموابن عل اختلاف وق ( ١ ) 
يقولأحدّ نعلم لا ؤيقولون ب؛ذا يقولون وبسوا يتيمم لا الحب فال عبدالص عن ئقتق عن الأعمش عن 

الاعراىعون عن علية ابن ورواه يتيمم أن الحب أمجر أنه وسلم عله الله صل الني عن مّوى وبن يه 
أنجنابة أصابته رجلا أمر انه ومحلمم عليه ائته صل الني عن حصين ابن عمران عن رجاء ايى عن 

•ليمل ّبم 
٦١



وايازلأمهم التيمم جاع 

ساقهال وتال الأة الصلاة(( إل فم إذا  ١٠وتعال تبارك اش تال تعال اش رحمه ( الغافم )قال 
حكمفدل إ الثافم رقال (( منه وأيديكم يوجوهكم فامحوا  ٠٠ال صفر(( عل أو عرصى كم إن و٠ 

حضرق للمريض والأخر اناء من والإعواز الفر أحدهما حالن ق التيمم أباح أنه عل وحل م ائته 
الثام(قال ) فتيمموا ماء نحدوا فالإ : لقوله الماء طلب افر للمأن عل ذلك ودل مفر أوي كان 

الستةمن اعلم ولر طال المرام قصر المفر اصم عليه يير غيره ال بلد مجن محتارا خرج من وكازكل 
اوتريبابعدا صفرا مافر ازكل الهران ظاهر وكان بعض دون يتيمم ان المسافرين لبعض ان عل دليلا 
الخرفر انل انه عم ان عن ناي عن عجلان اثن عن عينة ان اخثرنا اكام،( )قال شمم 
يعدفلم مرتفعة والشمس المدينة لحل م العصر وصل ويديه وجهه فح بمم بالمربد اذاكان حتى 

المدينة.من قريب والخرف الثافص( )قال الصلاة 

لاملأةيتيمم محي باب 

قبلهايصبيا أن لأحد يكن فلم للصلاة المواقيت تعال اش جعل تعال اش رحمه الئافم( )قال 
تيممفن الماء من والإعواز إنيا الشام عند ؛التيمم أمرْ زكدلك وجا يحل إذا إلها ؛الشام أرنا وإبما 

و؛مايحل إذا يصلها أن له وإمما التيمم بذلك يصلها أن له يكن لر الماء وطلب وآلها يحول قبل لصلاة 
أنفاله الصلاة ونت لحل فإذا الئانم( )قال فاعوزْ الماء وطلب عنه اجزأت فيه صلاها إذا الدي 
وهوالماء فأعوزه الصلاة إل قام إذا يشمم أن عل يدل تعال اش لأزكتاب الوقت يتثلراحر ولا يشمم 

أصتحثهولت له ذلك كان الوقت إل-احر تلوم ولو الثام( )قال عنه أجزأ حينثد صل إذا 
إلالتيمم يوحر أن وأحب الماء وجود من ثقة عل يكون أن إلا الصلاة تعجيل حال كل ل كاصتحبا.ل 

الماءطلب قبل ماء معه وليس ولوتيمم ( )قالفيتيمم الوقت خروج يخاف أو منه يؤيس أن 
علوإزكان يهللبه أن الماء وطل_\ نحده ه يطلبه أن يعد تيمم يكون حى يطلبه أن بعد التيمم أعاد 

مثلهأوبثمن كن بلا غيره بدله وإن غيره ح طلبه معه لمس أنه عالم فإذا ثيء معه ليس أنه *ن علم غير 
وهرنحدهيتيمم أن له مفرايكن ل ايضع اصراه إن غيرخائف  ٠٧١ذمجوصعه ق مثله لممن وهوواجد 

أنعليه يكن ر عنه مجن باكر إلا باعه أو ؛اءهلاJه له متهلوعا يحطاه ان مجن عليه امتغ وإن الحال 7أذه 
معهحبل ولا بمأ واجدا وإزكان ( الناقم )قال قليلا نمه عل الزيادة وكانن؛ موسرا ولوكان يشريه 

أوبانا، ملها ياحد أن يصل حى حل فلا أوثيابا أوحبلا حلا ؛ ١٠إبيا يمل أن عل يقدر لا فازكان 
ذللئ،فيفعل أعاده م ماء منه يخرج حتى اعتصره م الثوب طرف دل يقدر ب فان دلوا أو ؛ ٢١ثنا رام 

يفعلهممن أو بنفسه يفعله أن هدا عل وهويقدر يتيمم أن له يكن لر به يتوضا مجا الماء من له يمير حى 
بفان نزلها خوف فيه عليه لبس بار نزولها عل يقدر وكان هدا عل يقدر لا وإزكان ( الناقم قال ) له 

ه.ا وانغلره المخ ق كدا الخ حبلا أو حلا ! قوله )١( 
.حبلا اى . رثات ولعله ; الأصل ق كدا . ثنا; قوله )٢( 
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حيثمن قريب ماء عل دل وإن• ( اكام )ول ينزلها أن عله يكن لر بخوف إلا ذلأث يفدرعل 
طريقهق ولا إليه وجه إذا رحله عل يخاف ولا بم\وه صحبة ب4 يقطع لا فازكان الصلاة نحضرْ 

الأصحايه وكان رجله ضياع يخاف وإن'كان يأتيه أن فعليه يأتيه حش الوقت من يخرج ولا إليه 
تيممفان القافم( )قال تيمم آن وله محلله عليه فليس محلله إن وفت اوفوت ءلر؛قه اوحاف يتفلرونه 

لوعالمهاماما يفدرعل فريا منه يرآكانت أن علم وإن الصلاة أعاد ماء رحله ي أنهّكان علم م وصل 
واحدا؛٠^ لا والثر رحله ل ما بن والفرق ( القافم )؛ال احتياحئا ولوآعادكان إعادة عليه كن يب 

فهوثيءملكه ق ليس ومجا الاحامحلة نمه ق و*وءكلما نفه أمر ثيء'كعاومه رحله ل ما أن ا ُ ممإ 
العدوفحال ماء رحله ل فازكان القائم( )قال الإحامحلة اإفلا٠رلأ غارْ ل وعومكلف يوملكه غق 

إذاغيرواجا ومدا وصل تيمم إليه يصل لا حتى حريق أو صح وينه ينه أوحال رحله وبن ينه 
وصلتيمم عيده فلم ماء محللب الصلاة وحضرت رحله فأ-حهلا ماء رحله ق وإذكان إليه يمحل لا كان 

ثيءعل ولا نحال للشدة الحر مجن الاصتقاء عل يقدر فلم ركه ل ماء معه يكن فلم المحر ولوركب 
. ٠٢١ا،لاء عل قادر غير وهذا يعبد ولا وصل تيمم محال المحر من يه ياحد يدليه 

اليممي التية باب 

نيةفيحدث محدْ فلم اناء يطلب أن بعد إلا التنعم بجزي ولا تهال الله رحمه ( الفا؛م )قاد 
اكيمممحزم لر الماء بمللب آن قل تيمم وإن الخللب بعد إلا الخيمم محنى ولا الئام( )قال التيمم 

ان)روالأصل الناصح من سقطا فيه ولعل الأصل ق كدا كعلمه ثيء رحله أزمجاى ; قوله )١( 
مصححه.كمه الغ ا( كعلمه فهويعلمه ملكه ق ثيء رحله ز ما 

.والثافص مالك اختلاف وق )٢( 

التتمم

إذاحى الخرف من عمر موواين أقبل أنه نافع عن مجالك أخثرنا تعال افه رحمه ( الغافم )قال 
عينةابن احثرنا ( الئافص )تال صل م ارففن إل ويديه بوجهه محح صعيدا فتيمم نزل بالمربد كانا 
والشمسالمدية لحل م العصر وصل الم بمرئي تيمم انه عم ابن عن نافع عن عجلان ابن عن 

الوقتاحر ق إلا يتيمم خلا بالماء بملح السافر إذاكان نقول فانا للشافعي قلت الصلاة يعد فلم مرتفعة 
وهدا( الئافم رقال وأعاد توصأ الوقت ذماب قبل الماء وجد م وصل الوقت احر تبل تيمم فان 

يعدفلم صالح صيء الوم!، وءلهمجن ولحل عمر ابن به ويعم المدينة بملرف ازبد عمر ابن حلاف؛ول 
غيركمحالمه م بقوله فلوقلم بخلافه قال مثله أحدا أعلم ولا معا الأمرين ق حالفتموه فتمف الصلاة 

انإل عمر وابن الصلاة ق ايضا يخالفه م مثله قول لغير عمر ابن يخالف بقول تقولوا أن صبتها "كتم 
.عليه صلاة ان؛ال"ع ال منه اترب عليه ليس محا يصل 
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لصلاةكلهر التيمم نوى وإذا ا القافم رقال وإءوازْ الماء طلبه مي للتيمم مود أن عليه وكان 
ذاء1 الشكر يمجود القران مجود يمجد الخنار عل وصل المصحف ق وثرأ النوافل ميما صل مكتوبة 

بجدب ء1ذا الوقت بعد الماء لها يْللب بان إلا يصايا أن له يكن لر بجدث ولر غيرمحا مكتوبة حضرت 
ممإالأول فصل الصلأتن ؛ن الحح أراد فان الفافم، رقال لها التيمم -يا له بجون نية امتأنف 

فاتتهفد وإزكان نبيا الق المكتوبة صل م تيمم م التيمم  ١٠٢له بجون ، Ljأحدث بجده فلم الماء وطلب 
وامدبتيمم صلأتن صل فان ذللث غير بجنيه لا وصفت ّلإا ١٣٠صلاة لكل التبمم اصتانف صلوات 

أوُافلة ينوى تيمم وان الئافم( للابجرة)•ال بجنيه ولا للأول بجنيه التيمم لأن  ١٢٣٠الآحرة أعاد 
ينوىحى مكتوبة به يمل أن له يكن لر شكر مجود أو فران مجود أو مصحف قراءة أو جنازة 

بجرهونأ ممن للاؤف التيمم أجزأه فائتان صلوات بن فجح تيمم إن وكدللث ا فال ر المكتوبة ؛التيمم 
وإنالقام( )قاو منس واحدة لكل ؤيتيمم غيرعا لصلاة يتيمم مجلاها صلاة كل وأعاد لغيرها 
مجودؤيجد مصحف وقراءة جنازة وعل نافلة فبلها يصل أن بأس فلا المكتوبة بالتيمم ينوى تيمم 

لهفيل ومدها الفريضة فبل النوافل به ؤيصل فريضتين يصل؛التيمم لا ب قائل فال فإن والقران الشكر 
يقاللا أنه عل دل يتيمم أن ّء بجد م إذا الصلاة إل القاتم أر لما وجل عز الق إن مال اش ثاء إن 
الهللبفرض عى إنما الته وإن طلبه ق نية منه والإعواز الماء طلبه فبل تقدم وفد إلا الماء بجد م له 

لعليه وكان مكتوبه به يمل م مكتوبة لغير التيمم ق نيته تكون أن اعاز مال والته بجز فلم لمكتو؛ 
فقلنافيعوزه الماء يعللب بأن إلا طهارة له يكون لا التيمم أن عل فدل الأخرى ق عليه ُا مكتوبة كل 

أتباعاالرافل وكانت الأخرى ق عليه ما  ١٢٣٠واحدة كل ق عليه لأن واحد يتيمم مكتوبمن يصل لا 
أنهترى ألا ثرط عل إلا التيمم يكن إ اكام( الفراض)قال حكم ّوى حكم لها لا للفراض 

هويختلف لا لياء وهوواجد مائل عرق به ومن الستحاصة وهكدا يتوضأ أن فعليه الماء فوجد تيمم إذا 
ءلكالطهارة لا صرورة طهارة لأما مكتوبة صلاة لكل يتوضأ أن واحد.ضم ضك, أن و١اتي٠مل 

معهالراكب عليه يطلع قد به الهلح ينقضى ليس قيل بماء قيه يْلمع لا بموضع فإزكان فاتل فال فإن 
آنللرجل وإذاكان الئايم( رول بمكته لا حيث والاحتماء القناهر والماء الخفيرة وبجد والسيل الماء 

حىيصل أن له يكن ا يكمللمكتوبة أن قبل الماء وجد حى الصلاة ل يدخل فلم فتيمم يتيمم 
يقدرم أو وبينه بينه فحيل ماء أووجد محنه مْديه أن عليه فامتنع بماء راكب عليه فازكانطلع يتوضأ 

بجوزلهللمكتوبة التيمم ق نية راه الذي الماء مجن إعوازه يعد وأحدث الأول التيمم بجزه لر بوجه عليه 
الماءراى م جنازة عل صلاة وف نافلة ف فدخل تيمم إن الئا؛مإ( تيممه)؛ال مد الصلاة  ١٠٢

للمكتو؛ةنية أحدث يقدر ا فان للمكتوبة قدر إن توضأ انصرف إذا م ضا دخل الق صلاته ف مضى 
يزيدأن له كن ا ركعتن فصل مضى الماء رأى م فكر نافلة لوابتدأ وهكذا القام( لها)ثال فتيمم 
يقطعأن عليه يكن ب الماء رأى ي المكتوبه ق فيحل يمم وإذا ^ألماء)قال( طلب م وٌ*ام علها 

كانإذا للمكتوبة بتتيممه يتنقل أن له يكن ولم غيرها لصلاة توضأ انمها فادا يتمها ان له وكان الصلاة 
الماءفوجد عنه الدم ليغسل فانصرف رعف محا مجكتوبه ق فيحل ولوتيمم ملما خروجه بعد ماء واجدا 

يصلأن بيا له ليس حال صارق قد أنه وذللث وضوءا بجدث حى المكتوبة عل يبق أن له يكن لم 
الدميغل ما ووجد يوضثه ما منه بما فلم الماء طلب رعف إذا ولوكان القافمي، إا،اء)أال وهوواجد 

رويتهفكانت قاممة محاكان يصل أن له يموز لا حال إل صار قدكان لأنه تيما وامإنف غله عنه 







مخالطه الذي غباركأن له يكون أومدر راب خالهله وان صعد امم عليه يقم فلا الغليظ والكثيب 
غيدهاوعل عليه بيئيه مب وإذا به التيمم اجزاْ غبار فطفئا بيديه عليه التيمم صرب وإذا الصحيد 

إذامنه علق فا وغيره وبهلحاوها ومدرها سيخها أرض كل وهكذا ؛بمنه ا به مح م غبار يعلقه فلم 
أوثويه اإك؛مم نفقس إن وهكذا بجزه لر به فتيمم غبار به يعلق لر وما أجرأْ به فتيمم غبار باليد صرب 
بيديهادتثمم فيه فقرب دهعاء الراب كان إذا أجزأه لأ فتيمم تراب غبار عليه فخرج أداته يعصّا 

لوبدأإل وأحب كله الوجه بماس غبار يديه ل بقى إذا نيتا يفض أن باس فلا ثيءكئير منه فعلقها 
يفرهب وجهه عل فأمره كثير تراب بيديه علق وإن به يتيمم م رفتقا وصعا التراب غل يديه فوصع 

بجنيهولا ذراعيه ؛4 فيمح وجهه ضؤ الذي من خذ يا ان بجزه ب وجهه به ف7 ءكؤو ثي علقه وإن 
صربفان ذراعيه عل أمره م اخر رابا فاخذ عاد ذراعيه عل أمره فان لدراعيه غيره رابا ياخذ أن إلا 

تتممإن وكذللث فجائز ذراعيه به فيمم أحرى عليه رب م وجهه به فثمم الأرض مجن موصع عل 
مجنالتراب حت وإذا )فال( بعدها يبقى ما غير صربة كل ل مجنه اخذ ما لأن جاز ذللث مجوصعه مرن 

لريعلق لر فان أجزأه به فتيمم غثارزاب  ١٠٦؟وعلق الخيار عل يديه وصع وإن أجزاء به فتيمم الخيار 
رابايكون حتى به التيمم بجز ب غيره أو حنْلة أويفتق رقيق أوتين بنوره محتلهلآ التراب وإزكان بجزه 

بجزلر به فتيمم صعيد أو راب اسم عليه ضر أن عن بمنعة التراب حال وإذا ( الثافم )قال محقا 
ولاكحل ولا بنوره يتيمم ولا )فال( هذا أسه وما يدق م اجرا بجعل أو قصبة يْلبح أن مثل وذللث 
حتىالرمر أوخرؤل أوالفخار كالتراب تكون حتى الحجارة لفت إن وكذللث حجارة هذا وكل زرنخ 
ومجاوالكافوروالأءلي١بكلها والمسلف تمحق"واللوووغره ا١فوارير وكذك به التيمم بجز لر غبارا يكون 

فتيممدق فان يوكل الذي اإءلس_ا والهلن الأرمجي الطن فأما بصعيد ليس مما غبارا يكون حتى عحق ي
لبانولا ذييرة ولا يثب يتيمم ولا خوار حجر الكذان لأن بجزه ب به فتيمم الكذان دق وإن أجزأه به 

علمالصعيد مءن بقيء يتيمم ولا الصعيد من وصفت غثرما ثيء ولا ذهب ولا فضة سحالة ولا ثجرة 
بالترابالمختلط التراب مءن وصفنا بالماء طهر قد أن ؛٠١^ حتى بجال جامة أصابته أنه التيمم 
يزالبأن القائم الخد وم1ن يغمره حتى الماء عليه يصب أن أشمه وما البول مثل نائم له جد لا الذي 

القاربتراب يتيمم ولا ئيء منه يبق لر أنه يعلم حش موصعه بجفر أو موضحه عل الماء عليه صب يم 
الفي؛ا نائم الميت لأن -؛ا التيمم بجز ب المملر ولوأصابيا وعذلامجهم ولحومهم الموى بصديد لاختلاطها 

وإذافيهكالتراب يعود مما الأجاص مءز بالتراب اختلط ما وهكذاكا التراب يذهب ؛لاكا الماء يذهبه 
مبلولةورجله ثيابه فازكانت أ؛ان'كان مءن بغبار ؤيتيمم طن حبتثذ لأنه به يتيمم ب مجبلولأ التراب كان 

وإنذللي غر بجزيه لا به يتيمم م حننه جهل فإذا جاه أو أداته بعنس عل ثيثا الطن مجن استحق 
لدية سبخه ق التراب إزكان وهكذا صحيد امم عليه يخ لا لأنه التيمم مرن بجزه م بعلن وجهه لطخ 

المختلطالتراب من ووجهه الناخ يهل بجر من ولعله النسخ ق كذا بالتراب المختلهل قوله )١( 
أولاقائم جد له يكون أن إما للتراب المخالعل أن المقام وحاصل الخ قائم له حد لا الذي بالثيء 

الحدذللث يزال أن فطهارته نائم جد له وإزكان بالما، يغمر أن فْلهارته قائم جد له يكن ل؛ فإن 
كتبه. يمل لا ومجا الأرض مءن عاليه يمل مجا جاع باب ق ذللي وسيأنى الخ موضعه عل الماء صب يم 

مصححه.
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ذلكالرجل أراد إذا واليدين للجنازة يالبم تلنا له جاز ند لأنه اللام رد وّام عليه الند صل الني 
العدجاز ذكر اممأ زعمت يان لمحلاة اكر ق بموز لا والتيمم صلاة والعيد والخنازة هلتا فؤبما وخاف 

•بغثربمم الملام جازو ي بم بمو 

يطهرهالا ومحا الأرض يطهر محا باب 

أىعن الجب ن سمد عن الزهري عن عينة بن سمان أجرنا تعال الند رحمه الفاض( )؛ال 
أحدامعنا ترحم ولا ومحمي ارحض اللهم فقال المجد أعراي دخل تال عنه تعال الند رصي هريرة 
فكأتممالمجد ناحة ق يال أن لبث فا تال وامعا نحجرت لقد وّاام عليه الق صل الند رسول فقال 

علمهفأهريق ياء من أومجل ماء مجن ذنوب أعر م وّام عاليه اش صل الند رسول فماهم علمه عجلوا 
بنبحى عن عينة ابن أنمرنا الفاض( تعسروا)قال ولا ويسروا علموا وسلم علمه الق صل المى ال تم 

صلياش رسول فماهم عليه الماس فعجل الجد ف أعرابي بال يقول ماللثا بن أض سمعت تال معيد 
رطباالبول وكان الأرض عل يل فاذا القانص( )قال مجاء مجن دلوا عليه صبوا وتال عنه وٌام علمه الد 

قملمالكا البول يصبر حى يغمره ما من عليه يابمآفمحب عوصعه وكان الأرض ننمته آو مكانه 
سجد مجعى ل سيء ولا قائم جد له يكون فلا لرخه ُريلأ عواصعه؛كلها عل جاريا وا،لاء الراب 

وذللثوإزكر الرجل بول عل الكمر أنهكاإدلو العلم بمهل مجا ذللث قدر وأقل محلهر فقد لون ولا ريح 
يولعل يال فان )تال( غيره ثيء يطهره اواكرلأ ران سع ذللد ان ف اسلث لا اصعافا اكرمنه 

حىانيمع بملهر لر واذكروا ثلاثة إلا بملهرْ لر معه المال بال وإن ، دلوان إلا يهلهره ب اج الواحد 
وإذاكانالقاض( أوّكر)ءال عفلم دلوا رجل بولكل مكان صب قد أن يعلم محا الماء مجن عليه يبغ 

ذهبفإذا الماء عن عاليه يمب فيرما ق يختلفان لا البول عل يصب ءاوهّؤا صح حمر البول محكان 
فضاربحه يدهب ولر لونه ذهب وإذا )ةال( حالْله. الدى الراب طهر فقد الراب مجن ورخه لونه 

فهيفيه قاعان الرائحة كانت الا الخمر أن وذلك رمحه يذهب حى الأرض تهلهر لا أحدهما قولان 
بمجاء صب يغير ذهبت فان يذهبه  ١٠تدر الماء س علما بمب حتى الأرض تْلهر فلا والخد كاللون 

قدرالماء .ن ذلك عل صب إذا انه الثال والقول البول يه بملهر قدرمجا الماء محن علتها يصب حى تطهر 
الخمرعن يصب مجا وإذاكر الأرض طهرت فقد لون ولا محي ليس والريح اللون وذهب يهلهرها محا 

جدغر ماكان إذاكروكل البول عل يزاد وصفته الماءكإ من عليه يزاد البول فهوككره الأرض عل 
فازيلالخيف من يسيل ما با مال الأرض وجه عل جيفة كانت فان ؛خالفه لا المض دا هل 

يوجدفلم الماء صب فإذا والخمر البول عل يصب وصفته كا الماء س محن|ا خمِج ما عل صب جاها 
)قال(فأزيل محس أوجسد أولم عيره عليها إذاكانت وهكذا )نازل( فهكذا نيح ولا لون ولا عن له 

ورمحهولونه أثره ذهب م أسمه ومحا الذائبكالبولو١لخمروالمديد .ن ميتا الأرض عل صب وإذا 
محنطمحطر الأرض عل أق وإن الماء عليه يصب أن إلا يطهره ولا فسواء أوغرشمص ثمءى ل فكان 

أىإن ؤذللك طهورا لها ؛ط٠رهكان أنه وصغت الذي الماء أكرمجن منه اليول محوصح يميب أنه العلم 
سيلاأحب ولا علتها صب مما احذة مجاكانت مجثل منه الأرض تاحذ حتى قليلا عليها يدوم سيل ءلي١ا 

سيلايان محبل العلم فإزكان عليها يصب مجا. محن يْلهرها أكرمماكان أو مثل مجنه أحذت إلا عليها ممر 
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يبالقران العلم ض بعض فقال الغاض( )قال (( تغتسلواحى مسل عايرى إلا جنا ولا تهولون ما 
تالمما تال مجا اثبه ومجا الصلاة مجواصع تمريوا لا قال مسل(( عابري الأ جنا ولا )١ وجل عز اش مل 
يالحب ممر أن باس فلا وهوالسجل مجوصعها ي الميل عبور إمما مجبيل عبور الصلاة ل لمس لأنه 

ايرامحمأخرنا الثافهمر( تال ر ® محبيل عايرى إلا جنبا ولا ا وجل عز اش لقول ب يقم ولا مارا المجد 
ييبيتون كاتؤإ أصراهم فداء ق المدية أتوا حن قريثى محشرش أن 'سملعان أبى بن عمان عن محمد بن 

){الوصلم عليه اش صل الني قراءة أسمع فكنت 1 جمر قال ، *طز بن جم مم • المجد 
*إممايقول وجل عز الد فاد الحرام السجد إلا مسجد كل ي المشرك يبيت أن باس ولا الغاض( 
محالالحرم يدخل أن لمشرك ينبض فلا هذا٠ عامجهم بمد الحرام المجد يقريوا فلا نجس المشركون 

انهكانيستيروى عم اين فان المسلم فكدللث الحرام الجد غم الماجد ي الثمك يات وإذا )قال( 
الأرنحىولاتنجمى )تال( الصفة ومساكن وهوأعزب ثبملم عله الق صل الد رّول زيان لمجد ال 

ممر^١٥٠٧ وأكره تجامجة الادمجين مى الأحياء ي ليس لأنه ولأ٠يتتبج مجشرك ولا جب ولا عمرحائض 
.تنجسه لر به مجرت وإن لمجد اق 

والرأةبالرجل يوصل ها باب 

يوكل ١٠بعغلم إلا ترقعه بجوزأن فْلارفلأ عفلم وإذاكسرللمرأة تعال اش رحمه الغاض( )قال 
ثيءمجن يعيد فلا بانت ؛عدما بميدها أن له بجون فلا متتة صارت منه ممهلت إن وكيلك ذكتا لحمه 

فهوكالميتهإنسان عظم أو لحمه يوكل لا وذم بة بمظم عنلمه رتع وإن لحمه يوكل ذك غيرمحن 
حىيقلع ؛ فان قلعه عل اوله]ان -مره يقلعه لر فان عليه وهو صلاها صلاة وإء١دةكل قلعه فعليه 
فربهلهلمحنه اعتلت فان ندرت اذا محنه وكيلك حسيبه واش ميتا'كله صار لأنه مؤنه بعد يقلع لر مات 

ليسلأنه باليهب يربملها أن باس ولا )قال( تسقط حى ميتة تصر لا لأنبا باس تندرفلا أن قبل 
هداهوأكرس مجا الذهب ي ؤملم عليه اش صل النبي عن وهويروى رورة ص مجوصع وإنه ذهب لبس 
فأمرهنتنه ؤمحؤلم عليه اش صل التتى إل فشم، فضة س أنفا فانحد بالكلاب قطع رجل أنف أن يروى 
فعليهعليه فنبت جلده نحن، دما ألحل وإن )قال( ذهب س أنفا يتخذ أن وملم عليه اش صل الني 

الرجليصل ولا )قال( جلده تحت الدم إدخاله بعد صلا٠١ صلاة ؤيعيدكل الدم ذللث، يخرج أن 
انإلا لحمه يوكل ثعرميء ولا لحمه يوكل لا بثعرش* ممره ولا يثعورهما معرإنان واصلن والمرآة 
مجايذك مدمجا أويوخذ الدم مجض ي اللمن يكون الذمكا مجض ل مكون وهو■هم، ثمره مجنه يؤخذ 
أوإنسان يشعر مصلاه ثيء معرهما مى ّقهل فان وميت منه حمر كل، عل الذ'كاة فتي، لحمه يوكل 

الأدمجيمم،كاس يستمتع، يجوزأن لا الادمجين وثعور بميدان قتل ففد دُلأ فإن فته يصليا لر نمورهما 
ابىأخرنا ( الغا؛ص )لإل حيا أو ذكا لحمه يكون ما لثعور محالفة لأما بمال المائم س يه يتمتث، 

صلالني إل ارأت أتت بكرقالت، أبى بتن، أسماء النذر*مر ؛شن، فاطمة عؤر عروة بى هشام عن عيينة 
رمولفقال ؟ فيه أفاصل ثمرها فتمزق الحصبة أمحابما ل بمتا إن : اش رمول يا فقالط وّام عليه اش 
يصل والضيعر الثعالب، ذم فإذا الغاض( )قال والموصولة الوإصلة لعننؤ وملم عليه اش صل اش 

نياصل حيان وهما محورهما س أحذ إذا وكذللئ، توكل لحوهه<ا لأن نمورهما جلودهما وعل جلودهما 
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ا«سسأممأطبهءدولأبمزمحفإن مرا٠ وكثثرْ وتداه فهؤينجه أوغثرْ أوجد ثوب من ذكر من 
غسرالوصعولميرز«فدرذللئ، ال؛وبلكثوانمفانييا يعرذ،«وصعهءل ب فإن غ؛رذلالئا 

الأتمفإمماتماسولأ1تموموا7إلأفي المبووأنسءالأاوجاط ق صل إن ت وأك؛ر 
صلاتهتءو0 أن صل بمددإذا لا لأنه انم٠ركله فهريمد يمد قلت ومي صلاته يماد أن وعليه الحهل 

وحكمنامية تكون ان محه محزثة تكون أولا غيرْ ولا ونت ي عنه أحزأ ما عله إعادة فلا عنه محزئة 
محرانحسا يكون لا إنه اش ي قلت وأمما الدركله ي ف؛ماد يمل لر من فا««دة-حكم صلاة صل من 
عنعة ين مميان اخ؛رنا تلت الممر؟ مجا ؛ قائل ؛ال فإن ومطولأ وملم عليه اث صل اُدٌ رّّول عن 

اثصل اش رمول ثوب من المنى أفرك تالتكت عالثة عن الخرث بن همام عن ايراهم عن متمور 
اىن حاد ءن ملمة ابن حاد عن حان بن بحي اخونا الغاض( )قال مه يمل م وسلم عليه 

محوبمن المى افرك كنت ت قالت عاثثة عن (( الربح ثلثي  ١١الأسود أو علقة عن ابراهم عن سيان 
احرتا( الثافص ر؛ال حان بن بجي وحدثنا آ الربح قال ) فيه يصل م وسلم عليه اش صل الله رسول 
اشj قال انه عاص ابن عن م عن يخر جريجكلاهما دينارواين صروبن عن عث بن مفيان 

الفاض()قال المخاط أو البصاق ؟^١٠ يو وإمما أواذحرة بعود أحدهما ن1ل محاك أمطه الثوب يصبب 
أبىين ذ بن مصعب أجرى قال محاهد عن منصور عن الحميد عد بن جرير عن الثقة أجرنا 

رقالفيه صل م حته بابا كان وإن مجحه رطا إزكان المى ثوبه أصاب إذا أنهكان أبيه عن وقاص 
وطنماء من ادم حلق بدأ وجل عز اذٌ فان بنجس ليس أنه ل المعقول فا قاتل قال فان ( الثاءهم 
يكونأن حلق ي يكون أكرمجا وهذا طهارة الماء مجن الإعواز حال ل والهلن الماء 'لهارْ جميعا وجعلها 

أنمن وأجل أعز ثناوْ جل فكان الدافق الماء من آدم ض وتعال تبارك الله حلق وقد بس وغثر ءلاهرا 
عنوالسر وسلم عليه الله صل الله رسول سنة عليه دلت مما وصفت ما ع جس من حالقا ييتديء 

حلقياين وخلقه رخم أن مجن المقل يدركه مما وصفت مجا ع وقاص أى بن وسعد صاس وابن عاتثة 
مااغل I ى.، وملم عليه الله صل الني أصحاب بعض فان قاتل قال فان وربمه ذكر مجن يخرج ما 

ولوقالنحا نراه لا ومجا والعرق الؤبخ ونغل نحا نراه أن بغر نغسله فكلنا تر لر مجا وانصح رأبت 
التهصل اذٌ رسول مع حجة أحد قول ف يكن ب نحس إنه ت وسلم عليه افه صل الني أصحاب بعض 

اللهصل اذٌ رسول حاب اص من سمينا مجن وقول القول من وصفنا ما سوى مما وصفنا مجا ومع وسلم عليه 
ثى،الغسل إمما بخرج *ا نجاسة مجن ليس الغل ت قلنا محنه بالغل يؤمر فقل قاتل قال فان ، وسلم عليه 
لذكره غيب إذا الرجل ارايت قيل ؟ ذلك عل دل مجا قاتل ءال وجز،'ءان عز الخلق به الق تعبد 

دمى ذكرْ غيب وإن نجاسة الفرج ق وليت ، الغل عنجه فاوجت مجاء منه يأت ولم الحلال الفرج 
إمماازكان فالغل قتل لا ; تال فان ؟ الغل عاليه اجب تجس كله وذلك اوعدرة اوحمر حنزير 

ولونغلف حلال ق غيبه الدى من ومرات مرات الغل عليه بمب أن أول هدا كان نجاسة مجن بمب 
الديءموصعها غل عليه بمب ليس م محنه أقدر والبول الخلاء كان محنه يخرج  ١٥لقدر يكون كان 

يكونولا الماء إلا ورأسه ورجليه ؤيديه وجهه ل بجزئه ولا بالحجارة المسح ذلك مجن ؤيكفيه منه حرجا 
أقذرهدان كان يخرج ما لقذر تجب، إمما الماء ولوكازكزة سميت مجا سوى ألثتثه ولا فخذيه غل عليه 

منهيخرجا لر الذي الوجه من بالخل أول محرجها وكان مرات الخل محاجبا عل يكون أن وأول 
عللا يعميه ومجن ضم يهليعه محن ليتغلر الخبال طاعة به اممه ابتل تعبد يتى بالوضوء أمرنا إمما ولكن 
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عاتثةص بمار بن طان عن أمحه عن روى برن عمريبن *إن *اثل *ال *إن يخرج  ١٠ولانظافة *ذر 
بخلاففليس ثابتا جاذاْ إن سا ; ثلنا ومّلم علثه افه مل اث لبول ثوب من الى بل أماكانت 

عمرهثيب غسله يكون لا  ٢٠٠٠يصل م ^٠^ عليه ايد صل الق رصول ثوب من أ*اكه لتؤلهاكنت 
ونحزيءبالح الصلاة نحزيء علمنا.أنه مسح إذا أنه وذلك أيامه من يوما خفيه عل لمسحه خلافا 

•عالأخر خلاف مجنر-،ا واحدا أن لا بغله الصلاة ونحزيء محته الصلاة محزيء وكيلك بالخل الصلاة 
بماركذابن صلم؛ان رأى عو إمما بون عمروبن غلهل يخامزفيه  ٢٠عاتشة عن بمابت ليس هدا أن 

مابانبمسمع ولر الفول هذا خلاف عاثثة عن لإي وفد إل أحب غله قال أنه الخفاظ عنه حففله 
الرحلامتيقن وإذا عنه الله رصي القا،م( رقال رملا عماكان ولورواه تهل حرفا عاتثة من علمناه 

كانإن عليه الواجب فان النجامة أصابته مى يدؤى ولا فيه فصل له ثوبا النجامة أصابت قد أن 
صلاةًلكل قد أنه يرى ما يصل حى تأتى يشقن لا وإزكان امتيقن  ١٠يصل أن ثيظ يتيقن 
وّفتا ۴٠١والاختيار والنتيا امتيقن  ١٠إلا شء إعادة يالزمجه ولا  ١٣٠أكرأو الجص ثوبه وي صلاها 
رطةمحاصة أصا؛تإما وقد  ١٠٦٠صل؛فإذا ثوبان ؤالعل والخف أصاحإ »اا ينجسها صواء والخد والئوب 

صلعلما الجاصة وزالت نقلفا جى فحكها فحا رءلو؛ة لا يابسة محامة أصابما فإذا أعاد يغسلها ولر 
Uمحل لر إن وتمم الجس غل محس ئصابثو؛ه مملا إلا الماء محل منرلأ ي الرحل فإزكان نيا 

قالفإن الماء إلا يزلمها لا الأمحاص أن قل س الجاصة يغل لر إذا وأعاد وصل تيمم اكحاصة يغل 
اعضاءمن عضوا مات ام الجامة ممل يعلهر ولر الخدث ومن الخنابة من الراب ءلهرْ فر *اثل 

المسرولكن محس المز لأن لمي والخاية الحدث س والوضوء الخل إن : مما اوغراعماثه الوضوء 
اللمض غسلها الل الجامحة ي بدلا بجعل وب تعبد هي الى للطهارة بدلا التراب وجمل بما متمي 
صللغسله ماء يمد ول! محامحة ثوبه ولوأصابت مجض بلا تعبئ أما لمس تزال؛اتاء أن معناها إمما تعبدا 

الطامالأوب من الإعواز ي يمل أن وله بمال محس ثوب ي يصل أن له يكن ولر يعيد ولا عريانا 
محامحتيزيده إمما به الوضوء أن وذلك به يتوضأ ب محاصة وأصابته الماء الرجل ح وإذاكان عريانا)قال( 

وتوضأتأتى الهناهر من الجس يخلص ولا طاهر والأخر محس أحدهما ماءان الرجل مع كان وإذا 
وإنشربه تربه ال اضعلر فإن شربه إل يمعلر أن إلا وشربه الأخر من الوصوء عن وكف بأحدهما 

ضرورةالموت خوف ق وعليه ؤيتيمم وزر الؤضوء ي عليه ليص لأنه به يتؤضأ ب به الؤصؤء إل اضهلر 
لرمحا ماء ذس وصوء عل أوكان محس ماء من محغرأوحمرمنمأ ي ولوكان غ؛ره محل ب إذا فيشربه 

.را؛ وثيابه حسده من الماء ذلك ماس ما يغل أن بعد يعيد أن عليه صلركان ؤإن يصل آن له يكن 

الحكمعد بن عيالي بن محمد عل ب يرد ٍلءان بن الربح زادعا المى مسألة ي نياده )١( 
رمحولثوب من اش تفرك كانت آما عاثسة حديث فتلت هناهر والى عنه اله رصي القاءص( )قال 

الثافصزعم فقالت( وغسلت ركن أنما عاتثة عن حاء ى قال( ر فيه يصل م ومحلم عليه الد صل الد 
غزيكن لر اإفرك'ي يرتد ب الخل حديث ولوثبن( يثبت لا الغسل حديث إن يهولون؛ الحفافل ان 

محوروكذللئ( الخفن عل بالمسح ومحوز الرجمح( بغز نحون والصلاة الخفهم( عل المح يعلل الرجمح( 
مجناش فرتمت عاثثة أن الحديث( حاء فهما لصاحبه دافعا ميإ واحد ولمى بغسله ونحوز المى بفرك 
=المىإذا يقولازي وقاص أى ابن ومعد عباس وابن فيه وصل وّذر عليه الد صل الد رمول ثوب 
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واروةالصفا بن ولا يالبت أطف ولر حاثص وأنا مكة ندمت قالت ءاJثة عن أيه عن القاسم 
؛السن،تطوى لا أن غثر الحاج يفعل ايزكل فقال ؤبمالم عليه اش صل ايد محبمول إل ذللث، فثكوت 

عن،القام .ن الرحم،همد م، عتة ا;ر، أجرتا تال •الثافص أجرنا تال الربع أجرنا طهري. حف 
سمان،اذاكنا حى الحج إلا نراه لا حجه ف دسب علته اٌُ صل النى، ثع حرجنا نالت عائثة عن ايه 

هالت،؟ انمنؤ باللثؤ مجا فقال وى نا و وٌام علته الق صل الله رمول عل فدخل حفن، مما ثريا آو 
مملهرJ(حى يالبيتا طوي لا غيرأن الحاج فاقضي ادم بنالتخ عل تعال اش أعركتثه هدا إن يال لم 

علفدل ٠ طهر حى ؛البيت، تهلومحظلا ان عاثثة وّّام عليه الله صل ايد رمول وأُر الثافص( )مال 
بملهرن.حى ; وجل عز اش فال وكدللته فامما الحيص كان *ا طامر غير لأما حاثفا تمل لا أن 

ح1صاضلأة همى لا أن باب 

الوسطىوالصلاة الصلوايت عل رحاففلوا وتعال سارك الد فال تعال اش رحمه الئاءهم( )؛ال'
لالصلاة تؤخر أن ق وملم عليه اش صل اممه رثرل يرخص ب فا،ا الئا٠هم( ٍ)؛ال ددٍتاض1،( وقوموا 

ا،لومننكا؛اعل الملأةكانت١ ان ١) وفال أوراكبا راجلا أمكنه المهزَي يملحا أن وأرخص الخوف 
وكانوذكرها وثترا جاء إذا باركها عاصيا الباإغيرن، من الصلاة من,.ءقل وكان الثانص( )قال (( موقوتا

يفرحالا وجل عز اش حكم فكان لها مهلتقه للملأة ذاكرة عافالة بالغة الخاتمى وكانت، لها ناس غير 
للحيصيقرحا أن زوجها عل حرم إذا أنه عل وّّام عليه الأه صل الله رصول حكم ودل حانقا زوجها 

عمازال فإذا عما زائل لخيص ا أيام ل الملأة فرض أن عل دلائل هذا ف كان تمل أن علها حرم 
فرصهيزوال عالحا يفرض ليس ما تقضى وكيهنؤ الصلاة فضاء عبيا يكن لر مهليقة عاهلة ذاكره وهى 

أكرمني عليه وانمى يفيق لا وانحنون والمعتوه اكا،هم( محالفا)قال فيه أعلم لا مما وهدا قال( عما) 
زالعما الفرض الحادكآ مذْ ماكانوا همم.زائلة الفرائض أن دف بمفلون لا أمم ٠>، الحاص حال 

أوءلهرُن،هؤلاء مجن واحد أفاق ومتى الصلاة ففاء هؤلاء مجن واحد عل يكون ولا حائما ماكانتا 
الصلاة.فرض عليه ممن لأما يمليا أن الصلأه١فعلءا وزتا ل حائض 

ا،وتحائثباب 

فالت،عاثثة عن أيه عن عروة بن هثام عن ماللئف أجرنا قال الشافعي أخثرنا قال الريع أجرنا 
ايدرمجول فقال الصلاة أقالع أمحلهر لا انى وّام عليه الله صل الله لرصول حبيئى أيى بنت، فامحلمة فالتخ 
فدرهانه_ا فإذا الصلاة فدص الخيضة أتبامتؤ فإذا بالخثضة وليس عرق ذللئ، إمما وسلم عليه اش صل 

أخبرنافال محمل ين ايراهم أخبرنا فال الثافص أخبرنا نال الربع أخبرنا • ومحل محلنآ الدم فاغسل 
حنةامه عن طلحة بن، همران عمه م، طلحة نح، محمد نح، إبراهم عن، عمل نح، محمد نح، هميك 

ومجلمعليه ائته صل الند وّسول إل فجشنا ثاسيدة حيفةكثيرة اسنحاصن فالتؤكنت ححش بنتا 
واىيد منه  ١٠لحديثط وأنه حاجة إليلثؤ ل إن اش رمجول يا فقلتح ب، زينأخي يته نؤ فوجدته أمجتفتيه 

مجتعثففقد فحا ترى فا ثديية حيفةكثيرة اسنحاصن امرأة انى فالت، هنتاه هويا فا نال مجنه لأمجتحى 
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هواكريالت الدم ذهب نإنه الكرسف ليث أنعت ناي وّام عليه اش صل الني فقال والصوم الصلاة 
أثجامما ذلك من هوأكر قالت ثويا يانحذى ت1ل ذلك هوأكرر نالت فيبمي. : ثال ذلك من 
فاتءلت٦،ا ثؤت فان الأخر عن اجزاك فعلت اتر-ا باُرين صامرك وملم عليه اش صل الني تال نجا 

متعال اش علم ق أيام أومحسعة أيام سة فتحمى اإثيهلان ركضات من ركضة هى أمما لها قال أعلم 
وءشريناوثلاثا وايامها ليلة وعشرين اريعا فصل وامحتممين، محليون ند اك رايت إذا حى اغتل 
حيضهنلقات ويطهرن الماء نحيض شهركا كل ق افعل وهكذا ,بجزثك فانه وصوص وأيامها 

حتىوممتل العصر وتعجل الفلهر توخرى أن عل قرت وإن  ٠١الكتاب هذا غر )روس وؤلهرهن 
الملأتنين ولجمعن تغتسلن م العشاء وتعجلن اينرب توخرين م والعمر الظهر تمل م تطهرى 

لهافال فلذلك أومعا متا حيضها أيام تحرف أما عل يدل هذا القاءهم( اكجر(ا)قال مع وتعت—لمن 
متهلهرى حش فتعتل العصر وتعجل الظهر توحرى أن عل فؤيت وإن وصلم عليه اش صل اش رّول 
والعثاءالمخرب يمن وتجي تغتل م العشاء وتحجل المغرب توحرى م حمتعا والعصر الغلهر تمل 

هذاوقال ذلك عل قويت إن وصومى فافعل وكذلك المح تصلن م الفجر عند وتغتالمن فافعل 
يسارعنين سلمان عن نافع عن مالك أحرنا قال الشافعي أحرنا قال الريع أحرنا إل الأٌرين أحب 

عليهاش صل الذه رسول عهد عل الدمجا، مراق كان امرأة أن ىّلم عليه اش صل الني زوج سلمة أم 
عددلتفلر وسلم عليه اش صل الله رسول فقال وملم عليه اش صل الله رسول ملمة ام لها فاستقت وملم 

منذلك قدر الصلاة فاترلث أصاحا الذي أن؛صيما قبل الشهر من تحضهن اانىكانت والأيام الليال 
وهىناخذ الثلاثة الأحاديث ذاذْ ؛L_( Jl)قال تصل وإتستثفرثم فلتغتل ذك فعلت فإذا الشهر 
عآنعانثة وحديث صاحبه معي غثر ومعي بحض عل نيادة يعضها ول فيه احتمعت ف،ا متفقة عندا 
دممجن منفصلا اّتتحاضتإا دم كان حبيس أيى ينت فامحلمة أن عل يدل وملم عليه الف صل النثى 

ذهبفإذا الصلاة فدر أJالتاالحضة فإذا ; قال انه وذك وملم عليه الق صل المى لخواب حيضها 
قانتاأحمر أيام ل فيكون ينفصل اك، إذاكان فنقول الثاءهم( )قال وصل عنك اك، فاغسل قدرها 

أيامالثخن اإقانىء'انحتدم الأحم \ص فأيام القلة ال رقتا أو الصفرة إل رقتا وأياu محتدا نحيا 
تولها الغل عاثئة حديث ق يذكر ولم القافص( )قال الأستحاضة ايام الرقيق اك، وايام الخيض 
هوقل اتحض عن ويسئلوك  ١١وحل عز النه قول مجن الغل يإسات فانؤذنا الدم غل وذكر الخيمة 
ّنةرّولمن الخ؛ضفإذاتهلهرنيالماءم واشتحالأءاميهلهرن٠ن فقيل الئا،صا الأيةزء1ل أذىا(

حمتةيا حد ول يالماءالغل لعلمهارة ١ الفءليهوّأالمان صل الن رّول يان ١ ئ لم وّعليه الق صل الله 
فدلحمنة؛الصلاة حديث ل أمرها م محلهرت أنما رأت إذا تغتل أن ا-محيضط ل فامرها ححش ينت 
فا،اطاهرا إتيانما ل وأذن حاثما ؛اعتزالها أمر وتعال تيارك الته لأن يصيحا أن لزوجها أن عل ذك 
أنعل ذك دل وتمل تغتل أن ل الطهارة حكم للمتحاصة دّّلم عليه اش صل الني حكم 

الوضوءوءلتاا نة يالالحيض مجن الْلهر حكه الدي الغز إلا علحا وليس )قال( يأتحا أن لزوجها 
الئافص،)قال له أثر أولا أثر له محا أوفرج دبر من حرج بما الوصوء ل المنة عل قياما صلاة لكل 

املها صالت الق المراة ان عل يدل التحاصة ل صالمة لأم وسلم عليه اذٌ صل النٌ رسول وجواب 
الشهرمجن تحيمهن كان الق والأيام الليال عدد الصلاة ترك أن فأمرها دمجها ينفصل لا كانت ملمة 

ارأةإذاكان ليحيضة وقت لا أن عل دليل هذا وى )قال أصاحا الذي يصيحا أن قل 
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نحضولر ازاة ابتدأت وإذا الغاض( )قاو نحاوزكذاآى يكوزكذا}كدا آن إلا مل وم تحمهن 
القايءالأحمر اكخن الدم ايام حيضها يايام ينفصل دعها يازكال عبيا الدم فطبق حاصت حى 

أومأ الصلاة تيع أن أحدهما قولان ففي؛ا ينفصل لا فازكان الرفيق الدم أيام امتحاصها وأيام انحتدم 
حةحديث حملة إل ذهب ومن )فال( النساء حيض من الأغلب يكون وضلكا تغتل م سبا 
الثابيوالقول أوبا متا حيضها بكون أن فامرت حيضها عدد الحديث ق يذكر ع وفال ححثى بتت 

ولواحاطبانيا أن ولزوجها وتمل تغتل م وليلة يوم وذلك حيضهن من عر ما أفل الصلاة تدع ان 
قيكن لر وإن حمنة إن فال -|دا فال ومن إل أحب اكركان أو النساء حيض من ومعنا فركها 
يكونأن من مالمة ام حدث احتمل ما حدييا محتمل فقد أوصثعا متا حيضهاكان أن نص ما حديما 

أومتا فتحيضى فال وملم عليه اش صل اش يمول ان فيه لأن أوصبا متا كان حيضها أن دلالة فيه 
مجنوامتنقت ياإلاء طهرت فد أما رأت إذا فيحتمل فمل طهرت فد انلث رأيت فإذا اغتل م با 
حنةكانأن علمنا ص فال( ر ء يا،١١ واصتنمت طهرت محتمل وإزكان )قال( القالء الأحمر الدم 
الطلحة أن نحيط العلم وكان محا الدم تثح أما ذكرت اصتنقت حن حكت وأما له وولدت طلحة عند 

دليلاعنده نينب كانت يعدما ماللما وكان يالدنومنه نفها هى تطب ولا الحال مده ق يفرحا 
ّتايكون حيضهاكان أن عل فدل بزمان بلوغها بعد وذلك بالأّتحاضة ابتليت ما أول انه عل محتملا 
متاتركه أن متا إزكان فامرمحا أومسمعا متا أنهكان ينكت وّام عليه اث صل الني فسالت أومسمعا 

فالٌيم أوص ست لها فال مت ص وسألته فشكت الحديث وذكرن مبعا تركه أن سبعا وإزكان 
اشصل ايد رسول فول الثا؛ص( رقال نحيضن ّبا محقن النساء إن النساء تحيض وقال("،١ سح لها 

أمبهومدا ( زقال تحيضن مح أو مسنا الله علم ان محتمل افه علم ق أومسمعا متا تحيضي ومر عليه 
قؤمتإن لها قال وّام عيه اش صل اش رسول أن حمنة حديث، وش قال( ر أعلم تعال والله معانيه 

أحبأنه واعلمها يغل المسمح وصل يغل والعثاء اينرب وين يغسل والعمر الغلهر بن فاجم،يى 
يعدمبغسل يأمجرما لر م اتحضسإ من العلهءٍ عند تغتل أن مجن الأول الأم محزما وأنه لها إليه الأمرين 

حكممن به "؛نرج الذي الغل موى يالغل التحاصة أمر انه أحد هذا روى فهل فاثل ؛ال فإن 
الستحاضةي روى وإن ( الغا٠هم رقال منه ؛بمنى غممْ وأن احتيار أنه يبن حنة فحديث الحيفس 
يروىفهل قاتل قال ذإن أعلم تعال والته معناه عل دليل الأحدينا هده ايفاح فغي متغلق حديث 

ينإ؛راهيم أجرتا تال الغايعى أخرنا قال اربح أجرتا نم له بل ذكرن محا غثر ثيء لستحاصة اي 
مننمع امتحيفنا جحش بنت حبيبة ام ان عائثة عن ءمر0 عن محدث مهاب ابن سمم انه معد 

وملمعليه الق صل اله نمول لها فقال ءاتثان تالن( فيه وامتفتته وملم عليه اش صل افٌ رصول نالت 
الماءقتعلو مكن ي تحلص فكان عاثثة تاك وصل فاغتسل -ترق ذللث، وإنما الحيضة تللث لبت 
ءنارهرى اخ;تحى قال سمتان اجرنا قال الناقص أجرنا قال اريع اجرنا فتصل نحرح م الدم حمرة 
عليهاقه صل النه رسول فسألت سنن ّح تمحل لا فكانت امتحيضت، حبيبة أم ان عاتثة ص عمرة 
فكانتوتصل تغتزى أن ؤملم عليه الاه صل الد رسول فآمرها بالحيضة وليست هوعرق إنما قعال، ؤملم 

الأحاديثيخالم، فهل ثا؛ت حديث فهدا قال فان الدم فيعلوه ايكن ي وتحض محلاه لكل تغتل 
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أيامثلاثة من أقل الخيص يكون لا قاو من عل الرد 

الوقال والتحاصة انحيص من ثيء ف الناس بمص وبالفنا مال اش رحمه ( الثا،م )قال 
ظٍسستكله ولر ثالث يوم يعص أو يومن أو يوما الدم رأت امرأة فان أيام ثلاثة من أقل الحيض يكون 
أويوم العثرة حاور فا أيام عشرة من أكر الحيض يكون ولا فيه الصلاة تقضى طامحر وهى نحيض هدا 
سلبحض فقيل ( الثا،م قال عشر) حمسة مجن أنل حيفت؛ن ين يكون ولا أوأكرفهوامتحاصة أتل 

حهلآإلا يكون لا قولك أنجد بكون أنه الُام أحاط وفد ثيء يكون لا قلت إذا أرأيت القول هدا يقول 
مابجوزإلأ لا ( تال ) العر ل تقول أن للث يكون ولا ثديية غباوتالث أوتكون به تام أن فيجب عمدته 

تزيدولا يوما نحيض تزل لر أما عما ل أثت امرأة رأيت قد ( قلت ) أوتكون حجة فيه تكن لر إن قلت 
عشرحمسة محقن يزلن ل؛ امن ناء وعن ثلاث من اقل محقن يزلن ولر امن ناء عن ل واثت عليه 
يكونأنه علمنا قد ما يكون لا انه زعمت فكيف عثرة ثلاث محيض تزل لر أوأكرأما امرأة وعن ؛وما 

ابنالحلي حديث اليس له قلت مجاللت، ين انس عن رؤسه قد لثيء ممنه إنما فقال الثانس( )قال 
*اللثن اض عن زْ ن 'عايبة عن اثوب بن الخلد عن علة ابن اححم؛ى فقد فقلت بل فقال ايوب 

هذاببض فال إن أحد من بالمؤإب أؤل أت ثيء ياي أوممعا أوصتا أيام بعثرة تستظهر أو يؤض و أ= 
ولقداللمين مجن أوإجاع مح؛ّام عليه ايد صل ائته يمول عن لخر إلا العدد يوقف أن ,مي هل القول 

فولافيه قلم م السلمين أقاويل ؤإكر وملم عليه الله صلؤ الد رّول عن رويم ٌا بخلاف رويتموْ 
وإزكانتثلاث وذلك حيضها أيام بمثل استظهرت ثلاثا إزكانت حيضها أيام أن وص؛ متناقضا 

ثلاثةكانت وإن يوم استظهرت عشر أربعة كانت فان يئيء نتغلهر م يوما عشر حمسة حيضها أيام 
فقلتافقال ثى. لا ومجرة يوما ومرة يؤمن ومرة ثلاثا مرة الاصتغلهار فجعلم بيومتن استظهرت عشر 

وسيثاالمنيب بن معيد عن سيثا م قال هدا غر سيثا صاحبنا عن المستحاصة ل رثيم فهل للشاقى 
إلأرملاه أملم بن وزيد سلم بن القعقاع أن يكر أبى مول ّءى عن مالك أحرنا الزبر بن عروة عن 

فانصلاة لكل وتتوصا ظهر إل ظهر من تانتل قال التحاصة تغتل ؛سالهكيف المسبب بن معبد 
أنإلا الممتحاصة عل ليس قال أنه أبيه عن عروة بن هثام عن ماللث آحرنا اّتثقرت الدم علما 

عروةبن هثام حديث عل عندنا الأمر مالك قال صلاة لكل ذلك بمد توضأ م واحدا غسلا تغتل 
المسبس،ابن قول أما الثافص طال المؤبِح ابن قول وندع عروة بقول نقول فانا •للثافص فقلتا قال 

واحد'غسلا تغتسل عروة قال قال وأين طلتج يعضه ل محالفونه وأنم عروة فول دعم م فركتموْكله 
ألغىإنما الدم من تغتل لا للصلاة الدم من توصأ يض صلاة لكل وتوقا المستظهرة تغتل' بزكأ 

وضوءلا أنه نعمم م الوضوء علما وجعل الدم مجن يكون إنما والخل الأول الخل بمد الخل عما 
السبب،وابن وسلم عليه اممه صل ائته رسول عن وصاحبكم صاحبنا رواها اق الأحاديث، ذخالفم عبا 

قولكمق ^ أنه كله عتم صاحبنا روى مجا ^ ١٢وقد المدينة أهل تتبعون أنكم تدعون وإنكم وغره 
ذهبتمأعلمكم مجا م غأرْ ق خ مجا مع ُِكم أقاؤيلهم لخميع المدينة أهل عل أنزل أحلما ي( نه 
والقياسغركم وروى رديم دما اللدان اهل وفول قولهم من انلخم فإذا غرهم بلد أثل فول إل 

.الناس أكر فيه ومحالفون هدا مثل نحلتون وأنم عياء لأ تكونون *رصع فاى والعقول 
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صلالمى كان قال عمر ابرن ص سام عن الزهري ص صفيان نمرنا يقضى آن إلا حزيه فلا ء يالقفا 
.والعثاء افلغرب ين جمع المسير ق عجل إذا وّام عليه اش 

الرندصلاة 

صلاةئفاءكل عله أّامكان م الإسلام عن الرجل ارتد إذا تحال اش رحمه القاض( )قال 
ق'( الملأ قفى اوغترْ لرض ردته ق عقله عل غلب فان في؛ا عليه وجبت ركاة وكل ردص ق تركها 

ياعادةناره فلا يلم المشرك عل قياسا نحعله لر ظ فيل فان عقله أيام ز يقضا ءقلهَلإا غل عليته أيام 
رجالوأسلم ا( سلم ,قد عالهم يغفر ينلموا إن للدينركمروا قل فمال)) يلما وجل عز الد فرق قيل الصلاة 

المثرينعل وّّام عليه النص صل اش تسول ومن صلاة يقضاء وصلم عليه اش صل اش رسول يارهم فلم 
الندأحبط يل العاني هده ق المرتد يكن ولر الخزية ؛اعطاء و«خإأموالهم الكاب أهل دعاء الله وحرم 
حكمعن له تقدم مما يتب لر إن القتل علميه أن وملم عليه الذل صل الند رسول وأبان بالرئة عمله نمال 

يكونأو الردة عل مجان إن لغم *وقوفا المرتد ومال بمال مغنوما المعاهد غير الكافر عال وكان الإممان 
مجاوكل والزكاة والصوم الصلاة يقضى أن يجزإلا فلم أوعات عاش له العاهد ومجال تاب إن محلكه عل 
قيلفان عليه فرصاكان عنه نحقق يالردة محميته تكن فلم يفعل أن عليه كان لأنه مجالما يلزم كان 

غثرٌاعل صل الخال تللث ل لوصل لأنه قيل عمله يقبل لر الحال تللث ق وهولوصل يقضى فكيف 
قبلمحل والمرتد أعاد ملم وهو الوقت قبل لوصل أنه ترى ألا أسلم إذا الإعادة عليه فكانت يه أر 

أحبط ١٠قيل وإن بالرئة عمله أحبط قد وجل عز الق لأن فيه له محكوية الصلاة تكون الدى الوقت 
لأنهيرتد أن قبل غتره ولا محوآ ولا صلاة محن أداه فرصا يحيد أن عليه أن لا عمله أجر قيل عمله مجن 

إذاعليه يكن ب أوندرنلرآ عليه رك١ةكات لوأدى انه ترى ألا قيل هدا يثبه وما قيل فان مسلما أداه 
بأسلم م ارتد م أوثمامحا حدا عنه لوأحد أنه ترى أولا يكن لر فيكوزكا يبطل أن فييا أحره أحبط 

كله.حبط منه فرض المعي ؟!ذا ولوحيط عليه فرصا هدا وكان عليه يعد 

الصلاةماقيت ماع 

والندوالوقوت *وقوت الصلاة فرض أن كتابه وجل عز الق أحكم نمال الد رحمه ( الخافص )محال 
وقدا( موقوتا الؤُتنكتايا عل الملأةكانى ا)إن وجل عز فقال وعددها فيه يمل الدي الوقت أعلم 

أحرقال الزهري عن ّفيان أحثرنإ . الوقت ذاكرون ونحن مواضعها ق الصلاة عدد العامة نقل ذكرنا 
فاضجرل ثزل قال وملم عليه النه صل الند محبمول إن عروة له فقال الصلاة العزيز غبي بن صر 

فقالالخمس الصلوات عد حى معه فصليت فاض نزل م معه فصليت فامحي نزل م معه فصليت 
عنأيه عن معود أيى ين يثبر أ-محرنيه عروة فقال تقول  ١٠وانظر عروة يا الند اتق العزيز عبد بن عمر 

بنالرحمن عد عن محمد بن الريز عد عن سلمة أبى بن عمرو أخثرنا وسلم عليه الله صل افه محبمول 
صلالق رسول أن ءلم،ا نمال الق رضي عباس ابن عن جبثر بن نافع عن حكم ين حكم عن الحرث 

مالشراك مثل الفيء حثزكان الظهر فصل *رني الكعبة باب عند حثريل عن مى قال وسلم عليه الند 
٨٩



غابحن العناء صل م الصاثم أفهلر حن الغرب وصل محلله بقدر ثيء حزكازم العمر صل 
حنكاذمالظهر الاحرة الرة صل م اثم انم عل والشراب الشام حرم حن انمبح صل f النفق 

الخدرالغرب صل ي مثاليه ثيء كل محلل حنكان العصر صل م بالأس العمر تدر فلله قدر ثيء 
فقالالتفت م أسفر حن الصبح صل م الليل ثلث ذهب حن الآحرْ العشاء صل م يوحرمل ب الأول 

وهدهناخد وها الفاض( )قال الوثتن هذين بن ما والوقت ملك من الأنبياء ونت هذا محمد يا 
واحتملوغثرْ العذر ل والسافر للحاصر يكون أن الوانت من وصفته ما فاحتمل الخضر ي الواقيت 

عدرغر ول الحفر ل وسلم عليه اش صل الني جريل مه صل الذي العي ف لزكان يكون ان 
محرلمسافرا وجمع مهلر ل ذللث أن إل■ فدهبا حايف غبر بالدية وملم عليه اش صل الند رّول فجمع 
لحاصرأ عزيء غبرم2إرفلأ ل الحاصر عل هو إمما وتما ل صلاة انملواتكل تفريق أن عل ذلك 

نامأو احداهما وقت ق فيذكر يني أن إلا غيرها إلما يضم ولا وما ى إلا صلاة يمل أن معلر غثر 
يقدمولا ما الاحرة وقت احر من انملأتن بن الحمع له حدكان أ يخرج ولا قضاء حينثذ فيصليها 

ولامحمر ل الأول الثلث عن العشاء صلاة توحر ولا يقدم ولا نحاوز لا حد والوقت  ١٥٦٠٠الأول وقى 
.سفر ولا حضر ، غثرْ 

الظهروقت 

وسعلعن الشص بزوال الرحل امتيقن إذا الغلهر وقت وأول تعال الند رحمه ( الثافص )قال 
وإذامحال قلل النهار نصف معتدل قائم لشيء يكون لا حى يتقلص الصيف ل الشمس ومحلل الخللد 

محارخلوكلالح؛زإذا هذا ل وامحرومها الشمس زالت فقد الظل uك١ن قلل للخاتم ففعل ذلك كان 
بينهافصل العمرلأ وقت ولحل وما محرج فقد محاكان بشيء مثله ئيء جاوز فإذا مثله ثيء 

فالزوال يعلم وإنما الصيف مجن وصفت ما له محالف والخريف والربع الشتاء ق والعلل وصفت ما إلا 
نقصانهتناهى بعد زاد فإذا زاد لخصانه تناهى إذا فانه لخمانه ويتفقد الفلل ينفلرإل بان الأوقات هذه 

مجاقدر الصيف قلل خلافه مع الفلل بلغ قد أن علم إذا وقتها آخر م النلهر وقت وهوأول الزوال فذلك 
بنمما أقل الظهر وقت وأول الشمس زوال بن ما تحلم أن وذلك الصيف ل مثله شيء وركل يكون 

واحتامحلبعد صلاها أنه يرى حى ترض وإلا يدله ما منها له برز فان والليل العصر وقت أول 
دخوليخاف أن وين بينه مجا ■بتأخيرها واحتامحل الشمس راهم، مجهلبقا الغم كان فإن الشافص( )قال 
حى«تهلاول وقتهامدة أن وذلك عنه محزنة فصلاته عنده الأغلب عل فصل توخي العمحرءإذا وقت 
هداوعل مدة لا دليل علتها إمما لها مدة لا الق وليتكاشلة زالت قد بأن احتاط إذا محنط يكاد 

الزوالتل صل قد أن يعم حى عله إعادة فلا هكذا كان فإذا وظل وُوصع مدة ُن دلل الوقت 
صلأنه يصدقه ممن غيره وأخبار ينفه وعلمه نقال( غم بلا ُوحم إن وهمتا*ا أعاد ذللي علم فإذا 
يكنلر الزوال قبل صل أنه أعلمه من فإزكدب الصلاة يعيد أن يلزمه هوأوهم ير ب إذا الزوال نل 

والاقتداءالوقت ل خرْ يصدق مجن خبر وسعه أعمى كان وإذا يعيد أن له والاحتياط إعادة عليه 
حىصلاته وأجزأت توخي أحد قربه ليس أعمى أوكان محفللم موضع ق محبوما وإزكان فيه بالوذنن 
وليسمرورهاكالدليل فجعل مدة الوقت ل لأن الخثلة يخالف والوقت الوقت قبل صل أنه يتيقن 
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وإذا( القافس )قاد تضاء يكون أن أره أنل ولكن أجزأه الرفت بعد صل أنه عي فإن القبلة ل د،ث 
عندهالأغلب عل تأخ بلا بملمإ أن يعه لر أحد يربه ليس أعص أو ظلمة ل محرما وصمت كان"ي 

صلاماصلاة اعادكل غرتاخ عل صل وإن به ■احي غتده وجد وإن ولمل نمار من الر»ت مور من 
احرمامن ان وذإلن، فهوناثت جاوزه فإذا محئله ثى» بجاوزظلَكل حتى الغلبجر يفوت ولا غثراخ عل 
•غثرها ونت وحلول ، القمحود الوقت عن تأخيرها ، أمرين جمع الوقت هذا إل 

صتعجيل 

الخرثدة ق إلا وقت كل ق ومحنفردا إماما الظهر الحاصر وتعجيل تعال اش رجمه ( ال ق) 
افهصل اش رمول عن بالخير ييرد حى الظهر العد دل ينتاب الذي الخاعة إمام أحر الحر اشتد فإذا 
علبهاش صل اش رسول أن هريرة أبى عن المبب بن معيد عن الزهري عن سنيان حترا ام وّعليه 
رّراإل النار اشتكت رثي . جهم فح مآن الحر شدة فإن بالصلاة فأبردوا الحر ائتي إذا ه قال وصلم 

مجننحدون مجا فاشي الصيف ل ونفس الشتاء ق نفس بنفن لها فاذن بعضا بحفي اكل رب فقالت 
أبىعن الأعرج عن الزناد أبى عن مالك أجرا  ٠٠زمهرثريار الرد ر نحدون ُا وأثد حريا الخرس 

مجنالحر ندة فإن الصلاة عن فابردوا الحر اشتد إذا قال را ! وملم علبه افه صل ائته رصول ان هريرة 
وابىالسب ين معيد عن شهاب ابن عن معد ين اللث •من حان ن بحى الثقة اجمرنا  ١٠جهم فح 

فابردواالحر اشتد إذا ; وّارةال علته اش صل اُّ رسول أن هرثرة بى عن الرحمن ■عد ابن سلمة 
محعاجميعا فيصانيا وقيا اخر بتاخيرها يبلغ ولا القاءما، )قال جهم فح ٌن الحر شدة فان ؛الصلاة 

آخروبين مجيا انصرافه بن ليكون وقيا آخر قبل مجما وينصرف متمهلا يصبيا أنه يعي ما الإيراد ولكن 
أولق فليملها محضرته من إلا محضرها لا بيته ؛فناء جاعة أول بيته ق صلاها مجن فأما فصل وقلما 
منعل ألن كان قدمت وما محال الشتاء ق تؤخر ولا ( الثافص )قال حرها ق علهم أذى لا لأنه وقلما 

أذىلا بلاد فإذاكانت ٠ >ذكالحجاز حر لها ببلاد إلا يثاب ج،اعة يوخرئ ولا ااشتاء ق صلأئ 
.شهودها ق محه الأذى بتنحبة أحر عل يرفق لحرها شدة لا لأنه يوحرها ب لحرها 

الخصروقت 
مابشيء مجئله شيء كل ظل جاوز إذا الصيف ق الحصر ووقت تعال الله رحمه القاض( )قال 

مامعنى قال انه عباس ابن أصحاب بعض عن ويلغى الغلهر وقى آخر مجن بمفصل حن وذلك كان 
هداعل الظهر وقت آخر ق العمر صلاة يه أراد عباصر ان وأل عبامن ابن عن ذكره وأحبه وصفت 

ذلكجاوز م متله ثى، كل ظل م حبآن يعز مجثله ثيء كل ظل كان حءن صلاها أنه المعى 
نك وإذا عنه حفظ م»ن عامة قوب وهو أه محتما  ٢٠٠عبااس وحديث بماوزه ما باقل 

فدلكنقصانه بعد زاد فاذا يضِ كان ما الفناب قار هكدا فيه الغلل يكون لا الزى الزمان 
قللاذلك جاوز يإذا اقام مناي يكون أن الظل بلغ الصيف لوكان مجا قدر م زواله 

بعدمن بمتاب ج<اءق وإمام ز*ان وكل بلد كل ل المر ويمل العصر وفت أول دخل ففد 
يبحوسا كان أو مهللقا الغم كان وإدا عنه يؤخرها أن أحب لا وقلما أول ق ومجنفرد بعد وغير 



أ-حروعن فيء ق يختلف لا الظهر ل يمته وصفت عا صنم فيإ ععه أحد لا ؛بلد أعمى أو ظلمة 
بجونولا الأخيار وقت فاته فمد الشتاء j ذلك وقدر المنغم و مله فيء ^ ٠٣٠نجاوز حش انمر 

مثالهفيء ظزكز جاوز أن إل الفلهر أخر الذي عل جاز مطلقاَي العصر وقت فاته قد يقال أن عليه 
هداق الظهر صلاة له محل لا وهذا الوقت ذلك ل العصر صلاة له تحل أنه من وصفت لما عطلقا 
ياروعنن عطاء عن أملم ين ؤيد عن أخثرنا مالكا أن من وصمت محا عليه يتبن لا قلت وإنما الوقت 

أدركمن ; ثال ؤملم عله اش صل الله رمول أن هريرة أبى عن محدثونه الأٍءرج ؤم صعيد بن بئر 
تغربأن قبل الحصر مجن ركعة أدرك ومن الصبح أدرك فقد الشمس تطغ أن قبل الهمبح من ركعة 

فاتهفقد الشمس غروب انمرقبل من ركعة درك ب فن قال انمر) ادرك فمد الشمس 
ذبأيى اين عن أخثرنأ إسمعيل بن محمد العصرلأن تقديم أحببت وإنما بسجدتن ركعة اسروالركعة 

والشمسالعصر يصل وملم عليه الله صل اش رسول كان قال عالك بن انس عن شهاب ابن عن 
فديكأ؛ى اين اسمعيل ين محمد أخثرئا مرتفعة والشمس فياتتا١ العوال إل الذاهب يذهب م صاحية 

ننوفل عن هثام ين الحرث بن الرحمن همد بن بكر أتى عن شهاب ابن عن ذب ى ابن عن 
ومجاله.أهله وتر فكايا انمر فاته مجن ; وملم عليه اش صل اممه رسول قال قال الدبل معاؤية 

الخربوقت 

ينوذلك الشمس نجب حن وذلك واحد إلا للمغرب وقت لا ; تعال انته رحمه القافص( )قال 
بنمحمد عن محمد بن إ؛راهيم أخثرنا ، غثرْ ول وّام عله الد صل الني جثريل إُاٌة ديث حل 

موّام عليه اله صل الله يمول عع الغرب نصل كنا قال جابر عن نم أبى عن عكمة ين عمرو 
عنإّءمل بن محمد الارمفاراخرنا من البل مواقع إل ننظر سلمة بن يون يلغ حى نتناقل محرج 

"مدالدبن جابر عل لحلنا قال حكم ابن القعقاع عن المقثرى ممد آبى بن سيد عن ذب آبى ابن 
ا-محرتاالنبل مواقع فنبمر سلمة يز فتاتي ننصرف م وملم عليه الق صل النبي مع نصل جابركنا فقال 
نصلكنا : ثال الحهنى خالد بن نبد عن التوأمة مول صالح عن ذب أبى ابن عن إسمعل ين محمد 

)قالمواقعها لؤؤى ينبل ولورمجى السوق قناتي نمرق ب الغرب وسلم عليه النم صل البى ُع 
اسرق قيل ركعةَؤا ميا يضل قبل العشاء صلاة وقت أول يدخل حى تفوت قيل لا وقد الثافص( 

الصبحعل فتقيها قيل فان ركعة ملما يصل قبل الشمس تهللع يأن تفوت الصبح لأن محوز لا ولكن 
اشصل البى جثريل إ*اُة حديث والأصل الأصل عل وهى غثرْ عل الراقين من سبا أقيس لا فل 

فيهيختلفوا ل العل،اء عامة قاله أو دلالة خاصة وسلم عليه الته صل الني عن فيه حاء مجا إلا وسلم عليه 
ويتأخاهاقال ٍءا أئبه أعلم تعال والد4 وقلماكان ق تصل ل المغربٍإذا تفوت قيل ولو ( رقال 

وقلمادخل قد أن يرى حى ويونرها الفلهر ف وصفت كا والأعمى الظلمة ل وانحبوص الم ف المصل 
دخوله.اوجاوز 

العئاءوقت 

الرحمنعبد اين سلمة أيى عن لبيد أبى اين عن ّ.فيان أخرتا تعال النم رحمه ( العاقص رقال 
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إلاالعناء هى صلاتكم اّم عاى الأعراب يغلبنكم لا ناو وملم عليه اش صل الني أن عمر ابن عن 
عليهاش صل اش رسول ّاها العئاءَي إلا نمى لا أن نأحب ، رقال بالإل يعتمون أمم 
ثيءمما ير فلم الحمرة ذمت نإذا الغرب ف اش الحمرة والشفق الشفق يغيب حن و؛لمرا وأول وملم 
الصلاةل انم->ول ق الوقت قلت وإمما أعادها ثيء الحمرة من عليه بقى وقد افتتحها ومن وفت٠ا حل 
ولاالوقت يعد إلا ثيء فحا يعمل لآ وإن ونقا دخول يعد إلا الصلاة ل يدخل أن لأحد يكون فلا 

يمضىأن إل ونقا وأخر أعادها الوثن قل ما التكبتر أدخله فإذا فحا مدخله هو اككثتر لأن التكبير 
اشصل الني عن يات ولر وما لأنه1خر قانتة إلا أراها فلا الأول اللل ثلث مفى فإذا اللل ثلث 
الوصفك كلهاكا المراقين )قال( الوقت ذللي بعد إلا تنون لا أنها عل يدل ثيء ما وملم عليه 

الفلهرل يمنعه وصفته أحدَي معه ليس والأعمى المفللم الحبس وق الض ق لها المتأخى ويمنم نفاس 
.الليل وبيان الظلمة وشدة المدة لهلول المار لصلاة التأني محن أخف الليل ق والتأنش 

المجروفتا 

أدركمحن وّالم عنبه اش صل ونال ءثهودأا( الفجركان قران إن الفجر وقرآن را وتعال نارك اش قال 
بانوإذا ؛احدهما إلا نمى أن احب لا والفجر المثح اسٍان فلها الفجر والمح المح مجن ركعة 

أولويمالحا أعاد محعرصا الأخير الفجر تبن قبل صلاها ومحن الصبح صلاة حلت محعزصا الأخير الفجر 
بنبحي عن أنس بن ماللث وأ-محرنا القاض( قال ) مغلسا مما يخرج حتى معزصا الفجر بتيقن ما 

ليصلوّّام عليه اش مل ايد رمول كان إن قالت عانشة عن الرحمن عثر بنت عمرة عن صعيد 
أنفبل الشمس تهللع حى تفوت ولا الغلس محن يعرقن ما ممروؤلهن •تلفعات النساء فتنمرف المح 
فاتتهفقد الشمس حللؤع فبل بجودها ركعة يكل i فن بجودها ركعة والنكعق ركعة مما يمل 

أدركفقد الشمس تهللع أن قبل الصبح محن ركعة أدرك من )ا : وملم عليه افه صل الني لقول المح 
.٠١١ا( الصبح 

هتمأخثرنا عنه اش رصي الثاءهم( )قال الصلاة أبواب ق مسعود وابن عل اختلاف وق )١( 
إلمحتباشر إل تنذلر ونحن إلينا يخرج عنه اش رصي عل قالك١ن حلبيان ابن حدنا قال حصن عن 

ا؛بمتم ركعتن صل الفجر ٍللح فإذا هده الوتر ّاءة تحم قال الناس قام فإذا الصلاة الصلاة فيقول 
٣اب ءال ن جان ص عرقية بن شيب عن صينة ابن أخثرنا اكافس( )قال الصلاة 

الرمارط إذى قلت فكل، ادن : فقال يهلعم فوجدته موصى أ؛ى بربي وهويعسكر عنه اش رصي 
اسرصي عل عن حثران وهدان الصلاة أقم التباح ابن ا قال فؤخ فل،إ فأكلت فدنوت أرده وأنا قال 
الإّفاراشد بالفجر بفر فيقولون يخالفوه وهم التغلبس غاية أقصى تحارط أنمكان يثبت كلاهما عنه 

وف■ اإتغاث-ءِا ق وسلم عليه اش محل النبي حديث محءز روينا مجا وهويوافق به بالتغليس تقول ونحن 
بنّفيان آخرنا قال الناسي أخثرنا قال الربع أخثرنا بالفجر( )الأّفاروالتغليس الحديث اختلاف 

انن رافع ءن لمد بن محمود عن قتادة بن عمر بن عاصم عن عجلان ابن محمد عن عيينة 
=قال الربيع للأجرأخمرنا أوقال لأجوركم أعفلم ذلك فان المح أصفروا قال وسلم عليه الله صل الني 



الوقتاخلأف 

مطرل لا الخضر ل وسلم عله اش صل ايد رسول جتريل ام فا،ا تحال اش رحمه ( اكافهم ال ق) 
هداى إلا مطر ى ولا حضر ل الملأة يمل أن يعمي أن لأحد يكن لر وك هذين بثن ما وقال 

يملنالومات من ماء نعاثئة عن عروة عن الزهري عن سمان أحرنا تال الثاض ح/نا أ= 
الخلسمن أحد يرفهن ما أهلهن إل يرجعن م ممروؤلهن متلفعات وهن وملم عله اش صل التي مع 

ينأنس مثله وروى هدا يوافق مجا وملم عله الك صل الني عن ثان ين زيد وروى اكاءهم( )قال 
قالثالث انقطع إذا فقيا ( الئافص قال ) وسلم عليه الد صل الني عن الماعدى معال ين وسهل ماللث 
الأسفارالناس يعمى تال وفد ( الئافص )قال إلنا أحب يالصبح فالتغليس معترضا ويان الأحر الفجر 

يأحدهمافاحدنا وسلم عليه اش صل الد يبمول عن محلفان حديثان وروى )نال( إإين١ أحب بالفجر 
كاناإن إرأيت ل وفال )قال( ؛اواس أرفق كان لأنه يه أحذنا وقال حديم ين رافم حدث وذكر 

الحديثعتداهل وأسلما اش لكاب معم أولاْما ايتغليس لأن ( تلت ) التغليس إل صرت فلم محلفن 
)قلت(ذ^is فاذكر )قال( اإ*ام أرهل عند واعرفها وملم عليه اش صل الله رمول سن محل وأم7اها 

إنالصبح ق ما أقل وكان اكبح أنما فدهبنا « الومعر والصلاة الصلوات عل حافنلوا  ٠٠تعال الق قال 
معترصاان إذا الفجر أن أحد يخلف ولر المة دلت فا عليه ؛انحافنلة أرنا مما تكون ان هى كن نب 

وقالموحرها مجن عبيا يانحافنلة أول وقلما أول ق الملأة مودى أن علمنا المبح يمل أن حاز ففد 
الأتمالأى وسلم عليه الله صل الله رسول ومثل اش رموان الوقت أول وسلم عليه اش صل الله رسول 
اقفلعل ولأ اش رضوان عل يوثر لا وسبر عليه اش صل الله ورمول وقلما أول ل الملأة فقال أقمل 

يتعجلهبثيء تعال اش إل التهرب أراد اريء ق العلم أهل يختلف ولر الثا،اى( )قال ثبتا الأمال 
وكانتموحرها من ممكنا قيها أشد الصلاة ومقدم والشغل النسيان مجن الأدمحيون يخلونه لا مجا سائرة 

الدىحديثلث أن فأين )قال( ومحقا ئا -٢١ يالتغايس وأرنا ادم بى اعال اعل مجن المندمجة الملأة 
وسلمعليه الله صل الني عن معها وثالث ثابت ن وزيا عائثة حديث )قلت( اثبلما إليه ذهبت 

