






إِمحلإقي

الزكاة'ياب 

عزاش يال ثال اش رحمه الشانم ا،لطلى إدريس بن محمد أجرتا تال ملمان بن اربع أ~ص؛ا 
دينوذلك الركاة ويوترا الصلاة ويقيموا حتما، الدين له محلصن اش ليعبدوا إلا أعروا وما )٠ وجل 

ويبراال-ين له محلصن بمدوْ أن علم فرض أنه وجل عز اش فأبان الغاض( )قال القيمة(( 
اشصل ل ينمفونما ولا والفضة الذهب يكنزون والدين وجل» عز اش وتال الزكاة ويؤتوا الصلاة 

ماهدا وظيورمحم اجرم جباههم نتكوى نارجهم ذ عيإ بمي يوم ألم بعذاب نشرم 
مناش ~تاهم مما يبخلون الذين نمن ولا » ذكره عز وتال تكزون(( كم ما فذوقوا لامكم كنزم 
وجلعز اش فابان الفاض( )قال القيامة(( يوم به بخلوا عل سيطوقون لم شر هو يل لهم جرا هو شله 

الزكاةوالفضة الذهب ل أن وأبان أوجب ما مغ عل عاف إنما لأته الزكاة فرض الأيتن هاتن محا 
فرضالذي سبيله ل أعام تعال والد يعني؛ الله(( سبيل ل ينفقون^ا ولا ا؛ وجل عز اش فول الغاض( )قال 

حل؛الدفن،؛ني؛، إحرازه حلر ؤإذا إحرازه من فضرب المال دفن وأما الغاض( وغثرها)قال الركام من 
تالملمان بن الربع اجرأ • الاثار م محالفا به اعلم لا م ذلك عل يدل مما ابنة جاءت وقد وغثرْ 
يخروائل أبا سمعا أعن بن الملك وعبد راني .ل بن جاع ح>ر'ا قال سفيان أجرنا قال الثافم؛ جرنا 

زكاةيودي لا رحل منر مجا  ٠١يقول وملم عليه اش صل؛ افه رسول سمعت يقول معود ين الله عد عآن 
اشرسول علينا قرأ م  ١٠عنفه ز يطوقه حتى وهويعه منه يفر أقؤع شجاعا الشامة يوم له مثل؛ إلا ماله 

أجرناقال الشافي أجرنا قال الربح أحثرنا  ٠١القيامة يوم به بخلوا ما سيهلوقون ١١وّام صه النه صل 
يودم عال كان'له من  ٠١يقول كان أنه ت,ّة هر ا.ل عن الممان صالم أي عن دينار بن الله عبد عن مالك 
قالالربح أجرنا أناكزلئا١ يقول ممكنه حتى، يطلبه زبيتان له أمع شجاعا القيامة يوم له مجثل؛ ركاته 

زكاتهينئي محال كل ; قال عمر ان ص ناقم ص عجلان ابن ءت مغيان اجرنا قال الشاض ١جرنا 
لتيثهعزوجل، اددٌ وقال مدفونا يكن ب ؤإن فهوكنز ركاته يودي لا مال وكل مدفونا ؤإزكاف بكنز فكي 
احذأن أمره ؤإمما القاض( )قال  li؟١١ وتزكتا-م تطهرهم صدقة أموالهم ءأن خذ ١٠وملم عليه الذه صل 
مماوصفت مجا موى كابه محن مجوصع غبر ي الزكاة وتعال تبارك افه وذكر ؛ ^٦٠اوجب ط ضم 

آي؛د'لي وملم عليه اش صل؛ نبثه لمان عل، ابان م كايه ل الزكاة فرض وجل عز اذٌ فابان ال( ق) 
ماالأموال من وأن عاليه تثبت U ومنه الزكاة عنه نقط U منه أن الزكاة فيه الذي ادال ق فابان الزكاة 

عليهاش صل رسوله به اش وضع الذي الموضع إبانة غتدْ ع هذا مجن أبان فما وكان )قال( فيه ركاة لا 
حكمفيه وحل عز نته فما محيلم عليه الله صل ائته رّمول منة أن عل والدليل وكتابه دينه من وّام 

٣



اشرسول ؤإذاكان منه أراد تدرما وكم عاما أم أراد أخاصا محكه وتعال مارلث اش أراد ما عل والدليل 
عونحعكل ل كذلك كان مصع ي ودينه وجل عز اش كتاب من ا،لوصع :مدا وسلم عليه اش صل 

أعره.واتباع وتعال مارك الته عن إلا؛الإبانة تكون لا وسنته 

صدقةمحتإ كان الإبل بالخته إذا الذي الخلل باب 

ارحمنعبد ين الله عبد ين محمد عن اس ين مجالك أخثرنا الشافعي؛ال اخثرنا فال ارييع أخبرنا 
ليس)ا تال وّام عليه اش صل الله رمول أن الخيري سعيد أيى عن أبيه عن المازني صعمعة ايى ين 
بنعمرو حدثنا تال سمثان أخثرنا تال الئافص أخثرنا تال اربع أخثرنا صدنة'ا ذود خمس دون فا 

ليس ١١تال وّام عاليه اش صل الند رسول ان يقول الخيري سعيد أبا سمعت تال ابيه عن المازني محيى 
قالابيه عن المازني محي ن عمرو عأن مجالك اخثرنا الفافم^( قال ؤ صدقه(( ذود خمر دون فا 

فيهأعلم ولا ناخد ■ا و؟١٨القاصي( )قال مجثله وّام عليه اددٌ همل الني عن الخيري سعيد أب سمعت 
أنعرنم وحب مجرة واحدا حديثا أسوا فإذا الخيري سعيد أيى عن إلا يرويه ثقة أعلم ولا لقنته محالفا 
زوان صدقة الإبل عن خمءط دون فيما ض ان النة ز وبن الفاض( )قال اخرى يتوه 

صدقة.الخمس., 
اكدكزض كيف باب 

أوابنأنص بن المش عن عمر بن الد عيد بن القاصم أخثرنا فال الناقص أخثرنا فال اربح أخثرنا 
لكرماوغترها الخم تركت f الصدقة هن>ْ قال مالك ن أنس عن (١ الغاض؛شلث، رأ أنس ابن فلأن 

علوصم علميه اش صل النٌ يبمول رصها اش الصدقة فريضة هده ارحم ارحمن إذه بم رأ الناس 
ليسله فلا فوقها مثل وعن فليعطها الموعنثن من وجهها عل ستلها محن ِآا تعال الق آمر الى السلمين 

خمسإل وعشرثن خسا بلغت فإذا قاة خمس كل ز الخم دون٢ا محا الإبل من بن وعشر أرع 
ّتابلخت فإذا ذكر لون فابن محاض بت ما يكن ب فإن أنش محاصن ابنة فم؟ا الإبل من وثلاثن 
محروقةحقة ففتبا صتن إل واربعن ستا يلغت فإذا انى لبون ينت ففت؛ا واربعثن خمس إل وثلاثن 
ففي؛اتعن إل وسبعن ستا ؛لغت، فإذاحدعة ففت؛ا وممن خمس إل ومتن احدى يلغت فإذا الحمل 

علزادم، فإن الحمل ؤروقتا حقتان ٠^١ ومائة عشرين إل وتعن احدى بلمغّتح فإذا لون ابنتا 
فريضةش الإبل أسان بن وأن حقة بن خكل وش لون بنت أر؛ع؟ن كل ض وٌاتة عشرين 
الحقةمجنه تقبل فإبا حقة وعنده حدعة عنده وليت الحذعة صدقة الأبل مجن محده يلمغت عن الصدقة 

وعندهحقة عنده وليست، الحقة عليه بلغن، فإذا درهما عشرين أو عليه استيسر إن ثاني مجحها ؤمحعل 
أخثرناقال اربع أخثرنا أوصاتن(( درهما عشرين الممدن( ويعطيه الخدعة منه تقبل فإما حذعة 

ٌاللدا؛زا أنص بن الق عبد بن ممامة عن ملمة ين ماد عن ثقادت،كلهم عدد وأخثرنى قال الشايى 
الأفيه حفظ ا لا \و إلا يخالفه لا ض بمثل وطر عليه اذه ص ش اص 

عنماد حدين، ق وأحب، الئافم، استيسرعليه)قال إن أحففل ولا درهما أوعثرين ثاتن بمش 
وملممعلميه الق صل الق رسول عن الصد؟ كتاب عنه الق رصي الصديق أبوبكر إل لغ قال أنه أنس 

قالقال حرج ابن عن مجسلمم أخثرنا قال الشافعي أخثرنا قال اربيع أخثرنا وصفى العنىك١ وذكرهدا 



عنوملم عله اش صل الد رمول زض ومجا الوحي ُه )زل العقول عن كتاب أبى عند »ا ءلاوس ابن ل
طاوسابن روى تعالكا اش شاء إن وذلك اكاءهم( )قال  ١١الو"تم به تزل قاتما الميتة أو العقول 

اشرمول عن ^٥ ملمة بن ح،اد جهة محن ثابت حديث اض وحديث )تال( انس أنول ى وبن 
عوّىعن عياض بن انس احرتا تال الثافص امحرنا قال الرح اخ؛رنا ناحد وبه دّّام عليه صل 

الإلمل يعثرثن ارع لكل فته الصدتات هذاكتأب ان م بن اش صد عن ناقع عن عقبة بن 
بتتكن ب فان ماض بت وثلاثثن حص إل ذلك فوق وفا ماة حمس كل ز الغم ُن قدوما 
حقةمتن ال ذلك فوق وما لون بنت وار؛عيرن حص إل نللئ، فوق وفا ذكر لون فابن محاض 
فوقوفا لون ا؛~ا تعثن إل ذلك فوق وفا حدعة وممن حمس إل ذلك فوق وما الحل طروتة 
وركللون بنت أربعن كل فغي ذلك عل زاد محا الحمل طروفتا حقتان وماثة عشرإن إل ذلك 

مجاملإل ذلك فوق وما شاة ومجاثة عشرين تلغ أن إل أر؛ع؟ن إذاكانت ماممة وتى حقة حسن 
١^•^ل بخرج ولا ثاة ة ي^فركل ذلك عل زاد فا شاْ ثلاث 'داتة إل ذلك فوق ومحا ثاتان 
ءدةبإ بمل يفرق ولا متفرق محمع ولا المصدق ثاء مجا إلا تيس ولا عوار ذات ولا هرمة 

١^٠٣رزة إذا ااعثر رع الرقة وش بالوية يما يتراجعان فانرا حليط\ن عن ومجاكان الصدقة 
و:أذاكلهالئاض( )قال علما ياحد النىكان الخلماب بن عمر نخة'محاب هده ٠( أواى حمس 

عن UC"ابن مفيان عن العلم أهل من الثقة أحرنى تال الناقص أ-محرنا تال الربع أحرنا ناحذ 
عمران ادخل ادرى لا  ٠٠ح عله اش صل الم ءن ايه ■من عمر بن عداش بن مالم عن الزهري 

الأبلة صدنل ا؛ لا ام ان صفي—حدث فى عمر وّلم عليه اش صل الني و؛يرل ه ين
لالحديث حمع حدث أنه إلا تعال اش شاء إن أشلته لا بل أعلمه ولا يخالفه لا المعي هذا مثل 

فىض فإذا الفاض( )قال حديثه فى الإل إلا أحففل لا أز إلا وهكزا وارثة والخلطاء الم صدقة 
شمل كمحا لأن شيء الماممة غر الغم ل يكون لا أن أعلم تعال واش فشه هكذا الغم ماممه 
منيوحد لا أن عل دليل ففيه كدا صفة من يوحد صمتن بممع والثيء بصفة ميء 

غترالغم من يرحد ان يتج، لا ا ظنحدا الثامحى( )قال صفتيه من الصفة تلك غير 
١٠دون الصدقة نيا غب الى الماشية لأنما والبقر الإل ى هكذا هذا ؤإذاكان ال،وم صدقة الماممة 
بالغتفاذا حما تلغ حى نكات ضا يكون فلا الإل من أربعة للرجل محاذاكان القاص( )قال مراها 
زادتفإذا شاتان ففي١ا بلغت فإذا خمشرا تبلغ حى خمس عل اريادة ش ركاة لا م ثاة فقحا حما 

فلازادت فإذا شياه ثلاث فضا فإذاكعلما عشرة حمس ١^٢، حى يادة ار ش ركاة فلا عشر عل 
حشاريادة j ثكاة فلا زادت فإذا فاه أرع فضا بلمضا فإذا عشرين تلغ حى اريادة ش 3كاْ 
نياوكانت محال غم الإل ق يكن فلم الغم سقطت وعشرين حمسا بلغت فإذا وعشرين حما تلغ 
يفليس زادت فإذا ذكر لبون ابن ا فضمحاض بت ا ضيكن ب إن فمحاض بت 
قلىزادت إذا فلبون بت فضا لمجا ا إذا فوثلاثن ا متكل حتى ئيء ادة اري

٠الضحل ة محروقحنة فضا فاذاكمجا وأربعن ا متكل حتى ئيء رادة اي 
فضاا كبإذا ف• ومتا؛ل إحدى كل حتى ئيء ادة يار ي فليس زادت إذا ف

زادتفاٍنا لبون ستا فضا بلضا فاذا وصبعن صتا تبلغ حى ثيء اريادة ى فلس زادت فإذا جدعة 
زادتفإذا الفحل حروقنا حقتان فضا بلجا فاءذا ونحن إحدى تبلغ حش ثيء اربادة ى فليس 



:٠١واّممل اكاي اكرض منط ددلما فإذا وعشرين ؤإحدى مائة نلغ حتى نيء الزيادة ز فلس 
الغاض()؛ال حنة حن كل وى لون ت ملما أربعن كل ى فكان كلها فعدت ثالث فرض 
ىفلمي زادت فإذا لون بمات ثلاث فيإ فيكون وعشرين ؤإحدى الإل تكون أن ذلك ؤإباة 

زيادماى فليس زادت فإذا لون وبنتا حفة ففتاا فاذاكمللما وثلاثن مائة تكل حى ثيء زيادنما 
ثيءزيادنما ى فليس زادت فإذا لون وبنت >قتان ففي^ا قملها فإذا وأربعن مائة تكل حتى ميء 
ومتنمائة كل حى ميء زياد*اا ز ليس م حقاق ثلاث ^١ فإذاكمللما وخمن عائة كل حتى 

بلغثمافإذا ومسعن مائة تلغ حى ميء زيادنما ى فليس زائن فإذا لبون بنات ارع ضا فإذاكملثما 
فمأا؛لغثما فإذاوعانن مائة تلخ حى ثيء الزيادة ش فليس زائن فإذا لبون بنات وثلاث حقة ضا 

ثلاثفضا ؛لغلما فإذا وتعن مائة تبلغ حى ميء الزيادة ى فليس زادت فإذا لبون وابنتا حقتان 
أنالصدق فعل بلغثما فإذا مجائتن ت؛إخ حى ثيء الزيادة ى فليس زادت فإذا لبون وبنت حقاق 
حيرالبون بنات حمس ؤإزكانت أحدها لون بنات حس عن خيرا ملما حقاق أرع فإزكانت بمال 

 u_ الادزكانالصنف المال رب عن أحد فإن ضرْ ^ل لرب محل أرام ولا ءمذلك له محل لا
هكذاكلم إ القانص قال ز المهان أعل فيععليه له وترك عنه أحد مجا بن مجا فمل يخرج أن عليه حقا 

المالرب ذلك وأعهلى المهان لأمل الأفضل الصدق أحذ وغثرها أربعاثة ش الفرض ف؟ه احتح مجا 
لبوزكانبنات وحمس حقاق أرع قم استوت ؤان الفافم، ر،ال فضله المال رب أحرج له ترك فإن 

ؤإنا الئافص نقال المال لرب يدعه فضل هنالك ليس لأنه ماء المنفن أى مجن ياحد أن للمصدق 
أرعوحد الاحركان ياحد ولر وحد الذي الصنف أحد الأجر محي ولر المحتقن أحد الصدق وحد 

فياحدالخقاق محي ول؛ لبون بنات حمس وحد فإن الخناق فياحد لبون بنات حمس محي ولر حقاق 
فوحدعائتن الإل ؤإذاكانت الفاض( قال ر •دءه ؤ"'ل ولا فرض هنالك ليس لأنه اللبون بنان 
ععهنلوكانت أن ز بثك ولر الحقاق يقاربن لبون بنات أرع فرأى حقاق وأرع لون بنات أرع 

فىلمس U يكلفه أن له يكن وم الحقاق إلا احد أن له آيكن الحقاق عن آتضل أما ز مض و١حدة 
ؤحقااحدها فاراد حق وهنالك وصفت لوزكا بنات ولوكانت رفال، إبله ز فريضته محي وهو إبله 

لأنهله ذلك يكن نإ للماكن محتدا اللبون بنات مجم وكان لبون بنت دون لأنما محاض وبنت أخدها أو 
أنله يكن لر عيب أو نقص ذوات أو مراصا الحقاق ولوكانت إ ل  ١٠رالفريضة فراق إل يصير حينئذ 
ومحاثرنافصن مجعا الفرض هما اللذان الصنفان ولوكان )فال( صحاحا اذاكاث لبون بنان إلا يأخذ 
ضللر ؤإن نلناْ ثنت حيث عن صعحاحا الصضن أحد من أعطيت ان ت له فيل صحاحا إلإل 
الفاض(ملأ،)قال واحذنا امفل هى اش اوالمن ، عليكه ورددنا اعل هى اش المن متك اخذنا 

أرعأو خص الصدفة كأن الصدفة عدد ءن الأقل إلا مجعيبة بعضها أو كلها معيبة الإل ؤإزكانت 
الصحيحمجن بمقى مجا وعليكر عندك الذي المحح محنلئ، ناحذ له قيل اثنتان او ثلاث والصحيح 

الأسفلالصحح او ، ءليك، ورددنا الاعل الصحيح ملأ، احذنا ؤالأ به جنح فإن مله صحيحا 
الإلؤإذاكانت الفاض( )قال صحيح عدد الإل وش . مريقا ، منللم، ناخذ ولا ، محنلن، واخذنا 
الماللرب فالخيار فحا يكن ب فإن ذكر لمون ابن مخما أخذ محاض بنت فتاا يكن فلم وعشرين خما 

نحاضابنة إلا ياحذ آن للمصدق يكن ب معا  ١٢٣حاء فإن يضة فر فهو به حاء وابم؛ا ثاء ؛اح،ا ياي 
•*وجودة وهى غثده فرض لا الذي الأول الفرض لأيا 





وصفتما ءل لأساكن ١^ ءل يا"حذ أل ول صب؛ة الإل العواروى ذوات ر ذلك أخذ أن 
المنإل ع ارتفوإذا درهما عشرين أو شاش ا،يال ;ب أعطى نا ع ارشفكنيا 
اربعالمال رب اعبى ّن ارتفع شد ه لوحب ا مناي التي المن فوق الخى 

شب—١٠ّت اه —اعمل—ف ثات؛ن زاد ا الثثنا ارتمع ان م درهما أربعن آو اه ثي
الدرهما عترين او ثاتن إلها انحهض ما ض ز منه أخذ \-نخفض إذا وهكذا درهما متن او 

يأخذهأن ادّنة به جاءت مما أوأتل أكر المنن بن ما فة تكون أن إل ذلك ش ينظر ولا يختلف 
العشرينمن الماكن عل أءل'ملا والثاتان درهما عشرين مهله أن اص للمنحل ولا الثانس( )قال 

ؤإذاكاناكاض(اآا )قال ب الماكن عل قدا أقل الدراهم والعشرون الماتن ولا الدراهم 
منهالماخوذ عل فيرد ميا ياع ماشية إلا مدق يكن لر ؤان وهكذا ومر ؤإل دراهم صدقة يل انميق 
اىمن للماكنن النظر عل وسح الغاض( )قال للساكن النظر ذلك كان إذا درهما عشرين 
المننحد فم -١١ عيب أو للونآا يا ^ن لا إبلا مدق ؤاذاكان القاض( )قال أخذ ا،لاثية أصناف 

كانتدرهما عشرين أو وثاتن أخذعا إذا فكان ءناا أمقل الى المن ووجد ا،لال ى وجبت الى 
ممااعل هى الى يالن له يتطؤع أن بن ا،لال رب خثر ، مما بعثر من خيأ درهما العشرون أو الثاتان 
الفضلالمال رُب من أخذ ؤاذا ( الئافص رقال هوخيرللمساكن الذي الصدق أويعهليه عليه وجت 

لأنبمغ أن لأوال ولبس درهما عشرين ناء ؤإن ثاتن ثاء إن ثاء أتما المال رب أعطى المن .ن 
 jبثا،آت إلا أعطاهما وئء وما الشاتان تيرت فإذا درهما أوعثرين نيرنا إن ٠ ئا-ين لحدث ا

أوث١مح من للماكن الأكر يعطى أن المال لرب والاحتياط الفاض( )قال درهما عئرين 
و"بمتالمح، المن ما يكن فم مما صدقة ما لرحل إل كانت وإذا القاض( )قال درهما 

ألأمإل من  ١rجا، محان  ١٣٠أوخرا إي أمثل ن بما جاء إذا ت نلت ؟٠١ الإلآل رب فقال ^١١ 
رقالمنه ويأخذ ينخففس أو علميه ويرد إل ى يرتح أن له وكان يقبلها أن للمصدق يكن لر .—١١ 

لهيتطوع أن ر-آا"إلأ كلفها والغم الثر من المن نحد ع إذا والخم للقر محالفة عدا ى والإل الفاض( 
ينخفضولا ويرد، يرتح أن ل فليس صحح ماشيته وى مجعتبة مما المن ذلك وجد ؤإذا مما ياعل 

نحال.الخم ولا القر من ويأخذ 

اكاْمخادفىالإلياب 

نمهمن أخذ غم وله المحر ب } إل لرجل محإذاكانت قال الشافي أخرنا تال الربع ضنا 
مااعل منه يؤخذ ولا فجذعة صانا ؤازكانت فثنية معزى غنمه فازكاث أصحية يكون محوزأن مما 

أوعوار ذوات غنمه ؤإزكات الثاض،( رثال منه فيقبل بأعل المال رب يتطؤع أن إلا دوبما ولا 
إلأنظر ولا أومعزى ضأن من أضحية أجزأت شاة أى إليه دفع إليه فالخيارما ل غم أولا مراضا 

لفلمس الخم صدقة فى نحزى، الذي المن فى أخذنما فإذا شاة عليه أن جاء إنما لأنه باللي الأغلب 
بعد: قوله ولخل ، الشرط جواب أين وانفلر المح، ز كذا الخ المصدق ؤإذاكان ; قوله )٢( 

مصححه.كبه وحرر. أونحوه، هكذا فهو عن محرف  ٠١هكذا و٥ 

٨



فأرادأومعزى ماعزة يعطى أن نأراد أوصانا معزى أو صأنا إزكانت وهكذا ( القافم )قال أكرمن؛ا 
اطهوياحذ اكانص( )الأو مه ثباتإ ّا1 جاء *اذا شاة عليه سميت |ءا لأنه منه تبما خانة يعش أن 

ؤانمنه نلت أصحية نحزيء بلده ثاء من شاة وأي ذلك يختلف لا أوكرامحا لثاما إبله ماكانت بالعدد 
كرامابل له ولوكانت مبل لر دوما ما جاء ؤان نلت خير أو بلدْ تاء ومثل ؛اللْ ■ضرثاء مجن بما جاء 

لمابكن ل( إبله ٠>، أدنى وهى الن تلك ولخثره له إل من بملتنا أن فأراد ب فريضة ما وجبت 
ابلببلدْ او بلده غير ببلد كرام ابل وله لثام ابل له لوكانت إياهاكا يعطينا ان عنه نحر ولر منه احدها 

بمدرمحم-،ا واحدة كل من وأخذنا بلده غير ببلد الى إبله ولا بلده إبل عن اللثام صدقة محنه ناحذ ل؛ كرام 
انإلا ماحقا منه ياحذها أن للمصدق يكن ب جدعة عليه يا وجبت ؤاذا الثافص( )قال  ١٠٠٠محا 

أونأىمنك احذها لا ; له قيل أولفحت يدرأحالت فلم وجبك الى السن الفحل صرب فإذا يتطؤع 
علك.انأد العيا أر نا وتردعل, السناناحذ أر ثنت ان ال', تلك م■  ١٥٢١٠٧

أنء!اوس عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان أحبرنا فال الثافص أحبرنا فال الريح أحبرنا 
الفاض()قاد بثمء وملم عيه اش صل الني مه يأمرز ب فقال القر يوفص اى جل بن مبماذ 

صلاش رسول بأر الصدقة أحذ معاذ؛نحا أن؛مون ويثبه الئاير( 1ال ) يضة الفر يبلغ لم  ١٠والوقص 
،شيثا  ١٠٠٠وملم عليه اش صل الني من اّءع فقال؛ ثلاثبن دون بما اى انه روى وفد ٠ وّّلم عليه إليه 

بنمعاذ ان امحاى ءلاوس عن فيس بن حميد عن عالك احثرنا فال الثاض اخبرنا فال الربع احبرنا 
وقالثيثا منه خذ يا ان فاى ذلك دون بما واى نة مبقرة آربعثن ومرن تبيعا بقرة ثلاثبن من احذ جل 

وسلمعليه النم صل الله رسول فتوفى قاساله القاه حتى شيثا فيه وصلم عليه صل.الق الله رسول من اسمع لم 
لقيمن علَكم.ة يلقه ب ؤإزكان معاذ بأمر عالم وْناوص الغافر( )فال جبل بن معاذ يقدم ٍان فبل 
منياخذ ان امرمعاذا وملم عليه الق صل الني ان روى وقد علمت ما الممن اهل من معاذا ادرك ممن 

انمجنم مضوا عدد عن امحن اهل من واحد ضر واخبرني الئاض( ؛تال ) نة ماربعثن ومن نيعا ثلاثن 
بعضأحبرنا فال الشافعي أخثرنا فال الربيع أحبرنا طاوس روى ما عل البقر صدقة ُنإم أخد معاذا 
بصحيفةدعا العزيز عبد بن عمر أن سلامة بن ٢ ١ نعم؛ عن سعيد ابن ني عن والأمانة العلم أهل 