وسلمعليه الله صل الله رسول وإن بالإسفار أرْ ي وحده حدج ين رافع حديث من أثبت يالتغلسءب 
مجنذكرنا  ١٠وأولادها الحم وأثبن ( قالغبره) ق ويصبيا وقت ل صلاة نمل يان يار لا 

٠اش رخوان الوقت اول وسلم عليه الله محل اللي يسول قول م الصلوات عل وجلنحاففلة عز الله امر 
فقالالثاض( )قال . وقنماأول ق الصلاة : قال أقمل؟ الأعال أى : — مثل إذ — وقوله 

وقدوصفن مجا نمحديثا أحدنا ق فالحجة حالفه إن )قلت( التغلس ز راق حدث أيخالف 
عليهاش صل اش رسول فقال الخلوات عل أر؛انحافنلة وحل عز اش يكون يأن يخالفه لا أن محتمل 

يتبنأن قبل الملأة فقدم سمعه من الناس مجن فلعل الذي رضوان وإنه الأتمال أقمل ذللي إن وسلم 
ولاالإسفار ص أردت مجا راقع حديث معي يكون ولا الأحر اشجر يتبن حن ينفروا أن فآمرهم الفجر 
وإذاالتغليس ؛الإسفار.لا الأر )قلت( رافع حديث ءلاهر فا )قال( حديئنا محالفا حديثه يكون 

لفالحجة محالفا كان فان الأخلاق إل ننب ألا با أول للأحادثكان موافقا يكون أن احتمل 
.معه الدلائل مجن وصفن ومما وسلم عليه اذه صل النه رسول عن محديثنا تركناه 

٩٤









ظممساقرأ ولولكن ا الئانص ر؛ال يم-،ا محع والعثاء الترب ق القول وهكذا ( القافهمؤ )قال ثقاء 
يدخلحتى الخمع :V يريد لا ذاكرأ وأتماكلهر وانمر الظهر بن بمع أن j بة سفره يوم ل له يكن 
مكونالخمع اردارة عل له لكن امما تأخيرها لأن >اا ابلع يريد لا بماختريا عاصيا العمرلكن وفت 
وم؛اق والصر ففاء وصلأترا ممكنه،عصية وصلانما تأخيرها كان بمع به يرد ب فإذا لها وفظ ذلك 

ينمابجمع ينوى!•ن ولا ■الظهر ولوصل الفاض( الظهر)؛ال تأخثر ف عليه الاثم وأخاف عنه واجزأتا 
أنله اهfلأنهاذالكن ذللئا ينمإلكن محمع أن ق نية له وقيالكنت الغلهرأولكن أكل العصر٣ وبن 
منولوانصرف ابلح فيه له محوز الذي الوقت ق نة فيه محيث أن له لكن الابتداء عل ذلك ينوى 

إذاله فال لا لأنه له يكن لر اتلهمع إراد م اييح انصرافه ع ولا ينونلها وب يسلم أن وانصرافه الظهر 
جمعصلاة الأ وم؛ا قبل صلاة يصل آن له يكون فلا انفراد صلاة هومصل يقال وامما جامه انصرف 

لهالعمرلكن وقت ق ملما وانصرف جمع ية بلا الظهر أخر ولوكان الفاض( انفراد)قال صلاة لا 
لوأخروكيلك، غيرها وقت ل لا وقيا ل صلثت فإمما انفراد صلاة صاليتح وإن لأن!( العصر يصف أن 

قالر الحمع يبما يريد ولا عاضدأ ئأخثر٠ا ل م ا فهو الصر وفن إل الحمع :"١١ يريد لا عامدا الظهر 
فيهصل الدى مقامه يفارق أن قبل يلما ووال الظهر وقت ي والعمر الظهر محلين وإذا را، الئاض( 

بينمإابيمع له يكن لر بصلاة أوقبع؛يز،ا فيه صل الدى مقامه فارق فان بصلاة ،ا ؛؟؛-,-يفطم أن وقبل 
تكلا'كلأ1لكيراكنوض \م ولولكف يما لأعل موالين يكونا أن إلا جاع ابدا فال لا لأنه 

يصلأن  ٢٢١له الأخرةكن وقت ق يلما جمع وإذا الحمع له يكن لي به ذلك طال وإن يجمع أن له 
بعضل روى وقد وقلما ق الاخرة يصل حينثد لأنه له بدا ما ويصنع وينمرنح الأول قت ول 

بعضهماناخ م الترب معه صل بم*ع وّّلم عليه الله صل الني مع محل ُان بعمءب أن الحديث 
الغاض()قال وقلما ق العثاء صلوا وإمما صالوا حيث، يرى فكا العناء صالوا م منازلهم ق اباعرهم 

)قالشء ي يختلفان والعمرلا الفلهر بن الحمع ي والعناءلكلقول المغرب ين الحمع ق فالقول 
ونتخروج قبل أفاق م عليه أنمى م الظهر فصل والعصر الظهر ض محمع أن ولونوى الغاض( 

أوأوّها لونام وكيلك بينما جاثع غير حينثذ لأنه وقلما يدخل حى العمر يصل أن له يكن ب الظهر 
يفجا مها لو الى الحال إل ينفار ان هدا وجاع الغاض( قال ر يتطاول بامر ذلكؤ قطع او مغل 

مهاوإذا محمع ان ذلك، مثل صغ اذا فاله انمراغ لتقارب يبز هل إكائا قبل فانممِز، الصلاة 
وفن،ق محمع أن له ليس فكدلكؤ يتانح، أن عليه وكان يبز أن له يش لر ذلك فتطاول فانصرف 

مرصعق وإزلكن الصلاة إل توجههه قبل المقام يْليل منه يخرج لا أن مجد ف إزكان ذلك 
.الصلاةإل يعود ان قل يطيل ولا يزاطه لا مصلأْ 

أوالنامح من سقط ولعله الشرط جواب وانفلر المخ ز كذا الخ الظهر صلينح وإذا قوله )١( 
.مصححهكتبه . فتامل بعده المفهوم من به للمعلم حذف 

الاّخزيادة من ولعلها وقت(( ي )I لفظ يزيادة المح ل ا كن الأول ونت ف يمل أن قوله )٢( 
اه.فتامل . الخ الأول« يمل ان له ءلكن والأصل 

٩٨



الخدرصلاة باب 

فإلا  ١٢٣٠الأول وقت ف محلانثن بن محع أن لأحد يكون ولا تعال اش رحمه ( الناقص ال ق) 
وسلمعليه اش محل اش رصول لأن مازا يكون أن إلا غثرْ عذر ولا حوف بمال صلاة يقمر ولا مطر 
رإلا قاعد بمل أن له يكون لا وكذلك ( الفافص قال ضر) أنه يبلغنا قلم محاربا بالخندق صل 
لهيكود ولا ذكرت الي الخوف حال ق إلا الهيام عل يفدر وم را؛ البام عل صُه يقدر لا مرص 

فالفرض ان وذلك الفاض( )قال القيام عل يقدر لا عرض عن إلا ناعيا يصل أن غثره بعير 
علهاش صل الق رصول دل الى الواضع ل إلا هدا غير عيون نلأ مما liوالصلاة القبلة امتقبال الكربة 

-.اتعدى لا واإر■>صب أصولها إل مردودة كلها الأشياء وتكون عليه ناما نى، يكون ولا عوا ومالم 
.عواصعها 

(٢)الريضصلاة باب 

بحانهواينم فقيا فانتناأ اش وقوموا الؤعطى والصلاة الصلوات عل حافظوا  ١١وحل عز اش قال 
التعرحمه ا الشافهى قال ر قامما بالصلاة ومي عليه اش صل اش رسول وأمر مطيعن ؛انتثن علم وتهال 
محدظإلا ءو إلا يمزْ ب الصلاة ل للقيام ُطتقا الرء فاذاكان أطاقها ز بالفراص خوطب وإذا تعال 

الإكؤعأطاق إذا ومجل وركم قاعدا صل القيام يطق لر وإذا الفا٠هم( )قال الخوف من ذكرت 
أبيهعن عروة بن هشام عن ية بن ماد ء•ت حان بن بمنى أحبرنا قال الشافعي أحبرنا  ٠٣١والجود 

عليهالند صل الني فوحد بالناس يمل أن بكر أبا أمر وصلم عبه ا؛ذه محل النٌ رسول أن عانثة عن 
بكرأبا وأم وهوقاعد بكر أبا وسلم عليه افه محل اش رسول فام بكر أتى جب إل فقعد فجاء حفة ومر 

حدثنييقول سعيد بن بمي سمعت قال الثقفي الوهاب عبد احبرنا قال الثافص احثرنا وهوقاتم الناّس 
يملأن بكر أبا أمر وصي عليه افه صل الله رسول أن حدثه الليى عمثر ن عبيد أن محليكة أى ابن 

قالالصفوف يفرج فقام الخفة بعض وّام ءابه الله صل الني نحد بكركثر أبا وان الصبح بالناس 

.الح يقدر وهو قاعدا يمل لا أي . القيام عل يقدر وهو • قوله )١( 
.ا' • يبلغ والصى الخرة ار بترة جمغير دم الصلاة انناء ق الأمة عتق الرحمة ول )٢( 

مصصحه.كتبه 
لوقال القحود كيفية هنا الثافعي ؛بثن ول نصه ما الوصع هدا ل البلقثل نسخة ز كتب )٣( 
عودماس سمه القاصم احرني قال حصآن عآن هم القيام ترحمة قثيا عود موان عل اختلاف 

النربعالخاض صلاة قتام يقولون وهم الصلاة ل أترع أن م'ل إل أجب الرصف عل احلِر لأن يقول 
الربعتحبون ويمعود ابن يخالخون وهم الصلاة ي ارحل تربع من مهود ان يكره محا نكره ونحآن 

فىذكره القيام موصع ف مزبعا حال—ا محل اليؤيهلي محتصر ول الوصعبآن ل الأم ل محا هذا كالأة ال 
١٠وانمل الفتوى ق والعتمد وغره اإبي(ق رواْ عانثة طريق من حديث وفته بمدث الإمام ترجمة 

■ترجيح بلا اإقواين بمكوم والأكز يفترش ولكنه يترع لا أنه *ن اإعراقتب!ن اختالف ف عليه نمى 
.٩٩





تجلىعذر به حدث م ئمم1 بقى U ثرأ وإذا القيام عل قدر اذا ممدلأ قامما يقرأه حش :،ريه ولا بجزه 
أفاقم معها وثسا القران أم قاعدا ولوقرأ تاممأ بقى عا وقرأ تام افاقة له حدئن، فان حالآ بقى ما قرأ 

قامماامحداله مد ركع يقرأ لر وان إلى' أحب لأآكان قرأ فان قائ بميل ض نكع أن له كن لر فقام 
وكانوال٠ي٠ المكعق هده ألفى وسجد ذللئ، يهليق وهو قامما متدل أن قبل ركع وإذا ركعته أحزاته 

^؛٠؛م فيقرأ يقوم حتى يفعل لر فان قراءة إعادة عليه وليس ويسجد ينكع م قامما فبمدل يقوم أن عاليه 
وسقهلن،مجدة وكاتنؤ قبلها الي لركُة السجود فكان ومجد فتبا قرا الل بالنك«ة متد 1؛ سجد يم 

قوهو ذكر فان ، مما قا ما متدل لر اق ؛ ٠٠١واعتد؛صلاته من مغ ولو •، رصا إحدى عنه 
للهووأحزأتهوسجد ومجد وري كبمر صلاته يكل ان قبل فا؛صرن، لومها يبى أن له الدي الونن، 
نركلهدا وهكذا الصلاة استانف ذللئ، أويطول المسجد محن يخرع -ض ذإلئ٠ يذكر ب وإن ، صلاته 

يسجيهافلم مجدة ولوأءلاق أطاقه يأت.ُهكا ب فإن  ٢١١امحتاقه الصلاة محلت، من ونى، وسجدة ييُة 
قرأم مجودها وهويطيق ثما وأومأ يسجيها ب وان بعدها الي الريُة يركم لآ ما مجدها امماء وأومأ 
ركعوإن نالثح غير بجنيه لا مدها والركؤع القراءة أعاد م ومجدها النية يتللثج بمني ل؛ ركع يعدما 

وكذللئ،؛ ٠٠١بتالك، بمد وم وركع فقرا فقام :ما وأومأ أطاقها الي مكان السجدة فتللئ، سجدة ومجا 
مجدةعنه نحرى وإنما رصع قل، مجدة لأنما بالثانية يعتد ولآ  ١١٠محكاإحداهما كان، مجدتن لومجد 

صلت،مجن أيا عل مدها الى السجدة مجد إذا يمنيه لا  ١٠ ١٠٠٠فعل أو تركها نلها سجدة مكان 
مجودمحن مجدة مدها مجد م علتها وهويقدر ؟٠١ وأومأ الصلاة صلتبح مءن مجدة لوترك فاما الصلاة 
رقال؟١١ أوأومأ ترك الى السجدة من عنه نحز ب الصلاة صلت، ؟١١ يريد لا سهو. أومجدة القران 

الصلاةيكلن أن قبل يعتقن م قناع بغتر معا بممح، والأمة والمدبرة والكاتثة الولد أم وهكذا اكا؛هم( 
ناعيختر ولوصمح، الصلاة تللثؤ أعدن بمكس بعدما القناع تركن فان الصلاة ويتممن أن؛تهتُن علض 

بمطيأن إل يرجعن لأين، عتقن يوم من، ناع بلا صلما صلاة أعدزكل بالعتق يعلمءن لا عتقءب وقد 
نحومهاحلت وقد تولى ما عندها مكاتبة ملآن ولوكانت، اكاض( )قال اليقهم، إل فيرجع'ن بالعتن، 

تثقىان عبيا تجرم وليمي إلا؛الأداء تعتق لا لأيا صلا-٠١ واجزا-اا ئا ذللث، كرهن، قناع ^ فصلت، 
يدحلتج إن حرة أنن، له لأمة قال إن وكذللث، الأداء نحد وهى المعلل ءل-اا محرما أن أرى وإنما رقيقا 

لرتدٌحل لر أو دحلتؤ م قاع بلا صك حى الدحول عل تقدر وهى لحيلها فمكن، الدار هذه ؛وملث، 
مالمثيئة وتنكنا فصلت، منن، إن حرة أنت، لها لوقال وكذللئ، نعتق أن قبل ًلتآا لأ-را صلا-١١ تاُد 

استكلحتى يكلها فلم صلاة ي فيحل الخلم الغلام عن أيعلآ وإن الصلاة تللثؤ تعد لر بعد أعتقها 
الفرائضجميع يلزمه ممن صار أنه قل من يستأنفها أن له أحببتؤ فأتمها مولده من منة عشرة حمس 

الخالةهذه ل يالحء أهل ولو عنه أحزأتا واستأنفها ولوقطعها بالغا بكالها يصلها فلم صلاة نتج ول 
لرلأنه حجا تانم، يان عليه وكان حجه j مضى أواحتلم عرفة فوت بعد منة عنرة حمى فامتكل 

كلهفلم رمضان شهر من يوما صام ولو اإفراتضكلها أهل وهرمن عمله ممل الحج أدرك ممن كن 
قبلهلموم يعود ولا وصمن، لما بمده م اليوم ذللئ، يم أن أحببن، عثرة حمى أوامتكل ا"ءتام حى 

فلعل؛،دها للشرط حوابؤ ولا الفاء المخ؛زيادة جميع مح، كذا أطاقه به'ي يأت ب غ؛ن قوله )١( 
مصححهكتبه وتأمل. نله لما تقييد الشرط وكون الناّخ متا زانية الفاء 







الأذانحكاية باب 
الزيزعبد أخض ثال ج -م إُن عن خالد بن سبر أجرنأ قال الثاض أخم'ا قال الربح أمرنا 

جهنمجن محذوره أبى حجر و يما وكان اجره محثدثز ن عداش أن محذوره أي ابن الملك عد بن 
تأذينالثاعآن اسأل أن أخنى وإني الثام إل خارج إز عم إى محذورْ لأبى فقلت قال الثام إل 

ُنوسلم عليه اش صل اش رسول فتفل حنن ؤريق بعض ي فكنا نفر ق خرجت قال م فال فاجرى 
وسلمعليه التع صل اش رمول عوذن فأذن الهلريق بعض ق سلم عليه اش صل اش رسول قلمينا حنن 

نحكيهضرخنا مكنون ومحن المؤذن صوت فمعنا وسلم عله اش صل اش رسول عد بالصلاة 
رسولفقال يديه بن وقفنا أن إل إلينا فارسل الموت وسلم عليه اش محل اش رسول فمع به ونسمزيء 

كلهمفارمل وصيفوا إل فبق؟ فأصار ارتفع ند صوته سمعت الذي أيكم وسلم عليه اش همل اش 
مماولا وسلم عليه اش صل اش رسول ُءن إل اكرْ سيء ولا فقمت بالملأة فاذن قم فقال وحيى 

التاذبآ'وملخ عليه اش صل اش رسول عل وّلمرفالقى عليه اش صل الله رسول يدي بن فقمن به ُرنى 
أنأشهد اذ4 إلا لا أن أشهد افم إلا إله لا ان أشهد أكثر الذ4 أكم افٌ أكثر الق تل فقال ه نفمحو 

الهلا أن أشهد قال ء صوتلث، مءن وامدد ارحم ل فال م اش رسول محمدا أن أشهد اش رسول محما-«ا 
عفحى النٌ رمول محمدا أن أشهد الت4 اذد رسول محمدأ أن أشهد اممه إلا إله لا أن أشهد اش إلا 

حندعاز م ان إلا إله أملأ أكثران اممّ الفلاح عل حى الفلاح عل نى الصلاة عل حى الصلاة 
علأرها م محذوره أبى ناصية عل يده وصع م قفة عن شيء فتبا صرة فأءهلا؛ى التأذين فضت 

باركوّلم عليه اش صل اش رّول فال يدهّرةأيىمحدورةثم ؛ديهثمءلكبدْثمبمت بن عن م هه حو 
ثيءكأنكل قزب به ارتك قد فقال بمكة باكاذن رثى النم رسول يا فقلت عليك وبارك فيك اش 

علفقدعت وسلم عليه التع محل للنى محبة كله ذلك وعاد كراهته عن وسلم عليه النم صل الد لرسول 
عليهالنم صل التع رسول اَ عرن بالصلاة فأذنت وسلم عليه اش صل اش رسول عامل أسبي ان عتاب 

محثدبزان أجرني مما محو عل محذوره أبى آل من أدركت من ذلك فأجرنى جريح ابن قال وسلم 
(^١^ ١١قال ) محر.ز ابن حم يوذزكا محذوره آبى بن الملك عد بن الم.ز عد بن ابراهمم والركن 

ا.نص ما ض وّلم عله اش صل الني م محذوره أبى عن مححم.ز ابن عن ألأ عن محدث وصه 
محمداأن أشهد الن4 الأ إله لا ان أشهد أكثر ألله أكثر الل4 فيقول يقم وسممه )قال حرج 
إلهلا أكثر ارن4 أكثر أللٌ الصلاة قامت قد الصلاة قامت قد الغلام عل حى الصلاة عل -ص اش رسول 

والإقا٠ةكاوالأذان الثاض( )قال الأذان محم م خثرا الإقامة محم سمته وحبي اش إلا 
منهنى، وكل نقم بما يأل حتى أعاد موخرأ قدم أو ثبئا  ١٣٠نقص,، م، محذوره أنح، آل عنح حكيت 

محدورةأبا لأن غي^ ولا الصبح j اكوب أحب ولا الأذان ق سواء والأخر الأول والمؤذن وضعه .ل 
اكويبوأكره ' ١١الأذان ق الزيادة فاكره بالتثوب ار أنه وسالم عليه اض محل الني عن محك لر 

لعده

أذانق يزيد القديم ي وقال المر؛؛، محتصر ي والدي الأم ق كذا بعده الثويب وأكره قوله ( ١ ) 
وملمعليه اللم صل اش رسول مؤذن بلال عني ورواه مرتن النوم من، خثر الصلاة وهو التثؤيب الصبح 

ها والفتوى العمل ق المعتمد هو القديم عن المزني حكاه الدي وهدا البلقيى الراع قال ه ا عل وعن 
.اه نتن إن فراجعه محدورة أبى عن داود أبى رواية ل الصبح عن الأول ق التثؤيب ثبت وقد 







أذانبلا صل ما اعادة عليه وليت له ذللث كرهت ماعة أو؛ى متفردا والإقامة الأذان رجل ترك ء1ن 
.الصلوات من وفرق ينه جمع ما ؤكذلك اتامة ولا 

لهمم ب ؤان وإها،ته غبره باذان الرء اجتراء باب 

حسبعن غربة بن 'مارة حدثي تال محمد بن أبراهم أخهمنا فال الشافص اخترنا تال الربيم أخترنا 
وّزإعليه اث صل الني سمع : فال الخئاب بن عمر عن عاصم بن حفص عن الرحمن بد بن 

الوس،م عليه الق صل الني فانمى قال مجا مثل وملم عليه الد صل الني فقال للمغرب يؤذن رجلا 
العبدذلك باقامة المغرب فمل فصلوا انزلوا وسلم عليه اش صل الني فقال الصلاة قامت وقد الرجل 
وانواذانه وباقامته له يؤذن لر الرجل باذان الرجل يصل ونقول ناحد فب؛دا الفاض( )قإل الأصول 

خيارالؤذنونكالهم يكون ان وأحب والإقاُة الأذان \م إذا أوغثرفمه آوعدآ أوامري اعرايا كان 
عبدأخهمبما قال الثاض• أخثرنا قال الربع أخترنا الوقت عل ر وأمانيم عورايم عل لإشراقهم الناس 

:قال وسلم عليه الق صل الني أن الحز عن  ٢١١عيا بن يونس عن الثمي اتحد عد بن الوهاب 
قالالربع اخترنا فيه جاء لما الأذان وامحتحب غيرها معها وذكر صلامم عل الملمن امحناء المؤذنون 

النيان هريرة ابى عن ايه عن صالح ايى بن صهيل عن محمد بن إيرامر اخترنا فال الثاض اخترنا 
للموذقن.وغفر الاممة الد فارثا٠ امجناء والموذنون صمناء الاممة ; قال وسلم عليه افه صل 

بالأذانانمون رفع باب 

بنالرحمن همد بن عيالك بن الرحمن همد عن ماللث أخثرنا قال الفاض إخترنا ارح؛ال أخث''ّنا 
أوغنمك ق فاذاكنت وايادية الغم نحب أراك إزى له قال الخيري معيد آبا أن ابيه عن صعصعة ابى 

يوملك شهد إلا انس ولا جن صوتك مجدى يمع لا فأنه صوتك فارفع بالصلاة فأذنت باد'يتك 
الصوترفع فأحب الفاض( )قال وصلم عليه ايك ثصل اش رمول من سمعته صعيد آيو فال الهمامة 

يممأن احرى فانه الصوت حن يكون أن يتحرى وأن صيتا يتخذ أن المؤذن انحد إذا وأحب للمؤذن 
ترتيلعل يدل الصوت رفع ق والترغيب يامعه أرق الصوت وحن الصوت صعيهت يسمعه لا من 

حيفإذا أنه وذلك مزملا إلا متتاع كلام ف صوته من غاية يبلغ أن عل أحد يقدر لا لأنه الأذان 
أنالإقاعة ل وأحب عجلة ولا الكلام ل تغن ولا نمليل بغير ويينه الأذان ريل فأحب انقطع ورفع 

محاالاحتياط أن غير أجزئا والإقامة بالأذان جاء وكيفا )قال( الإدراج مع و.ميناا إدراجا تدرج 
وصمت.

رواهالدى بالمسند الرمل هذا مدد وقد مراسيله من فهو ، المررى أى ، الهن ءن قوله )١( 
•هامس مأن اه بعده 

•٧١







.؛ ١٠يضعه حبلا ولو غثرها أو ي»ة ثيء عاتقه وعل 

الواحدالقمص ي الصلاة باب 

عنالراوردى محمد وعبدالعزيربن العطازادن-حالدالمخروُى أ~صنا رحمهاشتعال القافص، رقال 
ايكرسول ي1 الأَمعقالبى بن ملمة عن ربيعة ابى بن عبدك بن الرحم1ن عبد بن إ؛راه؛م ن مومى 

أنإلا يد ب ولو بشوكة ولو ولينره نعم I تال ؟ الواحد القميص ق أحدنا أتمل الصيد ي نكون إنا 
يثقلا صفيقا القميص تاذاكان صفانا كانت القوم وثياب نقول و-•؛ذا ( الث|اءهم قال ر بثوكة يخله 
الخيبمن فترى القميص يتجاز لتلا ريطه أو بثيء أوحله وزره الواحد القميص ل صل لابسه عن 

أعادمزرور غير غيرها أو جبة من القميص عمل معمول أوثوب فيمر ق صل فإن غيره يراها أو عورته 
ا1لرأةويخالف ترى أن للعودة مانع الؤبمح متؤئحا يمل الرحل وهويخالف ( ١لئافهم قال ر الصلاة 

غيرمحيص ق الرجل صل فإن الخبب عورة ساتران واكعة والمار والقنعة والمار الدؤع ق تهل 
العورةال دونه ما أو ينكشف أن من ممنعه حش الخبب ٌوصع يقم أوإزار أورداء •مامة وفوقه مزرور 

ذلكلأن حيقل آو محيل عورته فوق حازما صل إن وكيلك صلاته أجزأته عورته تر ب انكشف لو حى 

وفيه( نيء ُنه عاتقه عل ليس الواحد الثوب ى الصلاة ر الحديث اختلاف ل وترجم )١( 
هريرةأبى عن الأعرج عن الزناد أبى عن عتبة بن سفيان أخثرنا تال الشافعي أخثرنا قال الربع أحثرنا 

قيءمنه عاتقه عل ليس الواحد الثوب ى أحدكم يصلبن لا قال وسلم عليه النه صل اش رسول أن 
عليهالق محل النبي أن عبداس بن جابر عن ا-لدينة أهل بعض وروى عنه اللص رصي ( الثامحى )قال 
)قالبه اتزر محاق وإن الصلاة ى بالثوب يشتمل ان الواحد الثوب ز يصل الرجل امر وسر 

المامةوعلى امرأته ثوب عل بالمدينة وهويقدر ثيء عاتقه عل وليس يهل أن إجازة وهدا ( الثاءهم 
عبداشعن إمحق ابى عن عيينة بن سفيان أخثرنا اللص ؤجمه ( الئافص )قال عاتقه عل يطرحه والشيء 

ىيمل وملم عليه الله محل النم رسول قالتاكان وسلم طيه النم محل الم ردج ٌيمونة عن قياد بن 
للأخرمحالفا الحديثين هذين من واحد وليس الئاض( )قال حاثص وآنا عليه وبعضه عل بعضه مجرط 

واللمثيء منه عاتقه عل ليس الواحد الثوب ش الرجل يمحل أن وّام عليه اقص صل اللم رمول ونبمى 
بعضهميمونة مرط ى محل وأنه جابر محديث ؤسلم عليه اش محل عنه بالدلالة فرصا لا اختيارا اعلم 
ويصلمضهلجعة يسرها مجا منه عبيا ما فأقل عبيا إذاكان مرطها بعض لأن ميمونة عل وبعضه عليه 
-٢١محيط فيكون قاعدة أوبرها وييبا ت بعضه ؤيتعطل قامما بعضه ل وّلم عليه الد صل الني 

عاتقعل وليس ائتزارا به ياتزر أن إلا أبدا يره أن بمكن فلا وييما يّه بعمه ؤيتعطل جالسة 
،Cfjyp  أوعاتقه عل يرده م يارربه أن دهرنا ى ثوب فى ممكن ولا الإزارثيء من الحال هذْ ف

صلالني عن روى وكداك القاض( )قال اليوم الدنيا ى ثوب فى هذا ممكن وما بزها م احدْما 
)قالبه فلياتزر يكفه ا فإن به فليتوثح الواحد الثوب ز أحدك*إ مجل إذا قال أنه وسلم علبه اللص 

ولاالرة وليت وركبته صرته بثن ما وعورته صلاته اجزأته عورته يوارى فكا صل إدا و( 
•الررة ُن الرتجة 









ور١٠وسب عليه اث صل لنيه وتال -آممون« همم ويالتجم وعلامات ١١وتال والبحر|ا الر ءلزات ى
الناقم()ثاو شطره(( وجوهكم تولوا ؤياكم الحرام الجاد شطر وجهلث هول، خرجت حث 
لأنالبت امتقبال رأوه إذا فكانوا وايجل• البت لهم وجل م اش فنهب مال اش رحمه 
حلقالتق بالعلامجأت ودلهم جهة ركل حوله معه والناس متقبله صل ؤبملم عليه اش صل الد رسول، 

الخرامالثين، تصد وهو الحرام المجل ونمد الحرام الب تحد عل نم ركبا اش والعقول، لهم 
امتقثاليتحرى أن فران أومجود لشكر أوماحد جنازة أوعل أونافلة فريضة ممل ضلإ فالقرض 

.تعال اث شاء ان ّأذكرهما نيمل تعال النه أرخص حالن ى إلا البين، 

الينامحماو كبتا 

كنالبت روية عل يقدر ركان فكل وجهان البين، واستقبال تعال اش رحمه ( الثانص )قال 
لأنهالبيت، استقبال يميس، حى صلاته نحزيه فلا جبل أو أوسهل  ١٣٠ُّزل أد مجدها ى بمكة 

وهويمل أن له يكن ولر البيت، غورْ ؛ه يتقبل أن ؤمعه أعمى وإزكان بمعايمه استقباله صواب، يدرل- 
لأنهالصلاة وأعاد صل به يتقبله أحدا نحد لا حال ى فازكان غورْ يه يتقبله بغثرأن، البيت، يرى لا 

والثمءيالنجوم من اش جعلها الي بالدلائل عته غابؤ إذا القبلة امتنبال أصاب، أنه ر غترعلم عل 
ىوصل ميرا وإزكان البيحإ إل التوجه عل الخيرة أهل به يستدل مما وغيرها والرياح والحبال، والقمر 
فلنر يرجع لأنه الصلاة يعيد أن إلا نحزه لر امتقثالها أحهلآ أنه فعلم القثلأن امتقبال ى واحلمي ؤللمة 

استقبالبه احطا انه به يتق ر يخبمر علم م القبلة رجل يه فاستقبل اعمى إزكان وكدللث، إ-طءلة إل 
بهاستقبل او ظلمة ى القثلة فامتقبل الثيت، رزية دون حائلة ظالمة ى صل وإن الصلاة اعاد القبلة 

رويةدون حيل إذا الموال، عل وهما إعادة عبيمل يكن ل؛ الكعبة أحهلآ فد أي،ا شكا م وهوأعمى 
منهيرى لا مكة ر موصع م كان ومن الئابى( )؛ال معا فتعيدان أحهنا فد أن ^١ حى البيت، 
الكعبةصواب طلب فى نحلمد أن المكتوية أراد كلما يدع أن له نحل فلا مكة عن خارجا أو البيتؤ 

واذاكانالقبلة عل دلالة عنده فيه U نكل الريح ومهب والحبال والقمر والشص الئجوم ر بالدلأو 
يبرأن م-ام واحدآ يم لر احلمادهم فاختلهن القبلة طلي، فى فاجلمدوا مكة ر خارجون رجال، 
أخهلمافد أنه -١١ هو يرى علامة عل صاحبه يدله حى منه ؛الاجتهاد اعلم راه وإن صاحبه اجتهاد 

جهتهعل مجبم واحد ويصلركل غيره اجلماد اتثاع ال اخر لتفه هو راى ما إل يرجع الأول، ياجماده 
فاذاكان( فال ر اجتهاده اجتهاده حالهن إذا بواحد يام أن ، ٣٠واحدا ينع ولا ما القبلة أن رأى التي 
يصلن ١ ووسعه شنئا يرى لا لأنه القبلة أصابؤ فد أن رأى حبنؤ إل يصل أن يعه لر أعمى فيهم 

صلوإن )فال( غيره خالفه وإن وأبمرهم عنده امنهم تع عليه اختلفوا فان بعضهم له رأى حنث 
برأيصل ما إء١دةكل علته أو٠ووغثر٥كات وحده المز ى أومنفردأكان  ٠١١نفه برأي الأعمى 

الملمينر عبد او امراة او رجل ر القبلة عل دله ر وكل ( الثافم قال ر له راى لا لأنه نفه 

فتأملهالاّح مرن زيادة أو ّقهلا فيه ولحل النسخ ى كدا الح الفر م كان منفردا أو قوله ( ١ ) 
.مصححه كته 



ينبلأل يعه ولا ( نال ) انهكد؛ه يرى لا أن وتصديقه يمدنه إذاكان نوله يقبل أن وصعه بصرا وكان 
أطبقاكاءهم(وإذا )قال القبلة عل أمانة موصع ى ليس لأنه صدقه قد أنه رأى وان مشرك دلالة 
نمسمموصع او ببحر وإُا يبمبل إما القبلة طلب ر محمدا الأ الصلاة رجلا يع ؛ مارا آو ليلا الخم 

الدلائلمن هدا أنبه مجا أو ؤيح مهب أو نحم ُوصع أو نورأ له يرى انَكان فر أو نعاعا يرى ازكان 
الأغلبعل صل دلالة فيه له يكن فلم هدا عاJهكل غمى فان أجزأه غيره نحد لر إذا هداّكان وأي 

الأغلبعل صل  ١٣٠حلا وإذا الدلالة منؤ يخلوأحد ويا دلالة وجد إذا الصلاة تلك وأعاد عنده 
فحايرى لا حال ى لحل أو ظلمة ى أومحبؤما متفردا أعمى إنَكان وهكذا الصلاة وأعاد عنده 
نفسه.من ونبلة وقت عل بدلالة إلا صلاة نحزيه ولا الاعادة عليه وكانت عده الأغلب عل صل دلالة 

•الدلالة روية إل بمل لا إزكان أونيْ 

الاجتإدبمد الخطأ امتاز فيمن 

إذالصبح صلاة ى بقباء الناس ؛ينا قال عمر بن عبدافه عن يبار بن عبدالف عن مجالك أحرنا 
القبلةيتقبل ان امجر وقد قراد الليلة عليه انزل قد وملم عليه الله صل اددٌ ييول إن فقال ات اتاهم 

عنزالثيتالرء غاب وإذا الفاض( )قال الكعبة إل فاستداروا الئام إل وجوههم زكاث فامشلوها 
زراها حى الصلاة ى يدخل فبر عوصع ى القثلة فراى فاجمد البيت مه الذي الحرام والجد 

محايدحل، ص اجماده وعليه اولأ راى حيث يصل ان يعه ول؛ احرا راى حيث صل احر مصع 
إزكاثاحدءما وجهان فهذان غره ى القبلة رأى م اجترادْ عل الصلاة افتح ولو )نال( الصلاة 

فعلمالنجوم او القمر او الثمس نحلت م غره او ريح بدلالة احهنا او سحابة ما، الفغمت مشرقا نبلته 
يقنعل لأنه له بان ما عل القبلة واستقبل وسلم صلاته مجن مضى مما يعتد ب اومغربا مشرقا صل انه 
يقتنإل يرجع لر إن فهو إليه صل الذي الوصع حلاف ى الكعبة فان الأول الأمر ى الخطأ من 

منحكم فحكه إلحا صل اش جهته حهئأ وتبأن جهما صواب يمآت إل رجع فقد الكعبة عبن صواب 
بنما واستقبل َكله الشرق ترك إذا وكذلك )قال( أحهلأ أنه علم م محمدأ البيت يرى حيث صل 

أخطأس عل وليس بالخهة يوجد الخنأ ويقن إليه يرجع أن مينا أحطأ من وءلَكل والمغرب المشرف 
وذلكحه1أ يقن بكون لا فالتحرق الحهة تيقن لهومنحرف أنه رأى وُن إليه يرجع أن عن يقن غم 
القجهته عن منحرفة قبلته رأى م الشرق فاستقبل شرقا قبلته تكون ان مثل قريبا أحعلآ قد أنه يرى أن 

أنصلاة ز إزكان ولا يعيد أن صل إن عليه يكن لر مشرقة واحدة جهة وتلك، اأ أويمميتا استقبل 
إلخْلأ يقتن من، يرُح لر لأنه صلاته فيكل الأحر اجماده إل ينحرف أن وعليه مما مضى ما يلغى 
اجمادْيكون ن فيه ممكن ممثلها اجماد إل بدلالة اجلإادْ من ريع وإكا عتن ولا جهة صواب ؛قمح، 

القبلةعل اجتر١ده يدله حبّثح صلاته كل ز يكون أن كلهل إمما أنه غر الأحر من أصوب الأول 
يرىحثي إل يثحرنح قليلا انحرن، أنه الصلاة وهوى الثازا الاجتهاد بعد رأى إن وهكذا )قال( 

وكذلك،ذلك، غر يعه ولا بتحرفه الأعمى انحرن، أعمى معه فازكان مضى مما واعتد صلاته تكل 
لرفان أعلمه إذا معه الأعمى صلاة تنتقض القبلة ح1لأ بيقن صلاته فيه تنتقض الذي نيفع اى 

أنفله التوجه بعد عمى م فتوجه ؛صر اجتهد وإن الأعمى أعاد بعد إياه فأعلمه مقامه ى ذللئؤ يعلمه 



صلاتهعن يخرج أن فعليه صلاته تكل أن تل غيره أوأداره يشمه اسدارعنإ فإن جهته عل ممضى 
احمدوإن غثره يصرآ محمدا وجد عش وأعادما صلاها غيره محي لي فإن بغيره اجمادا لها ويستقل 

القبلةوأن أحهلآ فد أن الإمام خلف من وأبصر ماعة إلما فصلوا موصم ز القبلة فرأوا أوماعة محمد 
إذاارجل أن يرى كان فإن لفه فمل إليه انحرف قريبا انحرافا إليه توجه الذي موصعه عن منحرفة 

محنيةفصلاته ه لتفوصارإمجاما صلاته الإمام يكل أن فل الإمام إمامة من خرج م الإٌام خلف كان 
فدتالصلاة مجن الإمام فراغ فل شه إمامة إل خرج مد انه يرى وإزكان صلاته عل بى عنه 

منوهكداكل )فال( القبلة رأى حيث ويتقبل الصلاة يقطع أن والاحتيامحل استأنف عليه صلاته 
حيثعن منحرفة القثلة رأى الإمام كان فإن الصلاة مجن يخرجوا لي مجا واخرما صلاته أول مجن حلفه 
حدثفن رأيه مر يرى أن إلا بتوحهه توجه أن وراء0 ممن لأحد يكن ولي رأى حيث إل توجه توجه 

منفرداصلاته عل يبنى ان له وذان إمامته من خرج رايه يرمر لي ومن بتوجيه توجه رايه مر ُنام له 
ذللئ،يفد فلا إمامميي من المسالة هذه ش ه نفأخرج الإّام أن الأول والثلة هدا بن خالف وإنما 

مجننفسه محرج لأنه بنوا غيره أو لرعاف انصرف ه'أو نفصلاة أقسا لو أنه ترى ألا محال  ١٠٢صلا؛
يكونلا أن والقياس هوقال لا إمامته من أنفسه»إ محرجون الأول المسالة وى ه%إ لا الإمامة 

ماعل فشوته فر ما يفعل ان وعليه فعلوا ما يفعلوا آن علتم لأن معه  ١٠٦محلا-عل يبنوا آن حال بكل 
مالصلاة ى فدخل القبلة ى الرجل اجمد وإذا أنحول وبه الإمامة مجن لقسه إخراجا يكون فد فعل 
والماموموالإمام غيرها ير لي ما نبلة عل لأنه محلاته عل مضى الأول اجتباده غير ز القبلة ير ولي ثلث، 

أنله يكن لآ لها وجه الى الخهة غير ش القبلة فرأى للقبلة فوجهه بالأعص ا-مد وإذا مواء دا هش 
إلانحرف فصدقه للئ، ا-مد الذي بلئؤ أخهلأ قد غيره له قال وان له رأى لا لأنه رأى حيت، يستقبل 

وإذ)فال( اجماده نول له مجن به اجمد لأنه عنه محزيء محلاته من مضى وما غيره له يقول حيث 
رمليتأخف فيوكالأعص يصدقه دليل ولا الوجوه من بوجه دلالة لا وحث فللمة مح، الرجل حس 

الدلالةعليه عميت إذا البصر بع قيل وقد دلالة بلا صلاها صلاة كل ويعيد عنده ما أكر عل 
رأىوإن صل مجا أعادكل مغربة والقبلة مشرقة جهة عل فدله القبله له ١^- به أخهنا فإن غيره اجت؛اد 

لهتللث، حاب ش اجماده لأن إعادة عليه فليس يفعل ب وإن يعد أن أحبت متحرقا قريبا به أخهلآ أنه 
ىالأعمى يفارق وهو )ثال دلالة إل مثيل له يكن لي إذا ه لفمحيقهكاجتا٦١دهكان إذا 

لملهدر فلم مغربة والقبلة فشرق ؛لث اخعل، قد غيره له قال كي لاعمى ا-مد بصيرا ان فلو المومحح هدا 
عندهوأحإكان الصدق أر محن عنده اذاكانا الأخر الأولكخبر خثر لأن إعادة عليه يكن لي صدق 

الشالث رجل ولومحل ه نفاجت|اد أو بيقن يصل إنما والبصير )فال( منه يقبل لي  ٠٣١الكدأر من 
لووكدللث، بعينه مجوصع ى القبلة وهويرى يمل حتى الصلاة نحزئه ولا اعاد بعينه موصع ز القبلة يرى 

يغلبولا صل فإن يراها حيث فصل الأخر دون أحدهما ز القملة أن عليه فغلب موصعان عليه اشتبه 
الأعاد صلاته عل فضى افتتح حبنؤ زآها كر الثلئج هدا عل افتتح لو زكدللتؤ أعاد مضا واحد عليه 

•يراها حيد يفتتتحيا حى نجزئه 

غثراكلأاثال علوزنيا اللذين الخالي ياب 
وجلعز الله قال القبلة غر استقبال فما محوز اللذان الخالان تعال اذ4 رحمه الغاض( )قال 

١١٦







يكلأن تل النزول فأراد راكبا ١^١١٠ ولوافتح الصلاة ى يعمله أن له ليس بملول ممل الركوب 
علزكع زل وإذا الركوب ر انمل فى أخف النول لأن له ذلك كان صلاته فى يكون وأن الصلاة 
نزلإذا عليه اأjهكان وصفت با!نكومح_،كا الصلاة تطع ركب م نزل فإذا غبره يزيه لا ومجل الأرض 

أنله كان ؤلريفه به انحرفت فان أومائيا راكبا الصلاة افتتح وإذا الأرض عل ؤيسجد يركع ان 
أغدفقد سلكها 'لريق بغر كله قفاه يوبيا حتى جهته عن انحرفت وإن الصلاة ى ومو ينحرف 
غيرإل نفاه طريقه فول أونص دابته ولوغبته إلي؛ا انحرف الى الهلريق ش القثلة تكون أن إلا صلاته 

وإنللهو ومجد صلاته مaتىعل ذكر م ّاءيا طاول وان صلاته عل بى مكانه رح فان نبلة 
فأرادركب وإذا صلاته فدت ينحرف فلم صلاة ز لأنه ذاكرآ ينحرف أن ممكنه لا ومو ٠ ر ب 

حيثفبلته خل أن يتعمد أن له لأن القبلة تأُض عليه يكن لر راحلته به توجهت حث الصلاة افتتاح 
ومضىالقبلة عل افتتحها طريقه عن محرفا القبلة فثل واقف وبعتره الصلاة افتتاح فان مركبه توجه 

إلعتوحه واعيِه إلا يفتتحها ولا ذلك له يك>ن ب القبلة غير عل واقف وبعيره افتتحها وإن بعثره عل 
وليسءبالصالة يفتح أن له كون فلا القبلة غير عل واقف وهو فأما ؛فتتحها حن طريقه ال أو نبلة 

الفتنةبه توجهت حتث، نافلة نصل أن البحر ز بركب مما ثيء ولا الرث ولا  ٠٢١الفينة لراكب 
مكتوبةأعادكل م امماء يوميء جهته عل صل بعود فتعلق غرق وإن القثلة إل ينحرف أن عله ولكن 

فاوكيففال فإن الخال بتلك قبله إل محل U ؟ يعد ط قتلة غير إل صلأu إذا الخال بتلك محلأئ 
يصلان للمريض جعل لأنه قيل فيعتد للضرورة القثلة عن منحرظ ويصل للضرورة يعيد ولا ء يومي 
.محال مكتوبة قبلة غير إل يصل أن له محعل ولر أمكنه كيف 

امةى الصلاة باب 

عليهاش صل افه رمول أن عم اين ُن نافع عن مالك أخرنا تعال اش رحمه ( الئافم ال قر 
اشرسول صغ ما بلالا فألت عمر ابن ل ئ طلحة بن وعمان وأسامة بلال ومعه الكعبة لحل وسلم 
موراءه اعمدة وثلاثة بمنه عن وعمودا ساره يءن عمودا جعل فال الكعبة ز وّام عليه اش محل 
وأيوالفريضة ازظة الكُبأن فى فيصل القاضي( )قال يومئد أعمدة ستة عل البيت زكان قال صل 

قبلتهبعضهاكان استقبل إذا ملما محارحا الصل يكون فهو؛بلة'ي جوفها ز يصل الذي استقبل الكعبة 
خفلم ظهرها وداء صل إل وكذلك غزه ب بمزه يناما من ثيء يديه ين يكن فلم ياما ولواّتقل 

بنوإن يزه صى، يديه بأن ليس الكعثة بناء لأن ا ر حينئد محنه لر يزه صيء بنيانما ُأن يديه بن 
يصلأل جاز نافلة زبما الرجل يمل أل جاز وإذا صلاته أجزأته فوفها فصل الصل يز ما فوفها 

.مصححه كتبه فتأمل الاّح من زانية I( لا ١) ولعل المخ فى كذا الخ ممكنه ومولا قوله ( ١ ) 
اهالبحر ى ويكب بعض إل بعضه يضم حثب ؛التحريلئ، الرمناِ ، الرث ولا قوله )٢( 

•ناموس 

الأ

•'ُص 

قلممجن ّقهل الرابط ولحل المح ى كدا ، يره صيء يديه بن ليس الكعبة بناء لأن قوله )٣( 
مصححهفتأمحلركتبه . يسره محنه شيء يديه بن لمس والأصل نامح 

٩





علهاش صل اش رموو ذلك أبان م  IIلك نافلة به رنجد اللل وم/  IIوملم عله اش صل لبيه فقال 
عنهنحزى لا أن زثأ  ١٣٠الفرض نلكن وزض نافاة الصلاة س اذالكن اعلم -مال واش يا فكان وخر 

متعلهرابمدإ ان واجة صلاة كل ى الممل عل وكان ( الثافس )قال مصليا ينو-١١ بان إلا صلاة 
قال) صلاته نحزه ل؛ الخصال هذه من واحدة ترك ويكبرفان بعيما وينوت'اا للقبلة ومستقالآ الوقت ويعد 

تكونولا الكبير تتقدم لا الكبير عع تكون أن إلا الية نحزيه ولا النير مقام تقوم لا والنية ( الئافص 
الصلاةهده نحزه م وصل كثر م غيره أو يان بنالنة عليه بت عز م بنية الصلاة ال قام فلو بعده 

عليهصلاة اداء عل نيته وثبتت بعينبا لها قام الى الصلاة نية عنه عزيت م بعي-اا صلاة لونوى وكيلك 
نحزيهلا وهى بعي'اا ينوها ب لأنه الصلاة هده نحز ب قانتة صلاة وإما و؛د-اا ى صلاة إما الوقت لك ذى 

العصرأو الئلهر يدرأهى لر صلاة لوفاتته وكذلك محواها بالية يخلط ولا في|ا يشك لا بعيما ينوببا حتى 
إذاقلنا ولهدا ( رقال بعيما صلاة قصد بالية يفصد ب لأنه عنه نحز لز الفائتة الصلاة ينوى فكثر 
الصلاةضبن واحدة بكل ينوى الخمس الصلوات صل بعيما هى صلاة اى يدر ل؛ صلاة الرحل فاتت 

هدهنحزه لر وصل نوى أ؛مما يدر فلم شك م بنية إحاا.ءصا ى فيحل يعرفها صلأتان ولوفاتته له الفائتة 
ولولحلالثافمإ( قال ) نوى الش ر عل بكون حتى الصلاة نحزيه ولا •~اا واحدة ع?ن الصلاة 

الالية وعزوب له محزنة والية لحلها لأنه احزاته الصلاة فصل الية عنه عزبل م بنية بعيما لاة صل 
صرفم بنية صلاة ز لحل رحلا ولوأن عما الثة يصرف د إذا "همنه همزتة وهى لحلها إذا يفسدها 

فدتفقد إلحا الية أعاد م  ١٢٠٠يخرج لر وإن  ١٢٠٠الخروج إل البة صرف أو غيرها صلاة إل الية 
هنفحدث م بنية لحلها لو وكيلك إءادت•را عليه ويكون عليه تفد ^٢١ الثة يصرف وماعة عليه 

نيتهعزت م نوى كالذي وليس محال علتؤا المضي 'من نيته ازال إذا عليه فسدن ١ ييع ام فتؤا ايصل 
يحلهاأنه متيقنا ولوكان  ١٢;يحل إذا ما حن كل ى الية ذكر عليه ليمآط لأنه غثره إل يصرفها وب 

أوأونكئ قراءة ما والعمل أحزأته عملا ما محدث أن قثا تدكر لأم أم بنية يحلها ض نك م بنية 
عملهامن ئيئا عمل وإذا عملا هذا كان ما فجد رأسه فرفه محجد وقد هذا محكه واوكان سجود 

بنيةالصلاة يحل ولو الصلاة أحزأته نيئا بعملها يعمل أن فبل ذكر وإن الصلاة أعاد نيته ق وهوشاك 
عنهنحز ب إليها مرفها الني الصلاة عل نيته فتمت فريضة او نافلة  ١٠•^،صلاة إل الية رق مم 

؛لهامحرف ايى الصلاة نحزبه ولا غثرها إل عاما النية صرف لأنه ينويها ما لحل الى الأول الصلاة 
لرصلاة ش يحل قد لأنه نحزه لر نواها م بعينأا صلاة ينو ولن ولوكثر نواها ران ؛ثتتد'-وا ب لأنه الية 

عءلصلاته نحزه لم والعصر الظهر 7اا ينوى الظهر ز فيحل وعمر ظهر ولوفاتته بالنية قصدها يقصد 
لرفكاآِينو-اا هى صلاة أى يدرى لا صلاة العصرولوفاتته ولا للفلمهر الثة محض ب لأنه مم-،ا واحدة 

•س1ا بموتها حتى نجزم 

الكببرمحن الصلاة ش به يدخل ما باب 

عنالثوري صعد ن محقان عء* ساب اثن صعيد امحرتا قال الشافص أخبرنا قال الربيع مرنا خ١ 
قالوسم عليه اش صل اليد رسول ان ابيه ص الحنيفة ن عل ن محمد عن عمل ان محمد بن عبداش 
داخلاكل ب اككببر أحن فن ( قالاكلحم) وتحليلها التكيتر وتحريمها الوصوء الصلاة مفتاح 
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اشالكبيِ اش ولوilJ فه التك-تر بض داخلا يكون ولا أكم اش والتكم ف بالتكم إلا الصلاة ز
باككبيرِإلا الصلاة ز داخلا يكن لٍ به اش ذكر ما أو اش بحال أو لك الحمد او ابمل اش أو الطم 
داخلفهو شبا وزاد كم فقد أك^ركبيرا واش وأعظم شيء كل من أكم اش نال ولو أكم اش وهو نمه 
 jا اش نال إن وكيلك نافلة واريادة بالكم لصلاة اJادة الأكموهكJالواللام الألف امحو

^١١^١نالتكبم يتعزإٍ أن وعليه وأجزأ٠ كان ما بلسانه كم بالربية التكبم محسن لر ومرن التكبم ُعنى نحيل 
عرفرجلا ان ولو القافي( )قاد باإم!ية به باني بأن إلا صلاتا' جزْ لر علم ُإن !الهرية والتشهد 

بلسانهالتكم خزيه إمما الصلاة و داخلا يكن i العربية بغم نفه بالتكبم فازى مواها والمنة العربية 
أنهوصفت مما ق١لكلمة زن الثافر، رقال بالعربية إلا التكبير نحزه لر أحسناا فإذا بالعربية نحنه ب ما 
أوإماما أو منفردا الصلاة عمل حمتع عل فأق فماي التكبم اغفاب أو الصلاة ق --,ا داخلا كون لا 

كبيرِةبه ينوي مكانه التتمخ ابتدأ يكم لر أنه ركعت؛آن أو وكعة يصل بعدما ذكر وان الصلاة أعاد مامؤما 
أنأبال ولا الصلاة ش داخلا حير،كبر وكان صلاة ق يكن لي لأنه صلاته من مضى ما وألق الافتنا٢، 

ولافهوالاستئناف منفردا فازكان منفردأ أو إمام وراء يصل ءكان ومرا صلاة ق يكن ب لأنه بسام لا 
يكونم التكبم يبتديء فكدلك مأموما كان وإن عليه شيء فلا زال وإن ثاء إن مجوصعه من يزول 

*؟١١للدخول يكم لر إذا فت١ا يدخل 1ا صلاة ق ممضى ولا في^ا كم التي عته محا مءن الصلاة ز داخلا 
7اانوى فان واحدة فكيركبيرة أوراكها يركر أن نبا الإمجام فأدرك مأموما فازكان ( الثاءهم )قال 
الصلاةj داخالأ كن لم الرمع -محة نوى7اا وإن ة الماد• j داخلا أحزأته}كان لأفتاح ا^ 

اليةوجعل الأذت•اح كبيرة ينوى كم وإن  ٠١١الصلاة ق بداخا فلثسءب م-؛ما واحدة ينوى لا كم وإن 
قبه بداخل لمآّر انه ذكرت فإ ذكر فإذا وغمْ الصلاة ق به يدخا الدى التكبم بين مثمكة 
صلاةفى خ لر لأنه الصلاة ق داخلا حينثد الأذتا٢كان ؟,ا نوى فكبِكبيِة فاّتانف اإصالآة 

حىصلاة ق لأنه كتوبة له يكن نر المكوبة نوى وكم نافلة ق داخلا فيه هو قالت فإ ذكر وإن 
صلاةر ولمءب امتوبة ونوى ولوم النافلة مءن الخروج بعد امتوبة؛تيِ ز :اخل م من١ا ير 
فقدزكوعه مأن رأمه يرفع أن قبل فأدركه الأمام مع فإنَكان حتى؛كحرنامما خزيه ولا نحزه ل راكع وهو 

أنعليه ويكون رنال، الركعة تلك فاتته فقد الركؤع ُءن رأمه يرفع حتى يدركه م وإن ابكعة أدرلأ 
التكبيِحرفادن نقص وإن وصفت مما إلا اكتوبة الصلاة ق داخلا يكون ولا امتوبة نوى كبِةامما 

ُنحبأو راكع وهو به أق حرفا التكبيِ من ولوأبقى قامما اإتك؛ير بإكاله إلا المائة ق داخاآ خ ن 
يعودم بادُم يقطع حتى نافلة ق داخلا وكان امتوبة الصلاة ق داخلا بش لي قائم غيِ أو للركؤع 

فمالراء أونحدف راَكعا التكبيِ؛لأ ر بالراء نطق ول؛ أم اش يقول أن مثل الكي,ِوذإك قامماياب 
شبآلونرأ ,كذلك ؟,ياالصلاة نى داخلأ أرْ نر اكبثراش ةال وإن لاتيِرأ، م كن لم -,ا نطق 

النامخمن منط ولعله حكه يدكر ولم المح ى ١^^^١ الافتتاح كبيرة ينوى ض وإن قوله )١( 
هوي فقط الافتتاح نوى إذا إلا الصلاة ى داخلا يكون لا فإنه الخ ينوى إزم ومثله اكادُم وأصل 
مصعححه.كتبه فتامل. ا،لدهب كتب ى به سمح 

أمقال وإن  ١١والأصل اكاصح من تحريف ولعك المح ى كذا الخ اش اكبير قال وان قول )٢( 
٠مصعحعحه ,كتبه فتامل بعد، به الواحبة القراءة تثنيه عليه يدل ي الخ أا اش 
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أنزلكا عتتاما به ياي حتى يعد أن رأيت عليه وأنى وأحم منه قدم به إلا ^٥ ١٠٠٠٥١١تحريه لا القران عن 
قدلأنه ذلك واحراه عليه يقدر ُا اكثز منه ويلغ قدر ما بالتكبير حركه لسان حبإ يالمل كان وإذا 
بلسانهوُأى اللسان ومقطؤيخ الأحرس هدا ز وسواء منه أكز عليه وليس منه أطاق قد الدى فعل 

نمحهران وآحب اكالآة ز والذكر والتشهد القراءة ز هؤلاء يصك وهكذا كان عا عارض 
حنبهإل ور نفه يسمعه ااككب؛رفانه إلا'الخهر ذلككله وللماموم محذفه ولا ممططه ولا راككب^رويينه 

مانفها يسمعاه ل وان أجزأهما أنفها وأسمحاه المأموم ولا الإمجام ذلك يفعل م وإن لا؛ياوزْ ثاء إن 
أنإلا سواء زامرأة أو رجل ُءن مصا وكل أنفها يسمجاه حتى محزثا تيوا يكون ولا يزهما 
صوداوتحفض تسمعهن ان احبست إحداهن اممن وإن أنفه' اسما۶ التك-ار ى محاوزن لا ألنساء 
•را' الخففءاوالرغ و ص j اصواس خفض عرى 

والرفعالخفض واككأيرفي الصلاة فرض وأفل القراءة محس لا من باب 
أسهء' حالآد V نمحء V عا ع' محمد V ادام اح^Jنا قال الثافعء أ-خءإا قال نمع او أخبمرنا 

•٠ب •ّا •ى ّ •ب ى W •ما ِم ،•ر •ِ ى *ر 'تا  أمرهفلتوصأكا اكالآة إل أحدكم قام إذا نول وصي عليه اش صل الني سمع أنه عالك ان رناعة عن 
اشفليحمد الفران ■ ٢٠شيء 'عه يكآن لر وإن به قرأ القران مء' شيء معه كان فإن إيك؛ر م نعال اش 

كرصاحيا !يطمش حتى يجئ م مما فا طمئرنر حتى فليقم لإف م راكجا يهلمش حتى ليكع م وليكر 
نإيراهثم أخثرنا صالاته من يفصِا مما فا هدا مءن نقصي محرن جالسا يطمثن حتى فليجلسمت رأسه ليري؛ 
جا،قال راغ ن رفاعة ص أيه م خلال بن نحى ن عل ص عجالأن ن محمد أخي'ِأى قال محن 
عليهاش صل الني عل فّلم جاء م وملم عليه اش صل اش رسول دل قريا الجد ى يصل رجل 
فقالصل مما كنحو فمحل فعاد نصا لر فاك صلاك أعل وصلم عليه الند محل الني له فقال وّام 
إذافال امحل ايذكيف رسول •ا علمني فقال نصا لر فاك محلاك اعل وصام علته افه صل المى 

زكبتتكعل راحتيك فاجعاب يمت فإذا تقرأ أن ك فا، ب المآن أء اقرأ فيِم القلة إل توجهت 
ُفامحالهاإل العظام ترجع حتى رأمك وارفع صلبك زا'ةم رفعت فإذا ؤلهرك وامحدد ركوعك وُكن 

يمةم ز ذك أمحغ م البرى فخدك عل ر جلفا رفعت فإذا مجودك مكرن مجدت فإذا 
فثءحما_هتعال اش يدكر ان يقرأ رى محِلر قام.ن ناحل و-إداكله ا الشافهم؛ قال ر تهلمئن حتى وسجدة 
بالقرا،ة،نخومحلب إنما أنه عل دليل هدا وفى وجل عز الله ذكر إلا يقرأ نحرن لر إذا خزيه ولا ويكيره 
أنحزه ل؛ غيرها وأحن القران أم ثمحسرط ن؛ وإذ ويعقلها يطيقها ر ;الفرانفرط حوطب وكدك محلما 

أخثرناتعال اممه رحمه الثافهمر( )قال الصلاة أبواب أول ى عود موابن عل اختلاف وى )١( 
عنهاش رصي عليا أن الحنفية ابرز عن عقيل ن محمد بن عبدايته عن الثوري سفيان عن ّالم بن سعيد 
و؟ردااكساليم وحليلها التكبير ونحرممها الوضوء الصلاة مجفتاح قال وملم عليه افه صل الله رمحول ان اخثرْ 
إلصاحباه ورجع بالتسسم التكبير بغير  ١٢٢خرم صاحبم وقال بالتكبير إلا الصلاة نحزيء لا محن نقول 
فقليسلم أن أن7كررإل ب؛،آن الصلاة بعد عملا عمل فن ابلع إلا الصلاة تقضى لا و٠ولا قويا 

٠التشهد قدر محلى أن إل يكثر أن بين يا يفدها هم وقالوا أفسدها 
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إنيزيد ان إر وأحب ايات ميع عن أش حزيه لا القران أم بقدر غبرها ز وأجزأه فراءْ بلا مل 
إنالقران أم عل انتصر إن ل يبرآن ولا واية القران أم ناءز تكون حتى اية يزيد ان أحب ما وأش احءن 
غزهب ض اش واحس ايات سه بمن ل فان إعادة عله ان مح-؛1 ل؛ إن وندرها ءيِها او اح-ناا 

سهب يكل ب الق الركعة عنه؛ءاد 1ش قرأ فان أب أو آيات إذاكانبع أحسبكاه مما يقرأ أن إلا 
صورةز وموا»كن القران ام اى بعدد إلا بمنيه لا قمارا او طوالا الأى ءكان وسوا اح-~,"ن إذا ايات 

ياقان عليه  ١٠اش وكان ممانيا او سبعا احسءن إذا ايات يع بياز حتى يمنيه لا متفرقة اوسور واحدة 
فإذاالعقم اش يدكر أن إلا يمنيه ولا أحءن محا مع وحل عز اش ذكر سمعآ بمن لر وإن ايات سبع 
اذوصلم عليه ٍاش صل اش رصول ان هدا قالت وإمما بمن ما مع اجزاه تعال الله همن'ذكر بثي، جاء 

أمأحسءن إذا أنه عقلت ذكر بلا بصلاة يأمرْ إ وإن القران ام بمس لا حآن اٌُ يذكر أن عليه جعل 
انغز لر القرآن أم الرحل بمن ب وإن غبره الذكر مءن أوجب عله الصلأةك١ن هوسة الدى القرآن 

بمنولر القران أم أحن فإذا الإمام وأجزأت صلأنه للُأُوم نجز ب أمه فان القران أم بمس من ئوم 
انميإن لأ"اا خلفه صل من يعيد أن ل يبن فاد فعل وإن مما وأكر بمما م1ن يوم أن أحب لر ءيرّها 

الس يوم ان ويموز اكم او اية معها يزاد ان إلا احب ولا عنيا يزد إ من يبز ان ل .بن ٣ إمحا 
منثبتا بمسن احدا بمس لا مءن يوم ان يموز ولا بمسءن لا مون القران من شتثا ولا الهران ام بمن 
اوقام ايات مع من اش احسن ومن بمن لا ممن يوم يان فهوإول القران ُن نثتا وم'نٍاحن القران 

ولاإعادة عاليه ار لر يفعل لر وإن ايات ممان او ايات مع به يقرا حتى الأى بعض ردد منفردا صل 
قال) أ-صإن مءن آيات ممان أو آيات سع يكل أن وبن بينه مما أحن محا قراءة إلا ركعة نكل يمنيه 

اشصل افه رسول ان عل دليل وسلم عليه اش محل الني عن مالك ن رفاعة حديث وش ( الئافمى 
ول!القراءة قبل الافتتاح وتكبيره الوضوء فعالمه الاحتيار دون الصلاة ز علبه الفرض علمه وملم عليه 

ترناش سمم وقول والرفع الخفض ى التكبير ولا القراءة قبل الافتتاح تكبيرة بعد القول علمه أنه يدكر 
بمنب فان القراءة علمه وقد والسجود النكؤع ز التسبيح ولا الصلاة ز اليدن رفع ولا حميم 

فلهياوالقراءة  ٠١١الصلاة ز والخلوس والجود الركؤع مرن والاعتدال والجود الركؤع وعلمه فالذكر 
الزكؤعز اليدن ورفع والرفع الخفض ز والتكبير الافتتاح تكبيرة بعد الصلاة افتتاح ترك مءز قلنا 

تركفقد الصلاة ز -١١ يامرْ ل؛ ة جلوغمارذ الحمد لك ر؛نا حمده لمن اش سمع وقول والجود 
اشثاء ما وقال القران أم قراءة عجلان ا؛ء■ حدث ز رجلا وعلم صلاته عليه؛عادة وليت الاختيار 

مماهذا غير يا حاء ما ع فرصا الصلاة ز القِآن أم قراءة يكون أن فاحتمل القاري، إل ذلك فجعا 
الصلاةجزه إ وهوبمن تركها وإن عما غثرها يمنى ولا غيرها عآن تجزى ا"آا عل يدل يكون أن يثبه 
مرنعل الفرض يكون أن بمتمل قد وهو الصلاة إعادة علميه أن ل ؛بين ولا له كرهته غيرها ترك وإن 

لقولآية ركعة و القرآن أم ع يقرأ أن يبنى U أو لأن أم أو وآين القرآن أم قراءة القراءة ص أ 
ايةركعة ش القران أم مع يقرأ أن يدع أن لأحد أحب فلا معها اش ماء وما وّام عليه اش صل الني 
عليدلان هريرة وأبى عبادة حديث وإن وصفت لما إعادة عليه أن ل يبين ولا له كرهته تركها وإن 

وبدليل، القراءة تعلم فدم أنه بدليل ، النامخ مجن تكرر ولعله المح ى كذا ، والقراءة قوله )١( 
,مصححه كتبه وانفلر. ، فتامل ميء الحلوس بعد فيه يذكر لر الحديث ان 
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j)قال سها >م عل ب واحد ز ولا ذط له دلالة ولا المآن أم فرض 
ثاءان االاُوم من ذكر ما إلا معها بشيء أو  ١١-•إلا ركعة حزيء لا أن ز مواء والخطأ القران أم ترك 
علالفرض وبان قراءة بلا الصالة احزاته يفرا بمن م ُءن إن قلنا فلهيا يقروها بمءن لا ومن تعال الله 
ءاوجب-'ِاالجود من الخلوص ذكر إنما للتشهد الخلوص وملم عليه اش صل الني يدكر وم لمه عر 

قالمرء عل ما فأقل ٠ الحديث هذا يصر أحنه من عل وملم عليه اش صل الني عل والصالة التشهد 
.تعال •اممه ناء إن ذاكرون فيه تمن محا وأكمله ف وصفتا ما صلاته 

الصلاةاكك؛يرفى ي الدين رفع اب 

-منعبداس بن محالمر عن الزهري عن عيينة ن محنيان أ■محرنا قال الئافص أحثرنا قال الربيع أ"صذا 
أرادوإذا منكبيه تحاذى حش يديه يرفع الصالة افتتح إذا ومحار عليه الله صل الند رمحول رأيت قال أبيه 
محويهدا روى وفد الناقص( )قال ، ١١الجدبن بن يرفع ولا النكؤع م>ن رأمحّه يرفع ما وبعد يركع أل 

;ونصها الموصع هدا ى زيادة النسخ بعص ل وجدنا إ )١ 
النيرأيت قال حجر بن وائل حدش يقول اى سمعت قال كليب بن عاصم عن محميان أحثرنا 

مواتل قال رأسه يرفع ما وبعد ركع وإذا حدومنكبيه يديه يرفع الصلاة افتتح إذا ومحلمم علميه الله صل 
حالفها ١٠ركا الأحاديث و؟اذه القافص( )قال الرانس ى أيدتم يرقمن فرأبم الشتاء ش أسمم 

فاناقتل فإن ، ٢١يالحففل أول والعدد عدد حدث وأنما إمحادا أثت لأما القافص( )قال حدث من 
ماواحتمل المنكبن حى مدا احتمل آبدا رفعها فلولكن رفعها أراد فلعله بينه المصل قبل من آى نراه 

الزيرىعن وحديثنا مذتميه محاذي حى حذو وهذا المكن محاوز ولما ورفعها الرأس ومحاوز محاووه 
قيلالمنكبن محاوز محوزأن لا قيل فان الخالخل يثبه لا تحديدا ومحيدونه يوافقونه عدد رفعه إستادا أثبت 

;المنكبن محاوز لا أن والاختيار مهوأ الصلاة تنقص لا 

الصلاةى الدين رغ ى يخالف محن 

أذنيهمحاذي حتى رفع الصلاة افتتح إذا فقال الاس بعض قخالفنا القافص، رقال الربع أخرنا 
قالالشافعي أخرنا الريع قال زاد أيى ين يزيد محدث واحج الصلاة من ثيء فى يرفعها يعود لا م 

رأيتقال عازب ن الراء عن لل أى ن الرحمن عد عن ليال أتى ين يزد عن عينة ابن أحرنا 
؟٠١يزيد فلقيت الكوفة قدمت م محميان قال يديه رفع الصلاة افتتح إذا ومحلم عليه الق محل الند رسول 

؟يزيد تغليمل إل محميان وذهب ا القافص رقال لقتوه وأراهم يعد ؛ م فيه وزاد مذا محدث قمعته 
==لذلك يالحفظ يزيد يصن محنيان يكن وب فلقنه الأحر الحرف هذا لقن ويقولكانه الحديث ذا هض 

وانفلرْالأصل ى الحكذا أول حديثنا غير ؤيليه ! يعد وقوله الخ نراه فانا قيل فان فوله )٢( 
١٢٠. مصححه كتبه 



uuممل؛فامركل نقول و-ندا )قال؛J؛L_( ومز عليه اش صل المى ء■ رجلا عثر اثنا عمن ائب 
٠١ u»،u ٢٠;أمه  ٠٠)اذا ٠ لوكْ-ء ،اذاكه-  ٥١١٥١١افتح اذا •ديه يمح* از  ٥١٢٠١ ٠١جالا ; يا «ثم  ٠١■
٠ا َ َّ َ ر  ّ Wَ "ء كا ر •" ِء ِدٍإ ، ٠

مزيمغ حتى درفوعتين يديه ؤيثت منكّيه حدو الثالاث هده مءز واحدة زكا نفعه ويكون الركرء 
ثى،ز يديه يرف*", آن نآمره ولا انقضائه ب الوف ■م' يديه وزد التكبير ايتتأج ْه ويكون اككبيِكله 

المصليدي ياحدى كان فان الثلاث الواصم هده ى إلا ومجود ثكؤع لها الل الصلاة ل الذكر مآز 

أهر،عند أثبت أيه عن عن الزمرى أحديث القول هذا يقول من لعض فقالت القافي( فال )= 
مجنرحلا عشر احد الزهري »ع فقلت وحده الزهري حديث بل، فقال ؟ يزيد حديث ام بالحدث العلم 

النيعن حجركلها بن، وام، وحديث الماعرى ايوحمد منم وسلم عله اش صل الني اصحاب 
وقولكثولأ اصل، ومجن، واحد حديث مجن، يشت ان اول حديثنا غير ؤيليه وصفت بما وسلم عليه الق محل 

يعودلا أن حديثك هم، فكان الصحة هم، يكافثه حديث ومححك واحد حديث إلا معنا يكن لر لو أنه 
:الدين لرغ 

إرما حفظ نيادة فيه لأن به نزيد أن أول حديشا لكان اايديز، لرفع يعود ديثنا حض 
ودال^إ-ا ءدك مه ما والحجة حديثنا وركت حديثك إل صرت فكيهن حديثك صاحب نحفظ 
فان)تال( يعودوا لا أن أعرهم يزيد أن يروون الحفظ اهل، وبان حديثنا لمر،كاسناد حديثك إمحناد 

)تذت(وعبداث ءل مجن، حجر؛علم بن، واتل، أروى وتال حجر ين، واثي، حديث أنكر الخم، إيراهم 
حجن واثل روى ٌا خلاف وسلم عله اث صل الض عن رويا أنيا وعبداس ض عن، ابراهم وروى 

وعداشعل عن هذا إيراهم وروى رتلت( فعلاه أو روياه لوكان ذللئ، أن إل ذهب ولكن )تال( 
فدرى)قلى( ذلك ل أشك ما الله)قال( وعبد عل رواه ايراهم عن يخفى )قلت( لا قال ؟ نصا 

رواثما جمع افرأيت )قلى( محكنر ذللئ، إن تال يسمعه فلم رؤياه أو عنه فخفؤ، فعلاه قد لعالها 
علآذكر يانه احتججن فلم )قلت( لا قال ؟ وعبدالف عؤ، عن، أرواه وحرم به '^، tiفأحدثه إبراهم 

حجرلء.بن واتل إن وقولك قولنا ومن ملحمأ واحد عن يات ب ما غثدهما عن هووغثره ياحذ وقد وعبداس 
وّام؛1عله اش صل الني أصحاب من، عدد فقال نيتا وسإ عليه اقل مجل النير عن روى أو معه كان 

لءوإبراهم ن ميا وأصل يكن ل( قال الذي من ينوله يوحذ أن أول قازكان الدى روىكان ما يكن، 
عن،م اش رمول م، مجاللحؤ روى مجا تركون ملها واحدا يلق لر لأنه منه يقبل، ب وعبدالد عل •م، روى 

وعنتثلاثا أو مرتن الصلاة هم، الدين رتع رايم مرنوا أن إلا ءا،ا تعلموا لولر لكم حاز فكبمؤ عمر ابن، 
امجريهاحد تع ان ولوحاز الأحر هم، وم احديما ى وسلم عله اش صل الني فاتبعم مرمح، عمر ابن 

ولكنراتبعتموه حيث ؤناركه ركتموه حين، وّّاني عله اش صل الني أمر ينع أن لرجل جاز الأُم دون  فاللثافم، فقلن، الربع أحبمرنإ . هيا  ١٠٠أو ناسيا إلا يركه أن عندي الملبن مجن علمه لأحد محوز لا 
في؛-،اوحاء متعة ؤنة ل ني قه تعفليما الافتتاح عند رفعها معي مثل قال الزكؤع عند الدين رقع معي 
عنتروون إذاكم ارايت )قال وغثرءُا والروم الصفا عل الدين ري ومثل تحال اش ثواب 

وهوعليه فركتموه الصلاة ن، شينا يقعن، ر عم اينر وجيم لو عليه افلابثون فتحدثونه شيثا عمر ا؛را 
ىم"~ابن مل انحاذ من، وصنم ما يفعل أن لأحد أفتجوز وملم عله اش صل الى عءن روى لما ٌرافق 
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الثاضأتم؛ تال الربح أحرنا ارم اربن اش يم الصلاة يفتتح ريرةكان أيا أن التوأية مل 
بكرأبا أن خم ابن مان بن عداش أحر؛ى قال جرج ابن عن الرين عد ن اتحد همد أ-خرتا تال 

بالقراءةفجهر.ءيرا صلاة ؛١إنمية معاؤة صل قال أحره ماللد ين أنس أن أحره عمر ين حفص بن 
كثروا القراءة تلك قضى >ى بعدها الي للسورة -٢١ يقرأ ولر القران لأم ارم ارحمن الد بم فقرأ 
نعارةيا ٠^٥ ركل الهاجرين ر ذللي م ر ناداه سب ظا الصلاة تلك قضى حى س جن 

ويرالقران أم بعد التي للسورة ارم ارجس اش بم ترأ ذلك يعد صل  ٧٠نسيت أع الصلاة أمرقت 
بنعداش حدش قال محي ين ايرام أحرنا قال الثافس أحرنا تال اريع أجرنا صاجدا تيوى من 

الدسم .>أ ضل الدية تدم سارة أن أمحه عن رفاعة ين محي ين إسميل عن خم ين عئان 
معاؤيةمرقتازيا والأمار ملم حن الهاجرون فتاداه رفع ؤإذا حفض إذا يكثر ولي ارم ارحمن 
أحرىصلاة -م فمل رفعت، وإذا حففت إذا ^؛، ١١وأين ارم ارحمن  ٠٠٠١بم أين صلاتك 

عداشعن سلم بن بمي أجرني تال الثافس أجرنا تال ارمحع أجرنا عليه عايوا الدى ما ذلك فقال 
اوض والأنصار والهاجرين معارة عن امحه عن رفاعة ين همد ؛ن إماهمل عن خم اين عئان ين 

أنهالأكف كفى الغاض( )؛ال الأول الإمناد /، أخفض الإياد هذا وأحب يخالفه لا سام .ثل 
اينحفنلها نيادة فذلك ي«ادها الش السورة ى يقراها ولر القران ام فى ارم ارحمن اش بم فرا 

تعالواش نبيا الي الصلاة تكون أن ومحمل أعاد يكون أن محمل أحرى صلاة ببمم نحل وتوله جريج 
نافععن جرج ابن عن اتحد وهمد حالي بن سب اجرنا قال الثاض اجرنا قال اريع اجرنا اع؛؛ 
الغاض()1ال بعدها الش وللسورة القران لأم ارم ارحمن الد بم ييع لا كان أنه عمر ابن عن 
ارحمناش بسم يقرا ان أغفل وإن الغاض( )الإل المآن فراءة متديء حينثد لأنه إل احب هذا 

ارمالرحمن اش بم تبرأ يعود أن عليه السورةكان يم حكا العالمين رب ش الحمد من وترأ ارم 
ارمارحمن اش بم يقرأ أن يمنيه ولا الفاض( السورة)؛ال عل ياي حتى الحالن رب ض الحمد 

أميسدى، م ارم ارحمن الد بم نقرأ يعود حتى  ٠١cل٠رانبتن ولا العالن رب لد الحمد قراءة بعد 
قالم ارم ارحمن اش بم فمرأ رأغفل وكذلك سممه ى مما حرف وًعآل قد محكون القران 
السورةاحر عل ياق حتى العالمن رب ش الحمد فقال وعاد السورة احر عل ياي حى الدين يوم مالك 

يأزىحتى غيره بجنيه لا بعدها وما الحمد فقرأ عاد العالن رب ش فقال فقط الحمد أغفل ر وكذلك 
احريقرأ أن نسى إذا له أجزت ناميا أويوحرْ •وضعه عن ميتا ملما يقدم أن له ورأجزت أنزلت ماكا 

حتىعنه يمنى لا ولكن آخرها ارم ارحمن اش بم بجعل حتى محا الي م ملها محل الي م محا آية 
فرأحى رح غ؛رها س أوآسن ^١٢^ فأدخل أوغفل أوتعايا فما درونف أرك ؛كاياكا ماياي 
غتدهار اية ينأا الحل دإمما محرا  ١٣٠يقدم لر متوالة  ١٣جاء فان هتوالة  ١٣اويامحا غفل جث ءن 

وإنته ئ قاطعا يكون فلا الصلاة فى و\ت له U يلما أدم وإمما ما.توالة جاء قد لأنه أجزأت 
قاطعاعملا هدا غيرهاكان امآن من يكلها قل يقرأ م ذ ميا يقرأ أن ولوعمد غءرسمصعه وضعه 

ملمامضى ما إعادة عليه يكن لر غٍرما من ناميا فقرأ ورغفل غيرها بجنيه لا ستانفها أن عيه وكان يا 
غيرهاكانقراءة ض فم ذكر م فقرأ لربى الكال عل أز إذا الصلاة ى النمان عن لأنه.عقوله 

ولاأحزأته بتم  ١٠ئقرأ عاد م يقطعها أن نوى م ميثا ملما ورزأ يستأنفها أن عليه وكان لها قاط٠ا هذا 
قاطعاميتاكان ؤمكت قطعها رنوى ولكنه غيرها إل ؤصمفها نفسها الكتؤة قطع ى محته هدا يثجه 
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الملكيف؛راءة باب 

القرانورتل » وسلم عليه اش صل لميه وتعال تارك الد قال تعال الق رحمه اكاءهم( )آ1ل 
ىالإبانت أقل عل زاد وكمحا الإبانة عن امان ى الجلة ترك الترتيل وأقل الئاض( )قال ترت؛لأَ,ا
ىقاريء لكل وصفت ما وأحب . ممهليهلآ فثبا الزيادة تكون أن سلخ لر ما ال أحب كان القراءة 
منيبق نإ أن المصل أيقن فإذا صلاة غير ى للقاريء منه استحبابا أشل المصل ش له وأنا وغيرها صلاة 

ولولسانه به يغلق ولر القران صدره ى يقرأ أن محزنه ولا قراءته أحزأته يه نهلق إلا ثيء القراءة 
يكونوأكرْ.أن أكرمنه يعليق لا ما مجن؛ا بلغ إذا قراءته أحزأته القراءة معها تبن لا نممة بالرجل كانت 
UW  قرا انه ايقن إذا احزا ام وإن U واحباحزاه ام قان بوم ان كره الفافاء وكذك صلاته به نحزته

قداللحان لأن لحانا الأم يكون أن وأ/ه أحوأه لفه صل وإن ألثغ ولا أرت الأم يكون لا أن 
محيللحانا القرآن أم ى لحن وإن صلاته أحزأته القرآن مض محيل لحنا يلحن لر فان المآن معاى محيل 
لأنهإعادة ارعليه ولر غيرهاكرمحه ى لحن وإن حلفه عمن ولا عنه محزثة صلاته ار لر مما ثيء معي 

إنحلفه من أجزآت آجزآته وإذا صلاته نحزثه أن رجوت القران بأم وأنى القران أم غير قراءة لورك 
إمامايكون أن وأكره صلاته أجزأت المعي محيل لا وغيرها القران أم ى لحنه وإزكان . تعال الله ثاء 

•محال 

^^^٠باب 

قالكانالحسن بن عل عن شهاب ابن عن مجالك أحرنا قال الثالى أحرنا قال الربع أخترئا 
أحرناتعال الق لقي ح؛ى صلاته تلك زالت فا ورفع حفض ؟بركلا وسلم عليه افه صل الد رسول 
لهميصل هر؛رةكان أيا أن ملمة أبى عن شهاب ابن عن مالك أحرنا قال الشافعي أحرنا قال الريح 

)قالوملم عليه الق صل الق يرمول صلاة لأشيإكم إني واش قال انصرف فإذا ورفع حفض 
والحفضوالرفع والجود للرمع التكبير يدع أن مأموما ولا إماما ولا متفردا لمصل أحب ولا ( القافص 

اووصفت مما ثيء مجن رامه رفع ولو اوخمأ من رير إذا الحمد لك وربنا حمده لن الد سمع وقول 
ىيقضه لر موصعه ى التكبر رك وإذا ووصعه الراس رفع بعد يكر أن عليه يكن لر تكبير يلأ وصمه 

منوأعرفه الثؤيهل من وسمعته الكتاب من الوصع هذا من فاني سلمان بن الريع أبومحمد ا)قال غيره 
راموهو:لاك نه فكان ابتدأ؛التكبيرفائ يركع أن الرجل أراد وإذا الئاض( )قال الشافعي٠١ كلام 
مماقا امتوى إذا قال م القلع ع رافعا حمده لن اش سمع قوله ابتدا الركؤع مجن رامحه يرفع ان اراد وإذا 
معهوى م قامما التكثير ابتدأ ليسجد هوى وإذا الحمد ولك ربنا حمده لن اق سمع قوله من ونخ 

عليهبكن ب ساجدا التكم بمة وأم ولوكثر التمجير آخر ر نخ وفد الجود إل ينمى حش ابتداثه 
حىالتكبر ابتدأ الجود مجن رأسه رفح فإذا التكبير مجن نخ وقد إلا يجد لا ان إل واحب ثيء 

ىهكدا م للجود تختما وهو واعه قاعدا التكثير ابتيا ليجد ظوى فإذا قضاه وقد جالسا ينوى 
بينابالتكبير جاء فإذا محدفه ولا بملهله ولا يبينه أن محن وصفت ما التكثير ى ؤيصغ صلاته جميع 
ركمن وكيلك صلاته يعد ب حمده لن اش ّع وقوله الافتتاح تكبيرة سوكا التكبير ولوترك أجزاْ 
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إلاثث؛ا م|ا يالقام يريد لا وجل عز ش خالصا إلا صلأتهكلها تكون ولا نمره انتظارأ ثى» الصلاة ز
وجل•عز *و 

اوخمأس الراس رغ عند اهول ياب 

رفعهمعنل والتفرد والمأموم الإمام ؤيقول قال الثافص أحمنا قال الريع احتلنا 
وإنالحمى وللث رأ؛نا محال اتمها قاتلها مجما نخ غاذا حميم لن اش "؛ع الركيع من رءوصهم 

اربهبما امحدا، الأول والقول اكض ربما الحمد لك ولوثاو الحمد للث ربا م قال ثاء 
وانإعادة أدب ب له سمع الد حمد •ن محبوقال إل احب محبملم عله الد صل اش رمول 
قالالريع احترنا إل احب محبمز عليه اش صل ابد يرٌّمحل اقتداء حمده لن الد سمع يقول 

موصعن جرج ان عن ك ين ؤسر رواد أ؛ى بن اتحد همد أحهمنا قال اتاض أ-محرنأ 
عنراغ امحا ين اب ب عن الأعرج الرحمن همد عن المضل همداس،؛ن عمة،عن ين 

محاالركمحع من، رامه رقع إذا وبملكان عليه اذٌ صل اش رمول ان حنالب اى بن عل 
ثئت*ا وماوء الأرض ومز،ء السموات ملء الحمد للمث ربنا اللهم ؛ قال المكتوبة الصلاة 

عليهإعادة ولا له ذك ثيثاكرهت يقل ول؛ ؤيرثع يزكع ان عل يزد ب وإن بعد ثيء من 
سهو.سجود ولا 

يابك؛فاكامسص

ينعن عجلان بن ممد عن محمد بن ١^١^ أ-محرتا قال اإشاقس أخمنا تال الريح أخ؛ر؛ا 
علراحشك ه-بمل ركت فإذا : لرجل قال للحر عله اش صل الغي ان رافع ابن رفاعة عن بحى 

رثالمفاصلها ال العغلام ترجع حى رأسك وألح صيلث■، فانم رفت فاذا لكوعك ومكن ركشك 
تاممامتدل ان دون ثيء الركؤع من رامه رفع إذا قامما متدل ان قدرعل مصليا محنكا ولا القافس( 

رامهولورفع القاص( محزنه)قال ولر الاعتدال دون القيام من القياموماكان عل يقدر ممن كان إذا 
متدلحى بالجود متد وب متدل حى فقام عاد ميء وٌلرحه مجد م اعتدل يكون أن فثك 

الامحدالممغه علة له فمنحت ليجدل ولولب صلاة من \وكوة يتك متد لر ينمل لر ؤان نله قامما 
عنهالعلة ذمحبت ؤإن الاعتدال يقدرعل ممن يكن لي لأنه صلاته مجن الركعة تلك، عنه أجزأت ذسجد 

حىيممه الدكا الجود عمل ى بدخوله كله القيام ييع لي لأنه معتدلأ يعود أن فعليه الجود قبل 
لماإلا يقوم أن له ولا عليه يكن لر يصٍرماجدأ ميما محه ذمت وان الاعتدال عل يقدر صار 

لرةا،ا اعتدل ؤإذا عليه ليس مجا صلاته مح، زاد الهولأنه مجود فعليه فعل وإن الركئ مجن يتقبل 
٢١١وعوفيه التكبيرفءوكا ى أويأخد ماجدآ ، ٤٠٢م القول له أحسن،  ١٠يقول حى يتلمنؤ له أحب 

منالقراءة لأن وقوله الخ يمل أن إل عن محرف ولعله المح ى يصزرااخكذا أن وبعد قوله )١( 
القياملوأطال ما بخلاف والأصل النامح من مقط لثيء علة ولعله أيضا فيها كذا الصلاة عمل 

.، ١٠١١^■لأن بالقراءة 
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اث■، أر رّ '.٠؛'. أوكر ذلك عن التكمو أخر \إتكو؛روان انقضاء ح ماجدآ الأرض إل يصل أن 
يدعواوجل عز الد ذكر النيام ولول٠لال للمهوعليه مجود ولا إعادة ولا له ذلك التكبيركرهت 

عمنعن القراءة للمهولأن مجود ولا إعادة ولا له ذلك كرمت القنوت به ينوى وهولا وماهيا 
سهواعله يوجب يلأ قيه زاد فان قراءة غير ذكر *رصع الوني( وهذا المحبم^( هدا ضد ى الملأة 
عملمن معدود عمل القنؤت السهولأن مجود عاليه كان القنوت يه ينوى القيام اٍنال لو ولذلك 
السهو,عليه أوجب عير.عؤصعه ى عمله فإذا الصلاة 

الجودكيف باب 

يكونم ماجدا مكانه ؤينحط مما ١٠التكيبر يبتديء أن وأحب الثاهص، رقال تال الربح أخمنا 
نكشهنل أؤديه ديه نل وجهه دب وإن وجهه م ديه م ركشه مه الأرض عل يفح مجا أول 

قدميهوصدور وركتيه وكفيه وجهه مع عل ؤيجد عليه مهو مجود ولا إعادة ولا ذلك كرهت 
عتاصابن عن أبيه عن طاوس ابن عن عيينة بن ممان أخمنا تال الثاض أخرنا تال الرح أخرنا 

وج٢رتهقدميه أصاح ؤأؤلراف ورقنمتيه يديه مع عل منه يجد أن وّلم عليه الله ًل الض أمجر تال 
علأعرها م ج-رته عل يده قوي ءلاوس ابن فيه وزادنا سفيان يال والثياب الثعر يكفن أن ومي 

مفيانأخرنا قال الثافص أخرنا تال الرح أخرنا واحدا هذا يعد أبى وكان أنفه محيرف بلغ حى أنفه 
يجدأن أعر ؤصالم عله اش صل الني ان عباس ابن عن بمدث ءلاوّا دينارسمع عمروين أخرنا تال 
ابنإيراهم أنصرنا قال الئافص أخرنا تال الرح أخرنا ثيابه أو معره يكفن أن وءس مع عل عنه 

الماسعن وقاص أبى بن معد بن عام إ؛راهبمَعن بن صد عن الهاد بن همداش بن عن.رد صد 
وجههّبعةٍاراب معه ّجا. المد مجد »إنا يقول وملم عليه الته صل الّثى ّءع أنه الهللب همد ابن 

وراحتيهوأنفه جبيته عل يجد أن ومنته الجود فرض وؤال ( الئافص )قال وقدماه وركيتاه وكفاه 
أنصرناالجود هوي ابيية لأن وأجزأه له ذلك كرهتا أنفه دون جهته عل مجد وإن وقدميه وركبيه 

ملن بمنى عن همداش بن اسق أخرني قال صد بن اراهم أخرنا تال الثافهم( أخرنا قال الرج 
اعرؤملم عليه الد صل الله رّآرل ان مالك ين رافع ين رفاعة اوعز رفاعة عمه عن اب عن خلال ابن 

فيستويؤيكبمر رأمه فيرفع يكثر م مفاصله تهلمثن حى الأرض من وجهه ممكن أن مجد إذا رجلا 
لرفإذا مفاصله وتطعثن بالأرض وجهه ممكن حتى ماجدأ ويخر صلبه يقم حى قدميه يثى قاعدأ 
ذلكجميعهاكرئط دون جئته بعض عل ولومجد ( الثافص قال ) صلاته تم ل؛ احدكم هدا يصغ 

سم>خالحبية لأن يجزه نإ جئته دون أنفه عل ولومجد جئته عل ماجد لأنه إعادة عليه يكن ول؛ له 
علأو خده عل ولومجد ياوتيل ومقاريته ثبا لاتصاله الأنف عل أعر واش مجد وإمما الجود 
الأرصنحبته مجن ميثا بمس وام رأمب عل ولومجد الجد عوصع الحبية لأن الجود خزه نأ صدغه 

ولوتعال اض شاء إن الجود أجزأه الأرض جهته مجن شيأ قاس رأمه عل مجد وإن الجود ره حنب 
ولومجدعذرا ذلك فيكؤن جربما يكون أن إلا الجود يمزْ ب ضره أو وب ودونيا جئته عل مججد 

جئتهمجن وثيء ماجد لأنه ذلك أجزأه الأرض عل جئته من شيئا قاس مجتخرق ثوب وعلتيا علتيا 
ومجدأورد حر من وئرُمجا يفعل ب فان والحر الرد ى الأرض راحتيه سانر أن وأحب الأرض عل 
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ثكونأن أحب ل رتمب ى أحب،داكك ولا الفاض( مهو){ال مجود ولا عليه إعادة يلأ عنيا 
أرأحدا أعر لا لأءى ثسآ إل؛؛اب عن وكبته عن يخنف أن أحب ولا الثياب مترتن وكبماْ 

ولاالأرض إل يندبن يفضي أن *تخففا الرجل ؟ن ب إذا وأحب الأرض إل يربب يالإضاء 
عندب اومز الأرض إل يرتمب اقضي فإن والأرض فدب ين المحلان لحول عتيحلأ يمجد 

الفاض()|ال الأرض إل يندب يفضى دلا عتخففا عنتملأ بمجد ند لأنه عليه ثيء فلا الأرض 
ؤركونءل؛أا أُرته؛السجود المحا أعضاثه جمح عل يجد أن عليه يكون أن أحدهما ؤو.لأ0 هدا وى 

ؤإنعانيا ينع الجود اصم لأن فجنيه عملية عالهاكلها بمجد أن ك أن ى الوجه غيرحكم حكها 
إيقاعهعل وهويقدر الأرض ؛وأنمها نلم جببحه ترك إن فال هدا فال فن  ٢١٠بثيء دوما محولا لكنت 

علمجد وإن بمجد ظم ذلالث، عل يقدر وهو الأرض يو؛نمها ناير جمته ترلت إذا جدكا ي فر الأرض 
يديهيبعض الأرض وإن ■حروفها عل سجد إن وكيلك بعلوما عل الجود لأن محنه م ؛لهركب 
ىهدا وهكذا احزاه مسليا حمته عدا ما عل آوسجد ؛عضه،ا آو راحب أو يضما أو اصايعما 
أوحمته عل مجد إذا أنه الثاني والقول الحديث يوافق مذهب وهدا الثا؛م، قال ر والركبمن القدعن 

اهدؤمول وأن تعال اهد تعبد الوجه قصد يالجود قصد نحا إ لأنه أرأه سواها مجا دون مما ّىء عل 
يارولر الوجه يكشف أر وأنه وبصره سمعه ؤثق حلقه لليي وجهى سجد تال ؤبملم عليه اش صل 

فامن،وجهه عل انقلب م جده يعض عل مضل ليجد هومح، رجلا ولوأن فدم ولا ركبة بكنف 
الجودأجزأه الأرنحن جمته قامت يريده ولواننلبإ يرده لر لأنه المجود حدا يعتد لر الأرصن جحته 

يريدهوكا ولو سجودا له حدا يعتد لر جعته عل فوير مجودا يريد لا وجهه عل عوكا لو وهكدا 
سجدإذا محزيه ولا الجود أجزأه الجود إرادته غير ارادة بمدمحث، فبر ارادته عل وكان الجود 
فبجيينحهل م مجفصاله إل عضومنه "كل يعود حتى قاعدا نوى يم رأمحه يرفع أن إلا الأمحل الجدة 

زكلوعاليه راق بن رفاعة حديئ، مجن وصمن، سجدة،ل١ يعدها لر هذا نل الثانية سجد فان الثانية 
الاعتدالمن فيه فعليه الصلاة ى ذ'كرته وقيام ركعة وكدالثا'كل وصمن، مجا الصلاة من وسجدة ركعة 

.وصمتؤ ما والفعل 
المجردى الجاو باب 

بنحميد أبى عن سهل بن عباس عن بكر أيى بن عدالته روى نمال اش رحمه الثاض( )قال 
مؤلصالح وروى يديه بن جاز مجد إذا لكن وسلم عليه الد صل اتل رمول ان الماعدى صعد 

بدنهمحاى مما إبمليه بياض يرى مجد إذا وساملكن عليه الد صل الته يبمول أن هريرة أيى عن التوأعة 
نالد عبيد عن الفراء قيس بن داود عن عينة بن سفيان أخثرنا قال الثافص أخثرنا فال الريح أحم.زا 

سكأوالهرة ممرة *ن ياللاع وّي علته اُنه اّثصل رّّول رأيت فال أيه عن، اٍل؛خزاهم افرم بن، عبدالد 
أنوالتخؤية متخؤيا يكون أن للماجد أحب وهكذا ( الثافص ر؛ال إبمليه بياض فرأيت ماجدا الريع 

منكبيهنحنه يز مجا عليه يكن ب إذا حش جنبيه عن وذراعيه رقمه محاز وأن فخذيه عن صدره يرفع 
ولكنهمحدودب ولا يلهره ؤنرفع رجليه ومحاز ؛الأحرى رتجه إحدى ؛لصق، ولا إبمليه عمرة رأيت 

.مصححه كبه وليحرر. المخ ى ااحكذا فال هذا فال فن فوله )١( 
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دالخئمحعابموس ض وذلك منإ عنه تجا بما إعادة صهوولأ سجود نوجب ولا خلافها عن ونمى ما 
صهو.مجود ولا ياعأدة ثسا عذا من ترك ُن نأر ولا والوقارفما الصلاة عل والإنال 

وطمعيه اه صل الض عل و(كلأة اكفهد لأب 

النبعأ؛ى عن معد بن الليث عن حسان بن بمي أخثرنا ء1ل الثاض أخبرنا *ال الريح أخثرنا 
اكشهدملمنا وسم عليه اش صل اش رمول ٠الكان عباس ابن عن ج؛ثروءلاوس ابن معيد عن ا،ش 

ور"صةالني ما؛ عليك ملام ش الخليبات الصلوات اياركات التحيات بقول فكان الهران لمنا مي 
)فالالد رمول محي ان وأمهل اش إلا إله لا أن أشهد الصالخثن اش عباد وعل علنا ملام وينكاته اش 

محلفةأحادث التشهد ى رويت ويد نقول وحدا الغاض( ر؛ال حان بن بمي وحدساه الريع( 
الصلاةوحل عز اث زض الغاض( هال)|ال الربع أحرنا أكلها لأنه إل أما حدا فكان كلها 
عليهصلوا آموا الدين أ-أا النىٍيا عل يصلون و،لأثكبم الد إن I يقال ومم عليه اش محل رموله عل 

ووجدناالصلاة ى منه أول موضع ى عليه الصلاة فرض يكن فلم الغاض( )|ال سبا(( وصالوا 
ومرعله اش صل رموله عنغ الصلاة أن عن ومحقت بما ومحلم عليه الد صل اث رمول عن الدلالة 

محمدين إيراثم أخثرنا فال أخثرناٍالثاض فال الريع أخثرنا أعم تعال واش الصلاة ى فرض 
نصلرمول يا نال انه عنترة أيى عن الرحس همد ين ملمة أنح، عن بم بن صفوان حدثك، 
وباركإيراعم عب، صليت محمدكا ال وعل محمد عل صل اللهم I قال؛ولوا الصلاة ى يض عليك 

فالالثافمى أخثرنا قال الريع أخثرنا عل، تسلمون م إيرامحم عل باركت محمدكا وآل محمد عل 
شأمح، بن الر"ًم>، مد ءن، عجرة ؛>، كب  uiإبض ين معد حديؤر قال محمد ؛ن، إبراعم أخثرنا 

وضمحي عل صل اللهم الصلاة ى يقول انهكان وملم عليه اش صل الني عن عجرة بن عزكما 
والإ؛را*يم عل باركت صدّي وال صد عل ويارك إبرامم وال إ؛را*يم عل صلثت صدكا ال 

التشهديعلمهم وم٠امك١ن عليه اش محل اش رمول أن روك، فمحا ( الفاض )قال محيل حميد إنلئ، إيرامم 
واشبجز إ الصلاة ز عليه يصلون كيم علمهم وملم عليه اش محل اش رمول آن وروكا لصلاة اى 

الّي،عنا فتا،ا والخثر واجبة غير وملم عليه اض صل الني عل والصلاة واجب، التشهد نقول أن اعلم تعال 
آزيتعرالفرائض عليه وجت ملم كل فعل الغاض( )قال القرآن فرض نيادة وملم عليه اش صل 

اشصل، النمح، عل رمل فحا يتنهد ب صلاة صلمح، ومن وملم عليه اض محل الني عل والصلاة التشهد 
اوصلومم عليه اش صل الني عل ولريصل تشهد وان إعادنما فعليه التشهد بمن وهو وصم عليه 
بممماعللا وإزكان حميعا يممعها حتن إلاعادة فعابه يتشهد ولر وملم عليه اش ّز، النمحا عل 

وّروإذاعله اش صل، النمح، عل تشهدوصلاة يامم 1نى بان إلا يجزم ولر منحا أحن بما أل وجهما 
اشمحل الني عل والصلاة والتشهد حميعا ضا الإعادة وعليه مدت ركيحا فاءفلهاأوءمد أحسنرما 

التشهدترك إن ، اخر وتشهد أول تيهي تشهدان. المح غير صلاة كل ف الأول التشهد ذ ا ١ ١ دّارم عبه  السهومجدتا وعليه عليه إعادة لا صاما الأول التشهد ى ؤملم عليه اش صل الني عل والصلاة الأول 
•تأ*)، النامح نيادة عن ولعله ، النسخ ى كذا الأول التشهد ى ؛وله )١( 



نتثهدزيا إياه تركه يكون أن إلا الصلاة إعادة فعليه أوعاعدا ما*يا الأخر التنهد ترك ومن لركه 
اشصل الشى عل والصلاة التشهد ؤيش اوعده عنه مها به إلا صلاة أ>دأ غزى لا واحد *ذاكاله 

منتبله ماكان عنه يض ولا إعادة محاحيه عل يكون ولا تبله التشهد عن الصلاة آخر ى ومن عليه 
مثالئة ز معب تنهد م معه فتنهد ثانية ي يتشهد الإمام وأدرك ايرب مجن ركعة ولوفاتته التشهد 

اكىعل والصلاة التشهدة ترك م  ٢١١مرات ثلاث ايرب فى تشهد فد فكان الئالثة فى لفه تشهد 
النيأن اكشهدين ض زقت داتحا التشهدن مجن مجضى ما عزْ لر صلاته آخر ى وّام عليه الد صل 
الدىالأخر التشهد أن علمته أحد يختلهن للهوول؛ فجد محلى فلم الثانية ى قام وبمّام عليه افه صل 

ولوالئا؛ص( ؤ{ال ابلوس إلا منه ؛يام لأحد ليس أن ى الأول للتشهد محالف الصلاة س يه يخرج 
ايديمول محمدا أن إمهد اش إلا اله لا أن أمهد لد التحيات يقول أن عل التشهد ى رحل يزد لر 

الديمول عل وصل الصالخن الد ء؛اد وعل علينا الملام وركاته الد ورحمة اليى ت1ا عليلث الملام 
لصموصلم عله اش صل الني عل وصلاة تشهد باسم حاء ند لأنه إعادة ارعليه ولر ذللث له كرمت 

يختلعفلا واحد لففل والثانية الأيل ى والتشهد الد عباد وعل و؛الم عليه اهدٌ صل اأدٌ يبمول عل 
يركولا صلاته من ركه موصع وإزكان تشهد الإمج١مكا مع تشهد الإمجام مع ركعة فاتّه مجن وكذللث 
التشهدعن مها وإن الإمام يقوم حن وتام فدرعليه بما تشهد حالما الإمام ادرل وإذا حال ز التشهد 

ثع ٢٢١التشهد لوترك وكدللث عليه إعادة فلا صلاته اخر ى وتشهد الإمام تشهد جمع محخ لإُام اع 
علوالصلاة التشهد محزنه بان التشهد محزنه مل ومعي اجزاته صلاته اخر ى ؤتشهد مقرئا الإمجام 

التشهدفذكرت الخالات يعص ى اقتصرت ؤإن الأنم دون أحدهما محزيه لا دصلم ءل؛ه الله صل الني 
ملمموفان وتشهد سلم لر الإمام صلم *حى الأخر التشهد عن مها الإمام مع الصلاة ولوأدرل منفردا 

ومجدوتشهد حلس م فكر لحل زب وإن الصلاة أعاد محرحه بعد  ٢٣لخرج؛صاييا لإمجام اع 
.٢٤١للهووملم 

الخولوترك صلاته غن اعلم والد والوجه ّقْلا منا ولعل المخ ى كدا التشهد ترك م نله )١( 

ام-كتهالنامخ من زيادة الإمام ع لفظ ولمل المخ ى كذا منفردأ الإمجام مع نله )٢( 
مصححه.

ويعدواللائق عطف بغر بعد الأم نسخة ى وقع كدا ; المراج فال محرجه بعد فوله )٣( 
القربنقيص العد مجن ماض فعل بعد آن بيان ومراده ام- زب وإن ذللث بعد فوله دليل محرجه 

مصححه.ا*كتبه عهلف ال ومحتاج 
الثقةاحرنا فال الشاقى احرنا فال الربح ا"مّنا اكشهد٠١ ى باب را الحديث اختلاف وى )٤( 
هماس؛الابن عن جمر ومجعد.ن ءلاوس الزبثدعن اى عن مجعد بن لث عن حان ابن وعومحى 

ا.الباركاتالمحيات يقول فكان القران ص المورة يعلمنا التشهدكا يعلمنا وملم عليه اش صل الني "كان 
•^^١٠٥١١الد عباد وعل علينا ملام وركاته ايد وؤجمة المى أتأا ءليلثs ملام فم العلمان الصلوات 

)؛الحسان ين محي به حدثنا هذا الريح، )فال الد رمول محمدا أن وأشهد الد إلا إله لا أن أشهد 
=صلاشءليهوّل المى عن جابر له"ءن باساد نابل بن أبمن روى وتد تعال افه رحمه الثازس( 

١،,





النامالرجل أراد وإذا إعادة عيه ثكن م الأول التشبمد انمل ترك إذا ممنا بذا الغاض( ر؛ال ذلك 
بجتهما فجلس عاد مص بعدما ذكر ؤإن للمهرعليه سجود ولا جالؤمه عل م ذكرجالما م اثنمح، من 

مجدتنومجد فتنهد فجلس ماد الأخر ابداوس من قام المهوفإن مجود وعيه فاكا سم أن وبن 
الصلاةمن ثيء عن ّءا لوكان تدرما فرسا انصرائ انصرف نازكان ؤانحرف لولأم للمهووكدك 

ولرمثى ولوجلس الصلاة امتانف أبعد للمهووازكان وسجد التشهد فشهد للهورجع ومجد أممه 
لأنالصلاة اعاد فيبعد ؤينصممحا سلم حى يتثهد ولر الاحرة ى جلس ولو للمهو بد يتثباد 

لريقرا ولر قدرالقراءة لولأم ئيتاكا التنهد معه يكن لر إذا الخلوس يصنع ولا موللتشهد امما الخلوس 

وإذاكانوسلم عليه الد صل الني عن ولفنله صحيحه ى •ستم فآخرجه الأثعرى مو؛ّى أى دت حء 
الدورحمة الني عيك اللام ش الصلوات اكحيات ٠ احدكم فول أول مجن فيكن القعدة عتل 

وأماI( ويبموله عبدْ محمدا وان اش إلا إله لا أن أشهد الصالخن اش عباد وعل عينا الملام وبركاته 
إذا٠ وصب عليه الد صل الني عن معود ابن إل وملم؛امنادهما البخاري مأّغرجه صعود ابن حديث 

ومكانهالد ورحمة الني إحا عليك الملام والملمات والصلوات لد اكحيات فيقل، احدكم صل 
أفارما وأما ويبموله ءبدْ محمدا أن وأشهد افه إلا إله لا أن أشهد الصالخن ائته صاد وعل عينا الملام 

نحىبن نحى موؤلآ ز رونناْ فقد التنهد ش عم ا.ن يواية من مالك مع اختلافه ذ الشافعي إيه 
الديم ؤيقول يتشهد عركان بن عبدالد أن نافع عن مالك عن الصلاة ى التشهد رجمة تى 

الدعباد وعل علما الملام وزكاته اش ورحمة عل الملام ته الزاكيات فم الصلوإت لد التحيات 
ويدعوالأوكن الكعتن م محدأ  ٠٠يقول اش يبمول محمدآ أن وشهدت الد إلا إله لا أن شهدت الصالخن 

يدعوم التشهد يقدم أنه إلا أيما صلاته آخر ى جرى ياذا له بدا مما تشهده محي إذا 
وعلعلينا الملام وبركاته الد ورحمة التي عل الملام فال يسلم ان واراد تشهده نحى فإذا له بدا ما 

وقولعيه رد ياره ص أحد عليه ملم فان الأمام عل يرد بمنه عن عيكم الملام الخالخن الأه بمال 
ينثمى ز،»وء1أ رؤيناه عمرما نقول عص إل؛ول الربيع يخاطبا وخالفته ; تعال الد رحمه الشاض 

همدبن انرحمن همد عن اا>مح ين عروة عن شهاب اين عن مالك عن الذكورة الرجة ى نحى 
التحياتا! ؛ولوا يقول التشهد الناس ملم الضر وموعل عته اش رصي الخيأب بن عمر ّءع انه القارى 

الصاضالد عباد وعق علينا الملام الد ورحمة الني أما عليلتؤ الملام لد الطيبات لد الزا؛ئ؛ات لد 
ؤلريقس انيطا ى زؤيناه عاتثة تشهد وأما ر ويبموله عبده محمدا أن وأشهد الد إلا إله لا أن أشهد 
عيهافه صل الني زؤج عاثثة عن ابجه عن القاصم ابن الرحمن همد عن مالك عن نحى ين نحى 
الدإلا إله لا أن اشهد ش الزاكيات الصلوات الهليبات التحيات )) تشهدت رإذا تقول كانت، أما وملم 

I(عيإكم الملام اتحالخن الد عبأي وعل علينا الملام ورصوله عبده محمدا وأن له ك أشلا وحده 
اخرمانه محمد ين القاصم عن صمد ابن نحى عن مالك عن همه رؤينار بما عدا نحى ين نحى أُقب 

الصلوات.؛اطيبات التحيات ء تشهدت إذا تتول و؛ّاامكانت عليه الد صل الني زؤج عاثشة ان 
ورحمتالني  ١١٠١عليك الملام ورموله افه عبد محمدا أن وأشهد افه إلا إله لا ان اشهد لد الزاكيات 

نالهالذي عمر نشهد ى تقدم وما ا عيكم الملام الصالخن الد عباد وعل علينا الملام وركاته الأم 
•العتمد انه تقدم ١^١٠۴ تحتترى لا اما عل يدل وعدا وبركاته فه يس الضر عل 

١٤٣



كبموجالساو؛رأ ت؛زْكا ؛ آومتهاصرمرجالس أوراكع الأ'؛موءوئثم التثهد ولوتثهد القيام بجزم 
علانملأة ى عزى، لا يكذلك التثهد ى عزى، لا ك U ذكل اشام بملق ممن إذاكان ز0 عب 

علالصلاة ولا وسب علته اش صل الني عؤ، الصلاة من التشهد يمركاء ولا دّلم عليه اش صل الحم، 
٠جميعا بط يال حى التشهد ،ن وّلم علته الد صل الني 

اضلأةر واللام والاخرين الأولى الرممثن ر هدرابموس اب 

أبىبن معد بن محي بن اسمعيل أ■؛صنا قال ابراعم أخمنا تال، اكاض أخم_نا هال، الربع أخثرتا 
منهانخ إذا الصلاة ى طم و،ّاام عله اش صل الني عن أيه عن صعد بن عام عن وناص 

عدبن إ؛را*بم بن ّعد بن !برابم أجرناقال الثافكا أجرنا تال الره أجرنا بمارْ دعن بمنه عن 
الدصل اش رمحول قاوكآن أيه عن معود ين عيدالد ابن عسلة ابى عن أيه عن عوف بن الرحمن 

عدامحي القاض( )قال ، ١١يريد داك تال حىيقوم تلت ارصف عل اركعتزكاب ز وّّام علته 
علهالد صل الني عل والصلاة التشهد عل الأول الخلوس ى يزيد لا أن عل دليل أعي تعال والد 
اركعتنى إخفاقه وصف وإذا )قال( للهوعله مجود ولا أعادة ولا فازكرعته امء و؛دللث، ومر 

الأولينى قدرجلومه عل الأخريى اركتن ز زيد أنهكان عل دليل أعبر تعال والذي قيه الأولين 
وتحميدهالت ذكر وّام عليه الد صل الني عل والصلاة التشهد عل يزيد أن مصل لكل أحب فلذللث 
منإ؛ل الاحرتن الرتحتن ى إماما إذكان ذلك نيادته تكون أن ؤأرى الأخثرتن ارتحتن ى ودعاءه 

انوارى )قال، خلفه عمن للتخفيف قليلا فيه وم1م عليه الد صل الني عل والصلاة التشهد قدر 
بهمهوأويخاف إل ذللث يخرجه لر ما اطال ما أكره ولا ذلك أكرمن وحده إذاكان جلومه يكون 
ذلكومركرمحت عليه الد صل الني عل والصلاة التشهد عل الاخترتن اركعتن ى يزد لر وإن مهرا 

والقراءةوالتيح التشهد يزيد أن للأمام حال كل ى ؤأرك، )قال، عليه إعادة للهوولا سجود ولا له 
وكيلكيزيد أو عليه ما يودكا أن بلغ قد لسانه يثقل ممن وراءه من أن يرك، ما بقدر ثيثا نيا أويزيد 

بمحول بن عبداش بن عبيدة أبو مقطع عدا معود ابن حدي، ت البلقيي السراج قال )١( 
والرمدىداود ايو اخرجه والخدين، كتيته اسمه ؤيقال عام اسمه قال عبيدة وابو ميتا ايه مجن سمع 

والترمذيمعود ابن عن عبيدة أبى عن إبرامم بن معد عن ثعية عن حفص عن أبوداود • والناى 
حنحديث الترمدكا وقال إ؛راءيم بن معد عن ثمة عن داود اتى عن غلان ابن ممود م، 

سعود،ابن عن هميدة أبى م، أبيه عن ابراشم؛ن.ّعد عن الأالقا؛ى أيوب ن الجم عن دالناف 
؟صيتا عبدالد من يذكر عل مألته ت مة عمروبن فال وتد وءو*نقطع الثامحى به احتج فان 
إن: الترمذي قال للخروقد عاصيا نلالئ٠ خلان،كان نلالئv ز ينقل ب إذا أنه فالخواب لا، : قال 

علتشهده مجن مالك؛ رواية من مدا يخالم، عمرمجا ابن عن مبق لكن العم اعل عند عدا عل إب، 
عمرورواية وتحمل ممكن فماعه منن مع ابن وأبوعيية معود بن عيدالد مجان، أنه روكا داود أبا أن 
•حاما ثد،ء عيا مْ بن، 



فجاءينمو وإن؛ والثقل الكمروالضعف لدركه يتمكن أن والرفع الخفض وى القراءة ى له أرى 
.عليه اعادة للهوولا مجود ولا له ذلك الأشياءكرت يأتض عليه مما 

الملأةش اللام اب 
بنمحمد بن إّاعل أجري قال محمد بن إيرام أجرنا قال الثاض أجرنا قال الربح أجرنا 

الصلاةز يسلم أنهكان ومي عليه الد صل الني عن أيه عن معد ين عار عن وناص أيى ين معد 
أعلعن غيرواحل اخرى قال الثاض أخثرنا تال الريح اخثرنا  ٢١يساره'وعن بمه عن مما نخ إذا 

قالالربح أجرنا رآ؛ مثله وٌام عله اش صل الني عن أبثه عن معد بن عام بن إماصل عن إلخم 
عنيخت ين ااوم1ب عيد عن عبدالتد ابن اصحاق عن محمد بن إ؛راهيم احترنا تال الثامى احترنا 

محاضيرى جى بمارْ وعن بمنه عن بمي كان أنه ومد عله اش صل الني عن الأصقع ين واثلة 
"عحأنه عل أيو أخثرنا قال محمد ين إ؛را*يم أخثرنا قال الثافص إجرنإ قال الربع أخثرنا  ٢٣١خدْ 

بمهعن صلاته من نغ إذا كان؛سلم ومي عليه اش صل الني ان ايه عن محدث مهل ين عباس 
عمروبنعن جرج ابن عن اتحد لعبد سلم أخثرنا قال الثاض أخثرنا تال الريع أخثرنا ياره وعن 
يسلموّزركان عليه اش صل الني أن عمر اين عن حبان ين وامع عمه عن بمي ين محمد عن بمي 
بنعمرو محمد.عن بن الزيز تمد أخثرنا قال الثاض أخبرنا تال الربع أخثرنا  ٢٤١ويارْ بمنه عن 

صلالني ان نني بن تمداث عن ومرة عمر بن تمداث عن رة تال وامع عمه عن حان اين عن بمي 
ينمنيان أخثرنا قال اكافس أخثرنا قال الريع أخثرنا ا أ ساره يوعن يه عن يسلم كان وملم عليه اش 

ونمعليه اش صل الد رمول ءنحايربن'مةقال'كاع القبطة ان عن ينكدام معر عن عيية 
وعنبمنه عن وامارييده عليكم السلام عليكم السلام شاله وعن بمنه عن يده أحدنا قال ملم فإذا 

ااترحم؛نهذه قبل الل الرحمة أول ى عليه الكلام تقدم الحديث عدا اللمى الراج قال )١( 
أ؛ىين معد ين محمد ين إّاعيل الرواية سْ ى وقوله تقدم ميركل أخرجه صحح حدث دعدا 

حدثمن أّهعه لر حديث عدا ت الزعرى فقال الزعرى عند الحدث هذا إماتمل ذكر وقد وناص 
؟سمعت وملم عليه ايد صل اٌ رمول حديث كل •' إماعل له فقال ؤبمل عليه اش صل اش رّّول 

الثلثأوعد الصف عند الزعرى فوقف ؟ فتصفه : قال لا، قال ؟ فثلثيه : قال لا، : ارهرى قال 
,تسح لر فا الحديث عدا اجمل إماعيل له فقال 

الناسخ،س عاروهوخملآ ين إماتمل عن الأم نخة j وقع هكذا اللقير السراج قال )٢( 
الصواب.عل الند وهوى الصواب عل روايتثن ى مبق وقد عار عن هوإّاعيل إمما 

مالاش رحمه الثافس غيركلأم ز عليه أقف ب عدا واثلة حديث ال؛لقينى السراج قال )٣( 
عويضمالوهاب عبئ والد ويخت وغيرْ ممن ين وثقه ثقة واثلة عن الراوي يخت ين الوهاب وتمد 

عوعنه الراوي اش صد ين وإسحاق الحروف ثالث تاء واخره انمحمة الخاء ومكون الؤحدة الباء 
•كافية قبله الذي الحديث من والحجة وهومروك، ا،لديى فروة أيى ين عبدالد ين إسمحاق 

•جرج ابن ال بامنادْ المقى أخرجه قلت : اللمى السراج قال )٤( 
يالحجة.قبله لليي وحكم اابيأفى إليه أمار ; اابلقينى السراج فال ره، 

الأمم'اجا ١٤٠



أولايكنىشمس خيل أذناب كأما ياديكم تو«ا؛ون يالكم ا*ا وصالإ عليه الق صل المحي فنال ثاله 
اشورحمة علكم اللام ثاله وعن ممينه عن سلم م فخذه عل يده يفح أن أحلكم يكى اوإمما 

يالإان *مل فنأركل نأمل كلها الأحاليث دبمذْ ( الثافص )؛ال  ٠٢١٠إلدُر درّب علتكم الملام 
*وسلم أن سلمن الأيام يسمحر إذاٍلم الإٌام خالف الممل ونأر أومنفردا م د .كان إ نبهتن 
عن•ن يذلك ينوى أن الإمام ونأمر اش ورحة عليكم الملام ممحإ واحدة همزكل ؤننول تليضتن 

أىى الإمام ؤثنوى المأموم ونامر؛ذللث يساره عن ين الثانية المليمة ونر الأيل التيه همر ممينه 
وانيفر. ب الاحرة ز نواه وإن ممينه عن الل الأول ى نواه الإمام بمذاء وازلكن الناحتزلكن 

بمديلأ الصلاة ل؛نطع وميا والناس الخفنلة عل علكم الملام وسبا النية اوالماموم الإمجام عن عزت 
اعادهيلأ سليمة عل امحصررحل ّهووإن سمجود عليه ذللث يوجب ولا صلاة ولا صلأيا ممإ واحد 

ينملل؛ ؤإن مم عاد حرفا عدا س لنص فان عليكم الملام يقول أن تسليمه ين يكفيه يا وأ؛ل عليه 
ىاعاده ولا له، ذلك كرهت الملام، عليكم : فقال يدأ ؤإن سب للمهوم مجد عاد قام حى 

. ١٢١الصلاة يقطع لا وحل عز الد ذم وإن الد ذم لأنه عليه، الصلاة 
الملأةئ الكلام 

واثلئ عن الجلد أنحا ن عاصم عن عيينة ن ّفيان محنا تحاف الد رجمه )؛ال 
الخيمةأرض ش أن نل الصلاة لعوز كبملم عليه اش آل اش رّول ءل ٢ ^١ ١١١٠ءن 
فرعليه فلمت يصل فوجدته عليه لأملمم أتيته الحجة أرض من رجم؛ا  ٧٠انملأْ /.ومفى بب 
أأمْ ص محدث اث »إن قتال أتيته صلاته محي إذا حى فجلست وءا ؛رب ُا ءل -رد 

ة١لالثاس أح^رن١ قال الريع أخرنا الصلاة! j تكلموا لا آن وجل عز الق احدث مما وإن يشاء 

*والمهلة وابن صحيحه، ى ملم أحرجه سمرة ين جابر حدينا : اللض المراج قال )١( 
اش.عبيد 

الملامى محزئه أنه النص عدا ًلار إن الأصحاب جمثركثثرمجن تال اللقيى السراج قال )٢( 
امافاخر صلاته تقطع لر قال لأنه الملام ى هذا محزيء لا انه النص هذا ءلا٠ر يل احرون وقال هدا 

لوجبالصلاة س يه يخرج لوم بانه الأول ايوحايد السح وائد الصلاة من يه ■مج يقل ول( قطع تا 
هذايان ائوحامد الثح ذُْ الذي عن ومحاب *وصعه غير همر باللام اى قد لأنه صلاته تيعلل ان 

فذمقولن فتها الماوردى ذم وقد *رصعه غير ى اصدره من بمخلامحا ملام انه عل عوصعه ى اصدره 
غيرنر واالو-جود قولين عل أصحاينا فخرجه محزثه لا آحر مرصع همز وقال، قال القديم إل ونبه هذا 

قدمإذا محزيء لا التك؛يرأنه هم، عليه نصر ما يالفلرإل أوطريقين وجهين ذللث إناث الماوردى كلام 
التكبير؛أخلأزا ملامايعد هذا بأن قوم ففرق قؤلهم مجفتضى عل هنا عليه نص وما الد أكثر فقال 

عندوهواشتمي أقرب الخوان وهوإل متله فالمض الحملة وعفير الخلاف ألمت س وعمم هذا ورجح 
الملامهل، عليكم بقوله حاطب يامحبارأنه عيه إعادة ولا الثافهمر قول ؤيكون المذهبج اممة من جمع 
عندفانه عليكم الملام الملام عند المصل قول للصلاة البهمر اليمر حتناب من يستثى انه واعلم 

عليكم.قدم إذا وكذك مجمل الخطاب 



رمولأن محه اش رصي ريرة أى عن مهمين ين محمد عن الخاى أيوب عن أنس ين عالك أخمنا 
؟الد رمول يا نت ام الصلاة انمرت اليدين ذو له محال اثنتن من انصرف وملم عله الد صل الد 

ايدصل اش رمول فقام نم ; الناص محال ذواليدين؟، ررأصدق وسلم عليه اش صل الد رّول طال 
مثلفجئ كثر م رفع م أوأمحلول مجوده مثل مجد كثر م مر ي اخرتن اثنتن نمل ومبر عليه 

الحصنبن داود عن ماللث، اخثرنا قال الثايس آخثرنا الريع؛ال آخثرنا  ٢١ريع؛م أوأمحلول مجوده 
وملمعليه اش صل الد رمول لنا صل ت يقول ءريرْ أبا سممت قال أحد أيى ابن مول مغيان أيى عن 

رمولفاقبل ؟ اش رمول يا ثن نام الصلاة انحرت ; ذواليدين طال ركعتن من العصرفسلم صلاة 
علهالد صل الق رمول '؛،؛ ١٠نم محالوا اليدين؟، ذو *أصدق طال الناس عل وّزا عليه اش صل الق 

الثافصأخثرنا قال الريح اخبرنا ؛ ٢١التسلم يعد وموجالس مجدتن مجد م الصلاة من بقى مجا وّلح 
حصنين عمران عن المهلب ايى عن قلأية ايى عن الحداء خالد عن الثقفي الوهاب عبا اخثرنا قال 
الخرياقطا، الحجرة فيحل قام م العصر من ركعات ثلاث ز وسلم عليه الد صل الى ملم قال 

فصلفاخر مال رداءه بجر مجغمبأ فخرج ١ الصلاة انحرت اش، رصول يا فنائي البدين سبط رجل 
إنٍحءاناخلفنقول ^١'$^ ٠٠القافص( )؛ال ملم م مجدمجدتن م ّام م ترك القك١ن ،، ١١٠١تلك 

يتأنمأن عليه وكان صلاته انقضت خمل فإن في؛ا لأنه وهوذاكر الصلاة ز للكلام أحد يعمي لا أن 
محنلقيت ممن بجالخا فٍه أعلم ل؛ مجا م وّلم عليه الق صل الني عل عول جمابن لحديث غيرها صلإة 
فتهافتكلم صلاة ش أنه أونى أكملها ند أنه وهويرى الصلاة ى تكلم ومن القانر( رقال العلم أهل 
وهويرىتكلم فايا الحال هده ى تكلم من وآن اليدين ذى ولحدين لالسهولماا ومجد صلاته عل ين 
ذىحديث مجعول ابن حدث يخالم وليس مباح الصلاة غير ى والكلام صلاة غير ى أنه 

القصل الق رسول ان عل اليدين ذى حديث ودل جملة الكلام فى مجعول اين وحديث اليدين، 
.الصلاة أكمل قد أنه وهويرى التكلم أو ، صلاةى لأنه والنامي العامد الكلام ين فرق وملم عليه 

هريرة،أيى حديث مجن الصحيحان أحرجه اليدين ذى حديث ; البلقيى المراح قال )١( 
أرسأبى ن وإسممل يومهل ن وهمداممه النعي ءلر.س من أيوب عن مالك حديث ر البخاري 
•وسياى العلريق يذا غم من سلم مواحرجه 
حديثمن صحيحه فى ملم أخرجه العلريق هدا من الحديث هدا I البلقيى السراج قال )٢( 

القعبد وهومول قزمجان اسمه ! غيره وقال وهب اسمه الدارقطى قال وايومفيان ما^؛٠١^١٧١ عن قتيبة 
ولكنالملام يعد يكون السهوللزيادة مجود أن الحديث -مدا الأخذ وضية جحش ين أحمد أيى ابن 

.هدا فيه يذكر ولر الأخذ بن فئ الثاخمى فان ها ذكر ما يتنجزة القول هدا يثبت لا 
واعادمجعول ابن لحديث فوله عل معملوف اليدين ذى ولحدث قوله ت البلقيل الراح قال )٣( 

،ذلملث عل نصوصه يمراتفقت لا اليدين ذى حديث ى مذكور الكلام وهذا الفصل لهلول العامل 
زانيةتكون أن الكرة فى بد لا وأنه صححره ما عل الصلاة بهللت الكلام إذاكر أنه من ذكر  ١٠وأما 
نمىومض الأنباء هذْ فى التطاول وتدر ألرمن مل الؤثطى ففي اليدين ذى حدث ز ما عل 

،الثافس ومراد ، عليه ورد اليدين ذا وسلم عليه الم صل الله رمحرل فيه كلم الذي الوقت قدر ركعة 
اازاثدءلذإلث.



الملأ؛ئ الكلام ر الخلال 

فإعدا وجمع الصلاة ز الكلام ى الناس بمص فخالفنأ تحال اش رحه الثافص( )قال 
الثافص()قال اخرين ومالتن الشاهد ح ابن ز إلا غثره شء ز علتنا جمعها ما حججا 
القرمول عن يرو لر وملم عليه اش صل اش محبمول عن ثان حدث اليدين ذي حدث يقول يسمعنه 

العماء ١١حديث من وعوأتت حارا( العجاء )ا حدث ومن منه أشهر نط شيء وسلم عيه الد صل 
الحديثذكر م مسعود اين حديث تال ؟ نسخه ما ; سلت مجنمؤخ اليدين ذى حدث ولكن جبار® 
زتتكلموا لا أن الق أحدث مما وان يثاء ما أمره من محدث وجل عز الق إن فيه الدى به يدأت الدى 

أولت: له سلت م تال  ١٢٣٠الأخرالحديثان اختلف إذا والنامخ له فقلت الفاض( الصلاة)ثال 
فوجدتهثال بمكة وملم عاليه الد صل الني عل مر مجعول ابن ان هدا مسعود ابن حديث ى محفنل 
المدينةإل هاجر م مكة إل ر-ح م الحبشة أرض إل هاجر مسعود ابن وأن ،<^ ١١فناء ى يصل 
وملمعليه الد صل الى عل مهود ابن مقام فاذاكان له سلت الفاض( )قال بل تال بدرا؟ وشهد 

وملمعليه الد صل الني أن يردى حصن ابن عمران ثمك١ن وصب عليه اش صل التي هجرة فبل بمكة 
هجرتهبعد إلا مجدْ ى يصل ا وسلم عليه الق صل الني أد، تحلم أليس مسجده مؤخر ى جدعا أنى 
بناصحليس مهود ابن حديث آن عل يدلك حمن بن عمران فحديث ت فلت بل، فال ؟ مكة محن 

رماأدرى فلا فال محبملم عليه اُنه صل النه محبمول بما صل • يقول هريرة دأبو اليدين ذى لحدبثا 
وأبوعليك يثكل لا الذي عمران حديث من الكفاية فيه بما بدأتا فد له ; سلت، هريرة، أبى صحبة 
عليهالق صل الني صحبت، أبوهريرة وفال بخيمر يثلم عليه اردٌ صل الب لبول صحب إمما هريرة 
بالمدينةوصب عليه اش صل الني أقام وفا ا؛ شك^تا أنا الريح فال ا؛ أوأربعا منن ثلاث بالمدينة وّام 
حديثيكون افيجوزان ، ؛وهريرة يمحبه أن ونل مهود ابن مقدم بعد بمكة أقام مجا ّوى منى 

محالفامسعود ابن حدين، ولوكان ; له وقلت، ( الثا،هم نقال لا I قال ؟ بعدم لما زاّخن، مجعول ابن 
صلأةكهوإذاز أنلث، تحب وأث الكلام عمد وكان قالت، الحمن'ي بن وعمران هريرة أ؛ى حدبن، 

وكانمحنرحا مسعود ابن حدبن، كان الصلاة نيت، أو الصلاة أكملتج أنلث، ترى وأنت، تكلمتؤ 
محوزلا أنه مجن ذكرت ما وجهه ولكن منؤخ ولا بناصح ليس ولكنه مباحا الصلاة و الكلام 
الميانواذاكان الصلاة تفد هكذا واذاكان الصلاة فى المتكم أن الذكر عل الصلاة j الكلام 

الصلاةتفد ب نيا انه نمى أو الصلاة قضى قد أن يرى بان مجباح الكلام أن وهويرى والمهووتكلم 
صتت،كيغ، هذا فاجمل قالت،( ) ببدر فتل اليدين ذا ن تروون وانم فقال إدريس( ؛ن، محمد )فال 

يعدإمماكانت، والمدينة الحمٍن بن أن عمر حديث، ى محبلم؛المدينة عليه النه صل التي صلاة أليح، 
وقدوصفت، لما حجة فيه أردت كان"ي إذا للئ، وليمت، قلت،( ر بل قال بمكة مسعود ابن حديث، 
رو؛مالذي اليدين أفذو رقال( عشرثهرأ تة ب المدينة محبملم عليه اللٌ صل الّءا مقدم بعد بدر كاث 

ببدروالقتول، الثدبن مديد أو اليدين فصتر ؤيقول الخرباق يميه ان عمر لا بمدر)فلحا( المقتول عنه 
الفاض()قال الأبء تفق اماكا وافق يكون أن يشه اسما كان ذواليدين ذوالث،الينولوكانكلأ،ّا 

أنهحش الحكم بن معاؤية إن I قال هى؟ وما ; قلنا أخرى حجة فلنا يذهبإ.ذهبه من بعض فقال 
ادمس مزكلأم شيء ف؛،ا بملح لا الصلاة إن وسلم عليه اش صل الله لبول فقال الصلاة ى تكلم 

١٤٨



ذكرتنهu والوجه مواء سعود ابن ثول مثل يروى إنما لك ولا ، iJUipمدا له فتاك الثاض( )لأل 
ذىأمر نل أمرمجعاؤية فإزكان عيه ونكلمالث لك ذللي فاليس ( ممن ) *وخلافه ظن، فإن ( ال ت) 

أومعه وازكال غير*ا ز يمااح الصلأة'ؤا ى الكلام يملح أن تولك ز ويلزمك فهومنؤخ الدين 
الدصل الى آن محك ولر انملأة ى محرم حمر الكلام بآن جاهل وهو حكت فما نكير فقد يعده 
زللكلام عامجدا تكلم أوأكرلأنه اليين ذى حديث مض مثل فهوى الصلاة ؛إعادة أمرْ وملم عله 

يحدث ى هدا ( قال ) الصلاة ى محرما يكون لا الكلام أن وهوجاهل تكلم أنه حش أنه إلا حديثه 
رتلت(تقول فا )تال( مما إزكازكا لك وليس ذكرته مجا عل إزكان فهوعالك رتلت( ذكرت 

فإنكمفقال إدؤيس، ين محي رقال اليدين ذى حدث محالف وغير مهود ابن حديث مثل إنه أقول 
)قلت(المع ز ولكن لا قال الأصل ز فخالفناه )ممن( اليدين ذى حديث فرغم حن محالفم 
وكلنعم قال التفرع فاخينا ننلرْ صعق ممن حالا اموا عندك الغس حالف ومن نصه ز خالفته قانت 

أصلهمن ولا فرعه مجن محن محالف ول؛ وفرعه أصله خالفى فأنت له فقلت محمد( غ؛رءعدور)قال 
حىفامألك )قال( محالفه لر مجا منه حالفنا أنا مجن قلت وقعا حلاقه ز عليك ما فعليك واحدآ حرفا 
صلمجن بعض له فقال انمن عن انصرف إمام ق تقول ما )قال( مل )قلت( لا أم أمحالفته أعلم 
أنهنهدوا والدين أخمْ الدى أمأموم أما ( فلت ) محدق فقالوا امحرين فال اثتتن من انصرفت ك معه 

الن4محل الني أن رويت قانت )قال( فامدة فصلامم صلاته يقض لر أنه من ذكر عل وهم صدق 
فقد)قال( احل ممن الحديث ى تدكره لر وإن حمر من معه قضى قد وتقول قضى وملم عليه 

افراقفأين )قال( وّّام عاله امٌ محل الق محبمول حال مفارقه إمامنا حال ولكن لا )ممن( خالفته 
علفرائضه ينزل وحركان عز اش إن له فقلت إدؤيس( بن محما> )قال والامجامة الصلاة ى حابيا 
فرصهبعض ؤيخفف عليه فرصه يكن لر  ١٠عليه فيفرض فرض بعد فرصا وملم عليه الد محل رموله 

و*وإلا ينصرف لر عليه.وملم اش صل اش رمول أن مسلم ولا أنت ولا محن نشك، ولا تلت،( ) أجل قال 
اشمن محادث الصلاة اقصرن ذواليدين يدر لر فعل فل،ا )ممن( اجل قال الصلاة اكمل قد ان يرى 

امالصلاة اصرت قال إذ مالته ى بينا ذللئ، وكان وملم عليه الد صل المى نمى ام وجل عز 
اجلقال غيره صال إذ اليدين ذى مجن وملم عليه افه صل الني يقبل ولر )قلت( اجل فال ، نين 

منصال يكون أن واحتمل مثله فثكون كلامه يسع ب مجن مال يكون أن احتمل غثرْ صال وبئا ( ال قر 
عليهرد وملم عليه الد صل الني يسمع لر ٣ عليه رد وّنم عليه اش صل الني سمع ولر كلامه سمع 
أمالصلاة أقصرت يدر ول؛ بقول ؤصلم عليه الد صل للنيى يستدل ل؛ أنه مجن البدين ذى مض ز كان 
ترىالأ جوابه علهم الغرض ان مجن التدين ذى مجن مض ومعناه فاجابه وملم عليه اث صل الني نمى 

)|للمحلابز عف ;نوا حق تكلموا ول؛ تكلم ول؛ قولهم فقبل أخروه لما وملم عليه اممه صل الني أن 
١٣٠ينقص ولا قعا دل فلا فرائضه ذاعن، وملم عليه الذي صل رموله وجل عز افه قبض ولما ( الئافم 

لبيانهء1لم يرده لا بن فرق هدا حضره مجن فقال وبينه بيننا فرق هذا فقلت ( الثافص )قال نم تال أبدا 
يمدلر الصلأة امر ى الرجل به تكلم ما قال مجن أصحابكم مجن إن فقال ( القافص )فال ووضوحه 

قدكالمتوقال الغاض( )قال ضنا قال U لا قلنا U علما الحجة إنما له فقلت الغاض( محلاته)قال 
قدله فقلن، أدريس( ن محمد )قال هدا عال العمل فال ولقد  ١٠٧احتج فا أصحابلئؤ من غثرواحد 
للش،حجة لا ما فلع فقلنا اجل قال غرنا بقول علينا  ١٧١حجة ولا مض له ليس العمل ان اعلمتلئا 
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وظلتثبوته ح الدين ذى حديث حلاقك ى أحطأت لقد له وئت اد;يس( بن محمد )ثال مه 
عدامن هم ولا أحللنا وما الصلاة ز والغناء وابليلع الكلام نحل به قال ومن أنا زعمت بانك نمك 

صلاتهفدت كليا لر لأنه وعوٍذاكر الصلاة تكل أن قبل إذا المحل أن زعمت وقد قط نبثا 
حجةعليك يكن لر فلو يى أكل قد أنه ومويرى صل وإن كلأم موضعه غير ى زعمت اللام لأن 
.له حلاقكم نكرة الحديث حلاف عيبكم عل اش ونحمي حجة عليك حا هداكفى إلا 

اللامبمد وجلومحم الإ*ام كلام باب 

بنتعند أحرتى قال 'نهاب اين عن صعد بن إبرامم أحثرنا فال الثافهمر أحمنا قال الربيع ا'؛مرنا 
صلالد رصول قالتكان ومل عليه اش صل الني زوج ملمة آم عن رسمة اى بن عبداس ابن الحرث 

ىء؛ّام عليه الد صل اليى ومكث اليمه تيقضى حن النساء قام صلاته من س،م إذا وملم عليه الد 
منيدركهن آن قبل الماء ينفد لش أعام واش ذلك مكثه قرى "نهاب ابن ل  ١٠يرا مكانه 

معبدأبى دينارعن عروبن عن عينة ابن أحرنا قال الناقص أحرنا قال الربع أحرنا ؛ ١١القوم من 
ءمرر؛نبالتكبرقال كبملم عليه اش صل اش محصول صلاة انقضاء أعرف ت ئلكنت عباس ابن عن 

ابنٌوال أصدق مجن وكاد قال حدثتنيه عمروقد قال أحدثكه لر فقال بعد معبد لأبى ذكرته د؛نارتم 
أحرناقال الناقص أحرزا قال الربع أحرنا ؛ ٢١إياه حينه بعدما نسيه اكاهص(كأنه رقال عباس 
رمولالز؛يريقولكان بن عبداش سمع الزبرأنه أبى عن عقبة بن موصى حدش قال محمد ابن إبراهم 

لهله شميك لا وحده اش إلا إله لا » الاعل مؤنه يقول صلاته من صلم إذا ؤملم عليه اش صل اش 
الفضلوله النعمة له إياه إلا نعبد ولا باش إلا قرة ولا حول ولا قدير ميء كل وهوعل الحمد وله الملك 

المإحص وعدا الغاض( )قال الكافرون(( ولوكره الدين له محلصن اش إلا إله لا الحس الثناء وله 
والمأمومللأمام واحتار فجن بغره أو أوّرأ جهرأ وصفت بما اش ذكر إمام وأتم، قال المأموم وغر للأمام 

فيجهرمنه يتعالإ أن غب إماما يكون أن إلا الذكر ؤيخفيان الصلاة مجن الانصراف بعد اش يدكرا أن 
واشيض i -٢١ نحافت ولا يصلاتلئؤ نحهر ولا V يقول وحل عز اش فإن بمر م منه مل قد أنه يرى حتى 
ملتلالز؛تدمجزا ا؛ز، محلى *ا وأحب نفسك نسع لا حى نحافت ولا ترفع نجهر ولأ الدعاء أعم مال، 
جهرإمما وأحب الغاض( )قال روبماْ ت؛كمْكا من حماس ان دوى محبما محبمز عله اش صل، الّم 
الملمبعد فٍرا يذكر ليس وغرعا هذا ع  ١٠١^^;الروايات عامة لأن وذلك منه الناس لتُام قليلا 

إم،اعيلن مجؤبمى حديث مجن الخامحتم، أحرجه هذا ملمة أم حديث ؛ البلقين الراج قال )١( 
الحرثبنت قال وإمما هند نسب ى يرفع لر لكن إبراهم عن ثلاثبم فزعة ابن دبحمح، الويد ا حنو 

القرشثة.وقيل الفرامية الزمركا عن )٧( الزهركا. عن صعد ان إبراهم عن الثافص لها والرافع 

معبدأبى حديث ر الصحيحان أحرجه هذا عباس ان حدث : الباقين السراج قال )٢( 
أحدثكلر ; للفيع تال الأصل ان ، عنهوفيه الصحيحان حرجه مما وهذا عباس ان عن نافذ واسمه 

بالأصل.ياض )٧( . فسقعل بالغ الاصولين مضر جزم حلاف وهذا ، :^•١ 
•١٠



ملمةأم وذكرت ذكر بلا انحرافه وذكر وصمت مما الصلاة بمد■ ذكر أنه يذكر وفد تكبير ولا تإليل 
أنهتلت،ثل ؟ و،ثل،1ذا تاثل ناو فإن جهر غير ذكرآ Jذكر إلا يكث لر وأحسه جهرأ ذكر م وم 
ءدهبمل ب عمرْ واكر الأرض عل سجد حش وتقهقر عله وركوعه ناس يكون اكر عل صل 

فمآن بملمهم دارغ دالركيع اشام كبنا عه بمد محن يرام يكن ب من بممحر أن أحبا أرى فا ولكنه 
 ،،xAةل؛لآالماء مجن انحرؤا من يتقدم فيرما محلسه ى ثسثا اش الأمام يذكر واستحبدآن ؛

انولياموم عله ثيء فلا ذلك ،ن امحلول اوجلس ذلك تبل قام وان يقوم م سلمة أم الت قي 
اوالإمام انحرانا بمد ينصرنا حى ذللتا يؤخر وآن الإمام نام نل الملام الإمام قضى إذا ينصرنا 

رجاءالدعاء ؤيكر انحلأة يعد الدكر يهلل آن وللماموم منفردا للمصل وأمتحثه له ال أحب معه 
.١^^١< يعد الإجاية 

رثإكء؛ت4 عن أوغ؛راأام  UUiالمل امحراف اب 

أتىعن عمير بن المللث ء؛د عن عينة ابن ممان أخثرنا *ال الثافص أجرتا نال، الربح أجرنا 
ممينهعن الصلاة من ينحرف وسم عاليه اش صل الّكا كان ؛قول، ءريرْ أبا سممتا ؛ال، الحارز الادبر 

عنمهران ّلان-؛زغ عن عنة ين صفيان أجرنا هال، الثافص أجرنا فالط الريح أخثرنا  ٢١١يساره وعن 
الأن عاليه حقا ان يرى جزءآ صلاته من للثيطان أحدكم محعالن لا قال عبدالد عن الأموي عن مارة 

ر؛ال ٢٢١ياره عن يتصرف أكرما دمّلم عليه صل الد محبمول رأينا فلقد ممينه عن إلا ينفتل 
أوممينا يريد حسثا إزكان أراد حث فلينصرف أوغرإمام إماما صلاته من اكل قام فإذا ( اكا؛هم 

صلالني ان روى ه اعلمه ذللث اخسارى لا اراد انمرناكف وراثه اومجن وجهه اومواجهة يسارا 
ثاءما يتوجه وكان ناحية ى حاجة له يكن لر وإن ياره وعن ممينه عن ينحرف وماامكان عليه إلي 

ىعليه غيرمضيق التيامن محبا وّام عليه الد صل الني ممينه،لاكان عن توجهه يكون أن له أحبتا 
.انحرافه أيزكان حاجة له ليمتا حيث ينصرف أن ولا ذللث من ثيء 

■ءديث*ن امحقي أخرجه الخدين ومدا الحائق نياد الأوبر أبو : اللقض المراج فال )١( 
علهاش صل الني رأيت قال ريرة أبى عن ولفعله سده عينة ين مفيان عن نمر بن معدان 

•ماله دعن بمنه عن ؤينفتل وقاعدآ وقامما وناعلأ حافيا يصل 
د٠سلمب ءن ،- ٧١أبى ءن ومام الخارى أخرجه الحديث يدا : اللمش المراج قال )٢( 

اوضن وص ى ص إ؛راءم ن إّحمح، دعن ساؤنة دأى وكع عن ب أبى ابن بكر أى عن 
محادلس مهران بن محان الأعمس عن حمستم يونس ين عيسى عن حثرم ين عل وعن 

بن،محا زيادة  ٠٢١٠وا؛ن اانسانى وى الأعمش عن عيينة ابن صفيان رواية المن ز ولا الصحيحين 
ةدامةروا؛ون وزاوية رن سمان اليم ؤيفاف متة الأعمش عن لرواته الخملة فصارت صعيد 

الأّودءن رجل ءن الآع٠س ءن الثوري صفيان عن الرزاق عبد ورواه الحرث ين جمر الأمهبا 
فيهالقال والخجاج عبداث عن العجل الرد عن عاره عن الأعمش عن أرطاة ن الخجاج. ورواه 

•اءق ااسمكا عمم بن مرمارة الأصول عن الراوي ومارة روايته حلان، عل والإسناد معروف 



(١)محوصوفه الراجم ر ايهووبم سجود اب 

السةأن ذكر الأ قتال الهات للمهوبرك يجد لا أنه عل نص الخلوص من القتام باب ى  ١٣٠
عليهب إعادة ولا له عذاكرمحه موى قامه قيام وأي يديه الأرض عل يجمد أن جلومه من ام قش 
عنلبى rا نام الصلاة ى محتأن ^،۴، ننول ومكدا الصلاة ز جنة مداكله مهولأن مجود ولا 

علوالإنال والخشؤع الخلوص مثل وذللث مما عنه مينا بما إعادة مهرولا مجود نوجب ولا خلافها 
الصلاةاواب ى ذللث مهووكرر مجود ولا بإعادة ثيتا عدا من ترك من نام ولا فما والوقار الصلاة 

التشهدترك عن فقال وما؛م عليه اش صل الني عل والصلاة التشهد ياب ى نصه وملما مض. محا كمحوا 
مجدتاوعليه عليه إعادة فلا مائيا الأول التشبد ز ومم عليه الد صل الني عل والصلاة الأول 

فماكانية ى قام ومم عليه اذٌ صل الني أن الضهدين بض فرقت وإمحا الغاض( )قال ولتكه ٠Jا
للتشهدمحالف الصلاة به،ن يخرج الدى الأنم التشهد أن علمته أحد يختلف للم٠وولم فجد خلص 
منأن عل الدال االن«كورة الرحمة اخر ى نصه وملما يالخلوص، إلا منه قيام لأحد ليس أن ى الأول 

ولوادركفقال سهوه الصلاة تعلل ولر مهوا فعله إذا يجد فانه الصلاة عمدة يعلل عنه ملم؛ا ارتكب 
١٠٠١٠الإمجام ح ملم عوفان وتشهد يسم لر الإمجام ملم حى الأخر التشهد عن فسها الإمجام ثع الصلاة 
مجاوملما للمهروصي، ومجد وتشهد حلى يكرم دخل قرب وإن الصلاة أعاد محرجه وبعد وخرج 
الربحخثرنا وفيه عنا إل فنقلناْ تراجم بارح الرجمة عدْ د*ومذكورقل اثنتن من القتام ى ذكر؛ 

إن; قال أنه محينة ابن عبداس عن الأعرج عن نهاب ابن عن مجاللث أخرنا قال الشاض أمحرنل قال 
ممجدتن مجد صلاته قضى فالإ فتبا محلى لم الفلهر من اثنتن مجن قام وّلم عله ^الد صل الد رمول 

إذازكذا إعادة عله يكن ل؛ الأول التشهد الممل ترك إذا قلنا فحدا الغاض( )ثال ؛ ٢١ذللث بعد ّلم 

ىكلامها من اللقيز الراج جمعه وإنما حدة المهوعل لجود بابا الأم ذ بمقد ب )١( 
.مصححه رحمه البلقيى نخة موى ز الباب هدا يدكر لر ولدا اشارإليه محتلفة'لك ايواب 

الوحدةالباء بضم وهى أمجه ومحينة ماللث بن عبداث مو محيتة ابن ت البلقينى المراج قال )٢( 
الزعرىمحلوق الهلريقن ص المذكور وحديثه نون وبعدها الحروف اخر ياء وبعدها مهملة حاء وبعدها 

عنالخارى أخرجه الأول المحجن محر محرج الأعرج عن معيد ابن محي وًلريق الأعرج عن 
دعنجرج ابن يتابعه فال الليث عن قمحة عن ثب عن ابان انحا دعن ُالك عن يب ن ِمداس 

الزعرىعن عالك عن بمكا بن محا صلم.ءن وامحرجه الزعرى عنا حطم ذنب انحا ا؛زا م، ادم 
ّمدبن محي مه الذمحا الثاى الْلريق وامجا الزهري عن الليث عن كلاهما رمح ين ومحمد قمحة وعن 
مناليخارى فأحرحه ماللد عن يروى فإنه القعنان صعيد بن محي وأما مجاللمد شح فانه الأنصاري وهو 

بنمحا ملريق من الأول الملربحا سلم وأخرج معيد بتا محا عنا مالك م، يوّف ؛>، مداش حديث 
سموأخرج' الزجرى عن الليث عن كلاهما رمح بن ومحمد قسة وعن الزمرى عن مالك عن بحي 

محهابن أن وأعلم • معيد بن بمي ءن زد بن جاد ءن الزمّامحا اوع أنح، طر.م، ءن ١لثافي الْلر.ز، 
محلآمدا ; الماى قال محيننة بن مجاللث عن النماى ى رواية ى ووقع قدمنا ءوءبداش'م الصحابي 

محينة.ابن ^، ١٠بن عبدايد ، وصوابه 
١٥٢



مصبمدعا ذكر وإن للمهوعليه مجود ولا جالؤمه عل م ذكرجالما م اثتتن من النيام الرجل أراد 
فجلسعاد الأخر ابلحلمحس من قام فإن السهولاا مجود وعليه تامما يذم ان وبن بينه  ١٠فجلس عاد 

لوكانفيرما قريبا انصرافا انصرف فازكان فانصرف لوقام للمهووكذلك محجدتن ؤبمجد للتشهل 
الصلاةامحتأنف أبعد للهووازكان ؤبمجاس التنهد فتنهد رجع يجد أتمه الصلاة من ثيء عن مها 

أعادؤيثعد وينصررا يسلم حى يتشهد وار الاخرة ى للمهوولوجلس مجد يتشهد وا فنسى أوجلس 
للمهويسجد القيام يتم أن فبل عاد من أن عل محا نمى هكذا : البلقيى السراج فال )١( 

علارى محتصر ز وكلامه أقرب القعود أوال أنب القيام إل بكون أن بن يفصل وار ذلك وأؤللق 
الحلوسال يرجع فانه انتصابه مل ارتفاعه فيكري الثانية ازية من الخلؤس نى فان فال فانه ذلك 

ّجد'اعليه وبم فدكرقام الأول ز جلس وإن ممضى فإنه اعتداله يعد ذكر وإن صلاته عل ى سم 
بعديتذكر ان مما الؤمطى فان الثلاث الصور السهوى مجدتا وعليه المختصرومراده نص الهوهذا 

تكبيرةترجعة ز فال فإنه نحوذلك الؤبملى محتصر وى خلاف للسهوبلا فجا يجد وعذْ اعتداله 
لروإن فجلي رجمر قامما يعتدل أن مل للقيام موصه ز ذكر فإن ّاعيا اث~ن ُن قام ومن الإحرام 

عذاالملام الهوقبل سجدى وسجد للجلوس ثرجع ول؛ صلأته ز مضى قاعا اعتداله بعد إلا يذكر 
الخوامعرجشجمع فيالمورتبنوفي يعنى الملام المهوفبل مجدي ومجا وقوله الؤبملى ف نصه 

^ينالأوونوالأخر؛ينوالقيامى فىالأممنضرنكرحلأففقالفىبابقدرايلوس كا النص 
نقلهالهوهذا سجود وعليه مما قا تم يان وبن بينه ما يجلى عاد مفن ما ذكريمد ؤإن الثتتن من 
نيئولمس للمهو يسجد يانه القعي وهو المعتمد الذهب هو عندنا وهذا النصؤصس عن الخواك^ جب^ نيإ 

ىالذر ابن النافس عن بذلك قطع وممن مدده عل.ا أنف فر نقلها لن حلافا قولان ادأل،ن 
هذاوحش الأول التشهد عل ا؟لأم نر أحدهما موضعن ى تعليقه ى أيوحامجد والشيح الإشراق 

الأّتذكارى الدارس ، يسجد بانه القايلعن المهوومجن سجود ى والثاني الناقص عن النص 
الأولالتشهد عل الكلام ى وانحمؤع والقح والأوسعل التجريد ى وامحامل الخاوي ى واإل١وردى 

محاانحمع ى انحال وأبأءا ~جل يأنه وصحح تحلقه مح( أبوالهلب القاصى ، القولعاأثت وممن 
عنوحكاهما الشامل ى الصباغ وابن يجد لا انه وصحح والوجهن القولن كفاية الهوى سجود 
تقدمللمهوكا يجد بأنه هوجازم بل أ؛ى الشخ تحليق ى عليبما أمحا ولر حامد أبى الثخ 

الذم،ى المخ ونقلبا القعود إل ام اقرب القيام إل ّمواءكان وقال انحرد ى ّليم القولن نقل وممن 
الشحالمهوعن سجود البحري ى الرؤبامح، نقلها وممن ايضا التنمه ى وملها بمجد لا انه يصحح 

بالكليةحامد أ؛ى الشح تعليق ى ليس وهذا يجد لا أنه احتار أنه حامد أ؛ى عن وزاد حامد أ؛ى 
فلا،وإلا مجد، اقرب القيام إل حالنإزكان عل الخمل وًلريقمم القولن ينقل االراوزْ وبمض 

قيلفإن يخالفه للثافص نص ولا مهللقا يجد بانه القطع ، المعتمد والذم! التاحرون وصححها 
اليسير عمل فهو اقرب القعود إل ؤإذاكان لمهوه مجود لا الصلاة عمده يعلل لا ما قاعدة يخالفه 

وحينثذالنصؤصن ما تصادم فلا سهلردة ليت القاعدة هذه قلنا لمهوه مجود فلا الصلاة عمده يبهلل 
العتمدالذمحتج فهوحلاف مهللقا يجد لا أنه صحح من وأما ، القاعدة من المتثى مجن هذا يكون 

.التقدمجن عند الشافص عن العروق 

١٥٣



تدرلوتام نيتاكا التثهد •عه يكن ب إذا الحلوس بمخ دلا موللتقهد إمما الخلوس لأن انملأة 
عزْب أوعتقاصرغيرجا1س أورم الأخر التقهد ولوتثهد  ٨١اشام عزم لر يقرأ وار التراءة 

اليكذلك التشهد ى عزى، لا ك U زكل اشام يطيق ص إذاكان عزْ ب وعوجالس لوزأ كا 
عليهاش صل علإلض الصلاة من التشهد محزيء ولا ء؛ّام عليه ا؛د صل الني عل الصلاة ى غزكاء 

النصوصومن ، جبابأا يأنف حى التشهد مجن وسمم عله اش صل الني غل الصلاة ولا وصر 
ذمتوإن اش ؤحمه الثافص ؤعومو امكئ من القيام باب'يف ى مق السهو٠١ سجود اسقة 

صجودءطيه سل يإن الركؤع من يستمل انا إلإ يقوم أن له دلا عليه يكن ب يميرصاجدأ ميعا عنه العلة 
لهأحست  ١٠يقول حى يتلث له أحب لر قاعا اعتدل وإذا عليه ليس مجا الصلاة ى زاد الهولأنه 

انقضا،ح محاجيا الأرض يصل أن وبمد وموفه نيوى التمجيد ى أويأخذ مجاجدأ حوي م القول 
مجودولا إعادة ولا له ذللث اكمجيركرت مجدلأأوترك أؤم ذللث آخرالتيجيرعن التمجيدؤإن 
لهذلك القنؤتكرهت به ينوى وعولا يدعوأوماما وجل عز اُّ بذكر القيام ولوأميال ليهوعليه 

غيريكر موصع وعدا اشتحع عدا غثي ى الصلاة عمل مجن القراءة لأن للمهر مجود ولا إعادة ولا 
المهومجود عليه الق٠وتكان ينوى؛< القيام لوامحنال وكذلك مهوا عليه توجب فلا فيه زاد فإن ،را،ة 
ءتتصرؤهمر ا المهور عليه أوجب مجؤنحعه غير ى عاله فإذا الصلاة عمل مجن مجعدود عمل القنئت لأن 

ثكوس تحال اش رحمه الغاض( )؛ال الزق فال الأم ذ ترعا الهول( مجود ى موص الزق 
اشصل اش رمحول فال ؤذلك امحتيقن مجا عل يض أن فعليه أريعا أم صل يارأثلارآ فلم لاته صى 

بمدينذلك ى واحتج الملام للهونل ّحضتي محجد التشهد يعد صلاته من فؤغ فإذا يسلم عاليه 
جمعى ، ٣١الملام نل مجد أنه بميتة اين وبمدث مح؛ّاام عليه اُّه صل اليمحا عن الخيري معيد أ؛ى 

والأخروعوالنامخ الملام نل والنقصان الزيادة ى عندئا المهوكاله مجود ال؛اض( )لأل الخواسمر 
أجزأهالملام نل مجد فن القديم ى وفاله هذا مجن والمؤخ النامخ يطم ب مجالكا وتحل الأمرين من 

انمييداة ذكر م الخوامع جمح نقل هذا ّام م تشهد الملام يعد للمهر ولومحجد الأول التشهد 
واحدآكانمهرا اونيادة نقصاكان الصلاة ّءوفى وكل محمرال؛ؤيهز ى غيرها ثع نذكرعا ونحن 

رمولعن روى وقد وملام تشهد ونبما الملام نل ذلككله مجن المهونحزى فجد'ا ثلاثة ام اثتن أم 
jلميا الفرق وذم والعيد القريب يثن الفرق متا الثاض يدم ب : اللقيى الراج تال )١( 

مجنه.فلينفلر واتحتمد هناك الخلاف ذرنا فقد صلاة نلها فاته وقئ فامحه يصل الرجل ترجمة 
اصيعد الذي الهيام يض القيام ولوأ٠لال أولا الثافس يقول اراد : اللقيى المراج فال )٢( 

وآمحيالالركؤع مجن رأسه رفع إذا قال الشافص عن الريح فقال الماثل عيون ى نقله وكذا وهوالاعتدال 
كانآوقنت ذلك ى ولوقرآ للمهوعليه ولامجود رهنه القنوت به ينوى لا اوماما الد يذم القيام 

نلالذي القيإم يه اراد القنوت يه ينوى القيام لوأءل١ل فكذلك وقرأ قمرفيامجه الهووإن مجدتا عليه 
المهو.مجود يقتضى مهرا غني.وفح.رصعه إل القنوت نقل يأن التصريح ومه الركؤع 

ىمجستم أخرجه وملم عليه الد صل الني عن معيد أيى حديث ت اللقيى السراج قال )٣( 
هوىالملام المهرنل محجري أن ا،لزى،ن ذكره ومجا عليه الكلام تقدم بمينة أيى وحديث صحيحه 

يسجدأن يقتضى  ١٠الخدين اختلاف مجن الصلاة ش الكلام ترجمة ى تقدم وقد الزيادةٍوالنقصان 
الملام.يعد الزيادة للهوى 



صلاش رمحول عن لوي وى- تنمان وعدا الملام نل مجل انتن من *ام إنه وّلم عليه اْد مل اش 
بؤولمجد•سجلتن امحشتن u عل يلين صل يدركم فار صلاتع ز احدكم ثلث إذا وصم عليه اش 

أوأيساأوثلاثا اثنتن أو واحدة صل يدركم ب ؤمن ذللث، بمد ترحمة ز وقال نيادة وعذا الملام 
منشش ذكره دٌا لسلام المهوتشهد ولجدز الملام نل مجدتن عب يم يقينه عل فلين 

يالإم يتثهد م الملام المهونل مجدي يمجد أنه ظاعره الملام قبل المهوألما لمجدي التثهد 
كلامحمل نحان ايروخة صوره ى الملام بمال سجد إذا فا إلا هذا ذكر الأصحاب عن أرأحدا ولر 

الثافسسمعت الزى محمر المهومن مجود احر وى . ممكناكان الملام بمد صوره عل الؤبمل 
سقوقد الأول التشهد أحزأه الملام قبل وإذاكاثا فإ تشهد الملام المهوبمد مجدتا إذاكانت يقول 
أصحابأجمع أنه وفال القديم ى وأنه الزى ذكرْ *ا أيوحامد الشخ يحش *ذا مثل القديم عن 

و-؛لأءةالشاض عب مجن إنه الماوردى وقال ملم م تشهد للمهو الملام بمد مجد إذا انه الثافص 
بلؤمالإ تشهد الملام المهوبمد مجود يرى كان إن أصحابنا بمص لقال ءل الفقهاء أصعحالأ 

أنعنه اش رصي الخمن بن عمران لرؤإية صحح غير وهدا الماوردى فال غ؛ر لا مجدتن بجد 
وصمبقى ما فمل الخرياق أحثرْ حتى ناما العمر عن ثلاث هن قام وصم عيه الد صل الد رمول 
غريبالياقة ببده الحصن بن عمران حديث عن اطتاوردى ذكره وها ّلم م وتشهد مجدتن ومجد 

الحداءحالي عن ّيرين بن محمد عن الحمرال الللث عبد بن أشعث ثبا تفرد رواية عنه حاءت وإمما 
مهابم صل وسم عله اش صل التي أن حمن ين عمران عن المهلب أيى ص ؛لأية أيى عن 

حديثالرمدى وقال والماى والرعدى أبوداود ذللث ؤوى ملم م بمد تشهد م مجدتن مجد 
بمدءأو الملام المهوقبل مجود تكون أن بن فرق لا أنه يقتمى الرملي حسنه وما غريب حن 