ومحاكلبح ثلابن  ٠۴^"^،فإذا جل بن ساذ إل وّامكب؛V غيه اش صل ايى أف رعموا 
.ناخذ وبه ، خلافا العلم أهل من لقبه أحد بين فيه أعلم لا ما وم ( الفاض قال ) (( مة أربعثن 

البقرصد،مح تقرع باب 

فإذانع فما بلغيا فإذا ثلاثثن نلغ حتى ثيء ايقر ر يس ; تمال النم رحمه الفاض( )قال 
زيس م الفاض( نة)قال مبقرة ففتها ؛لم١ا فإذاأربعثن تبلغ حى ثى. الزيادة ش فليس زادت 

ولر، غيرهاء من سلام، ابن آخر، بعض وى النسخ، بعض ى كذا سلامة، ابن فوله: )١( 
٠اه بيدنا التي الكتب من غثرْ ولا ند الى عليه نعر 



يإذاممن نلغ حى ثيء الزيادة محر لس م ■سعان فنيا يلجا فإذا متن ملغ حى شء الزيادة 
ىليس م مسنتان فضا بلجا فإذا يانن تبغ ُحى ّىء الزيادة ل ليس م ونبح مسنة فضا بلجا 

فإذاعائة نلغ حى ثيء الزيادة ى ليس م اتثعة ثلاثة فضا يلجا فإذا تعن تبلغ حى قيء الزيادة 
ونحمسنتان فضا بلتغها فإذا وعثرة ماثة تبغ حتى ّىء الزيادة ي ليس م وتبيعان مسنة فضا بلجا 

للماكنالعض احد أن للمصدق جعل ؛لجا فإذا وعشرين ماتة تبغ حتى قيء يادة الز ى يس لم 
عنالصدقة احد الأحر محي وا! السنن احد وحد ؤإذا فى'الإبل فلت ضسناتكا اوثلاث اتثعة اربعة 
البقرصدقة هكذا م فرض، ما منان له احنمعت إذا يختلف لا الإبل ز تلت وحيكا الي الن 
إليهتاهت ما إل تتناهى حتى 

^١١١صدقة باب 
اشماء إن أذكر ما معي الغم محدقة ل وملم عليه الد محل الد رمول عن ثابت الغاض( )قال 

زيادماى لمى م نام فضا أربمن فإذاكاث أربعن مغ حى صدفة الغم ز بس أن دم تحال 
تبغ،اثىحن ثى، زيادنما ز ليس م ثاتان فضا بلجا فإذا وعشرين محاحدى 'اتة نغ حى ثيء 

قضافإذاكمجا ثاْ اربماتة تبغ حى قيء زiادت٠١ شاْتملمسفي فضا ^١١ ءإذا دثاْ بماْ 
حىالزيادة ى ثيء ولا ثاْ محاثة كل فني فتعد هدا بلغت فإذا الأول فرصها يسقط م ث؛اْ ارع 
المنيختار أن وللمار الماثية رب بمض ولا تفرق ولا الغم وتعد شاة ضا تكون م خري *الا ٣، 
واحدة.١^ إذاكانت الغم حثر من له وجبت اش 

مش وخذ م المن ياب 
أنأيه عن عاصم شربن حدثنا ثال عيينة ين محميان أخثرنا ؛ال الثافص أخثرنا قال اإر؛ع أجرنا 

بالخدىآ ر علتم فاعتد مصيفا ، ر فخرج ومحاليفها الهلامحا عل الد عبد ين محميان ايا امحتعمل عمر 
اعلم ١١: فمال عمر لقي حى فامسك منا فخده يالخدى عليتا معدا ازكتت( له: فقالوا مجنم ياخده ولر 

يالغدىعليم فاعتد I عمر له فقال ٠ منم ناحده ولا يالغدى عليم متد انا تفللمهم انا يزعمون امم 
الدرذات ُلأ الأ:ض ُلأ رى مم لاآخذ : لم وقل دْ ر راص ا ,رُح اس بص 

وحيارْ)قالالمال غداء بن عدل فدلك والثنة والخدعة انماق وخذ الخم فحل ولا الأكولة الثاة ولا 
عاليهاش صل الثى أن ُعى ز وم والثنية الخدعة محي أن نقول ؤتمذا تعال الق رحمه القاهر( 

فيقولامحر ومعل من أحد أنه معقولا ؤإزكان الفأرة مص ولا الخعرور  ٢٤٠من الصدقة ياحذ لر وملم 
واش— وهو الغاض( )|ال أصحية محوز الى الشاة فتجزي الخم ومعل من الصدقة توحد 

لوكلاهما ، والفاء بالنون ٠ مصنفا ٠ بعض وش ، النسخ بعض ى كدا ، مصدقا ت قول )١( 
الرواية.صحة عل والدار ، صحيح معي 

.غذاء ، وحمعه ٠■ الخالة — I كغى ، الخدى )٢( 
للدحتعد الممينة ; والأكولة الحامل. ; والماحص . ^٠١ يتبعها الشاة ، كحبل ت الري )٣( 
مصححه.ّممبه امحر. رديء ر نوعان ، الفارة ومعي • الخم بفم الخعرور، )٤( 



ثاة.اسم أطلق ب أجزأ أصحة أجزأ فا ثاة مإ ثيل إذا •،عقول — أطم 
اخلفتإذا ١^ اب 

منأريع مضها أجناس  ١٠٠٠وكانت الرجل غب اخلفن فاذا تعال اش رحمه الثافم( )لإل 
ماخير احد واحدة رإنكا؛ت امفالها من ولا اعلاها مجن لا اجنامها وسط من اكدق اخذ مذنر 
الأوماطمن اخذ أعلم واش أكنفوا، أووسطها \ي خثرالخم محإزكان الفاض( له)قال عب 

أخذتياسا اعل تطوعت إن : الخم لرب تال له وحن الى الن الأواط ى محي ل؛ فان الخم من 
ثنيةمءن وصفت مما نوخذ والوستذ الأدنى *ن احذ }ب وّهل ثاة ممثل نازي أن تتهلئكلفتك ل؛ ؤإن 

وممعليه اث صل اث رمرل لأن  ١٣٠أعل كلها الخم إذاكانت  ١٣٠أعل أنآخذ معي ؤاءا وجذعة 
بجونٌا سكل *وأمل ما الأُوال وكراتم ٠ أمالهم د؛راثم راياك ممدنا ممه حن حل ن لعاذ تال 

ؤانثاء احإ مجن المدق خذ يا قيل فقد سواء ومجعزى صانا النم ؤإزكانت ابثافم( رثال اصحة 
شهولا حصته بقدر ركل اخذ أن والقياس الفاض( الأك؛زرءال ر أمأخذ إحداما كانت 

الخممحالف البقرلأ وعكذا الفاض( الز)ةال وليسكذلك الزى اشزر بن الضان ارملأن ،ذا 
أجاسور وعرابا بخا الإبل كانت فإذا الفاض( )ثال ودربانية را، وعرايا حوامص كانت إذا 

أخذأصنافها بالأكرس باخذ قال فن  ١٣٠صدقتها ؤإزكانت محتلف فلا اك؛ صدقما فكانت محتلفة 
إلاويرد يرتفع ول؛ ينخفض ٢ المائية رب كلفها له نجب اش الخن الأم j بجد ل؛ فان الأم من 
ورالشافص( )قال عوأكرفلأ الذي الصنف غير ى فأمجا فيرد، أويرضر الأكرمجنها ى ينخفض أن 

وعشرمائة نوى عشرمهرية والإبل محاض ابنة له فكأنهكانت بفم أخذها بقدره كل ش ياحذ يال 
خمىبقيمة ذكرا لون اوابن محاصن بنت فياخذ خمن نوى نجدية وخمسي خمن نحى اؤحيية 
بلامنها الخير ر فيعهليه المال رب نفس تْليب أن إلا نجدية واحدة وخمس أرحية وخمي مهرية 

الصنفر الصدق أخذ عيب الخلقة أوالقرأوالم الإبل يعص ى فاذاكان الفاض( قيمة)قال 
فزعمالمار عن غانية غم لرجل ؤإذاكانت الفاض( )هال عيب له ليس لأنه فيه عيب لا الذي 

ركلأو الأم دون ص ادى ص أو الأم ر يأحذ أن الماص وصال محمربه اش الخم دون أما 
إذاكانتوهكذا وارتناعيا انحفاصها عل صدقه عددها عل صدقه إذا تصديقه الماص فعل بقدره 

مجتهاالمأخوذ وقيمة بقدرها وصفت صدقتهاي أخذت هكذا محتلفة والخم وجواميس ودربانية عرايا البقر 
•المم إل والضان البقر إل والحواميس العراب إل البخت ويضم مجما صنف عددكل در قر 

_ى الزيادة باب 

ربالصدق جبر الثنية فوق كلها شاة أربعون لرجل ؤإذاكانن تعال اش رحمه الحافص( )فال 
فيقبلهامجتها شاة فتعملي يتهلؤع أن إلا صالا إزكانت أوجذعة مجعزى إزكانت بثنية يأتيه أن عل المائية 

القاموس.ى أّنمةكذا ولها وجلودها أظلافها ترق البقر، ر ضرب بالفتح، الدربانية، )١( 
مجمححه.كنه 



وهكذاالغاض( )؛ال غنمه ى ضلا ترك ص غنمه غر من عليه بمب ما اذاكلف لأنه أكل لأنإ 
عللفضله له ليس لأزكلهذا أومابح أولما را، محاضاكلهاالزكاة ما وجت الى الخم انَكانت 

 L. الىالخم إن'كانتَكل زكذلك الغاض( )قال الموس لفضل تيوما إنَكاث زكذللد له بمب
تهلئوُنى يديه ى مما بش يتْلوع ان إلا عليه وجبت اش الض اَكوإةكالف الزكاة ما له وجبت 
نقصذات منها اءألاه يان عنه هبك نقص ذات غر عليه وجبت الى المن فوق يديه ى مما فاعطى 

لرعليه وحت صن من أكرممة نقص ذات أعش فإن الفاض( )قاو منه يقبل لر صحيح وما 
ليسلأنه محال يقبل يلأ تبا يكون أن إلا صحية جاز إذا وتبلت صحية نحز ب إذا نقص ذات يقبل 

وجبإذا فانه حملة ى إلا يخالف لا البقر ى هذا و٠^كذا الغاض( ذكور)قال الخم ض زى 
فرصهافاذاكان تبح مكان إذاكان تبح مجن حيرا إذاكان عنه أجزأ ثورا فاعهلى والبعرثثران نة معليه 
احرلأن الكاتب من حتلآ وهذا تبح نة ممكان أظن الربع ثال ، ذكرا مكاما يقبل فلا الإناث من 

الصدقبان العي *ذا ى والبقر الغم *تخالف الإل *آٌا الغابؤ( رقال تبحر نه مل يدل الكلام 
.وخذانش؛( بب ذم؛ اءش بقرمحإذا ولا غم ذ رد ولا ويامحد اوالمقل ويرد الاعل المن ثاخذ 

ممااعل عى ادى ماشيته ى ذللث إذاكان ذكر وجب إذا وذكر اش وحثت إذا انش منه ويؤخذ منه 
تْلوعومجي مما بعل ذكورا كلها ماشيته تكون أن إلا أنش مكان ذكر يؤخذ ولا الصدقة ل بجون 

منهقبلت نقص ذات غير وجثت اش المن فوق يده ل مما فاعطى 

الممصفياس
ربه'كانعل يعد ب الخول بعد نتجت فا الخول علتبما فحال شاة أربعون إذاكانت الشافص قال 

عددتهعين ولوبهلرفة الخول قبل نتجت ما الال رب عل ويعد رقال( بعده أو الصدق يأى أن قبل 
رقالشاة أربعن واخره الحول أول ل تكون حتى الاثبة يصدق ولا الفافص( رقال اتاشية رب عل 

قولوالقول الماشية الاشية رب بملك يوم من الحول إل أنظر ؤإمما الصدق قدوم أنفلرإل ولا الثافص( 
لراوبعده قبله او اورجب الأول اوربع صفر الائية وحول انحرم ل الصدق خرج *إذا ا،لا'لمة رب 

^(١١٠١^^رقال عما يالأداء الماشية رب يتْلوع أن إلا "حؤلها يكون حتى ثيثا الاشية رب من ياحذ 
الثافص(رقال لحؤلها بمب إمما الصدقة وان سبيل الصدقة به نحب مما ليس الصدق أن بن وهذا 

صدقتهيودى أن الاشية رب فعل يفعل لر *إن حؤلها ل الصدقة منه يقثص مءت الصدق به ويوكل 
ماتتم الحول بعد فولدت حول ءلي٠١ فحال الخم مءن أربعون لرجل فإذاكان الغاض( رقال لحولها 

ولائهاعل بجول حى محإزكروا أولادما ل علبه صدقة فلا صدما يودى أن بمأيه وز الأمهات 
اإولأدقثلإذاكان تعدءليهاولأدu وامما الخولقبل-Lدط عنيا ح١ل اذا ب واولأدئكالماثدة الخول 
ار؛عينالأولاد فإنكان الأمهات موتن م الو'لآدة واذا'كات الثاض( )ءال !لخول 

لو'كانتالصدقة غه نحب لا مما وهى حال الحول لأن ما صدقة فلا أربعن تكن لر ؤإن الصدفه ضبا 
الحول*ل *تنانحت الصدقة مثلها ى محب لا غ؛ لرجل ولوكاث الفاض( )قال أنفسها الأمهات 

اللنذات وهى B لبون ١! جمع ، اياء وسكون وكرها اللام بفم ; اللن متابع. أو لنا أو )١( 
,مصححه الكةكتبه كتب ى كذا . ولدهايتبعها الى الشاة أو للبقرة متع جمع • والتابع 



أربضممت يوم من الخول عليإ بجول حى ب صدثة ولا صدثة ثيإ يكن لر أربعون وهى الحول فحال 
الصدقةفيإ غب لا غم إل فضمها غنا لوأفاد وهكذا ( قال ) أوأكر أربعون وهى الحول عله ؤبجول 

بالخليعد ولا ا القافص رقال الاربعن افاد يوم من الحول عبيا بمول حى الصدقة فتها عليه بجب لر 
أقلاذالكنت قاعا فصاعدا أربعن الغم أصل ويكون الحول تبل الخل يكون بأن إلا اااشية رب عل 
؟ايستقبل م أربعن بالخل يم حى بالخل يعد ولا الصدقة فيه مما الغم نكن وب  ٢١١أربض من 

أنفأمكنه الحول ^١ فحال شاة أربعون لرجل فاذالكنت ( اكاهى )محال أربعن ثن يوم من حولا 
شاةمجنيا ماتت حى يصدقها آن ممكنه ولولر شاة فعليه آوبعضبا ٠اJكتكها حتى يفعل وب يصدقها 

مالحول قبل أربعن فنتجت ثاة أربعن الغم فاذالكث ثاة أربعن من أقل لأنه اإب١فى ى ركاة فلا 
هكذاإبل ى هذا أولكن ؤبيمة حدى وبن ييمة أو حديا أربعون وهى المصدق وحاء أمهاما ماتت 
واحداهدا مجن صنف كل من أحذ عجول وهى الصدق فجاء بفر ش أو فصال وهى الصدق فجاء 

البقرغذاء ز ؤإزلكن واحدة إلا يكن لم ؤإن أنى أحذ وذكور أناث الغم غذاء ى فازلكن ، عنه 
لمؤإن أنى أحذ أربعن ؤإزلكتت ثلاثن لكنت إذا واحدا إلا يكن لم ؤإن ذكرا أحذ ؤإناث ذكور 

فانكا:تكالهاواحدة إلا يكن ولولن أنثى وذكورأحذ إناث الإبل غذاء فى ؤإذلكن واحدة إلا يكن 
وانتانش اديت نئن ؤإن احدها مثل بذكر فاثت ثنت إن المال لرب وقال انى الإبل من احذ إناثا 

ىتكن لم إذا الصدقة عنه تبهلل لر فكيف قاتل قال فان )قال( تبع فتيا إزلكن بالفضل متْلوع 
عاليهعددت إذا الصدقة ى غب الى المن تكلفه لم اوكيف الصدقة فتيا وجثت الى المن ماشيه 

عنهأبعلل أن بجون لا القولن من واحد عدى بجون لا تعال اش ناء إن ! له قيل بالكبار عدل بالصغار 
أحذىوأعا الصدقة فيين بجب الأعهات مع كن إذا العدد ى الأمهات حكم الصغار وحكم الصدقة 

دعل؛ بل إذا انى نل ُن اعلم واش عدى يموز ولا يموز ان فابعد غنمه ز مما اكر هى منا منه 
تل قيل انه عقلنا فقد والثنية الحذعة وحذ هذا عن واحفض الغام وفحل الدر وذات والماحض الر؛ى 

بنالعدل وحذ تدع مما ادني ماشية مجن وحذ ودونه محنه حثي عنده ما لكن إذا منه تاحذ مما حرا دع 
شاةفكلفته درهما عشرين نوى بيمة أربعون عنده لكنت فإذا والثنية الحذعة وهو والكبير الصغير 

أنيثبه مجا حذ ل قيل ؤإمما ءالهلكه قيمة أحذت بل مجاله من عدلا احذ فلم درهما عنرين تسوى 
عاونييت تاحذها أن موجودة الثنية إذالكنت أمرت فقد قال فان أربعن ماله؛ذالكن عشر رع يكون 

جعروراممر فاذالكن الفأرة مصران الحعرورولأ لأآحذ أن وأمرن م ت قيل منيا؟ هوأصغر 
أحذتؤإمما مجته هوحير ما ممره ز ولولكن منه احذ كنت ما ألكشه ولم مجنيا أحذن ، فأرة ومصران 

فلاكوتن أمهاما أن غثر أمياما عل بالحول ما وجبت قد الصدقة أن اليم ى وجيما إذا الثنية 
منالحعرور أرذت بردى  ٢٢١وبجل جعرور لرجل ولولكن الحعرور ههنا فهويخالف ميت ى صدقة 

منلعشرين حص ُن تاحذ قائللكم٠ قال فان الفاض( )قال الردى مجن البردي وعثر الحعرور 

يدةمز (( ولمرا قوله الواوى ولعل الشرط جواب أين وانغلر ، النسخ ى الخكذا ^ ٠١١تكن ولم ( )١ 
.مصحمحه النساخكتأه من 

جيدالحجاز ممر من صرب أو الرأي، يشبه امحر، جيد من فسكون، بضم : الردى )٢( 
.مصححه كتبه ٠ اللسان ى كذا ٠ مروق 
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عددهمإل ينظر ولا الواحد صدتت فصدقوا واحدة ث1ة •مم أحدت ئاة وعشرون عاثة لهم لوكانت 
الخلط،مال من ثاتن الساكن تنقصوا يدا قالوا ؤإذا ( الئانس )قال مجمم واحد كل حصة ولا 

وأكرثلاثة بن ثاة أربعون لوكانت يقولوا أن إلا بجز لر ثياه ثلاث فيه كان مجالهم لوفرق الذين الثلاثة 
فيصدقأقول و-آدا القافص( رقال الواحد صدقة ، liaJUJ؛صدقوا لأنم محدقة نيا عبيم كان 

لوأرأبت والخاثط الزيع ى الخالطا، زكذلك وامحم والفر الإل الماشةكلها فى الواحد صدقة الخلطا، 
وإزكانتV الصدقة ب اماكانت اوصق عشرة إلا فيه ليس إنسان مائة عل محزئة صدقته حاتهنا ان 

نرثكل وى صدقة مدا ى الئاس( )قال أوض حمة تبلغ لا ممره من سمم واحد كل حصة 
الخدينمجض الخكلاء ش قلت وما الثافص( قال ر حال بكل اوص حمسة حملته بلغت إذا مجدقة 
مزأحميا فال الثافس أحبرن١ لإل الربع أححمبا الز أهل من وثثدْ رباح أنحا بن، عطاء *ول م قه 

نقالثاة علهم فال ثاة أربعون لهم يكون الفر عن ءهلا"ء مألن، فال جريج ابن عن حالي بن 
ر(الصدقة حشية مفرق بن بجع ولا بمتمع بن يفرق لا  ١١الحدينا ى فز فقد ناو نال فان ( الثافم 

شاةضا يكون أن يسمم جمع إذا حثية ومائة عشرين ى ثلاثة بن يفرق لا قلنا مجا عل يدل فهدا قيل 
وثاةثاة مائة له واحر شاة مانة له ورحل  ٢١؛متفرق بن بجمع ولا ثياة ثلاث فسما فرقت إذا لأما 
ؤإذائاة أربعون فإ ورجلان ثلاث ضا احتممن،كانتا ؤإذا ثاتان ضا كانت افتراقها عل تركا فإذا 

وهىأحرى وحشية الصدقة تقل أن الوال حشية فالخشية شاة فسما اجتمعت ؤإذا ضا ثى، فلا افزقن، 
علنقركلأ أن فأر الأحر من الخشية امم 'أول سما واحد وليس الصدقة تكر أن ا،لال رب حنية 
مجنوماكان فوله وأما ا الئافص رقال متفرقا صدق متفرقا •إزكان محتمعا صدق محتمعا ؤإزكان حاله 

سماواحد كل غم وتكون شاة مائة للرجلن يكون إن ^عة بالسوية بخا بتراجحان قاما حليطن 
المأحوذةالشاة قيمة بنصف حليعله عل الشاة منه الماحوذ فترجع أحدهما غم مجن الشاة فتوحذ معروفة 

السثلث له رجل غم من مأحوذة الشاة كانت فان واحد غنمها عدد كان إذا وغنمه غنمه عن 
شريكهوم غنمه عن الماحوذة الشاة قيمة بثلش شريكه عل الشاة منه الماحوذ ريع ثلثاها ولثريكه 

معاغنمها ى ولوكانت الثافص، )قال غنمه عن أحذ  ١٠حصة فغرم شريكه غم عن أجب ثلمحا لأن 
الشياةالثلاث قيمة بثلى حليعله عل رجع الغم ثلث له واحد غم من الثلاث فاحذت شياه ثلاث 

عنفثلثاها مجعا احدت الثلاث الشياه ان وذلك ب شاتن بقيمة عليه يرجع ولا غنمها عن الماحوذة 
يكونأن إلا أحد الخلهناء صدق يصدق ولا ( رقال مقومة لا محتلملة عنه وثلما حليهله 

الرحلانيصدق إنما لأنه المنفرد مجدقة السلم صدق ملما نصراني حالط أن قاما معا ملمن الخليمنان 
)قالفلا عليه صدقة لا ممن أحدهما إذاكان فاظ الصدقة عليه ممن معا إذاكانا الواحد يصدق كا 

ؤإذاكاناالفاض( )قال مكاتب uل ز صدقة لا لأنه حرأ مكاتب خلْل إن وهكذا الفاض( 
علهاضا وكانت مواء غنمه،ا ولوكانى ( الثافم )قال وصفت ضا'خا فالقول صدقة علهما حليطن 

سماواحد يرجح لر *تقاربه الماحوذتن الثاتن قيمة وكانتا شاة سما واحد غمكل مجن فاحذين، شاتان 
ثلث،لأحدهما ولوكانن، الانفراد عل لوكاننؤ غنمه ى عليه مجا الأ منه يوحد لر لأنه بشيء صاحبه عل 

،والوجه ، النساخ من محرفة أو زانية الواو ولعل ، بيدنا الي الأصول ى ورجركذا ت قوله )١( 
مصححه.ي الخ جل رى 







عبيامحل ار فاثدة اوازكلها الحول عبيا محل لر فاثلة مضها أوان نحوال أوأما اصرعاها أنه أو ءندْ 
ناهيانعليه شهد ؤإن منه نل م وجل عز باش أحلفه حاز،كذبه يان شيثا من؛ا ياحد ب الصدقة حول 

فاذاباءيام1 الغم هذه أما يشهدا حى الناهيين ثهادة تقبل ب وامحرها السنة أول عن شاة مجائة له أن 
مجافاذاكان مرفه لا شيء ومما بمنه نعرفه ثى، ملما أوقالا هذا عل يثبتا ل؛ ؤإن الصدقة منه أحد فغلا 

لأنهالصانقة منه ياحد لر الصدقة قيه نحب لا مما ؤازكان الصدقة محنه أحد الصدقة فيه نحب مما يعرفانه 
عليهمحب ولا اكدق ياتى حى الحول أقاد التي عل محول ولا أحرى يفيد م يعييا عم له يكون قد 

وحنول؛ صدق اشمذلما ك؛ بعيا قد ؛ فقال ؛ميا ماثة عل الشهادة قهلعا فان ا رقال الصدقة فحا 
رقالوالبقر الإل وهكذا ( الثا،هم قال الأحر) الشراء اشراه؛ يوم مجن حول عبيا محول حش صدقيا 

الث1ءهم()قال ذلك عل نزد ول؛ الصدقة منه أحدت عليه ظهر ك؛ صدنه الرحل غاى ؤإذا 
الوالؤإزكان به قلنا ولوثت لصدقنه الغال ل وشهلرا الصدقة توحد ان بالحديث العلم اهل يثبت ولا 

يضعهالا ؤإزكان عقوبته عن فيكف الحهالة يدعى أن إلا عقوبته فله ؛راضعيا الصدقه يفع عالا 
•بعزرْ أن له يكن ب مواضعها 

المدقتفه نحب الذي الوقت اب 

الصدقةكلأحد قال شهاب ابن عن معد بن ابراهم أحر؛ا قال النافعى أحرنا قال الربيم أحرنا 
فيهاختلاف لا مما وهدا ز الثافعى إدريس بن محمد قال ر وملم عليه اش صل اش رسول من منة عام 

أخرناقال الشافعي أخرنا قال الربع أخرنا الأرض محرج مما ليت وغرها ماشية صدقه كل ى علمته 
عقبةابن عن مجالك اخرتا الحول عليه محول حى ركاة مال ل نحب لا فال عمر ابن عن نافع عن عالك 