صححهوالدي ب قال الأصحاب مجنغ أحدأ نر لر غريب إنه وهلنا مز د' البؤتطى ذكره لما يه فتحج 
نقلز تقدم ما العتمد والذهب أيما يتشهد لا الملام مد يجد الذي أن الأصحاب عن جمع 
السهومحإنمجود ياب محا محتمرالمزمحا محا غثده علب لجرى ائوحامد الثثخ يه وتحلح والنديم المزمحا 
ؤسجدؤيتشهد الرابمة ى محلى فانه يقعد آوب الرابمة ى تحد يجد لر آو مجد الخامة ى انه ذكر 

نلم حى للأول بجد فانه قامما اعتدل ما بمد أول عن لمجدة ناس أنه الثانية ذكرى للمهووإن 
فإذاعمل الثانيةكلأ ى عمله الأيوكان عن لجدة ناس أنه الثانية من يمغ أن بمد ذكر ؤإن الثانية 
أنهالرابمة ى ذكر فإن الثانية ومقعلت الجدة بإنْ الأول وتمت الأول حكم من فصاكانت مجد 

فٍرامجد فاا،ا عمل كلأ الثانية ى وعمله مجدة إلا يصبمتة الأيل، فان ركعة كل من، مجدة نسى 
أنقبل ثالثة فى قام فا ثانية الثالثة نكا؛ت الثانية وبملك الأول ونمت الأول حكم مجدةكانت.ن 

فتمتالثانية حكم عن مجدةكانت نيا مجد فايا عل ء٠لهكلأ ثالثةكان عنده التيكا؛ت الثانية يم 
وقبلالتشهد بمد للمهو ويجد ركعتن فيبى يقوم م عنده رابمة كانت الى الثالثة وبمللت الثانية 

مالئالهوم امتيقن وإن صهوعليه فلا لا أم مها عل ملد وإن وقيامه كله الباب هذا وعل التسلم 
مهاوإن أنرى مجد مجدتن أو مجدة مجد عل ملئ وإن مجدهما ؟ لا أم للهو مجد عل 

اكامحمجن ّقعلا أو محريفا فيه ولعل الأصل ى كذا الخ أصحابنا بمص وفال فال ؛ قوله ( ١ ) 
.مصححه ولمحرركتبه 

١٥٠



؛رياكان فان سم أن بمد السهو مجدي ذكر السهووإذا مجدتا إلا عاليه فليس أكر أو مهؤين 
بفان ععه مجد إمامه مها وإن عاليه مجود فلا إمامه خلف مها ومجن بمد ب وإن يسلم أعادهما 
لامجامجهاتياعا القضاء بد مجدهما صلاته يبعض إمامه مبقه ثد ازكان خلمه من مجد إمامه يسجد 

عاليهما يدع أن أحدهما وجهن هن يكون الصلاة الهوى الئانمر( )قال ، ١١صلاته من يبقى ألا لا 
أئمهومجا أن؛م مل يبرق أن أومثل محلى ٣ ض ز ض أن ئل وذلاث الصلاة ل مهر 

مناكر يجد او يسجد ان قبل ريتن ان دم عله ليس ما الصلاة ى يعمل ان والأخر 
للمبولأتهمجد الفجر ى القنوت ترك ؤإن يركع أن نل يجد أو يقوم أن له حث ومحلي مجدتن 

فانهمهررمجضان الأخرمجن اJصان، ى إلا ءليه محب ب الوتر ركه وإن ى ركه وتد الصلاة عمل من 
وادفرد، ٢١وا>بعة واطلصل وا،لرأة الرجل وعل مواء والنافلت الفريضة للهووالهوى مجد تنكه إن 

الغاض()قال نظر به للممرح ولكن وغيرعا الأم نصوص إطلاق مومقتضى الأخر وعذا • صواء 
فإذاالصلاة ينقض لا مما الهوإذاكالز مجدتا عليه وجبت ماحيا يعمله كان  ١٠ان اعالم واش وارى 

للهووإنأّكرمجد أو أربعا تكون حى الصلاة وصل م ركمتن تْلوع وإن نه مجد عامدا فعاله 
فإنالخواع جمع محا كذا القديم ى ؛اله يسجيهما فلا آخري صلاة ى دخل حى يسجل ولآ فعلها 
الإمامثع الهو مجدي ادرك ومجن ايضا الحديد ى فكذللث الفصل وتهناول ّام انه الراد كان 

علوبى الأخر يقض وام مجد أحدهما أدرك وإن أربعا صل ملم والإمام مازا فازكان مجدهما 
مجديعن مها ومجن عالهم بقى مجا قضوا م معه سجدوا فسها مارا الإمجام كان وإن الإمجام صلاة 

قالهلمأ يعود لا والأخر ذكرممحا يسجد،ض أحدهما قولان ففيه تركه،ا عمد أو محله من فرم الهوحى 
الفانه عامدا ملم قد أوكان الفصل طول ح إزكان الثاى ومدا الحواع جمع ى فاله لقديم اى 

ماأدركتزصى من ليس مجا أمجدمعه إبما أنى أصله عل القياس ; البلقيى الراج قال )١( 
الحمهورورد ، الزنحا يذاكلأم نفسه عن مجمل وكل اتباعه عى مقط يفعل ب فإذا لفعله اتباعا معه 

الخللمن حمل لما حرا المأموم مجد الإمام يجد لر فإذا المأموم حق ى أثر الإمام مجهو بأن عليه 
اوصلاته من ركعة اوعن اللام عن مها ومجن ; اوويه|ى محتمر وى الأ٠وم صلاة به تاثرت الدى 

يدكرو؛ صام الهوf مجدي مجد م فتثهد حلى م فكر زيبا كان إن يجع اوثلاث رتحتن 
ملامعن مها ومجن الوعن قبل ترجمة ى فال وقد الصلاة اعإد به مملماول فإن قال تشهدا هنا البويهلي 

الهوقبرمجدي ومجد يالتثهد ثاء إن الافالة وام جلس ذكرزيا فإن ريمحة ى دخل حى نافلة 
ريافإزكان نافلة ى دخل حتى مكتوبة ملام عن مجها ؤإن جديد إحرام الفريضة ى ودخل اللام 

يعدب ماء وإن النافلة أعاد ماء فإن المكتوبة له وممن الهووملم مجدزى ؤبمجد فتشهد رجع 
وقلالقآن أم إلا يا يقرأ ل؛ وإن لللأم وموت، النافلة او المكوية من تامة ,كعة يصل أن والطاول 

وقدرالتaل١ولى٠د٥ت3لاولأ يكون ركعة عقد بلا والقراءة القيام وطول وحديا القران آوبآم آحد يواش 
عليهورده اليدين ذا ؤملم عليه اش صل اش لمول فيه الدىكام الؤنت قدر ركعة نى وقنص الامياء 

.الحواع جمع ذللي ى عليه والمعتمد الخلاف باى مع يدا تقدم وقد 
الخ،الح،اعة ى والمصل : واللام محرف ولعله الأصل ى والح،اءةكازا والمصل نله )٢( 

مصححه.وحرر.كنثه 



أوعامدين الهو —جود ركوا وإن الؤبملى يواية وش الخليل عل المورتتن ى المجود إل بمود 
تطاولتالمهووإن لجدي عادوا قريا أزكاتوا وأحب الصلاة إعادة عيم يكون أن ين ب ■جاملن 

ؤيممعله اش صل الني تدركلأم ليكون المجد من بمخرج ب ما ءندْ التهلاول وإعادة عليم فليس 
أنأثارإلم رجوعه نقاؤب إن المهوفكالصلاة سجدش وتبل التسلم بعد الإمام أحدث وإن ومسالته 
المهوش ثلد ؤمن القديم ش ناله ليسجلوا اثارإلم يتقارب لر للمهووإن ؤيجد ؤيتوصا امكثوا 

عنمحب وما ملما يلغى ومجا الصلاة ى اليلث باب ى وفيه الخواح جمع نقل مداكله عليه فلا—جود 
مجنالجدة فجعلناه!امسيا الأشد عل ا ءزل١٠ين ايلمن من يدرى لا مجدات اييع نى فان الثافص 

مجدةالثالثة من الأيل إل فأصف مجدة الرابعة مجن ونى الثالثة وممن الثانية من ومجدتن الأيل 
لهم فكأنه سجد٠١ مجدة الرابعة إل ونضيف الثالثة مجن بقيت اش الجدة وبمللت ركعة ب فتمت 

.المهورآ؛ يمجود سجودهما )زكجن ؤياش ثانية 

والشكراللارة مجرد باب 

وىالحديث اختلاف وى علما الد رصي معود وابن علل اختلاف ى الرآن مجود ترجم وقئ 
*متتن تحال اش رحميا والثاض مالك اخلأف 

رنحىص زرعن عن عاصم عن ثعبة عن هم الثاض اخرنا ثال الربع اخرتا شه الأول امحا 
بمذاتقول إياههز ^١ ولمتا خلق الذي ريك يامم وازا والجم تزيل ألر المجود ■عزائم قال عنه اش 

عدافها؛ى عن هثم الثافص أخثرنا تال الربح أخرنا رأ؛ هذه مثل صجود ع،ود القران ى نقول 

إلاالمروك يكن حيث؛ ومرادهم الأصحاب حرى ذلك وعل : اللقينى المراج فال )١( 
الأولمن الأول الجد؛ المروك يكون بان عدا غير الأثل يكون مجهللقا التصؤير كان فان الجدان 

ركعتنم سجيتن فتاي ركعة إلا إلأول الثلاث مجن له محمل فم الرابعة مجن وثنتن والثانية من الثانية 
نزJاAامحتلمات مجدات ؛اؤع يمها أربعا فصلاعا اينرب ش مها وإن الخوامع جمع ى فال 

مجنواحدة فياخد واحدة الرابعة ومن الثالثة له وتمتا مجدتن الثانية ومن مجدة الأول من فجعلناه 
ؤياىثانية فيع مكانه مجدها مجدة الرابعة إل ويضيم، ركعة فصارت الأول إل يضمها الثالثة 
مجنجمع عبإرة ى ذلك المهرووقع مجود وجوب الثافعى أزهكررفىكلأم واعلم ، و—جدنضا بركعة 

هذامقتفى عل *ولأن له ييكون يبحد ب به ولوفيل ااغلا٠ر هدا بمقتضى ملمم أحد يقل ولآ أصحابه 
•ص

ومجاتةوممانن ثلاث منة ببغداد تيى هش؟ا فان هثيما يلق ب النافس ت البلقيش السراج فال )٢( 
يعيمشم بالتعلتق يقول منه سمع يلر فلكونه وماتة وسعن خس منة ؛١^١٥ إل دخل إعا والثافص 

الأصلبخارى إنه ومل الوامعلى ابومجعايية اللص بدر بن القاسم بن بشر بن هشم وهو هشم فال 
البخاريله روى حجة فهو أ-محرنا فيه قال فا يدلس لكنه الأنات و*ومحن ديناروغ؛رْ ابن عمرو ّءع 

وبعدهبالزاي زروزر عن الراوي بهدلة بن هوعاصم الند هدا فى ثعية —خ وعاصم وعترهما وملم 
•حكاموعمروبن إبراهم بن ومسلم مرزوق بن عمرو ميم جاعة ب حالفه ثمة عن هشم رواه وما راء 

=قال يعودانه ابن يض عبدالد عن حيش بن زر عن بهدلة بن عاصم عن ثمة عن يووه هؤلاء فان 
١٠٧







أحمناثال الثاض أ-محرتا ثال اريح أخبرنا شه الحديث اختلاف ى الذي وم ت الثاني وأما 
ثوبانعن الرحمن عبق ن هممي عن الرحمن ءد بن الخرث عن ذب اى ابن عن إماعل بن محمي 

إلاد الناس ومجل مجد النجم وسالإ؛را عليه الد صل الد رّول ان عنه اش رمكا ءر؛رة ايى عن 
C5؛؛ا؛ز، 'م، إسماعيل بن محمي* أحترنا ل الثاض أخ؛رنا ؛ال، الربيع أخثرنا ؛ ١١الشهرة أزاد تال رجلن 

صلاش ؤمول عند قرا انه ائت محن ريي صارعن محن عتناء عن تسيهل ابن عيداش عن يريد عن يثب 
المانمجود أن عل دليل الحديئن مدين وى الغاض( )•ال نيا يسجد فر بالنجم وّل عليه الد 

الغاض()1ال وترك النجم ى مجد وّلم عاليه الد صل النؤ، لأن يرك لا أن نحس، ولكنا محم ليس 
لأنهعليه؛قاوم وليس له ركهكر٠ته وإن القران مجود من شينا يدع أن احبا ولا مجدة النجم وى 

ءإنيمحال اش هال، صلاة الجود : قيل ؟ بمرض ليس أنه عل دو U : قاتل قال فان بمرض ليس 
اشيصول فأمحان ياهت، وموقنا بالعدد موقنا محل ا،لو؛وت فكان ٠ مجومتا اا1ومننك؛اأ عل الصلاةكانت 

؟غرما عنيآ مل اش رمول يا رجل فقال صلوات خس فرض وجل عز اش أن وسرإ عليه الد صل 
امحيارفاحبمنة االكو؛اؤتكا;ت انمالوات من خارجا القرآن مجود فا،اكان تش أن إلا لا قال 
لأنالنجم ى وٌاوإ عليه اش صل الد رمول مجد وإمما فرصا لا فملأ ترك ركه ومن لأٍيدءه أن إلينا 
وصفتط ^، دلل الجم ز وسمحر عليه اش صل، النؤ( مجود ومح، *ريرة أى حديث ى ّّجودا يا 
اشؤمول أّرهما ولوآرةاْ الله ناء إن القرض يدعان لا والرجلان رجلن إلا معه مجدوا الناس لأن 

إل،للفقال أنغلر فجثت، نفسك تؤهمر قد اش يكون أن حبت، اش رمول يا الجؤد أءللتج لما هلت، فص 
ّلمتإعليك ملم س يقول تعال اش أن أبشرك فقال اللام عليه جميل لقين، الخل دخلن، رأيتى 

عنالبابا وى كله ذللت، إخراج بمال الب؛؛ام، فال شكرا ش فجدت عليه صلينا عليك صل ومجن عليه 
وفكاوّلم عليه اش صل الأك، عن جحتفة وأبى وأنس عمر وابن صداش بن وجرثر صداش بن جابر 

افصل الني أن عرفجة عن عبداش بن محمد حديث، س إخرج الخعغاء رواية عن كفاية ذكرناه 
امحامجةفح أتاه عنه اش بكررصي أبا ؤإن عبداش بن محمد قال فسجد مجاثة يزن أبمررجلا ء-ّام علته 

لهيعرف ولا السلس عرفجة مدا البت|ة5، فال فسجد ومجاتة وحلاله مصر فتح اتاه عمر وإن فسجد 
ضحمحن فهوعرفجة الأملس موعرفجة إزكان مدا وعرفجة تقدم مداكا ى مرملا فيكون صمة 

اشيبمول سممتا قال الأملس شرح بن عرفجة عن ندْ مهم، أحمد الإُام خرج وفد الاُّلم، 
وذكرغيرالحديث، نده جمى أحمد ثدكر وب متمؤ يلأ صحا؛5، ومدا حديظ فذم و؛ّام عليه اش صل، 

ابنذكر م ( ومناة محناة »متكون قال أنه ومار عليه اش صل الني عن واحدا حديتا له أن الر عد ابن 
بكرأ؛ُ، وزن ك، حديثا الأثجهم، عرفجة عن ماللث، ين تجه م، علام بن ننال عن ذللئ، الربمد صد 

راويأنه واافلا٠ر مو، والف1امرأنه قال مكذا أوغره بج بن أموعرفجة أدرك، لا وقال ومان وعر 
.أحاديث ثلاثة له فيكون الرم، لؤية محي السجود حديثا 

ودواْالغاض رواية غيد م، الءة5، أخرجه عدا ءرثرْ أنح، حديثا : اللقحم، السراج فال )١( 
ابنحديث فاخرج الجم هم، المجدة هم، جاء ها بابا هم، ذب ا؛ز( م، الحرث ابن خالد ملريمح، ءن 

وىقال م والإنس والحز والمثمكتن والملمن الجم همر وّام عليه اش صل( الك، سجود هم، محاص 
•*رثرة وأمحا مطرد ام■- عن ايابا 





علالناص اجتمع قول فانأ للثاض فتلت سجدص قفلت السورة إن،ذْ : فال م مجدتن اي 
آنعليكم بجب إنه • الثافص فقال ثيء ، ٣٠القمل ى ليس مجدة منرة إحدى القران مجود أن 
عليهاجتمعوا أنم فلم a\ عل الناص اجتمع لهم فقيل ام أهل لقي إ؛ا لما إلا الناص اجتسإ قولوا لا 

وآعاعليه الناص اجتمع فلم فكا محالفا له \نحب أمل من تعاب لا يقولوا أن للث، أهوالهم اقل وكان م نالوا 
عليهاجتمعوا انمم نعمم!  ١٠عل الناص اجتمع ما قولون العب،عكم داهل الناص اجتمع قولوا أن 

اجتمع*ولكم ّءع لن الميل نحعلوا وأن الخدث ى التحفنل ى لأنفكم الننلر بمإ أمأم ان فار 
عنروين وكنم وإُاْ اش رحمنا هالك عم عل مقصورون أنم امما اذاكنم سما قولكمرولا رد إل الناص 

أصلاالعزيز ء؛د ين عمر قول نملون فد وأنم فحا يسجدوا أن القراء يأر عن أر أنه العزيز عبد ين عمر 
النيفدل بإ فركم نحالمله يكدن؛؛W ن إلا عليه الدهم، الرجل، بملف لا فتقولون'كان العب أصول من 

ىيالجود ءمر1َ نحدون م عمر لقول عله الدض عل وابمغ، المدص عل المنة ومب عله الد صل 
 I( انشقت الماء إذا )محالفأحدا نموا ولر مريرة أيى ورأتم، محبملم عليه الد صل الد يبمول منة ومعه ا

عمرم الصحابة ى مريرة أيو غ زمانه ش وّلم عليه اش صل الني لأن را، الممل عندكم وهذا مدا 
آنمدا نر عليكم يرخي ما وأش وحدْ عمر يقول عندكم يكون والعمل التابمهم، هم، الرين همد نح، 

بن،عمر وأن ما بالجود أر عمر وأن انشقت السماء إذا همر مجد مررة أيا أن نعمم كيف يقال 
اصحابمنر ومذا الفصل، همر مجود لا ان اجتمعوا الناس ان زعمب م النجم همر مجد الحأ؛لاب 

فلم ١٠غيرفيه حكوا ل؛ الناس اجتح ةول؛؛م فقال التابميث عاياء ُز، ومدا وّّام عليه ادد ٌل اٌ ّول ّر
غمْهم، تروون لا م النجم محر مجد أنه الختاب عمرين عنر رؤيب م قلم ليسكا أن قولكم ف بن 

واحدةإلا فيها لمس وتقولون ّجدتير، الخج مورة نر مجدا انيما عمر عمرواينر عن رؤيم م خلافه 
تقولون*ا حلاف تروون وأنم اداص اجمع مولون م واحدة إلا ما لمص أن أجمعوا الماص أن ة وتزد 
أحدهم، يخهم، لا مما فيه نا فيه عليه مجأخوذأ يكون أن أحد رصي ولا يان؛مهله يعدرأحد لا وهدا 
أممةم، وأنمرتروون الفصل، هم، مجود لا أن علي اجتمع الماص أى لكم همل، إذا أرأيم سمعه إذا يعقل، 

الفصلمحا ن ااناس جمع تقولوا أن ألم( حلاقهم ٌثلهم غرهم هم، تروون ولا لمه المجود الماص 
بإذا غرذ لا فلم الفصلءفإن محا سجود لا أن ^، الماص اجتمع قولوا أن من، يكم أول مجودأ 
من،أدركا ولا محبكم الأممة أحد.ى عن، ترووا وب اجتمعوا قلم فقد اجتمعوا قول ان أجمعوا نعلمهم 

جعلناوما الدينة أمل، قول مجن، إلأ عليكم لججة يا ذمينا وما •مم واحد امم فا أخلقاكانوا هميكم الماص 
حتؤريالدينة الماص أجمع قولوا بجوزاذ لا أنه واعلموا التفلرلأنفكم فأحنوا إماعهم إلا الإجاع 

الإجاعتدعوا ولا آمحثرناكذاكذا فيه اختلفوا هولؤاها ولكن، العب آملر •>، نحاك يكون؛اللينة لا 
الحجمورة هم، مجد عمر اين، فرأيت قال دينار بن عبدايد عنر مجالك عن الثافمر عن القديم =كتاب 

وغمْالقعتمح، رواه وكذلك سارقال همدالد.>، هم، عالك بكيدعن، انح، طريمح، من احرج م ّجدمح، 
وهوم،الءقُا فال ؤإمما رب مالك جهة وهومن عمر ابن، هم، ناغ هم، الخدث وهدا *الك هم، 

وروابماتقدمت وتد غريمة ليست قاب عمر ابن عن نافع عن اش عبيد رواية عن به إيح؛رر ماللث جهة 
دينار.ين، همدايد عن، مالك ما بحمح، ؛>، بحك، عن 

:مصححه وانفلر.كبه الأصل، هم، )\(كذا 
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•عقولأولا ماصا ولا أثرأ ولا سنة يوا؛ق لا ولكم لنا يغفر واش وملكم غيرْ نضيف غثرأن *ن وصفت 
بمصتال كا بثلاث إلا يوتر لا تقولوا أن إم1 الاس وأتاؤنل مدا ر صيء كل من خارج *ولكم 

وكفيواحدة الوتر تكرموا لا آن وإما واحدة الوتر يكون كيلا ممن واحدة ى يسام ولا اكرتين 
النيلأن كرمناه تلم ؤإن واحدة فيى به أمرم وإذا نيا ؛الملام تأمرون دأُم ؛واحدة الوتر تكرمن 

ضنيى يثلاث ٢ علمه اث صل الني يوتر ح ثيء ملها ليس يواحدة يوتر ا عليه اش صل 
.والثاض عاللث احتلاف ى ^٢١ ، بثلاث توتروا أن امتحنم ففد ثيء 

امترد ثاب 

وال،ااءليلة عمر ابن ح كنت قال نافع عن عالك أ-محرنا تال الثاض أحثرنا فال الريح أخ^رز١ 
لفال ، ١ بواحدة فسضر لملأ عليه فراى الم تكثف م بواحدة فاوتر المح عمر ابن فخثى متغيمة 

ينفعلر بواحدة اوتر ومن بواحدة يوتر لا فممولون موصوعن ى هذا من عمر ابن محالفون وآتم الئاض 
مداى أنت تقول فا فقلنا<ساض وتره يشفع لا تال أنه أحد عن نحففلون أعلمكم ولا قال وترم 

فقلتفيه حجتلث فا فقال لا فقلت بوتره يفح أفتقول قال برية يوتر كان أنه عمر ابن بقول فقال 
*زآخرْفاشيع اللمل أدل س أوترت إذا وءال وترم يقمع عمرأن لأبن أنهكرْ حماس ابن عن ;عينا 

صاحبكمحديث من وليس صاحبكم حديث إلا تقبلون لا أنكم نعمم وأتم تشفعه ولا وترأ تمد ولا 
الربحاخرنا والقوت الوتر باب ى عبا اش رنحى معود وابن عل اختلاف ى وسما عمر ابن حلاف 

علياأن ناذان عن الرحم عبد عن ّلان أى بن الللث عبد عن هثم أخبرنا قال الثافص أحبرنا قال 
اممبح نقرا يقولون وهم القمل من صور بمع رية كل ى يقرا بثلاث وتر كان عنه الد رصي 
,>أذقول نحن وأط أحد عواش وقل الكتاب فأئ نقرأ واكالثأن الكافرون أ-آا قل والثانية الأعل. ربك 

وامكةبن رمصل الماص برب أعوذ وقل الفلق برب أعوذ وقل أحد اش مو بقل ضا 
عليهاث صل المى أن سمعت وقد القاض( الوتر)؛ال باب ى الحديث اختلاف ى وسما رى بالتالم 

يوترأن له رالباح من وصفت ما وذللث دونه وحديث مثله يثبت حديث ى واخره الليل أول أوتر وصلم 
أخبرنامنه أومع الوتر ى ومدا وآخره الوقت أول ى يصل أن الكتوبة ى له نبيح ونحن لل؛لكله أى 

عاثشةعن مروق عن ملم أ؛وبمفررعن أخثرنا فال صفيان أخرنا فال الشافهمر أخرنا فال الربح 
ؤمرعليه اش صل اش ؤمؤل صلاة روايماك١نش ق غثو ين وعثداش عروه فهم عروة ين مثام عن ■آثماعة "" 

يهملجر أخرحه . آخرماي إلا سما ثيء ل محلى لا بخس ذللث من يوتر رتحة عشرة ثلاث ياليل 
ءحأحه

ترجمةمحا بحى بن يمي ُدطأ محا ددبماْ عم امح( عيا الو؛دف ئ-ا ؛ اتجض الماج قال )١( 
بواحدة.أوتر المح خثى فلما ركعتبن ذللث بعد صل م : وفيه ماللد عن الفاض رواه بالوتركا الأمر 

وصوابهمشم أخرنا فال الفاض أخبرنا فال الربح أخثرنا هنا وح كذا * البلقيى السراج تال )٢( 
أخرجوقل الكناى صبان بن الرم عبئ أقلمه المني ى الذكور الرم دب* ٍ*م زال قال تقام ؛ا 

ّلءان.أبى بن المللد عبد أخبرني : قال هشم حدنا : فقال مصنفه ى صتبة آبى الأثرالذكورابن 
١٦٦



ءنمروى ؛ المر١١إل وترم فاش ومام عله الق صل الد رسول أوتر قد الأيل ركل •' قالت 
أجيزفلا *ركلة ماعة صلاة أحدهما وجهاذ التطؤع الئاض( )؛لأل التطؤع صلاة باب ى الزى 
ومضهامنفرد وصلاة والأمشقاء والقمر الثمس وحسؤف العيدين صلاة وهى علها قدر ش تركها 
أرخصولا قال  ٢٢١الجررنما م المعثد صلاة يكون أن الوترمحيشه ذلك من فأكد مض من أوكل 
قاماالرافل جمح رك ممن حالا اموا ءزا واحدة ترك ومن ا؛و-مإ وإن ملمإ واحدة ترك ى لسمحر 
عشرونإلل وأحب وثلاثن يتح يفورن بالمدينة ورأيتم الذمنه أحب المنفرد فصلاة شهررمضان قيام 
رصعذكر الثافس أعم ولا المزني( رقال ص بثلاث ؤيوترون بمكة يفورن وكذلك عمر عن روى لأنه 

أبومقرروأما الكير هوأيومفور وقدان ؤيفال هوواقل أبومنورهذا ت النفيى المراح قال )١( 
الصادبضم صح بن هوملمم المني المذكورى ومسلم مطاس بن عيد بن الرحض الصغثرفهومد 

ابنحفص بن عمر عن الوتر ز الخارى ، ومسلم المخارى اخرجه والحديث وهوايوالفص المهملة 
وا؛ىربشيبة آبى بن بكر آبى عن لم موأخرجه الشمى، ماما:ى عن الأعمش عن امحه عن هماث 
مسروقبن مميل عن إبراهم ين حنان عن حجر ابن عل وعن الأعمش عن معاوية أبى عن كلاهما 

عنسروق عن الفص اف عن مفوركلاهما اى عن عينة بن شان عن بمي ين بحى وعن 
عاثثة.

هوالأصحاب نصانيف ش الذكور الوتر الفجركنة يريق والقول ت البلقيى المراح قال )٢( 

منهإل أحب المنفرد فصلاة قوله ى المختصر كلام فهم ى اختلفوا : ١^^٠٠ المراح قال ')٣( 
أّكرقال وبهيا الماوردى قال ماعة إقامما من أقمل انفرادا الزاوح صلاة ان أراد ءلاثفة فقالت 

وركعتاالوتر وهى المنفرد صلاة الثاني الوجه ى عما قال الى الراتبة أن أراد قال؛ مجن ومنم أصحابنا 
سريجابن قاله هذا ان للمحامحل انحمؤع وش الخاعة لاراويح شرعت وإن الراويح من أفضل الفجر 
الصباغوابن العليب ابى والقاضي حامد اى الثيح ر التاؤنل هذا ذكر من وكل إصحابنا وعامة 

غيرالوترالرواتب بتفضيل المتقدمن الأصحاب احدمن يقل ولر الفجروالوتر برنخى يخصصه وغرهم 
إلاالراوح ى الخاعة استجاب عل تفرما التراويح عل وغرها الفلهر منة من الفجر وبمى 

ىالثافص لص محالف وهوردود تعه ومجن الحرمن إمام إمحللاق فيه واتعوا وصححوْ الناخرون 
عليهمول ولا إليه يلتفت لا فهوميء القدماء الأصحاب عليه اتفق لما ومحالف صندكرء الدى البؤيطى 

وشالحنانة صلاة وعل الاستقاء صلاة عل مقدمة التراوح صلاة فجعل أبوالعليب القاضى الغ بل 
والكسوفستة والعيدان سة الفجر وركعتا منة والور الأرض محلهارة رجمة ى الؤيطى محتصر 

وركعتنالنلهر قل ركعتن يصل وملمكان عليه اش صل الني أن روى وقد مؤكدة سنة والاستياء 
والعيدانوالكرف المحح يمل أن قبل الفجر مد وركعتن الغرب بعد وركعتن الخلهر مد 

ا7نجاءةأن صححوا وتد البؤيطى نص هذا التوكيد ى معناها ى رمضان وقيام أؤكد والأستسقاء 
والفجرالور من مجهللقا الرواتب عل التراوح صلاة تقديم ذلأئ، فقضية التراوح صلاة ى تستحب 
تفرلكنه الفجرمته الوروركعى إخراج ممكن أولا الؤيطى زكلأم وإزلكن القياس وهو وغدهما 

=ءل التفرع وأما التراوح ل ا7محاءة استحباب عل تفرما معلملقا الرواتب عل التراوح تقديم والأصح 
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اشرسول ء1ن محلس أن نل نه فلنير مجدأ دخل ومن الأرض طهارة ترجمة آخر ى ومه أجزأه 
تقولونوأنم المجر طلؤع من تضاما المارلبعد محق الفجر ركعتا تمضى لا ان قلم ما مض عل يّآني 

يمضىأن له ان المجر عند الصح صل إن تقولوا أن ينض وكان تباعد وهذا الظهر نحل ب ما تقضى 
خثىياذا مش مش اللل صلاة ؤميم عليه الد صل الد رسول لقول اترب الفجر ال وهما لأن إلوتر 

هدابه اعتللم ما إبطال ذلك وى . به تمولون لا وأنم الوقت من تريب فهدا فليوتر الصح أحدكم 
عنمى اش #الساعات ثاب ى الثافعى عن الريح نمل ق مياش أثاوإله مما وممر الزى كلام 

مطلقابمب تعلق لا الق ليزثة القضاء ياثات للشانى نولا الأصحاب أثبت وقد (( فصاالصلاة 
ىياتى العيد قضاء ش وللشاضكلأم ا-لزى اختاره ا،لدهبكا ش وهوانمد مجنم جمع وصححه 

أحستفاتته وإذا يمحالحا أن أحب ل؛ الصلاة تقام حى الفجر ركحى يصل لر إذا القديم وش موضعه 
قضاءى كله ذلك مجن وحرج البحتى حكاه وكازلك الشمس ممللع بعدما يومه ق 'يقضما أن له 

الصحسنة ؤيقضى الصبح يصل >ا ما الؤتر يقضى والئاى ابدا يقضى اصحها اقوال الذكورة الرواتب 
وهداوصعقه الخراسانين حكاية إل المحضن يعص هدا وب الثال هدا وعل الغلهر يمل نإ ما 

الأصحابحكاية عن حكاه فما الصلاة عن نمى الى الساعات باب ى المختصر هومنصوص القول 
بابى خصص لكنه المملؤع صلاة باب ى النص من ذكره لما اخملن أحد وهو الثاني عن 

هداحش مجن أر ولر عداهما ما دون خاصة الفجر وركحى بالوتر فما الصلاة عن نمى التي الساعات 
منفيخرج بالعلة وعداه الزى يقف؛زكلأم ل؛ الرواتب بقية إل عداه مجن وكان للمرثى الفصل القول 

فجرهيطلع لآ مجا اللل وفاتته شمسه تغرب ؛  ١٠المار قانتة يقض؛ انه والرابع اقوال ثلاثة ذلك محمؤع 
يومهى يقفيا ان له احثبت الفجر ركعتا فاتته وإذا الخوامع جمع ففي، هذا علي يدل ما القديم وهم، 

وعلالثمس ممللع بعدما يقضى فلا بمتقل لا وما يقسم؛ والضحى اّتقللكلخيد مجا الخامس والقول 
الثمصزالت إذا الفجر ركعش، يقضهم؛ لا أنه السائم، والقول مستقل؛ لأنه الوتر يقسم، أن ينبغي؛ هدا 

من،أن الاحتجاج ٠>، الزمح، ذكره وما مخم( مما يخرج هذا وكل، وجها محكه من وميم الؤيطى ذكره 
ذكرهبما يذكره ب عته الند رسم؛ هريرة انج؛ قول محن، ذكره بما الظهر صل( إذا يقفما الفجر ركحتا فاتته 

هريرةأنج، عن، هذا فذكر الصبح يض الصلاة صل، حشر يصلها لر إذا ذكر وإمما القديم ل الثانك، 
نه.تاالصلاة اقيمت إذا معناه ولوكان الأثر هذا وذكر الفلهر صلاة ال الزن، فحوله موضعه وهذا 

يكلا أن هذا قضية لكان المكتوبة إلا صلاة ولا ذلك بحد تفحل، فلا قبلها الهم، التهلوعات الصلاة 
ؤتدفحسن، الصبح يعد صلاهما فان البؤيسم، رواية ن، الث١قكا قال وقد الصبح فعل، بعد الفجر ركعتي؛ 

لواههريرة ابى غن، ذكره ومجا الموصح هذا هم، حلل، له حصل، المزمح، ان فظهر نسرا حديث فيه تقدم 
يارم،بن عطاء دينارعن، عمروين، عن، بنٍمينة صفيان طريت، مجن، عليه موقوفا القديم هم، الثاننج، 

قال؟ ممع لسفيان فقلت اخره هم؛ قال انه إلا موقوفا سننه هم، منصور ؛ن، سعيد ورواه قوله هريرة انج؛ 
عن؛ام س وّام .عليه الله صل المحا عن عته الله رض الخهلاب ين، عمر حديث ال7اقو، ذكر م نعم 

رواهوقال اليلئ من، قرأه إهكأبم١ الفلهركتب وصلاة الفجر صلاة ؛ثن، ما فقرأه منه شء م، أو حزبه 
سظإهاللتنح، ^؛ ٣٠اؤسذ عاليه الف صل؛ الث5، قضاء سلمة م ا حديث رؤينا وقد قال الصحح هم؛ مجسلم 
=اكدو؛د الهمب عؤ، يقضاثما الأّتحباب وإزكان ثابت ذكرناه ومما به الوافل، *فقضاء قال الوفد عما 
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ينياثال بنمك أخن الذي بنفي أحد اش ؤبمول يا بلال فمال بلال يا ؤبسلم عليه اش صل اش 
)قالالفم صل م شجا رواحلهم امحادوا م المجر ركمى صل م ام وّعليه الق صل الق رصول 

صحصن ابن وعمران اص حدث دن متصلا وسلم عليه اش صل الني عن يروى وهدا الثافمار( 
عمانام أو الصلاة نى من وسم عليه الق صل الني عن أحدهما ويزيد وُّام عليه الك صل الني 

أحرناقال الناقص أحرنا أنال الربح أحرنا ا كانت١١١ما حن أى الأحر ؤيزيد ذكرها إذا فلمالها 
ياقال وسب عليه اش صل اش رسول أن يم بن تصر عن باباه بن عبدالد ص الزبر أى عن سميان 

ثاءماعة اية وصل البت محناف.مدا احدا ممنعن فلا صيتا الناس آمر ص منكم ول مجن مناف بد عض 
عنجرج ابن عن اتحد يهمد سح أجدنا قال النافس أحرنا قال الرج أحرنا ■rار■ر٢ا أو لل من. 

بىيا الطلب عبد ض يا ; ءه1اء وزاد يخالمه لا معناه اومثل مثله وسد عليه الد صل الني عن ءْلاء 
سلمةأبا سممت فال لبثي أبى ابن عبدالته عن سنيان أحرنا قال الرع أحرنا مناف عبد بى أويا هاصم 

عنملها عائشة ال اذهب. الصلت بن كثر يا قال إذ عل'المنر هو فبينا قال المدينة مجعاؤية قدم قال 
عباصابن وبث معه فذهبت أبوّلة فال العمر النكعتن؛٠١ وسلم عليه الذه صل الني صلاة 

لهفماك مالها فجاءها فال المومنن أم; *نمول ما فاسمع اذهب قال معنا نوفل بن الخرث بن عبدالته 
رسولعل يحل فماك سالمة ام ال معه فذهبنا قال نالها ّلة أم إل اذهب ولكن ل علم لا عاثثة 

رسوليا فقلت أراه أكن ب ركعتن عندي فصل العصر بعد يوم ذات وملم عليه الق صل الق 
وفدعلى قدم وانه الظهر م ركعتن اصل كنت إل قال تصليها اراك اكن 1؛ صلاة صليت لقد الته 
أحرنلقال الناقص أحرنا قال الرج أحرنا ، ازكعتان هاتان فها عما فنغلموى صدقة أو غم بى 

اللهصل الله رسول راى قال ض حده عن اكيص ابراهم بن محي عن قيس عن عينة ابن سفيان 
ركعزصليت اكض لم فقل ؟ فنس يا الركعتان هاتان فقال الصبح بعد ركع؛ير'ا اصل وانا وّام علميه 

يلالحديث فى احتلافا هذا بعد وليس الئاض( )قال وّام عليه الد صل الني عنه مكن الفجر 
الصلاةعرز أعلم واممه لم وّعليه الذه صل القّ رسول ف*أماع يعص عل يدل الأحاديث هذه بعض 

وبعدالشمس تغرب حتى العصر بعد الصلاة عن ترن تبدوحى وبعدما الشمس تهللمع حم المح بعد 
عللتس الحمعة يوم إلا الشمس تزول حى المار نمق الصلاة وعن حى بعضها مغيبا 

أوصلاةفرصا تكن أ وإن بها ذآم مجوكدة الصلاة أوتكون الوجوه من بوجه المصل لزمت صلاة كل 
بالدلالةالأوقات هذه ص صلت الصلوات يذه ص واحدة وإذاكات فأغفالها يمليها الرحل كان 
رقالوالعصر الصيح بعد الخناثز عل الصلاة ر الناص إماع م وّلمم علته الق صل اش رسول عن 

أوصلاة نى ص ٠؛ قوله ز مل وسلم عليه الق صل اش رسول عن الدلالة فاين قاتل قال فإن الغاض( 
أحرممغ لا أن وأمره لذكرى« الصلاة أقم ٠ يقول وحل عز اش فان (( ذكرهاإذا فاليصلها عنها نام 

الثافصإ)قال والعصر الصبح بعد حناثرهم عل الملمون وصل ماء ساعة أى وصل بالبيت ءل١ذا 

ولففلهععران حدين، وكذللئ، ومسلم البخاري أحرجه أنس حدبث، ; البلقين السراج قال )١( 
عليه.متفق عمل هذا ان إل بذلك وأنارالثاض علما أمح، لر ماكات٠ حن ءأى 

حديث،الممذى وقال الأربعة السن أصحاب أحرجه الحديث، هذا ; الثلقينى السراج قال )٢( 
•ديانح، أيضا بابيه ؤيقال *كررة موحدة بباء وباباه صحيح حض 
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الأنصاريأيوب أبا أن المض يذا وى الغاض( )قاو الثمس تزول ان اللمارإل ونمق ضا يتتام 
أيوبأيو ثال الأنان لخاحة المقدس بت أو القبلة تتقبل أن يمي وٌُام عليه اٌُ صل الّى ٌءع 

تتقبزلا يقول محن عمر ابن وعجب اش وثمر فننجرف صنت قد مراحيض نوحدنا الثام فقدمنا 
متقبلالستن عل وّّلم عليه الله صل اُآه رمول رأيت و؛؛ل الأنان لخاحة القدس بيت ولا القبلة 
صلاكى ءعراسشال ابن وعلم مهللقا فرآه اللي أبوأيوب علم الغاض( )قال لحاجه القدص بيت 

زالقدس وبت الملة استقبال عن البمى قال معا علمها ومن اش يعلم ولر لحاجه عليه افه 
أوالمل يستقبله ماحة المحرا•، لأن لداهب فييا محز ولا ما ذا،وإا عل صرورة لا الى الصحراء 
الالأتان وحاجة لضيقها البيؤب ى بدلك باس لا وقال أومجديرا محقبلأ ازكان عورته فرى بمتدبره 

هداوى ( الثانص قال ر عليه يشرف أو يدحل أن إلا ما محزكان يرى لا أحدا وان ومترها زها الرفق 
معهابالقعود فامراهم أصحاء موآ قاعدين مريفن صليا عبدالد بن حضروحابر ين أميي أن العي 
فامرهمقياما قوم وراءه وصل حالما صل وملم عليه اش صل اش رمول أن عالا أعلم واش أنما وذلك 

وملمعليه اش صل الني أن علما عزب قد أن أثلث ولا ءاإ؛اإ الحق دكان به فأخذا بالخلوس 
أمرالمىهدا فنح قياما وراثه من والناس قامما ادجيه وأبوبكر حالما فيه مات الذي مجرصه ى صل 

يصبران معا الأمين علم من علكل وواجب و-؟إلإ ناكيا صل إذا وراءه بالخلوس صلاشءل؛هوملمار 
الدالومم علمه اش صل إاّخاالأولأوإلأمام كان إذا الأحر أمالمىصلاشءاليهوط إل 

حطبعنه الق رصي طالب أنحي بن عل أن المض هذا مجثل وى الفاض( )قال بعض عل بعضه 
الضحايالحوم ؛مجساك عن ماهم وّلم عليه اش صل الى أن فاخترهم محصور عفان ين وع،ان الاس 

صلالّكا م، رواْ واقي ن وعثداش وُّام عليه الذ صل رالمى مجن ّءعه لأنه به يقول وكان ثلاث بعد 
كلواقال م الياقة عند عنه نمى وملم عليه اش مجل الني أن عاثئة روت فيا وعترهما وملم عليه اش 

لحومعن ن1ى أنه وسلم عليه الق صل الى عن ءبمالف بن جابر وروى وتصدقوا وادخروا وتزودوا 
نمىيقول ان محا الأم؛ن علم من عل محب كان وتصدقوا وتزودوا كلوا قال م ثلاث يعد الضحايا 

أوعنه منميا يكن لر مثاله يكن لر وإذا عنه فهومشى مثاله وإذاكان لمي عنه وملم عليه اش صل الني 
للأولناسخ اره من والأخر بعد من فيه ارخص م وقت ى وسلم عليه اش صل المى عنه نمى يقول 
عليهاش صل الله محبمول مجن وكان وملم عليه اش صل النه محبمول مجن ٌءعه بما قال وكل ( الئايى رقال 
اشرمول أم فلوعلم غيره يحلم ولآ الأول فخ نسخه أو مجعى دون مجض عل قاله أنه عل يدل مجا وٌلم 
وإنماالأحاديث ق عتره أثباه ولهدا القافص( رقال اش ثاء إن إليه صار فيه ؤملم عليه النه صل 

منإن علمه من ليعلم العلم ز نفلر مجن بعض ما علعل أمجور عل لتدل عليه الحمله هذه وضعت 
وملمعليه اش صل اردٌ رسول مس مجن عنه يعزب من والأمانة والدين الفضل وأهل الصحبة مجتقدمجى 

عنمرهو إنما المن خاص علم أن ويعر وعلمه صحثته تقدم ى يقاربه لا لله ما غتدْ عله ّى* 
اايكاف~ااالفراتض وجمل الصلاة مجثهورثهرة عام انه لا علمه له عزوجل النٌ فح لن خاص 
وصفتوآشاُهكا هذا مجن وصمتا فمما الأم كان مجا الفراتص جمل نهره مجشهورا واو'كان  ٠٠١٠١١
علنعول لا وأن نوته فدلك وملم غليه اش صل اش رسول ر الثقات رواه إذا الحديث أن ؤيعلم 

أصحاببعض عمل لأن يرد ولا وملم عليه اش صل الثى أصحاب ؛مض، وافقه ن ليت حديث 
حاجةوايلمعزكلهم وسلم عليه اش صل الز لأصحاب لأن حالفه عملا وّام عله اش صل الني 
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يزيدووافقه عنه روى ما نح أفاؤيلهم من شيئا أن لا ايياعه وعالهم وسب عليه الله صل ايد رسول اٌر إل 
وعلعالهم اتباعه الفروصن فوله لأن الثقة عنه روى ما يوهن أ؛اويلهم من حالفه شيئا ولا سدة ؛وله 

صحقاتل ؛ال فان ( القا؛ر )قال وسلم عليه الند صل الند رسول غير شر قول هكذا ولثس الناس 
يعضنعن يمم ان له جار اصحايه بعفن حالفه إدا وسب عليه اش صل الند رسول عن اروي الحديبا 
أنأول وس،م عليه ابد صل الني عن روى مما بخا وإن ومط نحاصة روى كلأ لأن لخلافه أصحابه 

عنقاله إمما يقول أن لأحد بجز لر وملم عله اش صل اش عن يروه لر نولا منم تال ومن اليه يمار 
إلاعنه يكره ال نحز ولر توله مص مفهم عن مزب انه من وصفت  Ilkوسلم عليه اش صل اش رمحول 

تولأحد بقول مارصن أن نحر ا هكدا فازكان ؤسلم عليه الته صل اهد رمول عن يقله ر محا له رأيا 
لرومسلم عليه الد صل افه يبمول عن إلا يكون أن بجون لا ثل ١٠ولوقال وسلم عليه اش صل اش رمحول 

وتدإلا وصلم عليه الد صل اش يبمول بمد احد الناس من وليس االوصار هدا وصعه من حلاف له بجل 
صلالني قول ى يجوز ولا ىسام عليه الد صل الله رسول اصحاب من ءثرْ لقول وٌرل~ مبمه ُءل احد 

لهمل نه وصفت مجا عل يدل مجا هدا ى ل فاذكر نائل تال فان غيره أحد لقول يرد أن وملم عليه اش 
زوالمقدم الصلمن إمام الخطاب ين عمر أن ومحنه وحملة مجممرتا وغيره الباب هدا ز وصمنه محا 

لأنعنه والكاثف سأله أن فبل بالعلم والمبتديء والثبت والثقة والويع الصحبة وقدم والفضل المنزلة 
زوجهادية محن المرأة ترث ولا للعاتلمة الدية أن والأنصار المهاجرين بن يقضى حيركان يلزم حكم فوله 
امحرأةيورث أن إليه كتب وسلم عليه اش صل الني أن صفيان بن الضحاك إلبه أوكتب أحيره حتى ثبثا 
عثرةحمس الإ:اام ى أن يقضى عمر وكان قوله عمروترك إليه فرجع زوجها دية من الضابى أثم 

العند كنايا وجد حى ستا الخنصر وز سعا الخنصر تل الني وز عثمآ عنرآ والمسبحة والؤمملى 
فركالأيل محن عشر هنالك مما أصع وزكل وسلم عليه اش صل النبي له الدى'ممثه حزم ين صرو 
الدصل البى لأم عم أم ترك فى ففعلوا وسلم عليه ك صل الثى ^،1^ وصاروا عم فول الماص 

الذيوذلك وسلم مليه افه صل الني لأم نيه فعل ترك أنه ز ه نففعل ى عمر فعل وسلم عليه 
حاكمهمأن عل دلالة هدا وى الغاض( )قال حلقه جمح وعل وعنيم علبه وجل عز اس أوجب 

عليدل وذلك أكرهم يعلمها ولر يعلمها لر ّنة فيه وسلم عليه اش صل اش لرسول فا بجكم؛رأيه كان 
أبوبكرونم الغاض( )قال الفرائص جمل ءامكعام لا وصفن، حاصكا الأحكام حاص علم أن 

فالضعمر نم م م_، ولا سابقة احد بين يفضل ولر والعبد الخر بن قوى وجل عز اش لقي حش 
واعمهالخلفاء يل مجا اعظم وهذا الناس بم، ؤبمؤي العبيد فالي عل قم م والمايقة وفضل؛النم-، العبيد 
وفمالغنيمة وقم القء قم اقام ثلاثة المال ى وجل عز الله جعل وانما فيه يختلفوا لا ان وأولاه 

علدلالة هدا وفى عل ولا عمر ولا أبوبكر أءطاْ ما أحد من أحد ممتنع ولر فتها الأممة فاحتلع، الصدقة 
أنلا ارامم بخلاف بجكم قد حاكمهم وإزكان رأيه حلاف راحم وإزكان لخاكمهم مسلمون أخم 

طأظهرهم مح، إذاكان حاكمهم حكم أن ادعى من أن وعل  ١٠٣٠الاجاع جهه من أحكامهم جمع 
رد*قد قاثل قال فإن بمده ب؛خالفوه فيه رأيه لورأوا  ١٠٢قيل؛"رأيه رأوا وقد إلا يكون فلا عليه يردوْ 

لايكوزحجةعندهمإنكان'يقلن،إنإماءهم ٠يدحلءليكفىهدا له قيل : مده فيحياتهبمحلأفه 
واحدوكل ءل نم ءل بجمعوا عمر؛( ءلٍنتم يممعوا م يكر آي نم عل يممعوا أن لهم إذاكان 

عندهملريكن إذا لانحون وكذلك احرا ولا آولأ عندهم يمجة ليس إذا فإحاعهم صاحبه ؛خالف  ١٠٢٠٠
ج١٢١الأمم ١٧٧



إملعهذا عن لشء مال لا هلت مول فكيف قاثل تال فان حجة بمدهم من عل يكون أن حجة 
مالولا فعله س وال س عم وال فعله بكر أبى إل قنب فاعله ال منه ثى، كل ينب ولكن 

ينبامما عاعل عمل ولا فاثل فول ساكت إل ينب ولا محالفة ولا لهم موافقة ممم أحد ممن لغثرهم 
مولوسكا الأحكاح خاص ومرب الإجأع ادعاء أن عل يدل ما هدا وفى وعد فوله الكل 

الان واول الاممة صغ مجا اثهر لأنه ١ يدانا إمما ت تلنا V هذا مثل اشجي قائل قال فان يدهمه من 
معهالأخوة محلؤح م أبا الخلل جعل بكر ابا أن ذللث مجن نحدكثٍرأ ونحن العامة محهله لا وأن فيه يختلفوا 

وحسهموبئا فداء الردة أهل بعض عل رأى بكر أبا ان ذللث ومن وعل. وعئان عمر فيه الفه خم 
الربعأخثرنا منه 7آدا ونكتفى همه مكننا مما هازا غير ع فداء ولا مي لا وتال عمر  ٣٠فا^،لذللف 

ينبحى ان ايه عروة،عن ين هثام عن جريج ابن عن خالد بن سلم ابحرنا قال الثافهم، ابحرنا قال 
صلتقد نوبية أمة له وكانت وصام رقيقه من صل من فاعتل حاطب نوش قال حدثه حاطب 

عمرله خفال فحدثه عمر إل فدهب ثيبا وكانت محملها إلا ترعه فلم تفقه ئأ عجمية ا وهى وصامت 
عرسمر من م : فقالت ؟ أحالت فقال عمر إبيا فأرمل ذللد فأفزعه بخير يأتي لا الرحل لأنت 

فقالعوف بن الرحمن وهمد وماز عليا وصادف قال تكمه ولا بذللش نل تهى وإذا بارهمن 
أنرفقال الحد عبيا وقع ند الرحمن وهمد عل : فقال فاصهلجم حالما مان وكان : قال عؤأ أثيروا 

ولميستعلمه لا نتل؛هكأم١ أراها قال ز أنك أثر فقال اخواك أثارعليلك قد فقال مان يا عل 
فجلدهاعلمه مجن عل إلا الحد  ١٠بدْ نفى والمدى صدقت صدقت عمر فقال علمه من عل إلا الحد 
الرجموهو هميهما حدها محدها فلم الرحمن وعبد عليا فخالمف ( )قالعاما ؟١١ وغر مائة عمر 
بحدخلافه من مشم أحد يروعن فلم عاما  ١٢-وغر مائة وجلدها محال لا.محدها أن عثان وخالف قال 

المجا يقول من بمص وقال )قال( فعله قز التقدم بقولهم إلا له خلافهم بملم ولر حرف إياها حده 
صلاش نمول اصحاب إلا؛إماع ليحيها عمر يكآن ل حاطساكدا مولاة عمر حد قبل إذ له ينبض 

أوعملهرجل قول إن ; يقول أن عل اجترأ زن بملم لا مجا قول عل وجرأة بالعلم جهالة وسد عليه افه 
بنعم وقضى ١لثا٠هم( )قال بم؛م لر ما عندنا قال وعمم عنه بملث م ما الأحكام اص خى 

فجعلغيره وخالفه محمل الضرس ض عمر وقضى عل وخالفه الأولاد امجهات تباع لا ان ض الخناب 
للرجلوغرهم الأشعري وايومومى عود موابن وعل عر وقال الإبل من حس محا سنا الضرس 

الحيضةمجن الدم ى طعنت إذا فقال غيرهم وخالفهم الئالثة الحيضة من تهلهر حى الرجعة امراته عل 
يقولقائل.المسلف ان عل ذللئ، فدل وصفت، مما اكتر كثيرة اثياء ع عنيا رجعته انقطعن، فقد الثالثة 

إلثيء يروعنه لر المدى ينب فلا شيء لأ قال ما غترْ عن يروى ولا برأيه ويقو,ل غثرْ ؤيخالفه ؛ر_أ؛ه 
خلافهإل ينب أن جاز موافقته إل ينب أن ولوحاز قوله بملم لر يقل لر إذا لأنه موافقته ولا خلافه 

دليلهذا وش قولأ يقل ب إذا يعرف ما يقال آن إلا فيه الصدق ولا قولة بمرق ب إذا ولمكزكلاكذب 
أوالكتاب إلا المادزم يرون لا وأنمم خلافها رأى إذا تلزمه حجة بمص ترل -رى لا بمضهم أن عل 

الكتابعل ؛ج،اءاكإماءهم الأحك١مكلهاخاص يكون أن إل اص ثاء إن قمل يذهبوا م وألم المة 
محتلU -اولموا وإذا ضا واحد اتثعواكل اوسة وجدواكتابا إذا كانوا وائم المفراص وجمل نة وال

دعوىان عل حجة وهي الغاض( )قال اختلفوا منة فيه يعلموا لر ما قالوا إذا ولذلملث يختلفون فقد 
أنهوجملته أكترمجنه له ونذلار هذا من وصفت ما ادر من ادر ل؛سكا الأحكام كل ض الاجتاع 
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الثابىأ-محرتا ، ٠١١ فقهوا إذا الأملأم فبر خيارهم الخاملة ى فخيارهم معادن الناس غدون ٠ دُّام 
ألنهم اِض اهل اتاكم راقال هريرة اى عن الأعرج عن الزناد ابى عن عينة ن شان قالٍاخيرنا 

عنرانماس بنر محمد عمى حدش قال الثافهمر حدثنا ممانية(( والحكة بمان الاممان أفثده وأرق قلوبا 
شاممهنا ما فقال توك ثنية عل ؤملم عليه اش صل اش رسول وقف قال الأزرى القاسم ين الحسن 

صفيانحدثنا قال الثافص حدثنا ، الدينة حهة إل بيده وأثار ممن ههنا وما الشام جهة إل وأثاربيده 
القرسول إل عمرووالدوسى ين الخلفيل جاء قال ايىٍهريرة عن الأعرج عن الزناد عزابي عينة بن 

صلاش رصول فاستقبل ءلي٠ا اش قالع وات عمت قد دوسا إن الق رسول يا فقال ومحلم عليه الق صل 
حدثنا((  ٢٠٦-وأن دوسا امد *اللهم فقال لوس هلكن، الناص فقال يديه ورير الملة وسلم عله الد 

عنسلمة أبى عن عاشمة بن عمرو ين محمد عن الدراوردى محمد ين العزيز عبد حدثنا قال الشافعي 
الاسولوأن الأنصار من أمرءا لكنت، الهجرة لولا )ا قال وسلم عليه الق صل الق رسول أن هريرة أبى 

ينالكريم عبد أ-محرنا قال الثافص حدثنا (( سعمم أو الأنصاري والى لسلكت، أونعبا واديا سلكوا 
عليهالق صل الق رسول أن محاللن، ين أنس عن محاه رجل عن الخيل اين حدش قال الحرجاتى محمد 
وبقىعليم الدى قضوا قد الأنصار ٠إن قال م عليه واش الق فحما. فخي، مجرصه ى حرج وملم 

حدا(فيه يكن لر ما  ١١الحسن عن غيرْ وفال مي-ام عن" ونجاوزوا محمم من فاقبلوا علتكم الدى 
الأنصارولأبناء للأنصار اغفر اللهم  ١١قال ؤصز عليه الق صل الق رسول إن حديثه ش ابلترجاى وقال 

النساءإليه 7اش خرج حن وسلم عليه الله صل الني إن حديثه ش وفال الأنصار(( أبناء ولأبناء 
أنالعلم أهل يعص وحدش الئانص، قال ر القالة وقالءهده حهلب، م لهم فرق الأنصار من، والصبيان 

•الغنوتم، النلمل قال ما إلا مثلا الأنصار مجن الحي لهدا أنا وجدت مجا ; قال يكر أيا 
للتا منيلقون ذي التلاش ا امنان ولو ا مملونان ابوا 
وأظلت،فات أد حجرات إل وألخثوا النفوص با حلْلونهم 

وزلتالواطثن ش ا بعلنا بنأزلفت، رن جعفرا عنا الق جزى 
محمدين الكريم عبد حدثنا قال الناقص حدثنا الحل>يثإ ى الأحثرليس البيت، هذا ت الريع قال 

عليهوللأنمار إلا أحد المهاجرين، من، مجا قال أنه الرحمنر عبد القاصم؛ن، عن السعودى عءن الحرجانى 
الشافص،أ-محرنا حهاصة، -مم ولوكان أنفسهم عل الءارواثروا ش ويشاطروا الديار ى يوسعوا ألر منة 
رسولأن هريرة أبى عن سلمة أى عن، علقمان عمرو؛ن، بن محمد عنر محمل- ينر العزيز عبد حدثنا قال 
الأنبياءورويا الرم ى يض اكافهم( )قال (اأستقي يم عل أننع أنا يئنا  IIقال وسلم عليه الله صل الق 

والقبن وفيأ،ا اوذنوبن ذنوبا فّزع قحافة ابى ابن فجاء ١٠وسلم عليه الق صل اهد رسول قال وحى 
عبقرياار فلم بععلن الناس فضرب ءر؛ا يدْ ى امتحالتإ حمر فننع اإخهلام-ح بن عمر جاء م له يغفر 

نزعهوص قوله الئافص( )قال مهدن(( الناص وصرب الغلماة فاروى ١١حالي بن ووزاد.مسلم  ١٠فريه يفرى 
ء٠رفىربلغه الدى والز؛ل- الافتتاح عن الردة لأهل بالخرب وشغله موته وعجلة مدته قمر ض صعمح 

هداُزا لا لكن، لم ومالبخاري أخرجه ُن-ا هريرة ابى حديث، ! البلقيزا السراج قال )١( 
مناقبقبل البخارتم( احرجه هريرة ابى •م، زرعق انح، عن القعقاع بن عارة طريق من بل الهلريق 
,ثل الفضل ى مسلم وأخرجه (( وأش ذكر من، خلقناكم إنا  ١١تعال قوله عل الكلام محر قريس 
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أوالداة نزعه إمما الذي الدلوالخلم والغرب غربا! دْ ز ،]فاتحاك عمر ى وثوله مدته طول 
للملمنومناصحته أمره يطم يزل لر الأملأم ى وآزيد0 مدته لطول يلْ الرجل ينزعه ولا الزرنوق 

مجطمن جمر بن معد عن أيه عن معد ين ا؛را*م أخمنا تال الناقص أ-حمنا ، الدلوالفلم تح ممي 
رسوليا فقالت ترجع أن فا*رها مى» عن نالته وّام عليه اش صل اش رسول أتت ارأة أن أيه عن 
سلمبن نحى حدثنا تال الناقص أخمنا ، يكر أبا فاى تال ازن نمى أجالئكأم١ ل؛ رجعت ان اش 
،اش خليفة خير بكر أبو ولما ثال طاف أتحر ين جمر بن عبدالف عن أبيه عن محمد بن جمر عن 

.عليه وأحناه أرحمه 

المسالسافريوم صلاة 

رمولأن أيه عن س١لم عن الزهري عن *عمر عن الثقة أخمنا قال الناقص أخبرنا قال الريع أخرنا 
أخثرناقال الناقص أخثرنا قال الريع أخرنا ، وععر وأبوبكر ريتن بمي محل وصلم عليه الق محل اش 

أنللأمام أحب وما الناقص( )فال مثله الخئاب بن عم عن أيه عن أسلم ابن زيد عن عالك 
فمهواقد يكونوا أن إلا يتموا أن اشمن عن وراءْ مجن ؤيامجر غثره يوكل ولا أومقيما مافرأ يمحل 

محلالفريقثن أحد مءن الوال فازكان ومقيمون مسافرون اجتمع وإذا تعال الذه ثاء ان بفقههم فيكفى 
يولولا مقيما يأمر أن إل إتحآ فأحب ؛ -٦٠فمل غيره فاتام مقيما وإن'كان أومقيمأ ماقرآكان ؛ ٠٦٢

المقمؤيش محقم خلفه يمحل إذاكان له دللث أمجرم1ازأكرءت يقصرفان أن له ليس من إلا الإمجامة 
صلام٠اكلهالتكون المم يومهم أن إلي فاحب وال فتهم يكن ا فان عليه إعادة السافرولا صلاة عل 

وبىعبمم اجزا فامجهم مسافرا قدموا فان الصلاة عدد وإكال اباعأن عن المسافرون ؤيوخر بإمام 
الصلاةفا؛،ا المقيمين السافر أم وإن صلاتهم أجزأتبمم أم وإن قمر إذا السافر صلاة عل القيمون 

.صلاتهم والمسافرين القيمين من خلفه من وأجزأت أجزأته 

يرقونهلا يامحرم الرجل صلاة 

فأقاميعرفونه لا يرجل اثتموا غيره أو حمر أو سفر ص قوما ولوأن تعال اش رحمه الناقص، )قال 
الصلاةأتام وموإذا صلأنمم أجزأت؛م V مم هوأوغير أمسام ولوشكوا صلاتهم ؛ ٠٢٠۶أجزأت الصلاة 

الذيالمعرفة تعرفونه ممن وكانوا الإسلام بمنثد ولوعرفوْ بمب؛ لس انه تعلموا حكا الظاهر ى ٢ إمإم 
لرصحراء أو ج،اعة مسعجد ض وراءه فصلوا فصل ولوأسلم علهم يخفى لا إسلامه أن عبيم؛ إلاغلب 

مجسلمأنه يصيفون همن يملمي؛ أو ، الصلاة قبل أسلمت فيقول ينالوه ان إلا معه صلامم نحز-أجأ 
بئمكهعلمهم عل معه ولوصلوا ، عنهم فملأ-امٍمحزنة الصلاة تبل أسلم أنه أعلمهم وإذا الصلاة قبل 

يكنل؛ لأنهم صلاتهم نحنهم ب ملها أّام أنه الصلاة بعد أعلمهم ك؛ الصلاة قبل إسلامه ي*لسما ول( 
صلاةرجل مع صلوا وإذا به ائهامهم نل إسلامه يعلموا ل؛ وإن بكفره معرمم عل به الأنتام لهم 

ارتدم لوأسلم وكدللد خلفه صلوها صلاة أعادواكل غيره من علموا أو سلم مغير أنه ءلمه»إ م كثترة 
.معه صلوها صلاة أعادواكل الإسلام إل يرجع أن قبل ردته ض معه وصلوا الإملأم عن 



س

محزثةالماء محلاة ذكور وصبيان اء ونيرجال الرأة صالت وإذا تعال اش رحمه ( الئافص )قال 
وسرهنالمساء عل قواس الرجال جعل وجل عز الد لأن محزنة ءيرِ الذكور والصبيان الرجال وصلاة 

لوكانوهكذا أيا محال صلاة ى رجل إمام اعزأة تكون أن محرز ولا ذلك وغثر أولياء يكن أن عن 
حضصلاته يقض مثكلَُلم حش معها ولوصل معها صلاته نحزه لر مشكل حش الرآة ثعر صل محن 
ممنمعها صل حن يكن لر لأنه صلاته نحزثه لا أنه وحت الصلاة يعيد أن له أحبت اراة أنه بان 

•بجوزلهأنيأتم:اا

الأسش ^١٥^٥٠١ ١س 

حجيرةلها يقال قومه من اعرأة عن اك٠نى مار عن محميان أخثرنا تعال افٌ رحمه القاءأى( )قال 
ينوةصالتج انإ ة عامعن عهلأء عن الليت روى الثانحض، قال ر وّ،ءلأ فقامتح امجمن ّمحلمة ام ان 

منإن قال صفوان عن إيراهم أخثرنا قال الثافص أخثرنا قال اربح أخثرنا ومحملهن ض فقامت العصر 
تقومله يأمر"طرية الخثن ابن عل وكان الهافص( رقإل ومحملهن ض تقوم يالماء ارأة تمل أن المنة 
لتومالئافم( )قال رمضان شهر ى للماء تنوم أن الرأة تأمر عمرة 'وكانت رمضان شهر فى باهله 
يقومأن اءكثثرأمرت نمعها وإزكان الصف ؤمحهل ض تقوم أن وامجرها وغيرها ا-لكتوبة ى الماء ا،لرأة 

زارجال يخالفن لا إذاكرن ارجال صفوف وتصفهن الصفوف وكذلك صفها خلف الثاني الصف 
منالصلاة ض به محهر الذي ياككبيروالذكر صوما ومحفض وسمنا اارإة تقوآ أن إلا صفوفهن مجن شيء 

يوملا أن إل وأحب ءمأل محزثة خافها من وصلاة فملأما الماء أمام ارأة قامت فان وغيره القران 
وصلأتسفصلانما حراتر ارأس أومكشوفة متقنعة أمة أت فان مجتقنعة تصل لأنما حرة إلا مخمن الماء 

ارأسمكشوفة أمة إمحامجة أكرمن قيام خلفه والناس اقاعد وإمامه فرصهن وهذا فرصها هذا لأن محزثة 
متقنعات.وحرائر 

الأص؛_ 

ينعتبان أن اريح بن محمود عن شهاب ابن عن عالك أخثرنا تعال اش رحمه الثاءهمإ رقال 
والميلوا،لملر الغللمة تكون إنما وّّام عليه الق صل الله رمحول قال وأنه وهوأعمى قومه يوم كان مجالك 

اشصل الته رمحول فجاءه قال مصل أمحذه مكانا بيض ى اش رمحول يا فصل البصر صرير رجل وأنا 
عليهاش صل اش رمحول فيه فصل البيت س محكان إل له فأشار نصل؟ أن تحب أين  ١١فقال ومحل عليه 

عنشهاب ابن عن إبراهم بن سعد ابن إبراهم أخثرنا قال الناقص أخثرنا قال اربح أخثرنا را وٌام" 

أنحابن، إّءمزا طريف من الخارى أخرجه اربح بن محمود حدين : اللقض السراج ثال )١( 
=ءت؛ان؛نمجالككانيؤم أن الأنصاري اربح بن محمود عن شهاب ابن عن محاك حدش قال أويس 

١٩١



أيلمن عددا وسمعت ( اكافص قال ؤ أعص وم ثومه يوم مجاللثكان ؛|نإ عتبان أن الري• ين محول 
؛الناسمصل وهوأعص مكتوم أم اين يستخلف وسامكان عليه الله صل الد رسول ان يذكرون الطم 
 jأحرىإلكان الملة إل مدد إذا والأعص الاعص رمامة وأحب الغاض( له)قال >وات دد ع
اخارولا صلاته اجزات الصلوات ناثام اعص او صحيحاكان ام ومن عيناه تراه يلهويثيء لا ان 

إمامةولا ، بصيرا إماما وملم عليه افه صل اش رمحول جعله اكرمجن لأن المحح عل الأعمى إمامة 
يأمرهمالأصحاء مجن عددا محي وساامكان عليه اهد صل الله نمول لأن ، الأعص عل الصحح 
•انمي ُن أر؛V من عدد أكرمن يالإمامة 

لخداس 

اشعبيد ين عبدالف أحثرتى ثال جرج ابن عن انحيد عبد أخثرنا تعال الد رحمه الئا،م، ر؛ال 
محرمةبن والسور عمثر بن وحميد هو الوادي باعل الومنن أم عائثة ياتون كانوا أمم مليكة أبى بن 

بنمحمد ض إمام وكان قال يعتق لر حينئذ وابوعمروغلامها عاثثة ابوعمرومول وناسكثثرذؤُهم 
يقدموان وصفت ما عل الإمامة ى القمل أهل يقدم أن والاختيار ( الغاض )قال وعروة بكر أبى 

ولا>._ j ولا جاعة سجد j الأحرارإماما اياوك يقدم أن بضيق وليس اياليك عل الأحرار 
وليتالخمعة ى يوم '^؛ ٠٢١٠قال فان ، الصلوات من غيره ولا عيد ولا جمعة ر ولا نزل مى 

ليسكا عما يتخلف ان عليه بضيق عليه ليت إمما إليه ذهبت ما مجعى عل عليه لبت قيل ؟ عليه 

رجلوأنا والبل الغللمة تكون إنما الله رمول يا وسلم عليه الله محل الله لرسول قال وأنه ويوآعص ومه *ً 
سالؤسلم عليه الله صل النم رسول خجاءْ مصل أمحذه مكانا بيتي ى الله لسول يا فمل البصر صرير 

ذكره، وسلم عليه الله صل الله رسول فيه فصل البيت مرن مكان ال فامار ا( أصل؟ أن محب أين  ١٠
!^،١٠رواها الى الروايات وهذه رحله ى يمل أن والعلة المهلر ش الرخصة ترجمة ز الخارى 
صلالكا زمن ز وهواعس قومه توم أنهكان ظاهمءا مالك عن إسممل عن والخارى عنه والناض 

أاالبصر صرير رجل وانا  ٠٠قوله ويويدْ وسلم عليه النم صل للص الذي؛؛له القول قل وسلم عليه اللٌ 
عنارنع بن هممود حدش الزعرى قال • بذ أعمى يكن م أنه يفضى ما رواية j صح ولكن 
وأنابصري أنكرت قد اتى الند رصول يا فقلت وسر عليه اش صل اش رسول أتيت أنال مالك بن عتبان 
ياصلمجدهم اى أن أسني ول *يس ُينى الذي الوادي الأمحطارضاو كانت وإذا لقرك أصل 

اشرصول أظن ُا فقال ايوب ابو فم.م نفرا الخدين  ١٠؟٦^فحدثت محمود فال . الحديسا ؤبماق ، لهم 
فوجدتهإليه فرجبمت فال أسأله أن عتبان ال رجعت إن فحلفت قلت *ا قال وسلم عليه اش صل 
فحدالحديث هدا عن فعالته جنيه ال قومه وهوامام بصره لهب عمى فد كبيرا ثيخا 

إبماالعص أن عل دالة وهى صحيحه ى ملم أخرجها الياقة ٢^٥ الرواية وهذه رة أول حدثته 
هذالمند رويناها اش محي ين محي رواية من ا،لوطا ى وقع أنه واعلم الرؤية القصة هذه بعد له حدث 

ينهومحمود إمما ، الحفاظ حمد وهووهم ليد بن محمود عن نهاب ابن عن مالك ءلر؛ق من الحديث 
الربح•





















الإمامصلاة من رجل خروج 

كإولر معه افتح أو ركعة معه نمل امام الرجل أثم وإذا تعال الد رحمه الفاس( )قاد 
رأ'صلأنه امتامح، عليه فدت حش محلاته الإمام يكل قام ركعة من ام آوصل الركعة الإمام 

بهصل واز لنمه الإمام محلاه عدد لأن مجنم صلاة يقضى أن فعليه مقيما والإمام مازا وإن'كان 
للمأمومعير ولا للملأة الإمام من تطع ينثر الإمام محلاه مجن الأ٠وم خرج م الصلاة من شيئا الإمام 
الصلاةيعيد أن ل ين لر منفردا ه لتفمحلاة عل بى فان احتياطا نتأنهل ي٠أن وأحبت له ذللث كرهت 

النيان نعلم فار لنمه صل معه الصلاة افتتتح يعدمجا •ع"ءعاذ محلاته من خرج الرجل أن قتل ٌن 
؛الإعادة.أمرهوملم عليه اش محل 

الأخرس أحلما بإهاْين المحلأة 

محلالد رسول أن سعد بن سهل عن حارم أ؛ى م، مالك احترنا تعال الله رحمه ( الئافص )قال 
بكرأى إل افلوذن فجاء الصلاة وحانت بيمم ليصلح عوف ن عمرو بش إل ذهب وملم علبه اش 

الصلاةش والاس وسار عليه اش مجل اش رسول وحاء أبوبكر نمل نم ت فقال للناس■؛ أتمل فقال 
ااناسأكز قعا محلاته ز يلممت لا بكر أبو وكان الناس نمفق اإمهل< ى وقف حش ذتخلمن 
أمكثأن وملم عليه اش مجل اش رسول فاسارإليه وٌام عب النه محل الد رسول زأى التتمن، التتصفيق 
ايواستاج م ذلك مجن وسلم عليه اش صل اش يصول امره محا عل الله فحمد يده ابوبكر زفم مكانك 

تثتأن منعك ما بكر أبا يا )I فال انصرف ف،لا ؛الاس نمل وسلم علته افه صل اُب رّّول وتندم بكر 
مومحلم عليه اش صل الله رمول يدي ؛؟ن يمل أن قحافة ابى لأبن محاكان بكر أبو فقال ؟ (( أمرتك إذ 

فليسبحمحلاته ش ّىء نابه من ٌآ التتصفيق اكزم رايتكم ل ما  ٠١وسلم عليه الند صل الله رسول فال 
أنن إحمكل عن مالك امحرنل الفاض( )قال ؛ ٢١للنما،اا الشق وإمما إله التفت ّح إذا فانه 

لهنحربما ترك؛نه أى مش علم اش أن أحب ومجا هدا بعد قهل إمام حلف صليت ولا هكذا ةْل )٧( 
اجزحأكون لا ان رجوت رحمة غير عن تركت فإذا الماح ا،لرء يزك قد ولكن ثيثا اابم١ من ل وأن 

علهحفك رحمة رجل ولوتنكه رغبة غير من الخال بعض ى الخفن عل المسح يزك مجامماكانه بدلك 

وىعليه مدت حش محلاته الإمام يكل فلم الأم نخة ى وقع ت 'البلفبى الراج ل  ١٠)١( 
عليهقوله و الضمير لأن هواداسب وهدا (1 عليه فدت حى محلاته الماموم ■يكل فلم  ٠٠الخوامع جمح 

يقضىأن المامجوم( )يعي فحليه مقيما والإمام مسازأ كان وإن محلاته اصتأنف قوله بدليل للماموم 
.لدلك يشهد الكلام وبغية مجفم صلاة 
صأحرجه مجالك، حديث مجن ومسلم البخاري أحرحه هدا سهل حدث ت اللقيى السراج ُال )٢( 

•الأصل j بياض )٧( 







ىالمة يفرد حى امام خلف صلاة نحزثه ولر بمنه صلبملأتبم بالذي ينوالأن،ام لر لأنه صلاته نحزه 
بنمشركت نيته تكن لي إذا يره ولي بعينه يعريه لي وإن جزأته واحد إمام ى ايردمحا فإذا واحد إمام 

•الإمامن أحد ز نيا آومشكوكا إماض 

وثكئالأخر أحدهما الرجلى امحام 
صلاماكانت بالأخر أحدهما فاتهر معا صليا رحلن أن ولو تعال الق رحه ( )قال

علهاكان صاحبه إمام احاكان يدريا فلم معا ونكا بالأخر انم أحدهما أن وعل،ا مجعا صلبا ولو . يزثة 
علغثرئ م عل زكذلك الصلاة ش عل غثرئ المأّوم عل لأن الصلاة يعيدا أن معا 

صدقولو ، صلاته يثلث ب الدى وأحزأ نلث الذي أعاد الأخر يثلث، ولي أحدهما ولوثلث، ، ااأُوم 
إلافيه ءهزْ لي الصلاة عدد من ه نفى عمله كلن، مجا وكل ، الإعادة عليه يشلثك١ننا ب ثلث الذي 

يدعلأنه إعادة عليه تكن لي ه نفعل ذللد فدكر رحل فذكره ثلث ولو ، غثدْ علم لا علم'نمه 
وثلتركلأحدعم بصلاة صلوا فئ أن أوأكرفعلموا ثلاثة ولوكانوا غيره بعلم لا نمه بعلم الأن الإعادة 

الذيناعاد يعضهم بثالث ولي بعضهم ولوثالث، ، معا أعادوا الأ٠وم، أو الإمام أكان ، ! ٠٣٠واحد 
عددهم.لوم ,كذللد ، فبلها زكاوت،كالأل؛ن يثكوا ل؛ الذين يعد ول؛ ثكوا 

السوقباب 

وهوالصلاة تراحم ى ص الذي ١^٤ ى القول باب ش فما موصى، وب الراجما ف ولمس 
اعتدالركؤع من ءألهرْ الإمام يرفع ان نل فركع راكعا الإمام ادرك رجلا ولوان ت عنه اممه رصي فوله 

حىما يعتد ولا النكعة تللد يما ب النكؤئ من ظهره الإمام رفع حن ينكع لي ولو ٠ المة بتلك 
اوفامما فامتوى النكوع ر رامه رفع محي راكعا فاٍلمان \لإيم زكع ولو ، خالهراكع ^ y\jراكعا يصيد 

ىرجل فادركه ليم فركع عاد م الركؤع تام ضا يكون لا حال ال الرمع نابل فد نه يحوإلا لي 
الركؤع وهذا اولأ الركؤع اكمل فد الإمام لأن الركعة حذه بحد لي معه فركع راكعا الخال هذه 
فركععاد م رامه رفع محي بح يولي ركع إذا انه اخر فول وفيه إ الربيع الصلاة)فال مجن به بحد 

اخرىركعة فركع عاد فا يبح لي وإن تاما كان الأول ركوعه لأن صلاته بمللي فقد بح لي
زالنصوص ومجن .  ٠١١العي حذا صلاته فثعللنؤ عامجدا ركعة الصلاة ر زاد فد كان ضا ثح لي
ليمحي محعه فكثر راكع وهو الإمام آدرل- وإذا العرامح، اختلاف مجن الصلاة بابج ى ذكره مجا بوق ال

أخبرنا١^^٠ بحد؛تللث، ولا مجعه يجد يقول حنيفةكان أبا فان الركئ مجن رأسه الإمام رفع حى يركع 

أنيوه«إ الربع أزكلأم عل الركؤع ز القول باب ى الميه سق قد I البلقيى السراج فال )١( 
فولاتبطل لي ساهيا وإزكان واحدا قولا صلاته بطالته عامجدا إزكان بل ووسكذإك قولن ابث،ة فى 

.واحدا
٢٠٠



يركعيقول يل أى ابن وكان يوسف أبا يض ئأجذ ويه إبرامم عن الحكم عن الحس عن بذلك 
ريعحى يركع ولر فكتر راكعا الإمام أدرك ومن القاض( )قال صلاته م>ن بذلك ومحب ويسجل 
رامهالإمام رقم بعد ولوركع ركوعه يدرك لر لأنه الجود متد ول؛ الإمام مع مجد رامه الإمام 

الإماممع صل ولا بقراءْ لفه صل مكون لها يقرأ ول؛ الإمام *ع يدركها ب لأ؛ه الركعة يتلك يعتد لآ 
)قالالصلاة ببعض الإمام يبقه الرجل باب مح، ايوبملى محتمر ف ومما ، الإُام مع ادرك ف؟ا 

التسايمتنمجن الإمام زاغ بعد إلا عليه ما لقضاء ينم؛ ل؛ الصلاة من بشيء الإمام سبقه و1ُن ( اكاءهم 
ول؛اولأ الكلام هذا حش بثي، الإمام مبفه مجن باب ى الخوامع جمع وى الثويطى، ى نصه هذا 

لوكانانه يعلم  ١٠قدر تليلأ لومكن، واحّسؤ قال انه عنه اش رصي الثافص عن نقل كإ لل؛وُم، به ين
مماتا فليحرم الاحرة النيان ز جالسا الإمام فوجد الجد لحل وء1ن معه فجد مجد صهو عله 

منالإمام فئ إذا فايقم الركعة ى الإمام أدرك وإذا صلاته فقضى نكير بلا قام فإذاش معه ويجلس 
اانكم؛انمجن الإمام زاغ بعد يكون ان أراد فإذا معه فيجلس اكنز ى أدركه فال تكبثر بغثر صلاته 

الإمامأن قفلن نغمة فمع بركعة مبقه قد الإمام حلم، .ذيجتروُنكان فليقم عليه ما لقضاء الآ"ءرتأن 
يعتدولا عنه الإمام نحمله صهر فهذا الإمام ملام نمع وحلى عيه بقبنؤ الى الزكعت فقضى ّام قد 
وهوالإمام سلم فإن ه لففقضى فعاد صلاة من *مرج الذي هذا يشبه ولا عليه الى الركعة ويقضى ببا 

بعدومجودها وركوعها بقراءما ثانية ركعة وابتدأ الإمام ملام فثل عمل مجا جمع ألغى أوماحي راغع 
ولابركؤخ بمفه لا أن الإمام خلف لمن وأحب الحارود أبى وان ايؤبملى رواية ز فاله الإمام ملام 

اوزكع مبقه وان عته محزمح،ه فذلكر محاجي او راكع وهو الإمام زكم فعل فإزكان عمل ولا محجود 
ماحياوإما راكعا إما يكون حتى ومجوده ركوعه بعد فثركع يعود المامحي بعض فقال نله رفع م محجد 

رقموان القبلة(( امتقبال ١) زكاب وقال ذللئ، إلا الصلاة عمل ز به أم إذا نحزئه لا متبعا وإما معه 
وإذا؛ ١٠الإنلأ، ش وقال ١^ تلك واعإد ف٠لزهته م فإن يعود أن إل ناحب الإط، ناب رأمه 

نلأبدلك الإزم مت وآن به ١•^ إذا \وكلإة تلك مند ورا'،ْ فالكا'ن م مع وسجد تكع أن ترك 
قاموإن الإمام مع ُم-،ا واحدة ش إذاكان الإمام سبقه بعدما راكعا و؛قيم محاجدأ رأمه يضع أن باس 

والزكؤعالجود بعض ز وكان جلس وقد يفعل ل؛ فإن بالقيام الإمام محجقه ما بقدر يقعد حتى عاد قبله 
الإماممع لحل وإذا ذللئ،'كله ى ّّاء وقد عنه بجزمحف. فذللمنر نله رفع م ومحجد ركع فهوكمن معه 
قدلأنه صلاته المأموم أحزألن، مها أنه يدرى هوولا واتبعه ماهيا حما الإمام فصل بركعة سبقه وقد 

حونلا صلاته فهوأول الإمام ع أدرك ومجا صلاته  vZJLla؛قدسها أنه وهويعلم محبقه وإن أربحا صل 
الأحيرتنالنكعcن وأدرك الفلهر من ركعتان الإمام مجم فاتته وإن ذلك حلاف عندي يقول أن لأحد 

قاموإذا . أمكه محا قرأ ممكه لر وإن . ذللئ، أمكه إن ومحورة القرآن بام فقرأ الإمام مع صلأءما 
ركعةفاتته وإن أجزأه القران أم عل اقتصر وإن ومحورة القران بأم مما واحدة زكل فقرأ ركعتن قضى 

jفجهر تام ركعة ِا أدرك وإن :بمهر ولما ومحورة القرآن بام ركعة قضى ركعمح، وصاى الغرب مل 
جمعز نقله ما آحر هدا ومحورة القرآن يام ما ودأ الثالثة ز حهر ول؛ قضائه مءن الأول وهى الثانة 

املأبعد بالثانية أى الخمعة مءذ زكعة الإمام مع أدرك ص أن ^٥٠^ ١١هذا وؤناهر الغوص ص الحواثع 

.م.صححهكتبه . العبارة وحرر الأصل ق ١^^١ بنكع أن ترك وإذا ; قواه 



زالخواب ى يتوتف وإمما القمر وخوف والأمتناء المد ى وهكذا المح ز كا جهرا الإمام 
وهذاللفرد تثميع ولر نحوها المح بخلاف مغردا صار قد وهدا للمفرد نسوغ لا لأما بذلك الخمعة 
زض ونل ظهرا مترها لا الخالة بمذْ وانفراده له ثان الخمعة حكم آن من ممعتثر ليس التودف 

عيهرالمسوق أن عل يدل قيء عل الخوف صلاة ى الإمام مدم ترجمة ش الخوف صلاة قى الأم 
خفإذا محروما وكان الخمعة يوم حوف وإن'كان االدكورة الزجمة اواحر ز فقال الثانية لنك١رة از 

فأممواقامما ونت رىُة الخطبة حضرت الى بالطاتفة صل م الخطان طاثفة معه وحضرت بعلاممة 
الىالنكة معه ضلت تمل ب التي الطائفة العدووجاءت بإزاء وقفوا م ما بمهرون قراءة لأنفسهم 

الأولالطائفة بأن الئافص صمح ففد -م م لأنفسهم فامموا جالما ونت الخمعة مرن عليه بقيت 
فقالتعاليقه ى الهلب أ؛و القاصى بذلك صمح يند ذ1ا بمهرون بقراءة الماب الوية لأنمها تم 

بالقراءةكحكمما بمهر الل الصلاة ى الفرد حكم لأن بالقراءة ما يمهرون ركعة لأنفسهم يصلون 
البوةحكآ و لاما اكانية الركعة قى الثانية الفرقة لخهر الثافص بمعرض ول؛ الثانية اإرَممن j ي، 

الأولالفرقة جهرت امما ; قيل فان وغيره ايوالعليب القاصى صرم يسروبذللث فانه مغتديا وِنكان 
ولكنوجه له نحيل هذا قلنا البوق بخلاف الإمام إل بة بالشالخمعة حكم لثقاء الثانية لركعة اِ 

أبوالشح الأم عن النص هذا نقل وقد الحالةكالبوق هذه ز منفردون لأمم فرق لا أنه الأرجح 
النصنقل بعد الشامل ى الصباغ ابن له وتعرض ذكرناه الذي للجهر بمعرصوا ول( وغثده حامد 

وقدالتشريق أيام ى الإمام إل الرجل أل وإذا الصلاة باب أول ز العراقين اختلاف وق المذَكور 
لأنمجحه يكبر ولا فيقضى الرجل يقوم بمول كان حنيفة أبا فان فراغه عند الإمام فسم بركعة منه 

ميكثر يقول لل أى ابن وكان يوسف( أيا )يض ياحذ وبه بعدها هو إمما الصلاة من لص الكثد 
بفكثر الإمام فلم اكشر.ز أيام ز الصلاة من ء بثي الرجل مق وإذا الفاض( )؛ال فقضى يقوم 
منليس الثريق ايام التكتبر ان وذللغ ّامٌكثر فإذا علمه الذي وقضى الصلاة مجآن مثيء البوق يكثر 

الصلاة.من ليس وهذا الصلاة من ق،اكان الإمام ينع وإمما بعدها ذكر عو إنما الصلاة 

المازرا؛صلاة اب 

أنجناح علمكم فليس الأرض ى ربم »وإذا عزوجل اش قال تعال اله رحمه الغاض( ر؛ال 
آنتعال افه كتاب ز بينا فكان قال الأية، كفروا* الذين يفتنكم أن حفم إن الصلاة محن تقصروا 

أنعلم فرصا أن لا خلقه عن وجل عز الله همن نحفيف والخوف الأرض فى الضرب فى الصلاة قمر 
الرخصة فريضة« ض أوتفرصوا تموهءن ب ما الماء طلتم إن عليكم جناح لا فوله، يفمرواكاكان 

مجنفضلا تيتغوا أن جناح عبكم لص ٠ فوله َكان ونحا الحال عذْ فى يطالقومن أن علم حثا أن 
٠فليسقوله وعاكان يتجروا أن ءلم حنا أن لا الحج ز تتجروا أن أعم تعال ٍواس يريد ربكم، 

إنلا الأية بيوتكم،( من تأكلوا أن جناح علكم ليس  ١٠فوله ولإا'كان ٠ باrن يضعن أن جناح علهن 
وأعقبهالصلاة فرض ج،اع باب j أوله وذكر الراجم ى ولمص : البمى الدين مراح تال )١( 

اه.ومنذكرها فيه تحن بما تتملق تراجم باربع 
T'U









خوفبلا اضلأة ْظإه ثهصرش اJفرالذى 

أوتع ومي مكة إل فىٍمفره وسإ عله اض صل اش رصول نمر مال اش رحمه ( )قال
علالقياس بجز وم ؤأكزمنه فيه تحر ما مثل ى يقمر أن عل ومر عليه اش صل نحره فدل عشر 
ىيقمر آن j محالفا أعلم i؛ فا،ا وقوفه فيه نمر ما مثل ز إلا يقمر لا أن انمي من ناحدة إلا نمره 

الوحهكان الوجه هدا عل نقيس ان محز لر فيه ضر الدى وسم عليه النه صل ائته رمول ممر من أثل 
صفركااسم علبه ينع يقمرفعإ أن دونه يقصرب لا أن عنه محفظ ولر صفر نمري إذا يكون أن الثاى 

يوسمادون فا بمصر ان سلخنا ولم سفر اسم عله ونع فا توجهتا حينا الداية عل الافاة ويمل 
ترهمكان ف، يقمر أن عندي فللمر، دون٦،أ فإ يقصر لا أن ى يختلف لا عنه حففلنا مء■ عامة أن إلا 

ىأنحر لا أن فاحِح أنا وأما دونما فا يقمر ولا يالهانمى ميلا وأربعون سة وذلك قاصدتي لثلتن 
يوسم،ز بمصر أن ف فهل نائل قال، فان ل مباح القمر ترك وإن نفى عل احيامحلأ ثلاث محن أقل 

عنمفيان اخرما ^١٢١ تعال اش رصي عمر ابن وص محاص ابن ص نعم : نل ؟ متقدم يخر حجة 
وإلجدة وال عفان إل ولكن لا : ؟ فقال عرفة ال أنهسئلأنقصر عباس ابن ص ءه1اء عمروص 

عزالله فىكتاُبا بينا ءمجاكان تقصروا أن فرض وجل عز الله أن لا اللم ص ضالخؤن،معا;حصة و— 
أنوجل ر اش من حا أن لا رحمة ممسوس« إ ما الماء إن عليكم r جنا لا » وجلأننوله 

مجنتأكلوا أن جام علتكم رى » ذكره عز اله كتاب ز ينا وكاكان بموص أن فبل ص يطلقوس 
أنعليبم حم انته أن وجؤزلأ م الله ص رخصة الأية ا( اشتاتا أو )اجميهأ إل (( ابانكم بيويتج أو بيوتكم 

اإخوزاى القصر فاذاكان ( الثافص )قال اشتاتا ولا ، جميعا ولا ابارم يويتج ولا يونمم ص ياكلوا 
نمروالفر الخونح ى نمر فن حونا بلا الفر فى القمر وجركازكذللن، عز اش ر رخصة والمفر 

المنةبنصن نمر خونا بلا مفر ى نمر وص وملم عليه الق صل الله رسول سة م وجل عز النم بكتالبح 
فأينقائل قال فان عباده عل بما تصدق وجل عز الله أن أخبر وسم عليه النم صل الله رمول وأن 

قالجريح ابن ص العزيز محي بن انحيد وعبد خالد ن مسلم أخرنا له قيل ١ وصفت ما عل الدلالة 
النمقال إمما ! بن لحمر قلتج قال أمية ن يعل ص باباه بن عبدالنم ص عار أى ان أخبري 
فسالتامنه عحت مما عحت عض فقال ادام أمء• فقد حفن ان الصلاة >  ١٠تقص أن « وتعال تا;ك  .٠٠ •ر ب W ٢ ٠ ب ب ِ ِ  •

فدلالقافص( )قاو صدثه فانلوا علتكم :إ اش تصدق صدقة فقال وسر عليه اش صل اش ;صول 
والصدقةوجل عز الد س صدقة خوف ثملا الممر و القصر ان عل وسر عاليه الذ صل انته رسول 

عامحثةوأن المافر ثاء إن خوف ثملا المفر ى قصروا أن عل ودلت يقصروا أن افم *ن حم لا رخصة 
اخرتاتال الربح اخترنا وقصر الفر ف ام وسز عليه النم صل اش رسول فعل قد ذللت كا قالت 

ابنص سبرين بن محمد ص الخيال أيوب ص اتحد عد بن الوهاب محي أخرنا قال المافص 
نحلوجل عز النٌ إلا يخانح لا امنا ا،لدينة إل مكة ر وملم عليه النم صل اذٌ رمول مافر قال عباس 

صءهلا، ص عمرو ان ؤللحف م محيى ابى ص إبراهم اخرنا الثافس ح-ثنا قال حدثنااإربيع ركعتن 
ونمر.الفر ز ام النم، رّول فحل قد ذاك كا ; فاك عانثة 
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عنالداء س؛ع عن عل الخمعة وجت اهلها بممم ببلد قوم كان وإذا ( الثافص )قال I( الق ذكر 
وانالصر اهل حميء عل عندنا الحمعة ونحب ( الثافص قال ) الأية بدلالة منه قريبا او المصر محاكي 

نحببان اول منم احد وليس والعدد بالصر نحب الحمعة لأن الداء اكرهم يمع لا حش اهلها كر 
مووكان صتا اiادى كان إذا الداء سمع وقول )قال عير ر إلا غثره •ن الخمعة عله 

فقل.نمرة والأصوات؛؛JI غافل والرحل صت عر النائي كان إذا فأما هادثة والأصوات مجتمعا 
وأبوهريرةنيد بن معيد وقدكان ومحقت مما أقوى هدا ى أعلم ولت القا؛هم( )قاد الداء يسمء 

كانأحدهما أن يروى وقدكان ويدعانبا الحمعة مشهيان أ.يال متة مءن أقا عل يكونان؛الشجرة 
عنمحيلن عل كان العامحى بن عمرو بن عبداس ان ويروى ويشهدها الحمعة فيرك بالشق يكون 

عنزيد بن عيداش حديى قال محمد بن إيراهم ٢حمنا آ ١لقافهم قال ر ويدعها اثبعة فيشهد الهلائف 
حامحعةقرية وإذاكانت الثافصا رقال الداء يسعع مجن عل الحمعة نحب قال أنه السيب بن معيد 
لأحدأرخص لر الخاععة القرية ز القرى تلك أ'مّوق زكاث حا الأموال ،تصلة حولهاقرى لها زكان 
محرجأن عندي يتبن ولا هدا أنبه ومجا واليلن اليل عل لن أحرص لا وكيلك الخمعة ترك ى منم 
.الخمعةبرك عفلم وإن الصر، آهل بمرج ان ويشبه الداء ّح مأن إلا الخمعة برك 

الخمعهخلمه مل يس 

الصلاةنحزيء ي محزثة أمتر وغيي بلدة عل ومجتغلب ومامور أمتر ٌن صلاها إُام حلْلكل والخمعة 
أىعن نهاب ابن عن أنس بن مجالك أحرنا تعال الد رحمه الثا،مؤآ ملف،رقال من حلشاكل 

ونحزيءا قال ر محصور وعنان عنه اش رصي مل مم العيد شهدنا قال أزهر ابن مجول عبيد 
قيل; عنيا الخمعة فرض ليس قيل فان حلفها غرها الصلاة ء نحزى افرّي والمالعبد حلف الحمعة 

فرضعليه وكلاهما المم عن نحزيء كا ضا ونحزيء أداما عل يؤجران وهما بركها يأممان لهءب 
اءبنامرأة نحمع ولا ، أعلم تعال واش بمتلم لر غلام حك ء نحزى الخمعة أن أرى ولا بكالها الصلاة 

:جاعةكاءلة [م تكون آن ئ ممن الرأة ولهت جاعةكاuة  i،uالخمعة؛لأن 

فأكرمجدين ى الصلاة 

زإلا ه وماحد عامله وكر أهله عفلم وإن ممر ز محمء ولا تعال اش زحمه ١لثافهم( )قال 
بعداولأ فيه جمع وايبا واحد ى إلا نيا محمع ل؛ عفنام ماحي له وإزكاث الاعفلم الجد ُوصء 
آنعيهم وكان بالخمعة بعده جمعوا الذين يحتد ر يعده محواه احر ز جمع وإن اآلمعة فهي الزوال 
أوتغلب أو أوتطؤع رحل أو مأمور أو الوال أولا جمع الذي ء ومحوا القاضي( )قال أربعا ظهرا يعبدوا 

وإنابيمعة نحزه ب بعده الدى ُء جمع وم■ الحمعة عنه احزات معه جمء ص العزل من فاعتنع عزل 
ومجان الأول فالخمعة مواضع و الصر مجن جمع إن وهكذا إ ل رقا الظهر إعادة عليه وكان واليا كان 

أعادواكلهمأولا جمع أتم جمعوا الذين ءل أشكل وإن الفاض( )قال ظهرا إلا لا؛دوى، محواها 
الحمعةوقت ى ثانية طاثفة ُنم فجمعت فعادوا علهم ذاك أشكل ولو الثاءهم( قال ر اربعا فهرا 

٢٢'



انتقلاو غاهموا أو مضهم مات م منه أكر أو العدد هذا فييا قرية ولولكنت ( ١^٥١^ محال ر ي؛ومما 
أومافر' ااسلمتي من ب ِر س ولوكر :بمععوا أذ لهم يك>ن ل, رجلا أربعون زإ يقي لا حتى  ١٠٦٠٠

ومحنتّي نرية كانت وإن ( رقالاربعون أهلها يكن لر إذا ءي(ا يمع ب مام غم تاجرا 
لهالازمن اهلها نإزكان رجلا اربعون مما الباش ش وبقى منازلها *ن ِردم او منازلها لمدمن، 

فرضأكز أو أربعن أهلها كان وإذا القاتييؤ( )قال مظال غير أو مجظال ز كانوا جمعوا لملحوها 
ولو( )قالالغلهر صلوا بالغا حرا رجلا اربعون الحمعة يوم محمم المجد يواف ل؛ حش ءام"ام 

إهلُن مم م ب إذا بمعوا أن لهم يكن ب بكتونما لا نجار أد ُار.ر< *دم الجد،y أمحل كثر 
واكزبالغا حرا رجلا اربعن اهلها ولوكان القاءهم( )قال بالغاحرا رجلا اربعون به القيمن البلد 

بالخمعةكلهم يشهدون بالغا صحيحا رجلا اربعن مم بقى من ولمس عقله عل مغلوب وسم 
نبلبعضهم عنه فانفض الخمعة يوم الإمام فحملهم فصاعدا أربعن القرية هل كان وإذا ؛بممعوا 
صلرحلا أربعن يكونوا حتى يكر ن فبل ثابوا فان رجلا ربعون ٌعه يبقى لا حى الصلاة تكبثرة 

pc  قالأربعا خلهرأ وصلوها الخمعة م يصل لر ؛كثر حش رحلا أربعن يكونوا م وإن الخمعة(
كانإن أحرى حطة يعيد أن له ن، أحببيعودوا حى الخهلثة بعد ءنضفانتذإرهم انفضوا لو و( 

والصلاةالخطة بن يكون أن عوز ولا أريعا ظهرا صلاها يفعل ب فان جمعة يصلها م مهلة لونتح اش 
أننبل الأربعون ثاب م رجلا أربمن مز أ٠زا وهم ب1م بطب وإن ( الئاءهم )قال ياعد فصل 

إذايم الصلاة فيفتح بار؛عينا ث، يخهلحتى عنه لجزيء اراها ولا اربعا ظهرا صلاها الصلاة ش يدخل 
غثربالغ حر رجل همن الخمعة فرض علمه وصفت هم,ن إلا الأر؛،من و احب ولا اكا؛هم( َىر)قاد 

ففيناحوله من انفضوا م -م كثر م باربعثن خْلب فان ( القافر قال ) مافر لا مقم عقله عل مغلوب 
دخللأنه أحزأته الخمعة فصل تامة ماعة صلاة صلاته تكون حتى اثنان معه بقى إن أحدهما قولان 

معهيكون حى محال تجزئه لا أيا الأُحر والقول أجزأته أربعا ظهرأ ولوصلاها سم همزئة وهى سا 
مسافرأو مسافران أو وحر عبد أو عبدان إلا سم يبق لر لو ولكن الصلاة ويكل يدخل حبن أربعون 

بانم جمعة فصلاها أوأكز اثنان تكبيره بعد سم معه بقى وإن ( الفاض قال ) ظهرا صلاها ومنم 
زجمعة خزنه ولر ( الثافص قال ) أربعا ظهرا أعادها امجرأة أو ، أوعبد مسافر أوأحدهما الاثتثن أن له 

ممنفصاعدا اثنان وراءه وليس صل فان جمعة علمه اثنان؛،ءن المّالآة معه يكل حش القولن من واحد 
رجلافقدم يكثر أن قبل الإمام ولوأحدث الفاض( )؛ل أربعا فبهر علهم الحمعةكات فرض علمه 

ذلكإلا انحدث الإمام ولا نحزيم لا اربعا ظهرا صلوها رجلا ار؛عآِن دن اقل وحلفه الخطة حض ممءن 
إلايملها ان محزنه ب تالأب حاله ش مبتدئا الإمام لوكان رجل بامامة وابنيلته زالت، إمامته ان بل نس 

وهوملما صل محا أجزأه ظهرآ بمحلها أن أمرته م جمعة الإمام افتتح وإذا الفاض( )قال أربعا ظهر 
لهاله لهى حال حدث فل،ا قصرها له كان انه إلا الحمعة يوم الظهر هى الخمعة لأن الخمعة ينوى 

ولاأربعا الصلاة فيم  ٧٣١٠١يكل أن قبل المقام ينوى م ركعتن النافر يبتديء  ١٢أتمها قصرها 
٠نمي يستنا 

بمكهالخمعت عليه نحب  ٧٢٠

الفاصعوا الخمعة يوم للصلاة نولى إذا  ١١وتعال بارك اش نال تعال اش رحمه ( الئاض )قال 
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>الحمعة ترك له س لواحد أحب ولا ( الثا؛هم )قال بتزكه حرج لا وإذكاذ أهله من مكون هذا 
افهانص يتأحيأ أو الأمام ينصرف حش الظهر يمل أل والعيد وغيِ التاء مرن ولا للعير الأحرار 

إذاأكره ولا له حيِا إتيا"اا فتكون الخمعة إتيان عل يفدر لعله لأنه انمرز قد أنه يرى حتى محتاط بان 
)قالالإبى'ّ ب الصلاة ص رغبة غثر ذلك كان إذا كانوا حث ح،اعة يصلوا أن الاظ، انصرف 

معذورونلأ-ام إعادة فلا الإمام انصراف وذل الزوال بعد فرادى أو "؛؛،اعة صلوا إن و( 
ناقلةفم وهى محلوها الإمام  ٠٠الحمعة فأدركوا فرادى أو حاعة محلوا وإن ( الثاءهم قال ) الخمعة يزك 

مهإلا الحمعة يصل أن اه ي ب اكخلف ز له عير لا ممءب الحمعة عليه مرن قاما ( )قال
فليراالإمام انصرف إذا يعيدها ان وعليه عنه نحر لر الإمام انصراف وقبل الزوال بعد محلاها الإ٠ام•فان 

تركزكازكمءن قضاء محلاها فاتته فنا الخمعة. إنان عليه وكان يصبيا أن يكن ب أنه نل أيبعامن 
أوبالخمحة اصتخمائ خمعها أن إلا حمعها أكره ولا وخمعها قضاء و؛صاوآا وجا فاته حش الصلاة 

محمعوابأن العبد م الصاعات وأض الجن أض وأم ( الثافم )قال الأ'ممة محلف الصلاة ص رغبة 
.الأنةمع الصلاة ص رغبة جمعوا أم م يفون أن حوفا إعلانه من إل أحب الحمع واخفاوهم 

الخمعةعالهم وجت قرة ى كانوا إذا الدين العدد 

معاكا عل نحب تكون أن واحتملتر واجبة الحمعة لماكات تعال الله رحمه ، القر 
إلاعنه جمعة لا أن ز خلافا نحلم فلم وظعآن مقاآ منزل من المصل كان وايرن مملى عدد وقت بلا 
أهلعل إلا نحب لا غترنا قال وقد رجلا أربعن من أنل عل نحب الخمعة أن أحفظ ولر مقام ار دى 

إذاكانوامقام دار اهل عل الحمعة نحب يقولون اصحابنا مء"ٍ عددا ؛"ٌن ، إقال ممرجامم 
وايمربيه القول ادع ان عندي محز ول؛ به قيل علمناه ما اقل وكان به فقالتا قرية اهل وكانوا رجلا اربعن 

جماومملء عليه الله محل الله رسول ان الحديث اهل يثب لا حيد من يروى وقد يخالفه لازم خم 
وروى. والعيدين الحمعة يصلوا ان عرينة قرى اهل إل ١^'^—، وروى رجلا باربعن المدينة قام حن 

أحبِنافال محمد بن إبراهم أحرنا ١^٥١^٠٢ قال ر نحران ياها العيدين يصل ان حزم بن اٌرءمرد أنه 
أربعون^٦١ ثرية قاوكل عشة بن عبدك ن الله عبثي عن أيه عن الرين عبد بن عمر ن العزيز عبد 

الالعزيزكتب عبد ن عمر أن مومى برن سل،ان عرل الثقة أحبرنا ( الثافم قال ر الخمعة فعلهم رجلا 
اا1ر؛ةأ> .ن فإداكان ( ص )قال رجلا أرض بلغز إذا جمعوا مكة إل الثام بن ب المياه اهل 

؛بو-آاوتكون كله ؛ناء هدا لأن والشجر والخراند والقمل واللمز والحجارة البناء والقرية رجلا أربعون 
بتو"ااوتكون القرف أهل ًلعءن مثل حاجة فلعن إلا صيفا ولا شتاء عما يفلعنون لا اهلمها ويكون محتمعة 
برنأز كانوا إذا ويتمون محمعون ولا قرية أهل فليسوا محتمعة نكن ب فإن القرى بيوت ١جء١ع بمثمعة 
اجزاتأمالحمعة محلوا فإذا الحمعة ءلت,م ان اعز تعال والله ران هكذا كانوا .فإذا بالغا حرا رجلا 
هذا٥^١ وإن فلهرا يملؤها أن رأت الحمعةكلهم محضروا ولر العدد هذا بلغوا وإذا ( الثإفى )قاد 
غيِدن ر مشإك0 و-إا عفليمة مدينة ش كانوا وإن محمعوا ب ومحقت قرية غر ش مجته اكز او إلعدد 
مرجاذُ أربعن ذ؛ا اذالغون الملمون الأحرار يبله ولر ائ.رم واالإسلام أهل عبيد أومن الأسلأم أهل 
أنءل7,-م م رجلا أربعن يبلغون لا وأهلها  ١١٦ُّارين الملمون ولوكن ؛؛لمعوا أن علهم يكن 

٢١٩











يعيولا يعنيه لا فا يتكلم أن أحب ولا الناس بكلام غيوْ ويعنى يعنيه فا ح%ط_ة زس ف'■ ١ خهبن 
.صلاته ولا حهلبته يفد فلا أوكرهته به يتكلم أن له أجزت عا وكل الكلام من يفح بما ولا الناس 

الخطةنكرن أن امتحب كٍف 

صلالني جابرثاوكان عن أيه عن جعفر عن اتحزيز عد أجرتا نمال اش رحمه الثا٠هم( )قان 
بنأبان عن عيالي ين اسحق حدتي فال محي بن ايراهم أخرت الئاض( )وال وملم علبه الق 

ا|إنفقال حفٍيوما وسلم عليه اش صل الني ان عباس اين عن حماس ابن مل ءنم.ب صالح 
^١^٥مءن امالنا صيئات ومن نا ثرورانقمن باش ونعوذ ونستنصره وسإد؛ه تانفره ونتمنه نش الحمد 

مجنورموله عبده محيا أن وأشهد اش إلا اله لا أن وأنهي له هادى فلا يضلل وعن له مقل فلا اش 
(القافص رقال اش أمجر ال يفيء حى غوى ففد ورسوله اش يعص ومن رئي فقد ورسوله اش يطع 

ألاu حهلبته ق فقال يوما حْلب وسلم عليه اش صل ابى أن عمرو حدثتا فال محي بآن إبراهم أجرنا 
وانألا فائر مجللث فيها يقضى صادق أحل الاحرة وان ألا والفاجر الر ملحا يا'كل حام عرض الدنيا إن 

حذرس اش من وأنم فاحملوا الارألأ ى بمدافتره الشركله وإن ألا الحنة ى جدافثره الخِ'كله 
•" ثرْ شرا ذرة مثقال يعمل ومحن يرْ جرا ذرة مجثقال يعمل فن أمالكم عل مجعروصون أنكم واعلموا 

وغيرهاالخطة ز الكلام محن يكره  ١٠

طرفةبن كم عن رفع بن العزيز عبد حدثي قال ابراهمم أجرنا تعال اش رحمه ( ١لئاءهم٠ )قال 
ورسولهالق يطع ومجن فقال وملم عليه اش صل اش رسول عند رجل خف قال حام ابن عدى عن 
ما( انت الخيب مثس امجكت را وّام عاة اش صل الني فقال غوى فقد يعصهؤا وُن رمد فقد 
ولا، غوى فقد ورسوله اش يعص ومن رشد فقد ورسوله اش يطع محن ار وملم عليه اش صل الني قال 
لأنكغوى فقد ورسوله اش يعص ومجن تقول أن فيجوز نقول فب(دا ( قال ) يعصه،ا،( ومجن تقل 

وأطيعوااش أطيعوا ٠ وتعال تبارك اش قال وقد "كلام امتثناف (( ورّوله  Itوقلت اش معصية أفردت 
فقداش أطاع ومن قال( ر اس؛ثنافكلأم الكلام صياق ز وإزكان وهذا (( منكم الأمر وأول الرسول 

ففدرسوله عمى ومن اش أطاع فقد رسوله أطاع ومن . رسوله عمى فقد اش عصى ومجن رسوله أطاع 
تاركاشوفرضاس بطاعة اش خلق ى قام عبادة من عبد وصلم عليه اش صل اش رمول لأن اش عمى 
لهالقول ذلك كرهت H يعصه،ا وس )I قال وس رقيم محن تعال اش وفقه ،نا طامحه عباده عل وتعال 

رقالمنفردا إلا يذكره لا وسلم عليه اش صل يسوله اسم بعده يذكر م وجل عز اش امم يفرد حتى 
امثلانء وسلم عليه اش صل اش نمول فقال ٠ ؤثئت اش شاء مجا ت اش رسول يا رجل وقال آ ١لثاءهم 

اشصل اش رسول طاعة لأن للمهعصية مالفة الثيئة وابتداء إ القاض )قال K شئت م اش شاء ما تل 
بفرضمنصوصتان والمعصية العلماعق لأن ومعصيته وتعال تبارك اش لهلاءة تع ومعصيته وسلم علته 

وؤبمولهاش يطع من فته يقال أن فجاز وملم عليه اش صل اش رسول بيا فأم وحل عز اش مجن الطاعة 
وما ١٠وجل عز اش قال الئاض( )قال تعال اش إرادة والمثيتة وصفت لما ورسوله اش يعص ومن 
الطا

يعمدس 
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رمحولا أصحابه من رحل فقال الخذع ذلك إل يخهلب وكان عريشا المجد إذكان "٩^۶ إل يمل 
لهفصغ ! نم ل V١٠ خهلبتك الناس فت—مع الخمعة يوم عليه تقوم *غرا لك جعل ان لك هل اش 

اشصل الد رسول فيه ومحعه الذي •رصعه وونحع النمر صغ فلما ادبر اعل نادزى فهي درجات ثلاث 
الخدعذلك جاوز فل،ا • إليه فر عليه فيخطب المنثر عل يقوم ان وسلم عليه اش صل للنى بدا وّام عليه 

الخانعصوت سمع لما ومز عليه اش صل الني فنزل وانشق انصدع حتى خار إليه يخطب الدىكان 
حىبته ش عده فكان كعب س أى الخدع ذلك أخذ الممجد هدم فاا،ا المتم إل رجع م فجه.يده 

مجنمجرض نيء عل الأمام يخطي، ان باس لا قلنا ( الفافص قال ) رفاتا وصار الأرضة واكلته يل 
الغرعن نزل وإن النم إل يعود م يتكالإ أن قل للحاجة المنم عآن ينزل أن باس ولا }'ؤوظا الأرض 

أويعلول بنزول ييما فمل إذا خطبة تعد لا الخهلبة لأن ذللث، غم محزنه لا الخطة استانم، تكلم بعدما 
لهاثاؤلعا يكون ء بثي 

وئالخطة 

وتنكولثإليبا انفضوا أولهوا محارة رأوا •؛وإدا وتعال تارك الله ثال تعال الله رحمه ( اك١٠هم )قال 
الخسةثوم وسلم عله اش صل الني خطة j نزلت أنما محالفا أعم فم الفاض( )؛ال الأية (( قامما

صلاش رسول كان قال أبيه عن محمد بن جعفر حدنى قال محمد بن إبراهم أخ؛رنا ( الثافر )قال 
الخلإبيا محلون بنوملم كاننؤ البطحاء لها يقال سوق لهم وكان الخمعة يوم يخْليا وّلم عليه النه 

لهوإذالهم وكان وسم عليه النص صل الله رسول وتركوا الناس انيم فخرج فقدُوا والمن والغم والأل 
إليهاانفضوا أولهوا جارة رأوا وإذا  ١٠فقال بدللث، النص فعثرهم بالكم صربوا الأنصار مجءن أحد تزلج 

عداشن جابر -f}، امحه عن، محمد ن جعفر م، محمد مح، اراهم امحرنا الفاض( )قال قامما« وتركوك 
الربعأمونا محلوس بينما يفصل قامما خطتتين الخمعة يوم يخطي، ومم عليه النص صل الني، كان قال 
عننافع بن عبداليص عن التوامجة مؤل، صاغ حدثى قال محمد بن إبراهم اخترنا قال السافم، اخترنا قال 
صالححدش قال محمد بن إبراهم امرنا ( رقالمجثله وّّلم علته اش صل المح، ص عمر ابن، 

الخمعتيوم يخطبون انممكانوا وعمر بكر وأبى وسلم عليه النم صل الى عن ريرة أبى عءن الخوأمجة مول 
جالسافخطي، الأول الخهلبة ش معاوية حلس حى محلوس بينما يفصلون قياما النم عل خطمح، 
فخطب،عاد الخمعة وصل دابدة خطة الإٌام خطب فإذا الفاض( )قال قامما الثانية ز وخطيه 
خطبج،ّرؤ اقل بجزته ولا اربعا ظهرا صلاها الوقت ذهب حى؛ ؛فعل، لرفان الخمعة وصل خطمح، 

فانجالآ يخطب أن محزيه ولا محمع أن له يكن ا محلس ولر بينما فمل فان يفصل؛يلماٍمحلمس 
فهوعلة فدكر صعحيعحا يرونه وهم جالما بإ خْلوإن حلفه مجن واجزا ذللئ، ■اجزاه علة من جالسا خهلبؤ 

ولامحزنه ب للقيام صعحيعحا يعلمونه وهم ، ١١جالسآ -حطي، وإن إلصلأة ى هدا وكدللئ، نفه عل امى 
صلايمأحزأنمم صحيحآ فكان ؟ هوأومريض أصحيح يدرون ولا جالسأ خطب وإن الخمعة ؛اهم 

يعلمونهوهم حالسأ حطب إذا الاعادة عب واغا مريض إلا جالسآ يخطت، لا أن عندهم الفناهر لأن 

مجمعحعحه.كتبه هوظاهر. ي القيام مجهليفآ أى للقيام. صحيعحا يعلمونه وهم ت فوله ( ١ر 
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يوجههالصلن يمل أن  Uliعامة طريق ى وإما الإمام ممل عونحع ى إما ك يتيسر حث ارجل 
علصيق ولا ذلك ء1نك1ن اكلن امتقبال عن يوجهه محول ولا اكلى من وكرة المجاد ق صو 

منسل ومن ينمل لا أن الأدب ل وأحن عنه ويتنحون يوجهه يشلهم أن أس خلا فيه المملى 
عادم يخرجه ما له عرض غن ناحد وحادا القافص( )؛ال للصلاة عليه اعادة فلا له ماكرهت هذا 
محلهمن الر أن؛أم للرجل ؤأكرْ الغاض( )قال عنه يتنحى أن مه جلس لمن أحت محله إل 
يتتعصان محلما له لياحذ لرجل جلس امما رجل إزكان ارى؛اما ولا فيه ومحلمص وغيره اتلحمعة يوم 
ذلكوأكرْ ه نفمجن يطيب محه نحى م ه لفجلي ان وكذلك انحالس مجن مملؤع ذلك لأن عنه 

لأنهالأخر للجالس أكرهه ولا الكلام يسمع أن ى ه ثبيه موصع إل يتنحى يكون أن إلا للجالس 
الغاض()قاو عليه للجمعة إعادة فلا له ماكرهت هذا مجن فعل ومن الأول الخالي نقص يطب 
فالوسلم عليه اش صل الني عن هريرة أى عن أيه عن سيحل حيني فال محمد بن إبراهم أ-محرنا 

ينإيراهم أخثرنا الئافهم( رقال ا( يه فهوأحق إليه رجم م الخمعة يوم محله مجن أحدكم نام إذا )ا 
فيقيمهالرجل إل الرجل يعمي لا فال ؤبملم عليه اش محل المى ان عمر ابن عن ا؛ى حدثي نال محمد 

مؤمجىاين مليان قال تال جرج اين عن اتحد عبد أخثرنا فال الناقص أخثرنا ، فيه يقعد م ه محلمن 
.(( افسحواليمل ولكن الخمعة يوم احاه أحالمكم يقيمن لا )ا قال وملم عليه اش صل الني أن جائر عن 

البرعل والأمام ابمعة يوم المجد ى الإحماء 

والإمامأنهكا0'محتى عمر ابن عن نافع عن أمم لا مجن أخثرئى تعال اش رحمه اكاءهم( )قال 
جمعمحا كالحلوس الخمءة يوم النثر عل والإمام والخلوس الغاض( )قال الخمعة يوم يخطب 

الخالمغ ul Uxناخذ؛ء ينكى ان وذلك ذلك فاكره قاربه من عل الرجل يضيق ان إلا الحالات 
شيناهذا من له اكره فلا علة برجله يكون آن إلا يفيق لأنه هذا فاكره حلفه يديه آويلقى جليه ر وبمد 

الراحةفيه ما هذا مجن فيفعل عليه اياس يزدحم لا مجوصح إل يتنعص أن علة يه إذاكانتج له وأحب 
•غثدْ ^٠، صيق بلا لبدنه 

ابمةماء٠ىصلأ٠ 

سعيدعن ليد أى ن عبدالد حدنى قال محمد ن إيراهم أخثرنا تعال اش رحمه ( الغاض )قال 
)قالوالنافئن الخمعة بسورة الخمعة ركعش ز قرأ وسلم عليه الق صل الني أن هريرة أى عن المقثرى 

انحاعن، راخ انحا ابن، الد محل عن، ابنه عن محمد ن جعفر عن محمد ن العزيز عيا أخثرنا الغاض( 
بسورتنكانقرأت له فقلن، اش عبيد فقال المنافقون جاءلئ ا وإذ الخمعة بسورة الخمحة ض قرأ أنه ة مرير 
)قالم،ا يقرأ كان وملم عليه اش محل الق رسول إن فقال الخمحة ى ميا يقرأ عنه تعال اش رصي عل 

جندببن سمرة عن خالد ن ممد عن انكدام معر حدرى قال محمد ن إبراه;،؛ أخثر- ( الغاض 
حديثاتاك وراهل الأعل" ربك اسم ميح ار الخمعة ل يقرأ كان أنه وسلم عليه افه صل الني عن 

المنافقونجاءك وإذا الخمعة بسورة الخمبمة ى الخمعة يوم يقرأ أن أحت الثامحى( )قال » الناشة 
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الخمعةبمرقس بمضرابيسة من واذكان التالف ى و؛والرما  ١٠٦٠وسلم عليه اش صل النكا قراءة بيت 
وانأجزأه واية القران أم من وضها الحمعة يوم الأمام يه قرأ وما ( القالي )قال اانافمح ى نزل وما 

ببماقرأ اللتثن الورتن حم من وحكاية القافص( )قال له ذلك أحب وؤإ أجزأه القران أم عل اقتصر 
المجا وذلك ريتن الحمعة صل وأنه يالقراءة جهر أنه عل تدل الخمعة ى وٌّام علثه اٌ مل الى 

حلهراصلاها فإن جمعة اذاكانت ركعتن وبمالها الخمعة ى الإمام؛القراءة فيجهر علمته فيه اختلاف 
فيهيهر مما غيرها أو الخمعة ى بالقراءة حافت وإن ( القافص )قال أريعا وصل بالقراءة حافت 

سجودولا إعادة ولا له ذلك كرهت الملأة مجن بالقراءة فيه يخافت يإ ؛القراءة اوجهر بالقراءة 
امثبل الأول النكحة ى المنافقن فقرأبسورة الحمعة يوم الإمام بدأ وإن الئاءهم( )؛ل عليه للسهو 
مجنء بثي مجعها ولوفرا المنافقن محورة يعيد ولا يركع ان اجزاه ير؛ع ان قل المران ام ففرا عاد المران 

.الخمعة بسورة الثانية النكعة ى ؤيقرأ إؤ، أحب الحمحةكان 

اسمنى اكوت 

علمتفا الخمعة وّل عليه اش صل الني صلاة عدد حخم؛ تعال اش رحمه ( الثافص رقال 
علقنت حن كلهن الصلوات نجر تنونه جملة ق دخلت تكون أن إلا لها قنت انه حم مجلهم أحدا 

الصلواتى فيقنت نازلة تنزل أن إلا الصبح إلا الصلوات عن نيء ش تنون ولا معونة بر أهل تتلة 
الإزم.ثاء إن كلهن 

الخسةمن ؤممة أيرك من 

هريرةأى عن سلمة أبى عن الزهري عن عينة بن سميان أخرنا تعال الق رحمه الئاض( )قال 
اكام٠ٍ()قال الصلاة« أدرك فقد ركعة الصلاة من أدرك »_ تال وسل عليه اش صل اش رمحول أن 

)قالالصلاة تفته أ إن أا الصلاة أدرك فقد n ومحل عليه اش صل اس رمحول فول ى ما أفل فكان 
ركعةعلها بى الحمعة مجن ركعة ادرك ومجن الق1ءص( )قال ركعتن صل الصلاة تفته لر ومن 

ويسجدمعه فثدكع الركعة مجن أ رامحه رفع قيل الرجل يدرك أن اركيمة وإدراك الخمعة وأجزأته أحرى 
بتلكيعتد ب معه ويسجد الركعة من ربه الإمجلم يرفع حى مجعه يركع نإ م فأبر وهوراكع أدركه فان 

الإماميرفع أن تبل راكعا ممكن يكون أن ش وشك ركع وان القافص( )قال اربعا الظهر وصل الركعة 
حركع وإن ( رقالغيزها ركعة معه يدرك ؛ إذا الظهرأربعا وصل الركعة بتلك يعتد ب رأمحه 

محجدةمحجد أومجدة الإمام مع مجدتن مجد يكون أن ى محك م سجيتن وسجد ركعة الإمام 
سجيتنيسجد بان إلا بكالها ركعة مدركا يكون لا لأنه أربعا الظهر يكل حى ركعات ثلاث وصل 

القاركعة مجن اهى يدرى لا سجدة ز ثك م احرى إلها اصاف م ركعة الإمام مع لوادرل وكذلك 
يعلمحى جمعة له يكون ولا ثلاثا وقاصيا ركعة مصليا لفسهكان صل التي الركعة ام الإمام مع كانت 

بجلتن.ركعة الإمام ع صل قد ان 
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وغيرهاابيسة يوم معه يسجد ولا الأمام ْع يركع ارحل 

 )_L؛Jركعإذا أن./ويوا الا'ممان وسلم عله اش صل اث رسول أم تعال اش رحمه )قال؛
الغاص(الصلاة)قال عمل ش الإمام اباع يزك أن للمأُوم يكن يلم الصلاة عمل ز وسعوه الإمام 
ءلاث٠ةمجدت وسجد وركعوا يركع يعفان الخوف صلاة وسلم عله افس محل النه رسول وصل 

واشبينا فكان ا قال ر محام حنن مكا-أا بالجود تبعته م سجوده من محام حف أخرى وحرسته 
عذرللماُوم يكن ا ُا الأمام اتباء موم ١^٧ عل أن وسلم عله اص صل اش رسول سءن فىٍ أ-كلم تعال 
مجامومارجلا أن محلو الئاض( قال العير) ذهاب ومحت ى يتبعه أن عير له اذا'كان له وأن اتباعه يمعه 

إذاالإمام تع سجوده الإمام يمي حى خال إلجود عل يقدر محلم زحم م الإمام ُُ ركع لخمعة از 
لووهكذا عله مت الق ازكعت مل إذا للجممة مدركا وكان سجد يجد أن محامكنه الإمام محام 
وإنا ١لثا١فهم ؛ال ) كان ما عدر أو نيان أو سهو او الجود عل معه يفدر إ مرص * ٠٢٠ حا؛ه حب

٠٠يدرك لر لأنه أربعا الظهر وصل سجد الجود ممكنه محثل الإمام وسلم الاخرة النكعق إدراكه كان 
الثانية!رالنكعة الإمام ركع حتى الجود ممكنه وم الأول أدرك ؤان القاص( بكالها)قال ركعة الإمام 

لأنالأمام إمامة خرج.ءن مجد فان الأمام إمامة محن يخرج أن إلا الأول للنكمة يجد أن له يك■ 
محبربالخراّة بالمدر نا الجود عءن ومحقوا الي للنكعة مجدوا إمما وسلم عابه اش صل الى اصحاب 

عنهويسقط الزكيمة «عه مدركا ويكون ويسجد معه فثركع الإمام وينع الثافس( )قال الثانية رية 
ركعةمصليا وكان سجدم مجد الأمام سلم حى يجد ول؛ معه ولوركع اخرى إلمؤ ويضيف واحدة 

ظهرعل يجد أن أءحنه فإن إ ^ ٠٣١)قال بكالها بركعة الإمام مم يات ب لأنه ثلاثا ءغي(ا ويبنى 
الإمام ٠٠وصل ينعل لر وإن ظهرأ أحزأته لقسه محل فان الأمام صلاة مءن خرج عذر ض ٠^^٠ رجل 
محرنخرج إلا سهو ولا عا-; ؛غيِ فتدعه مجود ولا ركؤع الإمجام مع يمكنه آن له يكون ولا الظهر عاد 

غيربه يكأذ ل له عدر ولا والجود الركوء يمكنه الأمام حلف رجل يكون ن جاز ولو الإمام صالآة 
الصلاةفمحونكمثتديء الرابعة ز ويركع ركعات ثلاث ذللئ، ؛دِع أن جاز الإمام ًالآة مءب خارج 

يلالى الركعة ز الأمام فيع ويجد يركم م ركعات ار؛ع ذلك ويدِء معه وسجد ركع حين 
والجودباركؤخ صالاته الأمام يخرج لر ما الإمام انع ركعة عن ولومها القاص( )قال سجوده 

وسهاصلاته ،ن اح*ام ب خر ولو ءن؛ا ّها الي وقضى معه ركعها ثانية ركع فإذا ثانية الأمام يركع أو 
ىنكعة ى الإمام بقراءة واجترا يراءن بلا ومجد ركع ركعتأن ز الإمام جهر وند ركعات لاث ثع 

ماولوكان ذللن غيِ خزه ولر بقى ما لفه محرا م الأمام جهرفيه ما الإمام حلم، لايقرا محال ءن قول 
يكليقي يا ويقرأ :*١١ يعتد ب نرأ يك'ن ب وإن ركعة ى بقراءته اعتد محرأ كان فان الأمام فيه يخافن، 

:ذللن ض جزئه لا حاو 

ابملأيوم يرعف الرجل 

أوالخلة حفر الخمعة يوم الإمام صلاة فى الرجل لحل وإذا تعال اش رحمه القاص( )قال 
يزعقيخرج الأمام مع يكثر بعدما الإمام صلاة ى الداخل الرجل يازرعمح مواء مرها جل 
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الخسةمك ش اكثدد 

|ارا،،يمعن سي بن صفوان حدثتى تال محمد بن ابرايم أخرنا تحال اش رحمه ( الغانر )؛ال 
تركُن تال وطم علم اش صل اش رسول آن هماس ان عن عكرمة عن آيه عن ممد ابن عيالي بن 

ثالالغافي أخرنا قال الريم أخرنا يدل ولا بمص لا زكتاب منافقا كتب صرورة غثر من الحمعة 
الخعدأى عن الخضرس ممال بن عبيدة عن عمرو ن محمد حدش قال محمد بن إ;راهيم أخرنا 

قلبهعل الد طع إلا ؟؛ا ماؤنا ثلاثا الحمعة احد يرك لا قال انه و'ّام علثه اُنٌ صل الني عن الضمرى 
حدشتال محت ين إ;راهيم أخرنا الثاض( )،ال ولا، ثلاثا الحدث يض ص الثاض( )ثال 

ملمرحل يرك لا يقول القمري امجتة بن عمرو ّءهت قال صفيان بن عبيدة عن كيسان بن صابح 
تركفن فرض الخمعة حضور الغاض( )قال الخافلن محن الأكتب يشهدما لا ما نماونا ثلاثا الحمعة 
قدكان بمضي حتى صلاة ترك رحلا لوأن مقو أن الأ شرآ نمرض قد ماؤناكان الفرض 
.اش مقو ان إلا شرا نمرض 

ؤيرمهاالخلأة ليله ش به يور ما 

ومسلمعليه اش صل الد رسول أن أوص أ؛ى بن عبداش عن بلخا تمال اش رحمه إ القافص ال ق) 
عناش حلق مما وليس الصدقة فيه ويضعف قال وأسمع أبلغ فإني الخمعة يوم عل الصلاة أكروا قال 

الحمعةليلة الخمبى عشية ص تمال ش وءوّاحد إلا روح ذى غتر مى والأرض الماء بن ف؟ا شء 
غرتفإذا الشمس تغرب أن إل محافة حنجرته ص روح لوحه إلا روح ذى من فليس اصبجوا فإذا 

صلاش رمول آن وبلغنا ( الثافص )قال الثقلن غثر ُما فزعا شءكان لكل الدواب امنن الثمس 
الراءاللثلأ ى عئ الصلاة فآمو١ صلاة عل أكم الحنة لوص ُنى وأقربكم قال وسلم عليه اش 

محمدين إبراهم أخرنا الغاض( )قال الخمعة يوم أءام نمال واش مى القاص( )قال الأزمر(( واليوم 
ا-فعتوليلة الخمعة يوم كان إذا ، قال وّاأم عليه اش صل اش رسول ان سلم بن صفوان قالاحدش 

بنالرحمن عبد بن عبداذ حاش قال محمد V، إبراهم أحرنا الفاض( )قال ا على الصلاة فاك؛روا 
عنان وبلغنا ( الغاض )قال الخمعة« يوم عل الصلاة اكروا ٠ قال وملم عليه اش صل النبي ان معمر 

ومسلمعلته اش صل النبي عل الصلاة كرة وأحب الغاض( )قال الدحال فتنة وقوَ الكهف صورة قرأ 
حاءلما ويومجها الحمعة ليلة الكههل قراءة وأحب امتحبايا اثد وليلما الحمعة يوم ض وأنا حال وكل 

.محا

الخسةمحل و جاء ،ا 

->دشقال عببدة ابن عيسى حدمى قال محمد ين ابراهم أحرنا تمال اش رحه ( اا'ظههم )قال 
اىيقول عالك ن اس سمع انه عمير بن عبيد بن عبداض عن سة يءن إسحاق ابن معاوية ابوالازهر 

فقال١ هدء ما وملم عليه اش صل الني فقال وملم عليه اش صل الني ال وكتة فما يضاء بمراة جميل 
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ساعةوفيإ حير نإ ولكم غ والنصارى ابيود تبء, فيإ لكم فالناس وامتلث أنت ييا فصلت الخمعة محدد 
ياوملم عليه اش صل الني فقال الزيد يوم وهوعندنا له امحتصب إلا بخير يدعواش عومن ؛واضها لا 

يومفإذاكان ملي كنب فيه افيح واديا الفردوس ى انحد ربلئؤ إن ت فقال V الزيد يوم وما جريل 
والصديمنالنبيين مقاعد عبيا نور من مجناير وحوله ملائكته من ثاء ما ونمال تارك اش أنزل الحمعة 
سفجالوا والمديقون الثهداء عبيا حد والنم بالثاهوت مكللة ذهب مءن بمنابر المنانر تلك وحاف 

((أعهلكم ملونى وعدى صدفتكم فد ريكم أنا )ا وجل عز ارنٌ فبقول الكنب تلك عل وراتجأ 
فهمI( مزيد ولدى ينم ما ولكم عنكم رمحت قد را وحل عز النه فيقول رضوانك الك نربنا فيقولون 

العرشعل اّءه تارك ربك نه استوي الدك الخ؟>ومالوم من رم نه ي*ملءم لما الحمعة يوم بحون 
قالمحمد بن إ؛راءم اسمرنا قال الناقص ابحرنا قال الربثم ابحرنا ، الساعة تقوم وفيه ادم جلق وفيه 

نهدعا ٠>، بحر مه ولكم  ٠٠علته وزاد به شحا مالك بن اض عن ابعد ابن إ؛راعيم ا!وءمان حيزي 
الريعاحثرنا . اثياء فيه ايما وزاد منه« هوحير مجا له ذحر قم له يكن لر فان اعهليه قم هوله يخير 

بنعمرو ءن عقل بن محمد بن عج-اذٌ حدثي قال محمد بن إ؛راءيم أبحرنا قال النافس أبحرنا قال 
وصلمعليه اش صل الني ال حاء الأنصار س رحلا أن حده عن أبثه عن سعد بن سعيد بن شرجل 

فيهوفم عيه عليه اش صل الني فقال ايم؟ من فيه ماذا ايفعة يوم عن أسمرنا الله رسول يا فقال 
اشنوش وفيه ، الأرض إل اللام عليه ادم وحل عز انك أهبط وفيه . ادم حلق فيه حلال حص 

وفيهرحم قهليعة أو محامما يسأل لر ما إياه تعال النم اتاه إلا نيئا فتبا العبد الق يال لا ساعة وفيه . ادم 
)قالالخمعة ِوم مجن وهومشفق إلا حبل ولا أرض ولا ماء ولا محقرب ملك من وما الساعة تقوم 

عليهالنم صل النه رسول أن هريرة أيى عن الأعرج عن الزناد أبى عن أنس بن مالك أبحرنا الثافهمر( 
اعطاهإلا نيتا اللم يسال يصل وهوقان، لم حمإنسان يوافقها لا ساعة فيه ؛ فقال الحمعاز يوم ذكر وسلم 
مالكاحثرنا قال الناقص احثرنا قال الربع ابحرنا ، يقللها بيده وملم عليه النه محل الني واثار إياه 
الرحمنهمد ابن ّلمه أبى عن البص الحرث بن إ؛راءيم بن محمد عن الهاد ن همداش بن .زبد عن 
فيه، الحمعة يوم الشمس فيه حللعت يوم بحر  ٠١وصر عليه اش محل النم رسول قال قال هريرة ابى عن 

منوما الساعة تقوم وفيه مات وفيه عليه تيب وفيه أهبط وفيه اللام عليه آدم ونمال تبارك اش بحق 
والأسالحز إلا ساعة المن شفقا الشمس تطلع حى تصبح حن من الخمعة بوم مسيخة وهى إلا دابة 
ينعبدالته قال اوهريرة قال ا( إياه اعقناه إلا مينا وحل عز النم بال ملم عبد يصادفها لا ساعة وفته 

عليهالنم صل الني قال وقد ّاءة احر تكون وكنف له فقلت الخمعة يوم ى ساعة احر هى صلأم 
يقلأل؛ : ملام ين عبداللم فقال ؟ ما يصل لا ماعة وتلك وهويصل« مسلم عبد يصادفها »لا وملم 

فقلتقال ٠ V يمل حش صلاة فهوو الصلاة يتفلر محلسا حلس من  ٠٠وصر عليه اش صل اش رمول 
ابنعن حرملة بن الرجس همد حدش قال محمد بن إبراهم ابحرنا الغاض( ر؛ال بموذلك قال بل 

ينإبراهم أنمرنا الغاض( )قال الحمعة يوم الأيام »ب قال وملم عليه اش صل الني أن الميب 
.انحمعةيوم صعص فيه أموت أن إئ الأيام أحب ؛ قال اليب ابن أن أبى أبحرني قال محمد 

الخمعهصلاة المهرى 
الأماممها فان ، غيرها الحمعةكالٌهوفى صلاة والسهوى ت نمال اش رحمه الماض( )؛ال 
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.للهورآ، ومجد وتشهد فجلس عاد الخلوص موصع ى فقام 

بنالناقص أ-محرنا قال الربع أ"صنا والبدين الخمعة ترجمة ص ال٠رانين اختلاف وش )١( 
ولسناالخمعة يوم المار نصف يخهله، عنه اش رصي عليا رأت قال اسمحى أ؛ى عن مميان عن مهدى 

أخمناغيرْ وعن عمر عن روينا وكذلك ، الثمس زوال بعد إلا يخف لا نقول  ١٠٨١-نقول إياهم ولا 
قالإمحق أبى عن صالح ين الحس عن الروامي الرحمن ب بن حمد الناقص أ-حبراا قال الريع 
نقول؟٠دا نقول إياهم ولا نا ولنغ حى خلى ل؛ م الخمعة يوم يخهلهإ عنه اش رصي عليا رأيت 
افهصل اش رمول فعل وكيلك الخطة قبل الجر عل نحلس نحن ونقول الخطتن بن الإمام نحلى 

عنذريح بن الماس عن شريك احرنا الناقص احرنا قال الريع اح؛رنا يعدم والاممة وملم عليه 
ولاولنا ، امموا ; فقال القوم ال التفت م ركعتن الخمعة صل عنه اذٌ رصي عيا ان ثور بن الحرث 
لأنهركعتان هى عليه الخمعة أن يرى يكون أن إلا هذا وجه أعرف ولت بمدا بقول أحد ولا إياهم 

أ-محرنأالناس من أحد •■أالا يقول فليس مدهبه هدا فانَكان يخهلبون لا لأنمم أرع وعلمتم يخطب 
رصيعلبا أن الرحمن عبد أبى عن حمن أبى عن ممان عن مجهدي بن الناقص أنمينا قال الريع 

نقولإياهم ولا ولنا (ا ركعات ت يعدها فليصل الخمعة يعد مصبا منكم كان من ت قال عنه الد 
عنسال عن الأعمثى عن معاوية أبو الثافص قال الرع أخثرنا اريعا يمل فنقول نحن أمجا ، ببمذا 
واخدواالمجد امتلأ وقد الأشعث فجاء منم عل يخطب كان عنه انته رصي عليا ان عبدالف بن عيال 

هده؛١ل ما ١٠عنه انته رصي عل فقال الحمراء هده عليك غلبتنا وقال دنا حش يتخهلى فجعل محالهم 
يتكلمأن ويكرهون خهلبة ى يتكلم أن للإمام يكرهون وهم ذَكركلأٌا م أحدهم؛( يتخلف اإضياءلرْ 

يثتديءيقولون وأحسبيم على وتكلم عنه اله رصي عل يخه فلع الأشعث بكلم وقد يخطب والإمام أحد 
اشرصي وعئان وعمر وملم علبه اش محل النه رمول نيا تكلم يالخطة باما نرى نا ولالخطة 

•عنم 

الخهعة(غل )باب الخدث اخلأف كناب ومن 

وجوهكمفاغسلوا الصلاة إل »إذا ثناؤه حل افه نال الناقص قال : قال الربع حدثتا 
الحدثمن الوضوء أن عل سنة الفدلت قال الأية 0 وأرجلكم برءوسكم وامسحوا المرافق إل وأيديكم 

صبيلعابري إلا جنبا ولا تقولون ما تعلموا حش مكارى وأنم الصلاة تقريوا لا ١١ثناؤه حل اش وقال 
مجنبالغل الحب اش أمر وكان الأحداث من اش كتاب ش عاما الوضوء فكان قال تغتلجإ(( حش 

فتوجبهواجب غسل عل المة تدل ان إلا جنابة من إلا اص نحب لا ان اعلم واش للملأ الخنابة 
نحبأن عل يئنا دليلا أعلم ولر الخنابة محن الغل وجوب عل ودلت  ١٠٠الأخذ ش اش بالسنة؛ألاءة 

فذهبشيء الحمعة يوم غل ش روى وقد )قال( غبره ء نحزى لا الذي الوجوب الخناية غم غل 
الزهريعن مفيان انمرنا الناقص احبرن١ قال الربع حدثنا واّع العرب ولمان قلنا ما غم إل ذاهب 

أنمرناأا فليغتسل ا-لتمعة ال منكم جاء محن را قال وسلم عليه اش صل اش رمول أن أيه ءن ّالم عءن 
=اش مجل اش نمؤل ان الخيري صعيد ايى عن يار بن علنا، •صن ملم ين صفوان ص وسفيان ماس 

ءالأمما"ا  ٢٤١



؟^ ٥١يمب وهل الخوف صلاة كاب 

عليكمفليس الأرض ى صربم وإذا ٥ ومال تارك اش قال الثافص أ-محرنا قال الربع أضنا 
القصل اش رسول وأ*ر والفر الخوف ى ؛القصر وجل عز اش قاذن ( اكاءهم )قال الأية ا( جناح 

الخوفصلاة فكانت فريق بعد منم فريق يمحل أن الخوف صلاة لهم يصل فيم اذاكان وسلم عليه 
القافي()قال وسلم عليه اش صل الد رسول سنة م وجل عز الد بدلالةكنام، والمقم للمافر مباحة 

صلاةعدد ُ؟ال إلا يصبيا ان وليس الخوف صلاة يصلها ان الخوف ءان إذا واكم افر فللم
القصر.له وأختار ، جاثزة فصلاته أم وإن للسفر ثاء إن الخوف صلاة ى يقصر أن وللمافر المقم 

خزيءلا واجب فاحتمل ا القافص قال ر ا( محتلم كل عل واجب الحمعة يوم غسل فال را ؤملم ليه ع= 
يقولالناس'ي اجنلع عند الريح تخثر وم والنظافة الاختيار ز وواجب الأخلاق ز وواجب غثرْ 

لوافقةمعنييه اول هذا فكان هدا أنبه ؤما لخاحتلث موصعا رأيتى إذ على حقك وجب للرجل ألرجل 
صلالله رسول عن والدلالة الخنابة من الخل وخصوص الأحداث من الوصوء عموم ى القران ؤناهر 

انعن م احرنا فلت ، الدلالة فاذكر فال فال فان ايضا• الخمعة يوم غل ز وملم عليه اش 
وسلمعليه الله صل اش رسول اصحاب مجن رجل دخل قال عمر ين عبدالله بن ّالر عن سهاب 
الومتنأمير يل فقال ؟ هدم ساعة أية ; عمر فقال يعخْلب الخطاب بن وعمر الخمعة يوم المجد 
انعلمت وقد ايمحا والوصؤء عمر فقال ، توصات ان عل زدت هما النداء قمعت السوق مجن انقلبت 

رسولأن عبأ وعيان عمر أن علمنا فزأ الشافي، رقال يالخل يامجر كان وسلم عليه اتيك صل الد رسول 
أننتوهم غناأن فذهب عيان وعم عمرعلمه فذكر الخمعة يوم بالخل 1مر لكن وسلم عليه النم صل النص 

المقامز عالمها عمر ذكر إذ الخمعة يوم غل ز وسلم عليه النه صل النه رسول عن علمه،ا نسيا يكون 
ممناحل ولا بذلك عمر يامحرْ وب فيغتل عيان يخرج ولر يغتسل ولي الحمعة يوم عئان به تومحأ الذي 

يالخلوملم عليه النم صل النه رسول امر عر ممءن وسلم عليه الد صل الند رسول اصحاب من حفرتحا 
عاىلا الأحب عل بالخل الني امر عل،ا ند وماز عمر ان عل هذا دل عنه عمر بإخبار أو معه،ا 

وعئانعمر محاطش سمع من علم ان عل دل اعلم والق وكذلك غيره خزيء لا الذي للخل الانحاب 
عمرعن عمرلكليلالة يخير علموه يكون أن وإُا علما علموه يكون أن إما وعكان عمر علم ثل مل 

عنعمرة عن سعيد بن محيى عن سفيان ١خثرنا ١لحمعة يوم يالخل الأمر ى عادثة وروت وعيان 
مجنوروى قال ام اعتلو لهم فقيل ث(نانم يروحون فكانوا أنمهم مال الناس لكن قالت عائشة 

فالغسلاغتسل ومءن ونعمت فيإا توصا مجن )ا قال وملم عليه الق صل النه رسول ان البصرض حديث 
عتهخزيء الوضوء ان يرون وهمم الحمعة يوم الخل اختيار الفئتن مجن لقيت أكرس ونول قال  ٠٠أفضل 

علبدل مجا (( فليغتسل الحما5ة منكم جاء ءن ١) وسلم عليه الند صل الد رسول عن عمر ابن حديث وز 
الالذي الوجوب وجب إذا الخل لأن ٠ غ خزيء لا الذي الوجوب خب لا الحمعة يوم غل أن 

وسلمعلته الذ4 صل النه رسول قول لأن عما محلف أو الحمعة جاء مصل كل عل وجب غثره خزيء 
.الخمعة بات لم مجن عل غل لا أن عل يدل  IIفليغتسل الحمعة منيي جاء مجن  ٠١

٢٤٢



الخؤفصلاة كمة 

غلتهمالصلاة لهم فألت فم وإذاكنت n وتعال تيارك اش تال تعال اش رحمه ( الئافص )قال 
،الأية ١^^ طاثفة ولتأت ورائكم من فاليكونوا مجدوا فإذا أسلمم ووأ->ذوا معك منم ءلاممة 
عليهالق صل اش رسول معر صل -صرعمن ن خوان ن صالح عن رومان ن يزيد عن مالك أ-؛مرنا 

مركعة معه ;الدين العدوفمل وجاء وءإاتفة معه صنت ءلاثمة أن الخوف صلاة الرتاع ذات يوم وسلم 
الىريق -م فمل الأخرى اله1ائفة العدووجاءت وجاه فصفوا انصرفوا م هم لأنفوأتموا فامما ثبت 

عمربن عبدالف ّءع من وأخرني ( الفافص قال ) يم سلم م لأنفسهم وأتموا جالسا ثبك م عليه بقيت 
عنجمر ن خوان بن صالح عن محمد بن القاسم عن عمر بن عسدالد اخيه ءن يخر حفص بن 

زكتابينا فكان ( )قال يخالفه لا معناه اومجثل الحدث هذا مثل وسلم عليه اش صل التي 
معهفمالوا يصلوا ا اخرى طاتقة وجاءت وراثه محن سجدكانوا فإذا بهلائفة الإمام يمل ان عز اش 

ذلكعل ودلت ١إصلأةكله سجود من عليم  ١٠سجدوا إذا (( سجدوافإذا  ١١وجل عر الند فول واحتمل 
مجنوالإمام اإهل١ئفتى انصراف ذكر فانه وجل عز الند دلالةكتاب ع وسلم عليه اش صل الد رسول مة 

عليهالق صل الند رسول عن احاديث ورويت ( الئافص قال ر نماء منا-،ا واحد عل يذكر }١ الصلاة 
بهفقلنا وجل عز الند لظاهركتاب مما بثبت ما اوفق خوان ين صالح حديث ألخوف صلاة ى وّز 

الن4رسول حديث م القران بدلالة وصفت صلَغا الخوف صلاة الإمام صل فإذا ( الفافص )قال 
يصلهكذا ءلائفة فكل سافر الخوف صلاة يم صل فإذا ا القافمى )قال وسلم علته الند صل 

لأنماذلك ض محزِما لا لأنفها الأول الخناتفة وتقرأ القراءة فيطل ^١ يقوم م يكعة الأول يال٠لائفة 
حدودهاكلهاوتكل وتنتهي وتجد نركع م ومحقق القمر إل وسورة القران بأم إمامته محن خارجة 
الأن يضره لا نصرة وسورة المآن تدرأم إتيانمم بمد الإُام نقرأ الثاية الهل١ثفة لرفتأى تم ومحقق 
ويجدمعه ويكعون يركع م القران أم بعد أدركوها الى ١لنك٠ة ى فرا قد كان إذا القران ام يبتديء 

قدروجلس معه جلوا م وخففوا تمرة ومحورة القران و\ا هم لأنففقرءوا قاعوا السجود انقضى فإذا 
ولوبم يسلم م اوزاد التشهد أكمل قد تشهدا أبهنأهم ان يعلم حتى شيئا ومحتامحل تئهاJوا قد يعلمهم مجا 

ميئايقرءوا أو يقرأ ان تبل معه يدخلون حن بم ركع م معه يدخلوا أن قّا ومحورة القران أم قرأ كان 
بعدمايقرءوا أن إئ وأحب زاءته يدركوا ولم الإمام مع ركعة أدركوا وكانواكقوم ذلك وأجزأهم أجزأه 

خهرلا مما الإمام م بملثإ الى الملأة فاذاكات خفيفة وسورة القران بأم تقدم َؤا معه يكرون 
وزادةالقران اوام امان يام الأولين الركحتن ز ما ان إلا الأول الخانقة بجز لر بالقراءة فتبما الإزم 

إلاالقران أم قراءة فيه ممكما U الإزم مع أدركى إذا الثانية الخانقة يمز ولم بمرءوا ن أمكم إذا معها 
رالخوف صلاة وإذاكانت القانص، نقال حال بكل معها وسيء القران آم آو القران بام تقرأ أن 

ادلى الإمام ادرك من إلا القران بام مأا ^ا لا ركعة الخامحن واحدة.-ن يمز لم فتها بجهر لا الحضر 
خوفغم أو خيف صلاة وإذاكات ا الئافص رقال القران بأم يقرأ أن فيه ممكنه لا وقت ى له ركعة 
إذامعه صل مجن يمزيء لا احدهما قولان ففي؛ا القران بام فيها جهر ركعة فكل القرآن بآم سما يمهر 

كانوإذا الازم بقراءة ركتفى يقرأ لا أن يمزئه والثاى القران، بأم يقرأ أن إلا يقرأ أن أمكنه 
بأميقرأ أن إلا الاخرة أواركعة الأ-؛مِتن النكعتن ى القولن من واحد ى يمزه لم ثلاثا أو أربعا الصلاة 

٢٤٣



الجدةفقرأ الأول يالطاتفة الإمام صل وإذا الفاض( )قال الإمام قراءة يكتفى ولا أويزيد المآن 
لوصلأةّؤا ى يكونوا لر لأمم الجدة تلك يجدوا لر الثانية جاءت - م س وسجدوا مجد 

ليسوالأمم معهم سجد أل الأول عل يكن لم الاخرة ااهلاثفة مجدت بجدة الاخرة النية ى زأ 
.صلاة ى معه 

الثانةالطاممه الخظارالإم 

فانرتحتن الأول بالهل١مة صل ايرب مسافرأ الإمام صل وإذا مال اش رحمه الغاض( )قال 
خلفهيالذين عليه الاء؛ة الركمة فصل تام م لأنسهم وأمموا جالمأ تبت وإن فحس لأنفسهم وأتموا تام 

اشرمول أن حم إنما لأنه تامما يثبت أن إلى الأمرين وأحب مال اش ثاء نجاثزإن بعد جاءوا الذين 
إخمالأنه الثانية اإءلات٠ة ععه النىرة لتدرك القراءة ى بعليل أن اخرت وإخما مما ١٠بت وصلم عليه اش صل 

زخوف صلاة ولا الغرب نحك ولر ركعبن الخوف ف وملم عليه اممه صل افه رمول صلاة حكيت 
موصعش لأنه وّّلم علثه اُنٌ صل اش رمرل نيام فكان الخويا صلاة تنزل أن تبل بالخندق حضرإلا 

كانفإذا راآ الفاض( )قال جلوس مونحع ز مكون جلوس له يكن ول( البول قضى حنن مام 
الإمامإمامة الأول قعلعت وإنما رية >را فيصل الأخرى نأى م ركعبن الغرب ؛الطائفة يصل 

إذابقوم ان عليه زكان للأمام حاز ي يمض أن فيجوز الإمام جلوص موضع ى لأنمهم وصلأتبم 
ارماممر او حضر ز الخوف صلاة م صل إذا وهكذا الفاض( )قال قيام موضع ى إمامته قعلعوا 

نمبموم م ؟تأل اش وذكر تشهد ز ويكون صلأتبمم حلفه ٌن يقفى حتى مشى فى محلس آن غله 
لأنفسهمفانموا قاعا وثبت ركعة الأول ؛العلاثفة فصل الغرب ولوصل الفاض( )قال الثانية ؛١لaل١ثفة 

قرنانالصلاة ى معه إذاكان لأنه له ذللث، إ/ْ ممال اش شاء إن أجزأْ وكجن بالثانية ل صم 
الإمامولوان الأول الطائفة الأمام مع الأم يمل أن فاولاهما الأخرى صلاة أممن ا ٠٠إحداصلاة 
قام؛اإهلاتفةم لأنفسهم وأتموا سا جالثبك م ركعة بالأول فصل خوف ى ركعتان عددها صلاة صل 
جلوسهلبهووإزكان وسجد تامة خلفه من وصلاة لسهوفصلاته جلوسه فإزكان ركعة خلفه الى 
وإنصلاته تفد لر قليلا فجلس مهو ولا علة لغير وإزكان عليه للسهو سجود لا جائزة تم فصلا لعلة 

قام ٠٢١فقام وهوجالن الأخرى الهناممة جاءت فان الصلاة إعادة عندي فعليه الخلوص فاءلال جلس 
الإعادةعندي فعليه معه دخل م محهو ولا علة لغير الخلوص يامحلللة عالما منيم iنك١ن وهوقائم يئم 
بهبتانف اختاح تكبير يتانف ول( الصلاة مجن خرج قد الإُام ن محبموعال( معه دخل بانه عال( لأنه 

وراءهوصل يمدها نيثا ما اوصغ تكبير بلا الصلاة افتح رجلا آن علم من عل يكون ّؤا الصلاة 
صلٌن يكون تامةك١ فصلاته الءل١ئفة مءل وراءْ محل ممن صغ ما يع،م ب ومجن صلاته يقضى أن 

إذااخر قول وما محمد أبو قال ٠ الصلاة تام محنه علم بلا لصلاته مجمد أو وصوء غير عف رجل خلف، 

.مصححه كتبه ؟ وليتفلر المسخ ق كدا الخ يمل كان فاذا ; قوله )١( 
كنمهفليحرر. قائمI( وهو به قاسموا ١١ولعله ، المسخ ز كدا ، قائم وهو -بمم فآم : قوله )٢( 
مجمححه







أمتوام ماإدا-|م القبلة عن العدومتحرفن عل فحملوا حرب ئم حدث او عدو ءل|م فحل لأنفسهم 
حروجولا قتال ض القبلة عن فانحرفوا لوفزعوا وكيلك اصتثنافها وعليم صلاتم مموا فقد بعد العدو 

عليمولوحملوا الفاض، هال ر اصتأنفوا القبلة سنديروا حى صلاة فى لأتم وممذا'كرون الصلاة من 
االئافص رقال الخهلوة وعمل في؛ا القتأل بنية للصلاة فهلعا فا'كر'كان حهلوة فدر القبلة مواجهى 
ىالعمل ع بالية للصلاة فهلعا أشب؛ه"كان أومجا أوبرس بلاح ضووا عليم الخلو لوحمل وكذلك 

أوم؛ؤوايغثوا أو يكلوا حتى يقاتلوا لا وأن الصلاة ى اكوت فنووا فحافوا علتم الخلوولوحمل لفح 
زنحون حفيف وامؤ ٠عالميو، كال نية محدثوا ا لأتم للصلاة فهلعا هدا يكن لر الخفيف بالتيء 
ذووْحافوْ ولا حضر محالا ان لا محالأ محدثوا أن محال إزكان نووا وإمما ض س يكون ولا الصلاة 
لأنهذاكر وهو محفوره احدهم محكلم حضر عدوا أن ولو إ قال ر ثيثا نيته ح وعملوا مكانمم 

وإذاالئافص، للسهور،ال ؤيجد يض أن فله للملأة نامحيا وازكان لملأته فاؤلعا لأةكان صى 
يكونؤاأن فأما للصلاة فاؤلعى كانوا مكانبم القتال أونية الصلاة قطع نية غيره أو حادث عند أحدثوا 

سلعاهذا يمن فلا اطلاله محدث فلا قاتلوه أن عدو اطلأل حدث ان ينوون م الصلاة نية عل 
دونللصلاة ثاؤلعا ءيرِهكان دون الصلاة يقطع وصفته مما ثيتا أحدث وأبام الئاض( )قال للصلاة 

أحدثمما وهوءالم أحدث بعدما يه ائم من صلاته عليه محيت الأمام ذلك أحدث فان محدثه ر مجن 
بمفمل غثرْ إماثأ ولو^٣٠١ ( الشافهم رقال أحدث مجا يعلم ومولا به أثم مجن صلاة تفد ولر 

أحدثهما كل همي انأ هوأحما وكذلك ، البإ أحب فرادى يملوا وأن ، محاق الد ثاء إن أجزأهم 
هداغر ى ُوصوع ، وركبانا رجالا ، هدا من هواني الزى الخوف وصلاة آ الثافص رفال الإمام 

.اعره بعض ى الصلاة لهده محالف ا،لوصع 

الملأالخدووجاه إذاكان 

عياشأبى عن محاهد عن الحتمر بن منصور عن الثقة أحرنا تعال الله رحمه الغافم( )فال 
بنحالي يومثذ الشركي وعل بعفان الخؤف صلاة وملم عليه الئه صل الله رمجول صل فال الزيى 

مركعنا ركع م صفن حلفه فصفقنا وملم عليه الله صل الله رمجول فكر القبلة وبن بنته وهمم الوليار 
مجكانمالاحرون مججد رفعوا فل،ا يليه الدي والصفا وّآام عليه اُّ صل الني مجاد م جميعا فرفعنا رفع 

صلاة: فال جابر عن الزبر أى عن عينة ابن أجرنل الفاض( )فال وملم عليه  ٠١١١صل الني لم مم 
فيهكان الذي الوصع الناقص( رقال هكذا علم تعال والق يعي • اٌراوكم يمغ نحوما الخوي-، 

عنالعدو يوارى صيء نيا ليس والعدوصحراء الصلاة هذه صل حن وعالم عليه الذ صل الله رسول 
وميرعليه الله صل الني وكان ؤلليعة الخيل متون عل العدومجاثتى وكان ومحؤلم علبه الله صل الله رصول 

لرللحمل تحرفوا أو لوحملوا فكانوا العدو وقلة مجعه مجن لكرة حانق غر لهم وكان وار؛ماتة لف إض 
هذافاذاكان عليم يخفى إليه لهم ُّبيل ولا ؤلرفه عن يغيبون لا بعدا منه وكانوا عليه تحرفهم يخف 
ويزكعمحعا ويكرون فيكر وراءه والناس الإمام يصف أن وهو هكذا بالناس الإمام صل محتمعآ 

الخدو،ينغلرون صف أوبعض يليه صفا إلا معا فيجدون يجد م مجعا فرفحون يرفع م محا وينكعون 
كلهمجودهم مجن معه سجد ومجن الإمجام رفع فإذا وهومحاحد عنه يغيب ريق إل أوينحرف محمل لا 



وسجدوسجد معا ررصرا وريع ععا وركمإ ركع م معه هاموا م الإمام ينظرون الذين؛اموا مجل يمضوا 
الذينمجد ليشهد جلسوا سجيتن سجدوا ياذا مم محرمه صفا إلا اولأ ،عه مجاواالذين معه 

الأمامعل محرمون الذين خاف فان الغاض( )قال ُعا خلفه دمن الإمام وّام تشهدوا م حرموا 
الأمامصل وإن القاض( رقال معا حافوا إن ، وهم الإمام يقعبع أن باس ولا الصلاة اعادوا يتكلموا 

وإنباس بلا يحرمه الثاى الصف وتقدح الثاني الصف إل حرمه الذي الصف فامتاحر الصلاة هذه 
\)كاو*ولوأعادوا صلاتم محزمم أن رحوت الخال هذه ش واحد صف حرمه ولو *ولّع فعلوا يإ 

وماالسلمي وكرة العدو قلت من محمعا وصفت مجا َكان وإذا الغاض( )قال إلى احب َكان الثانية 
ولرله ذلك كرهت معه وس ء اارةاع ذات )ا يوم الخوف صلاة مجثل الإمام فمل ، البلاد من وصفت 
بطاثفةفمل الخوف صلاة الإمام صل وإن الغاض( عله)قال ولا إعادة حلفه ممن احد عل ان 

العدوقلبإزاء فوقفت انحرفت م ركعة الأخرى صالت العدوم يازاء فقامت تم ان نل وانحرفت ركعة 
قلالقبلة عن لانحرافهم محعا يعيدا أن أحدهما ، قولان فيها ّكان ، صلاة ز لأم-،ا ذا'كرتان وهما تم أن 
صلأتباأممت م ؛ ١١مع صلت الأخرى اطاثف' ولوان الغاض( الصلاة)قال يكلأ آن 

محلرحهدا قال ومجن القول هذا ى الصلاة تكل أن قبل القبلة عن انحرفن، الي الأول صلاة ومدت 
عنوأ)ه جاثز "كله هدا أن الثاني والقول القافس( )قال غيره محيبث، فيه هدا روى الذي الحديث 

رقالبعض عل بعضه اختار وإن أجزأه روى مجا عل معه ومن الإمام صل فكفا اياح الاختلاف 
انحرفت،حى الثانية تكل ولر تنحرف أن قبل صلأت؛ا أكلتؤ الأول الهناتفة او'كاننؤ وكيلك الئافس( 

التيانحرف1إقبلأن-كلفىااقولالثانية الخناتفة أجزأتالئاممةالأولصلأنماول؛نحزى، القبلة عن 
أكلحتى القبلة عن ينحرف لر لأ'ده صلاته وًفتإ ما كل ى الإمام وبجزيء الغاض( )قال الأول 
أنقبل القبلة عن الإمام فانحرن، الرقاع(( ذات ويرم الخوف الإُامكملأة ولوصل الغاض( )قاد 
اسانفالصلاة يكل ب لأنه وهوذاكر القبلة عن فانحرف أوغره محوف صلاه أوصلاها الصلاة يكل 