الربعأخرنا( ) الحول عليه محول حتى ركاة مال ش ياخذ بكر أو يكن ل؛ قال محمد بن القاسم عن 
إذاقالكت أبحا عن قيامة بنت عائشة ص حن بن عمر عن مجالك أخرنا قال الشافعي أخرنا قال 

فيهوحثت مال من عندك لأهل ! مالي ءهلال عنه أقبضن عنه تعال اش رصي عفان بن عمان جئت 
الربعأخرنا a ح إلّ دفع لا، : قلت ؤإن ا،لال ذلك ؤاة حمطاق أخد'ص نعم قالت فان الزكاة؟ 

معاوية)قالزكاة الأعطبة أخد.ن عن أول قال شهاب ابن عن u^، أخرنا ئال الشافعي أخرنا قال 
منالفيء عن يؤخذ ل مجا هو ؤإمما قال( ر الحول عليه محول حى فيه ركاة فلا فائدة انمناء إ ١لثاءهم 

فيهوجبل لرجل محال الثافاى(كل )قال إلحم يينع يوم مملكونه فامما الملمن إل فيدفع المشنك^٠ن 
الزكاةفان الأرض أنثت U إلا حول مالكه يد في ءايه' محول بان عليه فيه نحب فامما ازكاة 
ادنالمعمجن الأرض من خرج ا موكذلك ويصلح الأرض من بجزج حن مه نحب 

الصدنءتيبحث ان الوال عل فلأٌب ال( نقاز الزكمجن إلارض ل د وجا وم
إقال ز اتلمم ًدقُلمم خذون ا فيالحول حلول مجع الصا_قة اهل فيوانؤن الحول قبل 

أوشتاءصيف ى اخرم عندماكان ياخذوما السعاة رأيت وكذلك اخرم ى يأخذها يكون أن وأحب 
اشالأهلة بغر وتنرا جعلنا الصيف عر ؛اشهرها أدرنا  ٢١٠نالوا ولا معلوم شهر لها يكون أن إلا بجون ولا 

كتبهء باشهرها ٠ فوله ى والباء ا( أدرنا » همزة بن بالحثع النسخ ى •كذا بأشهرها أدرنا )١( 
مصححه
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الصدقدون بالخول إلا ف انمدتة تكون أن محوز ولا )تال( مواتت ونمال تارك اش جعلها 
نتجتالصدقة مه نحب مما الماشية ؤإزكانت الناقص( )قال الحول عبيا حال إذا المصدق وياحدها 

وعدمعها نتاجها حب بملرغة الحول مضى نل نتجت إن وكيلك معها نتاجها حب الحول قبل 
أنل  Urwولا الثافص( )قال الصدقة قبض العدة تنقص ولر الحول حال فإذا بالنتاج المار علهم 
ؤإنالحول بعد قدومه إذاَكان معه أو وقبل الحول بعد نتج مما الصدق علهم يعد ن علهم بجب 
علالحول حال ؤإن ٠ ذلك عل يمر أن أرى ولا ؛ له إلل فهوأحب عليه يعد بان المال رب 7آا تهلؤع 

لفإن صدد,ا يخرج أن فعليه ؛اخدما فلم المار عنه فتأخر الصدقة فيه نحب مما ومجاشنه الماشية رب 
شيثا^١١ ذم إن وكيلك إ الناقم قال ر يوليه حم الصدقة من لها لما فهوضامجآن له وهوممكن يفعل 

رقالحولها ءليإا بجول يوم عددها عل الصدقة منه توخي حش به عليه يعد ان فعليه باعه او وهبه او 
٥٠٠٠ياخدها أن وقيل بعده أو انماتمي قدوم وقبل الحول علب١١ بجول بعدما باعها إن وكدللن، ( الثافص 

ماالحول بعد اقامت وقد موتن، م المار عدما لو وهكذا )قال( الصدقة فث١ا علته كانت، 
مااحتمع فإذا مراضعها يضعها أن الماشية رب أمحكزإ وقد إياها قبضه فنرك فيه يقبضها أن الماص 
ولار-را يفعل فلم ءكانرا وضعها الماشية رمح، وممك>ن مكانه قبضها الماص ممكن وأن الحول من وصمن، 
ناضمن الحول عليه حال ما ذاك يكون محيلهاكا وعليه الماشية رب ض،ان مجن فهي فهلكت، الماص 

عندينحون ولا ( الثافص قال ) الزكاة فيه فعليه منه هلك محيي - يفحلي فلم محوصعه بمعه أن وأمكنه ماله 
محافينبهمي قبضها يل أن إلا معي للمصدق ولمس يالحول نحب، الصدقة أن المنة لأن القول هذا إلا 

أخ؛رنأالمافعيءقال أخ،رنا قال الربع أجرنا •٠ المنة رأس ع يقبضها حم بممرها أن محن وصفتا 
ىعلها يبعثان ولكن مثناة الصا.قة يأخذان يكونا نأ وعمر بكر أيا أن ثهاب ابن ص سعد بن إبراهم 

منةوٌُام عليه الند محل الله رمول من عام كل ى أخذها لأن والعجين والمن والخمسث.، ب الحل. 
نحساالزكاة أن وملم عليه الق صل الند رسول ستة أن ض علمته أحد بى اختلاف ولا ( الئافص )قال 

بالصدقالصدقة تكون : قال ومجن الحول ٌن را؛ الأرض أخرجت ما إلا احلال م>ل وغثرها ،لابة اض 
نحبلا ان او،نتين منة الصدق امتاخر إن ولزمه انحلءقة غير الحول مع وجعل المنة خالف والحول، 

أربعونلرجا ؤاذاكاننح )قال( رارا لا واحدة مجرة أخذها قدم فإذا يقدم حم المال رب عل الصدقة 
ؤانشاتان ب فعليه شاة زادت ؤإن شاة ب فعليه شيئا تزد ولآ اعوام ؟١١ مجر حى يصدقها فر شاة 

الصدفةفيه نم—، ي فضل شاة لأزكل منن أريم  ١١٢محرت إذا مياه أربع ب فعليه شياه يلاث زادت 
منةزكل يولك، أن يد نز لا أربعون لوكانت، إلى وأحب، الثافص( )قال شاة ^١١ أربعون بقى تم 

ولوكانتالئافص( )قال أربعون زكلها ر أحوال  ١١٢١۶حاك وقد أربعن عرن ينقص ل؛ لأنه شاة 
ماتم واحدا ولدت وقل ث1ن حول ءلت(ا حال م يصدقها فر حول عل7اا فحال ماة اربعون عنده 

عليزائن لأ-؛ا وشاة أربعون أن١١ نؤ شاة شاتان ففث١١ أربعون ور ثاك حول علها وحال الواحد 
أداؤهاأمكنه وقد يولها وا فضمها للزيادة الصدقة ب وحيت بعدما الرائدة الئاة محاتت، م أربعن 
أوالحول ٢، اخرها ني وحدها م المنة أول نر فقالت، شاة أربعون لرحل ولوكا'ت ( الثافص )قال 

لانبماشاة لها عام كل ض ادى شاة خمسون وص احرالأ صلتؤ لو وكذك ركانما عليه ؛عدْكانتإ 

.مصححه كتبه فتاهر. هو ي ا( نحب، أا بقوله متعلق بالحول أي ، الحول ُان ! قوله ( ١ ) 



البقرى مكذا وهذا )قال( ئاة مما عام كل ز أدى أحذها م غصعا لو وكذلك ملكه ش كانت 
نعااش الثاة لأن حكيا أنما أحدهما ثولأن الخم ر زيضلما اق الإل وى  ١٣٠زيفيا الى والإل 

عنحمس زكل ان والثاف ، القولن اثبه ويذا نتعا يما يات لر إن ملما نيوحد بعير ملما يباع قابإ رز 
وعشرونحمص لرجل ؤازكانت قال، ر شاة حول زكل ثياه ثلاث أحوال ثلاثة عليما حال الإل 

مالثانية للمنة ثياه أربع م الأول للمنة نحاض بنت أدى أحوال ثلاثة يده ز عليما فحال الإل ثن 
حفتنالأول نة للمأدى منن ثلاث لها مضى وتعن إحدى إبله ولوكانت ، الثالئة للمنة ثياه أرع 

ثلاثةعلمعا فحال وشاة شاة امحا له ولوكانت لبون)قال( ا؛نى الثالثة نة وللميون ابش الثانية نة وللم
تركولوكان )قال( شاتان الاحرتن النتن مجن واحدة ولكل شياه ثلاث منة لأول فيما كانت أحوال 

الغانيةوالغم لخولن الأول الغم صدق احر عاما الأول وصدقة صدقلما وترلث غنا أفاد م عاما الصدقة 
.واحدا عاما صدقثما عليه وجبن إنما لأنه لخول 

بميرطنحلط ١^ اب 

عالأولاد تعد ب فولدت فلباء فنزنما غم لرجل ولوكاث I قال الثافص أحثرنل قال الربع أخثرنا 
زكذلك/الظبا، فى )كاة لا لأنه ياة قعا يكن وأ'ملم تكون،اثة حى ولومأولأدu محال أُهانما 
أبهللمتفكيف قيل فان ، ؛ i-jفلبا، حالعل وهدا صدقة ملما يوحد لر فولدت تيوس فزنما جاء له كانت 

للفرسأمهمت صا ، طلقا ام ام هده ض يغ ولا الزكاة ام ز قيل إنما قيل لهعا؟ م حق 
ثوراو انسية بقرة وحني ثور نزا إن وهكدا )قال( أوأمحه فرّا أيوه لذغلكان أّهم ولا لقتال اى 

نزاولو الفافص( )محال يدمحه أن للمحرم يكون ولا أصحية هدا مجن شيء محور فلا وحشية بقرة أنى 
بقرةجاموس نزا لو وهكذا  ١٠غنمكللأنما الصدقة نتاجها ز كان فنتجت صائنة ض أو ماعزة كبش 

ترىألا يقركلها، لألما نتاجهاكلها ق الصدقات كانت يختية أوءر.ف عرية بخى أو جامؤمجة ثور ,أو 
البقرمع الخوامجيس ونصيق الخلي نحتلمة وهى كلها الإل وأصناف العراب مع البخت نصدق أنا 

والضانالمعز وأصناف العز ينتج والضان  ٠١١نحتلفة وهى البقركلمها وأصناف العراب ع والدريانية 
قلشاة ملما فضلت شاة اريعون لرجل ولوكاث الئاض( )قال ؤإل وبقر غم كلها لأن ، كلها 

الحوليعد وجدها فإن ,محدها يوم شاة يودى أن فعله وجدعا فاذا ئسا ملما الصدق ياخذ ب الحول 
فحايرغب أن إلا وجد الى الشاة يودى أن فعليه أوباعيا أوبعضها غنمهكلها ماتت ؛شهراوأكروقد 

شاة.علبه أنهكانت وجدها حن أحاٍل قد لأنه عنه فجزيء عله وجب الذي الن ويولى 
اسافتراق اب 

غيرهويبلي شاة أربعون ببلد لرجل كانت وإذا قال الشافعي أخثرنا قال الربيع أخثرنا 
المصدقنس واحد كل إل دفع شاة عشرون غتره وبلد شاة عشرون ببلد او •، شاة اربعون 

البلدينأحد ل يدفع أن أحب يقم'-ولا مجا مح يقمها شاة من عليه بجب ُا قيمة 
ال()فالمال حيث المال ة صدنشم ان أحب لأني الأخر ي اللويزك شاة 

.مصحح،، كتبه وانفلر، ، المخ ز كذا الخ العز ينح والضأن •" ه )١( 







عطاوْومضى ثواب بغير متطوخما عاله من أعهلاْ لأنه ، اياما أعْلاْ عن عل الرجؤع له يكن ب المهان 
ادلرب يدي وش انملى مات حتى الخول عب نحل نر رجلا ولوأعهلاها إلثافص( قال ) بالنفس 

شيءولا الخول حال وإن ٠ إياه باعطائه كطوعه اب ُال عل يرجع ول( ماله زكاة ادى الزكاة نه مال 
نحلولونر ؛L_( Jl)قال انفقه أو به تصدق 1■^"^ وما عله. يلأ؛كاة الزكاة مه نجب ده يق 

أدىالزكاة مه تجب مال يد0 ر كان فان ٠ ماله غثر مجءن مجاله زكاة أعطاه الدي أيسر حش الحول 
بصفة.نوعا يعْلتاا أن تحل يوم عليه لأن الركاة تحل يوم يتوجبه لا من أنه"أءهلاْ نا عللأنا زكاته. 

يعدآوهدا الزكاة من نحه تحزى، لز الصفة تلك ز يدخل لا ممن إياها عجله والذي الحول حال فإذا 
لجزيءم اوصفن نالك فى يدخل لا ممن إياها عجله والذي الحول حال فإذا يمنة، نوما 
مماوهوُومر ألحول حال ؤاذا ، إياهفيعجله بعنه الحق له يكون للرجل محالف وهذا الزكاة من عنه 

زكاة•ن عجل ذ،ا نام,ورثته مجاله تكاة عجل الذي ولومات رقال، زكاته »ن عنه أجزأ بغرم لا أعطاْ 
رجلاولوأن قال( عنه) نحز لر مجا علم نحز ول( عنه أجزأ مجا الزكاة مجاله.ن مجن ورثرا ي فأجزأ مجقامجه عاله 

أوناةزكاما فهذه درهم مجاش أفدت إن فقال؛ دراهم خمة فأحرج الزكاة فيه لجب مجال له يكن لآ 
وحالثاة أوأربعن درهم عاش أفاد م أهلها إل ودفعها صدقما فهذه ثاة أربعن أفدت إن فقال 
فيكونرا، الزكاة فيه تجب مجال سب بلا دفعها لأنه والغم الدراهم مجن أخرج ٌا عنه نحز ب الحول علما 

لوتصدقوهكذا آ الثافم^ قال ر منه اعطاه ما عنه فيجزى حول فيه عليه حال إن عليه ثيثا عجل قد 
بلأنه الكفارة من عنه تحز لز فحث فهذهكفارما ممأن فى خنثت إن فقال نحلف أن قبل ممن بكفارة 

قلتأئن عءن قاتل قال فان الكفارة مجن عنه أجزأ حنث مح( للحنث كفر م حلف ولو ن حاف يكن 
وىراح القبل بالمتاع فبدأ ٠( جميلا مراحا وأمرحكن أعتعكن فتعالن ٠ وجل عز اش قال قلت هذا؟ 
فليكفرمجما حبرا غيرها فرأى ممأن عل حلف محن  IIقال وسر عليه الد صل الني أن الكفارات كتاب 

وصرعليه اش صل الني اصحاب مجن عدد عن روى وقد )قال( ٠ مجنه هوحير الذي وليات بمتنه عان 
أيثبتندرى ولا ونر عليه اش صل الني ءأن يروى وقد رقال( نحنمن أن تل فيكفرون بملفون كانوا أنم 

أخثرناقال الربح أخثرنا • تحل أن قبل العباس مجال صدقة لف نومر عليه اش صل الني أن لا؟ أم 
قبلعنده تجمم الذي إل الفهلر زكاة يبعث أنهكان عمر ابن عن ناقم عن مجالك أخثرنا قال الناقص 

•ثلاثة او بيوعن الفطر 
الزكاةوأراج الة اب 

تحزىأن اعر تعال والد نحز ب وتطؤع فرض الصدقة ى لماكان ; تعال الد رحمه الثاض( )قاو 

سَتط.ن ض الخ، د ي ب 
دراهمخسة فأخرج الزكاة مثله ل تجبا لا مجال ه لاولوكان ونمها المختمر ٍفي الزنى 

الزكاةمجثله ى لجب، مجال سبب بلا دفعها لأنه عنه نحز ب ركاما فهدم لرم هاش فدت إن ن *قال 
الحولفحال ثاة ماش مجن ثاتن عجل ؤإذا حول فيه عليه حال إن عليه ليس شيثا عجل ثل فيكون 

مجصححه.١يركته مجنه((اعطى ها عنه فيجزيء ثالثة شاة مجما اخذ شاة زادت وقد 

٢٣



فادىدرهم أرماتة رجل وكان الفرض به نوى ؤإذا فرض أنه سة إلا نمها ثتول ركاة رجل ■ص 
قدلأنه عنه أحزأت فييا عليه وحب مما تإ أوينوى بمضها أو كلها علما الركام ، ١٠ينوى دراهم حمة 

أنياأداما بعد نوى م ركاة نية فيها محضره لا دراهم حمة ورأيي ( الئافص )قال ركاة نية حا نوى 
لهوركانت القاض( رقال عليه فرض نية ;لا أداها لأنه الزكاة من نى» مءن عنه نحز لر عليه نحب مما 

وجبغثرُا لأنه بجرعنه اواكرم دراهم عثرة نمته درهم الاربمانة ص دينارا فادى درهم ار؛مائة 
)قالتطوعا له الأول وكان محه عز لر قيمته غره فأدى صنف س عليه وجب ما وكذلك علبه■ 

ؤانأونافلة ركاته عن الثرة فهذه صا،لا الناب مال ازكان ; فقال دراهم عثرة وفأنؤرج الثافص( 
فرضضد ما ُالية قصد ل؛ لأنه محه نحزيء لز ما،يا الناب ماله فكان نافلة فهي ماII يكن لر 

مالعن دراهم الثرة هده قال ف وكذلك )قال( والمافالة الفرض بن مشركة جعلها إمما خالصا 
،JUإزكان محه أحزأت الناف uل عن الدراهم العشرة هذه ورفال القاض( )قال نافلة أو الغاب 

عنالثرة هذه قال وركان الزكاة)قال( فيه عليه نحب أن فبل عامحلبا ماله إزكان نافلة له وكانت سالما 
هكذاينويه الناب ءن اياها وأءطاه عنه أحزأت نافلة فهي مالما خ لز ؤإن مالما إزكان الناب عال 
أحرجور القاءهم( )قال له نافلة أخرج فا ركاة الناب ماله ر عليه يكن إ إذا لأنه قله لر ؤإن 

عجلكان فان الغانية فهلكت دراهم خمة عنده حاصرة آو عنه غائبة درهم 4اونى عن رجل 
حؤلهايم لر أنه علمم م عما فأخرجها م قد أنه فرأى حولها أخْلا أو حولها قبل الخاصرة عن الخمسة 
لهمائتن ءن له دراهم الخمسة هذه خعل أن فاراد الزكاة ما نحب أن قبل أوالغاثثة الحاصرة فهلكت 

فيهالنية يمرق أن له يكون فلا بعينه له »ال نمد أداما ز بالنية نحد لأنه ذلك له يكن لز ؛ين أخر 
لقمهاوأخرجها أهلها إل الدراهم دفع يكن لر ولو ( الثا؛ص )قال أهلها إل الدراهم يدفع ان بعد 

الأما عنه فتجزي ■ضوط الدراهم عن يودببا ان إل ويصرفها الدراهم ص له كان ماله فهلك 
والفانفذها بدفعها •تنفعا الصدقة وال ال انمراهم هذه لفم وفك١ن اكافس( )قال محنه تضض 

نفذنأن بعد نحعلها أن ولا أقذها إذا الصدقة وال عل -أا ارجؤع له وليس عنه نُفع نهى الصدفة 
والعل كان الزكاة فيه علبه غب أن قبل ماله هلك حش ينفذذا ل؛ وف الثافمى( )قال غيرها عن 

فقالدراهم خمسة رجل اخرُِح ؤإذا ( الثافم )قال غثرها عءن بجملها هوان واجزاه إليه ردها الصدقة 
مالله يكن لر ؤإن عنه اجزأ الخمسة فيه نحب مال له فكان بعده أو الزكاة محل قبل عال ركاة ُان هذه 
ولرخزه لر ذهبا عنه فأدى ورق أو ورقا عشره ربم فأدى ذهب له وفك١ن نافلة فهي الخمسة فيه نحب 
دراهمدينار نصف عما فأدى دينارا عشرون له ؤإزكان )تال( عليه وجب ما إلا عنه يودى أن بجزه 

خزيهلا يعينه الصدقة فيه صنف وكذلالئ،كل القامحى( )قال ذهبا الأ يودى أن عنه محزى لا قيمته 
ؤإمما^( ١^٠١٥)قال عنه يودى ما موجودا إذاكان عنه البدل لا بعينه عليه وجب مجا إلا عنه يودى ان 

إلارضا أعطى ما يكون أن خز فم ونائلة زضا بملي أن له لأن بنية إلا الزكاة نحزى لا قلت 
ىالية أجعل أن منض ؤإمما ( الثاض )قال فرض أعش مجا بأن تكلم أو ه نفز وى وسواء • بنية 

وقياقل الزكاة يندى أنه نحزى أنه ترى ألا حافا بعض ز والصلاة الزكاة لافزاق الصلاة الزكاةكنثة 
ؤإذا( ^١٥١٠٧١٠٠قال ) الصلاة ز نحزى لا وهذا عنه فتجزي ه نفطيب بلا منه افال ياخدها ان يه ؤنحز 
نيةولا أوكارها ارجل كان طائعا أوبنية إليه دفعها و ارجل من نية بلا ركاة رجل من اترال أحذ 

أنلها القسم ى يجزى عنهكا نحزى فهي نية له أو اركاة صاحب من أخذها ى لها الأخذ لترال 



وأحبالقافهمر( )قاو بنمه دنه عن انمل يودى ضسهكا يقسمها ولا السلطان أو وليه عنه يقمها 
ماشيةالرجل أفاد ؤإذا ( اكاءهم )■؛ال أداما من يقن عل فيكون نفه عن قمما الرجل يضل ن إن، 
خذهاتال ؤإذا محنه نؤلها لياض -ماك1ن صايسليه يان فتهلؤع الماص جاءه حتى حول علما بمل فم 

الحولوحال إذا بحسها أن عل فان الئانص( )هال له ذلك حاز الخرل حال إذا .كصسها 
راراص *-'ه - ١■؛^ *ا رد فعليه غيرْ ول فان منه أخن مجا رد فغليه الحول قبل ماشيته موتت م قممها 
ان_j4 وب اوه المال رب دفعها وان القاض( )الأل منه الساص نبضها او الصدقة أهل مِهان 
ولكنبشء الماص عل يرح ان له يكن ل؛ اليائي غم موتت م الماص قممها علما بمل م الحول 

^١ماتتان وص فامحذت مائته صدقة يودي ان الحول قبل الرجل تهلؤع وإذا )قال( لفم بما ممملوعا 
علهالحق الشاتن تقدممه عنه ينط ولا ثالثة ئاة ملما أخذت ئاة زادت ومحي الحول عبيا فحال ئاتان 

ولسالحول عليه فحال شاتان ملما لوأخذت كا الحول بعد عليه نحب امما الحق لأن الثاكة لثاة اى 
.شاة عليه ردت شاة إلا بيا 

لئاشةعن الصدقة بقط U باب 

الممحاكة ز ; قال أنه ومحلم عليه ايف صل النبي عن روى قال الشافي أسمرنا فال الربع أسمرنا 
بعضعن ويروى الشافص( )فال الماشية محن الماممة غثر ى ركاة فلا يشت هذا كان فإذا ، كذا 

المومثلها ( الثافص قال ) محدقة العوامل والمر الإبل ز ليس ان وصم عليه ائته صل الني اصحاب 
الراعيهوالساكة محاكة تكون حتى محدقة الماشية من شيء ى أن ل يبن ولا الئافص، )قال تعلف 

فالعلفعلفت إن قاعا الرص مماء لها ويكون العلف مؤتة لها يكون أن أمران ضا بحم أن وذلك ال( ق) 
اشرمحول عهد عل النواصح كانت وقد القافص، فال ر تقارب أو تزيل أو لها قفل يكل نحيعل مونة 
ولامحدقة منإا أخد ومحم عليه الل4 صل اش رمول أن يروى أحدا أءثم فم حلفائه م وّمحم عليه الله صل 
الحدثوش وأكر الخمس للرحل يكون كان قد أن تعال اش شاء إن أشك ولا خلفائه من أحدا 
عليدل يكون أن يثبه وهذا ، المكذا محاكة ى عنه الق رصي ااخ3لاب بن عمر عآل ذكرن الذي 

أوحرث بقر أو نواصح لرجل ؤإذاكانت ( الئافص نقال الغم من غيرها دون كة الما ى الصدقة أن 
والساعةعة السا غم لأما فتإ١ ورعت السنة من كشرا بطلت ؤإل الزكاة بيا أن ل يتبن فلا ، حمولة إبل 

ىوتنكب زمانا أو أرى وتركب مرة ترص  ٢١١العوامل ؤإزكاث ( الثافص )قال دهره راعيا ماكان 
شيءفى يكون أن ل يبن فلا ار ى وترص حن ش تعلف هكذا غنا أوكانت علها ينفح فم غيره 
لنواخزت تعال النم شاء إن الصدقة علما أديت ل ؤإزكانت مجالكها من اخذها ولا صدقة هذه من 
•يفعل أن ه لص 

الخصرى المزني وعبارة ، نحريفا الكلام ى ولحل المح ش كذا الغ وركب مرة رص )١( 
ارش وترص حن ى تحلف غنا أوكانت أرى وترك مرة ترص العوامل ؤإزكانت الثافص( )قال 

.مصححه كتبه الخ ل يبن فلا 
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إياهاشفها أولر اياها فأقضها ياعيانما إياها ولوأصدتها •ملها مهر فعليه الثانية وأما يصفة ئاة أريمن 
تنمهالر او مقلما م،كها ز وهى حول عالها حال ؤإذا )تال( لها عليه ؤكاة فلا كان ذلك فاى 

وقدنوئها ب ؤإن منه أحذت الى الشاة قيمة ومم الوم ينصف علها رجح طلقها م ركانما فأدت 
قيمةومعل الغن يمهل علها ورجح لها وحت الى الثاة مجنما احذت يدها ز الخول علها حال 
ملمايوحذ ر لأنه مواء ينصفها علها رجمر غثرها *ن ثاة علما ولوأدت ركانما عن أحرحت الى الشاة 
ولو، )قالتنقص ول؛ تزد ب إياه أوأصدقها منه قبفلما يوم محالها الغم إذاكانت يدها ش ثيء 

ىالذي النصف من احرحت ؤللقها حن إليه نصفها ائت حش محرجها فلم ثاة لها علها وجبت 
علهادرجع زوجها يد ى الذي النصف عن أحد ملما يدها ز ما اململكت كانت فان ثاة يدها 