أنعبداش ين جابر عن الخن عن يونس عن أوغثرْ علة ابن، الثقة أحبرنا الغاض( الصلاة)قال 
صلم وملم ركعتين فصل؛هلاتفة محل ببعلن الخوف صلاة الظهر صلاة صل وّام عيه اش صل الني 

)قالعنه أجزأ ، هكدا الخوف صلاة الإمام محل وإن الغاض( )قال ّام م ركعتن باحرتم، 
ر؛البقومه صلاها م العتمة وصلم عليه اش صل الني مع مجعاذ صلاة ُعنى ز وعذا أد؛؛ضا( 
وان^؛١١ الإمام نية بته نحالف بان عليه تمد لا صلاته ان لضوأ بة أن عل ؤيدل رآ، الغاض( 

مركعة عليه؛٠لاثفة بقيت الي الركعة صل م ي~ام ول؛ ملموا م الخوف؛عل١ثفةركعة صلاة الإمام صل 
أبوقال  ١٠صلاة ى لأتم ذاكرين ملموا إذا الإعادة مجعا ااعل١ثفتين وعل تامجة الإمام فصلاة وملموا ّام 

ته؛اولقد لأنه الأولون للهووأعاد وسجدوا الاخرون بز الصلاة آكلوا قد أن رأوا وان (( يعقوب 
علب يخلفان لا الإزم عل U الصلاة عدد من المأموم ول الغاض( )قال الصلاة خروجهم٠ن 

م ١٠والأصل ، الامح مجن ّقءلا فيه لعل ، الأول صلاة وندت، صلاتبا أممت، م ; قوله )١( 
.(( الخ ناُلي وفدُت صلانيا صحن، مجلانيا اممن، 

أنض ويدل  ١٠واللاثق ٠ النسخ ى كدا الخ صلاته أن المأموم نية أن عل ويدل قوله )٢( 
مجصححه.كتبه نار. . الخ(( تفد لا الماموم صلاة 

٢٤٨



تالاربع أجريا *رد بذي الخوف صلاة ز روى حديث شت وليس عددها عن منإ-،ا واحد كل 
صلاهاتاذا ركعتن الفر وى أربعا الخضر ز الخوف صلاة ويمل تال الإعلاء ق الشافعي أخمنا 

معهوزيفا الصلاة غم و العدو بإزاء زيفا رقتن الناس رق القبلة جهة ض ى والعدو لفر اى 
وعورهالقران بام لأنفسهم خلفه الدين ؤيقرا القراءة فيطيل فيقرا فامما يثت م ركعة معه بالذين فيمل 

اولثكيازى م اصحابم مقام فيقومون ينمرزن م معا ويسلمون ويتشهدون ويجدون ويركعون 
دخؤلهمبحد الإمام ؤيقرأ الصلاة ى معه ثبا يدخلون تكبيرة الإمام مع ؤيكرون الإمام مع فيدخلون 

حالماؤيشت ويجد بم القران ام يستانف لا زاءته انلمت حيث من ؤعورة القران ام قدر معه 
المجودمن را.ّه رفع إذا هم ويدعوويقومون وسلم عله اش محل الني عل ويصل اش ويذكر يتشهد 

انما بقدر الدكر ى الإمام ويزيد الإمام مع وبجلمون ويجدون م وعورة القران بام فيقرءون 
ممواوا مما فا يبت م الأيل الركعة بهم محل الغرب صلاة بم صل وإن بم يلم م سهدهم يقفوا 

بباسبقوا الق الرية لأنمهم وأمموا حالما ونبت ركعتن ؛ ٠٦٢فيصل الأحرى اإهلائفة وحاءت لأنفهم 
صلاة■صثاء أو عصرا أو ظهرا محل فان سواء والمفر الحصر ى والصبح المغرب وصلاة بم لم يم 

ازكعتنيقضوا حتى حالما ؤيثبت ركعتن الأؤل ؛الaل١تفة يصل انه إلا هكدا صغ حضر ز محوف 
الماقيتنازكعتن بم فصنر قاممآ نبض فكرت جاءت فإذا الأحرى اإهلاثفة وتانى علثبم ببا اللتن 

النيعن حاء ما •كل قياما حالما ثبى قلنا وإمما الئافس( )قال بب♦؛ لينلم يتموا حتى وحلس عليه 
نجدتالمفر ز إلا الخوف صلاة الحديث من شء ى عنه محك ل؛ انه وذلك وملم عليه الق محا 

يهتام لر الأول الهلائفة ووحدت قامما وثبى ركعة الأول ؛اله1ائفة مجل ان عل موتفمة كلها الحكاية 
الطاثفةفوجدت جلوس معها ركعة ى به انتمت الأخرى والهل١ئفة نيا جلوس لا ركعة ى إلا خلفه 

اجدهافلم جلوسه بعض ى معه انااكانت وزادت ركعة ى معه به اثتمى ان؛ا ى الأول مثل الأخرى 
الأولتم حى قا'ءا ؤيثبت بالأول يتشهد قلت فلوكنت منبا حالا واكر الأول مثل إلا ال حى 

إمماوأكرفرا؛ الأخرى أدنكن مما أم أو ل مثام الإممع أدنكن الأول أن زعمى 
لتكونمعه الأخر القعود لها ويكون قعوده ى الاخرة تدركه حى قاعدا يثبت أن ال ذهبت 

الإظ،بن العدو فإزكان الفاض( )قال عنه روى ما عل القياس فوافق الأول حال من لإ أى 
وكرةاإحا-و بقالة منه أمان حال ز فازكان ، منه خوف حال ى إذاكان أجزأه هكدا صل والقبلة 

علهميخفى ولا الحسام ولا النبل ينالهم حيث ولموا ، دونبا حائل لا صحراء ش ويالمم الملمن 
الصفوثبت برفعه ورفعوا يركوعه وركعوا صلاته ز ودخلوا الإمام خلف جميعا صفوا العدو حركة 
معهقاموا م بالجود خلفه الذين تبعه سجوده من قام فإذا بقى من ويجد ويجد قاممآ يليه الذي 

بينهالوليد بن وخالد عفان يوم صل وعلم عليه النم محل اللي رسول أن الزرى ابوعياش حك وهكذا 
()قالهؤلاء امراوكم يصغ ما الخوف صلاة ان جابر عن أبوالزبر وهكذا القبلة وبن 

من؛ ٠٣٠قرب من قاعا يعتدل حى بجوده يسجدون فلا يقفون الذين إلا الأمراء يصنع وهكذا 
العدومن رأت إن الحارّة للaلائفة وأحب الفاض، )ة1ل وماله ممينه عن ناي من دون الأول الصف 

الإمامخرس بعض ويقف بعضها محمل أن حوملى وإن الإمام ليسمع أمحؤإتبا ترفع أن للقتال حركة 

.تأمل ، الناسخ زيادة من ولعله ، النسخ ى كذا وألإ، ؛ تجله• )١( 
٢٤٩



الهرانبأم يقرأ أن ذلك سمع إذا للأمام وأحب إليه مضها ينحرف أن جهيا - غير من كمينا رأت وإن 
اليصر أن رهق أو عليه حمل وإن ممام ى والخلوص والجود الركؤع ؤبخمف ا( أحد هواش تل و* 

ىإلا الخوف صلاة غير الخوف،وى صلاة ى والسهو بعده يقضا ص  ٠١٠الصلاة وقلع القتال 
يعدللهو سجدت ضا امها الش المكعت ى صها الإمام ان استيقنت إذا الأول الطائفة فان حملة 
الصلاةصلب من برية إياْ ّيقهم من السهوياكر وس«مد إياه سيفهم وليس سلامها وتبل التشهد 

للهويسبي م بتثبدها معه الثانية العلاتفة نأى حى مجوده للجمهوأحر يجد أن الإمام أراد فإذا 
اوحافالأول امكعت ى سها انه الأول الaلاتةة عل ولوذهب معه وسلمون لم مبم معه ويجدون 

وفعلوايفعل لر فان يلتفت ان غير مجن لمجدوا إل؛رم يثير أن له أحسن، عبيم ذلك يدهب، ان الإمام 
صلبمن، ليس المهر مجود لأن علتم مجود ولا إعادة هوفلا اوانصرنا انصرفوا حى فسجدوا 
.موصعه ذما وتد الصلاة 

الخوفصلاة ضا يملوا أن للتاس لخون الي، اخاو 
فرياعدوا يعاين بأن إلا الخوذا صلاة بمل أن نحونلأحد ولا تعال اش رحمه ( القافص )قال 
العدوفرتحا من ذللئ، ممثل يصدنه من اوياتيه موصح من عليه حمله يتخون، عليه نحمل ان غيرماُون 

صلاةيصل أن فله العنبجخ هدين من واحد فإذاكان محوفن هم فيكونون إليه جادين، أوميرّهم منه 
فصلالعدو عن الخر حاءه وإذا ( الئافص )قال ذللئ، له يكن لر ملما واحد يكن ب وإذا الخومح، 

الحصن ى كان العدوفإن بإزاء كان إذا كله وهدا الخؤن، صلاة يعد العدولر ذهم_، م الخونظ صلاة 
بيهلول يدفن إلا إليه يوصل لا عريض عيق حندق ز أوكان بابج عل أوغلة بتم، إلا إليه يوصل 
أوالدخول من ممتنعة غير ترية ى كان وإن فكدللث، حصينة فرية ى كان وإن الخون، صلاة يصل 

عدوأوبغيرببلاد وهم مقبلا سوادا رأوا وإن اكا٠هم( )؛ال الخؤمحح صلاة صل ممتنع غير صغير حندق 
صلاةفيه يملوا لا أن أحثبن، حال وكل الخوف صلاة يصلوا لا أن أحببنه عدوا ففلنوه عدو بلاد 

ونحرسهغيرحوف ى يصل ف؛كل'با بطائفة يصل أن الإمام أمرت المم يع يالخوف إذاكان الخوف 
وهكدإالفاض( )قال فأمهم بعضهم وأمر الأحرى الهلاثفة معه ومن حرص صلاته من نخ فإذا أحرى 

ميثاالمالحتين، بن ما تراتى إذا تصغ ان ش؛ويا لملحة تناملرا الملمين، بلاد نر الملحة امر 
)قاليتحاطون لا اربيثة بمانلر بماوون إنما ألمم الأغلب أوكان حصن غير فى الملمحتان زكانت 

حالكرهت،ي الرقاع ذات يوم وسلم عليه اش صل الّكا الخوفكصلاه صلاة صلوا فإن الفافس( 
ولاالأحرى للطائفة ولا للأط، ذللئ، احب ول؛ يعيدوا ان الأول للطائفة احبيتؤ الخوف صلاة با لهم 

الرحلوإن خوفا يكن لر وإن خوف من ببؤ بصلت، قد لألما صلاة إعادة الأول الهi١ثفة عل ان يبهم، 
؛كونءليهاءادة)آالالثاض(فلا متفردا وبعضها الإمام مع صلاته يصلمحاضدمفُعم، فد 

ذات١) يوم وّام عليه اش صل المى صلكصلأة عدووقد ضر ثمك١ن عدوا فنلنوه سوادا راوا ما ومي 

وحرر،ا( يقضيها م أو ، يقضيها أا حتى، ولعله ، الأصل ق كدا ، بعده يقضيها هي، ت قوله )١( 
.مصححه كتبه 

٢٥٠





لهجائزا يكون أن رجوت بعض وبقى يعفه ومحع فإن مله أو بنمه الصلاة ش التحرق من بمعه مما 
منكله سلاحه وصع وان الناقص( )قال الح فهومحتسلاحه بعض أخد ومحن سلاحه بعض أخذ لأنه 
الخاليمجن واحد نكل له ذللث فار؛هكرهت محن يه يؤذى ما سلاحه من أخد أو مهلر ولا مرض غثر 

الصلاةمن لس السلاح واخذ ترك ز معصيته لأن الخالي من واحدة ش صلاته ذللد ال يقولر 
.احده يتمها ولا صلاته يفد فيقال 

عوزوْا النجاسة محاسنه محا يلمه أن الخرب ش نحونللممل لا ْا 

الصلاةض يتقلده لر منه فذهب فسحه الدم السيف أصاب إذا تعال الد رحمه ا الناقص نقال 
؛الماءيغسله أن فبل صل فان الدم أصايه إذا الحديد وجمع واليفة الرمحح وزج البل نمال وكذللد 

لتلابدهن غسله ولو ، غيره أو حديدكان عل الماء إلا الأنجاس من سيأ ولا الدم يطهر ولا الصلاة أعاد 
أداتهمن ذللد موى ما وكذللد بملهر لر بزاب أومسحه هوالهلهارة الذي الماء عثر أومجإء الحديد يصدأ 

أوغيرهأوقح فرث سمه قاصاب ولوصرب الناقص، )قال الماء إلا الأنجاس محن سيئا ولا لا؛هلهرها 
ل؛أو ءءاسة أداته من ثيأ أصاب ثلث فإن الناقص( )قال الأنجاس من هذاكله الأن هكذا كان 

قدأنه يعلم حى عليه إعادة فلا الصلاة ز حمله فال للصلاة فيه ملث ما حمل يتوى أن أحبت تصبه 
عل\وطاوحه أومتنحه متقلده حمله ما وكل الناقص( )قال أعاد فيه صل وفد عر فإذا نجاسة أصابه 
يكونأن إلا فيه بجنيه لا لابسه هوكاكان سماءكله ؛غيوها أو بيده أوممكه أوزكه بدنه من ميء 

رقعبا أر قد أونبل نشاب معه واذكان ( الثافص قال ففلهر؛الماء) أصابته أوتكون نجاسة تصبه لر 
سمتاو لبنا فسقيت احمت او لعابيا او كان مجؤنحع اى من آوخنزير غيركلب حا؛ةكانت اي دابة 
هذامن وإزكان الناقص( )قال الأنجاس من سيء هذا من ليس لأنه بأس فاد فييا فصل شجر بسم 
وسواءيهلهر؛الماء أن إلا الصلاة أعاد فيه فصل مئة أوبودك توكل لا دابة أوودك حب بم مم قيء 

اوغيرّمحمى النجس خالطه إذا إماء بلا اوسم ّم م ادار ى حميت حديدة اى او السيف آحمى 
كلهذاب قد فقيل بالمار أحميت م تحم ول؛ لوسمت وهكذا النافي( قال ر الماء إلا يطهره لر محمى 

ولوأحمىالقافص( الماء)قال إلا قيء يطهره النارولأ تطهره لر نحسا الم زكان المار بالنارأوأكلمه 
الطياراتلأن طهرت بالماء غسلت م الحديدة شربته قد فقيل فيه أوغمس نحس شيء عليه ب صم 

ذْلءحمءاز الحديدة إماء يزيد ولا الناقص( )فال الأجواف عل ليس يظهر ما عل جعلت إمما كلها 
بالرابفسحه ماء فيه يمد لا بموصع ولوكان الماء ى الطهور اكارطهورإمما ص ليس لأنه تنجيها ولا 

.الأجاص يطهر لا الراب لأن الراب هلهره يب 

بجونلا محبما الأرض وض محنه بجول مما يلثس أن يجرزللمحارب محا 

اإخامحكرهترأس عل أوسايغة أنف ذات البيضة وإذاكاث تعال الته رحمه ( القافص رفال 
،يلبسها أن بأس ولا السجود إكال وبن بينه أوالأنف بؤخ الموقع بجول لثلأ لبها الصلاة ى له 

المعفروهكذا ( القافص نقال متمكنا الأرض جبيته ماست إذا أوحسرها حرفها أو وضعها سجد فإذا 
٢٥٢



الأرضجهه مسوى عن قيء ماس وإذا الشافص( )هاو الجود موصع يغطى مما وغبرهما والمحامة 
ماجداالأرض وأنفه مماس أن يدع أن له وازكرهت الجود به محزيء ما أنل ذلك كان 

فعلإن وأحب الأرض تباشركما٥ أن ممنعه ما السلاح س عؤكب يكون أن له وأكره ( الثافص )قال 
اكرهما قدميه ى منه له اكره ولا ركبتيه ى له ذلك اكره ولا إعادة عليه ان سن ولا الصلاة يعيد ان 
وميأعاد علم م مم وهولا الدم من ئيء سلاحه أو ثيابه وى صل وإن ( )قال نركمه له 

اتضحم الصلاة مض صل إن وهكذا حال علركل الاعادة فرب نمازوي مد أعاد ميد أبدا نلت 
١٠يطؤح ول؛ يكلها أن مل الصلاة من شيء ش إزكان شيئا الصلاة محن فمل يكلها أن تبل دم عليه 
نحرفوإن أجزأه الصلاة ى ومضى الدم ماصه ساعة عنه الثوب طرم وإن الصلاة أعاد مكانه دم مسه 

يبىم الدم مل أن ؛بمنيه قيل وقد الئاهمؤ، )قال ميد بان وأمرته له ذلك كرهن، عنه الدم فغل 
ثيابهأو سلاحه مض أصاب الدم أن امتيقن فان القافص( )قال بالاعادة وآمره الفول آ|ذا امرْ ولا 
فعلفان تعال الق شاء إن ذلك وأجزأه غيره ى وصل أصابه الدم ان يرى الدى وترك تاحى يعر ولا 

)قالفيه صلاها ما أعادكل الصلاة قبل يطهرها لر نحاسمة فيه أوسملانح ثوب ى صل أنه فاستيقن 
كانما بنجس ملاحه بمس المشرك يرى وهوممن منه اشرى أو ، صلاحا مجشركأ صلب وإن إ الئافهم 

يصلأن قبل ولوغله نحاصة الملاح ذلك ى أن يعم ل؛ مجا فيه يصل أن فله حم ولا برؤية بلمه ولر 
.إلئ أحب كان فته الصلاة تؤق أو فيه 

بملاهةشه يعم أن الخرب ش والشهرة يلثس لا وها نحامحة فيه ليس مما انحارب يلبس ْا 
وإنإلى أحب ظاهرأكان فنا أو ديباجا يلبس أن انحارب ولونوى I تعال افه رحمه القافيى( )قال 

)قالغتره ى عليه يمحظر ما الخرب ى له يرحمر قد لأنه تعال اقه شاء إن باس فلا ليحمنه ه لب
مدل؛ حرب غم ى رجل فيه صل ولو تعبدآ كرْ إمما الأنبماس ر لمس ٠ والقز الحرير و( 

أكرهلر الغالب القهلن دكان أوكان وتطن قز بمصن لا الذي الثوب نج ى ولوكان الثافهم( )محال 
كرهتهوإمما لبه وغيره محارب مصل لكل كرهت ظاهرا القز كان فان لبه غيره ولا حانق لمصل 

باسفلا ، قزا محشوا قثاء رجل لص وإن ( الناقص قال ) القز ثياب إحصان محصن لا لأنه للمحارب 
منشيء ى حديد يبع فازكاث ( الفافم )قال للوجال القز إظهار أكره وإمما باطن الحنو لأن 

وإنمالضرورة ها يلبأن باس فلا إليه يضطر ان إلا ها لبله كرهت ذهبا أوكانتكلها ذهب نجها 
فاجاتهوإن مكروه لبه ى وليس أحصن والحديد حديد لربع بثمما محي لأنه عنده أن؛ضا له أكره 

لهكرهت ذهب حلية سيفه ى إزكانت وهكذا ( الئافص )قال لبسها له أكره فلا عنده وهى حرب 
ترسمهى هذا وهكذا نقضه له أحببت انقضت فإذا تقلده بأن بأس فلا حرب فجاته فان ينزعها لا أن 

وكذلكالثني هذا عل له كرهته ذهب زر أو ذهب أزرار فيه كانت وإن هبانه حتى جنته وجمع 
أنله أر م ذهبآ محاكة ولوكان ( الثافص )قال جنة أوصلاح جنة هياكله لأن صيفه وحائل منطقته 

وحنث( الئافص )قإل جنة الخام ى وليس عنه ممى الذهب لأن محال صلم ولا حرب ى يلبسه 
يظهركان إذا بغيره محوصآ وكرهته به مموهأ الذهب كرهت وغيرها حرب ى مصمتا الذهب له كرهت 

يلبهأن ى حرجأ أرى ولا يلبس لا أن إلئ وأحب ململك فهو لون للذهب يظهر ل؛ وإن لون للذهب 
٢٥٣



زىالما،لألكم؛م٠ لبس للرجل امْ كاتكفىطوم)ىلاممض(ولأ 
ُنيخم لن مْ دلا الفاض( )؛ال اوالخلاء الرف جهة ر إلا زبرجد ولا ;اقوت لس اكرْ ولا 

المشهورة١^١؛< ولا الفرس ولا الأبلق يركب ان ولا له بجور مما شاء ٌا يطم ان بلاء الحرب ش نمه 
ؤصلمعليه اهد صل اش رّول بار ^^٠؛ وحمرْ عبيدة بارز قد التراز أكره ولا ، بدر يوم حمرة اعد فد 

يكوناب يإن شعورهما وعلتها ذكين كانا إذا والضع الثعلب جلد الخرب ش ويلبس الغاض( )قال 
لأنيتها يمل ب شعورهما نهعل لر وإن ما ؤيمل •مها شعورهما سمهلت إن لبسها ودبغا ذكين 
ُاجلل ثلم ولا لحمه يثكل ُلَش كل جلد يلبس وهكذا الفاض( )قال النعر بملهر لا الدباغ 
وهكذا( الفاض )قال نه يمل ولا يلمه أن إلا علمه شعر لا .د;وءا إلا ذكيا كن ب إذا لحمه يوكل 

لوبقىفآما شعره وبمعهل يدبغه أن إلا ذكية غبر أو ذكيةكانت لحمها يوكل لا دابة جلد ر يمل لا 
يدبغاب او ودبغا ثعورهمل نزعت بمال ولأكلب خزير جلد ى يمل ولا نه يمل فلا ثيء نعره *ن 

منيستمع ولا نحال خنزير أو جلدكلب الته مجن شبتا نرمه الرجل يلس لا وكذللث ( ١لش١فهم ال ق) 
يلبهان باس فلا صواهما ما قاما زيع او ماشية أو صيد ى الكلب محن به يتمع مجا بغثر محنيا واحد 

والذنبوامحر والأمد والميل المرد جلد مثل وذللث فيه يمل ولا به ؤيستمع دابته أو فرصه الرجل 
الكلبغبي ى جنة إهاب عن بمي ولا للفرس تعبد ولا للفرس جنة لأنه لحمه يوكل لا ومحا والحية 

فجذ-أانازعته فان دابته عنان ممسكا الخوف ر الرجل يمل أن بأس ولا الفافم( )قال والخرير 
اياهامحاذيته وازكرت باس فلا القبلة عن متحرق وهوغبر ذللي نحو أو ثلاثا أو أوجذبتن جذبة إليه 

القبلةعن وجهه فانصرف جذبته وإن امتئنافها وعليه صلاته قطع فقد القملة عن منحرف غير وهو 
انتقضتالها الرجؤع ممكنه ولا القثلة عن انحرافه طال وإن صلاته تقطع ل! القبلة عل مجكانه فاقبل 

إبياينحرف فلم القبلة إل ينجرف أن وأمكنه يهلل لر وإن ، القبلة إل أن؛دعها عل يقدر لأنه صلاته 
القبلةعل تبعها وإذا يتبعها أن باس فلا دابته ذهبن، وإن ( الفافص )قال صلاته يستأنف أن فعله 

،اوكئيرا فليلا القبلة عن منحرفا تبعها وإن صلاته فدث تبعهاكثيرا وان صلاته تفد لم يءرا شيثا 
.صلاته فمعدت 

الخوفصلاة محن الثال الوج4 

الوّعلىوالصلاة الصلوات عل حافظوا ء وتعال نبارك الله فال تعال اش رحمه الفاض( )قال 
فانوجل "م اله كتاب ز بينا فكان الفاض( )قال ركبانا، أو فرجالا م فان فانتن فه وفوُوا 
نبيهأمرف؟ا اش الحال غبر أوربانا رجالا يصلوا أن فت١ا لهم اذن الى الحال أن أوركبانا فرجالا حفم 
شإلا رتجانا و رجالا يصلوا بان لهم يؤذن لا لأنه ينا غادان ؛هiانفة م يaلائفة يصل و>ام عليه الله صل 

عنمحالل؛، احثرنا ( الثافم )قال بطاثفة م بهناتفة يصل بأن فيه أمحرهم الزى الخوف مز أشد حوف 
اُرجالا صلوا ذللث، محن أشد خوفا فازكان : قال م فاتها الخوف صلاة ذكر أنه عمر ابن عن نافع 

,ULr  وطمعليه اذه صل المى إلا ذلك يدكر أرام لا : مالك تال ، سشبيا وغر الملة صتقبل
عنساي الزهريٍلإعز، عن ذنب أبى ابن عن نافع بن أوعثداممم اسمعيل بن محمد أخيرنا الفاض( )قال 

واشوريانا رجالا يصلمحأ آن يموزمه الذي والخوف الفاض( )قال وسلم عليه الله صل الني عن أيه 
٢٠٤







ثيتأالئالت عل تعها ء1ذا سعها أن باس »لأ دا0 ذمت فان ( الثامر )قال صلاته سأنف ان سليه 
.صلاته فسردمى تعهاكثثرا فان صلاته مد ب يصيرا 

؟ذك س يجوزلهم الذي محبما ماتلون هل ورتمانا رجالا صلوا إذا 

بمالهاصلاة وأعادكل صل إلا،قاتلا الملاذ عل يقدر م وإن ممال الد رس الغاض( )؛ال 
•دءو'قا'ل 

؟الخوف صلاة يمل أن الخامحن محن له محن 

نييهوسة الته يكناب الشرك أمل تاتل ُن الخوف صلاة بمل نمال الته رحمه إ القا؛س )ثال 
لوالدينكمروا ود ٠ الأية ساق ى قتال الئركن تال ز :أا أر وجل عز اش لأن ومد عله الد صل 

أنلهم أعالهكان يخاف مباحا حيادكان وكل الثانص، الأية)قال ٠ وأ،ممكم أسلخكم عن يخفلون 
الذينالبض اعل جهاد وذللث اوغ؛ر*ّازورين ٌاجورون عليه انحاعدين لأن الخؤف ثدة صلاة يملوا 

النيفان حرممة او فه او رحل مال من اراد و،ن انملريق م وجهاد بمهادهم وجل عز الق ار 
الهتالله وليس فاتل من قاما الفاض( )قال فهوثهيدا( ماله دون ثل »من فال وملم عليه الد صل 

لهولا يميعا أن فعل إن وعله إمماء يوُيء الخوف ثدة من الخوف صلاة بمل أن له فليس فخاف 
أحزأتحانق غير لوصلاعا صلاة بمالها أن إلا الخوف غاية دون خوف ز الخوف صلاة بمل أن 

حق٠>، أوبمع عصية عل ألقاتل الطريق قي( أن مثل ظلما *اتل /( لذلك الغاض( )قال عنه 
:عليه فاتل الغللم وجوه مجن وجه اى او نله 

الخوفصلاة يجوزفيه خول ى أر 

الخوفصلاة فصلوا أوالباع الع القاليلة ابياعة حافت وإذا نمال اش رحمه الغاض( )قال 
أنإيإ وأحب تمال اش ثاء إن ذللئ، أجزأعم الرتاع ومربدات عليه اش صل الله رسول صل كا 

أنإيأ فاحب منازلهم أو ُتاعهم عل الحري خافوا وإذا اخر بإمام أخرتم، م بإمام ٠لاثفة ملهم تصل 
وإنالغاض( النار)قال إٍلفاء ى صلاة ى معهم يكن ب مجن ويكون آوفرادى جاعة م جاعة يملوا 
يدمكل محا يصلون إلأكا يصلوا آن لهم يكن، ب اريح ِن عن، تنحوا حريق *غنتأم ممرا كانوا 

غرقغشم وإن الغاض( )قال اومتاعا اومجالا اهلأ لهم الحريق فغثى حضورا إنكانوا وكذللئ، 
فإنالفاض( )قال ذللئؤ إلا لهم يكن ب مسقطه عن نشجوا هدم غثي؛م إن وكذللئط صنه عن تنحوا 
علهم.الصلاة اجزات خامحؤ عن نحزيء خوف صلاة هذا من ثيء ى صلوا 

العدوب ظش 
فتةإل تحيزوا أو لقتال تحرفوا وفد اللمهم، العدو طلب وإذا نمال الله رخمه الفاض( )قال 

الأممwج١ ٢٠٧







أربعمقام فامشقن لخيرذلك أومتاح حرب به ألخأت فان يم لر أرع مقام بجمع لر ؤإن أم أرع *قام 
*وضعهعن شخص نإذا ، آم ذلك جاوز فان للة عشرة مماي وبثن ينه *١ تحر يشقن ب وإن ام 

نهممر لا *وغح *ن أحد غزا محاذا الثاض( )؛ال يخطف لا وصان آثام كم عكذا غ نحر، 
يموكذلك •ما أمموا ومقيمن بمازين الخوف صلاة نحل شما الإ*ا، وإزكان الصلاة آم الصلاة 

ومالأول النية محل حوف صلاة صل ياذا الصلاة س يسم أن نل معه لحل *ن المارين *ن 
ونأىينمرنون م ثلاثا واشمون ركعة المارون يقصى حى يقرأ مما ١٠لمت وشمن بمازين ر ١٠*

ثلاثاواطلبرن ركعة ايازون يقضى حى حالما ؤيثت شت الي الركعة لم ؤيمل الأحرى ادل١تفة 
الخوفوصلاة ، له ذلك نحروأكره إذا صلاتم وأحزأتم صلاته أجزأته الاحرين ينتظر وب دلوّثم 

.ثيء ى محلف لا ، صواء والحر لر اف 

الخرفي والخدين الجعت ي جاء *ا 

أنأمكنه إذ الخسوف صلاة ولا انمي ولا الخمعة الإمام يدع ولا تعال الد رحمه ( الفاض )؛ال 
يملصلامحاكا الخوف ثدة وإذاكان الخوف ق االكوبات يصل ؤيصبياكا نيا وبجرس يصلها 

صلا٠١يفعل ب فان نلها يخْلب ان إلا الخمعة تكون ولا إمماء يو*ىء الخوف شدة ي اا|كتوبات 
إعادةعليه تكن لر الخطة فرك أعجل فان بعادهما خهلب أوالخسوف العيدين ّلي وإذا أريعا ظهرأ 
يقضب المدين ي النمس تزول حتى يفعل ب فان يصل، *ن يوكل أن أحستا يالحرب شغل وإن 
مانمر ونتا يحل حى بمعل ب وإن يقض ب الكسوف واشرق الشمس تجل حى يفعل ب وإن 

مقيما، انملأة فيه بمصرنحمع خاثفا إذاكان وعدا الفاض( )قال اربعا الغلهر وصل يقض لر الخمعة 
المرلأنفسهمامحل وام الفلهرزكعتثن صل الخمعة يصل فم مازا إذاكان غيرانه ، اوماراكان 

فلاعددكثيرممتتع ى وإزكان الأمشقاء بيع ان باس فلا وهومحارب أجدب ؤإذا الثافس، رقال 
لرالخوف ثدة كانت وإن ، االكو؛ات ى الخوف صلاة الامتسقاء ى ويصل يشقى أن يأس 

وإذاتأخيرهما له جي لا لأنه والخسوف العيدين ى ؤيمل تأخيره له لأنه الأمشقاء ى يصل 
لهيملح لا لأنه والخسوف العيدين ى ؤيصل تأحتده له صحراء ى الصر من خارجآ الخوف كان 

يصلونفلا تقمر اولا الصلاة ضا تقمر صحراء ى المصر من خارجا الخوف كان وإذا تاخيرهما 
أنولهم ، لهم أكرهه لر فعلوا وإن العيدين صلاة عل أحضهم لا وكذلك ظهرا ؤيصلوما الخمعة 

ؤمالفر يصلها لأنه الكسؤف محصلاه أءرّم وإمما الكسؤف صلاة ترك ي لهم أرخمئ ولا ، يتقوا 
فلاالخمعة فأما الاستسقاء صلاة أيضا وكذلك التفرد يملها أن يموز لأنه العيدين صلاة لهم أكره 

•مصروجاعة نر إلا مكوية إل *كوية إحالة بجوزلأما 

الخرفصلاة ش الأمام هديم 

صلاةغير ى فهوكحدثه الخوف صلاة ى الإمجام أحدث وإذا تعال اث رحمه ( الفاض )قال 
وهوصلا٠١ بعدما أو الأول الإكعة ى أحدث كان فان ، أحدأ يستخلف لا أن إتحأ وأحب الخوف 
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يردواوم أفطروا الهلال علم غم م يوعا ثلاثن صاموا ؛ يؤة عل عديا أوثامدين يرؤة رمجفان 
أوثلاثن يكلوا حى يمطروا أن لهم يكن ب علم غم م يوما وعشن ■سعا صا،وا وإن )فال( شهودا 
الناسماعة ى عدلأن ثاعدان فيه يقبل الثافس( ر؛ال تلاثن ليلة يرؤئته عدلأن ثاهدان يشهد 

بثامدينأر مال اش لأن حق مقطع ى ولا عدلن ثامدين من أثل الفطر عل يقبل ولا ومفردين 
عنعداش ين امحق عن ممد ين إبرا*م الثاض أحمنا فال الريح أحمنا الشهود ى العدل وشرط 

يومل قاعدان شهد فان )|ال؛لقاض( شاهدين إلا الفعلر ل محن لا كان انه العزيز عبئ ين عمر 
صلالزوال نل عدلا فان الثاهدأن، عدل ّاعة أى اداص أفطر بالأص، كان الهلال أن ثلاثن 
يعديومهم يصلوا أن علم يكن ا الشمس تزول حى يعدلا إ ؤإن العيدين صلاة يالناس الإمام 
الوم : ثاثل فال فان ، غورْ فى ممل لي الوقت جاوزذللث فإذا وقت ى عمل لأنه اس ولا الزوال 
يعدالعبد صلاة من ؤصلم عليه اش صل اش يبمرل إن تعال اش شاء إن له نل ؟ له وقتا المار يكون 
الشوقت مضى صلاة وك حاء إذا أنه عل دلالة محن ف؟ا و5ان الصلاة رانت وسن الثمس طلؤع 
صلاش رسول أن ولوثت فتبما نجح صلاة لأما الغلهر وفت إل إلا وتما احر يكون أن غز فلم نلها 

ممنمج الغد مجن بم يخرج فإن؛ أيضا ؤتلنا يه تلنا عيدهم إل العد مجن بالناس خرج وسب ًُلثه ايد 
الأحوالكل٠اهده ى حاز يمل م نه يزول ان جاز إذا الزوال يعد يومه ي يصل وتلنا الغد يعد من 

أنفلهم جرحوا أو يعدل يعرفوا فلم أوأكر شاهدان ولوشهد ، أعإ،اتعال والد عندنا يئن لا ولكنه 
ظاهرينيصلوها أن ونميتم متمين وفرادى ماعة لأنفسهم العيد صلاة يصلوا أن لهم وأحب يمعلروا 

فراقمحا الغرفة أمل( ؤيطح علم ينكر لتلا ٌلاءرمحا يصلوا أن ونجمم محتمين يصلوا أن أمرمم وإمما 
احديسيء لتلا يلر، ؤيخفى الفعلر إلا يسعه لي يعدل فلم واحد لوشهد وهكدا )قال( المالمن عوام 
فيهيقبل ولا له خرا نافلة فيكون ا-لخ،اءة ح العيد محاء إن مد يشهد م لشه العط. ؤيصل به الفلز 

غموإن )قال( يدؤين أو تروين وسواءكانا عدلن شاهدين من أقل ثهادة ولا العدول النساء شهادة 
هلالفهو قبله او الزوال يعد مارا الحمعة عشية رى رمضان شهر هلال يان شاهدان فجاءهمي علم 

ليلةرر0 إلا فيه يقبل ولا الماضية الليلة لا المتقبلة الليلة وهوهلال نبارأ يرى الهلال لأن بت الليلة 
ءنده«إثبت كي ثلاثن العدة فأكملوا علم غم وإن بالأمس رش أنه عل يدل فلا بمار رؤيته قاما كذا 

رمجضانشهر هلال رأوا قد يكون بان المعلرإعا يوم صاموا أنم احرم أو الليل أول ز المار مضى ؛عدمجا 
محنللعيد وخرجوا يومجهم من أفهلروا ثلاثن ليلة شوال هلال رأوا قد يكون أن وإما رؤيمم نل رز 

الصومإكالهم مد إلا يعلموْ لي هؤلاء لأن الصوم كلوا أن الفعلرلل علموا للذين محالفون وهم غدهم 
أخرناقال، الربع أخرنا بشهادة فافهلروا الصوم ى وهم ءلوْ أولثلث بشهادة ممهلرين يكونوا فلم 

عبدبنت صفية مؤل إيراهمم بن ء3لاء ين عبدالد حدش قال محي بن إيراهم آخرنا قال الناقص 
والاصصضلمرون 8الفءلريوم قال وّام عليه اش صل الني عن عاتقة عن الزبير بن عروة عن المهللب 

أفهلرإلأأن وصفت  ١٠عل يفلهر ااغلا٠رولم العباد وإمماكلف ناحد فيدا الغاض( )قال ٠ تضحون يوم 
أكملنايعدلوا فلم  ٢١١الخميس يوم الفملر أن يدل مجا عل  LJشهدوا الثهود ولوكان )قال( أفهلرنا يوم 

الأصلولعل الناّح مجن صقهلا فيه ان ويفلهر المح، ى كدا ٠( أكملنا يعدلوا فلم )ر ت قوله )١( 
مجصححه.كتبه تأمل. ، محوذللث أو ا، وأكملنا يعدلوا لم ف٠ 
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ثملالنبس يؤم اا،طركار أن علمنا قل لأنا لنمي -ثزح نإ ٠ اثيثممأ م»اّأ أء محمنمن بء محو لحف صؤحه 
بوف ر؛ال( ثهادتم الخمس يوم اسر ءادلتكان ظا البينة سيل عل وهناء وامما صومه يكل 

نتمتاةإنك؛ا عدلوا ؤاذا )؛ال( يمرنا ب ذلأث يعد عدلوا وان صفاعا الي،. صلاة نحل حى يعدلوا 
يوموالبد اكاض( )|ال يوأ تمسنا النعلر يوم نا أومحعلينا ■؛ض يأته ثوم رمضان ثهّ صوم من 

يلالدى وبوالرم • الحجة ذى من يوم وذلك شه الأصص يوم الثاني والعند ، مه اسر 
ىسكءى وآيام العيد و؛وم عرفة يوم عل ليستدل الحجة ذى علال ى والثمالة )تال( عرفة يوم 

عليعرفن وتف إذا الحج ومحوز نيا يرد ثا فيها ؤيرد محرزنيا  ١٠ضا محوز ثيء ى محلف لا اسر 
أنمرناتال الثافس أخهمنا تال الريح ابرأخمنا يوم ^؛٠ يوم أن بمفة الومف يعد علموا وإن الرؤية 
إىنم : تال ؟ عنه امحزى عرفة يوم اكاس فا-محلا حج رجل ساء تلت قال حرج اين عن مسلم 

ظرونيوم ف>لركم I وٌلم عليه ايد صل الض قال قال وأحسبه العاقص( ر؛ال عنه لتجزى إما لعمري 
.تعرفون، يوم ،وعرفة : قال أراه تضحون، يوم وأصحاكم 

ضللأي المائة 

ينخالد عن يزيد بن ثور أحجمنا ثال هممي بن إ؛راءيم أخرنا أنال الشاض أخرنا قال الربح أخترنا 
)هالالقلوب، ممون حن قالبه بمن لر محتسبا ليلتِالعيد قام ،_ : قال الدرداء اى عن معدان 

الاصحم؛وليلة الخمعة ليلة ي ليال خص ض يستجاب الدعاء إن ; يقال أنهك١ن ويلغنا الثافص( 
أخير؛لأقال الثافص أخجم؛ا قال الربع أخرنل ثعبان من النصف وليلة رجب من ليلة وأول اسر وليلة 

وصمعليه الد صل الني علٍمجد ينلهرون المدينة خيارأهل مجن مشيخة رأيت تال محمد بن إيرامم 
جحليلة محي عمركان اين أن و؛لاننا ، الليل من صاعة ممضى حى اش ؤيدكرون فيدعون العيد ليلة 

سْض حكت  ١٠كل أتب وأنا القا،ص( )قال المحر ًبيحتأا لأن العيد ليلة هي جمع وليلة 
.فرصا يكون أن غير من الليال 

اشولتكيروا العدة ولتكلوا » رمجضان ثهر ض وتعال تبارك اش قال تعال الد رحمه ( اكايص )؛ال 
شهرصوم عدة العدة لتكلوا يقول أن بالقران العم أهل مجن أرصي مجن فسمعت قال ٠ هداكم  ١٠عل 

شهرايام مجن يو، اخر من الثمس مغيب وآفاله ، هداكم مجا عل إكاله عند واش وتكثروا رمجضان 
نوالهلال راوا فإذا الغاض( )نال تعاواعر واش قال ئ قال مجا اشبه ب الغاض( ر؛ال رمجضان 
زكلومجتيمن ومجافرين والنازل والطرق والأصواق الجد ى وفرادى جاعة الناس يكير ن احبت 

يخرجالغدوحى ويعد الصل إل يغدوا حى يكجمون زالون ولا التكبير ينلهروا وأن وأينكانوا حال 
التلبيةفيكرم الحاج فأما يآ لم لن الأصص ليلة ى أجب وكذلك التكبير يدعوا م للصلاة الإمام 
اينّءع انه زاثدة ل؛ن محمد ين صالح حدثى قال إبراهم اخثرنا قال الثافهمر اخثدنا قال الربع احجمنا 

محيرونالمجد ى اسر ليلة يكيرون الرحمن همد بن بكر وآبا ملمة وآبا الزبير بن وعروة اليب 
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|تاءام|،تولا قط ميدا صيإ اعلمهم وب ء|اةكييرة ممكه الييؤت اطرامحا ق المعة هذه لهم ولمست كان 
ؤانت يخرجون أرأنم لر الأصاد ى سعهم أهاله مجد فكان يلد عمر فان القاس( قال ) فيه إلا 

ؤإذا)تال( عالهم ولاإعادة ذللث له بهءت إمام حم محل سعهم لا ولوانهك١ن باس فلا خرجوا 
احمناقال الريح اخرتا صحراء إل يخرج ولا الماجد ز يمل يان امرته اوغيرْ الملر اتحذرمن كان 

ىيالماس صل عثان ين ايان ان رجل عن محمد ين جعفر حدش قال إيراعم احرنا تال الثاض 
عنفأخذبمش حدثم عار ين نمداش قال م •علمر يوم وح عليه اش صل الني مجد 

الفطر،يوم يوم ى المجد ى يالماس اساب ين عمر صل عبداس فقال الخناب ين عمر 
ينعمر ان زائدة ين محمد ين صالح حدش قال إبراهم أخثرنا قال الثافص أخثرنا قال الربع أخمنا 

"ؤبملم علمه الد صل المى مجد المجد ى مْلير يوم ز بالماس صل ^٥١١^٠ ١١

وبماو0المد ؤل اكلأة 

ابنجمرعن ن ممد عن ثابت بن عدى عن ؛برامر أخمناقال الثافص أجدنا قال الربع أخثرنا 
ملمايمل وب بالمل المدين يوم وّام علمه اش صل الد رسول صل قال ضا تمال اب رصي هماص 

يالارطيصدقن الماء فجعل قال يانمدقان وام قائ فخطض النماء ال اشل م شجا يعدهما ولا 
عمروأ؛ى عمروبن حدش قال محمد ين إبراهم أخثرنا قال الشافص أخثرنا قال الربع أخثرنا وأشباهه 

قليمل ب محته إل رجع م المحل إل المد يوم ومم علمه اش صل المى ع غدا أنه عمر ابن عن 
المىعن الحديث فى حاء للأمام،لآ أحب وهكذا الثاف٠ى قال قال الريح أخثرنا ، يعدم ولا انمد 
أنالمل جاء إذا ونامرْ المافالة صلاة نحل أن قل منزله يغدومن أن به أمرنا ولما وم،م علمه اش صل 
نارلأنا للأمام نخالف المأموم وأما ( القاض )قال ينصرف أن خهلب إذا وناره انمد يملأه يبدأ 

أنله ونحب يتنقل لا يالحمعه م ؛الخطبة يبدأ أن الإمام ونار وبعدها الحمعة قل ؛المافلة المأموم 
قلالماموم بمقل أن باسا أرى ولا )قال( الإٌام خلاف الماموم وأن بيته ق نافلمه تكون حتى ينصرف 

المافالةصلاة حالت إذا المتفل امجكنه وحيث والمصل وحلريقه المجد وى يته ش ويعدها العيد صلاة 
يعدهاواخرون يعدها بمفلوا ولر قبلها واخرون وبعدها انمد صلاة قل قوم تنقل وقد التمس تثرز يان 
يتنقلونولا يتنقلون يوم كل ى يكون ي وهذا ويعدها قبلها المقل تركوا واخرون نلها بمفلوا واب 

قبلهاالمتفل ويدعون يعدها يتنقلون ولا وقبلها ويعدها المكتويان قبل ؤيتنفلون ؤيكرون فتقلون ؤيتنفلون 
البيتى الموافل وجمع )قال( إلينا أحب حال كز عل الصلوات وكره ماح هذا لأزكل ويحدها 
عنإصحق اين معد اخثرتى قال اخ؛رنا.\)و\م، ( العاقص )قال الحمعة يوم ى إلا ظاهرا ملما إل احب 

هذاوروى الغاض( )؛ال بعده ولا العيد قبل يمل يكن لر عجره ين ازكعب كعب ين الملك عيد 
انّهل بن وردى ُخل وابن وثريح اومحا ابى وابن وجابر وحذيفة معود ابى او معود ابن عن 

أخثرناقال الثاض أخثرنا قال الريع أخثرنا وبعدم انمد قبل يصلثن انبماكانا خدج ين رافع وعن معد 
عهدى قالكن١ ايه عن الحنفية ين عل ين محمد عن عقيل ين محمد ين عبداث حدش قال إيرامم 

ررنارجعنا فإذا الممل ناي حى الجد ض نمل لا والاصحى الفْلر يوم وملم علبه اش صل المى 
فيهفصينا ؛المسح^د 
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لسوين ٥١٥٢١قال!م

علهاش صل لكي يؤذن لر *ال أنه الزرى ص الثقة أمرنا *ال الثالى أمرنا تال الربع أمرنا 
الخجاجفاحيله بالثام، *عاوية ذللث أحدث حكا ^٠^؛، ٠١١ف لمأن ولا نمر ولا بكر لأتم، ولا وّام 

يقولان الوذن المدين ز يام ومالإ عليه اش صل الني وكان الزمكc وتال علها أر جن بالوينة 
وملمعله افه صل الق لرسول أذن نعلمه ب فانا للمكتوية إلا أذان ولا ( القافص )قال جاععة الصلاة 

الصلاه٠ الصلاة عن له الناس جمع وٌا الأعياد ى ينول ان ا،لوذن الإمام يار أن وأحب للمكتوية إلا 
وإنباص فلا ءالصلأة عل ص قال وإن ؛كسرعه لر اكلأة إل علم يال وإن ، الصلاة أوإن ٠ ج1ععان 
أوقامولوأذن ، الأذان جمع'كلأم ينوى أن وأحب الأذان مزكلأم لأنه ذلك ينوى أن أحب كنت 

عله.إعادة ولا له االبلممحه 

الخطةكل بالملأة يدأ أن 

أىين عهناء سمعن، تال الخيال ايوب عن صفيان أمرنا فال الغافم أجرنا تال الربع أمرنا 
يومالخهلبة قيل صل انه وصلم عليه اش صل الق يبمول عل انهي ينول عباس ابن ّءات يقول رباح 
قاثلبلال ومعه يالصدقة وأرس ووعخلهن فذكرس فاتاس النماء سع لر أنه فرأى حطب م العيد 
بنابراهم أمرنا قال الثافص أجرنا قال الربع أجرنا والثيء الحرص تلقى االرأْ فجعلت مكيا بثوبه 
اشصل، المح، أن عمر ان عن، ع؛دالف بن مال( عن العزيز عد بن عمرو بن أبوبكر حدش قال محمد 
قالالناقص أجرنا قال الربع أجرنا الخلة مل العيدين ز يملون وعمركأنوا بكر وأبا وسلم عليه 

بكروأبا وملم غليه اش صل الني أن عمر ابن عن أبيه ص نافع ين عمر حدش قال ؟؛ ؛/١٠أجرنا
قالإبرامم اجرنا قال الشافعي اجرنا قال الربع اجرنا الخلية قبل العيدين ص يصلون وعثان لعمر 
إلىارمل ت تال معد ابا ان رح ا؛يى بن معد بن مدالف بن هماض عن عجلان بن محمد آجرنا 
تركضعيد أبا يا فقال إنأ فجيدته ليصعد فدهتؤ افلصل اتى حى بظ همثى ّءاه قد رحل وال روان 
أجرناقال الربيع احترُا منه ثرا إلا تأتون لا والله فقلت ران ثلاث فهتمن، أبوسعيد غال ، تعلم الدى 

صلالني ان الخلص يزيد بن عبدالله عن الحمى بن داود حدش قال إبراهم أجرتا يال الناقص 
الخليةفقدم معاوية قدم حى الخلية قيل بالصلاة يبتدئون ومازكانوا وعمر بكر وأبا وطم عليه الله 

بنعثداس بن عياض ص أسلم ين زيد حدش قال إيراهم أجرنا قال الناقص أجرنا قال الربع أمرنا 
الخليةقبل والاصص المهلر يوم يصل وسلم عليه اف صل الم كان قال معيد'الخيري أبا أن سعد 

الزبيريدابن رأبت قال بزكيان وعب ص إبراهم أجرنا قال الناقص أجرنا ت قال الربع أجرنا 
)قالالصلاة حى غثرت ومبرقد عليه اش صل الق رسول ّس كل ; قال م الخلية قبل بالصلاة 

أبوروى وكذلك الأرض عل قامما الإمام يخطب أن باس لا ان ملما دلائل ومه ناحل فبادا الثافم( 
أمرناقال الربع أجرنا راحلته، عل الإٌام يخف أن باس ولا وملم عليه الته صل الني عن سعيا 

مح؛ٌام'كانعليه النه صل الني أن برين ابن عن حان هشام حدش قال إبراهم أ-محرنا قال الناقص 
يحطبأن باس ولا الثا،س( )قال والحر الفعلر يوم الصلاة مجن ينصرف يعدما راحلته عل يخطب، 

٢٦٩





مغمإذا ى ذكر لأنه عاليه يزد ولا تك؛مءا الثانية ز يكم أن وآمره يك؛ر أن منها نغ إذا ولا 
أومابءارحما التسح ترك إذا مما ئ يسح أن امره لا ي خمره ى ثفاوه تاركه عل يكن لر ا،لونحع 

لأنهممحهوعليه سمجود ولا إعادة عليه يكن ا ناصيا أو عامدا والخمس ابع التكبٍرات ولوترك ( ال ئ) 
فكمذكره م التكبم ترك وإن ( قال لسهو) سمجود يوجب عملا ليس وأنه الصلاة تركه يفد لا ذكر 

ممانفقي فان رفال( صلاته تفد ولر يمول أن عليه نحب لآ يفعل ا وإن ثانية لقراءه مود أن أحبت 
فيكميقرأ ان يدكرالتكببرقبل ان إلأ مهوعليه سجود ولا إعادة ولا له التsكببرسمكرمحه من به أرته 

للسهوعليهسجود ولا إعادة ولا له اإتكببرسيثاكرمحه مجن يه أمرته ما عل زإد وإن رفال( منه ترك مجا 
ىكم أنه اّتيقن وإن ( الثافص ر|ال موصعه كلأ يفع أن أحببت وأن الصلاة يمد لا ذكر لأنه 

حنعليه وكان صلاته نحزم لر الافتتاح كثٍرة ممن بواحدة نوى محل وثلث أوأكرأوأقل ّبرا الأول 
يكونحى نحزثه ولا والقراءة والتكبير الافتتاح ييتديء م مكانه الافتتاح كبيرة فينوى يثتديء ان سلي 
أوأمأوأنهكبرّلآا امتيقن وإن الثانص( )؛ال الخال -للي فى الصلاة ابتدأ كن للي اله حز 

اقتنعكبيره مجن الاحرة أو الثانية أو الأؤل أر يدرى لا الافتتاح عبيرة مجمن بواحدة نوى وأنه أفل 
سبعاعبيره ابتدأ م للأفتتاح قدكم لأنه مستيقن لأنه بعدها وما وحهى وجهتن ! بقول الصلاة للث 
يدرىلا الافتتاح بعد كيره ظهراي بن قدكمللأفتتاح أنه اّتيقن وإن القراءة م الافتتاح بعد 

لافتتاحوإزكم ( قال ) سبعا يكل حى الافتتاح بعد التكبير من اّتيقن مجا عل بز ؟ أوام أواحدة 
أحببن،فعل فان يستفتح أن عليه يكن لر الاستفتاح ذكر م للعيد كثر حى الاستفتاح ك م م الصلاة 

ولاإعادة فلا يفعل إ فان ، الاستفتاح بعد مجمن واحدة كل عون حتى سبعا للعيد عبيره يعيد آن 
٠عليه للسهو سجود 

تكرالخدينش الدين رج 
وحنالصلاة افتتح حن يديه وسلم عليه اش صل اش رسول رفع تعال اش رحمه القافر( )محال 

محاءوسم صلاُب اش رّول رغ  ٧٠المجود مح، يرغ 3ا الركؤع ر رأسه رغ وحن ينكع أن أراد 
قيامإل يافعا أو قامما يديه رافعا وعز جل اش يذكر حن وكان حمده لن اث سمع وثول عبيره ذكر كل 
عبيرةختأا قاكا عبم٠كان عندكل يديه المدين محآ المكثر يرغ يقال ان إلا نحز فلم سجود غير مجن 

الوخعلأنه ا حمده لن اش سمع  IIقوله عند يديه ؤيرغ الثانية ز والخمس بحدها والمع الافتتاح 
اواوساهيا عامدا كله ذللث ترك فان الصلاة من يديه فيه ؤسلم 'مليه الله صل اش ميول رغ الدى 

 vعلإذاكم يدنه يرغ وكذللث، الهو)قال( سجود ولا عليه للتكثد إعادة ولا له ذللن، ؛ءفهكر٠ن
لأنهأوقاعدا قامما القرازكان لمجؤد أوسجدة سكرا سجدها لجدة وإذاكم عبيرة عندكل الخت١زة 

لأنهيديه يرفع الصلوات هده من ثى، ى قاعدأ صل إن وكدللد القيام موصع ;تكمحفهوفى مثتديء 
قيام.مومحع محٍر لأنه'كل اوقاعدا قاعا صلاها صلاة وكل المافلق صلاة وكيلك قيام صع رى 

المئينر المراءة 

أ؛ثهءن المازأى ّمد بن صمْ عن أنس بن مالك أ-محرنل قال الغافعى أحثرنل قال الربيع أحثرنا 
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اشصل اش رمول ُه يقرأ ماكان الليش واتي أيا صأل الخطاب ين عمر أن عبداش اين اش عبيد عن 
٠اتحد والمآن ياي يقرأ وس،م عاليه اش صل الد رصوو كان : فقال والفطر؟ الأصص ض وما؛م عله 

الأول؛-*ى،النكة ى انمدين ش يقرأ أن فأحب الثاض( القمر*)قال وانشق الساعة اترذ و» 
منفى^انك٠ةالثاية ترأ وإن الامتناء ى دأ أن أحب انءة«زكذلك ب،ترت الثانية النممة وص 

•Lأجزأه وصغت مما ركعة ذكل القران يأم ترأ وإذا ( تال ) ذلك أحبت (( نؤحا أ;صاكا ءإنا الأمشقاء 
يالقراءةوبمهر ( تال ) مما ^٠١ يزيه ولا غثريا من تعال اش ثاء إن أجزأته عالما انتصر أو ُعءا به قرأ 
ماجهر إذا وكذلك عاليه إعادة ولا له ذلك كرهت  ١٠٢خافت وإن والأّشقاء العيدين لاة صص 

.عليه إعادة ولا له كرهت فيه يخافت 

المدينصلاة ش القراءة ب«1او انمل 

ماثرى كهو المدين صلاة ض والتشهد والجود والركئ ٠ تعال النم رحمه العاقص( رقال 
وإن. اكره ب نازلة عند قنت وإن ، الامتآناء ولا العيدين صلاة ى قنوت ولا يخيف لا الصلوات 

.له كرهت غيرنازله عند قنت 

الخماعل الخطة 

علاعتمد خهلبؤ إدا وس1مكان عليه اش صل النم ؤمحل أن ويلغنا تعال النم رحمه آ الئافص ال قؤ 
الشافصأخرنا تال الريح أخرنا اعاناد ذلك وكل فوص وعل عنزة عل معتمدا خعلب قيل وقد عصا 
عليعتمد خهلب إذا كان وملخ عليه النم صل النم يصول أن عقناء عن ليث عن إ؛راهبم أحرنا قال 

تركوإن ثيء عل يعتمد أن كانت خطة أى خهلب من لكل وأحب الثافص، )قال اع،ادآ عنزته 
أنوإما البرى عل ابمى بمح أن إٌا يديه يمث ولا بدنه وجمح يديه بكن أن له أحببت الأعمال 
علالبرى وصع أو ما عث أو كله له أحببت مجا وترك الأخرى عل إحداهما يضع ل؛ وإن يكلممأ 

.عليه إعادة ولا له امحنىكرسه 

الخْلبمنبن المصل 

ينمحمد ين الرحمن عبد حدُنى قال محمد ين إيراهم أحرنا قال الثافص أحرنا قال الربع أحرنا 
العيدينص الأمام ازيخطب المنة قال عتة ين عبداش ين ءثبدارذٌ عن ءبدالذنخ ين ءبداشءنا؛راهم 

الخجوخطثة الكوف وخطثة الأّتقاء حطة وكذلك الثافص( )قال خلوص يفصل خطبن 
يذافان عليه الناس ؤيرد فيسلم الشر عل ؤلهر إذا هذاكله ص الإمام ؤيدأ )قال( "؛^عة خهلثة وكل 

يقومم للأذان الحم،ة يوم الإمام خفيفةكجلوص جلة عليه يطلع المنرحن عل محلى م عاليا يروى 
)قال(ينزل م فيخهلب يقوم م مثلها أو هذه من أخف حالة الأول الخطة يعد بجلص م فيخط_، 

واصبابي ٠ وملم عليه اذه صل ادنٌ رصول عل الصلاة ييع لا ان وص وصفت ما سواء فالخهلبكل٠ا 
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وعوالأرض وعل رتفع وتراب بماء وعل بر عل الإمام وخطب )قال( مآحرْ أودكلامه ءو« 
اوالخلبة وترك واحدة حطة الخمعة يوم غير ر حطب وان الئانر( )قال واصع ذللث، كل راحلته 

اربعامحليرا صل تركها فان هذا نحالف الحمعة وحطبة اصاء وفد عليه اعادة فلا فتبا يه اعرته مما ثيثا 
الفرصأ محل لا الحمعة موى عا ،كل ظهراصلين، تكن، لر فإذا ء بالخلية حمعة ، iJLvامما لأما 
•غثرْ 

المئينش الخهلة اككعيري 

همداشبن محمد بن الرحمن همد عن محمد بن إبراهمم فال الثافص أجرتا تال الربع أجرنا 
علوالفعلر الأصحى اككبريوم ز المة قال عته بن عبداش بن اش عبيد عن عبداش بن إ؛راهيم عآن 

يفصللا ترى تكبراين، بشع التر عل تاثم ومو يخطب أن تبل الإمام يبتديء أن الخطبة قبل المنر 
الترى نيران ببم الثانية الخطبة ى يقوم م حلة محلس م يخطب م بكلام يما 

أخرنيقال ايراهم أحرنا قال الثاف١ى أجرنا قال الربح أجرنا ، يخطب م بكلام يما يفصل 
الفاض()فال مع الاخرة وى تسعر الخلتن من الأول ى التكم ان ّءع أنه أمة بن إسماعيل 

الترى تكبران، نح يكر أن الأول يخط—، قام إذا الإمام فنأر• نقول عثداش ين اش عبيد وبقول 
يقولبكلام ييمن يقصا لا ترى تيجترات يكرمع اان الخانية الخعلبة ليخطب، قام فإذا بثمن كلأآ 

م■يقص ولا حنا كان و١لتآليل الحمد التكبرتهم، الحل؛؟!، فإن محبعا يوش حى اكر اش اكر الله 
لهأسنؤ أنه ا،لدينة أهل من الثقة أجرني الفافس( قال بمكثر) حطيه بغ، ؤيفمل ثثئا التكبر عدد 

ثلاثاأو احدى الأصحى ويوم الفعلر يوم الأول الخلبة ى الإمام تكر فه هريرة أبى عن كتاب 
،٣١دن به امح، ُث آجرني الثاض( )قال الكلام ظهرامح، بن الخلة نمول ز تكبرة وحمحم، 

المنملمعل فظهر فطر ثوم خلفة وهو الزغ همد ا؛>، عمر سمع من اجرف نال المدينة اهل من ادم 
مالحمد وش اكر اش اكر اش مرارا كر م I( والتحميد التكبر اليوم هدا نعار إن  ١١قال م لس حم 

أوبعضالنم عل التسلم أو التكبر ترك وإن القافم( بتكبره)قال التشهد يؤن نمل م للخطبة تشهد 
الخمعة.غرحهلبة إذاكان هذا مءن نى، ى عليه إعادة ولا له ^^،١^٠ أمرته ما 

المدينش الخطيه امخاع 

أنأوك—ون، حج أو امتناء أو عيد حهلبة حضر لن وأحب، تعال اض رحمه الفاض( )قال 
الأصء١عأوامر٠لترك أو تكلم فإن الخملبة يستعر حى أحد ينصرف لا أن وأحب، ويستعر ينمسن، 
فرضالحمعة يوم صلاة لأن الحمعة يوم هداكخهلثة وليس ولأكفارة عليه إعادة ولا له ذللئؤ كرهن، 
الإماميمغ حتى المسالة عن ؤيكفوا الخلبة يتمعوا أن حضروا ان للمساكن أحبؤ وكيلك )قال( 

العزيزكانعبد بن عمر ان الهاد ابن عبداش بن يزيد حدثي قال محمد بن ابراهم أحرنا الخهلبة من 
حفوإذا والفعلر الأصص يوم الأول حطبته ش المصل ش الناس بمالون يهلوفون الماكن يرك 

فلافعلوا فإن المألة لهم أكره والاحرة الأول ومواء الثافعى( )قال فاجلسوا مم أمر الاحرة حهلثته 
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اتك؛يرهالإمام صلا٠١كملا٠ صلاما ومن )تال( تركها لأحد أحب ولا فرض تاحالة لس لأنه مكانه 
ووحدالإمام مع انمد صلاة فانته ومجن ، والنساء الرحال ذلك ى وصواء الثاض( )|ال وعدده 
الإمامبم<لرا ءلريقه'ي أو يته أو مجكانه ى انمد صلاة صل الأمام نخ فإذا جلس يخْلب الإمام 
ذلكالخم«ةكرهت عليه نحب لا مجن أوركها فانته مجن العيدين صلاة ترك وان والقراءة التكبر يكال 

فرون١٠٠توم صل إن اس ولا الئا،هم( )قال الكسوف صلاة وكيلك عليه قضاء ولا )تال( له 
ىيمالوما وان فيها حمعة لا الى القرية وى السفر ى مجمم واحد يخهبم ان اوكسوف عيد صلاة 

)تال(الفرقة حوف إمام فيه كان إذا اكر ز أحد يخطم أن أحب ولا اكر ز ابمحاعة مساحي 
وبجزيءالرجال من اشبن فهمكالأ-حرار والسافرون العبيد وئهدما والعيدين الخمعة النساء ثهل وإذا 
وأناوالأعياد الملأة الهيثة ذوات وغير انمحار النساء شهود وأحب )قال( بجزيءكلأ مجا فجا كلأ 

الرجلأراد وإذا )قال( ١الكتويات الخلوات مجن غثرما لثهودس منى امجتمابا أشد الأهماد لثهودمن 
.را؛ ناء حيث فمل رجع ثاء وإن فيه فمحل الإمام مجمل إل مضى شاء فإن المرقى قواي انمد 

المدين١^^، 

فرادىالفهلر ليلة الشص نضب حن الفعلر ى الناس يكر ت تعال اش رحمه الفافص( )قال 
الإماميكون أن وأحب ( قال التكبد) يقهلعون م العيد لصلاة الإمام يخرج حتى حال زكل وماعة 

التكبريقطع م انحل إل ينيى حى وغاديا ذلك وين والمح والعناء المغرب صلاة حلف يكثر 
الحاجؤيكثر )قال( الناس الإهام'كثر تركم وإن لهم أحب فكا أنهكااناس للأمام ذلك أحبت وإمما 

إذاكثرواالتكتر يقطعون م التشريق أيام احر مجن المح مالوا أن إل النحر يوم من الظهر صلاة حلف 
ليلاومتفرقن مجحا فيكثرون الخلوات حلف إمامهم ؤيكثر ااتشريق أيام احر مجن المح صلاة حلف 
يوممن المح بمد إلا شيع لا ور الية :W بجهر ذكرين الحج ذ لأن الأحوال هده ومحاكل دمارا 
يعد٠ مل  ١١: صلاة لا م الظهر قبل النحر يوم الحمرة رص مد صلاة ولا التكبر بدأ والصلاة الدحر 

منمبمفر ومن والفركدلك، والحمر ١لآف١ق ص الناس ويكثر )قال( ُنى أيام آحر ُن المح 
ومنالإمام ركبي والمار اللل ٠>، الماعات ص وغثرالمتوصيء والحنب والحائض بمفرها ول( الحاعة 

;نصه مجا هذا يعد الLلقينى السراج نسخة ى وجد )١( 
صلالخمعة فيه وجبت موصع وكل تعال ائته رحمه ( القا،هم )قال الثاني الضحايا احر ى وقال 

فرضهى الي الحمعة مقهلت، وإذا العيدان فيه يمحل لر الخمعة فيه نحب لر موضع دم العيدان فيه 
واحدصل فا الاممة ؛ ٠ مجي ٠ ومجالم عليه اش صل اش رمول حمر وقد ينعنا ان اؤل العيدان كان 
كانتجمعة فيه يكون لا الدى المونحع ى يصليان نافلة كانا إذا العيدان ولوكان عيدا علمته مجنيم 

عيديوم ق رجل أراد فإن وصمن، مجا سنيا ولكن الأممة وحضور الناس لكرة يه المواضع أول ٠ ض ٠ 
صلاة*ومجن وليس ياما أريذللث، لر أوأكر ركعتن يتتفل أن الخمعة فيه يكون بموضع ليس إذاكان 

تكبرعل العيدين صلاة يمل فيل وقد الثافس( )قال العيد تكبر يكثر لر ذللثؤ فعل وإذا بسبيل العيد 
•يفرض ليت لأيا الخمعة فيه نحب موقع ص يكن ا وإن انمدين 
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وأنذللث ز يختلفان لا عندكحفها يمحل أن أحدهما محعتين دللث فاثبه والقمر اكس عتدكسورا 
ثى،ى يذكر ل؛ ومحال اشJارك لأن عندهما أّرحا \ _lfغيدهما ى ^كاث يزممحيكل لا 

الغاض()قال صلاما ش وغبْلة ونمال تارك لد طاعة حال كل ى والمحلأة صلاة الايات من 
احثرناغثرهما الايات من ثيء ى ذلك يفعل ولا ماعة صلاة والقمر الثمص محيكسوف فيمحل 
عباسبن محداث يسارعن بن عهناء عن أسم بن ز؛د عن مالك أخرنا تال الثافى أخرنا تال الريع 

معهوالناس وّام عليه الد رّول فمحل ؤسلم عليه اش صل اللم رمحول عهد عل الثمس )اكمت تال 
ومومحلؤيلأ قياما فقاج رفع م طؤيلأ ركوعا ركع م ثال القرة مورة قراءة من نحوا تال طؤيلأ قياما فقام 
ومودونطؤيلأ قياما قام م مجد م الأول الرمع دون وعو طؤيلأ ركوعا ركع م الأول الشام دون 

القيامومودون طؤيلأ قياما قام م رفع م الأول الركؤج ومودون طؤيلأ ركوعا ركع م الأول البام 
ان IIت فقال الثمس نحاك وقد انصرف م مجد م الأول الركؤع ومودون طؤيلأ رءوعا ركع م الأول 

قالواا( اش فاذ/وا ذلك ^ فإذا لخياته ولا احد يخفان،لوت لا ايد ايات ّن اتان والنم الثس 
أورأيت إف  ١١•' فقال تكعكمن، رأين١ككانك م شيثا هدا مقاماك ز تناولت قد رأيناك اش رمول يا 

أركاليومالنارفلم أوأريت ورأيت الدنيا يقين ما منه لأكلم ولوأحدته محقودأ ملما فتناولت املحتة أريت 
بان؟أيكفرن ; «بكفرمن«تل ق١ل اذ؟ رّول ؛١ ب : ^١ ١٥ال1ا،« تياهلها ورأت ٠^^١ 

مات قالت شيئا رأت.نلئ، م الدهر احدامن إل لوأحنت الاحان ؤيكفرن المشرة يكفرن ٠ ; قال 
بعدؤمؤلم عليه اش صل ارلٌ رمول قال ما عباس ابن فذكر الثاهس( رقال ٠ قتل خرا رأبت.نلئ، 

والخليةللمنة الخلية بن فرق أنه عل دليل ذلك ى وكان بعدما حف انه عل دليل الصلاة 
الصلواتمن ليت لأنما الكسوف حهلبة وأحر الصلاة قبل مكتوبة لأما الخمعة حهلبة فقدم للفرض 

صلاةى تكون أن ينبض وهكذا الصلوات مجن لمتا لأ-ا-،ا العيدين ض صغ وكذلك ، الخمس 
الذيوحل عز اش ذكر وكان اش ذكر ال يالفنع والقمر الشص كسوف ض ام انه وذكر الأمشقاء 

رشمن افلح قد  IIوحل عز اش قول ذلك فوافق اكذكير م وملم عليه الد صل اش رمول إليه فنع 
وِزرعليه اش صل ام رمول عن محاص ابن قول ض فكان الغاض( )1ال فمحل! ربه امم وذكر 

اكمسكسوف ض به أم مما اشر حسوذ، ى أر قد وملم عليه اش صل الد يمول أن مجن كفاية 
الغاض()قال مدا يوافق ما ذكرصفيان م والذكر الصلاة من سله الخمى كسوف ى أم؛ه والذي 
قالالأنصاري مهود أبى عن حازم أبى بن قيس عن يىلد أبى بن إسمعل عن ّفيان أخرنا 

عليهالد صل افم لبول فقال وسلم، عليه اللم صل الد ؤيرل ابن إ/اميم مات 'وم الشمص انكسفت 
فافزعواذلك رأثم فإذا لحنانه ولا أحد ينكفان،لوت لا اش ايات من ايتان واشر الخمس ان )I ؤملم 

نياأيضا الخدين هذا ض ومالإ عليه اش صل اش رصول فار الغاض( رقال الصلاة وال اش ذكر ال 
عنحزم عمروبن بن محمد ابن بكر أى بن عثدالف عن إ؛راميم أخرنا اكاض( )قال بالصلاة معا 

ضركعتن بنا فمل هماس ابن فخرج بالبصرة هماس وابن انكسف اشر ءإن هماس ابن عن الحسن 
قاليصل ومر علته اقص صل الق رمول رايت صليتّلإا امما I فقال فخملبنا ركب م ركعتان ركعة كل 

ِانيئا رزم فإذا لحياته ولا احد لوت يخفان لا اش منآيات وافرآيتان الخمس إن : وقال 
عاتقةعن عمرة عن مهيد بن محي عن مجالك أخرنا الغاض( )قال اش« ال فزعكم فليكن كامنا 

صلاتهمصفت ومر عليه النه صل الله يبمول فصل النمسك>مت Iإن ؤملم عليه الته صل الّى عن 
٢٧٧



معن عاتقة عن أمحه عن هثام عن  S^UUأخرنا الغاض( )ثاو رنمان« ركذ زكل ديض 
أىعن نا؛ع أيوسهل حدثي تال محمد ن إ;راميم أخرنا الغاض( )قال مثله وملم عبمه الق مل 
انههماس ان عن وروى الغاض( )قال مثله وسلم عله الد صل الني عن موسى اى عن تلا؛ة 

حرياIمنه سممت فا الثمس صلأ٠كسوف إل وملم عليه اش صل اش رسول جنب إل فت ت تال 
•يقدربغيرْ لر لوّءعه لأنه به ترأ ما يسمع ب أنه عل دليل البقرة يقدرمورة توله وى 

الشمسؤقتكؤف 

ذلكنل أو العصر أو اللمار نصف الثمس كفت فض I تعال الد رحمه القافم( )فال 
فلاالشمس لكسوف بالصلاة أعر وصلم عاليه اش صل المى لأن الكسوف صلاة الإمام؛الناص صل 
ولاالفاتة الصلاة ونت ى محرم لا كأ وسب عليه اليد صل الد رسول حا امر صلاة نه محرم وفت 

اوعلما فيشتعل يلزمها بان شه عل ا،لرء يوكد*ا الصلاة ولا للهلواف الصلاة ولا عل؛لخنازة الصلاة 
انافلصل وتدر المى لكسورا بالصلاة بدا صلاة وقت نؤ المس كمن وإن )تال( يناها 
ؤ؛الاالكتو؛ه يعد المس اكسوءسا يخطب م افلكتوبه ويصل المس كأوذا صلاة ُن يخرج 

وكلفقرأ فيأا وخفف الثمى كسؤف بصلاة بدأ الخمعة ونت، ق الشمس كفن، وإن ال؛أازهم( 
ىحطب م أشهها ومجا ٠ أحد اش هو تل  ٠١وسورة القرآن بام امكعت ز اللتن الريمح، س واحدة 
١٠٠ونوى والحمعة الكسوف ز الخطة ى الكلام في؛ا وجمع الحمعة حطة و الكسوف وذكر الخمعة 
عاكاحغ، الكسوف صلاة صل أنه يرى حى الخمعة أحر كان وإن )تال( الخمعة صل م الحمعة 

والشمسملما نغ فان بالحمعة بدأ الخصر ونتإ يدحل حى بجمع يخطب أن يدرك لر صلاته تكون 
نلتعودكاكانت، حى محليها قتام الشمس محلت وتد منها نخ وإن الكسوف صلاة صل كاسفة 

وهكذارتال( يعمل لر الونتؤ ذم، فإذا ونى ى عمل لأنه يقفن ولر الكسوف يمحل لر الكسوف 
يصلامت،بدأ الفويته يخف ب وإن يبدأ فونما فخيف والكسوف احتمعت، مكتوبة كل ى يصغ 

بدأوحنانة واستياء وعيد كسوف احت،ع وإن )تال( الخطة ى ونتج لا لأنه المكتوبة م الكسوف 
فرغتؤفان ؛الكسوف وبدأ يأمرها يقوم من أمجر الإمام •جمر يكن لر وإن ، ١١الحنازة عل ؛الصلاة 

حافؤإن )قال( هونه الذي اليوم غر يوم ال وأحراالأستسقاء الخيد صل م تركها او علتها صل الحنانة 
يضرمولا والكسوف للعيد حطبا م الكسوف صلاة إل صلاته مجن حرج م وحقق مجل الخيد فوت 

الإمامرواح محي بمكة الكسوف وإزكان قال،( ر الخمعة ليسكخطة لأنه ليا الزوال يعد يخطبظ أن 
وإنتال( بمكة) صلاها ٠ مز » : الغلهر صلاة تفوته ان حاف وإن الكسوف صلوا ار منى  IIالصلاة ال 

مبدأ«ءما فؤيما حاف فان والخصر الغلهر صل م الكسوف صلاة قدم الزوال محي يعرنة الكسوف كان 
خوفى يصغ وهكذا )قال( والخطة الكسوف صلاة وخفف، للمومح، يدعه ولر الكسوف صل 

وإنودعا يعتره عل حهلتؤ م الكسوف صل وهويالوقهح الخصر يعد الشس وإزكفتؤ قال،( القمر) 
الشمىمحلنيغ إل ذللث ه ولوحثوحطثؤ الكسوف صل بعده أو الفجر؛المزدلفة قبل القمر خم، 

وحرر.المخ، ى كذا الخ الإمام حضر يكن لر وإن : قوله )١( 
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يونأدأ يخاف أعران اجنح إذا ( اكايص يدر)|ال إن الثمس طلي إلى بحه لثلأ ؤيخفف 
ؤانإ رقال ميه يخاف لا الذي إل رجع م فوته يخاف بالذي بدا الأخر فوت يخاف ولا احدهما 
لأنهالفجر وريش الؤير نل به يدأ وكذلك الخسؤف بصلاة بدأ القيام صلاة وفت النحر خسف 
ؤلرالثمس وإذاكنت )تال( ولوفاتا نلها به مدا انفراد صلاة الفجر ورنما والوزر جاعة صلاة 
حىيصلوا فذ القمر لوحف وكذلالث، الشمس لكؤف يصلوا ب أومتجلية كامنة تغيب حى يصلوا 

يعلالقمر اإخود< صلوا خاّنا القمر غاب وتد المح صلوا وإن يصلوا لر الشمس ممللع أو نحل 
تبلملما يخرجوا حتى الخال عذْ يى القمر لخوف الصلاة ؤيخئفون الشمس تهللع لر ما المح 

آممومحاالشمس تْللع حتى ملما يفرغوا فلم الشمس ونل المح بعد الصلاة ايتحوا فان الشمس ءللؤع 
ؤإذاكفن،والتمر الشمس نحل بعد تكون الخطة لأن الشمس نحل بعد ؤيخهلب الفاض( )قال 

النمق صلاة المكتوبة يصل حوفّي صلاة الخرف صلاة الأمام صل خوف حدث م الشمس 
وماثياراكبا توجه حيث إبماء الخوف شدة وصلاة الخوف صلاة يصل وكذللد  ٠١١ذلك يختلف 

حمرى الشمس كسفت وإن )تال( يضرم فلا ممكنه ل؛ وإن ، تكلم والصلاة الخلة أمكنه فان 
صلوعاالمكوية ى ممكيم ما الكسوف صلاة فى أمكلمم فان ، العدو إل عدومضوا البلد أعل فغشي 
)قاللا ومجهللوين طالبهن الخهمف شدة صلاة صلوعا ذلل٠ثs ممكلمم إ وإن ، خوف صلاة 

(تال ) قضاؤها ولا صلانما علهم كن ب الشمس نحل حى الكسوف صلاة عن غفل ومش الفاض( 
حاثفنيكونوا ب إذا متمكنن صلأةكسوف صلوا يعضها ينجل م تنك..فكاها حى عيا غفلوا فان 
أنقبل بمالها تحول حى كامنة وص ملما يفرغوا حتى الصلاة مجن يخرجوا لر انحلت وإن متفاوتن ولا 

صلاةصلوا نحلت أنما ففلوا كان مجا حاتل أو غبار أو سحاب فجللها اكسفت وإن ( قال ) كسف 
صافيافرأوه يعضها ولونحل تجلي|ا يستيفوا حتى الكرف عل فهي قدكفت أنما علموا إذا الكرف 

الكرفيكون وقد ينجل ب ام ملما الغيب انحل يدرون ولا يالكرف متيقنون لأيم الصلاة يدعوا لر 
الغاض()قال يعده البال ينجل حى بعض دون بعضها فتتجل وتكفكلها بعض دون عضها بى 
وإذا)قال( كسوفها سيفرا حى يملؤها لر كامنة توهموها مامة او اوغيانة محلخاف ى ولو 

وإنالكرف يصل أن عيه يكن لر الشمس تنجل "حتى كر فلم الكرف صلاة ليمل الإمام توجه 
انصرفم فاكملها الخرف صلاة صل وإن )قال( لخالها امرق صلاة آم الشمس نحلت كرم 

اشصل الني أن نحففل لا لأنا الناس وخعلب الصلاة يعد لر يريد أولا كرفها يزيد كاسفة والشص 
زيختلفان لا الشمس كرف القمركصلأة حرف وصلاة ركعتن إلا كرف ى صل وسلم عليه 
يمهرماب وملم عليه اش صل الى لأن الشمس صلأةكسوف ى بالقراءة بمهر لا الإمام أن إلا ثيء 

صلاةمجن لأنما الخوف صلاة فى وبمهر؛القراءة اللمار صلاة من وأنما الأعياد صلاة ش بمهر كا 
الليل.صلاة ز الخهر؛القراءة وملم عليه اش صل الني من وقد الليل 

ولعلهابالواو، المح ز كذا الخوف، شدة وصلاة الخرف صلاة يصل وكذلك : قوله )١( 
مجمححه.تامل.كبه التامخ. نيادة مجن 
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امرقصلاة ر الخطة 

ىيلس حطتن نمارآ الكسوف صلاة ى الإمام وخطب مال اش رحمه الثانص( )قال 
تزلنخ فإذا الثانية فيخطب يقوم م حلس ول اد الخطة من نخ فإذا يقوم م اكر بمعد حن الأول 
الناسوحض ؤبملم عليه الد صل رموله عل والصلاة اش بممد يبدا وبجعلهاكالخهلب ( الثافس رقال 

الممجدى ؤبمل مصلاه موضع ى ؤيخهلمب وحل عز الد إل والتقرب يالتوبة وآمرمحم الخثر عل 
فإنتعال اش ثاء إن احزاه غبره ى وصل ذلك ترك وان الأعياد يمل حث لا الخمعة يصل حيث 