سيدهالأن مديرة أو أمة يأعيانما الغم تآدْ نكح الى امرأته لوكانت وهكذا الئافم، قال ر يقيملما 
والإلالبقر ى هذا وهكذا إ قال ر صدقة فيبا علها يكن لر ذمية أو مكاتبة ولوكاث ملكت  ١٠مالك 

مجنحما يصدقها أن وى وصفت ما فخالفها الم مجن فريملها الى الإبل فأما ، ملها يضما فر اش 
بمسملعلها وءح ّاة ىّه ٌن بمريؤجذ نلها ماع ناه تشرى ما ولا ثاة عندها يكون ولا الإبل 

والدنانبر؛بتعها"؛دنام، آودنانير يدراهم يييعها الدراهم وهكذا نقال، الدحرل قل طلقها إذا ونمق 
•ملكه يوم من حول عليه محول حى له،ا المعن ى ركاة لا ، يختلف لا دراهم أو 

رهنباب 

حشصدقلما يخرج فلم علهاحول فحال غم وإذ١كانتلرحل قال أحرناالثافى قال الريح )أحرنا( 
وإنملها نيضبما الى والم الإل وكذلك ، رهناالصدقة يعد بقى  ١٠وكان الصدقة ملها أخذت رهلها 
رهنهلأنه البح فسح له الزكاةكان لها وجبت الى الماشية هذه يرهنه آن عل الراهن ياع المرمن كان 
منالشاة علها أحرج لو وكذلك له لمص وشيتا له شيثا رهن فكازكمن بعضه لغره وجب قد شيثا 

الخيارفللباتع له ليس الذي هلك م له ليس وشيتا له شيثا ;اع وكازكمن ، المار لباثع غرهاكان 
الخول؛_ فرهلها محائ المسألة ولوكانت الفاض( )قال مملك لا رهنا الرهنكان عقد لأن حال بكل 

الإلمن وبع الإبل ااغمولمَوحذمحزاصدقة محدقة الغم شياْأحذنمن إللهأرع ي عليه ووجب 
فتهاُوص ثلاثة أو عامجن مجدقلما من شيء الغم ش عليه ولوكان الفاض( )قال محيقلما ملما فاشرى 
فلمرمماة لها وحيت غيرها غم له ولوكانت )قال( رهنا بقى ما وكان محقي ما صدقة  ١٣٠ت غيرهاالم ركاة يخرج بأن وأحذ غيرها الغم ركاة المرهونة غنمه من يوحذ لمإ الغم املهلك حى يولها 

زكاةأخذن المرنمن حق يعد فضل ملها فازكان الرهن الغم نباع مالوفلس يوجدله ب فان ماله مجن 
)قاليرهنه أحق الرهن وصاحب أيسرأدام مى عليه دينا فض-ركان ملها يفضل ب ؤإن محنه غرها الغم 

يومحذأن ى يخالفه لا يده من يخرج ا له الالكانكال جمح ؤ، فاسدا الرهن ولوكان الئاض( 
يضخافر إبلا رجل ولورهن الئاض( )قال المربن ثع غرماوْ ماحذ غيره وز مه الى الصدقة منه 

فرهلهايكنلهمحالغثرها ا ثإن ركابا منه اخذت مال له فازكان يولها ول الزكاة لها حلت قد الغم 
مالصدقة فيها محل ان قل رهلها ؤإزكان ملما الصدقة أخذت يؤدها فلم نيا الصدقة حلمIv بعدما 
صاحبفيأخذ الإل وتباع مقلما يكون أن أحدهما ن قولان فنيا مجال له يوجد فلم الصدقة ف-؛ا حلت 
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وال1ضوالنبع ى وصراءكان محاج زمن أوولل والديه عل نفقة أو منه متراث أو جناية الوجوه 
،لولاهمجالك لانبا الصدفة ضا وحت مائية نمد ؤإذاكانت )فال( يخ.'لف لا المهلر وركاة والتجارة 
متمواحد كل مال لأن الولد وأم المدبر غم وهكذا مولاه مللت، كان حث مولاه مالك |ل وصمن، 

يمن الكاتب  JU uiiالئاض( يد)أال للمملوك لأنه أوملما انمدكانا لمولأْوموا،كان ملك 
أنإلا مولاه بملكه لما  ٢١١مكاتبا ماكان مولاه مجلك من خارج لأنه فته ركاة لا يكون أن فتنبه وغيرها 
أحترمجن عل النفقة عل أجثره ولا هبته فيه جاتز غير أنه ترى ألا عليه تام غثر المكاتب محلك ؤإن يعجزه 

عليهحال إذا سامحه من امتفاده محاله'عال الكاتب محق ؤإذا والوالد الولد مجن عليه اللهفة عل الخر 
حولعليه حال إذا متاعه من سيده استقائه ذالهّيل عجز إذا وكيلك ، صدفهعتق يوم من الحول 
فيهنحب مال لرحل ؤإذاكان الئاءهم( )قال  ٢٢١عليه  ١٢٢٠٠واحد ملككل م حينئذ لأنه i صدفه 
يوممن مجاله عل الحول فحال أويفتل لبتاب أوحبس عته أو أوجز وهرب الأسلأم عن فارتد الزكاة 
وماللملمتن، فيكون ردته عل بموت أن يعدو لا ماله لأن الزكاة ما أن أحدهما قولان، فضا ملكه 
والقولعليه، وحب شيئا محه الردة نقط فلا له فيكون الأملأم إل أويربع ، الزكاةففته لهم كان 

محهّئنهل يكن لر لأنه ركاته، وأحذت ماله ، ،،LUأُّلم فان ينغلر حى ركاة ُما يوحذ لا أن الثاف 
صارفإذا معوم، مشرك مال لأنه زكاة المال ى بكن لر ردته عل فتل ؤإن علها يوحر نر ؤإن الفرض 
وصفت،زماناكانكا ردته نر ولوافام ، يركتهم حولا به ويتقبل فهوكالفاثدة ثيء مجته لإنان 

ولاانحارب ولا بالحرية المال الميهمع كالذمي وليس مجاله صدنة منه احذت الإسلام إل رجم إن 
واناقتلناه امتغ فان بالإسلام نامره انا ترى الأ ن فهل ركاة مجاله ز نحب نر الذي الذمي غير المشرك 
ولاعليا يؤجر ولا فيل الزكاة، عل فهولأ.وجر : فال فان  ٢٣١نلزمجه بان الناس حقوق ز عليه نحكم 
انعل يؤجر لا وكذلك يرتد ان فبل منيا ادى ما عمله اجر ؤخبط تلزمه الى الناس حقوق من غيرها 
٠يوحذ فهو منه الدين يؤخذ 

الماْىأموال ى الزكاة باب 

وفرضبملكهم أن شاء محا محلكهم وعز جل الذي هميا الناص قال الثافى أج"/نا ذل الريع أخبمحنا 
ءلت؛مفي4;جعل اكثرمما آتاهم فكازهما سلوك وهم ء،ا'يفعل لاينل مجاثاء مامجلكهم عبلم 

كته؟ذكه ألأ والوجه ، الناخ من تحريفا فيه ولعل المخ ز كذا ، بملكه لما ; قوله )١( 
aمصححه 

مالى ذكرالزكاة الربح أن اعلم نصه)ا مجا البلقيز، المراج سخة نمحن، الموصع هذا نر )آ(كتب 
تالثاخمى قال مجوصعه، وهذا له، تبعا هناك ذكرته فقد ٠ المال القوم ميراث باب احر ز المرتد 

مصححهكتبه الخ الإسلام، عنر فارتد الزكاة فيه نحب مال لرجل ،اؤإذاكان 
أقال ٠ او ن ال١صح من ّضل ونمه ٠ الفاعل اينؤ وانفلر . المح فى، كذا قال. فان ; قوله )٣( 

.مصححهكتبه قيل عن محرف 



ىنمرهم حما أموالهم ابازأزش ركاْ دكهم ب •^٦٣ نرض ب ء\كان ثناؤه، حل وكل 
لأنهالزكاة حس علتم وحراما المال مللئ، لهم حلالا فكان وصلمم عليه اش صل سه لسان عل وقت 

حد ٠١تعال اش نول وى وصمت ما بينا فكان غبرهم دون آعوالهم ملكهم ي وفت، ز غبمرهم محلكها 
فرضعليه ان ز مواء ركاة فيه مال له ، حر من الملك تام ماللن، انَكل ا( طهرهم صدنة اموالهم من 

محلكهى بمب وكدللث، صاحبه بملك مجا مالك لأزكلأ صبيا او معتوها أو أوصحيحا بالغاَكان الزكاة 
الأحادث'عاعن الزكاة والعوه المبى عل أن مجن وصفت بما تغنيا موكان صاحبه محللت، ز بمب ما 

الناسَؤاأموال عل حنايت٦ءا أموافيا ى ويكون نمقته البالغ الصحيح تلزم محرز نمقه والمعتوه الصبي يلزم 
مالومواءكل أعلم، وافه الزكاة فكدإاL، أموالهم ى نمرهم حق هدا وكل العائل البايغ مال ى يكون 
فيهالمغثر عل وحب الزكاة فيه البالغ الكبثر عل وحب فا ، وغيرِْ وزرّء ومجانبة ناض محن اليم 

قالالثافعى أجرنا نال الربع أجرنا والأش الدكر ذللن، ى وسواء مسلم، حر وكل والمنوه الزكاة 
شابتغوا رر تال وملم عليه اثنه صل الله رصول ان ماهك بن يؤمف , عآ*حرج ان عن انحيد عبد اجرنا 

الشافعيأجرنا قال الربح أجِنا الخدنة،( بي أولا  ١١٢٠٨-لا حش التاك أموال أوى الم مال 
بنعمر أن جرين بن محمد عن مميمة أبى ن أيوب عءن معمر ءن العزيز عبد بن انحد عبد أجرنا ئال 

قالالشافعي أجرنا قال الريع أّمرنا الزكاة فيه أصرعت قد يم مجال عندنا ان ; لرحل قال الخملآب 
وسلمعليه اثنه صل النبي زوج عاثثة كانت . قال أبثه عن القاصم بن الرحمرن عبد عن محالك، أجرنا 

.الزكاةاموالما ُءن محرج فكان ط حجرها ز يتي٠ا٠ن ل وأحؤم■ أنا تلينى 

ماليم مال زكاة باب 

u uل ى الزكاة الفاض( )قال قال الربع أجرنا  j يقولوجل عز اثنّ لأن البالغ ل
إذاكانالاس بعض وقال مال دون مالأ يخصِا فلم ا' ؟بما وتركم طهرهم صدقة اءوالهم مءب حد  ١٠

فرضأن إل وذهب  IIالزكاة وآتوا الخلأة أقيموا )١ يمول النٌ بان واحتج ما زكاة فاد أوور3، ذمحب لتك 
عنهوالصلاة الزكاة فرض صمر يم عل يكون َكزا ; وقال انملاه عليه وجن، مءن عا هو مما إ الزكاة 

واحتجوايقتل؟ فلا ويكفر بمد فلا الخمر ويثرب يزنى أنه ترى ألا الفرائض؟ أكر  ١٧١وكدماقطة 
)قال IIيبلغ حى والصبي  IIذكر م  IIثلاثة عن الملم رفع )I قال وملم عليه اش صل اممه ومول ان 

تاركفات احتججنؤ ما عل احتججت ما إزكان ; القول هدا يقول مرن لبعض الله رحمه الفاض( 
فانالزكاة؟ ب كان ليم اذاكانا والزبخ اaشية أن زعمن، قلن، وأن قال: ٠ الحجة مواصع 
ليسما فاحذن، وظلمته مجاله مجن الاكر ولعله مجاله بعض ى احذت١ا ففد ماله ش ركاة لا ان زعمتح 

لوجازأرأيت وورقه ذهبه ركاة ركن، فمه الزكاة ماله ز لأن الإرث ى داحلأ ؤازكان ماله ى •ئيه 
هركات، وزرعه ماشيته من احدها ولا وورقه ذهبه من الزكاة احد ; فمال هذا بن يفرق ان لأحد 

جمعز الزكاة فتكون مجملم حر لأنه الأية معي ى داحلأ يكون يحدوأن لا يقال أن إلا عليه الحجة 
علأن زعم، إذ رأينؤ أو ؟ الزكاة ماله محن ميء ى يكون فلا بالغ غثر بأنه ما حارجا أويكون مجاله 
انهزعْنؤ إذ رايت آو آخري؟ ى وأدحلته ركاة من مرة أحرحته فكث،ذإ الفهلر ركاة عنه يخرج أن وليه 

همالخالجن؛الفرائض وأن محعا وتزول مجها تثن، الفرائض أن إل فدهبن، عليه للصلاة فرض لا 
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ن*اهك ن يوسف من جريح ابن م، انجد همد أجرتا ضقمي وجه من وسلم عليه الند صل اش 
اوا( الميتة تذهبه لا أو الصدقة تستإكه لا الم مال ش ابتغوا را تال وسلم عليه اش صل الد رسول 

-٦١عليه اش رحمة الثافص ثلث ١) الصدقة او الزكاة تذهبها لا أو تأكلها لا التاُى أموال ز قال 
ىيتيمن وأخال تلبى عانثة كانت قال أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن ماللئ، أخثرنا ا( جميعا 

الخهناببن عمر أن دينار عمروبن عن عيينة بن سفيان أجرنا الركاة أموالنا من نحرج فكانت حجرها 
عنناقم؛ عن أيوب عن سفيان أجرنا  ٠١الزكاة تستهلكها لا اليتامى أموال ى ابتغوا )ا قال عنه اش رصي 

بنالكريم وهمد ممد بن ؤبحى مسى بن أيوب عن سفيان أجرنا الم مال ينش أنهكان عمر ابن 
ليتجرؤإنه أموالما رش صها اش رصي عائشة قاركات محمد بن القاصم عن يخر المخارقكلهم أ؛ى 

عدهكان همه اش رصي علبا أن عتيبة بن الخكم عن لل أبى ابن عن سفيان أجرنا ين البحر ز يها 
بانوبالاصتدلأل ناحد الأحاديث وبهدْ الثافمي( )قال عام كل يزكيها فكان رافع أي بني أموال 
صدقةدود خص دون ما ولا صدقة اوسق خمة دون فكا ليس ار قال و؛ّلم عبه ارنٌ صل اددٌ رسول 

أواقوخمس ذود حمس أن عل وصلم عليه افه صل قوله فدل صدقة، أواق خمس دون ما ولا 
لوا،لالالث لأن ا،لالاود. نفه،لاقى فىاإلال الصدقة ففيه ضهالحرملم واحد اذاكان أومق وحمنة 

صدقة.علبه يكن 1ا منها أعوز 

المدهفيه امحروب اغ4 إذا الذي اس ياب 

أىبن الرحمن همد بن الله همد بن محمد عن ماللث أجرنا قال الثافص أجرنا فال الربع أجرنا 
دونما ليس را قال وّام عليه اُب صل النه رّول ان الخيري سعيد ابى عن ايه عن المازني صعصعة 

نحىعمروبن عن مجاللث أجرنا قال الثافص أجرنا تال الربع أجرنا  ١٠صدقة امحر من أوصق خمسة 
دونبا ليس  ١١وسلم عليه اش محل الق رسول قال يقول الخيري معيد ابا سمعنا قال ابيه عن المازني 
عمروبنست قال عيينة بن صفيان أجرنا قال الشافي أجرنا قال الربع جرنا  ١١صدقة أوصق خمسة 

دونما بس ار قال و،ام عليه اش صل الني عن الخيري معيد ابى عن ابى اححمنحا يقول ال؛زمحا بحكا 
اشرسول عن يثبنا وجه مجن يروتما وليس ٠ نأخذ ؤبهذا اش لجمه ( الئا،م )قال صدقة أوسق خمسة 

حرهو وامما به ؛ JbJlأهل أكز قول كان فإذا الخيري صعيد أبى عن إلا وّزر علبه اش صل 
حتى3كان القر ز فلبى الفاض( )قال كان جث بمله واحد جر يول علتم ونب فقد واحد 

النيبصاع صاعا صتون والوصق الئاض( )قال الزكاة ففيه اوصق خمسة بلغ فإذا اوصق خمسة يلغ 
ممدامداد آربعة والصاع وسلم عليه اش صل اش رصول بماع صاع ثلكاتة فذللئ، وّام علته اللمه صل 

يقس،الر اللذان النخل ر والخاليهلان اكا٠هم( )قال *ووأمي بابي وسلم عليه النه صل اي رٌول 
إذاانجاعة عل وجبنؤ صدقة الواحد عل فيه وجبتح  liالواحد صدقة يصدقاو الأسثة ق كالشريكن 

إذانكذلك الثافس( )قال الزرع أصل ى ثزكاء كانوا إذا وكذللد النخل أصل j شركاء كانوا 
القومورن' ؤإذا الصدقة منها أخذتج أوصق خمسة ءر"؛ا فبلغتا ماعة عل سمقوفة صدقة ارض كانحا 
ملماأحذت أوصق خمسة ممرنها فثلغتح أممرن حى يقتموها ولر كان محللثا أى ملكوها أو النخل 
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هدفعه ممكول؛ امحر حش  jLiُفرط لأته قاص له فهر اويحا'ن 
وبقىهو ام٦uن مما الصدفة منه واحدت خيثا منه يضمون لر الوال إل ولا المّيحإف اها ال 
يدفعهفلم بعضا حد ول الهاز أهل بعفوي وحد وإذا الناهي( )قال صدقة فيه كانت إن ده يي 

صحد لر ص حق يفون وم منه المهان أهل ص وجد ص امنحق محا بقدر ضن الوال إل ولا ( ١٦٠١
مثلممرا حرصه مكيلة ضن الخرص بعد برا أو رطا كله امن١لكه ؤإن ا القاءهم قال ر الهإن أهل 

محاعل منه احد ببينة الوال جاء فإن ١ كدا ممري ومط I فقال والوال هو احتلمل ؤإن ممره ومهل 
زعليه جوز محا وأثل • ممينه ُمح ا،لال رب ل فا محا عل محنه أحد بينة عليه يكرق ب ؤإن التنة به شهدت 

محوقلأحد ولا شاهده مع جلف أن للؤإل ولمس الفافص، قال ر واُرا'يرن رجل أو رجلين شهادة هدا 
أصابؤإن الناقم( )قال غيِه دون عنه جلف مما شيئا ممالك لموط لأنه جلف أن المهان أهل 

•٢٠كثير عليه بهلل يخرمحس يعدما قطعها ؤإن بالنخل أصرت فيه ارممرة ترك إن أنه فعلم ععلثو حائهله 
ولاالرال إل عشرها يدفع لم غاٍن المهان أهل عل م فثقمقهلوعة عشرها ويوحد قطعها له نمااكان 

جلأن قبل حله ممر محون قهلع ومجا الثافهمر( )محال مثاب له يكون لر إن محقطوعا قيمته صموق المهان إل 
وكيلكباسوب فلا يهلعمه او ياكله شيئا قطع يكون أن إلا اه ذلك وأكره عشر فيه عليه يكن ل يعه 

محونقطع ما فأما •*ملها لتحسون النخل ع>ن حفيفا أوقهلعه أطعم أو أكا مجا إلا الطلع قطع مون له أكره 
عليهفرش لمتحمه ن الخر ز امحر صِ ؤإن الثافم( قال ) أكرهه فلا ممرا تكون لا الخى الغحوو طلع 
محنهحدث ل؛ ؤإن ٠ عليه الحاني لأنه له صام• فهو نقص او الشيء بدلك فتلف شيئا فته احدث او ماء 
أوجرينه ز يضعه كان حين امحر وقع ؤإذا الناقم( )قال يضمنه لر فهلك صلاحه به يعلم ما إلا 

صمونفهلك لثله جرز وي ليموضع او يق طر ز وقعه ؤان يضمن لر نبمف أن قباب رق فداره أو بيته 
منهأطعم ُا وكداك عئره ضن بن ابر ز بمر أن بعد اُءر من أكاب ومل الئافم( رقال ءنوِه 
اهذلك أوأكلهكرهت أوأطعمهكله رطباكله مالكه فباعه ممرا يكون النخل ؤإذاكان الناقم( )قال 

الوالذللغ أن.صر أحببى جال ممرا يكون لا ؤاذاكان الناقم( )محال ومهله ُثاب ممرا عشره وصمن 
عثرواحد رطبه بلغ مما ربه صدق عليه؛ حرصه يفعل فان؛ رطبا عشره معه يبح من الوال يامر وان 

ؤإنالثافم( قال ) أوورثا ذهبا رطبه عثر قيمة منه أحد كله امحLنإلكه أو أكلهكله فان ممنا نحله رطب 
ماممون ءن أكز اّ~؛لك ما ممون فازكان بقى مما العشر حد فقال ئيء منه وبقى شيئا رطبه من اّ~الك 

ا'نبإلا المال ;ب يعطه فم مثله أو تحا أقاب إوكان وكداك بقى U وعشر اثاك U :دب عشِ أنحي بقى 
وفعابالرف بقى،ءب مما العشر أنحي الظرااساكب ؤإزكان الناقص( )قال العشر مموب أنحي عليه كان 

زكانق الناقم( )قال المال رب به تطؤع فضل كا نم ياحد كا الصدق أخذه ٠ المال رب ذلك 
الالدى وصدقة > ممرا ممرا يكون الدى صدقة أحد ممرا يكون لا وحل ممرا يكون حا حلان لرجل 
ياحدهأن له ؛كب نرالصدق عل امحر زن المال رب عرض ؤإن الناقم( )قال وممن ممراكأ يكون 

أنوأعوزه اّنالكه فإن الناقص( )قال الصدقة بح جاب ولا نغلر أوغيِ المهان لأها نغئرا جالكان 
فا'نألكهطعام لرجل يده ز وهداكرجلكان المهان لأهل منه قيمته ياخد أن جاز نحال ممرا نحد 

يفتفمبحتى جوز لا المؤع مون يعا ليي هدا لأن ، ؛الاّقلأك بالخنايةفقيمته يوحد لر فإن *ثلمه فعليه 
حوفطلحا  ٠١٠٢٥٠أو الحمرة فيه ترى أن قبل فققلعه بلحا رجل نحل يخرج ؤازكان القافم( ال قر 

)قال(بيعه نحاي بعدما يقتلمه خى العتر عليه بكون ولا فيه عليه عثر ولا ذلك'له ال٠علشكرهت 



وانك1ث^ الفافص قال ر يختلفان لا الخل عئل فهو ، العب ى فكان المخل ز محلت ما وكل 
منتوحد ولر الخل ر الصدقة احدت اومحق خمسة فه لمس وعب اوسق حمة ما نحا لرجا 

جدها1_، ردمه محض »احد كله , زالمخا i المخا غم ح والعنِ; ه غم ال صنف ض ألا العف 

جده.إل رديئه ^٠١ واحد وكيلك 

الغراسصدقة باب 

رسولان السب ن سمد عن سهاب ان •من مالك أحبمرنا قال الثافص أخرنا قال الرس١ا احثرنا 
امحرينناأن عل تعال اش أمكم ما عل وأركم حٍار افتح خمئمئا لهول تال وسيم علمه الق صل اش 

إنيقول م علم؛م فيخرص رواحة بن عبداش يبعث وملم عليه اش صل اش رمول فكان ل ئ ا( وبينكم 
ابنعن ماللته أخرنا قال الثافص أخرنا قال الريم أخثرنا ياحدونه فكانوا فل، سم ؤإن فلكم ثم 

بينهفيخرص رواحة بن عبداش يبعد لكن وسلم عليه اش صل اش رسول اران يبن سابان عن شهاب 
وسلمعليه اٍش صل للنى ملكها نخلا يخرصى رواحةلكن بن وعبداس القافصآ خيم)قال ِاود وبن 

لهيضمنوا ان بن الخرص يعلمهم بعدما بخمرهم م تعال اش ثاء إن به رصوا قد ان ثلث ولا وللناس 
فيهمما المخل له وسلموا الممر ذلك مثل لهم يضمن أو فيه مما المخل لهم وسلم ممرا حرص ما نصف 

علأمرهم محوز المالكون هذا إل والمدعوون هم أنفعل أمرهم نحون ممن يكونوا أن يشمون والعامجلون 
المخلصدقة منه توخي ومن )قال( الحرص له جاز وخثر ال؛مل عل الواحد خرص فاذا انفسهم 
يوحدلهومجن والغاب والمعتوه والفيه الخارالامرمحزالهم الخائزالامروغتر الماغ ذم خلهل، والعنب 

بالغاحائزواحدفزلكن ءلت٦مخ١رص أشلالأموالفان؛ُث مءن وأكر ا ١ المهان أهل من ابرص 
رواحةبمغوكدلثإنلمابن ءلمهُأكان ماإهحاز اإخرءسفاختار بعد ُالهفخمْاإخارص ق الأمر 

العشرعل يبعث لا ان محاحب يرضى ولا يخير فليس والسفيه له وكيل لا الغاب قاما ، فرصوايخبرهم 
بنعبداش وبعثة القافص( قال ر الخرمحى غير ى كلقو٠يرن فيكونان اثنان ويبعث نحال واحد خارص 

أننحون وقد غبره عبداش مم يعد وسلم عليه اش صل المى أن يروى وقد منقهلم حديث وحده رواحة 
أنأحب ونركل القدم يكون بان رواحة بن عبداش وذكر ن يذكر ب ؤإن غيره عثداش مم بعد يكون 
يىبفإذا واحد حاكم نحون واحدكا نحوزخارص قيل وقد والعشر المعاملة آوآكمرش خارصان يكون 

ويسثإلاكرمحلما منه يوكل مما منه أخد ما يغب ؤإمما الخرمحى عل العشر أخذ حاز امحر بلغ محا قدر عنا 
عبيمالخرص ز وكان فيه ما حميم أحصوا ألم أهله ذكر ؤإذا )قال إحصاء بغير ا ياي

الزيادةمن به أقروا مجا مجنم أخذ علم عا نقمن الخرص ش كان : قالوا فان ابمانم ثع مجنم أكارقل 
للسلعةيكون الخرصكآ يوم بما يعرف له ّوق لا لأنه الموضع هزا ى القيمة وهويخالف رهم ممى 

ويتلهنإتلافهم، بغير الملف لكن إذا الصدقة تلف ذ،\ عمم مطل يتلف وقد التقويم يوم سوق 
مجنشيء مجن يؤخذ ولا القاضي( )قال وغيره بالعطش الخل وضيعة يعلمون لا حبل مجن بالمرق 

فانفلر. المبتدأخبر بعدها وما الماخ من يدة مز الواو ولعل المسخ، ى لكا وأكر؛ I فوله )١( 
.مصححه ٠ كتبه 
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الوكذلك ٠ ثوتا فكانا من؛،ا الصدقة أحد وسلم عليه اش محل اش رسول ثان والعنب النخل غبر الشجر 
وغيرهواللوز في١ا الخوز ومواء بقه ماكول لا ادم لأنه الزيتون ى نحبا أعلمها ولا الكرمحف من يؤخذ 

)قالعلمناه لأحد نوتا لحجاز ؛١ كان أنه لا فاكهة هذا كل "، لأ ويدحر ييبس أو أدمجا يكون مما 
ماانمءاب ر مه يختبر ب وأنه دونه والحائل وقته للخارمحن يبن لا لأنه زيع يخرم ولا اكاءهم( 

•ومحقت ،لآ مجعناهما ى غثرهما ولس خاص ما الم وان والعنب النخل ش اختم 

الزيعصدقه باب 

أوخزا مجأكولأ قتات و يدخر و ييبس و الادمجثون زرعه أن جمع ما الله رحمه ( القافم ال ق) 
أحذأنه وسلم عليه النه محل اممه رسول عن ويروى الفافس( قال ر الصدقة ففيه طييخا أو مريقا 

ويقتاتونهالادمثون زرعه وصمح ما كل وهكذا القافص، قال ر والذرة والثعثر الحنهلة م■ الصدقة 
كللأن ودحن؛ا وفوغا وعدسها حمصها كلها والقطنية والساوت، والدخن وهوحنطة العلن مجن فيوحذ 

لأنهقوتا ؤإزكان الئث  ٢١مانريؤخذ أن ل يتبن ولا الادمحثون وينرعه وطبيخا ومويقا خبزا يوكل هذا 
المثؤهن المعى هذا أيعد ز لأنه اقتثت ؤإن الحطاب حب ر ولا الادعيون ينبت مما ليس 

)قالمحدقة الظباء مءن ولا الوحدب بقر عءن يؤخذ لا كا ية ير نجره حب ر يرخي لا وكذلك 
رمما ولا للدوا، ينث أنه هذا مجن الأكم لأن الأستوش ولا الثفاء مجن ثى، فى يؤخذ (ولا ا|ثاءهم 

فيهلاركاة وحثه والبهليخ القثاء وكذلك لأنراكالفاكهة الثقل حبوب دن ولا الأدوية جوب محن مجعناْ 
•سمم ولا بفل زر ولا الفجل زر ولا العصفر حب مرن يؤخذ ولا كالفاكهة لأنه 

الخنطةركاة تمرع باب 

أومقخسة الصدقة فتبا الى الحرب مجن صنف بلغ ؤإذا قال الشافعي أجدنا قال الريع 
زبذلك الرديءكا؛٠١ مجع بابلحيد يعد أن ورديتا جدا جمع مجنه صهل كل ى والقول المد؟ ففيه 
منهصنف كل ن ٢٠فتؤخذ أوثلاثة محتقن يكون إنحا لأنه "ز ١ اختلاف يثبه لا اختلافه آن م ، امحر 

حمايبقى حش تداس حنهلة صنف صنف'ن والحطة أوأكر نحوها أو جما خمن واُءر؛كون بقدرْ 
علسوصنف ، الصدقة ففتآا أوسق خسة بلغت إن فتلك ن فع ولا مجزكام دونه حائل لا مكشوفا 

أهلهاتوذكر أهلهاامتما'لها أراد إذا إلا الكام عما يطرح لا وات زكام جمتان بقت ليت إذا 
;تعال اس رحمه ااثا٠هم( )قال الحطة محن الأخر الصنف" فاء نقى لا فا-اا .ض.~إ ءزاالكام ءدرح 
ولاالأخرى ماكالحهله فكان ظهريتح خمفة رحى ز أو'لمرح .'\وس الكاُ، ب ءلرح محإذا 

ذلكألقى م الدرس بعد الباش الكام عنيا كان إذا ب جر:آا محن وذكر الأخرى اادراسكا؛غلهر 
يلغىفاذا عليه وتكال ؛اكام يلقى أن _yJ محايكها نخم أولا مماكيلت النصف عل صارت عما الكام 

،اJزر هو والاسبيوس الحدب ش ؤيوكل جمه يختز نبل — بالفتح ~ ■' الفث )١( 
.مصححه كتبه ، اللغة الكتبح ش كذا . آوالخرف الخردل حب الفاء وتشيبي ;الضم والثفاء 
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سقىفان ( تال ) العشر نمق فضه منى ما فكل ( فال ) اودولاب محالة أو أوبزرنوق أو 
إلننفلر أن فيه فالقياس بالغرب محقي حتى يكض العشر فيه يكون ما أو صثا أو ون؛ر هذا من ئيء 

اكر،بالل عاش العشرؤإزكان ارباع ثلاثة فيه نصفزكان -؛،ا عاش فازكان قيتن بالعان مجا 
عاشأ-را ينظر قتل وقد ( قال ) ذلك بقدر نقص أكر بالغرب عاش كان ؤان . ذلك بقدر فيه د يز 

أكثرفتكونبالغرب عاش أو المثر صدفته أكرفتكون بالياي عاش فان . به صدفته فتكون أكثر به 
والقول، وصفت ما فالقياس ؤالأ به حبرف١اخرأول وإنكان.فيه قال العشر) نصف صدنته 

يكالأن العشر وأحد ( )محال ربه حالف ان البينة اكاق وعل ; بمنه مع الزع رب قول 
وياحدعثر تسعة ا،لال لرب يكال العشر نصف أحد وهكذا العاثر اكدق وياحذ تسعة ا,لال لرب 

ومحواءمحاب ه منأحد يبلغها لا مما عشرة عل زاد محا ال( فر العشرين تمام الصدق 
اصدفيالعشرة عل اية النهففي ة الصدقه فيوحت إذا اوكر ل قمما زاد ا م

الالكيعل شيء ه منيلتف لا واحدا كيلا ة الصدفووال المال لرب ويكال ال( )ق
نصفيوحذ ما بلغ وإن به أُرغ رامه أمك محا الكيال عل ويوصه الكيال يزلزل ولا يدق ولا 

ىامحر حى ؤان )قال( عتره يوحد ذ،ا الصدقة نوحن كا الصدقة منه أحدت أومحز حمسة عشره 
لروزنا أو عددا منه الصدقة احذ أن إل الصدقة امحروال رب فدعا أوقوارير أوجرار أوحلال قرب 
يديهى فوحد الخرص لوأغفل وكيلك ( قال ) الخرص عل مكيله ياحذ أن عليه وكان له ذلك يكن 

أوحرصهله التصديق عل أحده رطبا منه مجفبمى وما كيله بلغ ما عل افال رب وصدق احذْكيلأ تمرا 
جزافاالحبوب عن ثيتا أو حنطة منه ياحد أن إل دعاه لو وهكذا ( القا٠هم )قال الخرص عل فأحده 

ؤاذاالثافص( منه)قال ذلك توم يأن عليه وكان له ذلك يك:، ب وزنا أوأوعهأو غرار ى معادة أو 
.ممينهمعر امحر صاحب فول تبل ٠ الخرص الوال اغفل 

والورسالزعفران ى المدقة باب 

ؤإنما، فتهاصدقة لا الأموال من لأزكثرا صدقن الورس ولا الزعفران فى ليس القاض( )قال 
واحدز ركاة ولا قوت، لا محليب والورس والزعفران الخر، مض ى بما أو حرا الصدقة أحدنا 
الوكذلك ركاة)قال( الهليب محن غيرْ ولا مك ولا عتر ى بكون لا أعامكا تعال والد ملما، 
•صدم ُن يوحد ولا حلته، من الحر يلقيه شء ش ركاة ولا لولوة محا حم 

انملى ركاة لا أن بأب 

أبىبن الرحمن عد بن الخرث عن هماض ن أس أحرنا تال الشافعي أحرنا قال الربع أحرنا 
مفاسلمعن، وسب عليه الند صل الله رسول عل قدمت ت قال ذباب أبى بن صعد عن أبيه عن لباب 

عليهاش صل الله رسول ففعل ت قال أموالهم من عليه أسلموا ما لقوٌى اجمل ايد رسول ثا ٠ قلت 
قال، المراة اهل من صهد وكان ! قال ، عمر م بكر ابو اّتعملنى م •ا  ٢٠٦^;واصتعملى ٠ وسب 

قالترى؟ كم فقالوا ترش لا ممرة ز خر لا فانه ركوه لهم؛ فقلت السل ق قومى فكلمت 



عمرماعهشفه : تال مماكان، ز1->مبم الحطام، عمرين ااعشرءاسّتا منم ن، الثر: نقك 
عداثعن ماللت، اخريا تال الئاتص أ-؛صرنا تال الريع أجريا المالمن، صدقامحن، تى نمه عإّر حم 

ولاالخل ر ثاخذ لا أن وم؛-ااسماا أيى يزال الر همد يزين ر جا،كتاصج : قال كر أبى ان 
;مولأن عل يدل عا نحم ذئاب أيى ين ومعد : مال اش رحمه القافص( صدقة)قال العسل 

)قالأهله به له فتطؤع رآه نيء وأته العل من الصدقة ياحد محاره لر وّلم عليه اش صل اش 
صدقاتفتمج وجعل مم قل ضء اهلها تطمحع فان الخل، j ولا انمل و محيية لا الفاض( 
الصدقةوكيلك الخل عن محالصدقة محهلوعوا ان الثام أهل هن بن عمر قبل وقد . اللمز 
■١٢ص ش نفز شيء ركل 

الورقصدقة ياب 

أياسمعنؤ قال، أبيه عن اااز١ى نحى ين عمرو عن ماللئ، أجرنا يال الئايى أجرنا قال الرييم أجرنا 
حمسأواقصدقة((أجر؛ارغهمادون ليس ومير٠؛ علته النٌ محل الله رمول يال يقول الخيري سعد 

أجر؛ىأ؛ىأنهسمعقال زنى ال( نحى حدثناعمروبن، يال همينة بن أجرناّمان يال الئاض أجرنا نال 
مزالورقءءادونحمسأوا3، وليي ٌ ر وسلم عاليه الق صل اش رسول قال، فول الخيري معيد أمحا 

همدين عبراممه بن محمد أجرنا قال ماللئؤ اجرنا قال الشافص أجرنا قال الرح أجرنا • محدقة 
وليس ١١قال وملم عليه اش مجل اش رسول أن الخيري معيد أبى عن أبيه عن صحصعة أبى بن الرحمن 

أواىخمس الورق يلغ ياذا نأمحد، وحدا الفاض( صدقةا()قال الورق من أواق خمس دون ما 
ذهبامجن مثاقل سبعة وزن الإسلام دراهم محن دراهم عشرة وكل الإسلام بدراهم درهم محائتا وذلل؛، 
سعرهاغابة مصفاة جادا دراهم الورق وسواءكان الفاض( الصدقة)قال الورق ففي الإسلام بمقال 
نفهَؤافيه الزكاة لأن همره محن قيمته أنغلرال ولا دينار، منه عشرن كن ، ترايدينارأوورقا عشرة 

الفاض(صنفه)قال مجن رديء ال صنف مجن جد كل وأصم النبع ولا ا،لامية ى ذللث، إل أنفلر لا 
فلاغيرها الوازنة عل فضل اولها الوازنة جواز ونحوز ايز او حبة تنقص درهم ٌاثتا لرجل ؤإزكانن، 

الالإل ٌز، خمس ومح، شاة ما يكن، ب دينار ألف نوى الإل من أرع له لوكانت ذآاكا ركاة 
ركاةفي؛ا يكن لر لون وسق مائة مجن ييمته جر يردى أومق أرمة له إوكان-تج ومحا دنانثرئاة عتره مومح، 

محنأقل ى الزكاة فاوجب، وملم عليه اش صل الد رسول ّنة خالغ، ففد هذا يغير يال ومنح رقال( 
ؤإذاالفاض( )قال أواو خص محن أيل ز وطم عله اش صل الني، ٍلرحها وند أوامح، حم، 
الخيدمجن عليه وجنا التي الزكاة يقدر مجنا-،ا واحد محزكل اخذ جدة وورق رديثة ورق لرجل َىذت 
بتصفيتؤاأرمحنه عش أو نحاس عبيا محمول ورق له ؤإزكاننإ رقال( يقدره ١لردمحاء ومحن يقدره 

عليهمحمول غير ورقا همنها فأدى تطئ ؤإذا الزكاة فته نحب، محا يلغنؤ إذا محبنج إذا ركات■١ا وأخذص، 
رقالأحدا وارمحه يه يتم ممولتا او أحدا يه يغر لئلا اكشؤش الورق له وأكرم محنه يبل دو"(ا الغس 

يخفى.لا ي حديث، يقية الحملة هده لكون محبتنج ولعلها يالواو، النسخ ى كدا ■، وليس ( ١ر 
.مصححهكته 



ذهبخلطها ند قفة لرجل كان ؤإذا )تال( اكروبة الدراهم إل التبر الورق ويقم 
منالميتة اخرج ؤإن *~ا-،ا واحد م س الصدقة بخرج ينر-ءا بمز حش ازر يدخلها آن عله كان 
قدان تيقءل يحش فاحتاط علمه خهل نأ ان وكيلك يامحب فلا و4 احاط ما قدر عل منأا واحد كل 

نولله يكن لٍ الوال منه ذلك أحد ول ؤان ( قال ) باس فلا أكر أو نه ما من؛ا واحد مجنكل أخرج 
نهمنه ذلك يقبل فلا محه علمه غاب مجا قاما i منه فيمله يه بجيعل نيء عل محلف أن إلا منه هذا 

فاحدعله أدائه احاطة عل محلف لر له يقولوا ل؛ ؤان قال مما أ'م فيه يكون لا العالم أهل له يقول حش 
محبااومموه لخام عل ملهلوحة قفة له ؤإزكانت ، نقالفيه ما يقدر الصدقة ُناما واحد مزكل 

تكونولا مميز نكن لر ؤإن علما الصدقة إخراج فعليه يالنار حمعت إن نيتا فتكون مميز فكانت محققه 
فضةاواش خسءت من اقل لرحل ؤإزكات )قال فتبا عليه شيء فلا محلملكة فهي نيثا 

اقتضاهفإذا الدين وانتغلر الخاصرة أحصى نحارة ش غائبة أو دينا فضة أواى حمم يم وما حاصرة 
الورقوركاة الئافمى( رقال اداها الزكاة فيه يودى ما كله ذلك فبلغ جارة ز الذي العرض وقوم 

فيهنحب ما والذهب الورق يلغ ؤإذا القاءهم( )قال منه ينقص ولا عليه يزاد لا عشره ربع والذب 
أخذقبراطا الزيادة ولوكاث عشره رع أخد الزكاة فيه نحب ما أقل عل زاد وما عشره ر؛ع أخذ الزكاة 

•عشرْ رع 
الذمحرلكة باب 

حشصد؟ الذهب ى ليم أن ى اختلافا أءام ولا ! قال الناقص أخرنا قال الربع )أخرنا( 
إمماآلما ى والقول الك رحمه H،؛L_( الزكاة)قال ضا مثقالا ين عثر بلغت فإذا مثقالا عشرين يلخ 

إذاالدنانير وأن الورق كهوى ، أوتراإناء أو أودنانثر أورديا جيدا الذهب بوزنكان الركاة ملما توخي 
فضللها أوكان الوازنة جوز نحوزكا كان وإن حبة من أقل أو حبة مثقالا عشرين عن نقصت 

الورقى وحضركالقول ملما وغاب الذهب يه خلعل وما يوزن الزكاة لأن ركاة يؤخذ ام الوازنة عل 
أوقثراطا إلا ذهب محن مثقالا عشرون لرحل كانت ؤإذا الئافس( )قال منه ثيء ز يختلف لا 

إلالورق ولا الورق إل الذهب بمع ولا ركاة *~u واحد ز بكن ب قثراطا إلا قفة أوامح، حمس 
يخرصانوهما الزبيب إل امحر نبممع لر ؤاذا )قال( صنف إل الصدقة فيه مما صنف ولا الذهب 

أنلأحد خوز فكيف الورق إل الذهب من والخلقة امحر ى تقاربا وأشد معا حلوان وُءا عشران يو 
الأخرعل أحدُما ز الفضل ؤنحل ممن ولا لون ى يشتب؛ان ولا الفضة إل الذهب بجح يأن يغلغل 

قالأنه ى وملم عليه الله صل النه رمول ّنة خالف فقدِ يز،ا جمع ٌن ؟ بمم*ا ان بجون فكتف 
قد: قال فإن أواق خصءب من أقل ى هذا فاخذ ا( صدقة الورق س أواق خمس دون فا س مل" 

ؤازكاثأضمها لا قال فان بقرة ثلاثن مءن أقل أو شاة ثلاثي فضم؛بيا قيل غرها إبيا صممت 
رجلعل يكون ولا الفضة ر جفِمرن ليمحر الذهب فكذلك ها جنمحن ت ليلألما الصدقة فته مما 

الخمحلفل عثرين من نقمت فان ، وآخره الخول أول ز دينارا عشرين يكون حتى ذهب ش ركاة 
شرجل انجر مإذا )قال( تم ثوم ُن حول :إ يستقل حتى ركاه ما يكن ءثر؛نٍلم ب م بتوم 

،حوله عل قتله والذهب قبله الذهب إل الفضل الذهب يضم لر فضلا ذهبا فامحاب الذهب 
الالورق و هذا وهكذا > الذهب ربح غر ُأن غره يوم؛فادكالفائدة مرن حولا بالفضل ويتقبل 



سابزكاْ 

عانثةعن أيه ء1ل القاصم بن الرحمن عبئ ر عالك ا-محرنا ثال الشافي أ-محرنا ثال الري*إ أ~صنا 
أبقال الربح أجرنا ، الركام منه محرج ولا الخل لهن حجرها ى يتاك أ-تصا بنات ناي أنماكان 

بناتمحل عزا'كاث اش رصي عائشة أن مليكة أبى ابن عن ا،لومل بن عبداس أ-محرنا قال الشافص 
صنا؛ع عن مالك أجرنا قال الشافم أ-محرنا قال الربع أجرنا ركاته محرج لا والفضة بالذهب أنما 

الناقصأخرنا قال الربع أجرنا الركاة منه يخرج لا م الذهب وجواريه بناته محل كان أنه عمر ابن 
ركاة؟أمه : الحل عن عداث بن جابر سأل رجلا سمعت دينارقال بن عمرو عن محقان أخرنا قال 

ابنعن يروى و ( الثافص قال ) كثر ت جابر ل فما دينار؟ ألف يبك لأفقالوإنكان فقالجا؛ر; 
عمرص ويروى ركاة؟ الحل ى لمس هؤلاء: قول معنى علما أثبت أدرى ولا مالك بن وأض هماس 

فيهمحب الذي ائال الناقص( )قال ركاة الحل ى أن العاص بن عمرو بن وعبداس الخطاب بن 
معدنمحن ارض ز اصب ومجا ، الأرض نبات وبعفرط وقفة ، ذهب • عن ثلاث بنفسه الصدقة 

ءاءامحول .وم همنامحا فالزكاة • ركاة مثلها ز أوورق؛ ذهب لرجل ؤإذاكان )قال( ونكازومحاثيآ 
عشرينتسوى نصارت غلت م انبمر دثعثرة تسوى درهم ا ماتته للكت لكن الخول 

الذهب—-ذللئ، وك نمها —ا فيإس اة فالزكارا دينتسوى فصارت ورحصست، دمارا 
-الحم الخوو ل ثبدرهم ة ثلثائفصارت درهم الماش انحرفى فان 

١٢٠٠لس ثيء لأنه إبيا فبإ رح مجا يضم ولا لخولها نائما اش والمائة لخؤلها الماثتن رش الحول عنيا 
فيحولعرصا -ما يشرى م أشهر سمنه درهم مجاش بمللث أن يخالف وهذا ( )قال 
التجارةبنية الرنحن ش نحولت حينثذ الزكاة لأن نقصه أو زيادته العرنحن فيقوم يده ش والعرفس الحول 
الزكاةأخذت الخول يعد المحرصن ممن تفن فادا فيه الدراهم حول عليه خسب لدراه، ال٠رصرؤكا وصار 

)ءدبه فاشري الزكاة فيه ااذىًكات الأصل وعل علته حال قد الحول لأن بلغ ٌا بالغا نمنه من 
علهبمول حتى ركاة زيادته ز يكن ب دراهم نمار الحول قل العرض ض لوص ولكن الثا٠هم( 

)قالالعرض عن وحاك دراهم واخرها المنة أول ز لأنماكانت الدراهم إل الحكم وصار الحول 
ىا،لامحمة مماء كتبت وقد الحول بعد مماءها ويوافق الحول قبل ااامية مماء يخالف وهذا الئافص( 

)قاليخلفون لا والحرث اiاشة ص والقفةكالخلطا، الذهب قى والخلطاء القاقص( رقال ا،لافة 
عزاش امحتخار قد الريع( رقال فيه وجل عز الد أمحنخم محا وهذا صدقة الحل ى أبل وقد الثافص( 

قدقفة من هووزن قال صدقة الحل قى قال ومن ، ركاْ الحل ف ولمس الناقص اجرنا مه وجل 
صدقةفيه المسلمون جعل قد ذهب من ووزن صدقة وزنه مثل ص ومحلم عليه الد صل اش رمحول جعل 
وزنهبقدر منه الركام وأحرج ووزنه ميزه بغترْ منغلموما منفهلعا فكان ركاة فيه قال ومجن الئافص( )؛ال 

بالفضةموه ما وصفت ما وقال  ٠١١وزاد أوأداه فيه ما جميع أدى قد أنه يعلم حتى فيه أواحتاط 
الئا؛ص(رقال الوجوه من يوجه مملكه كان وقفة ذهب وكل والخام والمصحف يمن الحلية وركاة 

منرجل خام ض ركاة ولا حليا بكون جازأن ما ركاة لا يقول أن ينبض الحل ض ركاة لا قال ومن 
حللفه انحذ أو ذهب من اغئذه فان فضة من اذاكان منطشه ولا مصحفه ولا محيفه حلية ولا فضة 

مصححه.كته وحرر. وانظر. المح ص كذا الخ وصفت ما وقال قوله; )١( 



زبمه ولا ذما يتخم أن له ليس لأنه الرلكة ففيه التاء حل عن أوغيره أودملجن أوتلادة اراة 
وكذلك. يوجه غيره ولا تاء ولا ليع ز يلبسه لا وكذك مصحف ولا سبق ى تقلده ولا مطقة 

آنوللمرآة الئاض( قال ) غيرها ولا قفة من قلادة ولا خلخالن ولا مكن  ١٢١١تحني، أن له ليس 
أوالرجل انحذ ؤإذا الفاض( ركاة)قاو الخل ز يد م *ن ركاة حبيا ى بجعل ولا وورقا ذيا تنحل 
الفانمصوغا تيمته درهم الق فيه إناء فاذكان ؛ معا القولن نؤ ركياه ورق او ذهب، من اناء الراة 
ىفيه تك1ة فلا ترده أولر فأرادت'احلافه انكسرحلها ؤاذا )قال( قيمته علر لا وزنه عل ركاته فإنما 
الرحلانحد ؤإذا )قال( فزكيه تكمْ uلأ بجعله انكسرأن إذا تريد أن إلا ؤاة الخل يرقى ل؛ من قول 

فاكانإلا القولن من واحد j الزكاة تشل ولا معا القولن فى الزكاة فضا اوففة ذهب انيه اوالراة 
هذانؤ ومراء ، فيه ركاة فلا يكرى أو يعار أو يدحر أو يلبس حليأ ؤإزكان ( )قال يلبس حليا 
الحل*ن هدا وغثر العرائس وحل والتاج والخوام امخ ب وّراء اوتل اوصوعف لاراة لحل ام 

ارصدهاو اوعاريه جة اوحدمجه اهله من، امراة فاعهلا٥ اشتراه او حليا رجل ولوورث ١^٠١^( )قال 
هدايرد لر فان ، له يملح لمن أرصده إذا الحل، همؤ نكاة لا قال مجن، قول هم، نكاة عليه يكنر ل؛ لدك 

.ليكسره أراده إن وكدك ليمه له ليس لأنه الزكاة فيه فعليه ليليه أواراده 

بمةفساخل VUباب 
لولومن الرحال ادحره أو ادحرنه أو يه النساء بملر ومحا قال؛ الثافم، أحبرنا تال الربع أجرنا 

ثكاةولا أوورق، ذهب همؤ إلا ركاة ولا فيه، ركاه فلا وغيره بمر وحلة ورجان وثاتوت وزبرجد 
محبرهمؤ نكاة ولا الأرض، من أحرج محا ولا ولأيت حجارة ولا رصاص ولا حديد ولا فر صذ 
بنعمرو عن عينة بن سمان أجرنا قال الثاض أحبرنا تال الربع أجرنا • الحر ُن خد لولو ولا 

رآآثيء هو إنما ركاة العنبر ى بى : تال أنه ءلم،ا نعال الله رصي هماص ان ص أذينة عن دينار 
عنأيه عن طاوس ابن عن همبة بن سفيان أحبرنا قال الشافعي حبرنا قال الربع حبرنا • البحر دسره 

ولافيه ثؤؤء ولا الفاض( )قال ^٢، ١١ففيه قيء فيه إزكان ; العنبرفق١ل عن، صئل، انه هماس ابن 
والورق.والذهب والماشية والحرث الركاز حالف كا غبره ولا سك مى 