الوأحب منبره عل حطب إذا بصكنةكالم|كتة الخهلتن بن وفصل را'كا حهلمب بعرفة با،لوفف كان 
أنأبل رحل انصرف وان لها ؤيمت والأمشقاء والعيدين الكمؤف ى الخلة ى الإمام يع ان 

بهأمر ما غير عل أوحهلب الخلية الإمام رك وإن عليه إعادة ولا له ذلك أوتكامكر،ت لها يمع 
الصلاةفيه بجمع لا والفروحيث بايادية للقوم وأحب الغاض( عليه)قال ولأ•إء١دة له ذلك كرت 

لأنهالبيوت ز للناء ذلك أحب ولا )فال( الكسوف صلوا إذا ويدكرهم أحدهم  ٢٠٦•يخهلمب أن 
•رجال ع يكن ب ا إ لخلن أن الناء ستة من ليس 

لمولالأذان 

الإمامأمر وإن مكوية غير لصلاة ولا لعيد ولا لكوف أذان ولا تعال اش رحمه ( الغاض ال ث) 
يأمروسلم عليه اش صل الني كان ت يقول الزهمى فإن له ذلك أحبت حامحعهء الصلاة ار يصح من 

.٠ حامجعة الصلاة ٠ يقول ان العيدين محلاه ى ا،لوذن 

الكسؤف؛درصلاة 

كايفتح م فيكثر الكسوف صلاة ى الإمام يقوم أن وأحب تعال اش رحمه ( ال؛اءهم )قال 
القرانس أوفدرعا بمفغلها ازكان البقرة بؤرة الافتتاح بعد الأول القيام ى يقرأ م المكوية يفتتح 

لناش مع رقول يرفع م البقرة مورة من قدرءاثة1ية زكوعه وبجعل فيطيل ينكع م بمففلها لا إزكان 
مالأول ركوعه ؛ركحِيقدرثلش م البقرة من اية وقدرماثي القران بآم يقر م ، الحمد ولك ربتا حمده 

يقدريركع م القرة ُن اية وحمن ماثة وقدر القران بام فيقرا ااظنثة امكعة ز يقوم م ويجد يرفع 
ساية حمن قراءة بقدر يركع م البقرة من اية وفدرماثة القران بأم فيقرأ يرفع م البقرة مجن اية سبعن 
زكلأوجاوزْ بعفن ز وضرت بمفن فى مدا جاوز وإن الفاض( )؛لأل ليجد ثر؛ع f القرة 

ىالثانية النكعة قبل ااتك٠ة س رأمه رفعه ومحي النكعة مبتدأ ش القرآن أم قرأ اذا نكل عنه أونمر 
أوالأول القيام ل الكرف صلاة من زكعة فى القرآن أ، ترك وإن الغاض( أجزأْ)قال ركعة كل 

ركعةى الهران أم ترك إذا الهوكإ مجدأى وسجد أبرى رثعة ومحل الركعة بتللث، يعتد لر الخال القيام 
ياميقرأ فلم فرفع ركع م الصلاة افتتاح محي المآن بأم قرأ rاكانه يعتد ب المكتوبة صلاة من واحدة 
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الجودألض بجد حى المآل أم ترك وإن ، يركع م بروما الترآن لأم مود م ر؛ع حى القرآن 
ءزى»محن إلا الكسوف صلاة ز يوم ان يزيء ولا )تال( القران آم ;عد حى؛ر؛ع القثام ال ووعاد 

و4ياممون إذاكانوا ععه ترءوا وإن عمم صلامم نحزيء لر ناء أعي أم ز1ن االكتوبق الصلاة ى يوم أن 
النمس;إمام،اكانت اعادوا عمم نحزيء لا تلت وإذا عمم صلاته اجزات تاريء اُهم وإن )قال( 
فإن، يعد أن الواحد أمجرت واحدا إلا الاعادة مجن كلهم امتنعوا وإن ، بمدوا لر نجبت وإن كاسفة 

.محعا ان امرمإ غيره معه كان 

الكسوفصلاة ش ادفردين صلاة 
عمروعن ;كر أى ;ن عبدالد حدنى تال محمد ن إ;راهيم أخيرنا مال الق رحمه الثانم( زهال 
ركعتنالنمس لكسوف ظهرزمزم عل صل هماص ؛;ى رأيت تال صفوان ن عبداس اين أوصموان 

ركهاالوال أن إلا الكرف صلاة مل حماس ان أحب ولا القاض( )،ال تكعتن زكعة زكل 
منأوامجتغ غانا الواركان لعل أو حماس ان فمل يصل فير العمر ;عد تكوزكامفة الشمس لعل 

أنالكرف صلاة الإمجام ترك إذا يصل أن إماما حانحمآ ركان لكل أحب فهكذا )تال( الصلاة 
انعنه روى من وأحب الشمس محاعةكنت أي ى الوال حاف إن ومحمآ يخف ل؛ إن علانية يمل 

فيدهبمومحى ;ن أيوب فأما لهم اتقاء أمة ض زمان ى تركها وهوبمكة العمر مد كفت الشص 
العصرمد يصل أن مجن ومنت ما عل دل والسنة حمره ولا لعلواف العصر بعد صلاة لا ان ال 

ولامحتم افرٍولأ المحيى الكرف صلاة ترك محوز ولا عما ؤيثتغل تني ا،لوكدة والصلاة لطواف 
ويملتأا'نيإماما محي ب إن ومنفردا تقدمه يامام وصفت من فيصبياكل محال يصل أن له حاز لأحد 

الرحلحف وإن ( فال ) الممر حرف وكذلك وكجن ركعة زكل ، ركبن الإمام صلاة وصفت 
صلمنه محرم ذوات فحن نساء معر ورحل الشمس وإزكفت ا فال ر اكرْ ب فذكرهم وصفت الذي 

فازكناشآمال ثاء إن ;اس فلا حن صل وإن له ذلك محرآمنهكرهت يوات فيس يكن لر وإن بمن 
وإذارقال( حنا كان إحداهن لوذكرمن ولكن الخلية النسا، ثان مجن فليس نما، يصلن اللازى 

فلاارأة وكذلك المكتوية ى يصغ صلاهاكا الإمام مع أدركها م الكرف صلاة وحده الرجل صل 
أحجابل الإمام ثع الكسوف صلاة شهرد للصيية للعجوزولا ولا النماء من ;ارعة لها هينة لا الن أكره 

.بيومن ي يصلسإ ان الهيثة لذوات إل وأحب لهن 

وامحمرالمحمس غ؛ركوف ر الصلاة 
ولامحنح ولا نمواعق ولا ظلمة ولا زلزلة ى ج،اعة صلاة ولاتر تعال اش رحمه القاض( )قال 

.انملوات محاثر منفردين يصلون ءتفردينَؤا وامربانحلأة ، الايات من ذلك غير 

الامتسئء'كاب 
؟صرره خاف الْلرإذا رغ الأمام يال ومل الإمام مض يص 

الدصل اش رمحرل إل رحل حاء تال أنس ن مجالك أخرنا قال الئاض اخرنا قال الريع أخرنا 
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اشصل اش يبمول فدعا اش يع ظ السل وشلت الواثى هلكت اش يمول يا ا| ت فقال وّام عليه 
ءةاليارسولاشوصام الدعليه صل اش رمحول رجلال فجاء قال الح٠عة جمعة من فرتا وصلم عليه 

اللهم)ا ت فقال محبملم عليه ايد صل اش رصول فقام الواني وهلكت الميل وضلعت اليوت تيدمثا 
رقالا( الثوب أنماب المدينة عن فانحاين الشجر(( ومنابت الأودية ويهلون والاكام الخبال رءوس عل 

للأمامأحب ب الملمين مجن حاصرأوياي ى أوبمر أوعن نمر ق ما، أوتلة حدب كان فإذا ( الثافص 
أصاءوقد قضاء ولا كفارة عليه تكن نأ دلك عن نحلف وان الاستسقاء عمل يسل ان عن يتخلف ان 
واحبايكون لا فكيف ت قاتل قال فان ، فمل ومونحع واجبة تكن إ وإن فيه نة ّوترك عنه قه منش 

،صلوات حمى إلا الصلاة مجن فرض لا قيل ؟ وخهلبة صلاة من الاستسقاء عمل يعمل أن عليه 
الدصل الد رمجول يعمل ولر حدياكان أن عل يدل مجا وملم عليه اش صل اش رسول عن الحديث وى 
الامجامييع لا قالت ويدللث فاستسقى منه مدة بعد عمله وقد الاستقاء عمل اوله ز وملم عليه 

حدبميمها وقد إلا نملك لا الواقي لأن الامتسقاء ترك ارللناص م لإم معل ب وإن الاستقاء 
خطبةولا صلاة م يكن ل؛ وإن الحدب، إذاكان ركه أحب لا فا يالأستسقاء الدعاء وأط دائم، 

بعدالثانية لعودته استحباي وليس بمعلروا حتى يمن م ان ا"مت الناس ممعلر فلم استسقى وإن 
ىوانحاعة الصلاة أن الأول بعد العود له أجزت وإمما للأول الثانيةكاستحباي بعد الثالثة ولا الأول 
،الإمام يعد ب أولا سقوا فإذا أولا سقى استسقى إذا وسلم عليه ايد صل افه رسول وأن فرض الأول 
عنالأسلمى عوممر بن عبداش بن ّلءان عن أتم لا مجن أمحرنى قال الثافص اخرنا قال الريع أ-محرنا 
اشرسول عهد عل مديدة ّنة الناس أصاب ; قالت عيا تعال اش رصي عائسة عن الزبمر ين عروة 
ذلكبمب لا ولكنه سئم ما لطرم صاحبكم لوما، واش أمجا فقال حولي حم فر وملم عليه اش صل 

إىقال نم فقالوا ؟(( ذلك قال أوقد » ; قال ابيودي يقول وّالم عليه اش صل اش رسول الناس فأحر 
استسقىموعدكم.y^كذا فاكرهها العن من حارجة المحاية لأرى وإني نحد اهل عل بالمنة لأستنصر 

وإذاجمعة او،اء أقلعت فا شاءوا مجا محعلروا حتى الناس تفرق فا الناص غدا اليوم ذلك فمحاكان ٠ لكم 
يكفوسلم عليه اش صل الني دعا الضررعلممكا يكف اش دعوا آونمر سيل من غرقا الناس حاف 

ولايضر حيث يجعل وأن النازل عن المعلر الضررمجن يدعويكف وكذلك نمدت ان البيوت عن الضرر 
الإماموأمرت جاعة بصلاة امر ولر الضرر يكف دعا إذا والصحارى والحبال الشجر مجن البيوت يضر 

وإذاالمسالمن من احد نزلت نازلة كل ز ويدعو الصلوات ويعد الحمعة حعلبة ى يدعون والعامة 
انحدبةالناحية لأهل المخصبة الناحية إمام يستسقى أن فحسن محيية وأحرى محصبة ناحية كان 

ولاوامعر اش عند مجا فإن أجدب لن استقاثه عر أحصب لن الزيادة اش ويسال الملمن ؤتياعق 
قاربهثمن ظهرانيه هوين لن الأّتسقاء عل أحضه ظهرانيهك٠ا بن ليس لن الاستسقاء عل أحضه 

أنأحببت يفعل لر فإن ، -بم الأممة أقرب او لهم يستسقى أن انحدين امر يقوم الذي إل ؤيكتب 
•طهرالملم بن ٠>، رجل لهم يتقى 

بملأةقى سس 

ولاالخسوف وصل استسقى العيدين وصل الحمعة صل إمام وكل تحال اش رحمه القاض( ال ق) 
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سقىأن وعيون ركمان منإ نمرت جمعت صلت فاذا ظهر لأما نحب حث إلا الخمعة بمل 
البدوى مازون ؤيفعله صغتره ونية بادية س بجمع لا همنا والخوف اليدين بمل ان وامتحب 

)4أعرى كان وإن محال تركه أحسا ولا محير ونافلة سنة وص زض من ثيء ياحالة اي>ح، لأما 
الأممةمن تبمع ٌن به ولسكامرىء ، بمح ■حيث موكامتحبايه ليس بجمع لا ■حيئا واستحيائه 

بالباديةا7راعة استقى وإذا أمْ يلزم احد عنه ينه ولر سنة لأما وصفت بهّلإا أمرت وإمما والناس 
للجمعةأحدهم قدعوا الولاة الأمصارس حلت وإذا أوحهلبة صلاة الأممارس ز يفعلونه ما فعلوا 

مكتويةللصلاة عؤف بن الرحمن وعبد بكر ايا الناس قدم قد ي والامتهاء والخؤف والخيدين 
الدورسول تبوك غزوة ى الرحمن وعبد عوف بن عمر بى بن بملح وملم عليه اش صل اش ورسول 

تقديمس صغوا بما الناس وّّام عليه الد صل الد رمول غبط م لخاحته ذهبا فد وسلم عليه الد صل 
الحمعةكا1تغير المكتوية ق وسلم عليه الله صل اش رمول هذا أجاز فإذا عوف بن الرحمن عبد 

أحوز.ذكرت ما المكتوبة غير ى هدا ؤكان مكتوبة الحمعة 

بغيراكلأةالامقاء 

حهلبتهوبعد بملأة يستسقى أن مثل صلاة بغير الإمام ويتقى مال اش رحمه الفاض( )قال 
,محض ١ , ستسقء أن محا والغ المسح صلاة مد ه فأم مئن)ا شء م', رأت افد صلاته رحلهنا وصلاته 

.ذللث صغ س فاكرهن، الدعاء عل الأس 

الكرةلخر الأذان 

والمدانالخوف فأما للمكوبة، إلا اثامة ولا أذان ولا ; مال اممه رحمه الفاض( )هاو 
اتامة.ولا اذان فبغير الأفلة صلاة وجميع والاستياء 

الامحسماءيتديء كيف 

الأسأمر تقى يأن أراد إذا كان أنه الأممة يعص عن وبلغنا مال الذم رحمه الشافص( رقال 
الرابعاليوم ي خرج م خثر من اّتعلماعوا بما وحل عز النم ال وتقربوا متتابعة أيام ثلاثة نحامحوا 

ذللثاوحب ان غير مجن صياما الرابع اليوم ى يحرجوا ان وامره، لهم ذللث احب وانا مم فامتقى 
واولالصوم ز إلتأم يتقدم ان مل ؤيخرج بالخروج بامرهم ان ياما ارى ولا إمامهم عل ولا علمم 

موالمهاحر المتاجر صلح م عوض أو مال أو دم ى مفللمة س يلزمهم محا أداء الله إل يتقربون مجا 
الأسيأمر أن الامتقاء ال العودة الإمام أراد كبا وأحب، الثر س وغيره وذكر وصلاة بمدفة يتطوعون 

.ثلاثااليه عودته فثل يصوموا ان 
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سدينللاممهء افة 

يأحسنوالعدين الخمعت ى ؤملم عليه اش صل اش ؤبمول تم-ج ٠ ٌطإا ايد يجه ( الثا؛ص ال هؤ 
أنانمدين ى قأحب •شذلأ ءلأل ؤواْ الذي وأحب ءاضأ الاستقاء ى خرج أنه وروى ، ء؛ثة 

تغيريتطع وما * III؛•تنظنا الاستقاء ى ويخرج الهليب وأطب' الثياب عن بجد ما احن يخرج 
ؤماواستكانة تواب، كلام وكلامه وجلؤصه مثيه ؤيكون تواصع ثياب وي وءير٥ سواك من الرائحان 
بالصلاة لهم بمل مما والإuم الاس لص وئ لكاسكالأ أحت سا س الخالات ى م أحيت 
.واياهم أجزأه 

الاهمهاءر والميان الماء لخروج 

الومن الماء وتمار للاستقاء ويتفلغوا الصبيان يخرج أن وأحب تعال اش رحمه ( الثانم )قال 
الإسلامحالف محن إخراج وأكرم البماثم إخراج ام ولا الهيثة ذوات خريج أحب ولا ممن له ءٍثة 

متميزينخرجوا فإن ذللث من بمنمهم وام ومرْ اللمثن متسقى >وص^^ ى المسلمين مع للأّتقا. 
عرجهممجن أكره ب ، تساوهم ولوعين هذاكرجالهم من أكره i؟\ ونساؤهم ذلك ممتعهم لر حدة عل 

يلزمهموليس إُى احب يخرجونكان العبيد الملمين العبيد مادات ولوترك ُالغيرم محرج *ن كره ما 
أحبولا يخرج، ممن له بة لا ومن عجاتزعن لوترك إل وأحب الخراتر، مثل والإماء ، تركهم 
•يخرجن تركهن مادامن عل يجب ولا ، ُمن اقثة ذوات ز ذلك 

الاتقاءقل الطر 

أوكثثرأ،قليلا مْلرأ الناس فعلو للخروج الإمام ميا وإذا ت تعال اش رحمه القاض( رقال 
حلقه؛الغيثوعموم نيادته اش ؤيمألوا سقياه عل اش فيشكروا الخروج عل والناس ممضى أن أحببت 

الخروجيريد الدى الوقت ى ممهلرون هازكانوا ، عبيم قضاء ولا فلاكفارة فعلوا فان يتخلفوا لا وان 
سقىم يستسقى أن الإمام ولوندر المؤلر يقغ ان إل ذلك اخر أو المجد ى مم استقى فيه ثبم 

يالناسيخرج ان عليه وليس قضاؤه فعليه يفعل لم وإن نذره، فيوى يخرج ان عابه وجب الناص 
يتضيخرج أن رجل ندر لو وكيلك جدب غير ى يسنوا أن يلزمهم أن له ولا مملكهم لا لأنه 
آنعليه يكن ولم ه ينفيخرج ن عليه يخرج؛الناسكان ن نذر فان ه للندرينفيخرج آن عليه كان 

سمنم أءلاءه ي يخرج أن وأحب ايزآدم، مملك لا فا نذر ولا مملكهم لا لأنه بالناس يخرج 
ليسرغلأنه ثاء إن ؤيدعوجالسا تعال اش ؤيذكر فيخهلب يخطب ان نيره ى فازكان ، وغيرهم ولده 

جالسامنيرفليخطب عل يخطب أن ندر وان ءلاءان يالذكر -؛اعه معهولا واليا يكن لم إذا يامه قي 
الإمام-بمذا أر امما ، يناء ولا بعير ولا لمبر ركوبه ز ءلاء؛ن لا لأنه منبر عل يخطب أن عليه وليس 
ماناس إذاكان.عه اسماعت لأن مما  ١٠الأ؛الخطبان نيره يف لم ناس وسه  UWكان فان الناس لسمع 

يخرجان ولوندر نيره س اجزاه اوقامما اوجدار منبر عل فوقف هذاكله فعل فإذا قامما يخطب ان 
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•محته ي لواّتقى وبجزثه المسجد ى يستسقى أن له أحببت هلمستسقى 

؟للامسئء مل أين 

الأسمل بجد  ١٠أكبمع محا المد نصيا ■صث الإمام ؤبمل( تحاؤا اش رحمه الفاض( )قال 
.تحال الد ثاء إن احزاْ استسقى وحث 

علهيخي، ومحا للامسقاء الأمام فه يخرج الذي الوقت 

عونححإل نه يمل الذتم، الوقت ى للامتقاء الإمام ؤيخرج نمال الد رحمه القاض( )قال 
ؤإن، تاء إن يخرجه منتر عل ؤيخعلب حْلب نخ فإذا فمل يتديء الشص يرزن وقد مملاة 

•له جاثز ذلك كل ، الأرض أوع}، له يرخ أ.وشء■ جدار أوعل راكا حف شاء 

الامئاء؟ ٠٠٨٠٥٠٠٥،

ٌءععمروأنه ين محمد يكرين أى ين عيدالد عن مالك أح؛رنا نمال اش رحمه ( الثافر )قال 
اكلال وّب عليه اش صل اش يبمول حرِج بمول  ٧٧٧١زيد ين عبداش سمعت يقول ٠،؟^ ين عباد 

أنمحمد ين جعفر عن أتم لا س اخرل ( القاض )قال القبلة اصتقبل حثن رداءه وحول فامتقى 
ٍالخهلبةقبل ؤبمالون الأّشقاء ى يالقراءة محهرون وءمرك١نوا يكر وأبا وسلم عليه اش صل الني 

عنأ؛؛ه عن محمد ين جعفر احمل قال محمد ين إيراهم أخثرنا ، وحما سبعا الاستسقاء ى ؤيكثرون 
عمانعن المسيب اين عن صالح عن إسحق ين سعد أحبري ( القافم )قال •تله عنه الد رصي عل 

عنالخؤنرث أبو ؛لال-أخبرأ5، محمد بن ايرامم ألجممح( وخمسا ّبآ الاستسقاء ز كثر أنه عفان بن 
مثلفقال الاستقاء صلاة ى التكيبر عن عباس اين سال انه أييه عن ؛نكنانة عيداش ين إسحق 
سمعتقال يكر أيى ين عبداش اخبري قال عيينة اين أخثرنا ، وخمس ّع البدين صلاة ل التكحل 

يستسقىاكل إل وسب علمه اُد صل الله رمول "مج قال زيد بن عبداش عمه عن يخبر كم ين عباد 
بنإسحق بن هشام حدش أنال محمد بن ا؛راءيم اخثرنا ركعتن وصل رداءه وحول القبلة فاستقبل 

بنمحمد بن صالح أ'؛مرز( تال ممد بن إيرث؟ا أخثر؛ا ، ئه هماص ابن عن أمحه عن ؛زكنانة همدالله 
اخبرنادلك مل اليدين ى وكثر ؤحما سبعا الاستسقاء ى كبر اته العزيز عبد بن عمر عن زاثده 

أنءسام بن محمد عنه أثار عمروبنءحزم بن بكر أبا أن عارة بن بمي عمريبن حدش تال إبرام( 
'بإالاستسقاء أحدفأرالأمامرك؛رفى كله و'تصساؤقالاكاسماإ،لهذا سمنا الاستسقاء ك<؛رفى 
الركعتن ومل بالقراءة ومحهر والخمس المع من تكبثرة عندكل يديه ويرفع القراءة قبل وخما 
صلاةل ؛القراءة خافت فإذا العيدين صلاة ى يقرا مجا في؛ا يقرا ان ونامره يثيء العيد صلاة يخالف 

يفتححى التكبير ترك وإن للسهوعليه سجود ولا فكدلك التكثير ترك وإن عليه إعادة فلا الاستسقاء 
يقضل؛ ؛القراءة افتح م التكبير يعص كثر إن وكيلك القراءة افتتاحه يغد يكبر ب ركعة ى القراءة 

٢٨٥







الادالأيء/اب 

بنعداث بن اش عسي عن كيسان ين ًاي عن *اللث أخمنا تحال الد رحمه ( الثانر ر؛ال 
يالحدبجتةابح لطم عليه اش صل ايد رمحول بما صل تال الخهى خالد ن نيد عن ممد ابن عتبة 
اشقالوا ؟ ريكم قال اذا تدرون فقال»عل الاس عل امحرف'أقل فمحا الليل ٠>، ثربءكات أى 

ورحمتهاش مغل مْلرنا قال عن قاما وكافر ى مس همادى س اصح أقال ت قال اعلم ورسوله 
Iبالكواكب مس ؛دللث|كافر؛ى وكاوا بنوءكذا مهلرنا قال س وآما الكواكب كافر يى مس فدلك 
عداقوله محتمل اللسان وامحع ٠وءربي ٠ *ووأّى يايى ٠ ؤبملم عليه اش صل الق رسول ( اكافر ر؛ال 
آعلمواش قوله مض وأرى الخدمية غزوة ى هدا لأن منثكون أكرهم قوم بن؛لهراتى طر وإمما مهال 

زحلعز اش إلا بطي ولا ممعلر لا انه ملم لأنه باش إممان فدلك ورحمته اش يفضل طرنا قال س ان 
أطرهأنه إل الهلر إخافة س متون الشرك أهل مض كان  ١٠عل وكدا بنوءكذا معلرنا قال س وأما 

لنمهبملك لا محلزق والوقت وقت النوء لأن وسلم عليه: اث صل اش رصول قال فذتمدكتري نوءكذا 
فامماكدا بوقت طرنا مض عل بمرءكذرا مطرنا قارل س فأما با يصغ ولا بمعلر ولا ثثثا لخثرْ ولا 

القاض()كال محنه إئ أحب الكلام س وغره هذاكفرا يكون ولا نهركدا ى طرنا كقوله ذلك 
منؤبقى كم : اكر وهوعل الحمعة يوم قال اه عمر عن روى وقد وقتكدا ز طرنا يقول ان احب 

مطرااكرطر عن نزل حى الاس ودعا فدعا الخواء إلا قيء منه يق م فقال انماس فقام ؟ الرا نوء 
بأنلمرفهم ؟ الرباء ونت س بقى كم ت أراد إمما لأنه وصفت مجا يبن هذا عمر وقول مه الناس حى 

وبلضاوقات ز جربوا بما قدرالخروالرد انه علموا جربواكا ما اوقات قدرالاطارز وجل عز اش 
الفتحبنوء معلرنا قال الناس طر وقد أصح إذا كان وملم عليه اش صل اش رسول أصحاب بعض أن 
بىمجن بشيخ أوجف ااخْلاب بن عمر أن وبلخى  ١١لها ممسك فلا رحمة س لأناس اش يفتح مجا  ١١رأ قم 

ااأحادعمرقول فأنكر ، اوا;حة انحدح أقرى مجا أجاد بمال طراواس وقد عكازه عل متكتا غدا عم 
.انحدح إل الهلر لإضافة انحدح* اقرى مجا 

الموزللمطر

حىطرة أول ى يتمعلر كان وصيم عليه اش صل اليى أن بلختا نمال اش رحمه ( الثافس ر1ال 
العلريصيبه ورحل فراثى أخرج لخلامجه فقال أطرت الم،اء أن عباس ابن عن وروى جده بميب 

ال؟اءماءاش،ونزلناس تقرأكتاب أمجا فقال ؟ اش عدايرحمك تغمل ب ت عباس لأبن الخوزاء أبر فنال 
راهأنه الميب ابن عن حرمجلة ابن عن إبراهم أخرنا ، ورحل فراثى البركة متب أن حب فا * مارلك 

حىلامعلر ءلهرْ عن كشف م المجد رحبة ال فخرج السقاية وهوى ال،اء وطرت لجد اى 
.محله إل رجع م أصابه 

٢٨٨



السل

صلالني أن الهاد ين عداش ين يزد عن أم لا ض أح؛ريى  ٢١١تحال أش رحمه الفاض( )قال 
متهفنمملهر طهورا اش جمله الذي هذا إل ينا ا"؛مجوا ٠ يقول يقول التل صال إذا يان وّلم د الق 

مالإذا جمركان أن عداس يرو امحق ص أم لا •>، أخض الفاض( )ثال عله" الد يخمد 
.يه ممسحا إلا أحد محثه من ء ليم ماكان وتال إلي يأصحايه ذهب التل 

مكحولمن عم بن الزيز عبئ حدش قال أتم لا س ت نمال الد رحمه الفاض( )قال 
ونزولالصلاة وإتامجة الخٍوص التقاء عد الدعإ، إجاية اطلوا ٠ قال وّام عليه الق صل المحا ما 

.الصلاة وإثامة الغيث نزول عند الإجابة طلب واحد غير عن حففلتا وثل ( اكا،هم )قال ء الغيث 

والريحالمحاب رؤة عتد الألمان ش الفرو 

ينالمطلب ص رياح ين خالد حدش قال أتم لا من أجرني ت نمال الق رحمه الفاض( )قال 
أمطرتفاذا وجهه ى ذللث عرف رعدت او الّ،اء برقت اذا و'مامكان عليه اش صل المح، أن حنطب 

ثاو.،كانر أيثه عن ثرح ين ا،كءام ثال فال أ؛م لا مجن أجرى الفاض( )قال عنه مرتم( 
اللهمرا محال القبلة واستقبل عمله ترك المحاب، يمي الماء ى ميتا ا؛مرنا إذا وملم عليه اش صل الم 

)فال IIنافعامقيا اللهم ١١؛ قال مطرت وإن تعال اش حمد اش فبه((فانكثفه شرمجا مجن بلث اعوذ ا؛ى 
وسامك١نعليه اش صل المى أن السثا اين عن أيوُثاذم حدش قال أم لا ُ>، إ"ميى الغاض( 

ألرمح،لا إني  ١١فقال ذللث عن مثل محه ّرك، أم،لمرت فإذا وجهه ز ذلك عرف الرعد •ٌرا سمع إذا 
عنرامي ين العلاء حينما فال ايم لا محن احرأى الغاض( )فال يرح،<ة(( ام ايعذاب ارّلت، مما 

اللهم» وفال ركبيه عل وسلم عليه الد صل المى جظ إلا ييح متا ؛ قال عياص ابن عن عكرمجة 
اشنركتاب عباس اين قال قال رمحا، معلهأ ولا رياط اجملها اللهم عذايا نحعلها ولا رحمة اجملها 

الرياحوارملنا ٠ وقال ٠ العقم الرح ءلت٦م اؤبملنأ إذ و؛ا صرصرا رخا علم ارّّلنا *إنا وجل عز 
قالملم ين صفوان أخرنا قال أتيم لا من أحض الغاض( )فال مجشرات الرياح وأرملنا اواقحٌ 

أحمىالئاض قال إذا ايوحام الخافظ الإمام قال I نصه ما الطؤع الثاض محي ؟رامحيِخ وحدنا )١( 
قالوإذا حان ين فهوحى صعد ين اللين، عن . الثقة مح'ل ؤإذا فديك اى فهواين نن_، اى اين عن الثقة 
صالحص الثقة قال وإذا النش حالي ين فهوملم الثقة قال وإذا ملمة ين ايزكثمفهوعمر الوليد عن الثقة 
ام،لا م، أحض الثافم، قال إذ الريع قال أيضا الهامس ض . محي ين فهوايرامحم فهوالتوامجة مول 
مالكاصحاب يرد ; رواية ض ، الحجاز اهل يريد ، اصحاينا يعفى قال وإذا ، بمي ين ايراهم يريد 

,مصححه اهكتيه اش رحمه 
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منمأ->ذءا عل يقدر ظم أطلها دجإ ونصب ناوه جل اش ناص ُن زيفة إذكانت الزكاة *غ 
وجتلن أموالهم لتؤخذ الخدودكارمحن علم تقام ؛^ ٠٣٠فتوخي علها ٠فهورين يكونوا دب 

وازكانالصلاة فاناكانت القتل مب والقتال فتألم فاصتحلوا اوغثركارهن اددينكارء>ن محكاة له 
مثليديه ُن يؤخذ بثيء ليت لأما منه الصلاة أحذ نقدرعل لا فانا منا غثرممتغ أيدينا ى تاركها 
اذكانمماك وإلا الإِئن نلت إن قفول يفكر مماككا وإلا صليت إن فالخا والمال والخراج الشلة 
لأنامالك من نأخذ وما يديلث ى ما معا محالفن والأيمان الصلاة وكانت بقولك إلا يكون لا الإممان 

فإنقالوا ما مثل الصلاة رك إنه نهود عليه شهد فان وإزكرهت ذللت، ى متلث، الخق أخذ عل نقدر 
أنهلوثهدوا وكذللتؤ صدق نست، فال وإن صدق يعلمون لا "صث، يصل أن يمكنه وقد كدبوا فال 

ستتاب،نل وقد القاض( )قال صدق تهلوعت أو مريض أنا ; قال فان وهوصحح حالما صل 
بعضحالفا وقد قتل وإلا الثلاث فى صل فان حن تعال اش ثاء إن وذلك . ثلاثا الصلاة تارك 

وقالواحسسه أضربه بعمهم وقال يقتل لا فقال أصلها لا وقال ءأا أمر إذا الصلاة ترك بن الناس 
الغانم()قال صلاته عل وهوامن احبسه ولا اضربه لا بعضهم وقال اضربه ولا احبسه بعضهم 

أخهلأتقد نقول الفقه أهل وهرمن برأيلن، خكم عليه تحكم الرجل أرأيت ت أفتله لا يقول لن فقلت 
ألتفت،ول؛ منه منه أحده عل قدرت فان قال له حكن، ش به حكت، مجا إّّلم لا لوائد الحكم 

مغمن قاتل يكر أبا أن ؤحجتلث، ; له فقالت، أقله أو احده حى قاتلته دونه ونصب، أقدر لر ؤإن قوله إل 
حهلهوحكلتحرفى.نل؛إبع لا اش من فرضن الزكاة ; لك قال فان قلت،: م، قال مجنم! وقتل الزكاة 
أصنظأنك س ثقة عل لستإ ما عل تقتلن فكيف، بخلافه خكم أن غترل■ وعند عندك لغثرك بجون 

وعلىعندي حق لأنه ■' فال ؟ فيه شلثؤ لا الذي الزكاة ى وحل عز اش فرض مغ من تقتل فيهكا 
علليجروا الحكام وضع إمما ت قال ؟ عليه جرى عليلثج إن للثج قال ومجن للت، قال عليه)قلتإ( جرك 

 Uعل لك قال فإن رقلك( أوا ر U أو أوالمنة ا،نه حكم ص به حكوا U قدقال ؟ نه آختلانج لا
؟به خقتدى رأيه رد عل قاتل ممم يأحد سمعنؤ فهل قال فان رفلت( الاختلاف فيه بما بمكون 

؟هدا للت، قال ومن )قلته( عله قاظته منه فامتغ الحكم ل كان إذا فإن هدا أحد لر وأنا : فقال 
بهأقول ولا عرقه قد فقال عليه عرضته إذا الأملأم عن ارتد ص : فاتل للت، لوفال أرأيت )يفلت( 

;قلمتؤ به يقول أن إلا منه يقبل ولا دينه بدل قد لأنه له ذللت، ليس قال به يقول حى وأصربه أحبسه 
عليقتل أن 'به إلا بالإيمان القول كوف لا به^ إلا تكون لا غات، دبه من إذكانت الصلاة اقعدو 

إذاعلمها أمينا يكون لا قال ؟ نضربه ولا نحبه فلا أصحا؛لت، بعض قال لك فيها أمينا يكون أو تركها 
ىقتله وتدع برأيلتؤ حكلتؤ من الامتناع ى برأيلتج أفقتله قلمت، عليه حق وهى يصبيا لا أنه ل يلهر 

رمولمحمدا أن وثبادة اش تؤحيد بعد عليه وحل عز الد افرضن مجا أبن هى اش الصلاة من الامتناع 
.ره وتعال؟ تبارك الد من به حاء يما والإيمان وصلم عليه الد صل اش 

الحتاتزعن، ثيء محا يذكر دب الخنائز كتاب إل الراجم هذْ ذكر النخ بعض ش وير )١( 
الحناتزدبكتاب ترحمة الصلاة تارك ى الحكم ترحمة بعد اللقيى السراج نسخة ى يقع والذي 

مصححه.كتبه وضعه. ان هنا س حيفه ما عل كعادته ينبه 
٢٩٢



الماحروالماحرةز الخكم 

علتتالوالشياشمي U هواتبما وتعال تبارك اش تال تعال اش رحمه الشافي تال تال الريع أخثرنا 
ببالالملكي عل أنزل وما الحر الناص يعلمون كفروا الثيامحلن ولكن صل،ان كفر وما صلمان ملك 

بىيه يفرثون ما مم-،ا فيتعلمون تكفر فلا تتة نحن امما يقولا حى أحد من يعلمان وما روت ومجا هاروت 
لنعلموا ولقد سفعهم ولا يضرهم  ١٠ؤيتعلمون اش ياذن إلا أحد ص به بقالين هم وما وزوجه الرء 

أبيهعن عروة بن هثام عن عيية ين صفيان أخرنا الغاض( )؛ال خلاق(( محن الاحرْ ز ماله أشتراه 
ىأءتا؛ى ايد أن علمت أما عائشة يا تال  ٠١وٌزإ عله الد صل الد رمحول ان المومنن أم عاثشة عن 
ولاالنساء ياثى أنه إليه يخل وكدا َكدا مكث وصا؛م عليه اذ4 صل اش رمول وتدكان نيه اصتفتيته أمر 

عندللذي رجل عند الذي فقال رأمى عند والأخر رجل عند أحدهما فجلس رجلان أتاى يأتض 
؟وذ،ا : تال أعمم، بن لبيد : تال محلبه، ومن تال مجهلبوب، : قال ؟ الرجل بال ما : رآمى 

٠١٠١رسول فجاء فال وان ذر بتر ش رعوفة و رعونة تحت ومشاقة مشعل فى ذكر ؤللعة جف ز I تال 
الخناءنقاعن ماءها وكأن الش؛اءلن رءوس نحلها رءوس أريماكان الى هده فقال وسلم عليه راش صل 
صفيانقال فهلا(( رسلواش فقلت؛١ عاثشة )ا قالت ا( فأخرج وصلم عليه اش صل اش رسول حا فأمر تال 

بنولبيد قال ثمأ(( منه الناس أثيرعل أن وأكره شفاى فقد وجل عز اش أما ٠ فقال لت ١٠تنشرن نعى 
يقولخالة سمع دينارأنه عمروبن عن صفيان أخثرنا ( )قالاإيأود حلف زمحيق بى من عمحم 

زوجحفصة ان وآخرنا الفاض( )قال صواحر ثلاث فقتلنا ٠ وصاحرة ماخر اقتلواكل ان  ٠٠عمر كتب 
فيقالمحتلفة لمعان جاع اسم والحر آ الئافص رقال ّحرما لها جارية تتلى ؤبملم عليه اش صل الّكا 

وإلاتاب فان منه استتيب صرح يمحر ما فازكان به تسحر الذي الحر صف للمامِ 
نبمىأحدآ به يضر ولب غيرمعروف وكان كفرأ يكون لا  ١٠١۴٩يحر مجا كان وإن فيثا ماله وأخذ قتل 
عملايعمل عزروإزكان يعمله ان فعمد غيرقتل س احدا يضربه انه يعلم عزروإزكان عاد فان عنه 
زحالة ديته اخذوا أن أولياؤه يشاء أن إلا قودأ به قتل قتله عمدت وقال به المعمول قتل عمله إذا 

قويولا الدية ففيه به صلت مما مات وقد ويصيب القتل فيخطيء لأقتل مذا أعمل إمما تال وإن ماله 
الديةلم وكانت العمل ذللئ) مجن لمات أولياؤه أنم منه بمن وب منه مرض سحرا سحرته قد قال وإن 
عندناالمحار يقتل أن عمر وأمر مصرحا الحركفرا يكون أن ى إلا يغم ولا الساحر مال لهم قوي ولا 

بقتالهاتأمر ولر اٍلخارية عاثشة بح وأما أمرحفصة وكيلك شركا وصفنا الحركا إزكان آعلم ت»ال واش 
أنعائشة عند ولوأقرت تسحرها ب وإن عندنا بيعها لها لأن فباعنلما المحر مجا تعرف لر تكون أن فيشبه 

عنعاثشة وحييت تعال اش ثاء إن ليقتلها الأمام إل أودقعلما نتب لر إن قتلها ركن ما شرك المحر 
الدمجاءإش حفن آ القافمي رقال أعلم تعال واش عندنا المعاني هده احد عل ؤصلمم عله اش همل الني 
دماءوأباح الكتاب لأهل ويصوله باق المومتثن مجن عهد أو وبرسوله باش بالاممان خقها إلا الأموال وّغ 

الأشهرانسلخ فإذا I وتعال تبارك اض قال عهد لهم يكن لر إذا الإبمان من بالامتناع الرحال من البالغن 
غفور،ا إل مرصد؛ كل لهم واقعدوا واحصروهم وخذوهم وحدمموهم حيث المثمكن فاقتلوا الخرم 
انهرثرة امحا عن ملمة انحط عمروعن ن ممد عن محمد ابزئزبن مد اخثرنا اكاض( )ألأل رم* 

عصموافقد قاب فإذا اق إلا إله لا يقولوا حى انس اقال ازال لا : قال وصلمم عليه اث صل المى 
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يقتلواأن وجر عر ^ ١١أراد وااذى اك1ءص( )ftJ الد عل وحسام بمنها إلا وأ٠والهم د٠اء٠م مى 
فان، لم لاكتاب الذين وعترهم العرب من الأوثان أيل ، اازكاْ ؤيوتوا الصلاة ؤشموا يتويوا حى 
الأحريالٍوم ولا ياش يومنون لا الذين قاتلوا )ا وحل عز اش قاو له قيل ؟ ذالث، عل دل ما : قاثل قال 
يدعن الخزية بملوا حى الكتاب الخقإساالد:نٍأوتوا دين يدينون ولا ورسوله اث حرم  ١٠:م٠ون ولا 

علفالقتل الإملأم إل عنه بمول لر شما الشرك عل يزل ل( فن الغاض( )؛ال صاغرون، وهم 
مجمم.النسا* دون الرحال 

الإسلامعن الرند 

الشركإل عن انقل م ^ن إل الشرك عن انقل وس تحال اش رحمه الفاض( )؛ال 
يزالونولا ا وحل عز اش قال قتل يتب ب وإن منه قبل تاب فان استتيب والناء الرحال بالغي محن 

الثقةأحبرتا الفاض( رول حاليون« ما مم » إل (( استطاعواإن دينكم عن يردوكم حى يقاتلونكم 
انعفان بن عنان عن حنيف ين ّمل بن امامة اى عن معيد بن بمي عن ماد عن اصحابنا من 

اوزتاإممان، بمد كفر تلاث، بإحدى إلا محتلم ا*رىُ دم بمل لا  ٠١فال وّلم عليه اش صل الد رمحرل 
غيمةأبى بن أيوب عن عيينة ين سفيان أحبرنا القاض( 1او ا() بغرنقس نفس أوقتل إحصان، بمد 
اوك؛تأنا: قال ازتديزأوالزنادقة حرق عته تمال اش رضي عليا أن عباس ابن يلم قال،١١ عكرمحة عن 

اقولربمولأحرفهم ولم فاقتلوه، دينه دل #محن ؤملم عليه الد صل اث رمول لقول ولقتليم أحرقهم لم 
ضين محاللث أحترنا اكا؛هم( )قال الد٠ بمداب بمذب ان لأحد ينبض ارلا وملم عبه ٌ صل الد 
ر؛العنقه(( فاضربوا دينه غير محن ٠١فال • ومحلم عليه اش صل الد رمحول أن أملم ابن زيد عن 

منقطعلأنه نيئ حدث بعد الخديثن يثبتون الحديث أمل ولم تابت ّاريد بن بمي حديث الئافص( 
ومحض،ااكفريعدإممان(( وسلم عليه اش صل الني عن عئان حديث ومعي )قال( قيله الحديث ولا 
وذلكالإسلام غير بدل من لا وهوالإسلام الحق دين دينه بدل محن أن عل يدل محض فتل يدل ثن 
عليقتل ولا ياُلل إل ياُلل محن حرج فانما الأد.ان من غتده إل الإسلام دين غثر ٠>، حرج ر ان 

وحلعز اش أوجب الذي الدين عل يكن إ لأنه الحق مجن الخروج عل يشل إمما الماءلل من الخروج 
عندالدين ررإن ثناؤه حل اش قال عليه اقام النارإن له دين عل كان إغا المار حلاقه وعل الحة عليه 

٠الخاسرين من  ٠١فوله إل منه، يقبل فلن دينا الإسلام غبر يبتغ ومن )I وحل عز الد وفال الإّلأم، ا؛د 
اوارتدةالمرتد قتل وإذا ( الئاض )قال ا( ملمون )I قوله إل ؤمقوب(( بنيه إبراصم :٢١ ووصى )ا وتال 

صرمنسى ولا بلها أومحلكا الرئة ى أموالها من مجاكيا وسواء ذمي ولا مسام يرما لا زء فاموالجا 
لأنالإسلام يدار أقاموا أو الحرب بدار الردة ى لحقوا أو بممحوا أولم دارهم ى المرتدون امتغ ذيية 
ؤيوارثونابامم تبديل ي لهم ذنب ولا والحرية الدين ى الإسلام بمكم للذيية ثبتت قد الإسلام حرمة 

اوهربوافامتيحوا العاهدون ولوارتد قتل وإلا اسلم فان بالإسلأم امجر الحنث ممم بلغ ومن عيم ؤبمل 
فلكممث،ا إن ذللئ، بلغوا إذا لهم وقلنا ثيم نلم عهد اهل من ولدوا لهم ذرارى وعندثا دارزالكفار ال 

المالمنمن المرتدير من ولد ومجن حرب قاتم الإسلام يلاد مجن فاحرجوا إليكم بذ؛ا وإلا العهد 
علمات قان حيا ماكان مى، ماله محن يرحذ ولا بون يلا اياءهم لأن يب لر الردة ى واليمين 

٢٩٤





انمادءي,ما وسنم عنه إض ص الني ص -U- ل، ؛:ص لا ااا-نى امزس *ذين من براحي 
لنمهوجل م اش قال وتل خلقه دون انمراثر عل الثواب اش وتول والفعل القول من م الغل، عل الخكم 

يشهدوافه لرصوله أتاك يعلم والد ، الد لرمول أنلث نشهد نالوا التافقون اذجاءك n ؤبمالإ عليه ايد صل 
)تال(I تلوم عل قطع # توله إل I( اش ميل عن تصدوا جنة أممانم انحذوا لكاذاونٌ ال'افقن إن 

مامنوا الد تول وى ممخلصن محم ما I لكاذبون النافقى إن يشهد والد I عزوجل الد *ول ى نل وقد 
بعدوكفروا الكفر قالواكلمة ولقد قالوا محا ياس نحلفرن ١ اسمه تارك افد تال عنه ارجئ اظهروا م كفروا 

جلاش وقول )قال( أظهروا مما دمحاءهم الكفر قالواكلمة مجا الخلف مجن أظهروا مما فحقن ٠ إملامهم 
الغاض(المراررقال ول والد القتل جنة.ن الإuن إظهار ان عل يدل جنة(( انحذوا أا ثناؤْ 

ينالد محي عن اللش يزيد ين عطا، عن شهاب ان عن محمد ين اللت عن حان بن نحى اح^رنا 
فقاتليالكفار مجن رجلا لقيت إن أرأيت الد رمجول يا قال أنه أخره أنه المقداد عن الخيار ين عدى 

انبعل الد رسول يا افاقتله لد امجلمت فقال بشجرة مجي لاذ م فقضها بسيف يدك، إحدى فضرب 
قالم يدك، إحدى قطع إنه الد رمجول يا قلت تقتله(( لا  ٠٠وملم عليه الد صل الد رصول قال ؟ قالها 

تقتلهأن قبل ممنزلتلث فإنه قتلته فان تقتله لا ٠ وسلم عيه اش صل الد رسول فقال قطمها أن بعد ذللث 
اشثاء إن  ٠٠ثبملم عليه اُنه صل الني، فول مجعى الريع قال * قال الك، أن؛قولكلمته نل بمزلته وأنت 
بمنزلتلثأنه )ريس قال اش يقولكلته أن نل ممنزلته وإنك تقتله أن ممنزاتاك"قبل فانه قلته فان تعال 
منةوى آ الغاض رقال قال(( الدى يقول أن نل الدم ماح ممنزأنهكت قلته إن وأث الدم حرام 

يعدكفر من التوية ظهر دل يقتل لا ، *ورمما ^، دلالة النافقن ى وّام عليه اش صل الد رصول 
إممايفلهرونه دين ولا محومية ولا نصرانية ولا حولية غيد إل رجعوا وقد دماءهم حقن انه و*ما إبمان، 
السلمانأحكام عل ال2لاءر ى وملم عليه الد صل الد رمول فاقرهم الكفر وأمروا الإسلام أظهروا 

الغانم،)قال المسلخن هاجد ز وتركوا ُمم الخرب مهد لمن وامهم ووارمهح الملمن ناكحوا 
قاتلقال فان إممانه بعد عزكفره وجل، عر الد احتر م، اينكفرا }لا اُند ايدا الإبمان عن رجح دلا 

ومممالإممان يعد يالكفر علثه مهد محن فبم الادمتون يحله لر ولعله امرارهم عن وجل عز الد احم 
محموجل عز الد واحم الشهادة بعد انكر من وملمم شهادة بغثر اقر من ومخم الثهادة بعد اقر *ن 

إلاغرورا٠الدروموله وعدنا مجا مرض قلوبمم هم، والدين المنافقون يقول وإذ  ٠٠وجل عز فقال ظامر بقول 
يمتلفلم الاصلأم بإظهار وترك را؛ الإصلأم وأظهر أوأقر أوجحد قوله ٢، ونت قال ما قال إذا فكلهم 

فانرافامقون(( قوله إل (( أبدامجان ملمم أحد عل تمل ولا  ١٠قال وجل عز الد فان قاثل قال فان 
إلاإحد عني يصل لا أن نرجو لأنا مراه المالمن صلاة محالفة ؤبملم عليه الد صل الد رمول صلاة 
وقالنصبرأ٠ لهم نحد النارولن مجن الأسفل الدرك ى المنافقن إن  ٠١الد قضى وقد ورحمه عليه الد صل 
ما; قائل قال فان (( لهم ايد ياءفر فلن مرة مبعن لهم تستغفر إن لهم تستغفر أولا امتغفرلهم  ٠١ئاوه جل 
يمولفان غيره ال««لان وصلاة محم نم، إذ ؤسلم عليه الد محل الد ؤمجرل صلاة بى ،^؛، ١١عل دل 
عليهالد صل ورموله وجل عز الد ينه وب له الد بمي علهم الصلاة عن انمي وملم عليه الد صل الد 

خاصةوملم عليه الد صل الد لرسول جعل قلهم ترك فان قاتل قال فان مواريمم م، ولا محا وسلم 

مصححه..كتبه تامل، ، الشرط جواب هم، النامخ من زائدة الواو لعل وترك، •' قوله )١( 
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خاصةله هذا جعل أويله يله اللام عليه رك نمن يغال الأحكام ر مواء فٍا مله دخل 
Liوإلا وّثم عليه اش صل اش لرمول خاصة جعل أرا أن عل دلالا -ش بان الأ لأحد هذا وليس 
)؛البمحر دلالا عليه أوكاث خاص هوأنه بن عا إلا مثاله ى به الأيتداء الناس ؛؛ Jpعام صغ 

و؛أحدآ منأم يقتلوا بعضهم؛لم يعرفون وهم الهدى أممة وعئان وعم يكر أيا ءاشروا وتد ( اكا؛ص 
متمات إذا امحان ر نحذيذت ممر عمر وكان الإملأم يظهرون اذكاتوا اناهر ى الإملأم حكم بمعوْ 

محيصؤإ ملما عليه الصلاة من ممغ وب متافق انه عل واستدل جلس اجلس ان عليه اصار فان 
عبيميصل من لهم إذاكان النافق ض ى له مباح عليه الصلاة عن الخلوس أن عليه الصلاة عن عم 
محرزقآ- لأنه عله مقيما يكون أن ويه ممكن ومحي ^؛١ التوبة هر يغل م التص-رارية ال الرجل يرتد وقد صراه 

أظهرإذا لا؛فلهرء دين إل ردته ز فليس الكنائس غثيان ولا المحارى مجامعة بغير عنده لك ذل 
وكلالنصرانية ز يدخل وهو إلا قوله بغثد نويته عل دلالة أحد لا قائل يقول يأن ممكن ثيء التوية 

امماهذا أكلف ب محائل محال فان الردة عل مضلا يكون أن ردته يفلهر أن محبل فيه وممكن يغلهره دين 
عملإذا به واعمل إليه به وانظاهرا فاله إذا بالاممان القول ناقبل غاب ما وى واش خلهر ما كلفت 

بينهورسوله اش يفرق ان إلا بمحجة إلا بينه يفرق أن نحون ولا يختلف لا سواء أحد كل ى واحد فهذا 
لأحدليس أن عل ندل ورسوله اش وأحكام يينه يفرق وسلم عليه اش صل لرسوله ولا حكا ش نعر ولر 
منوصفنا غيا فالحجة عليه تثبت بينة به محامت ما أو به أمحر ما والفلاهر ؛فئاهر إلا أحد عل نحكم ان 

الشركعل يده محطع وقد ^؛٠^ عايه اش صل اش ؤول المقداد محيه استقى الذي الرجل وى المنامحقن 
قولوى ظاهرة إلا ، ٧١يكن لر أنه يض محليه؟(( عن كثفن، فهلا اأ وصم عليه اش صل الني ومحول 
وإنعبيا محدكذب إلا أراه فلا وحرة أحمركانه به جاءت إن )I المتلاعنن ى وصام عليه اش صل الني 

اشصل اش رسول فقال المكروه العنا عل به فجاءت صدق(( قد إلا أراه محلا جعدا أديعج به جاءت 
وإنكميشر أنا ءامما وّام عليه اش صل اش رسول قول وش ا( اش حكم مجا لولا لبن امره إن اأ وسلم عليه 

فنمنه أٌءع محا نحو عل له وأمحمى بعض محن نحجته الخن يكون أن يحضكم فلعل إل نحتصمون 
كلففي ا الئافص )قال المار(( من محهلحة له اقطع إمما فاني به ياخذ فلا اخيه حق مجن يثيء له قضينج 

الأن أول بعده لحكام فا إلا؛االذلاهر يقمر ب إذا وصلم عليه اش محل اش رسول أن بينة دلالة هذا 
ل؛باص حكم ومن الأس محرمٍءل وا>نلون وحل عز اش اكراثرإلأ يعلم ولا الظاهر عل إلا يقفوا 

بدارولخق فهرب الأسلأم عن المرأة أو الرحل ارتد وإذا الغاض( )هال أعلم تعال واش له ذللث، يكن 
لهوديون وأرمحون ماشية وأ«وال وكاليانه ومجدبروز ومجكاتون أولاد وامجهات ناء وله غيرها أو الحرب 

المكاحفهوعل عدنس ش وهن تائبا جاء وإل ماله من علض وانفق يعتدلن أن نماءه القاصي أمر عليه 
فشالأولاد أمهات ووقم، شنن من وينكحرّر منه انفسخن ص عدتبن ممضى حى تائبا بأن لر وإن 
تزخذ ٠٠٦^٠٠^^مجكاتوه وكان عتقن محتل أو مات محان ماله من علتن ؤينفق ملكه ش فهن 'انا جاء 

اوسحهم ماله ى ازد حسهم محازكان رقيقه من بقى فيمن ونظر رقيقا رجعوا عجزوا فان نحومهم 
حيىاو ماله مجن ينقص حبسهم وإزكان لضيعة اوكفاية اوبصناعة بخراج ماله ى يزيد مجمم كان 

ويقتضىورقيقه ولورم وأرفه مجاثيته ى يصخ وهكذا لماله ناقصا م-ام ه حبكان من باع بعضهم 
علقتل او مات وإن ماله مجن وقف محا إليه صلم تائبا رجم فان عليه دين مجن حل ما عنه ؤيقضى دينه 
حىوإن مجاله من أخذ أرش لها جناية ردته ى جى وإن ( القالي )قال محيتا مجاله مجن بقى ما كان ردته 
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أحدأسردته ز أعتق وإن )تال( دُه ر ساح أن أوف لّه دون فا ماح دُه يدرلأن فالخناية ءيه 
تاثارجع وإن زء عقه مع وغلته فهورمق مات فان عله لتوقف المد ويستغل موؤون فالخق رفقه 

قدلكانمق ى فهوكاوس uلمج ر ض، ردته أقرش وإن )ق١ل( ^، ٠١١~د ض فهوحروله.'ا 
U: قاثل قال فان الفاض( )قال شوصة نحوزإلأ لا لأنما نحوزاية فلا دب وإن )زال( 

إذاذلك يازمه ولا صدقته فتعلل ويتصدق عقه معلل متق ماله ش انحجورعله وبن ب ١لفرف 
فانالذكاح ;الخوا إذا حى اليتامى وابتلوا  ١١ويقول ومال سارك اش آن ين،،ا الفرف ١^٧؟ *ن ارج 
يتالخواحى أموالهم علمم نحص أن وجل عز اش قضاء فكان ا؛ ^؟ ١٢١إلم ئد٠٠را ^-١  ٢٣٠انم 

ىلصلاحهم الق برحمه محؤمه وأنما لهم أمر لا أن عل دلالة ذلك ش فكان رش■  ٢٣٠رونس 
الد رجه سا ى أتالخوا U نعلل معاشهم بميح ولا .زمهم لا ما إتلافها عل يسلْلوا  ٢٣-ءا

يزكبموزأن ولوكان مشنكا وإزكان له بأنه ولا ماله بنغار اار'د مال بحس وب صدقة ولا ءس تلزُهم 
إلرجمر إن لهه صغ  ١٠عليه فأجزنا أموالهم المتمكن عل نل لا لأنا ، ُاله ى لخازا/ْ ثمكه ءل 

ذنذتا7 ماله ر أدينا ش ما يرع أن قل ممونه لنا أويقزكان ممون حش يرجع ب وإن الإّبُآ 
.شرمحلعل مجاله ل ; قيل ؟ حاله عل ماله لص او قل 

ارتدو الخلاف 

تقتلولر حيت الإسلام عن ا،لرأة ارتدت إذا الناس مض قال مال اش رحمه ا القاض )محال 
أهلأحن ٠>، دكان هماس ابن عن بحأ ل قال ؟ قيا-ا أم قله أخثرأ : القول ذدا يقول لن فقلت 

لهوقلت الفاض( بأكرزقال أملله مجن وممم ، ١١٥٠^هذا تال الذي قلت قيه قولا )احبه أهل من العام 
نحتجأن لنا فاكان الإسلام عن ارآددن نوة قل أنه الصديق بكر أبى عن محييكم بعض حدث قد 
نمىقال فاذكره )قلت( المنة عل قياسا أقوله فا!ى )قال ؛الحديث العلم أهل عد صعيفا إذكان به 

ىقتلن لا الماء فاذاكان الخرب دار أهل من والولدان الماء قتل عن وسائر عليه اش صل اش رموو 
أوله فقلت القاض( )وو قتلن لا أن أول الإسلام حرة لهن بت اللاز انء الجربك١ن دار 

)قال(بينه تفرق أنن قلت ؟ بينه الفرق وما )قال( الإملأم دار ش الحكم الخرب دار حكم يثبه 
القال دارا>ب؟ ى أحد >لأء من أقتل الأجثر والراهب الفال ام أرأت ; قلت وأن؟ 

حرمةلهم ين قد وهؤلاء ؟ ولر قلت( ) مم قال ؟ قتله أجيرا ارتد أو فرهب رجل ارتد فان لت( ق) 
)قلت(تعهليله ل يس كالحد هؤلاء قتل لأن )قال( ؟ دماءهم تحقن لا فلم كفارا وصاروا الإسلام 

بن,أنحدا والخلد والرجم والقطع القتل أرأيت ؟ الرأة عن أنتعله الحد حكم به حكت مجا أرأيت 
){الالردة ى بالحد قتلها ب فكٍم )قلت( لا : قال فرقا؟ فيه الملمين مءز والرجل الرأة 

هذافتصغ )قلت( م قال وترقها وتسبيها مجالها أنغم الحرب دار س المرأة أرأيت له وقلت الفاض( 
شههلا ما بالثيء تمس أن جازلك فكيف ; له فقلت قال ، لا ; قال ؟ الإسلام دار ش ؛المرتدة 

اوردته عل اومات فقتل الإملأم عن الرحل ارتد وإذا الناس مض وقال لثاض( )قال لوجهن اى 
امجهاتواعتقنا اجل إل عليه دين كل وقضينا اللمين س ورثته بن م؛راثه نمنا الحرب بدار لحق 

منأحد يدي شر ميأ ماله منر نحد أن إلا سيئا الحكم من نرد لر الإسلام إل رجع فإن ومجدبريه أولاده 
٢٩٨



اك1ءس(بمنه)1ال ل! ماثآ به ب محبا محا ثيأ ورمحه من أتلف ومجن مجاله لأنه عله فثددون ورصه 
فلابه يؤخذ أن وأولأئ أدجثإ أصول أربمة عندك اتحر أصول عدهم القول مذا تال مجن لأعل فتلت 

وايقولالتياس م خلافها جرئت قد إلا اعلماك فلا وّالم عله الد صل سه ومجنة الد كناب يترك 
مجتنامحا٠^١ عذا ز وفلت والقول القياس خالفت ض الأملح هذين ؛عد يهيوحد الدى عندك 

فلهاأخت، وله ولد له ليس ا«رو*الئ، ٠إن وتعال تبارك اش فال له فلت وصمن، مجا فاوجدى )تال( 
إمماوجل عز اش أن رى ألا الوامحيث اي مجن ذكر  ١٠ح ولءI لها يكن لر إن وهويرما رك مجا نصف 

خلافوالأحياء )تالتؤ( ل : قال ؟ أحاء إذاكاتمحإ ممالكوف ١^ uك١ن ياالواردث، الأحياء مجللئج 
محا ١٠فيكون يراها الخرب لأعل بميحه يلم، ثغورنا ببعض ارتد أزأبن، ا قالت، ز نم قال ؟ المحق 
قيامحاأم قلته ؛خٍر ؟ وهو"ص الؤتى حكم عليه حكت فكيف حياته تعرف لا مجعتزلأ أو أومجترهبا بقتالنا 

قعفان ين وعئآن اإخهل١ب ين عمجر الومجنيني أمجتر حكم أن عثت يكتف حبرا)فلت( فلته مجا )فال( 
يثيءعليه بمكم بجونان اش ّبحان فقالت، له مجا ق بمكا ولر تعتد م من أرع ربص الفقود امجرأة 

و>ك«ت،الأ؛من، عله محك ولا غيرمجت يكؤز قد لأنه مجنت أنه الأغلب وازكان المحق حكم مجن 
ألافقال )قال( قولأ؛مجمحادا فيه قالي، ي ;رأيلث، تيء زكل ارق نبارحكم مجن ماعة ق عليه أنت، 
فتتتيبهيفيق حم، تقتله فلا اواحرس ءترٌءا باخذه تفتله فلا تاخد0 وقذ )قالت،( فقتلته لواخدته زاق 

لروأنت، الؤق حكم عليه يوجب ذللئ، أكان قتلته أخذته إذا لوكتت أرأيت، له وقالت، )قال( نم قال 
فاز)قال( ؟ يالخرص حاله تغير وقبل تأخذه يعدمجا يتوب يان تفتله ولا تأخذه وقال تقتله ولر تأخذه 

بغيرمحيا ميتؤ يقال أن افيجوز له فقالت، قال( ) «يتا حكم فحكه الحرب 'بدار ولحهم، ارتد إذا أفول 
ومجا)قال( والحرام الحلال ق يتكلموا أن الحهل لأهل ^كأن مجثله لغترك جاز للئ، هذا حاز فان حتر؟ 
أوأثرعليه محمع ااوأ.ر صنه أو مجزكتاب يقولوا أن العير أهل عل لأن )فال( ؟ ول؛ )فلت( لهم ؛يث 

اواثراوإجلع اوصنة ذللئ،كتاب ين يفرقا ان إلا غيره الناس بمرق مما يمولون ولا اومجعقول اوماس 
الكتابيخلأف قلتج فقد قلتؤ( نم) I قال ؟ صنة هذا قلتؤ( ) يخالم، ان القياس ق محوز ولا 

ولحقارتد إذا عليلتؤ أن زعمحخ حين، أرأيت، )قلته( ؟ القياس خالفتؤ فاين )قال( والعقول والقياس 
إنلزذلث، يه حآكته إذا لأنلث حاء إذا الحكم رد لا وأنالئ، الوز حكم عليه محكم أن الحرب بدار 

قمحكم كنت من مجنلث هللب م تاتيا حاء حآى منن عر عاله ق عليه محكم ب صنه جاءنا 
أءْلءمولا ت قال ؟ عشرّنين يعد هذا تعملينا أن لزملث، قد وقال إليه دللث، نب أن الوق حكم مجاله 

لروإزكان تععليناه آن إلا للئ، محل فلا لزمجلث، هذا إزكان قالوا فان له )قلت،( بماله ومحوأحق ذللث، 
لهوقلتؤ الغاض( )|او مه أءهك١  ١٠وا ولا للتؤ محل لا حال ز أعطبماه ففد بموته إلا ؛لزمجالئ، 
أويرد لا نافذا يكون أن فيه الحكم بمدو فهل الؤق بجكم عليه حكت إذا أنلئ، زعمتؤ إن أرأينؤ 

)قال(؟ فتبعه يلزم بخر سه أفتفرق )قلحؤ( التحديد ببذا أقول ما )قال( حاء إذا ردد عليه نوقوفا 
يغيرخثرأصحابكم فرف إنمإ ز ٍةال بمثراحمأيموز؟ وتمول والمعقؤل، القياس خلاف اذاكان فقلت، ، لا 

دينعليه إذاكان قوللث، ايضا رايت، او )قالت،( لا ; قال ؟ صوابا مجمم فعله ممن ذللمثؤ افرابت، )قلتؤ( 
امهايتهواعتقتج دينار الق ماثة وهو دينه الدين صاحب فقضجت، الحرب بدار فلحق صنة ثلاثين، إل 

والأخرنصيبه أحدهما دينارفاتلم، ، ألهن ١٠٦٠٠واحد فاصابكل أبنيه مجيراثه؛هم، وقسصتؤ ومدريه إولاده 
ومجد؛رك،، أولادك، أمجهات وهولأء فهوهذا ل مجا عل أردد ت فقال أوغده يومه ص مسلما -؟-اء م بعينه 





حىبالوأى عندنا نالوا وإنما . برواية ثالوه مكونون يرووه لر وعولا* ، *عقل حدث ز لتس • تال 
كوقلت )تال( ؟ مكذا االرتد ز عل عن رؤيت ما يكون لا لر فقلت الغاض( )قال رواية نه يدعوا 
يعضهمرقول وغثرهم، عل بن ومحمد اليب وابن ومعاوية الكافر من اللم يورث حل ين معاذ 
منجل بن فعاذ ت قا*ل للي قال إن أفرأيت ، نماونا لهم نحل ولا ساوهم لنا تحل ,رتوناكا لا نرمم 
وسلمعليه اش صل الق رسول حديث محتمل وقد وطم مليه اش مل الد رّول أصحاب من العلم أهل 

المالزولكن شانهم محل وليس علم كان حكه أم لأن الأوثان، أهل ر الكاز(( ايلم يرث لا »ا 
محمل'ممراوالحدث له ذك ليص : ثال نم، ارأة كاح له محل اهل الكاز،ن يرث 

كقفول رتلت( الحديث يرو لر لأنه الحديث واحتمله نولا تال وإن حجة معاذ وليس حل مما 
قللوسرقها الصحة االتقدم المنة محهل قد نعم. I قال ؟ زيد بن اصامة ويرؤيه هذا محهل ومعاذ 

وقال: اوكلأم فقطع الغاض( رقال ؟ ارتد ى هدا تنل 1 كيف له فقلت الغاض( الصحة)؛ال 
الزمجهبواحدة إلا وعاله الومن دم حرم ثيحال تبارك اش بان )قلت( ؟ فينا ارتد مال يكون قلت ول( 

مجنالبالغ دم به يباح الدى فكان مجدة إل أويستأمن الحزية يودى بان إلا وماله الكافر دم وأباح إياها 
الاصلأممن ارتد حرج فمحا من؛الآل اعغلم هر للذي تبعا المال وكان ماله به يباح الذي هو المثرين 
يكوندلا دمه من يه وياح؛الذيأيح لدمه تبعا ماله وكان بغتره لا بالكفر دمه أبح من معي صارش 

دارباهل '؛سآته فازكنت ت فقال الغانم( قال ر ماله •وممغ دعه فثباح الإسلام عقدة عنه تنحل أن 
حىعاله م لا انك ; قال ؟ ذاك وما )قلت( احر ى وزقته ثيء ى ؛؛لمم حمعت فقد الحرب 
اهلى الحكم ; له فقلت القافص( )قال وتقتله ممون أن قل الحربي مال يغم وقد أوتقتله ممون 

تبلغهلر من وأما أقتاله. وإن؛ ماله احذ بغعدءوْ ءل؛ه فأغثر الدعوْ بلغته من قاما •' حكان الحرب دار 
فزاكانومجاله دعه فيحل فيمتغ أدعوه حى ثيظ ماله من أغم ولا أدعوه حى عليه أغير فلا الدعوة 

ماله.وغهر قل امتغ فإذا ، يدم حق مجاله يم لر يدم أن ارتد ى القول 

ابماثزكاب 

التغسل ي جاء أا باب 

حدالميت لغل ليس ; أنس بن مجاك قال قال الثاض أحثرنا قال سبان بن الربح أحرنا 
محمدٍبنعن الخيال أيوب عن ماك وأحرنا مض يغل بجاوزولكن ولا دونه بجزيء لا يمي 

اواوحما ثلاثا اغالخما  ٠١بته غز ى لهن قال وسلم عليه النه صل الد رسول ان ععلية ام عن صثرين 
الغاض()هال مجنَكافورار أونسا الأحرةكافورا ل وصدرواجعلن مما* ذللث رأين إن ذللث أكرمن 

الميتغل المدينة اهل يعرف لر اشكي،ف مبحان ; وقال مجاك عل القول هدا الناس بعض وعاب 
الميتإنقاء عل ^١ ١٠٠ماك زاي صمين وابن إبراُم عن احاديث ذكر ٢( ؟ مهكثثرة وإلألحد؛ث 

بكذافلأنا فلأن غل فقال يه، يغل وعا الغسل عدد ى غرواحد رجال عن جا*ت روايمم لأن 
الميتبه يغل مما محضرهم ما قدر عل ذك أعلم والته ورأينا م وكذا فلأن؛كذا غل ، وقال ! وكذا 



فمالعالم ؤيممذر الغامالن ممكن وما الخالات اختلاف ذلك ى الوني لاختلاف انقاثه قدر وعل 
وذللدكلهمحلا الغل وروى وثلاثا واثنتن رْ الوصوء روى وكذلك ٠ فيض ايغل محلا -فولا يالك 
معهمونقول ننزل غالهّي من ذلك أجزأْ عد أوماء فراح بماء الت أض وإذا ، الانقاء إل ير"ح 

ضرعنعدلا بماء ثلاثا يغل أن إل أحب وم الغاض( )قال غله صفة مه روى وقد لحي اى 
حىيزيدون ، قلتا ؟ أوخعا ثلاثا ينقه م وإن ثلاثا اغللما ت وملم عليه اش صل الني فال لما ثلاث 
معيعوعل إنما وملم عليه اش صل الني قول أن نرى ولا اجزأه ثلاث من أتل ز أنقوا وإن ، يقولها 

أنجم أنحا ما جريح ابن، م، أصحابنا بض أحرنا يوقت ونا مز أوخ ثلاثا وترا تال اذ الإماء 
عطاءعن الثقة اخم؛ا قال الثافص أخرنا قال الربع أخرنا ، ثلاثا غل وملم عله الذم صل اش رسول 

عنبلغنا وكيلك ، مجوقن، ثى. فيه ليس الزيز عبد ين عمر فقال مرة الين غل ى بجزي، • فال 
فؤيغل، الونح؛ سرير عل، يوصع أن الين غل س أحب والذي الغاض( )؛ال ُاللث أنح، ي تحلة 

فيصل غل وسلم عليه الق صل الق رسول أن أبيه عن محمد ابن جمفر ص، ٌالك أحرنا فنص 
يراملا محتا ويلح}، بثوب وير توار:أاا لملمة حرقة مورم عل ألقت فثص ف يمل ب فان )تال( 

ذثد٠١لطمة خرقة يده عل غله يل الذي وصع إذا الآء رجل يصب، م عليه ويعن غله يل من إلا 
بغله*كان فان مغله •٢١ يل الش يدخل م يده ينظف م اضر بتنص ينقيها"ي لفته ييبتديء م

وعلعاليها اناء ص_، م يده عل فشدها نقية أخرى خرقة وأخذ مقلته ِاا يل الى الخرقة أيدل واحد 
ىأصابعه أؤلراف ويدخل بالماء أمنانه عل فيعرها فاه يغفر ولا شفتيه بن فيه ى أدخلها م الين، 

بالدرولحيته رأسه يغل م للصلاة وضوءه يوصئه م هنالك انّكان شيئا فيقي ماء من بثيء *نخريه 
دونما الأيمن شقه يغل م شعره ، ينته!ولا مفرجة مثعل باسان يسرح أن باس فلا ملدأ فان'كان 

الأيسرشقه إل يتجول م بعلته يغل ي ظهره يغل حير وبمركه ابمى قدمه يغل ان إل راسه 
عليهأى إلا مجوضع ُنه يض لا حش غله الأحر'كل شقيه؛ل، أحد عل ؤيقلبه ذلك ملر به فتمغ 

ىوكذللتج الكافور فيه ألقى قد القراح الما، عليه بمر م خب أو ثلاثأ ذلك به يمغ م والدر باناء 
منهحرج إن لشء أحْمحا ليكون علته يصب والماه رنما محا فيا بعلته ويمح يقيه حى غسله َكل 

الأوليغل الناس بعض وقال الغاض( )قال الرجل غل مجن وصمت يما ئبيه الرأة وغل )فال( 
عنU^، أخرنا قال الثاض أخرنا قال الربح أخرتا ، الآ، فى الكافور زعم بمرق ولا قراح بماء 

صلالق رمول علثنا دخل : قالت، الأنصارية عهلية ام عن مميز بن محمد عن مميمة ا!يى بن ايوب 
وصدربماء راينذلك إن ذللئ، اواكرمجن اوجما ثلاثا اغلنها )افقال ابنته حنتوفين، وصلم عليه النم 

رأسها'كلهشعر نحفروا ا،رأة ُ؛ن'كانت، )هل\اسض( أوثيتا.ن'كامر،<الآحرة'كافورأ فى واجملن 
يدلفقال الاس مض علنا هذا وأنكر الفاض( )قال حلفها ألقيت م قرون ثلاث وقرنيا نابا 
النكرهذا كان؛١!،'كقول مجا برأ؟ تمثعل قاتل الاثارولوقال هذه ى نتع وإبا ثدي؛اا بع، هن، شعرها 

الأنصاريةعهلية أم عن سرين بنت حفصة عن حسان بن هثام عن أصحابنا من الثقة أخرنا ، علينا
فألقيناهاقرون ثلاث وقرضا ناصيتها وملم عليه الد صل الق رمونا بنت شعر صفرنا قالت عما افه رصي 

محتجوخيبتها ابنته وكفنتؤ غلت، لن ؤبلم عليه الق صل الق رسول بامجر وناهر الشا؛هم( حلفها)؛ال 
رقال(الونحع هذا غير ى يخالفه م يوقته ثيء الين غل ى لمى قوله ماللث، عل عاب الذي 

الترحقاما شعره ينتم، أن ترخه من يكره مما و؛ لحيته ولا الين أس مج بلا فقال ذللئ، ل وخالفنا 
٣٠٢







ىيكمنون الناس مض وتال والنام، الملاح علم تعال اش ثاء إن يثلث لا كان وهد ممر؛ 
زوولاولا جلد ق أحدا أن سلغنا ول )ثاو( أولبدا أوحثوا راء إلا ما محلوا الي الناب 

فليسالحلي قاما الناس عاعة لوس س لأنه باصا يه أر لر يه فالوكفن الحثوثوباكله حشووازكال 
حمزةان روى الشمى يان واحتج يملون ولا علم يمحل الناس بعض وقال الناس لاس عن يعم 

وحمزةيرفعون م علم ويمل عاشرهم حمزة القتل من يتسحة يوى وكان صلاة مبعون عله صل 
وشهداء)ثال( صلاة معوز عليه صل حى مكانه وحمزة عليم مصل باحرين ثوى م مكانه 
تكونلا فالصلاة الثمى ثول ق عشرة عشرة عليهم صل فد كان فادا '؛٠٠^١ وصبعون امنان احد 

صلاةحمزة وعل صلاة اثنن عل صل انه عل أكرما عل فنجعله ممان أو صلوات صح أكرُن 
نزعمومم فنحن نكرة معن عى وإزكان ؟ صلاة سبعون جاءت أين فن صلوات نع فهدم 

أرعجاءت أين فن تكبيرة وثلاثون ت صلوات نع اذاكانت فهي أرع الخناثز عل التير أن 
-هذهيعارض ان له ينبض وثدكان نمه عل يستحى ان الحديث هدا روى لن فينبغي ؟ وثلاثون 

علتهميمل ؛ ؤصلم عليه اش صل الني بان متوارة وجوه من جاءت فمد عينان كلها الأجادب 
لهيمال آن الأ عليه الحجة كانت محا علتهم يمل ولا يغسلون فاثل ولوثال يكلومهم زملومم وقال 

ماعةقتله س عل والصلاة الغل ترك ولعل رقال( ببعض واحدت الحدث بعض تركث 
الكلمؤح أن وسلم عليه ايد صل الني عن فيه جاء ،لل بكلومهم دجل عز اٌُُ يلقوا أن إرادة المثرين 

سعل التحميف ع لهم الصلاة عن لهم وجل عز الند بكرامة واستغنوا الدم لون واللون الملث ؤح 
ورجاءالعدو عودة وحوف الحراء من المثركثن من بالزحف تال بمن يكون لما الملمثن من بقى 

عمرغسلوا الملين رؤماء ان مدا عل يدل مما وكان قال( ر -م اهلهم وهم ؛ ؛١٠^٦٠وْمهم ًلا?آم 
والغريقوالحريق البملون وغلوا حرب غير ز المهالة إل صار إمما ولكنه وهوشهيد عليه وصلوا 

قاعا ٢١١الحرب أهل مجعى الأحياء من معهم فمن لمل أنه وذللث شهداء وكلهم الهدم وصاحب 
،يطم ا وإن الأمان ؤيكون الحرب ما ينقطح مدة لوعاش عندي وكدللث الركة ز قتل من 

(الغاس رقال علته وصل وممن غز الخْلاب بن عمر أن عمر ابن عن نافع عن مالك أحرنإ 
فتلوءن علها بمل ول( يغلا ول( بالئهدا. يصغ ما  Irصغ امراة او ممكة ز صغير قل وإن 
يالملاحقتل س حال فحاله الحتف يه يكون مما ذللث أوغير دابة أووطء أوغثدْ بلاح لمعرك اى 

المغيرشهيدوقال المحاية بعض قولنا وقال لمزكاكهيد فمال الناس بعض الصى ى وحالفنا 
عنأصحابنا بعض أخرنا قال المافص أخبرنا قال الربع أخبرنا الهبر من فهوأقمل له ذنب ولا 

عليهاش صل الله رمول ان عبدالف بن جابر عن ُاللث بن بزكعب الرحمن عبد عن سعا بن ليث 
عنالزعرى عن زيد ين إمامة عن أصحابنا بعض أخبرنا ، يملهم ول( أحد قل عل يمل ب وملم 
صميانأخرنا يغلهم ولر أحد قتل عل يصل لر وصلم عليه اش صل اٌد رسول أن ماللث بن أنس 
فمالأحد فتل عل أشرف وملم عليه الد صل الني الصغيرأن أبى ابن عن معمر وثبته الزهري عن 

•وكلومهم" بدمام زملوهم محولأء عل شهدت  ١٠

مصححه.كتبه I( قتل فيمن را عن محرف ولعله الأصل. ز كدا قل، من قاما ت فوله )١( 
الأمم'أحا ٣٠٠



يرجئب وس عليه ؤبمل يضل الذي المترل باب 

ٍالراجم محا ولس 
الضامل من حرب ى اوماعة ، منددامشرك محك ومن : ماؤ، الد رحمه الغاض( )قال 
اكزكونمحله من غيرمعي معناه لأن عله وصل ذلك عل تدر إن غل قمحاص اوقتل اوغثرهم 

يؤمنلا المثمكى لأن المثرين زحف ى قتل مجن غنيمض رب، م منفردا محشرك قتله مجن ومعنى 
الأالمشزكن يثمون ولا منا الض وامل عودته ونومن يرب منم واحدا بطالوا ان وتحلهم يمدوا ان 

غ؛رق مغللوما قتل من ; الناس بعض وهال( المشنكن؟ اناع لنا يكون اماعهمكا لنا ليس أنه ترمح، 
العلافا ; قلنا اثر، نه U : تال، يازغتلناه، مذا قك، ازكت له فقيل نغل لخرملاح اكر 

نحدوقد عليه وصل وغل الممر مح؛ قز تحمر"نهيي الشهادة امم اردت هولا، بن فتأا فرقت الي 
ىالهدم وصاحب والعلون والخريق ملاح بض اكر ى القتل عل وعندك عندنا يغ الشهادة اسم 

ففداعتللت يه الظلم وازكان ، ونعلهم عليم نصل وانت ونحن ذللث بن نفرق، ولا انحروغيره 
اعفلمهميكون أن ولعك الشهداء حد ال تصيره ان س ملاح بغير *ظلوما انحر ز قتل س تنكت 

;ايضا اكاص بعض وقال، احرا اعغلم ءنبمك١ن اشد واذاكان منه اشد ملاح بغير القتل لأن احرا 
أصحابهبعض وحالفه ، يغلون لا والولدازكالشهدا، والماء شلآفالرحال البغي أغارأمل إذا 

الغللأن عليه ويمل يغل مولأء وكل القاض( وأحق؛الشهادة)قال أُلمهر الولدان ; فقال، 
قتلهمالدين فهم وملم عليه الله صل الد رسول تركه من إلا  ١٣٠يخرج لا ادم بى من سنة والصلاة 

أواواللمحوص البز أمل أويلا مع أكل من الغاض( \دكأ)قاو ى حاصان اباعان المشركون 
ذكوغل منه وحد ما عل صل حده بعض إلا يوحد لر فإن علمته ومجل غل قتله من يعلم لآ 

حاليعن يزيد بن تور عن اصحابنا بعمى قال، رءوس عل مجل اص عبيدة ابى عن ويلغنا الخضر، 
فعرفوماالخمل وقعة ز بمكة يدا ألْو، ءلا؛رأ أن وبلغنا رءوس عل صل مجيدة أبا إن ; معدان بن 