اشادنرلكة باب 

إلامخما يخرج مما ثيء نر ركاة فلا المعادن ن، عمل محإذا قال الناقص أحبرنا قال الرع )أحثرنا( 
فيه)قالركاة فلا وغيره والوميا ؛ ٣١والكمت والحديد واكحاس والرصامحم، الكحل، فأما أوورق ذهب 

،والدبل، ، والعاج والقرون الدبل ُن الوار وهى بالتحريك~ مسكة~ تثنية ; مسكتن )١( 
مصححه.كتبه ٠ اللنة الكتب ن، ّكدا > والسك الأمثاط منه بجعل السلحفاة حلي ن بالفم   iءكنه ٠ اللنة الكتت ذ كدا > !المسك الآءثاط منه خمعا السلحفاة لي ح

فيه.زكاة فلا الثعل إل وألقاه الموج دفعه أى البحر: دمره )٢( 
بلدمن غور صفف من يشلر كالخار امرئ ماء وهو الأجساد حافنل مجحناه يوناني لفغل ! ا،لوما)٣( 

وممواصعقرطبة أمال من الغربي البحر احل، بمنه نؤع ويوحد ، قهلعا فيجمد بفارس أصهلخر ؛أمال 
.داود تذكرة بئ كذا ذك. غير 



فلاأوالتحمل الهلحن أو النار يعالج حى *نض غثر نكان أوورق ذهب  ١٣٠خرج ؤإذا ( الغاض 
المعدنرب مال فإن ( رقالغثره ُن به احتلهل عا ؤمميز ورثا آو ذهبا بمر حى مه ركاة 

صاحبوعل مردود فذللئ، فعل ؤإن ذللمث له يكن لمر أوبمازفة مجوازنة أو مكايلة ركاته يأخذ أن الصدق 
أنتل الصدق منه أخذ وما )تال( الزكاة منه وخز م ورثا أو ذهبا يصير حى إصلاحه المعدن 
إنبمه مع الصدق تول أوورق ذهب من مه ماكان والقول له محامن فالصدق أوورثا ذها محمل 

بعمحوز ولا القاض( قال توله) فالقول ، منك أخدن الذي هذا ; فقال يده ى ؤإزكان اّنرلكه 
بعضذهب وقد القاض( )قال منه متميز غثر بغتره محلط أوذهب قفة لأنه محال المعادن تراب 

الكأجرتا تال الثافعى أخرنأ تال الربع أخرتا الزكاة ما وأن بركان لص ايادن أن إل أصحابنا 
بنبلال أنطح وّام عليه اش صل الني أن عاا'-ام من واحد غم عن الرحمن عبد أى ين ريعة عن 

)محالاليوم إل الزكام ملما يؤخذ لا المهادن فتلك المع احية مجن وهى الملية  ٠١١معادن المزني الخارث 
عليهاش صل النبي عن رواية فيه يكن لمإ ولوأُثتوه رواية الحديا هل يثبته مّا هذا ليس الثافم^( 

،فيه وملم عليه ٍاممم صل الني عن مروية فلت الخمس دون المعادن ى الزكاة قاما إقهناعه إلا وملم 
فتباركاز المعادن أن إل غيرهم وذهب رتال( الزكاة المعادن ى أن إل احثتنا أهل بعض ذهب وقد 

فإالمرنة فيه تكلفت ف؟ا المعادن من حرج فكا ذللن، قال ، الركاة المعادن ى قال محن )قال( الخمس 
اثرى ابلمحاء وى العادن ز محمعا ذهبا وجد با ولوقاله )قال( المار ويدخل ويهلحن محمل 
البدرةاصاب إذا الرجل لأن ,؛كان هذا فقادكل بينه ولوزق مذهبا الأرضكان و يخلق مما الميل 

وصفت ١٠دون ركازا المعلروجعله أثر ى الثعلحاء ى يوحد ف؟ا وقاله أركز قد قيل المعادن ى انحتمعة 
فيهركاة فلا الزكاة فيه محنه نيل وما الثافم( نقال مذهبا وثلمحزكان بتحميل إلا اليه يوصل لا مما 

اليومى اصاب  ١٠منه ؤنحصى )قال( اواق خمس محنه والورق مئقالأ عشرين منه الذهب يبلغ حى 
الزكاةفيه نحب ما بلغ ؤاذا ، متابعا المعدن ى عمله إذاكان بعض إل بعضه ويقم التتايعة والأيام 

مايقم لر امتأنفه م فيه العمل العار فقطع حاقد  ٢٢١غمد المعدن كان ؤإذا المثاسمؤ( )قال ركام 
اواداة عير يغبر العمل ترك اوكروالقطع قعلعه قل الأول يالعمل اصاب مجا إل الأخر يالعل امحابر 

العمللأن تاطا هذا فليس فيه عمل أمكنه ض مرض من آوعلة أداة العذر فاذاكان ، مرض علة 
قطعغير هذا فثهك١ن العمل عل فكان عبيده أوهرب أجراؤه عليه لوتعذر وهكذا . هكذا يكون كله 
يقطعولر فحقي المعدن ز العمل اع ولو المقافص( )قال أوكر قز ، ومحقتا ٠؛ إلا فيه وقنا ولا 

مطيوم زكل ولمس ، عزكله لأنه الأول العمل إل الأخر بالعمل منه أصاب ما صم مه انمل 
الأول،بالعمل أصاب ما إل الأخر يالعمل منه أصاب مجا يمم ب امحتأنفه م العمل ولوقطعر للمعدن 

القطع.وغير اشلمع معر وصفت ما إلا ولأكثيره تهلعه قليل ى وفت ولا 

—الراء وسكون الفاء بضم المع— احية مجن قبل إل نسبة — والباء القاف يفح ت القبلية )١( 
اللغة.كتب ى كذا والمدينة محلة بن مجوصع 

ومعدن، متالمه وذهبت نيء منه يخرج ب إذا المعدن حقد ! الأعرايى اين قال ت حاقد )٢( 
.اللسان ى اه.كذا محدوا فلم نيتا المعدن من طلثوا إذا القوم وأعتقد . الحوهمى شيئا ينل ب إذا حاقد 
.مصححه كته 





الاصلأمصرب من ثى، أووجد ؛وه وصر الإسلام أيل عمله قد أوصرب عمل والشرك الخاهلة لأهل 
•رفأحد ملك غم ش أووجد مدفوأ ؤإزكان فهولقطة الخاملة أهل يعمله ولر يقربه ب أوعملهم 

ماوجد لمن والاحتياط لهوله رجل ملك ى وجد ؤإذا الثافص( )قال اللقعلة و يصغ ما فته ومجغ 
فازكانتعريفه عل أجبرْ ولا حمه يخرج أن يفعل ب فان يحرفه أن والإسلام الخاملة أهل يعمل 
أوفم الركازى من وجد ما وسواء الخص بإزاج ٌطؤع لهو ركازا يكن لر ؤإن فته عله مجا أدى ركازا 
فالعيينة بن صفيان أحمنا فال الشافعي أحيرنا فال الريع أنرنا • بماما ش أو أومدفونا خربة أو دار 

وجدتاتى ; فقال عنه تعال الق رصي عل إل رجل جاء فال الثعى عن حالي أى بن اسمعيل حدثنا 
ازكنت٠ بينا قفاء فت٦ا لأقضءن أما ; وجهه اش كرم عل فقال بالسواد حربة نر درهم وحم،ائة ألفا 

لسقرية ش وجدنما ؤاذكنت القرية تلك لأهل لهى أخرى قرية خراجها يودى خربة ز وجدتأا 
ولووجداكا،هم( )قال لك الخمس م الخمس ولنا أعامه أربعة رفللد أخرى قرية خراجها يودى 
احدله، انه عليه بينة رجل اقام م اماصه ار؛عة له وصر حمسه الوال فاحد مملوكة غم ارض ى ركازا 

الأماسالأربعة صاحب صمنر  ١٠٠است٠ااكها وان ماأحد١١ جمع واجدالنكاز عن وأحد الوال مجنر 
إلفدفعه الهاز اهل حق ر احد هان ال امل إل دفعه الوال ؤإزكان ^له و الامحاص الأربعة 

اوغيره ركاز من الركاز خمس فتم يقم الذي البلد اهل عل م يق ١٠ياحذ ان ، وذ١٧استحقه الدى 
وكذلكمجاله نر صونه لفه اصتبنكه الركازؤإن صاحب إل فثودتيا صدقةكانت أى مسلم صدقات 

هللت،ؤإن الثافص( )قال ثاء إن إياه أءهلاْ عن عل به ورجع صمنه المهان أهل غير أعهناه إن 
)قال(المهان أمل حق مجن لصاحبه فنرعا المهان لأهل قبضه وإمما منه جناية بلا يده ز الخمس 

)قالالمهان أمل حق عن صاحبه إل يدفعه أن بعده مجن ول الذي عل ق؛ضهكان الدى عزل ؤإن 
للذيوهى الكلمة نحص فلا الداروهولقهلة هولأهل قلنا وما هوركازلهوهكدا قلت ومجا 

بلادز ركازا رجل وجد ؤإذا الثا٠هم( )1ال نخمءط لر اعزف إذا وكذك ٠ يعرف لآ إذا ؛ وجدها 
وإنالخص فيه وعليه وجده لهولن العرب ارض ٠واتكوان بملك ليس موات ارض ش الحرب 
•محوتم *ن أخذ و*ا لهوكالخنيمة العدو من بملكها.رجل عامرة أرض ى وجده 

الرلكزس وجد ّا باب 
مجامنه محي وبلغ.I ورقا أو ذما الركاز الرجل وجد إذا أسك لا تعال؛ الده رحمه ( )قال

أوكانالزكاة فيه نحب مما أقل منه وجد ما ؤإزكان القانر( )قال الخمس ركاته أن الركاة فيه نحب 
أقلأو درهم أوقيمة فخار فيه ولوكان ، ٢١الخص فيه قيل فقد والورق الذهب غير من منه وجد ما 

ثيءكانأى مجن لخمته له الواجد ولوكنت عليه أجيره ولا رجل عل أوجه أن ل يتبن ولا سه 
نحبمحده'ي حن محب فإنما الخمس فيه الزكازفوجب وجد ؤإذا الثا٠هم( )قال بلغ ما ينه وبالغا 
الأرضى يوجد  ١٠غم عن اصتفيد لما وهومحالف الأرض مجن عوجودة لأنأا محدما حن المعادن ركاة 

اّتاالكاه(( ١١والوجه الماخ، من يفا نحر نه ول*ل المسح، ز كذا ؛ اسملكها ؤإن ت قوله )١( 

مصححه.كتبه وحرر. وانظر، المخ، ى كذا الخ فخار فيه ولوكان قوله؛ )٢( 

٤٨



عالهركاة حول فكان الصدقة فيه نحب ما يكون حى الؤكازتيء ى ليس فال ومن القافي( رقال 
وانالخص امكاز رش الزكاة فيه نحب مال وله صفر ش الركاز وجد م عاله ركاة فاحرج محرم اش 

اإنكازوحتإليه صم إذا اومال الزكاة فيه نحب، مجال ١لنك١زوأيده ركاة ونت، هذا لأن كازالنكازدينارا 
أصابالذي الوقت  Cif■نحارة ى أوغاثا دينا مالأ محإزكان بيده ا،لال إذاكان هكذا وهذا الزهأة فيه 
ا،لالفهوككونة فيه يالتجارة وكله •ن يد ز نحارةكان فى الغاب ا،لال أن عم فإذا مال اركارم فيه 
وديعةله إذاكان وهكذا منه غاثبا إاذىكان ا،لال ولوذهِح ذلك يعلم الركازحتن زكاة وأ"ّمأح دم يش 
الفاض(موصعه)قال ازكأزش نه أصاب الذي الونن، ش أ;ه ^1،؛ موصع ى أومدفون رحو د يى 

النكاز)ءالش وصمت، انحرم'كان'ي ش ركاته صفروحول ش حيلها دنانئرفكان عثرة لوأفاد وهكذا 
إلصم ؤإذا بنفسه الزكاة فيضه إذا فيه نحب، الناس عل دين وله محقر الكازى وحد ؤإذا الفاض( 

مجايفي؛النكاز ما منه اونض قبضه ؤإذا حل إذا طله وعليه يقبضه حش يزكيه ان عاليه فليس اانكاز 
وغدازكاة فيه نحب، لا زكازا اليوم لوأفاد قال القول هذا فال من الفاض( ركاه)؛ال الصدقة فيه نحب، 
ىيفيده وكانا'كا،لال ؛؛لمعا ولرحص منر-ءا واحد فى يكن لر الزكاة نيإ وحبن، معا ولوجمعا مثله 

والزكاز من هذا أقام فإذا الركاة، فيه ليس منة عليه فر وقن، ز يفيدآحر م منة عليه ممر وقته 
البالخول العشر رع ركاته خرج وعوكذلك؛ حول عليه فحال الزكاة فيه نحب مما وهو هكذا يده 

اكجارةوه باب 

عنسعثد بن محي حرثنا قال عيينة بن مقتان أخبرنا قال الثافص أخبرنا قال الربيه )أخبرنا( 
عنهاش رصي الخطاب بن بعمر *ودن قال أباه أن ح،اس، بن عمرو أ؛ى عن ملمة أى ن عبدالد 

غيرل ما ا،لوءنهم، أمجير يا فقلتؤ ماس؟« يا ركاتلثه تؤدى ألا  ١١عمر فقال أحملها آدمة را، عنقي وعل 
فوجدهافحسبما يديه ببن ^٠٠^١ قال  ٠١فضع ُال ذاك » ت فقال القرظ ز وآهبة ظهرى عل الش ُذه 

حدثناقال صفيان أخبرنا قال الفاض اخبرنا قال الربع الزكاة)أخثرنا( مما فأخذ الزكاة فحا وحبن، قد 
قالالشاض أحبرتا قال الربح أحبرتا مثله أيه عن ماص عمروبن أى عن الزناد أى عن عجلان ابن 

بهيراد أن إلا ركاة يىااعرءس ليس  ١٠قال أنه ; عمر ابن عن ناقع عن عمر بن النس عبيد عن الثقة أحبرنا 
أنحكم ؛ن، رزيمح، م، معيد ين محي عن ماللئ، أخبرنا قال الفاض أخبرنا تال الربع أخبرنا ا' التجارة 

منأموالهم من ظهر مما فخذ اللم،ن ُن بك م من انغلر أن » : إليه الزيزكتب عبد بن عمر 
نقصن،فان دينارا عشرين تبلغ حش ذللئ، فبحاب نقصن فا دينارا دينارا اربعن َكل من النجاران 

يأخذولا فيأخذ الخول عليه محول حش له ويعد الفاض( )قال ثيأ(٠ ضا تأخذ ولا دينارفدعهأ ثلث، 
نقمتافان ء قوله ى ونوافقه الشانر( ريال محنه يأخذ ما عل حال قد الخول أن يعلموا حتى ممم 

كرارإهاب، جمع "كيلك وآهة •، وأرغفة كرغيف أديم جع أفعلة، بوزن آدمة قوله )١( 
مصححهكته رة ٠أمع 

..





إلاركاْ الرص ز ا محسلا لأنه أشهر متة يده ز أنات راهم د أو كدنانثر وكاث ركام أشهر ستة يده 
رقاليدم ى الخول ءلي|ا حال الى والورق الذهب حكم حكه نكال التجارة نية عل بشراثه 

عليهنحول حى يده ي فاتام عرصا -٢١ اشرى م أشهر منة درهم مائتا يده ى لوكاث و( 
الخولعليه فحال لتجارة بعرض أو؛اعه عرصا اتجاره فيه حولها الش درهم المائي ُللئ، يوم من حول 

بدنانراذاقومه ولا نكاه م يدراهم ثومه درهم، الماش رش يوم أومن درهم الماثتى ملك وم يص 
للتجارةبعرض اشراه إذا بالأغلب يقومه ؤامما البلد نفد من الدنانيرالأغلب ؤإزكانت يدراهم اشراه 
اقالدراهم ملك يوم من عليه الخول بمول أن تل يدنانثر باعه م بئراهم اشراه ولو الئا،هم( )قال 

فيهنحب مما إذاكانت -١١ ائزاه الى الدراهم ملك يرم من الركاة فعليه ركاْ يوم محن أو فيه صرفها 
اشالدنانير وقوم ٠ الزكاة ففيه العرض بع شيء ف؛ى يعينه العرهم؛ ى نحون الركاة ان وذللئ، الزكاة 

عرصاويبقى الزكاة منه فتوحد فيقوم بعرض يباع انه ترى الأ الدراهم ركاة احد م دراهم -٢١ باعه 
اناحر فول وفيه ( الريع )فال الدراهم بقيمة اإدنانير ركين، بدنانثر ح فإذا الركاة منه فتوحد فيقوم 
مجنركاة لها يخرج ولا دراهم يقومها ولا حائز فالبيع بدنانثر فباعها بدراهم السالحة اشرى إذا الثام 

لوباعأنه ااثاس قول وأصل ما. ركاة فلا دنانير الدراهم نحوك ففد ركاة اعيانها الدنانير ل ان تبل 
حولاكامادلها يبتديء حى ركاة الدنانير ى عليه يكن نز بدنانير يوم الأ الخول عبيا حال ند بدراهم 

كةصا اذاكات اشزى بما حولا امتقثل يوم إلا باع ما عل الخول حال قل- بال غإ او بقرا ياع و لي 
التجارةبه نوى م نحل ب او الخول عليه فحال التجارة ينرائه ينوى لا عرصا اشزى ولو الغافر( رفال 

٠التجارة يه يد ير لا اشراه إذا لأنه ٠ الخول كنه عل ؤنحول يبيعه حتى نحال ركاة فيه عليه كن يإ 
حولعليه نحل فلم التجارة به يد ير عرمحا ولواثرى ا الناقص قال ) فيه ركاة لا يغرشراء مللثؤ كانّعا 

اوركاْإلى أحب، ركاةكان فيه عليه ؛ك>نر ب لتجارة يتخل-ه ولا يقتنيه أن به نوى حتى اشراه يوم محن 
إذاقاما به التجارة إرادة عن نيته تنصرنا ولم التجارة يه يل- ير اشراه إذا ركاته عليه ان يبين وإيا 

فلاعلفها اراد كة ما لماشية ، محالهنوهل-ا ركاة فيه عليه أن أعلمه فلا التجارة إرادة عن نيته انصرفت 
)قالالماللث بمية إلا يما زق لا مواء والتجارة الهنة نية فاغ  ٢١٠يعادها حش الآممة عن ينصرف 

فباعللتجارة عرضا -,ا فاشترى مثقالا عمين أو درهم مائي من أتل إلا ؟للئ، لا الةافتي(ُإوكان 
الالعرض مجللئ، يوم من العرض رش الزكاة فته تحب بما أوتثله عنده أو الحول عليه حال بعدما العرض 

ولوالناقص( )قال نحالها وص الحول عبيا لوحال ركاة الدراهم ى يكن لآ لأنه الدراهم مللثؤ يوم 
نحبلر اشهرا ؛ل-ْ ر اقامن، العرض -٢١ اشترى الى غيرها يمللث، لا اش الدراهم او الدنانير كات 

صدقناوإنما ملكه يوم من حول للعرض وحسب الزكاة فيإ١ نحب لا يده ض كات ١٢لأنيده ص محقامها 
وهوملكه يوم محن الحول حال إذا للتجارة ثرائه بنية ه ينففيه وحبنا الزكاة أن ملكه يوم محن العرض 

أولش قيمته إل فيه أنفلر ولا ه نففيه صارت الزكاة أن «ن وصفت، لأإىكا  ٢٢١الزكاة فيه نحب مما 

فانغلر.الناخ، يادة ز مجن هذا ا( فنية را لفغل ولعل النسخ ى كل-ا الخ الفنية نية فأما ; قوله )١( 
مصححه.كتبه 

واللهوالوجه • مجن سنعنا الكلام ز ولعل ؛ النسخ ى كل-ا . وصفت لأأىكا ت قوله )٢( 
.ُمححه فانفلركتثه  ٠١الخ وصفت انفلرلما لأني  ٠١اعلم 



ويوزالزكاة فيه نحب مما الركاة تحل يوم نمته إذا'كانت الزكاة فيه نحب إمما لأنه وصعلها ز ولا السنة 
الخولنحول يوم نمته وكانت دينارا ؛عثرين عرصا لوائزى أنه ترى ألا والقفة الذهب يخالف هذا 
بهاثزى ما لا بيع إذا تمنه وش فيه تحولت الزكاة أن بن هذا لأن الزكاة نيه مفهلت عشرين من أثل 

وغيرهمرض من ؛أنفسها الزكاة ثيبا الى الأعيان عدا مجا إتجارة'كل اثاراه ما ومواء العاقص( .)قال 
وركاةلمن مإذا'كانوا الفطر ركاة عمم رش عنده وهم الفْلر عليم فجاء لتجارة رقتما اثارى فلو 

ىوليس ( فال ) الفعلر رلكة فتم عليه وليت التجارة ء-ام رش مثمكن وإنَكانوا ، نحولهم التجارة 
علالفعلر ركاة ان ثرى الأ التجارة ركاة غير وركاته الين الرفيق غير الفْلر ركاة لتجارة اشترى شيء 
دراهمولواشترى ( القافص )قال الإممان ام لزمه ء1هوران هى ؤإمما بمال ليسوا الذين الأحرار عدد 

نحولبعدما إلا مجنئا اشترى ما ركاة فلا التجاؤة 7اا يريد اوبعرض بدراهم دنانير او اوبعرض ؛دنانير 
فلادرهم أوألف دينار ّاثة تنا اشترى م عشرشهرا دينارأحد ماثة مجلك مالكهكأنه يوم مجن الخول عليه 
رقالانفها فيها الركاة لأن ملكها يوم محن الحول عنيا بمرل حى الدراهم ولا الدنانيرالاحرة ش ركاة 

ركاةفلا أوبقر أوابل أوغم دراهم بدنانثرأو أوغم أوبقر إبل ٌن ماممة اشترى إذا وهكذا اكافص، 
ولارا؛ الزكاة فيه مما أوغيره بمثله اشتراه ملكه يوم مجن يده ى الحول عبيا نحول حى مما اشترى ؛؟١ 

)قالغيرها ولا للتجارة بنية لا بنفسه فيه الزكاة لأن يءم ان ثاء  ١٠اشتراه مجا يده ى اقام ما ركاة 
أوبميراث اياممة طلي ؤإذا التجارة زكاة لا اياممة زكاة ذلكط لتجارة  UU\اشترى ؤإذا الئامحش( 

وأرخانحلا اشترى محإذا ( الئافص )قال التجارات خلاف وهذا الساعة ركاة نحؤلها ركاها غيره أو هبة 
قال) غيرحنطة نبع أو أوكرم نحو غير غراس فما أرصا اشترى ؤإذا والنبع الخل ركاْ ركاها للتجارة 

ؤإمماركاة بنفسه فيه ليس مما هذا لأن التجارة ركاة ركاها النكازلتجارة فتها وغيرمجا ( والربح أبويعقوب 
اشترىفإذا غيراuممة _ فى ولا الحل ر زكاة لا : قال ور القاض( اكجارة)قال ركاة ينش 

.للتجارةتشترى الى العروض ش يكون اإزكاة'ؤا ففيه للتجارة هذين ر واحدا 

امحراض JUركاة باب 

سلعةما فاشترى قراصا درهم ألف الرجل إل الرجل دفع ؤإذا • تعال الق رحمه الئاهص( )قال 
مجلكر لاما كلها ترش السلعة ان احدهما قولان، فقحا ينعها آن قبل الحول علحا وحال الفن نوى 

رقالتثارطا مجا عل الربح ويقاسمه المال رب إل المال رأس يسلم حى للمفارض فحا ثيء لا مجالكها 
باعهاؤإن )قال( الحول حال حتى ا،لال فتما فلم الحول أوقبل الحول بعد لوباعها وكيلك الغاض( 

ويبمهانال رب مال رأس ض الحول حال م الرح واقتسقا مجاله رأس المال، رب إل وصلم الحول قبل 
لوزكذلك الئاض( )قال الحول عله نحل لر مجالا اسفاد لأنه القارض حصة ى ؤاة ولا الزكاة، 

روحمته المال رب مجال راس صدق الحول حال حتى الربح يْش،ا ولر إليه المال رب مجال راس لفح 
يومر حول عليه بمل ولر فيه حادث ملكه لأن به، شريكا ؤإزكان القارض مجال يصدق ولر الرح 

ربإل يسلم حتى أبدا المال رب عل سنة كل رش ياع لا منن المال ولواسنأحر الفاض( ملكه)قال 
الالقول هذا ى المال رب مجلك ص فهو مجاله راس المال رب إل يسلم ب مجا فامجا مجاله، رأس المال 

مجمحححه.كتبه وانغلر. النسخ، ى الحكذا أقام ما ركاة ولا قوله; )١( 

٠٢



أونمرانيا والعامل اكحارة ى له مأذونا أوعدا ملما حرا ا،اال رب ؤازكان ( القا،ص قال ر يختلف 
مجاليزلث واب ماله جمع رش عاله رأس أخذ ؤإذا ماله رأس المال رب يأخذ ب مجا يرش فهكذا ، مجكابا 

ينعإذا ، الثاني والقول القافم، قال ر أعلمم تعال واش القولن أثبه وهو محنه ا،لكاتب ولا النصراني 
يديى السلعة عل الخول فحال ألفا تسوى سلعة ؟ا خامارى فراصا درهم ألف الرجل إل الرجل 

المالرب حصة لأما وخمهائة اللف عل الزكاة اليت الفن بلغت فاذا ، ثومت بيعها قبل القارض 
علحال قد لأنه الألفان ركين الألفن بلغت فان ، ثان حول عبيا حال فان ، خمسهاثة ركاة ووثقت 

القارضولا المال رب عل ثيء فلا السلعة نقصت قان للمقارض صارت يوم من الخول الخمهاثة 
الأفثلاثة ركين درهم الأف ثلاثة ممن ( ^٠٠٢١۴٠■ي ملغ حى زادت وإن الركاة، مجن ته براجعان 

صاريوم مجن حول عالها وحال نصفها للممقارض درهم مجاتة إلا ما الفضل يكن ولول( وصمت كا 
درهمالق إل تصير حى اللمعة نقصت فان ، يبا حلميهل ا،لقارض لأن ركين فمل لها للمقارض 

ملماالزكاة أخذنا مجال و حليهلن لوكانا فما ، معا علما تكون أن الأول الزكاة تعدو ولا ألفا ركين 
مجالماله فكان القراض ى سيده له أذن أوعبدا ملما حرا القارض إناَكان وهدا المال رب أوعز مجعا 

المسيرالقارض حصة نكست محالها والمسألة نصرانيا علميهكأزكان زكاة لا ممن القارض فإن'كان سيده 
لوَكايىوهكدا آلقافص( )قال له كان لو-L،؛ مما،ها لأن محال ائرانى القارص حصة تزك ور 

ىوالكاتب المحرانى الخامل حصة تزك ولا للجر المال رأس إذاكان الأول القول ى مكاتبا القارض 
نصرانيالمال ورب محائ المسالة ولوكانت الثافس( أموالما)قال ى ءاله،ا 5كاة لا لأنه الأخر القول 

حالؤإن لها ركاة، فلا ألفن عن وهى حول علها فحال بألف ّلمعة فاشرى ، مخرالمال ى والخامجل 
وبنبينه فضل مجا فيكون مال رأس النصراني إل الخامل يدفع أن إلا نصراني مال لأما أحوال علها 

القولى النصراني نصيب ينش ولا حول علها حال إذا مّه الملم الخامل نصيب فٍزش المراى 
لسلم فان حول، حال فإذا ركاة، فيه علميه يكون ولا ذللث محصى فانه الثاني، القول وأما الأول 

ؤإذاكانفضل)قال( المال ى ل منذكان السنن من عليه مر ما نكاة يودى f\ أدى فضلها 
jالخيط ولا الشريك صدقة لا الفرد صدقة uل المسير صدق واكافر الملجر بن المال ى الشرك 
الصدقةذ, محمم أن قاما صدقة، ئ ف مجا الصدقة ذ, محمم امما لأنه، ذك رغم راكاض, الماسة 

محوزل.فلا فيه زكاة uلأ 

اكدقهْع الدين باب 

عئانأن يزيد بن الماثب عن شهاب ابن عن مجاك أخرنا فال الثافص أ-صرنأ فال الربع أخرنا 
نودونأموالكم محصل حى دينه فليؤد دين عليه ذنكان ركاتكم شهر هذا ٠؛ ت يقول عفازكان بن 

أمجرإمما يكون أن أعلم تعال واش يثبه عهان وحديث ت تعال اش رحمه القافص، ر؛ال الزكاة(( مما 
الدىالنهر هدا يقول محوزأن ركاتكم(( شهر هذا  ٠١فول ى المال ى الصدقة حلول نل الدين بقفا، 

فإذاالئافص، )محال منه أيام مضى بعد الحجة ؤإمما الحجة ذى شهر يقال رك١تكمكا حلت مجضى إذا 
اواستعدىالمامحن حلول قبل ميئا المامحن مجن فقضى درهم مجاثتا دين وعليه درهم لرحل.امحا كانت 

بؤإن رقال، مجائتن وليت جال الحول لأن علميه ركاة فلا فقضاها الماتتن حول محل نل اللطان عليه 



بقىمما السلطان عليه قضى م دراهم حمسة ملما يخرج أن فعليه حؤلها بعد إلا ؛اiاس١ن عليه يقض 
حىبالدين عليه يقض ولر ماله فوفق الخول قبل لaلان العليه لوامتعدى وهكذا الفاض( )قاو ملما 

عليهولوقضى الئافصإ نقال بقى ما عرمجائه إل يدفع م ركابا يخرج أن عليه الخؤاوكان عليه بمول 
صارا،لال لأن ، ركاة فيه عليه يكن لر الغرماء قبضه أن فبل الحول حال م الحول قبل السلهنان؛الدين 

لوأ)ه قبل ومن منه لوتلذvكان أنه قبل من الزكاة فيه عليه ثازرأن قول وفيه ، الحول قبل دونه للغرماء 
ؤإذاالفاض( )قال غثوْ محن الغرماء يقضى وأن ا،لال هذا محص أن له كان هذا غير مال له محرأ 

عنديمحوز فلا له جعلها مجن إل مجاله من الزكاة أخرج ففد *اله ى الركاة عليه وجل عز اش أوجب 
ثيءمن دينه ويقضى استحقه الذي فيسلى بعضه فاصتحق يده ى يكون'عالكان أن إلا أعالم والق 

أنمحوز لا كلها واالائية واُمة والريع والورق الذهيج ز هذا وهكذا الثاهص( رقال له بقى إن 
وصفما ؛!غ إذاكله ى ان ومالم عليه اش صل الق رمول عن جاء قد مما لازكلأ محال بيلما يخالف 

فتهاوالى ملما صدقلما الى الإبل صدقة ى هذا وهكذا الفاض( )قال الصدقة ومالم عليه اش صل 
وىعنه فضل ما ا،لال صاحب ولغرما، فيه ما الرهن لصاحب فيكون بالثيء كاربن وغثدها الخم 

)قالالحول قبل أءءلى وعترها أجثر إجارة من الصدقة فيه مجال ى وجب وما الربن حال أكرمرن 
قبلقبضها فان للمنا مجللث، فهي بعيلما ملما بشاة غنمه يرُش أن عل ارجل ولواّتأجر الشافص( 

لرؤإن الأجثر ثاة !عد الصدقة فته محب مجا يكون أن إلا ماشيته ى الرجل عل ركاة ولا له فهي الحول 
حليطلأنه الصدقة من حصلما الثاة عل الصدقة، غنمه ض الحول حال حى الثاة الأجير يقبض 
ل؛إذا يختلف لا محلات أو بعيلما محلة بتمر يستأجر الرجل ى هدا ' وهكذا الثافص( )قال بالثاة 
بمهولكالأنه به نجزالإجارة ب !عينه قائم الزيع من ه بثي امتوجر فان الفاض( )قال الإجارة يقبض 

وممربعيلما ويكونكإلناة عليه الإجارة فتجوز بيعه محواز لازم حبر مضى يكون أن إلا بيعه بجوز لا 
فعليهغنا اوباع بمنة ممر او بصفة يثاة اصتاجره ؤإزكان ( الثافس )قال باعيإبن والنخلأت النخلة 

مالهمن له وجبت الى الصفة منه والثارى الأجير إل يودى بان ويوحد وزرعه وءرْ غنمه ى الصدقة 
لهيكن أولآ دينه محمل عروصنكثيرة له ؤيمواءكانت القافي( رقال أوعتره الزكاة منه أحذت الذي 
غرمجاوهعليه فقام درهم مجانا لرجل ولوكاث ( الثا،ص رقال الزكاة فيه وجبت الذي االال غير قيء 
الزكاةملما ويخرج قوله فالقول الحول عليها محل ب ; الغرماء وقال ، الحول عبيل حال قد ت فقال 

لهولوكانت الفاض( أوأكر)ءال ملما بقى ما مثل عليه لهم إذاكان غرماثه إل ملما بقى ما ويدفع 
بلهالقول كان غرماه وكذبه الزكاة ميا أحرج وب أحوال عبيا حالت قد I فقال درهم مجاني أكرمن 
لأياالغرماء مجال من -ها أول أبدا الوكاة ، يعد ملما بقى ما غرمجاوه يأحذ م الأحوال ركاة ملما ويخرج 

درهماوالفى درهم باك درهم الق رجلا رجل ولورهن الغاض( )قال مالكها مللث من ب؛ا اول 
،فسواء يعده او الرمن دين بمل ان قبل الرمتة الدراهم عل الحول حال ؤإدا ، فسواء دينار مماثة 

الزكاة.فيها وجبت رهن مال وهكذاكل الغاض( )قال الربن دين نل الزكاة مخما ويخرج 

الدينركاة باب 

غائبةله التجارة تكون فهوّعا عته غاتبا لرجل الدين ؤاذاكان ت تعال ايد رحمه الغافي( )؛ال 





ءكا،ا، مضى لآ ركاة مثله ى إذاكان رلكْ وكاة ب عله ئت الذي الدين ر مض ما وكل راء ماله 
،حبه ؤإلأ ، إليه أصافه ، مال له غكان مثاله ى زكاة عالا منه مض ؤإن ، فكذللئ، ثيتا منه مض 

المنن.من عليه مضى طنا 3كاتا؛< أدى معه، الزكاة مه نحب مجا مض فاذا 

اهلهاإل دضهأ آن قل فملغث ركاته دغ ٢ الذي باب 

دفعهاأن مل فهلكت تحل أن مل ماله ركاة رحل أخرج محإذا تحال الد رحمه الفافص( )قال 
ا،لالمن منه هللي ما عليه محب ولر ماله محن ي،ديه ز محا رش ماله ركاة ؤإنحالت نحزعنه لر أهلها ال 
حالتيعدما احرجها ؤإن الئاس( له)قال كانت إن ، وممرةزرعه هدا ى ومواء ياكله، هى 

أوأهلها إل يقمها حولها يعد ممكنه أن والتفريط يفرط لر فازكان ، أهلهاإل يادفعها أن مل فهلكت 
بدفعهإلا منه يثرا لر ثيء لزمحه من لأن الصدقة مجن عنه نحز ول؛ ؛، *LLJما عاليه محب ل؛ ، ذاخر الوال 

ؤإنركاه ركاْ منه يقي مإ فازكان ماله، من قى ما إل ورجع الغاض( )قال عليه يستوحبه من إل 
فهلكالنصف فاخرج دينارا عشرين ى دينار نصف عليه حل يزكهكأن ل؛ ركاة محنه بقى ما يكن ل؛ 

وعشرونإحدى له ؤإزكانت فيها عليه ركاة فلا عنرونصف تسعة مقيت اهله إل يدفعه ان مل 
لهوانكا؛ت فتها عليه ركاة فلا ونصف عثر سعة مقيت أهاله إل يدفعه أن نل فهلك ونصف دينارا 

الشرثنعن اياش وعن ضما الخشرثن عن ف>ج يوك؛،ا أن ياراد ونحف دينارا وعشرون إحدى 
الصدقةففيه الصدقة فيه يكون ما عل والهلءامكله والدراهم الدنانير مجن زاد ما لأن الباش عشر رع 

وهداا قال ؤ عشره يرع بقى *ا وأكرمرش دينارا عشرون بقى وقد الزكاة هلكت فان محابه 
بعددأنما ش مدا نحالف اآاثية أن إلا واناثية الصدقة وغيرذلك.,ن والتجارة الأرض أنبتت مما هكذا 

شأوم المه،ان يستحق من بمد فلم مفر وهوش حول عاليه حال فان ، العددين بن معفوما وأنما 
هدافكل ، مجاله وبن بينه أوحيل أومجن المهان يستحق محن _ ساعته ش بمضره فالم مجمرفهللب 

مابمب لا الزكاةكا ش عليه بمب ل؛ الخول بعد ماله من هلك ومجا ، مفرمحتابه يكو0 لا عذر، 
ذلكفاخر المهان أهل أووجد بدلك يأمره فل،؛ به يثق من حبس إذا ممكنه ؤازكان الحول قبل هلك 
فالركاةماله من هلك ومجا فهومفرط المهان وأهل المال بوجود يعطهم فلم وهويمكنه أوكثثرا تلملأ 

فهلكتفأخرها ركانما يودى أن فأمكنه دينارا عشرون له كانت كان محنه يديه ش بقى ما له لازمجة 
فوحثتيفعل فلم ركاته يودى أن يمكنه مجال له ولوكان وحده متى يوليه دينار نحف فغليه العشرون 

مننثلاث يدم ش فأقامت ثاة ماثة له ؤإزكانت فيه فرط لما ركاته أدى هالك م سنن الركاة عليه 
المنةش يمكنه ل؛ ؤان منن لثلاث ركانما أدى يؤدها فلم ركانما أداء الثالثة المنة مضى ى وأمكنه 

ىزط اللتن النتن ش الزكاة وعليه الثالثة المنة ش عليه وكاة فلا هاكت حى زكانما أداء الخاكة 
الزك١ةفث٦ا.اداء 

.مصححه كتبه . فريا مبق  ١٠ع مكرر را فكذلك  ١٠فوله إل ذنض ما وكل ! فوله )١؛ 
.مصححه كتبه . لذلك وتايما دفعها يريد أى ، ا( ركاته يلغ  ١١الزجمة ش • مله )٢( 
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صاحمهدى ش أحوال عله بمرل ائال باب 

وهىأحوال علتإ فحال الإل من خمس لرحل ؤإذاكاتت قال اكاض أخرنا قال الريع أخرنا 
فمحرابنة ى شاه مما حرجت ؤإن أهماما ى الركام لأن واحد عام ركاة فما فعله ركاتبما يود لر ده يى 

أناتالإل ص َ عله وفه»رلآحرأن الريح( الزكاة)ثال فعن نحب خص له 
عماغيرها من الزكاة يخرج إمما لأنه عام نكل ثاة هميه أقامت عام زكل نكاتها أداء أحوالا هميه 
ديناراعشرون اُ القر من اوثلاثون شاة اربعون له إن'كانت وكذلك تعال اش رحمه الثافص( )قال 

ماصمان لأهلها يده ى مضمونة مجلكه من محارحة ركاما لأن واحد لحام ركاما أخرج درهم أوماتتا 
فاَكرادىثاتن يسوى مما وبعير احوال ثلاثة عيا فحال متا إبله ولوكانت إ القا٠هم )|ال غصب 
ركاةفحا الإل من خس عنده أكركات أو بثاتين ذهب إذا مما بعيرا لأن أحوال لثلاثة ركاما 
أحوالثلاثة عليه فحالت دينارا وعشرون واحد أو ثاة وأربعون اثنان هميه ولوكاث ا الئافص )قال 

ديناراانمنانير ركاة منه وأخذت ثاة فيها أربعون ويبقى يذهبان ثاتثن لأن ثياه ثلاث الغم من أخذت 
■ثاةأربعون له لوكانت وعكدا ركاة فيه ما يده ز ويبقى تذهب الزكاة لأن الزيادة وحمة ونمقا 

الثالثةالسنة ى ثاة زائن م وأربعون إحدى وهى ثانية منة علما فحالت ثاة زادت م منة أول 
فمابملك ورحا إلا تحل م السنة لأن ثياه ثلاث فيها ثاةك١ت وأربعون اثنتان وهى ستة علما فحالت 
أربعونله ولوكاث الثا،مإ( ريال الزكاة فيه كله الباب هدا هدا فعل ( الئانم ؛ال ) ناة أربعن 

تحيرهأن ل يثن ولا السنن من علتها مضى لما ركاما يودى أن إتحأ فأحب تزد ول؛ أحوال ءلت|ا فحال شاة 
وىالربيع( )قال ثياه ثلاث يودى أن أحوال ثلاثة عليها فحالت شاة الأربعون إلا له يكن لم إذا 

الزكاةلأف ثاة حول نكل عله أحوالكانت علتها فحال الإل س خمس عنده إذاكانت الإل 
.الزكاةعينها ق الى للغم محالفة وهى غ؛رها من محرج إمما عينها من ليت 

الزكاةفيه الذي باب 

فامحلادنانير؛يعا بخمسة درهم ماثى رجلا رجل باع ولو قال الناقص أخثرنا قال الربح أخثرنا 
وهىالبائع مال من الزكاة ففتها الباتع ملكها يوم من الخول عليها حال م شهرا الشرى يد ى فأقامت 
فامحيابيعا فبيع الزكاة فيه وحثت مجال وهكذاكل الفاصد بالبع ملكه من نحرج لم لأما عليه مردودة 

بيعاباعها الباغ ولوكان مذكه من يخرج 1؛ لأنه الأول وواك ملك أصل عز, م أوغيرئ uشية من 
اليانعملكها يوم من حول علتها فحال يقبضها لم أو المغرى وقبضها ثلاثا بالخيار أنه عل صحبحا 
للنقصردها ولمثريها الخول علها حال حتى الاتع ملك مجن خروجها يم لم لأنه الركاة فما وجب 

الخيارولوكان الفاض( >ةال معا والمنزى الخارللاتع لوكان 3كذلك ؛الزكاة علهادخل الذي 
^١٠١١٠٠^ان احدهما قولان، ففيها الخول علتها حال البع؛حلما إنفاذ فاختار الثاثع دون للمشرى 

علالر؛اْ أن الثاف والقول محال)قال( ملكه مجن خروجها ولر الحول بعد إلا يم لم الع لأن اأركاْ 
لووكذلك الربع( )تال ااباثع دون شاء إن الرد خيار له ؤإمما له ملك وهى حال الخول لأن المثري 

الزكاةلل٠ثزىك١نت امالملك ظاكان الثائع الخياردون ايام ى وي للمعزى كان امة له كانت 



منخرجت قد لأما الباغ عن الركاة وستعلن ويضت ائزاما يوم عن الحول عبيا حال إذا عيه 
عليوم حوله مل الزكاة مه وحت مال عن صفا الرجل رلوياع القافص، قال ر صحح يع ملكه 

،الزكاة المال ش كاث حوله ممام بعد وذلك يوم بعد البع ء١حتاراماذ ، يوعا بالخيار فيه البائع ان 
ولومنه الزكاة بنقص ردم للمشرى وكان ملكه هءن يخرج آن نل الحول عليه حال حى يم ئإ البيع لأن 

(الثاض )قال حوله ثبل م ند الثع لأن ركاة فيه يش إ الحول ممضى أن قبل المع إماذ احتار 
اختلافلا وماشية ودراهم دنانير من وبعده فيه الصدقة نحل ان قبل باعه المال مءن صنف وهكداكل 

بقراأو بغء بدنانثرأوبقرا أودراهم بئراهم دنانتر باع ؤإذا ( القا؛هم )قال بمرق؛;"'١١ عليه ولا ٠ ر بيا 
لأنهفيه الباثع عل زكاة فلا حوله نل باع هدا فاى ّوا، ذلك فكل أوغم بابل أوابلا م اوما يقر 

وسواء( القافص )قال ملكه يوم مجن حول عليه محول حى اكري عل ولا يده ى الحول عليه محل لر 
رحلباع فإذا ، ذلك j اخلأف لا زب ذم أو بابل أوالذهب الإبل من المال عن زالت إذا 

المئزىمحلك فإذا ابل دون اُءر ش _ إمما ألركام لأن ؛ فسواء الخل دون ممرا أو م بيا نحلا رجلا 
اوتصدقبما له اقر او وقبضها له وهبت او يصح شراء منفردة اشماها اوبان بالخل اشراها ان اُءرْ 

ترىأن قبل ملكها له صح فإذا به ملكها له صح الملك وجوه محن أوأيلأزجه حا له أوأوصى عليه بما 
مالكياعل فالزكاة ، يلغ حنن يرك أن عل يعها فيه محل الذي الوقت الصمغخمدإك أو الحمرة بيا 

الغاض()قال ممرا ذلك يوحد م فثخرص صفرة أو حمرة بيا ترى أن ركاما زنت أول لأن الأخر 
مملكا ولو  ٢٢١الأول مالكها مجال محن امحر ى فالزكاة صفرة أو حمرة فت١ا رزين يعدما ^^١ فإن 

هداش الحكم يختلف ولا ( الغاض )قال نخرص ا أو مملكها قبل الكرة خرمحت الأخر المالك الركاء 
بعدماامحرة يشرى ان وهو واحد وجه ى إلا غرها ى ولا الزكاة ى محال اترة به ملك وجه ى اى 

عبدينلوباعه يكون ممسوخاكا اُءرة ى البيع ويكون يزول لا اُءرة ى العشر فيكون يبدوصلاحها 
تسعةييعه أن اُءرْ ترك عل باعه إذا غره يصح لا ، يصح ولكنه مفوخا له ك والأخر له أحدهما 

بغربنقى إزكانى عشرها ونصف أعنارها وتسعة بعلا أوَكانى بعن قى نإنَكانت أعثارالءرة 
ممافاخذ الصدق تعدى ولو الع فيصح غبرْ للبائع بكن ا إذا أوّق حمة دون ُا جمع ويبيعه 
مظلمةوكانت البائع عل اكري فيه يرجم لز أكرُما فاخذ الصدقة فيه فما وزاد الصدقة فيه لهك 
أوواحد مجن ممره فباع أؤيق خمة فيه حاثط لواحد ولوكان اّقى، رفال ٢٣١اكرى عل دخلك 

يدوصلاحهأن قبل وإو؛اءه ، ه نفالثائم مال ز وصمت اركاةّي ففيه يدوصلاحها بعدما اثنن 
امبلكوان الغاض( )قال فاسد فيه والبيع الصدقة ففيه اثنن او واحد مءن يقطح أن يثرمحل ول؛ 

مممامجن اشرى مما فيمما اكري من أخذ أفلس ؤإن بالصدقة الحائهل رب اخذ كلها الهرة اكرى 
،هلاكها محبب كان لأنه بحشرها أخذ الباثع يفلس ب ؤإن ، الحاثْل رب عل بقى  ١٠ورد العشر، 

.مصححه كنبه . وانظر ن المح ى كذا الح عليه ولا ! قوله ( ١ ) 
كتبهوحرر. ، فتامل ، الاسح مجن يدة مجز لوار را ولعل المح ز كذا ، مملك م ولو ت فوله )٢( 
مصححه

،المخ عليه اتفقت الذي محله عن نسخته ز البلقينى المراج قدمه ابب آخر إل هنا عن )٣( 
.مصححه كتبه . احن البلقين وصنع ، الازى المال مثراث وهوباب 
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عشرونعثرطه وممن محتله يوحد ولا عثرة العشر من ا.نااالد U ش فكان غرماء للمشتري ؤإزكان 
وكانالغرماء دون وهوله امحلإتاالكه الذي العشر ص لأنه العشر نصف يعشرة اثزى الصدفة توحد يوم 

الئاض()قال الخاط رب عل الباقية العشرة ز المهان أهل مقام يقوم غرمما يكون أن الصدقة لرد 
يقهلعاهاكانعلزان يبدوصلاحها ان قبل رجلتن من اومحق حمسة وهى ممرنه الخائط رب ياع فان 

فمي؛ا، يبدوصلاحها حش ركاها ؤان ما لزكاة فلا ، يبدوصلاحها ان قبل قطعاها فان ٠ جائزا الثع 
يقيفلابجوزأن ماوجبت الزكاة لأن يما البح فخا يقطعها الخاثعل رب أخدهما فإن . اواة
صلاش رمول ما احدها اش الخال ولمت تاك خالها توحذ ان ولا لأهلها حز وهى الزكاة فيمغ 

الأالبيع هدا ى يكون ولا قطعها شرط وقد محله فى ممرة البائع عل للمثازى يثبت ولا وملم عليه اش 
قدلأنه ؛العشر الباثم عل يرجعا ب المنميان ورصي نحله ش نحد حتى باركها البائع ولورصي غخه 

(الئافس قال ) العشر من وحب مما يركبا أن وعلما ٠ عشرفيه ولا الءرة من ياعها  ١٠جميع. أقبضها 
المثاري١نك١نيرصه وب بركها البائع فرصى صلاحها بدا حتى المشتِ؛ان فتركها خالها المسالة ولو'كانت 

يمحان إ واكاف ) الصدقة من ما وجب مما البيع يفح ولا تركها عل بم؛را ان ( احدهما ) قولان ؛؟١١ 
ولورصي( اكاءهم )ثال ما الصدقة من امتحق مما قطعها محوز لا مارت م القطع شرطا لاما البيع 
يفسخالأحر القول وش إقرارها عل الأول القول ش جرا الأحر يرصه ولر والبائع إزارها احد 

مإزارها رصي ؤإذا اُءرة نصف ائارى وكازكرجل رصي الدى نصيب ويقر يرض ب الذي نصبب 
،يعدها رده له يكن ع مرة رده ترك إذا للبح فح ولا قهلعهاَكاها له يكن لر الخيال قبل قطعها أراد 
ممرهش حائط لرجل فإزكان القا٠هم( )قال يبدوصلاحها أن قبل مشاعا ارممرة ياع إذا هذا وكل 

ادمثرففيه صلاحه يبدو بعدما بأعيامن نخلات وانم بأءثا"Tن نخلات منه رجلا لجاع أومق حمة 
الممرةيبدوصلاح أن قبل البيع هدا ؤازكان أعشاره سعة منها واحد كز *ن يبح أن إلا مفؤخ والثح 

ففيهاومحق حمسة يبقى نا فان'كان ، صلاحه يبدو حى شيثا وتركا ثيثا مما فقملعا ان؛قعلعاها عل 
الجائز فالبيع أومق حمسة الممرة مجن يقي فا يكن لر فان قبله المألة ش وصفت لجه'كا والبيع الصدقة 

ب; فقالا محلاحها يبدو بعدما الءرة قطعا ؤإن لما بركها الباغ أن؛تْلوع إلا يقطعها بأن ويوحد يفح 
عليينة قامت، فإن ، الحال هذا ى البح يفح ولا أممامما مع زلما فالقول ف أومحق حمسة ما يكن 
تقمل إذا يعضها أو الصدقة يه نفه عن طرح لجا المال رب زل قبل يتنة تقم لر ؤإن بالبينة أحذ شيء 
مماوأقر يعضها أو الصدقة عنه يهنح بأمر ينة قامت ؤإذا الثافص( )قال قال ما يخلانؤ بينة عليه 

عنبه يدفع ما اد-هم إذاكانتكا ييته أقبل إنما لأني بقوله أخذت يدها أوين الصدقة عليه شن، 
ؤإذاكان)لأل بيته من عليه أثبن، وكان نفسه عل الزيادة ش نله يلن، أ'كذما فإذا نفه 

قهلعهمجغ الحمرة لجه روينا فإذا الحمرة يه ترى أن إل تطلع حن من ممره قطع بمنع لر الحائط للرجل 
كلهعاليه أتى ؤان ت قطع لجا قوله فالقول الحمرة يه يرى بعدما يخرص لجل قهلعه فإن يخرصى حى 

أخذتؤإذا الفافص( قال ر بالبينة منه نالث١ يؤجذ ُمرْ أهل يثينة نله غير يعلم أن إلا ، بمينه مع 
الثافصارقال عنه منه يؤخذ ولا عشره منه يستوش حتى حائعله كر موى ومط يتمر أخذ أوقوله ببينته 
٠خمره ومط مثل بتمر أخذ امملكه م عليه خرصر إن فهذا 