يصلولا المامجة فيه الدك، البدن عل يمحل ت الناس بعض قال، علمتإ، وصلوا فغسلوها ؛اإخانم 
نصلفكيف أحد أرض ز يوحد ولر مجده فيه امجه نلا وإزكان الشا،مؤ( ر،ال يد ولا رأس عل 
منفالقليل بعض دون حده بعض عل يصل ان حاز وإذا ؟ والغل والصلاة للقامة وما ؟ عليه 
وقوامواللماز والبصر المع مجؤضح والرأس الرأس عؤ، يمحل ولا ، مواء لهم ذك ي والكثير يديه 

الرؤحفيه لأنهكان البدن قليل وحرمة ايلمن منة الصلاة راس. بلا البدن عل ؤيمل البدن، 
الملأة.ى كثيرة حرمة 

الكفاركرى ايلمى متحر اخلاحل باب 

الراجممحر لمل، 
مشركونوفيم أوحريق هدم أوأّابمم الرحال، غرق وإذا ; تعالم، اله رحمه الثافمى( رقال 

بعضوقال ، المشركن دون اللمن بالصلاة ؤينومح، عليم مجل الملمن من اواقل اّكر "كانوا 
كانأّإن المثركن، دون ايلمن بالصلاة ونومح، عليم صل أكر الملمون كان إذا الناس 
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نيممسلم مائة عل الصلاة جازت لثن الغاض( )قال منيم واحد عل يمل ب أكر االشنكون 
يرفلا محشرك حاكلهم إذا يكونوا ان موالا وما ملم ضم محشرك محائة عل لخجوزن يالمة محشرك 

واحةالصلاة اوتكون علهم يصل فلا ا،لشنىن عل نحرم الصلاة وان ، عالهم الصلاة حرمحت فقد 
ىالصلاة يسع لر وان المصل ذلك وومع بالصلاة السلم نوى محشرك حالطهم وان المسلمن عل 

محلاْنبن أن ال القول هدا ى نحتاج وما ( اكاههم قال ) أتل أو أكر الثركنكانوا محكان ذلك 
.علم له أحد عل يشكل أن ينبغي ومحا ، لثن فثه الخطأ فان ، ;غره 

الختازةحمل باب 

بنكاهله عل الرير بمع أن الحنانة بممل للذي ؤيستخب تعال اش رحمه القافص، )قال 
مجتنكرعندنا هذا العموديرل بن تحمل لا ; نائل وتال الأربع بالخوانب ونحمل القدمحن العمودين 

بعضعن روى وتد هدا بفعله قال من قول عاب حى يعلمه أن له ينبغى محاكان جهل أن يرض فلم 
قالحده عن أبيه عن معد ابرامربن أجرّا ذلك فعلوا أيم وّّلم عليه الله صل اممه أصحابءّول 

واضع'القدمجن العموديءن ؛،آن قامما عوف ابن الرحمن عبد جنازة ز وقاص ابى بن معد ران 
عمابن رأى أنه ماهك ابن يوّم عن جرج ابن م اصحابنا ض وأجرنا ، الر؛رءلكاءله 

عنٍللحة ابن بحى ن إسحق عن الثقة اجرنا الربر، تاممي بن قاعا حدج بن راغ جنازة محا 
حىيفارقه فلم ، امحه مرير عمودي بن نحمل عفان بن عئان ؤإيت قال طلحة بن عيسى عمه 

؛بآتنحمل ،ءر/ْ أبا رأت : قال أيه عن ثان ن عبدالد ءل أصحابنا ,^ ٠٥؛*أجرنا وصعه 
;قال أيه عن عون أى ن ترجيل عن أصحابنا بعض أجرنا وقاص أبى بن معد مرير عمودي 

هداعاب الدى فزعم الغاض( )قال محرمة ابن ااسور مرير عمودي الز؛>ر.بممل؛؛آن ابن ران 
مكتاومحا ، وملم عله اتنه صل اش رسول أصحاب وهؤلاء برأيه قال إلا نعلمه لا مستنكر أنه علينا 
.ذمنامما أم الأحادث ص عنه 

محاتإذا باخرم يمل U باب 

أحرمالى ثيابه ى وكفن •، ومدر بما، غل انحرر إنا''مات ؛ تحال الق رحمه ( الثافس )قاد 
بمسولا ' انحرم ار يعقد لا كا ثوب عليه يعقد ولا عامة ولا محيص ب لهِ، غثرها أو ٠^١١ 

ُاتكفنإذا ; الناس بعض وقال .؛ محيدفن عليه ؤيمل وأمه يخمر ولا وجهه ويخمر ن بْليب 
 j-^يسمعنإ عمر بن عيداش ولعل عمر بن عبداش بقول واحتج إحرام ميت وليس ابحِم لجر ي؛؛
وملمعاليه اش صل اش رمول عن ثت وقد ، حالفه  ١٠ولوسمعه ، اش ثاء إن أشك لا ل الخدبث، 
لأحدفليس وملم عليه اش صل اش رسول عن ثبت وما محتله عفان بن عئآن عن وبلغنا قلنا قولناكا 
;قال دينار ن عمرو كن عينة ابن أجرنا تال الثافعى أجرنا قال اربح أجرنا بلغه إذا حلاقه 
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عنرجل فخر وطم عليه اش صل الني ثع يموكا عإس ابن حمت -^؛^4 بن معد حمت 
نحمرواولا ثوبيه ى وكفنوه ومدر بماء اغسلوه ٠ وملم عليه الد صل الض قتال فات فوفص بعيره 
اشصل المى أن عاص ابن عن جمّ بن معد عن بمرة أبى ابن ابراعم وازاد صمان ثال ٠ رأمه 
ا-محرلاI( يا القيامت يوم يبث فإنه محليبا مموه ولا رامحه نحمروا ولا وجهه اروخمروا ت فال وملم عليه 

نحوذلك،صغ عفان بن مان أن شهاب ابن عن جرج ابن عن ّالم بن صعد 

نكرةبمدكل ضل رئ والكريا ابمازة عل الصلاة باب 

ورويتالسنة وتلك أريعا الخنازهك؛ر الرجل'عل صل إذا" I تعال اش رحمه ( رقال
مهابابن عن عالك اخرنا فال الثافص اخيرتا فال الربع اخترنا • وسلم عليه اش صل الني عن 
الذياليوم النجاثى للناس نعى ومحير عليه اش صل الني أن مريرة أبى عن اب بن معيل عن 

أياأن نهاب اين عن ماك أخرتا تكبيرات. وممرأرع r؟ فصف المصل إل :١٢ وخرج مه ثان 
لى بمرصها وملم عليه اش صل الني فأخر محرت مكينة أن أخره حنيف ين محهل ين أمجامجة 
وملمعليه الق صل الد رسول فقال عمم وبمال الممصى مود ومحلم عليه اش صل اش رمول وكان 

فلموّام عليه اش صل اش رمحول يوقفلوا أن فكرهوا ليلا يجمازما فخرج '٠ تمافاذنوُى ماتت ذا إ؛ 
٠ ١٠٢'وذنول ان اُركم الما ٠ فقال ثاما من اجتر؛الذى'كان وملم عليه الله صل الله رمول اصح 
يالناصّاف حى ؤمحلم ؟ليه الله صل الله رمول فخرج ليلا نويفلك ان اشكر٠نا لمول ؛١ فقالوا

الأولفى يمّأ الخنار، عل بكمأرما نقول الغاض(تذلك )قال 'كيرات وكيرأرع فترها عل 
محابمرا لا ؛ الام^ ب*ضلا لقال • ودعوللميت وسلم عليه الد صل النمح، عل مل م القران، بام 

اشلرمحول نيا الصلاة محنة وعلمناكيف الحنانة عل صلينا إنا الثافص، ر؛ال الحنانة عل الصلاة 
:قاتل لوقال أرأبت  ١٠أتبعنامحنة وملم عليه الد صل اش لرسول وجئنا فإذا وسلم عليه الد صل 
إلاحجة عليه ن كان مل ب أكثروأدعوا أولا >ض لت، لأنبا قذم U اككبتدعل ز أزد 

الةنلنه ل؛ رجل يكون أن إلا يقرأ لا قال ر عل الحجة زكذلك ؟ المة قد نقول أن 
اشصل الني أن عيالي بن جابر عن عقيل بن محي بن عداش عن محي بن إ؛راهيم أخترنا ، محا 

سعدعن محمد ين إبرامم أخمرنا الأول التكبيرة القران؛٠٧ بام وقرأ أربعا الميت عل كثر وسلم عليه 
بفانحةضا فقرا جنازة عل عباس ابن حلف صلبنا قال عومحا ين عبدالتل بن هللحة عن ابيه عن 

معيدعن عجلان ين محمد عن عيينة اين أخرنا ، وحق ّنة فقال ذلك عن محالته سلم فمحا الكتاب 
فعلتإمما • وفال الخنازة عل الكتاب يفاتحة يجهر عباس ابن سين، قال ١،^؟، سعيد أبى ين 

انهسهل بن ابوامامة اخترني قال الزهركا عن معمر عن بمازن ابن مْلرف اخترنا •، سنة ابما لتعلموا 
يكثرأن الحنانة عل الصلاة ر السنة ان وسيم عليه اش صل الني أصحاب محن رجل أختره 
عليهاش صل الني عل يمل م ه نفز ّرأ ا'لأول التكبيرة بعد الكتاب بفاتحة يقرأ م الإمام 

أخرنا، نفه فى صرا يسلم م ِن ثيء ز يقرأ لا اككبثرات ز للميت الدعا، ؤيخلص وسلم 
قالانه قيس بن الضحاك عن الفهرى محمد حدش فال الزهرتما عن معمر عن مازن بن معلرف 
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وانابهاض( )قاو يصخ ما يضرن ;امامهم يقتدون والناس الفاض( أمامة)؛او أى ثول مثل 
لمنةالأ المنن يقولان لا وّإم علته الد صل التي أصحاب من رجلان قيس ين والضحاك عباس 
معدين ليثا عن اصحاينا يعفى اخرنا ، نقالاش ثاء إن وملم علته الد صل اش رمول 

الشا،ص،رقال الكتاُبا بفانحة الحنانة عل يقرأ أن المنة ; تال أعامة أى عن الزهري عن 
وملمعليه اش صل ايد رمول لمنة إلا والحق يالمنة يقولون لا وملم عليه اش صل الى وأصحاب 

ينإسحق عن محمد ن ؛/١^ أخثرنا ^ ١١٠الناءص أخثرنا ذال الريع أخثرنا ، مال اش ثاء إن 
اكأىيرْيعد القرون يام يقرآ أنهكان العاص بن عمرو بن عبداش عن وردان بن موسى عن عبداش 
النيأصحاب ُن وغثرءعا حنيف بن ؤبمهل الصديق بكر أبى عن ذلك ويلغنا الخانة عل الأول 

اشرمول ذلك فعل نقد يالنية ا.لمتا عل يمل أن باس ولا الفاض( )محال وملم عليه اش صل 
وهذإيالنية، عليه يصل لا ت الناس بعض وثال، ، يالمة علته صل ؛اانجا'ئى وسلم عله اش صل 

شيئاذلك ف روى نعلمه ومجا خلافها لأحد محل لا الدى وّّلم عليه البد صل اأدٌ رسول سنة حلاف 
يعفىونال ، تحبه نبل الميت يدفن يعدعا الشر عل يصل أن ياسر ولا نال( ر برأيه قال مجا إلا 

محللا الذي وملم عليه اش صل اش رسول سنة حلانا ايضا وهدا ، القثر عل يمل لا ! الناس 
،غثدْ أنثر معروروعل ن الثراء نثر عل وّام عليه الد صل الند رّول مجل قد خلافها علمها لأحد 
صلالني أن ؛ سهل ن أمجامجة أيى عن الزهري عن ُالأئ، أخيرنا قال، الشافعي أخثرنا الرح أخثرنا 

اينوصل أضا قثر عل عائشة وصلتح ( الثافص قال ر أريعا وكثر اُرأة قبر عل صل وسلم عليه اش 
كلز الخانة عل كثر كمحا يديه الممل ويرغ ( الفاض قال ) عمر ن عاصم أخيه قثر عل عمر 

كلى يديه رغ ومجلم عليه اش صل اش رسول وأن الصلاة ى المنة عل والقياس للأثر تكبيرة 
عنعمر ن محمد أخثرنا قال، الثافعى آخثرنا قال الرع أخثرنا ، وهونائم الصلاة ى تكث^رةكثرها 

)قالالخانة ءل يديهكل،اكثر يرغ كان أنه عمر ابن عن ناغ عن حفص ن عمر ن صداقه 
العلماهل الركن، ذللتخ وعل ذللتؤ مثل الزبير ن وعروة السبب ن سعيد عن وبلغي الفاض( 

عءنيسمع سليمة لم ويوقال ، الأول التكبيرة ى إلا يديه ثرغ لا • الناس بعض وقال ٠ ببلدنا 
الحنانةعل الصلاة ى لم يكان انه عمر ابن عن ناح عن مجاللت، أخثرنا تسليمتثن شاء وإن يليه 

ركبانااو عير غير مجن حلوّا صلوا ولو القبلة مستقبل قياما الحنانة عل ويصل الشانمؤ( ال قر 
أنعندي ياس فلا أولغيرالقبلة غل ولا صلاة بغير دفتوه وإن أعادوا بغبرؤلهارة صلؤأ ؤإن أعادوا 

غلوقد دفن يتغيِفان لر ما عليه ويصل ويغسل يخرج وقيل للقبلة فيوحه ومحول الراب عنه ممامحل 
أنالحنانة إذاكثرعل وأحبخ الفاض( اإقثر)ةال ى عليه وصل إخراجه أ~ٌب لر عليه يمل ولر 

للمومجنىويستغفر وسلم علته ايد صل الني عل يمل م يكثر م الأول التكبيرة يعد ,القران بام يقرأ 
عبدكاللهم ١) يمول أن وأحيؤ موقن سيء الدعاء ى ولمس للمينا الدعاء يخانمى م والمؤمنات 

اللهمبه أعلم وأنن، ورسوللثج عبدك محمدأ وأن أنن، إلا إله لا أن يشهد أ٠تلأاك١ن واين عبدك وابن 
الأمينر وابعثه القيامة يوم هول القثروكل عذاب وقه درحته وارغ إحسانه ى فزد محسنا إزكان 

منمحب، كان من فارق اللهم انحنيت درجاُن، ويلوللت، بمغفرتلثا وبلغه عنه فتجاوز مسيثا وإزكان 
لهورجونا أه شمعاء جئناك وقد عمله وانقطع وصيقه القثر ظالمة إل وغيرهم والأهل الدنيا سعة 

اعذابه عرن غى وأنحط رحمتلث، فقيرإل فانه رحمتك بفضل ارحمه اللهم يه أرأنؤ وأنت، رحمتلئ، 
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أسمعو؛ حلمها المثى عن أمحل الخنازة أعام الثى يقول عن أصحابنا عن سمما الفاض( و ١٠)
الناستدم امما عمر بان واحتج أضل حلمها الثى الناس بعض وتال ذللئا ز يخالف عندنا أحدا 

رضعليا بان واحتج ، الوصع ءذا ز عمر عن روينا ضلعا نحتج ب حىك١نا العلريق لتفايق 
ىالتفكر I وتال يتابثة وليست مجتبوعت الخنازة بان واحتج ، أضل حلفه الش قال عته الد 

النيض ؛ ١١أضل الخانة المنى أن تى اكاض(7امل أكر)قال خلفها إذاكان اعريا 
العامجةمليمه ج يكونوا ولي فعله*إ وشل :t*| تفتدى الهامة أن علموا وقد اعامجها وسلم علته اش صل 

فإذاضلهم إلا الفضل عوصع تحرف نحن نكن ولي الحنانة اتلع ز القمل موصع نملمهم؛دعون 
عليهاش صل الد يبمرل مثى س فيه والحجة فيه الفضل مونحع ذلك ءليهك١ن وتتابعوا ثيثا فعلوا 
زبمثوا ولي الحجة بعدم الهدى أممة احء\ع ى وازكان غثرعا إل ختاج.عها أن من أنت وصلم 

ماالهلريق تضايق فاين يعد عمرت حتى ضاء عاعما أو المدينة الهلريق؛مماكاث لتفايق مجشيأ»أ 
نرسفلم مجشوعة الحنانة مدا قال وقال ؟ أصحابه فعل حلاف عنه الد رصي. عل عن تحرف نا ول

كانس أن أحد عند بثك ولا للجنازة بتابع فليس ذحتته عثى فإذا لأتباعهل إلا أمامجها مثى 
تتحلا تنقل ر إنما الحنانة لأن ضعيفا ساكلأأ فرأى عتوعة الخانة قال ولوقال مو.عها ^مها 
عملللجنازة ليس يزال.٢١ أن إلا زاثلة ولا تابعة عى تكون ولا الرحال ؤينملها >اا يتع وإمما أحدأ 

إمماواذعل حملها الحنانة ى  ١٠أضل I يقول أن محتج ولوناء معها ولن تجها لن المعل إمما 
أعاعهامجن بمثى لن ولعمري  ٢٢١مراء والتخلف للمتمدم والفكر مجدما لكان نحملها محا أمجامجها يكون 
وعويمنى أن هكذا إذاكان عليه يؤمن ولا الغفلة لن عن.ْ إن يتبعها أهله س حرج وإنما ف؛أا الفكر 
النيأن أبيه عن صالي عن الزجرى عن عيينة ابن امحر؛ قال الثافهمر أخثرنا قال الريع أخثرنا خلفيا 
اينعن وغيره خالد بن مسلم أخثرنا الحنانة أعام بمثون وءمركاأوا بكر وأبا وملم عليه اش صل 

ومازكانواوعمر بكر وأيا وملم عليه الق صل الني أن أبيه عن مالر عن ثهإب ابن عن حرج 
انهاخثره ١^ الهدا؛ر بن عبدايض عن ربيعة عن النكير بن محملؤ عن مالك اخبرنا الحنانة محام بمون 

دينارعمروين عن عينة اين احرنا جحش بنت نينب اعام الناس يقدم الخهلاب بن عمر راى 
فجلسافتقب.>ا ا"لخنارة امجام ممشيان عمير ين وعبيد عمر ابن رايت قال الماتب مجؤل عبيد عن 

يامغلا اه ز اخذنا عمروغيره ابن ونحديث الثاهص، )؛ال قاعا الحنانة  ١٢٠٠حازت فيا يتحدثان 
ايضاؤينصرف الحلوس ز اهلها له ياذن ان ينتفلر ولا بالحنازة يوى لا ان قل فيجلس يتقدم ان 
ووجهحملها ابن س الحنانة حمل احب الغاض( )؛ال كله ذلك لوامتم إى واحب إذن بلا 

علالقدعة لسرير يامنة م الوخرة ياعرته م الأكن عاتقه عل الميعة السرير ياسرة يضح ان حملها 
لهأحست عرة عيامره عل أنى محي الحنانةكثيرين ح الناس وإذاكان الوخرة يامنته م الأيسر عاتقه 

النساءنحمل ولا مواء والمرأة الرحل وحمل فحن نحمل وكنا العمودين ين حمله أكر يكون أن 
وممانيةمتة عل محملها س يكون حتى عمدا نحمل عن رأيت فقد اليتة ثقلت وإن اليتة ولا البت 

تأعلالخ علموا وقد : ثوله ليستقم ، وأصحابه أى وملم، عليه الق صل الني مثى قوله: )١( 
عدمعع اعاعها بمثى عن ان ولعمري العبارة» اصل لعل الخ اعامجها س بمثى لن وتحمري : قوك )٢( 

مجمححه.كتبه تأعل. ا الخ الخفلة لن مذْ يتبعهاإن أمله عن خرج ؤإنما التفكرما 
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مبمعز كان وإن أجوأ عليه حمل و»\ انحمل السريروعل يوحد لآ إن اللؤح وعل المرير عل 
دالرُابالأيدي عل حمل عليه محمل ما له ;٠^ التمرقبل عليه فخيما تعير حاحة أويعص عجلة 
يخافأن إلا يتبعها عن صعقة عل يثق الدى الاماع لا الناس منى سجية أٌمئ بابمازة وعنى 
حالأمامن ثيء ى الايطاء الخنازة أهل 4ن لأحد أحب ولا قدروا ما ابجامهافيعجلوما أو تمرها 

:الخنازة يتع عن عل مشقة هذا فإن القر عند اووثوف ل غس 

القبرالت إدخاو ش الخلاف اب 

يدخلت الناس يعص وقال رأمحه، قبل مجن صلا الين ومحل تعال اش رحمه الئاض( )محال 
الملأنل س ادخل وسلم عليه اش صل الني ان إيراهم عن ماد وروى الملة تل ٠>، معرضا 
البيتمن الداخل بمن عل وس،ام عاليه الد صل الني تر ان اصحاينا مجن الثقات خرزي ا مجعرصا 
معرضايدخل فكيف الخيار محت لحده وأن البيت قبلة لخنبه للحد الدى والخيار بالخيار لاصق 
؟القبلة خلاف أويدخل.ن محلا بمل أن إلا م ولا ثى، عليه يقف الخدارلأ لاصق واللحد 
مجنوهو الثقة وأهل الأممة وحفور الوت لكرة عندنا المشهورة الأمحور مجن وإدخالهم الوى وأٌور 

لهاالناس معرفة بعموم فيآاكالتكلي>ف الحديث ويكون الحديث عن ما يستغنى الق العامة الأعور 
يختلفونلا العامة عن العامة ينقل اظهرنا ين والأنصار وللمهاحرون وصالم عليه الله صل اش ورمحول 

حىيعالم إ م البت ندخل يعلمناكيف يلدنا غر مجن ات حاءنا م محلا، يل الميت أن للث ذى 
أخرناقال الريع أخرنا ، محعرصاأدخل وملم عليه الد صل الني أن ايراهّم عن ماد عن روى 

صلاش رسول أن موصى ين عمران عن جريج ابن عن وغره خالد ين مجلم أخرنا قال الناقص 
عكرمةعن ءْلاء ين عمرو عن الثقة اخرتا ذلك، بعد والناس رأسه قل مجن ز وسلم عليه اش 
عنأصحاينا عن وأخرنا رأسه، قز من وسلم عليه النص صل الق رسول سل : قال عباس ابن عن 
منمحل وسلم عليه النه صل اش رسول أن ذللث ى يينم اختلاف لا الضر واين ورمحعة الزناد أى 
وسلمعليه الله صل الني عن بل؛نا وكذلك القر ويسطح الفافس( )قال وعمر وأبوبكر رأسه تل 
جعفرعن محمد بن إيراهم واخرتا الروضة، حمى من حمى عليه ووضع اينه ذرإ؛راهبم سطح أنه 
،حصإء عليه ووص، ابنه هم برا ا نهر عل رش وسام عليه الد صل الني ان امحه عن محمد بن 

والأنهارالهاجرين ومقرة المز بمم الناس بمص وتال ، سهلح مر عل إلا نشت لا والخصثاء 
ولاتملن ومرة مرة الملحاء علها ومحعل ثر ُن محو الأرض مجن ويئخص مررها مطح ؛تحنينا 

قالمحمد ان القاسم عن يلغى وقد ، علينااحد فتإا ينقل ان ينبض الى الأمور من هدا احسب 
عاتإذا امرأته الرحل ويغسل مملحة)قال( وعمر بكر وأيى وسلم عليه النص صل الني قتر رأيت 
لر: له فقيل ، يغسلهاولا زوجها الرأة تغل ت الناس يعفى وقال مات، إذا زوجها والمرأة 
عليغالها ان فاطمة واوصيت ; فقلت ، اّ،اء تغسله ان يكر ائو اوصى I قال ؟ بتمما فرقت 
الحجةإزكانت : قلنا منه، عدة ض لأنبا هى تغسله أن : قالت وإنما : قال ، ضااهم رصي 
ثيءكانكذلك و غثرهما ولا عاص ابن ولا عنه اش رضي طلحة فلولميروعن بكر أى عن الأثر 

٣١١



إذاينكع أن له أن ترى ألا ت تال ، •■؛٦١ له حل ما الأ منه لها محل لا أنه علمنا ند بان الخجهءعلك 
ارأيت، ثيء ش انمل من لما والن^كاح له؛أعدة ; شل '١ أرها وينكح سواها نوة أرع ماتت 
تكنلر او زوجة لمت وصارتكانؤا الحياة حكم رنت ١٠أ-را مواها أربعا أو أخما ينكح ؛ تولك 
اقطعقد لص.زوج يل تال زوجا -ش ب أوكأنه زوج ُات موإذا بل ٠ م ت بل قط زيجة 
،هذالمص يبب عنيا جعلت العدة : تلنا عدة منه علتؤا أن عثر عيها انقطع ي ى الحياة حكم 

Vrيدخل ب ف  ١٣.دخل تنكح فلا و؛توفى ١ أريعا بنكح تتوش وأنما ثعتد ولا تعتم ا"؛ا ترى ألا 
لهمحل ما الزوجن مءن واحد وازكل دونه يا تعال اش جعله ثيء وعثرا انهر اريعة تعتد حتى 

ارنالت بل ت تال V عدة منه ءلتأا المن ثالثا لو ارايت مواء صاحبه مجأن عليه ومحرم 
الهللاقعدة ى وهى مات م محنه بات فان ; نيل ، بل ! تال ؟ أولعان بايلأء لوبانت فكذلك 

وهدهبالعدة هو امما اياها عساله دون إياه غسلها أن زعمت قد ولر )قلى( لا ت قال V أتغله 
1تقول أن ينبض بالعدةكالعثكان حجتك ينفعك محا رتلت، بامحرأة له لمست )قال( ١ تعتد 

ىلها أفيحل ت قيل ، غسله ءالي١ا محرم فلا ^٠١ محرم محا محنه لها حل العدة أن زعمت اذ تغسله 
;قيل لا، ; قال ؟ الخللاق قل لها محل كاكان سكه وتمزجه إل نظر ان حيان وهما منه العدة 
البأن زال فإذا الكام عقدة حله إنما حرمحه ولا شيئا ههنا العدة محل ولا عدة)قال( ر محنه وهي 

;قال Y هوِا وكيلك ; قيل الماء تعد وخرم'ؤا له محل ما محنه فهي رجعة فيه عنيا له يكون 
عفديكون أن محاتن، اذا يعدو لا وهو تعدو لا وهي ، صعفتموه غيركم هدا فلوقال؛ ت قيل نعم، 

محنهاواحد لكل فيحل ثابأ يكون أو غله لها ولا غسلها له محل فلا للطلاق زوال بلا زاتلأ المكاح 
الهاجرينومط بكر أبو أمر فقد ، هذا ل للفنا محفلدين نكون أو للاحر محل ما صاحبه محءن 

رأىإذا أنهك^ن عل دليل وذلك س وأتقى أعم عليه ومحرم له محل ما وهو أماء تغسله أن والأنصار 
بهالذي الحقد هو به له حلت الذي العقد لأن محاتت اذا يغسلها أن له ٠اتكان إذا تغسله أن لها 

واحدفلكل العقدة تنفح حى حل انعقد فا،ا العقد قيا حراما اافرجك١ن أن نرى ألا . لها حل 
نى،العقد ى  ٠١٠٦^للواحد يكون لا للاحر ما صاحبه س ب واحد لكل محل ما اإزوجبن محن 

الشء محات إذا ولا لماحثه محل لا ئيء الرجعة علنيا له يكن لر انفخن، إذا ولا لصاحبه ليس 
بنإبراٌم أجرني قال الناقص أجرنا قال الربيع أجرنا ٠ مواء الحالات هذه ى فه،ا لصاحبه محل 

محنلوامتقبلنا )I ; قالت، عائشة أن الزببر بن عروة عن الزهري ص بكر أبى بن عثداش ءأن محمد 
مارةعن محمد بن إيراه؟م أجرنا ا( ساؤ0 إلا وملم عليه اش صل اش رمول غل مجا اّتدير"ا مجا أمجرنا 
رمولبنت فاؤلمة أن عميس بنت، أمعاء جدتاا عن طالب، أبى بن جعفر بآن محمد بننا محمد أم عن 
•عنها افه رصي وعلى هى فغسلما وعلى هى إذاكاتن، تغسلها أن أوص١١ وملم عليه الق صل اش 

الخاتنش الخيل باب 

الودفنه عليه والصلاة المن غل الماص عل حق ; قال الشافعي أجِنا قال الربتم ضنا 
وهوكالحهاد٠ تعال اش ناء إن أجزأ له كفاية فيه ءن مجنم بذلك قام وإذا ترى عامتيم يسع 

،عنهم أجزأ الحهاد ؟١١ يكون الي الماجة يكفى من منيم ابتدر وإذا ، يدعوْ لا أن حق عليهم 
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أعمواش عدنا عم ترك وامما القاضي( محه)قال الخلف أهاذ عل ذللش الإلأيق لأهل والفضل 
يقوم،قامهثمن غثره عل ياتكائ تدكان المقرئ المار لأن . أءلمهكالم_، نذ1اا الق بالمراق ر ثن عقوبة 

تضفإنه ثواروه ان ^■^٦٠٢  ٠١٠٦^متا لوركوا غبِماهوإة طريق متءمد.ن'فى رفقة اهل واما ، فه 
وجبعا ۴، وكذذلد ، الاصلأم ز حوائجهم من ۶^٦٠٢ بمب بما لاستخفافهم يعامم ال للأمام 

ذللمثرز القمحي متجاوز غيِ يرى بما فيه وءقو؛تام ِم احده السلطان فعل فضيعوْ الماس عل 
ماتقد أنه المهم فيخيل علمه يغثى ند لأنه غله أهله يعجل لا أن الميت مات إذا وأحب ( ال ق) 

يديهزيا تنفرج وان تنتميان ولا قدماه سرحى ان وهو فيه المعروفة الموت علامات يروا حتى 
ولاإليه الحق تأدية تعجيله فان ودفنه غسله عجلوا رأوها فإذا •١ الموت ؟بما يعرفون ألي والعلامات 

اخرناقال الرببر اخ>رُا • غمض الميت مات وإذا الغاب كان مءن غائب ابن بدفن يثغلر 
اشرسول ان تمحيث ذو؛بكان بن قيتمة أن شهاب اس ص سعد س إيراهم أحبرنا قال الثافاى 

شدلحييه اسآرخاء حيف وإن فوه ويطبق ا الشايمط )قال ّدّق أبا أغمضت وسذ عليه اش صل 
،الحديدة يضعون الناص ورأيت جو ولا كلن وسهلها مفاصله يلن محن ورأت )قال( بعصابة 
صنعوامحا بطنه تربو أن يذودون كان٦م المبلول الطن مز والثى، الميت بهين عل . غره أو السيف 

أرمنوب تعال اش ثاء ان باس به يكون لا أن لجون مكروه دف*ا فيه أن وعرفوا رجوا مما ذللن من 
المرداسنج(يض ) المرتلث يضعوا أن ولا وأنفه أذنه ز النص( )يعنى الزاووق يضعوا أن الماص شأن 
ويقضونالصندوق ش حعلوته وقد المعين البقا، به يردون الأعاجم تفعله شيء وذللد مفاصله عل 

ايغل م الأصلام ياهل يصنع ا ب يصنع ولكرن منه شيثا ولا هدا أحب ولست ٠ الكافور إل به 
الصالحوالعمل تعال اش برحمة له والمترامة وجل عز اش إل صائر فانه . والدزن والحنوط والكفن 

.الخشب، مجن الصندوق كأنه شيئا للمل نتخذ ; وقاص أبى برن لسعد قيل أنه وبلممق إ رقال 
التراب.على وأهيلوا اللأ'ن على انصبوا وصم علته اش صل اش برسول صتعم ما بى اصنعوا ; فقال 

التعل اضلأة ياب 

لأنوليه يأمر إلا عليه يصل لا أن أحببن، البن، الول حضر إذا تعال اش رحمه القاض( )محال 
لهبعقم,، فال وفد ٠ أعم تعال واش الوال من 7ٍآا أحق الول أرى المى الخاصة الأمور مءن هدا 
مالأب قبل من والخد الأب يه فأحقهم القرابة أهل عليه الصلاة حضءر وإذا . أحق الوال ; علم 

قبلمن وليس الأب قبل ص الماس أقرب م للأب الأخ والأم؛ للأب الأخ م الولد وولد الولد 
الئفاحآم حق ذى وكل وناحوا اانرا؛ة j الولاة امتوى فا،ذا للعصة الولاية إنحا لأنه الأم 

فأمنهمتقاربوا فإن • إل أحب، وأفقههم أفضلهم فكان محمودة لسن، حاله تكون أن إلا . أصنهم 
)قال،علبه الصلاة ول سهمه حرج فات^م - اقرع؛^٦٠؛ يصطلحوا فم ذللي يكون وما استووا فان 

حفروإذا • الحنانة عل الملوك بصلاة باس ولا المملوك ص عليه أحق؛الصالة الولاة مجن والحر 
إذاالمساء من عليها بالصلاة فهوأحق امرأة أو ٠بتا رجلا بعلا ُاا نوة مع ول ضر أو ول رجل 

مصححه.كتبه الافغلة. هذه ولخحرر المخ، ز كذا ٠ بعلا وله: ق( 
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صناالين عل صلن الصلاة يعقل يكن ب فان حرا أو كان مملوكا يلغ لر وإن الصلاة عقل 
القرمحول عل الناس صل فقئ ، ياّا أربذللث لر وصعلهن وهات احداعن امتن وإن ، متفردات 

وتنافسهموصز عليه الد صل الد رمول اعر لطم وذللث احد يومهم لا ازادا وسي علته اقُ صؤإ 
اشصل الق رمحوو ومحنة ، عرة بعد مرة عليه وصلوا واحد عليه الملام ى الإعامة يتول لا ن أى 

احزاممافرادا علهم ولوصل يإمام علم بمل ان اليوم إل به والأمانموو الوأى ز ومحلم عليه 
رأيتمكيا واحدة صلاة اب عل الصلاة تكون أن وأحب ، تعال الد محاء إن عبيم الصلاة 

عليخاف ولا له ول ولوحاء عليه الصلاة ئتته من لصلاة ملما الفرلخ بعد بجلس لا الناص صلاة 
الأمامأحدث وإن ريال( تمال اش ماء إن باس بدلك يكون لا ان رحوت عليه فصل التغير الين 

وصوتهموصع ز ولوكان ، أحد يومهم لا فرادى النكير من بمي ما خلفه ويرمز فتوصأ انصرف 
إلاجمر ز ابنازة عل يمل ولا باس ذللي يكون لا أن رجوت النكير عل فض فانتغلروْ فريا 

السوقيتنلر ولا تكيرْ يفضى حى باليت يتغلر ل؛ الكير يعص رحل ولومز )فال( ءلا٠را 
الخنازةالمرفوت ى الرجل حاف إذا ت الأس يعص وقال ه لتفيفتتح ولكنه يكرثانية أن الإمام 

مربملغثي وهدا زعم 'لريضن إلا مكوية ولا ؛افلة لصلاة الصر ش التيمم يميز لا وهدا وصل تيمم 
ىالتيمم وليس الوضوء بطهارة إلا تصل لا كالصلوات تكون ان الحنانة عل الصلاة تعدو ولا 

لراو القوت حاف ، ءل١هر غير ماء إن علها تكونكالذكرفيمل أو بعلهارة العليق للصحيح الصر 
طاهر.غير يذكر ي ، يخف 

الخمائراجغاع ياب 

حعل، وحناى وصيان اء ونرحال جنائز اجتمعت لو تعال ايد رحمه ( الثافص )فال 
حلفهمالنساء م طونمم الخناى م ياويم الصبيان م أفضلهم الإمام إل وقدم الإمام يل مما الرجال 

مراهاولئ ثاء إن م متت اش الحنانة ول صل محلفان وكن الحناتز ولاة تثاح وإن القلة يل مما 
الحناتزموصم ى تثاحوا وإن ، حنازته عل الصلاة اعاد ماء وإن الصلاة ؛تلل؛، امحتغى الخناتز من 

يلمما والنساء الإمام يل مما الرجال وضع وناء رجالا فازكن ٠ رجالا كانوا إذا احق فاياق 
لرالمى ول محز إن ولكن الخنى وكذلك هكذا موضعهن لأن الز إل ذللي ى ينْلر وب القلة 
إلبه يذهب أو ثاء إن حلفه الرجل الرجل ول ووضع موضعه من الصى يزيل آن عله يكن 

أحرىبجنازة أى م اثنتن أو واحدة فكر الصلاة الحنانة عل المصل افتتح فان ، غبرْ موضع 
هذْغير ّاا سوى الصلاة افتح لأته مالها النىكاث الحنانة عل الصلاة ر حش؛_؛ وضعن 
صلأنممأحزأت متوضنون حلفه وس متوض غير الحنانة عل الإمام ولوصل الموخرْ)*ال( الخنازة 

محبقوإن " أجزأت متوضئون فصاعدا ثلاثة فتم وإزكان ، أعادوا متوضثن عثر وإزكازكلهم 
فلافعل وإن ثانب للصلاة توصع لا أن أحببت غيره ولى جاء م ا\لحنازة عل بالصلاة الأولياء بعض 

عنهيكثف أن له كان ، فدفن نر ى قيمة له محيء لرحل ولومحقط قال( ) تعال اش شاء ان باص 
٣١٤. ياحذماّقط ■دى 



الدفناب 

مقا؛رهماش دفن أن أحببت اللينة أو بمكة ميت مات وإن ( الثافم )قال فال الربع أجرتا 
يذكرب يباذ فانّلكنت مقايرما ى يدفن أن أحببت محر مجْبرته ي ذكر قد ببلد مجان إن وكيلك 

يتغوطلا ان من أثثه ابنجاعت ع وأنه لها والدوار القابر لحرمة المابر ف بدفن أن فأحب ف7اا ذلك 
للميتيعمق أن وأحب ، تعال اش ثاء إن فحن الين دفن وحبكا ينثثص ولا مرْ عل يبال ولا 

إنأحد عل يقرب ولا الباع تناله لا ان ذلك أحببت وإمما أحزأ ووورى له أعس وما بسملة قدر 
القبرش والتلاثة البنان والعجالة الضيق من الضرورة منحع ى ويدفن ريح له يظهر ولا نبشه اراد 

حالعل الرحل مع الرأة تدفن أن أحب ولا وأسم أقفلهم منهم للقبلة الدى ويكون إذاكانوا 
محاوالرأة الرجل ين وبمل حلفه وص امامها الرجل غثرماكان ال ميل ولا صرورة وإزكانن 

وإنإلئ أحس، وترا فازكانوا القبر يدحل فيمن ونت ولا القبر إحكام وأحب تراب محن حاجز القبر 
رأسيوصع أن وذلك رأمه قبل من البنا ؤبمل ، إر أحب منقة بلا البتؤ يفبهلون ممن كانوا 
البنالحدْوترالرأةاذاعل بمؤكا حى نظف بمب القبر ويسر ملأ يل م القثر رجل عند يره مر 

وحلمشها ر إحراجها ول وإن الرجل يسل الراةكا ونل الرج}، ّآر من، اوكل يثريا يحلن 
ذوفم فازكان باس فلا الرحل وليا وإن فحن النساء وتعامدعا عل؛اا إزكان اكياب مرن عقد 

ومداولأنما فاللمون يكن لر وإن وولأء قرابة فدو محرم ذو مم يكن ب وإن إلمحأ أحب محرمكان 
ىالوني وتوصع )قال( الخاة حكم عتها وانقطع بة صارت وقد الشاب ودوما صرورة *وضع 

وإزكان، يتلقوا ولا ينكبوا لتلا وسدون أولبنة نحجر رءوسهم وترفع ايض جتوم عل بؤرهم 
والطناللبن بكار اللبن، فروج يتبع م با نم اللثن لحودهم عل نمب م ، لهم لحد شديدة بأرض 

لبنأو نحجارة لحودمحم بنبتج م شق لهم شق ربقة ببلد وإزكانوا علما الراب أيبل م بمكم حك، 
فروحهاقبعت سقفت، فان يضبطها لا اللبن لأن الخثب او ؛الحجارة علمم لحودهم قفت سم 

تريالونم مريا الرائب علبه يضعون م الاذحر القغ، عل يضعون عندنا ورأيمم رقال، تنظم حى 
وكمايرك ولا به سل أن نحب اادك، الأثر الوجه مدا الغاض( )قال إهالة ذلك مد الزاب 
أحبرناحثيات ثلاث التاب معا يديه القبر سفير عل من ونحى تعال الق ثاء إن أجزأ البت وورك، 
عمااش رصك، أيه عن، محملن بن، جعفر عن محمد بن، إ؛راهم احثرنا تال الثاض أخثرنا قال إلربع 

واحي،الثافص، رفال جميعا يديه حنيات ثلاث البن، عل حش وسلم عليه الد صل الّ؛ى، ان 
غريقاالبن، وإزكان موته سن حى به الأناة أحببت أثكل فإذا موته بان إذا الين دفن تعجيل 
تغبرهيخاف حنن به يستأى أن أحببنه مصعوقا وإزكان حفره من يول ما بقدر به التأش أحببنإ 

أشبهوما الومبن بعد ينسق م عقله فيد،ب، يصعق الرجل أن بلغي لأنه أوثلاثة يومي ذلك بلغ وإن 
ماتوإذا ، جبل محن مرئيا أوكان ذلك غير أوفزعا أوسع حرب من فزعا لوكان وكيلك ذلك 
وإذاالكل عل نحف، لر البعض عل حفين، فان تحال اش ثاء إن به الوت علامات نحفى فلا الين 
ا،لوتىبعض يقدموا أن إلا البيت أهل يضبعله فلم الوت واستبان الفجأة موت أو الهلواعن كانت 

أ؛تإمايما أقنع لرجل امرأتان فإزكان ، رأوا مجن بعد قدموا م الرجال.والنساء من الوالدين فقدموا 
التغييريخاف لا من لا التغيير عليه يخاف كان محن قدم الوني بعض عل التغير حيف وإذا تقدم 
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الاثناندفن الضرورة كان وإذا نحلف من عل التغير يخف لر إذا الصغار عل الكبار ويقدم عليه 
فإنراب من حاجز يله الدى وبن ينه جعل م وازوهم افضلهم الملة إل وقام فر ى والثلاثة 

بلو واحبٍإئ وراءه المرأة م المى م القبلة يل الذي الرجل جعل وصانا اء ونرجالا كانمحا 
أملمن أحدا أسمع لز ، بالة نر ى الرجلان يدفن أن ى رحمت وإمما الرجال الرأومع تدفن 

•ثلاثة قيل وقد واحد قثر ى اثنان احد بقتل امجر وسب عليه اش صل الني ان بتحدث إلا العلم 

الدفنبمد يكون U اب 

إذاقرْ عند يقعد أن أر أنه مضى من بعض عن بلغي وقد ( القا؛هم قال ) قال الربع أجرنا 
بنهثام عن مالك احرنا يمنعونه عندنا الناس أر وب أحن وهذا نحزرجزور)قال( بفدرٌا يفرن 
إمارجلن واحد هو إمما إلؤأ أحب غثرْ ش أدفن لأن بالقع أدفن أن أحب ُا قال أيه عن عروة 
أنهمالك أ-محرنا ، عظامه ى ينبش أن أحب فلا صالح وإما . جوارْ ى أكون أن أحب فلا ظالم 
وإنالمام ى تض )قاو الخى({ التككسرمحلم ااكسرءظم قالت أنما عائثة عن بلغه 

بأنوليس غيره ،ن تراب القبر ى يزاد لا ان وأحب فتيقن تعاد أن أحببت ميت عظام أحرجت 
يثخهسأن أحب وإمما جدا ارتاع غثره مأل تراب فيه زيد إذا إذا باس عبره من راب فيه يكون 

وليسوالخيلاء الزينة يشبه ذلك فان عمص ولا يبز لا أن وأحب أونحوه ثبرأ الأرض جه عل 
إنت ءلاوس عن الراوي( )قال محمصة والأمار الهاجرين قبور أر ولر محنبما واحد موصع الموت 
الولاةمن رأت وقد الئاءهم( فال ر نحصمن أو القبور نبي أن نمى وسلم عليه اش صل الق رمول 

شالموق ,مملكها الأرض المورو فازكانت ذللث يعيرن الفقهاء أر  ٠٠٥١فتبما ين ما ممكة مءن 
لتلافهدمه أحد مملكه لا مجا هدم أن بهدم وإمما ملما يبى أن ثيء م -٦١ ب بعدهم ورثبم و  ٢٠٦حيا-
تثاحوإن الئافص، زقال باداس ذللث فيضيق أحد فيه يدفن فلا القبر موضع الناس عل بمجر 
وانثاء حيث بق يالدى حفر لأحد مللث غم وهى المقبرة مجن موصع ش للموآى بمفر ممن الناس 
اهلمدة عليه يازى حتى فبره حفر لأحد فليس الميت دفن وإذا يلمم الوال انع معا جاءوا 
محقراحد عجل واكرفان المنة ى فيكون بالبيان يختلف وذللث ذهب، قد ذللي ان البلد ذك 

وإذاإ فال ز القبر ق أعيد شيء ءذل١ءه عن حرج وإن الراب عليه أعيد بعضه أو ميتا فوجد قبره 
فيهقبر ما أحد له وليس فيه يقبر نإ ما أحد فله أحدها أراد م ما يقبر بان فاذن لرجل أرض كان 

،اباراحفرها أو زرعيا أو أو؛ناءها عيا نحؤيلهم فأراد إذنه بلا لرجل أرض ى قوم قبر وإن ملما 
القبروطء وأكرم )قال( يبلوا حتى المؤنى لوترك وأحب محقه فهوأحق شح وإن له ذك كرهت 

صرورةموضع فدك يهناه بان إلا ميته نثر إل المبيل الرجل محي لا أن إلا عليه والأتكاء والخلوص 
نمىوإمما عليه بالخلوص باس لا أصحابنا بعمى وقال تعال، ائته شاء إن يعه أن فارجوحينئد 

المذهبعنه نمى كان وإن ، قال عندنا"ي هذا وليس الئافر( )قال للتغوط عليه 'لخلوس عن 
أخثرناإبراهمقال الثاني أخثرنا قال الربع أخثرنا الذهب لغبر مهللقا عنه نمى وقد ، عنهنمى فقد 

ابوهريرةجلى القبور دون فلماكان هريرة أبى مع جنازة تبعت قال جده عن أيه عن محمد ؛أن 
إلأحب جلدى إل تفضى م إزاري م فيمي م رداي فتحزق حمزة عل أجلس لأن  ٠١ال قم 
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منيظن مما و\كزا< ا-مالا عن أصعقهم ناهد أن الصبة عند الين أهل لقم وأحب الثانر( 
فازكالدينه شاء من بأول الابتداء البت لؤل وأحب حزنه من ؤيكف يسليه أنه والفعل الكلام 

ابراهماحرنا ، كان وجه باى منه وارصاهم عليه به ونحتالوا بمللوْ آن ءرُاءْ مال بتاحر ذللث 
عليهاش صل الق ومول أن هريرة أبى عن أيه عن أظنه ية أى بن عم عن أيه عن سعد ين 

يعجلان بثيء اوصى إن واحب رتال( عنه« يقضى حى بدينه معلقة الومن نفس ٠ تال وملم 
وإكرامهودهنه التمي زأس مجح وأحب الخثر وممل وجيرانه أتاربه ز ذللث وبجعل عنه الصدقة 

•به أوصى قد وجل عز اش فإن يقهر ولا ينم لا وأن 

للخازةالقيام باب 

أ-محرا، منؤخ لها والقيام نهدها من للجنازة يقوم ولا اكافم( )محال قال الريع أحبرنا 
معاذبن معد بن عم بن واقي عن معيد بن بمي عن ماللث أحرنا قال الشافعي أحرنل قال الربع 

اثومول ا|كان قال عنه الق رضي طالب أى بن عل عن الحكم ابن معود عن -ص ن عن 
بنعمرو ن محمد عن محمد ن إيراهم ا-محرنا ٠ بحد جلس م الحنائز م ينوم وصمحر عله اش صل 

وامحلس م بالقيام وار وملم عله اش صل اص رسول قام وتال ٢^١ اوشيها الإسناد علقة.^١ 
ايى يدفن وكيلك مار او ليل من ثاء ماعة اى الحنائز عل ويمل الئافص( )قال بالحلوس 

ينكرفلم ليلا مكينة وملم عليه الق صل اهد رمول عهد عل دفنت وقد نيار أو ليل مجن باء ماعه 
اصفرارمع عبيا يمل لا أصحابنا بعض وقال ليلا بعد السلمون ودفن ليلا الصديق بكر أبو ولقن 

بابعل وصعوها جنازة لأمحل قال عمر ابن بان ذللد ش واحتج ترن حش طلوعها مع ولا الشمس 
وابن)قال(  ٠٠الشص ترم حش تدعوها أن وإما الأن عنيا تصلوا إن إما  ١١الصبح بعد المجد 

٠٠ءرو7آا ولا الشمس طلؤع بصلاته أحدكم يتحرى لا » قال لم وّعليه الله صل الني عن روى عمر 
عليهإلي صل الني عن يسمع ولر حاصة وّام عليه اش صل الني مجن هدا سمع عمر ابن يكون وقد 

هدافراى الخمس تغرب حش العصر ويعد الخمس تطلع حش الصبح بعد الصلاة عن المى ومر 
ماوملم عليه الد صل الد ومول عن جاء وقد ( قال ) سمع قعا إلا المى بر ولر صلاة عركل حمله 

كرهتصلاة قامام اكافالة صلاة به يعنى امما الساعات هده ل الصلاة عن نمته ان عل دل 
الصلاة الحنائز عل الصلاة زكات صلاة كل عل ولوكان الصلاة ركناب ذللث وأث؛تنا . فلا 

بذللثاراد عمر ابن يكون أن يجوز وقد الصبح ولا العصر ميت عل مل ما صلاة وقت ز إلا نحل 
يتحرونأصحابنا لإن ءلت١ا المل يكر حتى المجد أهل ءأن يتفرق ولا الحنانة تبع ُن بملس لا أن 

يأتيان إل أحروا أو الناص كرة مع صلوا فتقول المصلن لكرة الصلاة من الناس انصراف بالخنائز 
احفظهلا بإمناد المدينة اهل من الثقة احرنا قال الخافعى اخرنا قال الربح احرنا للفحي المصلون 

الخمسمغيب به ينتفلر ور قليلا الغيب قبل مصفرة والخمس طالب أبى ابن عقيل عل صل أنه 
أرمما يعزى لكن الانفراد عل النائحة تندبه وأن موته بعد الميت عل النياحة وأكره إ الثافص رقال 

يمددذلك فان بكاء لهم يكن لر وإن اياعث وهى الانم وأكرم والامرحاع الصم من وجل عز ا؛ض 
يعلنأن ولا يتأثر أن بلا البكاء ى وأرحص ( قتل ) الأثر من فيه مضى مجا مع المونة ؤيكلف الحزن 

٣١٨





عل4فإزكان  ٢١١ممال اث ثاء إن أجزأه يه ولوغل الخن راالاء يغل أن يعجبى لا الخن 
ولولصقالانقاء غاة جده ينقى أن الممخن غير ؛الأ، ي؛1غ لا عالة يه أوكانت يارد ببلد وكان ومحخ 

عامليمضى ولا بنورة محلل إن وكيلك يتنغلف حى غل م دعن الدهن إلا يخرجه لا ما بمده 
غسلهنل نذليمت؛ن خرقتن ؤيعد إل أحب رصاثرجدْ'كان ولوتهمق 'ءورته من ض* إل يدْ التت 
ومذاكيرهرجليه بن ما إل أفضى فإذا وأصمله جده أعل حا يغل م إحداهما يده عل فيلق 
الشالخرقة ألهى الإلمن بن المداكتروئ عل عاد زكلما الأخرى ولف فغك ألقاها ذلك فغل 

ثاءإن جده صائر عل الألتن بن ا،لداكيرومما عل م مما يعود لثلأ الخولة الأخرى واجد يده عل 
.النه 

ايتغل عدة اب 

بجزيءما أش يكون الإقاءكا الين غسل من خزيء ما أم نمال اش رحمه الثاض( )قال 
١٠يؤغ ب فإن فخص الخامل يريد مجا باماته يبلغ لر فان ثلاثا يغل أن أحب ما وأش لحنابة اى 

محزئهان ورمت ضلَكرهه ل؛ وإن لفة كافورا فيه القي إلا ال، .ن بمي، شله ولا س محب 
علمحاء يزك ولكن يغره ولا غثركافور محليب ولا صدر ورق الماء ز يلقى أن أعرف ولمت 
الكافور.فيه ويلقى 

اليتغل ر ب4 يدا ها 

للصلاةوضوءه فيوصثه غاصله يبدأ م فلمهره عل الميت يلقى نمال اش رحمه ( الثانر )قال 
خرجفان م فيه كان إن شبثا ليخرج بليغا ربقا إمجرارا بطنه عل يده وممر رمقا إجلاصا ومحله 

بالدرحى؛شا-اوسرحهاترمحاولحيته رامه غسل م ووصاه يده عن الخرقة والتي ثيءالقاه 
وجنبهصدره شق ذلك ز وغل ابمى قدمجه إل صبا ايض عنقه صفحة مجن يغسله م رفيقا 

الماءوليأخذ يما فا يده وممر فخديه بن  ١٠الماء ليتغلغل محرك له محركه الأممزكله وصافه وفخده 
باةفيغسل الأسر جنه عل محرف م ذلك به فيصغ الأيسر شقه عل بعود م يلهره يامحنة فيغل 

ياصرةيصغ حتى الأممن جنبه عل محرف م ممكنا ويويراه قدمه إل وصاقه وفخذه وقفاه فلمهره ( ٢١
حىمحرفه لر إليه حرفه ثق وأي ذلك مثل وقدمه ومحاقه وفخذيه وإليتيه بدنه وجمع وظهرْ  ٠١٠٠

عليأمحا حكا غلة محاكل( هذا ويصغ نغلف متما موصع ءل لمحرفه يله ومجا محته مجا يغل 
غسلهوإن قراح ماُ م باشنان غسله إمكان إل محي وصح١٣٢ بدنه عل وإزكان غله جمع 

الناصحمن ّقهل ولمله ، الخواب ذكر يدون المخة ى كدا ، الخ وصح عليه فاٍنكان ; قوله )١( 
.تامل غل؛المسخن« ا! والأصل 

تامل.ءلهرْ أوناتئة ظءرْ ناية ولمله نقط بغثر الأصل ش كذا )٢( 
الممهلاو التحريف محلومجن لا فالمبارة ذلك ومع الحروف لبعض نقعل بدون الأصل ش كذا )٣( 
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ولارادا.ص ويإل عليه حميا يديه الراب الشر نمثر عل من يطرح أن عليه والإهالة ، التراب 
الشرويشخص حدا يرتغ لثلأ ولكن ذلك محرم لأنه ليس زايه من أكز القثر ش يزداد ن محب 
علويرش بماء أو يلن أرجاوْ وتسد حصا، عله ورصع وبمطح شثر محوُن الأرض وجه عن 

اتباعمجن يكون مجا أكمل فذللث، القبر من نخ فإذا ماكانت علامة أو صخرة رأسه عند ويوصع القبر 
مجنبايتفقد أن ؤينبض الرجل مجثل مجما يخرج ما وتعاهد غسلها ش واالرأْ شاء مجن فليمرف الخنازة 

ءلم١اJدنيUنخبل احيط علة نفازأوببا أوكانت بطن -با وإزكان الرحل من أم>تففد 
آنلها يخاف علة إالمستا ،ازكاث المثى سجه وهوفوق الإصراع يالحنازة والمنى جاء إن ُما يازى 
صفر، الراة غلت وإذا اذى منه ياي لثلأ يدارى وان بالمثى يرفق ان احبت ثى. منه ء تش 

مونتدعاء ذللث، ى وليس ولص!_، القثر عد لوقريء واحب حلفها فالقين قرون ثلاثة شعرها 
العاجزونوصغارهم بالتعزيةكبارهم يخص وان تعزينبم ش الأثر وجا. الميت أهل تعزية وأحب 

صنعةعن بمصببم لشغلهم طعاما وجيرايم رحمهم اهل لهم مححل وأن المصبمة احتال عءن 
ااط.ا.

ااوعذابه عليه محولا أو ما مجبتا أو مصعوقا المبن، كان وإذا تعاؤ، اش رحمه القاءهم( )قال 
غيروقت لا موته يستيقن حى وتعوهد بدفنه امتوتى الوت ممثل توارت قد علة أوبه أوغريقا حريقا 
استيقنوإذا ودفن غل م أ؛رْ يخاف أو الوت به ين لر ما ثلاثة أو يومحن أو يوما ولوكان ذللت، 
حصاهيعي ٠ الربح قال لا متقبله الولد حلدة امتداد منبا علامات وللموت ولقنه غله عجل موته 
الأنفومجيلأن ينتميان لا حتى القدمن واسزحاء يديه زندى واقزاج الموت عند تفاصن فانبا 

الموت.عل دلى رويت فإذا ، هدهسوى وعلامات 

رضو ص.ص 
النساءيدخل ولا الرحال من قثره لحل من الرجل يضر لا ت تعال الله رحمه القاض( )قال 

ولاصبعة أو أوحمسة ثلاثة القبر ل وترا يكونوا أن وأحب غيرهن يوحد لا أن إلا ولأامجرأة رحل قبر 
مرما به ةريأم م فقههم فيرم يدحل آن وآحبإ يْلتقه ُز، وياحلمه شفعا يكونوا ن يضرهم 
ولاغنوها يوجد لا ان إلا امراة تدخله ولا الرحل قير يدخل من مثل العدد من الراة فر يدخل 

فلاذللث،كله ق الرحال وليبا وإن عنبا عقد وحل ليته إزكن شيء لتخليص النساء يليبا أن بأس 
احببتايوحدوا م وإن يوحد ان إلا محرم اوذو زوج إلا يلتبا ان احب ولا تعال الله ثاء إن باس 

يكونواب فإن ولاء أو محرم فذل رفتمح، لها يكن، لم فان فخصيان يكونوا ي فان لها إزكانوا رقتق أن؛لتأا 
ثاءإن ا،رأته والرحل زوجها المرأة وتغل نعال افه ثاء إن باس ولا لمين، الممن ولأا محن 

يكنلز إذا قثرها المرأة ويدخل المالمن عن فامرأة تكن ب فان إل أحب مجنبا محرم ذات وتعملها 
ويشهدواإلتبا انينفلروا لخازلهم حياما ق إبيم لواحتاجت الد؛زا الصالحون احد قرابما ُزا معها 
.عليبا
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صومأو صلاة ي دخل فن الخكم اب 
؟تمامه مل مه دخل ما تطع له يل 

أوأوضاء رمضان شهر ر عب واجب صوم ى من'يحل الفاس( )قال تال الرثح أ-محرنا 
أوصلاةدرها أوصلاه أوشاعا وقلما ى مكتوة أوصل الوجوه من وجه س درأوكمارة صوم 

ىطهارة عل والصلاة للصوم معليقا كان ما صلاة ولا صرم من يخرج أن له يكن لر ، طواف 
عنيتاامما مفدأ كان ، عامدا أتمه ما أو وصمت مما عير يلأ ملما واحد من حرج وإن الصلاة 

مهومذرمل منه خرج فإن يكاله منه خرج ^؛١ الإعادة منه خرج إذا عليه وكان ، أعلم تحال واش 
يكالهوالصلاة الصوم من ترك مجا ممضى مود ان عليه الذركان من ذللث غير او وصوء اوانتقاض 

أنتبل صوم ولا صلاة رك ، للمرء يكن إ إذا عذا وأصل ، أوتحر له تركه طال غثره له نحل لا 
فاكملهمه ولحل عاد إكاله قبل منه فخرج يكاله ترك ما ممضى مود أن عليه وكان مه يدخل 

تكلوإنما عليه وجب يهّؤا يأت فلم عليه وجب قد لأنه فهوخالان مه دخوله بعد يكله ب إذا لأنه 
نيانالصلاة ى دخوله مع مه قدم إذا عله الواجب الصاثم وصوم الواجة الصلاة اكل صلاة 
نجزمب واجا بموى لا الصوم ذ دخل او الصلاة محن واجا ينوى لا فلوكثر الصلاة ز ^ا يدخل 
أعلأعلم لا أوأثر منة دلالة ى داخل هذا ى تلت وما *~w عيه الواجب ٌن همتثاُه دلا صلاته  محنيخرج لا أن له أحبت أوصيام أوطواف بصلاة تْلوع ومجن التام( )محال مه اختلفوا المير 

اويالهو عليه الواجب محن خروجه ز مذر لأي مذر امحر محن إلا ياي؛هكا٠لأ حى منه ئى، 
يعذرأوغيرعذرفلوعادلهخرج فان ، أثماه أوماالصلاة وضوءز أوانتقاض ء|اقته العجزعن 
،نامود لا ولر I فاتل تال فإن اعلم نمال واش له مود أن عندي بواجب وليس إل أحب فكاهكان 

ثاءإن له مل ؟ عليه وجب ئا مود منهّؤا حرج إذا وطواف وصلاة صوم محن المملؤع من ضه دخل 
إنله قيل ؟ يلما الخلاف فاين ; قاثل *ال فإن ، واكاظة ذللث محن الواجب لاختلاف تمال اش 

يوجد مجا ; قائل فال فإن ومده نيا الدخول قبل محتلفان اختلاف لا ت نمال اش شاء 
:قيل لا. : قال فان ؟ مه يدخل أن قبل تركه له أكان عايه الواجب أرأيت : له نل V اختلافها 

قلمحتبايمن أفزاهما : مل تحم، : قال فإن ؟ ما يدخل ان قل مكها له أكان اكافلق، أزأيت 
الفيه يدخل أن محزنه لا وصلاة صوم محن عليه الواجب أفرأيت ; مل م، ; قال فإن V الدخول 

يزهلر ولوفعل لا، ت قال فان ؟ بعينه عليه وجب الذي والصوم بمبلما وجبت الي الصلاة ينوى 
،فرصاولا م؛لما نافلة ينوى لا وصوم نافلة صلاة ى يدخل ان انجوزله • له ة؛ل ُزا واحد محن 

فلامباحا ؤإزكان مالأّتءماب فالاخر اسايا ؤإزكان نامخ أره من فالاخر واجبا الأول =كان 
الربعأحهمن١ وملم، عليه اش صل الني فعل محن الأحر لأه إلى أحب والقعود والقعود، بالقيام ياس 
نافععن معاذ بن معيد عمروبن عن واقي عن معيد بن محيى عن ماللث اخثرنا قال الشافعي ا-مرنا قال 

وّزرعليه اش صل اض رمول أن محه اش رصي طالب أبى بن عر عن الحكم بن مجعول عن جبثر ين 
•جلس م الحنار ز يقوم كان 
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ملأن الصلاة ى القيام عل مهليق وم له بجون ومل ت له *يل م ثال فإن ؟ نافلة أفتكون 
لهفيل م 1 فال فان ؟ إمماء ء يؤبى دايته يه توجهت اين راكبا السفر وى مضهلجعا او قاعدا 
الدخولنل الافتراق بن مجفترقتن أفتراهما ; فيل لا، ; فال فان ؟ ا.لكوبة ى هذا له يجوز وهل 
فيه.محالفا العلم أهل عن أعلم ب وما بالمنة استدلالا وعندك عندنا الدخول وبعد الدخول و»ع فتها 

فهالخلاف اب 

الناسبعص فكلمت هدا ز واخر الناس بمص فخالفنا مال الد رحمه العاقص( )فال 
الغٍرأيى فلت  ١٠يجمل وأجابى معانيه عل وأتيت المألة هذه صدر ض حكيت  ١٠ببعض وكلض 

إلاأحش أن أحب فلم حزكلمته ض الدىكان اللفظ حءنكت؛تآا؛'كرمن أوصحيا لعل أدرى 
وأنله قالت  ١٠أقل يكون أن نحريت بل له فلت  ١٠مض إلا احك لر وإزكنت وجهه عل فلت  ١٠

اشثاء إن ساحخمئ مما أصحابه س الطم إل ينب كن هووضرْ فتها ثمَ؛لضا ' فال محا عل اى 
١٠يقولون ا،لدنين فقهاء مجن واحدا وغرهم الكين فقهاء ان علمك قد وقلتفقالل قالوا  ١٠تعال 
:فقلت منه شء ض وخالفنا م؛ فخالفك ا،لدنين بمص قولنا ى وافقنا وقد فيه يخالفونك لا قلت 

يوافقمما *ذكر ولا حجة مثله يرى مما إلا محج لا من ذكر فيه والحجة قولك فاذكر بمينه اعرفه لا 
ابنعن جرثح ابن أجرى : تال م أيل، ت قال : بمال حجة يرى؛ول لا من قول قولك 

صاممتنفاهدىيااصبحتا وحفصة عاتشة ان يهاب ابن عن جريج ابن عن ثقة اواحرتا ثهاب 
سحجة عندك هل فقلت مكانه« يوما راصوما فقال وسلم عليه اش صل للنى ذلك بذكرنا شء 
سعليه ض كنا الذي وهذا ، غيرْ ثيء الأن بمضرأى ما ت قال ؟ هذا غر لازم أوأنر رواية 

الكدروابن شهاب ابن عن مرّلاممرا أحدتك ان مز تقبل هل : له فقلت قال هذا الاحبارض 
فكيف: قلت لا. : قال ؟ وعروة الميب وابن د؛ناروءهلاء عمروبن مجلما هوأصن ومن وظرالما 

قالغره؟ ثى. ى منه أكر ولا مثله عن ولا عنه تقبله ولا ثيء ض مرملا شهاب ابن عن نلت 
ومرسلهدا غير ض ممرمله أخذ مجن لك يقول وهكذا قلت؛ تفة. عن إلا بجمله ب فلعله ت فقال 

حجةبه عل مم ل؛ محهول أوعز ثقة عن بمثله أن فيه ممكن كا عى غاب هوأك/ذقولكاا من 
بمنزلةأنزلته إنما أنك إلا ؟ ول؛ : قلت أقبله، فلا أوأجهله فا'قبله بالثقة عنه حمله من أعرف حى 

;قال ؟ شهادته عل شهدا محن يسميا ول؛ يريا ل؛ محا عل شاهدان لك يشهد ان تامحن ولا الشهادات 
منكلام شهاب ابن حديث ض وقدكلض : له فقالت قال كله الحديث ى نقول وهكذا اجل 
نتاثقة نعرف ول؛ يخالفه شيء وفيه شهاب ابن عند هذا شهاب ابن حديث ومن به بملم ل؛ كانه 

؟شهاب ابن عند ذاهبا فكان I قال شهاب ابن حديث ى. محنه إليه تصم أن وهوأول يخالفه 
رؤيتالذي الحديث ت قال أنه شهاب ابن عن جريج ابن عن حاك بن مسلم أحرنا م، ت قلت 
بنعروة من أسمعته له فقلت جريج؛ ابن وٌرا؛ال عليه الد صل لني عن وعاتشة حفصه عن 

ابن، ijjUiعبد؛حلماء س اورجل مجروان بن عبد بباب رجل أحرمحه إنما لا، ت قال الزبر؟ 
أنعلمت م االرّل بالحديث تقوم الحجة رى أفرأيت له فقلت القافص، )فال مروان 

عنقبله أنه يخر بان يوهنه هدا لا I قال ؟ أتقبله لك حكيت  ١٠الحديث ى قال شهاب ابن 
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ظايعماله عمنركان عل الداومة أعلم تعال والد أراد وإنما I( تل وإن ألومها تحال اش إل الأ-مال 
نانلةهما وإنما بعدها ولا العصرواحبان تل ركعتن أن لس عنه الأوقات أقرب ش عمله عنه نغل 
٠(الليل قيام فاته الشص زالت إذا فليماله الليل صلاة من ئيء فاته من !ا الخطاب بن عمر وقال 
عنصفيان أخب,ّنا ، فليفعل فصل نحرى أراد عن يقول ولكن قضاءه ولا الليل قيام يوجب انه بس 
وسلمعليه إش صل الني فسال ألخاهلية ى يعتكف آن ندر عمر آن عمر ابن عن ناقم عن ايوب 
يسقأن أراد إن أعره إنما أنه أعلم نمال والد اييى هذا عل وهو الإّلأم ى بمتكف أن فامجره 

عنمحمد بن جعفر عن وغتره الدراوردى أمرنا الخاهلية ى نذره أنه بمنمه ولر اعتكف باعتكأف 
الفتحعام عكة إل صفره ى صام وصلم عليه الق صل الني أن جابر عن عبا تمال النص رصي بيه 
عا«فيه بانا، فدعا صمت حن صاموا الناس إن I له فقيل يفملروا أن الناس وأمر رعضان هر شز 

،فشرب فيه إل الأناء رفع وراءه مجن ولحقه حبوا فمحا بحوا أن يديه ين من وأعر يده عل فوصعه 
عنمحمد بن جعفر عن عيينة بن صفيان أبحرنا العصرر، بعد وذللث ٠ أحدهما أوحديث وى 
إذاكانحش ا،لدينة س وسلم عليه اش صل عليه الق صل الني ِج قال عبدالذه ين جابر ء>ن ابيه 

يديهبن ص فحس الرجل عل وهو يده عل فوصعه مجا، فيه إناء رغ م صائم وهو الغم •ٌ؟راع 
:قلت رمجضان شهر ش هذا فقال الئاض( )قال ينغلرون والناس صرب م وراءه مجن وادركه 
برخصةغاعْ علة لا رمضان شهر ز السفر ل يفْلر ان له كان إذا انه عليك للحجة اوكد فذلك 

سقول مجعى عل هذا دل بتكلمه أن قبل أفطر س ٠ ١ عنه فيجزى شاء إن يصوم أن له وكان الند 
واجبغثي الحال تلك و فيه يالدحول فيهكان يدحل لا أن الصوم ى الدخول قبل له لماكان أنه 

عليهاش صل الند رسول فعل حاركا بكل منه يخرج■ أن فيه لحل إذا له وكان حال يكل علته 
أنإل الوقت ذللي ش ركه له الذي الفرض س هكذا يكون أن أول وجه يكل فالتطؤع وسلم 

ومارر وّّام عليه النه صل الهي لأمر اذ؛اءا أقوله • تحم • قلت '١ ببذافتقول ت قال عتره ش يقضيه 
ذكرفقد : ل قال ا( أمجرهم س الخيرة لهم بكون أل أمجر ورسوله الند قفى إذا مجومجنة ولا لوس كان 

الدى; له فقلت وسلم عليه الك صل النه رصول أصحاب بعض عن أثرا هذا ق نحففل نك أل 
عنممثله ثبى مما ذكرته فان : قلى الأثر فاذكر قال الأثر س تتبعه أن وأول للعذر أقطع به جثتلث 
تعلممجمم واحد ءان ثابت بمخالفه بثيء تات ولآ وملم عليه النم محل الله رصول اصحاب مجءن واحد 

ابنعن انحيد وعبد لم مأنمرنا ; قلمت فاذكره. ; قال V الخهلآ حلاقه وش الحجة قلنا ما أن 
التهلؤعصيام ش الأسان يفهلر أن ياصا يرى لا كان عباس ابن أن رياح أيى بن عهناء ص جريج 

انمىيمل وإ ركعة محل او احتسب  ١٠فاله يوفه ولر سبعا طاف قد رجل • أمجثالأ لذلك ويضرب 
انكان قال دينار بن عمرو ءن جريج ابن عن ابثيد وعيد ملم أسمرنا • احتسب مجا أجر فله 

الزبثرعنص جريج ابن عن انجد وهمد سلم أبحرنا باسا التطؤع صيام ش يرى؛الإفطار لا هماس 
ءنعهناء عءن جريج ابن ء>ن انجد عبد أسمرنا يأسا التطؤع صيام ى بالإبنار يرى لا أنهكان جائر 

خدهأولا فيجده ؟ غداء س هل ; فيقول اللمارأوقبله ينتصف حن أهله ياي أنهكان الدرداء أبى 

ماقبلها مضل أو الاّخ زيادة س ولعلها النسخة ز كذا ، يكله أن قبل أفهلر من ت قوله )١( 
مصححه.كتبه وحرر. ، وجيه يدوبا فالكلام ؤإلأ يه رتجل 
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ا؛نقال مقطر, وم الخن ذللث ويلغ مفطرأ، كان وإن مصوعه، اليوم هذا لاصؤمن ; نيقول 
أنولطه أو؛عدم الضص حى مقطرا بمسح حن ذللث يفعل أنهكان ويلغنا عطاء أخثرنا I جرج 
بملمولر ينوصوما ل؛ بمح يض مقطرا بمسح قوله ى الئاض( بمده)قال أولر غداء وحد يكون 

الثماتاحرتا الفجر، بل صومه ينوى حتى واجب صوم ى بمزيء لا وهذا القاض( )قال ثيئا 
ابنعم دخل قال؛ أمحه عن ظيان أبى بن قابوس عن انحد همد بن جرثر عن أصحابنا من 

ثاءومن زاد ثاء فن هوتطؤع امما ; نقال ذللد عن مثل خرج م ركعة نمل الجد اإخهلاب 
طالبابى بن عل عن مثله يشت فا ذكرْ بمقرني لا باساد العلم آهل من غثرواحد اخبرنا قص 
بححانحا ابن عن مينة بن ممان اخثرنا يخالفه لا عمر عن روى ما معنى مثل همه تعال الد رصي 

ثبععل تدرى الشخ ا:اا له قفل والجود ازكؤع يكر ذر أبا رأى من حدثى قال أيه ءن 
كمأيى عن الحذاء حالي عن الثقفي الوهاب عبد أخثرنا يدرى اش لكن قال وتر؟ عل أم تنصرف 
انصرفءا،ا والجود الركزؤع يكر بشيخ أنا قاذا المقدس يت أتبت ! ثال مهلرف عن المنذرى 

واتىحفغله يدكفت انلث فقال وتر عل أم انمحرفت ئضر عل تدرى لا وإنلد ّنثح إنك ؛ قلت 
ثال، لكلتي٠ما أوحمع حنة ِإا ل أوكب درحة  ١٢-اش رفعي إلا مجدة أسجد لا لأرجوأنى 

يدرى؛(اش لكن » ذر أى نول القامحى( أ؛وذر)ةال القالة وئال صل الذي الشح الوهاب عبد 
الفرصنى يتع لا وهذا اعُم هوواش يطم ب وإن ويتوٌع به اّ" علم يعي '٠ حفظه فدكفيت  ٠١وقوله 

رفالالتهلؤع ى فيه ذر أبو تومحع وقد شيئا ُب ينقص ولا فيه يزيد لا عدد عل ينصرف ان إلا 
لرإذا وملم عليه اش صل اش رصول اصحاب من الواحد '"اع بمهر با محذهبلث قالت و( 

مجنذر وابى وعمر عى عن وصف ما محل-هم الثابتة اصحابلد ورواية رواذنلث س ءثرْ يخالفه 
عنروايتنا نشت ا وأن ونحن هماس ابن عن رؤينا الشن ى غاية أنما عالم يدقع لا الي الرواية 

قلنامجا يوافق  ١٠وٌام علبه اش صل اش رسول اصحاب من عدد ذر ايى •من ويروى عبداش ن جابر 
نقولان مجذهلئ، أصل عل يلث ل؛ كان وأيا الآثار إلا فيه يكن ل محة من دلالة هذا ى يكن لر فلو 

لرأنه ولوتصادقا وتقول المهر وجب فقد مرا أرحى أو بابا أغلق إذا عمر عن تروى وأنت فبه قولنا 
وناولوثريح عباس ابن خالفه وقد خالفه مجن عل فرد عمر لقول اتباعا والعدة المهر وجب ممسها 
مجافنصف فريضة لهن فرصب وقد تموهن ان قبل من ءللقتموهن وإن ا؛ تعال اش لقول حجة 

العللاقز والعدة المهر اش أوجب إنما قالوا  ٠٠تمدونما عدة من ءلي١ن لكم فا )ا ولقوله  ٠٠فرصم 
مننى من ا؛ : قوله ى هماس ابن ونتع نتعه بل معه تتأول ولا عمر تنانخ لا : محلت بابءب 

ىوصلم عليه اش صل اش رسول همه نمى الذي ما  IIقوله وش  ٠٠دمجا فبيرف تركه أو بثئا نكه 
يباعان يموز لا I فقلت، مثاله إلا قيء كل احسب، ولا برايه يقول يقبص؛ حش يباع ان الطعام 

قولمعلن، اذاكان خالفلئ، مرن عل حجة ذللئ، وتروى عباس لأبن اتباعا يفبفر مى اثري شيء 
فيهللت وترى عليه به ونحج عمر خلاب، المفقود امرأة ى عنه اش رصي عل عن وتروى هماص ابن 

اشرسول أصحاب من وعددا ذر وأبا وحائرا عباس وابن وعبا عمر تدع م خالفلنح من عل حجة 
القياسنخهليء م بالقياس أقاويلهم عل ونحالفهم وأفعالهم اقاويلهم متفقة وسلم عليه اش صل 

القالسنة دلائل ومعهم صحيحا قياما ءليلئ، يدخل ان مجلمم واحل قول ى احدا ممكن لا آرآيتح 
الأحارمن ماوصم، مع مالتلئ، )قاكه( واحدة؟ نية صلاة افكون )قال( خلافها؟ لأحد لص 

ا

٣٢٨



النيأصحاب مفس عن أثر أو سنة مع متكلمن نكون أن وللث، لنا أن نعت فان نحاهل أو جهالة 
نحاوزلا ابيا ينمى غاية اناويلهم ان زعمت وإن مسالة مرصعر ى. مالت فقئ وملم عله الق صل 
الصيامش القول عن كنعت ان أفرأيت )تال( مًعا يالتلغ يكن لر منة معها يكن ب وإن 

أجدلمر ٣ لك ذللث يكون ولا يشريعة شريعة أنسا لا أى وزعمت الصلاة ز وكلمتك والطواف 
تلتفي؛إ الكلام عن وكنعنح العلواف ز ولا اليه ذهت« مجل يخالف يبت حديثا لصوم ار 

غيركافشل قالت فيه افلق يل فقال Y والطواف التطؤخ صوم همن يخرج ان اجازة ال ووجعت 
ماجدفلعل غمل— لك قال فان • قلت •' قلت فما حجة ماجد لعل ؛ قال V الحجة عند الوقوف 
ثاتعندك مثله يلرم الدى ولخبِ وقوفك وُادد ؛ ١١له ذلك أيكون منك أنل فلا علك الحجة 

الللصلاة n قال وملم عليه اش صل الني أن الصلاة و لك قالت فان قال فان قوللت، بخلاف 
وصلاةأرع ال١ار صلاة ; فتقول هذا نحالف فأن ; قلت ركعتن(( يزكل بلم مشى مش والاار 

صلاةعل فاقتصر قال الثابت فأتا-،ا الحدث هذا يخالف إذن فهو قلت جدث قال مجثش الليل 
قالعلك تكن لر ان ا نه حجة لك وليت . نمر ! قلت V وتثبته ما الحديث تعرف وأنن الليل 

صلاةأراد ذن مثش الليل صلاة نكون أن وصز عليه افه صل اش رمول َن تما ا ! قلت وكيف 
مءناقل يصل ان حرام انه لا الفريضة يصلاة نشتبه كلأ ركعتن كل بن يسلم بان قامر مجثز جاوز 
صلالصبح حتى فإذا  Itقوله ز قلت V منش س اقل يصل ان اجاز واين قال ام ولا مشى 

عروةن هشام روى وقد صلاة وجعلها منفردة واحدة ركعة صل ففد ا( صل فد ما 7أا يوتر واحدة 
شالا جل ولا لم يلا ركعات يوتر كان وملم عليه اهنئ صل النبي أن عانثة عءن ابيه ءت 

وجهأن وأخبِ واإنكعتتب الركعة ر مز وّزإ عليه اش صل الني أن عباس ان وروى أحراس 
الأن حرم با قلت قان قال عنه تقصر ولا مثش نحاوز أن جرم ول! مثنى تكون أن التهلوء ز ١لصالآة 

ينمالا نلاث انه زعمت وإن واحدة الوتر ان زعمن ان تحالف إذن فاتن قلت • ُثنى إلا يصل 
؛هأصحاُن حضره مءن ,سض• فقال I قال • مثنى نلاث ولا واحدة فليسأب أكز و ا ي-بن يلام 

برمونولا منش يصلوا بان ياهرون الناس زاف ما عنده عليك ججة هذا ص إليه ذهب الذي ليءي 
وأنتتحآن ; له قلت ا الفافم قال ) به أحح فلم • قلت مش غيِ بمل أن جاز فإذا ٌش دون 

قراءةلا أفجية علته توجبإا وأنن يجد أن طاهرا الجدة قرأ إذا للرجل جب إنما عل مجمعون 
:قلت لا. : قال Y الأثر ولا الة عل يدخاي ولا له قلت وأثر ّة هذا قال: V ركعة أم أقل فت١ا 
اشصل النبي بقول تبطلها ولر صلاة تكون مجدة كانت وإذا ؟ والأثر المنة ز علينا أدحلته فلمم 

عثفكف مثنى عل -jI فيقصر مثنى ؟١١ خاوز أن :t، يبلغ ب لأنه مثنى الليل(( صلاة )ا وملم عليه 
أؤكدفذاك قلنا واجب الجود قلتؤ فإن قال: V صالة مجدة من وأكن مثنى ص اقل نقول آن 

لهقلت با أكز جوز أن نحيب م ركؤع ولا قراءة بلا مجدة الصلاة س جب أن عليك للحجة 
بذلك؛حا/نا الفامحى( )قال وجل عر افه مكر مجدة وملم علته اش صل الله ■ رسول مجد 

جاءهمن عمر ومجد مسيلمة. قتل جاءه حن وتعال تبارك مكراممه بكر آبو ومجد الدراوردى. 
Vمنأا باكز يتهلوع أن كرهت فكتف بسجدة لنه يتطؤع أن جاز فإذا اسمه جل فه مكرا مصر فتح 

مصححه., كتبه وحرر. إعجام بدون الأمل ز ١(كذا 
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