المالالمم مثراث باب 

كلهممره ز ولكت فتسموا نلم الخاثط القوم ورث ؤإذا قال الئاض أحترنا قال الربع أ~امزأ 
الخاثطاثنمموا )ةالاكافص(ف1ز| الواحد صدقة يصدقون خليناء لأم ألصدقة فعلم اوس خسة 

شيكن ل؛ من عل صدتة فلا حمرة أو صفرة الممرة ز يرى أن مل الفم فكان يصح ما عثمرا 
يرىيعدمأ اقتسموا فإن اوقا،صا رقال صدقة اومحق ة حمنصيبه ى مزكان وعل اوصق حمسة مبّ 

الصدقةمنه أحدت أومحق ة حمجميعه ى كانت إذا الواحد صدقة كله مجدق حمرة أو صفرة فيه 
الفاض()قال يخرص أولر الخاثط حرص ، الخائط ز والصفرة الحمرة يرى أن الصدقة محل أول لأن 
والورقالمائية دون واحرا أولا يخرصان اللمدين والعب النخل صدقة جعلت كيف ; قائل قال فإن 

لما; تعال اش ثاء إن له قتل الصدق؟ دون الحول واحره عندك الصدقة فيه نحب ءا أول وامما والدهب 
ولايخرصها لا أنه علمنا محنات حن ومحلم عليه اش صل الد لرمحول والنخل الأعناب اذارمن حرصت 

علزييبا أو ممرا تصير أن مما الصدقة فيه نحب مجا احر أن علمتا وزبيبا ممرا قبضها ولما ، في١ا له ركاة 
،والحلق الحمرات رعى يه احر فأول ، واحران أول له الخج قتل ؟ هدا يثبه ما قال فإن التقدم الأمر 
أوللها الصلأةكلها ولا الصوم ولا العمرة هكذا وليس ، والحلق الحمرة بعد البت زيارة اخريه واخر 

ولاصفرة ترفيه ولر اقتسموا ولو الفاض( )قال ومحلم عليه الد مجل الند رمحول محن وكزي واخرواحد 
حتىحقه ضم واحد يحلمكل حتى يزاصوا لر او مم واحد حزكل يعلم حتى عليه فزعوا ب م حمرة 

رقالقيه الصدقة وجوب بحد إلا ب المم لأن الواحد صدقة فيه كانت اوحمرة صفرة فيه يرى 
بينةفيه قوم أن إلا حمرة أو صفرة فيه يرى أن قبل اقتسموا امم ى المال باب ار قول والقول ( الشافم^ 

أنقبل اقتسمناه أحدهما فقال اثنان فاقتسمه أومحق خسة الحاط فإزكان الفاض( )قال ذلك بغر 
أقرأنماالدى نصبب مجن الصدقة أ->"دت فيه رثيت، بعدما الأحر.وقال صفرة أو حمرة فيه ترى 

الشاءص(ولورقال يقر لر الدى نميب من توحد ولر يلزمه محا يقدر الصدقة فيه حلت بعدما اقتمٍاه 
الأولالملك عل قيه زلكنوا فامحيا القسم كان صلاحها يدو أن قبل والنخل الأرض دون اترة اقتسا 

رقالمعا الحالن ى الواحد عل يكون الزكاةَي قيه كات يبدوصلاحه بعدما ولواقتسام )قال( 
الحائطممر مجن الصدقة أحدت يكن؛البمراث ولر حاتهله أممر أو فأممر حائ،طا الرجل ورث ؤاذا ( الفاض 
فلأنما محيقلما احدن ، الحول عليه فحال علم أو يعلم فلم ورقا أو ذهبا أو مائية لوورث وكيلك 

فيهنحب مجال لرجل ؤاذاكان الفاض( )قال علمه بلا ملك  ١٠وكذلك ، حول عبيا حال وقد ملكه 
يوممجن ماله عل الحول فحال يقتل أو ليستناب اوحبن أوعته أوجز وهرب الإمحلأم عن فارتد الركاة 
وماكانللمسلمن فيكون ردته عل ممون يحدوأن لا ماله لأن الزكاة ضا أن أحدهما قولان فقحا ملكه 

أنالثال والقول ، عليه وجب شيئا عنه الردة تسقط فلا له فتكون الامحلأم إل يرجع أو الزكاة ففيه لهم 
لرؤان الفرض عنه محقهل يكن ب لأنه ركاته وأحيت ماله ممالك اّّد فان " ينظر حى ركاة سا يوحد لا 

منهلأنان صار فإذا مغنوم مئزك مال لأنه ركاة المال ى يكن لر ردته عل قتل ؤان ، عبيا يؤجر 
الرجع إن ، وصفت كازكا زمانا ردته ى ولواقام ، يركيه م حولا به ويتقبل فهوكالفائدة شيء 

ضرآزدمىالشرك ولا انحاص ولا بالحرية المال الممنؤع كالذمي وليس ، ، JUصدقة منه أخذت الإسلام 
حقوقى عليه نحكم وأنا قتلناه امحتغ فإن بالامحلأم نأمره أنا ترى ألا ، قط ركاة ماله ى نحب ب الذي 



حقوقُن غنوها دلا علما ولا.وجر : غل الركاة، عل وجر لا فهو : قال فإذ ٠ تلزمه بأن الاس 
منهالدين يوحد ان عل وجر لا وكذلك يرتد، أن ض منإ أدى ما عله أجر ؤبحط تلزمه الى الناس 

*هويوحذ•

اسمحش ازس عل الخلي ثرك باب 

حبانين محي بن محمد عن معيد بن محي عن مجاللث، أمحرنا قال الناقص أمحرنا قال الريع أحونا 
رضالخطاب بن عم »رءل تاك وسم عله اش صل الني زوج عائثة عن محمد ابن القاّم عن 
:فقالوا ؟(( الشاة هده ))»\ : عمر فقال ضياه ذات حافلا ثاة ما فرأى الصدقة مجن بغم محه تعال اش 

حزرات ٢١'تاحدوا لا الناس تفتوا لا ءلاثمن وهم أهلها هده أعش مجا )ا عمر: فقال الصدقة من ثاة 
يرولر بما ؛تطوتم.ا لمأهلها عمرأن توهم تعال افه رحمه القا،هم( رقال الهلعام(( عن نكبوا ايلمن 

إنعلثم لردها احدها عل اهلها جثر ا،لصدق ان ولوعلم ، هدافقال در ذات الصدقات ص عليم 
اك1،هم(رقال أهلها أنفس بطيب توحد أن أربامحا ولر الصدق، يعاقب أن ثبي؛ا وكان تعال اش شاء 
ا(أموالهم وكراثم اياك ءا مصدقا ابمن إل بعثه حن لمعاذ قال وسم عليه اش صل اش رسول أن بلخا وقد 
مجنمحعله وان رد0 الوال عل فحق احد ؤإن الصدقة ى المال خيار يوحذ لا ان عل دلالة هدا كز وف 

عليممجا اهله مجن واحد المصدق صمته فات ؤإن اهله عل نحدْ حى تعدى؛احده لأنه المصدق ضان 
لنذك هوفؤق هوكا أحذ ما ؤينفذ الملق فودها القيمجتن بن ما فضل علهم يرد يان يرصؤإ أن إلا 

عنمعيد اين محي عن مجالك أ-خيرا فال الناقص أخرنا قال الربع أحونا المه،ان، أهل مجن له نم 
الأنصارى'كانملمة بن محمل أن أشجع مجن رحلان أخرني ت قال أنه حبان '٢٢ ين محي بن محمد 
قبلهاإلا حقه من وفاء يا شاة اليه يقود فلا مجاك صدقة الئ أحرج المال؛ لرب فتقول مصدقا ياتيم 

الصدققال ؤإن وافية وهى المال رب إليه اوقادها تعد يا ولمس الصدق احزها وسواء )؛الاكاض( 
ؤالأمنه أخذه علمه، بعد ا نفيه طاب فان عليه، مما أكر فاحرج مالك 3كاة أحرج • اجيال لرب 
عليه.أكرمما أعهناه مجا أن يعلمه حتى إلا أحده يسعه ولا عليه، مجا مجنه أحز 

الصدقةغلرل باب 

أكدم حراما حسها وكان الصدقات وجل عز اش فرض قال الناقص أخرنا قال الربع أمحونا 
هوثريل لهم هومحرا فضله مجن اش اتاهم بما يبخلون الدين محن ولا را وعلا عز فقال ها بحم  ١٠١ر-

هذا; يمال ، خياره المال وحزرة ، ومجدات )احزرة((كسجدة جع • حزرات قوله! )١( 
ومحوهماالدر وذات الأكولة عن اعدلوا أى ا( العلعام عن نكثوا )ا وقوله عندي ما خر أى ، نفى حزرة 

مصححه.كب، اللنة. كب ف كذا . لأهلهاواركوها 
مجصححه.كته الخلاصة. ر كذا ، الوحدةوتشديد أوله ضح — : حبان  ٢٢)



)؛ال٠ تكنزون كم »محا ثوله إل والقمة« الذهب يكنزون والدن  ٠١ومال نارك وتال الأية  ٠٠لهم 
نأ-محرنامحنيان تال الثاض أ-محرنا تال الريع أجرنا الصدقة من مافرض أعي واش اش وبل النافر( 

معودن عبداش عن يخبر واتل ابا سمعا اعن ن المللث، وعبد راشد ابى ن جاثع اجرنا قال عتينة 
يومله جعل إلا ماله ركاة يودى لا رجل ر ما رر يقول وملم عليه اش صل اش رسول سمعت يقول 

يوميه يخلوا ما ،سهلوفون  ٠١علينا ثرا م (( عنقه ش يهلوقه حى يتبعه وهو منه يفر اميع ئجاع القيامة 
نءبل،اش سمعت قال دينار ن عبدايته عن مجالك أخرنا قال الشانص أخر؛ا قال الربع أحرنا ا( القيامة 

عمران قال وهداكا الفاض( )قال الزكاة منه تؤدى لا الدى هوا،لال ءن'الكتزفقال عمروهويال 
عليهمعرمحرم فدلك ؤحبجمها اموالهم دفن عل قاما الخق مغ عل عذبوا إنحا لأمم تحال الله شاء إن 

اللانبا حول ى الزكاة نيا وجبت ما حبها إباحة ولولا الإحراز من صرب والدفن إحرازها وكيلك 
ا١ دينار ن عبداش عن مجالك أحرنا قال الشافعي احرنل قال الربح أخرنا ، حولا تحس حى نحب 

زيثتانله امع شجاعا القيامة يوم له مثل ركاته يود ب مال له كان دن  ٠٠ت يقول انهكان هريرة ابى عن 
عنعيينة ن صفيان أخرنا قال الشافعي أخرنا قال الربيم أخرنا ٠ كنزك أنا يقول بمكنه حى يطلبه 

فقالصدقة عل الصامت ان عبادة ؤيملم عليه اش صل اش لبول اصتعل قال ابيه عرن طاوس ان 
١٢١لها شاة أو حوار لها يقرة أو رغاء له رقثتك عل تحمله يثعبمر القيامة يوم تاثى لا الوليد أيا يا اش اتق )ر

إلابيده نمى والذي إى  ٠٠وملم عليه الله صل اش رسول فقال ١ لكذا ذا ؤإن اش رسول يا فقال را ُواج 
.أبداأثنن عل أعمل لا بالخق بعثك والذي : فقال (1 تعال اش رحم من 

أموالهميعطوس أن للناس محل ما باب 

نقالالأية ■تنفقون(( منه الخبيث تيمموا ولا  ١١ؤتعال تبارك اش قال اش رحمه الئانصآ رقال 
لأنفكم،تاخذون لا مجا تنفقوا فلا حق عليه لكم محن لأنفكم تأخذونه أعلم واممه يض الئاض( 

أنصدقة عليه من عل فحرام الفاض( قال ) طيب وعندكم أعلم واش عليكم خبث مما تعطوا لا يعي 
يعطىان الخغلة له ومن ، شرهمن العشر مطي ان خمر له من عل وحرام شرها من الصدقة يعطى 
إذاشرها من الزكاة يعهلى ان إل له ومجن . شرهامجن زكا:اا يعش ان ذب له ومن . شرهامحن العشر 

السلطانءن اعيانها عات إن عليه وحرام منه؛ ذلك ياخذ ان السلطان وعل ، اهلهاإعهناءها ول 
أخبرناقال الشافعي أخثرنا ت الربع قال ، هكذاكله له ما ; ويقول شرها مءن يعطثه أن قوله فقز 

عليهائته صل اش يسول قال قال البجل اض عبد ن ير جر عن الثبخبى عن هند أبى ن داود عن سفيان 
طاتعنيوفوه أن : اعلم والله ض الفاض( )؛ال ٠ رصا عن إلا الصدق؛ئ؛فارقكم أتاكم إذا  ٠٠وسلم 

المصدق.ونأمر نأمرهم ضذا علهم لمي مجا أموالهم من مطوه أن لا يلووه ولا 

,كتبهالسنا فحرر هريرة وأبى دينار ن عثداض بن السان صالح أبى زيادة المني نسخة ش )١( 
مصححه.

مصححه..كتبه نفع باب مجن نثاج ثأجتا الغم صياح —بالفم، الثواج؛ )٢( 
٦٢





لقالةوأبعد ان؛ أحب ناكره ٠ الخوف من مض عل إعطاؤه مكون للولاية يمه لا ي
.له أووهب أهدى ما الض هدا عل إذاكان ويتمول يقل أل ياس ولا ، سوء 

اضدونابماع إب 
وامحقوأ)ا ء1اوسا سمعت ; تال مكة أهل مجن شخ حدش تال الثامحى أخرنا تال الربع أخرنا 

أنمحا يعها خل ما او؟ت هدا ورب حناوص؛ تقال شفى أن محل الصدقة بع عن سال رأصه عل 
أغنيا؛-رممجن وخد أن أمجر ومجل عليه النم صل ائتم رمحول لأن الثأاءهم( رقال مبقى أن بعد ولا تقبض 

المصدقميا باع ؤإن )قال :ذ؛ا يرد ولا بعينبا ترد المهان، أهل نفراء فقرام عل فرد 
خزيهلا اهلها عل اويقمها بمثلها ياي ان فعليه هذا يثبه اومجا شاه نصف لرجل ضر ان لغم شنئا 

أنمجنه خرجت لن وأكره عليه قدرت إذا حال كل عل ضا الصدق يع وأفخ )قال( ذللي إلا 
لأنمجت-آم ذللث ؤإكاكرهتح مجمم اشروها إن البيم امخ ولا عبيم قثت الدى اهلها يد ر يثا-ر-إا 
يروىوانه اثز>ه لا أن يباع فراه ادلٌ محبيل ش فرس عل حمل رجلا أر وسلم عله اش صل الله رسول 

رمولأن ين ولر قيئه{( ز يرد كالكلب أوصدقته هبته ى العائد )ا وصلم عليه اس صل ائته رسول عن 
تصدقوقد البيع فيه فافخ يديه س خرج الدى عل وصفت مجا ثراء حرم وسلم عليه الق مل افه 

بالمراثذللث باخد ؤبلم عليه النم صل النه رسول فاره مجانا م ابويه عل بصدقة الأنصار مجن رجل 
يدمجن اشرى لن اكره ولا الثا٠هم( قاد الللثح) به نحل بما يديه من خرج ٌا بملك ان اجزت فبدلك 

•مجتطوعا به يتصدق وم صدقته ز محنه يؤخذ لر مما محما اشرى مجا إذاكان مما حقوقهم, الهان اهل 
ولطاوسا أن طاوص ابن أو لم مبن عمرو عن الثقة أخرنا قال الشافعي أخرنا قال الريع جرنا 

محاالنٌ أءهلاك٠أ مما ٠ ارنٌ يرحمكم ركوا فيقول القوم يانى فكان يوسف بن نحمد الركب صدقات 
زلفه ياحد لر وأنه هذا إل ويدفعها هذا من فيأحزها ا( V سايبم أين  ٠٠بالهم م تبله أعهلوه 
هامولعهلمِضإه:إذا كان الركب ص ارجل وان . نيئا با الوال إل دفع ول يع ول عمله 
انممجن ؤنحلف فبال المهان لأهل نحتامحل ان إلى واحب عندي ولثم من يع وهذا إ )قال 

منفامجا ، محواصعها يضعها يكون حتى ل ولا نحلمح ولا نحتامحل أن لأحد وليس فيم قدكرالغلول لأنه 
ذلك.له فليس مواضعها يضعها ل؛ك,و 

ضهيأخذها ش اكدهف أخذ إذا اسق مول ْا ياب 
سحذ ١! وسلم عله ايذه صل لبيه وتعال نبارك النص قال قال الثافعى أخرنا قال الربع أجرنا 

فحق)يال( ُنم الصدقة أخذ عند لهم الدعاء ءلتم والصلاة )قال( الأية  ١١تطهرهم صدقة أموالهم 
لكوجعلها أعهلمت فما النم جرك ا ت يقول أن إلى وأحب يدعوله أن اريء صدقة أخذ إذا الوال عل 

.النم ثاء إن اجزاه به له دعا ومجا ا( ابقين ف،ا للت، وبارك طهورا 

توصموكيف المده تعد كيف باب 
يامجرنحضرته المدقات تؤخذ انماص بن محمد عمى حضرت قال الثامحى أخرنا قال الربع أخرنا 





الأيةالطعامء *ويهنمون فقال *وما تعال اش حمد وقد ٠ حق 

ركاةاختلاف اب 

أو•وصوف طعام ش دينار ماثة الرجل الرحل محالف ؤإذا تال الثافس أحثرنا تال الريع أجرنا 
لخولهايركيها يكن إ و دينه يودى *ًبريا مال له ويركي؛اكان للملمأا ملك تالماثة صحيحا محلفا 'ءثرْ 

وحلمجن؛اما أحد المايان له للذي وكان ركاها بعتما يالمْ ز قاممة واالاثة الخول بعد ولوأفلس قبضها يوم 
عبياوحال ففبفما دينار ماتة امرأة رحل لوأصدق وهكدا ملما تلف وما الزكاة عن يبقى بما وأتباعه 
الملكانفض ؤإمما للكل م لأماكانت بمص عالها ورجع 3كت.الماثأن طلقها م يد^ل فى الخول 

وحسن،طلقها م يده ر حول عالها وحال تقثفها لولآ ومكدا حولا لها ملكها ممام بعد من حى 
علله وكاتك٠ن ملكها ى لأتماكانت المال، ركاة أدت منه الخمن نبضت إذا الزكاة لها علها 
مجنماينش منه، أخدها عل وهونادر حمن من وأيرأْ الخول يعد حمن دينارفنبض مجاثة رجل 

ركاةإلا علها يكن لر نكحها يوم مجن الخول تبل طلقها ولو ; تعال اش رحمه الئاض( )قال مائة 
رقالالخمن ى ملكها انتقض حى الخول بمل ولآ تقبضها ب لأما الخول حال إذا الخمن 
أجل،إل يشوطه أن إلا حال فالكراء محنن أربع دبمار بمائة دارا رجلا رجل لوأكرى و( 

ديناراوعشرين خمة يرش أن وعليه الخول أحصى الدار أكرى يوم من الخول عليه حال فإذا 
ديناراحمن عن يرش أن فعليه ثان حول م فان المائة، يرش أن ذلك عل ولا؛بمر له والأحبار 

أنفعليه ثاك حول حال إذا م محنة أول ى أداها الى والعشرين الخمسة ركاة ملها نحتسب نتن ل
الخمسةعن ه رك—انمحن مضى ا حما ملهنحتسب محنن لثلاث وسبعن حمسة يركى 

—علأر؛ ة ائميزكى أن ه فحليع رابحول مضى إذا فوالخمن، والعشرين 
وأبوالربيع ال )نوكثهمها قليلهسا ه اتركمن أحرج ا مكل ا ملهنحتسب محنن 

احرهإل ههنا من يه أعارض ب أنى إلا كله الكتاب سمعت الريح( نقال الماثة ركاة عليه يعقوب، 
علبهيكن وب لهدم يوم من الكراء انفخ الدار اتمدُتا م المائة فقبض بماتة ولوأكرى ( )قال
وعليهفتاا الكراء يسلم حش المائة _زش آن عليه ليس ممن ولهدا الهدم نل الكرا، من له ّلم لها إلا ركاة 

ال١لك٠نأكراه مما ذلك وغير والفضة بالذهب الأرض إجارة وذكيا منه ادكرا، ر ،1 تايزم أن 
علمملكته محيء الصداق لأن والصداق والمنازل الأرصن إجارة ن فرقى ؤإمما اكا٠هم( غثره)فال 

،بنصفه إب رجع طلقها ؤان ، يالكال لها كان ، ١٢دخل.أو الزوج  ouأو فان الخال. 
فلمالإجارة محن حصة لها فيكون مدة يستأجره مجا منفعة بسلامة إلا محيء مما بملك لا والإجارات 

الثفعهملمكه يثبه بانمللاق الهر نصف الرجل وملك الئافص، )قال وصمت بما الفرق؛بم-،ا إلا نحز 
فلاوالأمة يخارج والعيد الكاتب وكتابة إ قال ر يديه من توحد حنن يديه ل هى لليي ملكا تكون 

اليديقبضه حى عبده آو مكاتبه صمنه ؤإن ركاة فيه محييه عل ولا عليه يكون لا هدا هدا يثبه 
ملكهفليس ، الأمة ولا العبد ولا لا.مكاتب لازم بدين لثن لأنه قبضه يوم مجن الخول عليه ؤنحول 

ىمما محلك ما وهكن.اكل آ الفافص قال ر علب" قائم محلكه حر ذمة ى كان وما يقبضه حتى نحال عليه 
ركاةفلا غبره او ممر او طعام من مجلك ما قاما إبل. او اوبقر، غم، او فضة، او تثر، صدقة اصله 

يومحق فيه فيكون أحرجى ما بملك وهو أحرجته تكون بان الأرصن أحرجت لها الزكاة إمما ، فيه
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نهعليه ركاة فلا سنن هاحبه حبه م رلكته فأدت الأرض أ-محرجت وما ( )قالحصاده 
أنإلا بمحال فيه ركاة فلا ذللث موى ما قاما ٠ محرجه يوم له الأرض محرجه بأن تكون انما ركاته لأن 

آالقافص قال ر فيه ركاة فلا شراء يغثر لصاحبه وهومللي التجارة به نويت ان قاما ، لتجارة ؛أثارى 
فقدم تقأن فبل حول علتإ فحال غناممهم فجمعت واإنكاب العدوبالخيل عل الملمون أوجف فإذا 
-٢١ستقبل ، م نقحى مائية ولا ذهب ولا منيا قفة ى ركاة ولا عير، له بكن ب إذا الوال أماء 
ميراثولا بشراء مالكوه بثيء ليس فانه صاحبه دون لواحد ملكا تكون لا الغنيمة لأن حولا الفم بعد 

يصيرفد جميعها عن ا حمفي؛ا ولأن ممكنه أن ال فمه ممتعه أن للأمام ؤإن يالئركة فيه رامحن زأءروْ 
ولونمت١لثافهم( رقال محال بعينه لأحد مملوك منيا فليس بعضن دون يعضها ش لفم از 

يقتموهفلم الزكاة فيه جب مما اوثيئا مائية الثيء ذك وكان برضاهم شيء ى ماثة مهام فجمعت 
مجنغيرهم ودون الغنيمة من غثره دون ملكوه ند لأتم ركوْ الخول عليه حال حى لهم صار أن يعد 
ودفعهغيب وهم ولونه ذك يلزمهم أن له بكن ب رمحاهم بلا الوال ذك ولوقم • الغنثمة أهل 
فان، عليه جيرهم للوال وليس ، مملكوه لر لأنم ركاة فيه عليم يكان ب حول عليه فجال رجل ال 

سهمالوال ولوعزل الثافس( قبلوْ)قال يوم ٌن حولا له وامسأنفوا مستأنفا ملكا ملكوه به ورضوا بلوم 
لأنهالصدقة، فته علهم محب لر ماشية فان'كان ، يعينه ثيء عل سهمهم لهم حرج م الخمس هل 
بهاّتانف ثيء منم احد إل صار محإذا ، محمون لا ا7بياءة بن فهوَكالغنيمة بعرفهم لا مفرمح٠ لقوم 
أوذهبا الفيء الوال جمع ؤاذا )قال هدا جمع ز والدراهم الدنازواكر ركيك ، حولا 

ثكاةفالا حول عالها فحال الحمى ى فرعاها ماشية أوكانت حول عليه فحال المال بيت فأدحاله ورقا 
رقالحولا به استقبل رجل إل ثيثا منه دفع ؤإذا يأعيالهم بعرفوزكلهم ولا بممون لا مالكيها لأن فيها 

فان، الخمس حمى وكذك محصون لا أهله لأن هكدا لأهفءكان الخمس ملها عزل ولو الفاض( 
يقتموهأن تبل حول أيديهم ى عليه فحال أهله إل فدفعه الأصناف مجن لمنهل شيثا مجلها عزل 

.فيه علهم ركاة فلا ، الحول قبل اقتسموه ؤإن ، فيه ^ll، لألهم الواحد محدقة صدقوه 

المطربماة باب 

الدمحل النه رسول أن عمر ابن عن نافع عن ماك أحمنا قال الناقص أحبرنا قال الربيع أحبرنا 
وهمدحر ض سعثد ُن أوصاعا ممر ُن صاعا الناس عل رمضان مءن الفعلر ركاة فرض وملم عليه 
بنجعفر عن محمد بن إ؛راه؟( أجرنا فال الثاض أجرنا فال الربح أجرنا • الملمن من وأش ذكر 

والأشممنوالدكر والمد الحر عل الفعلر ركاة فرض وصلم عليه الله محل اله رمول أن أبيه عن محمد 
بنعبداش بن عياص عن اسلم بن زيد عن ماك احثرنا قال الناقص آحبرنا قال الريع أحبرنا • ممونون 
صاعاأو محلعام من اإفهلر<صاءا ركاة محرج راكنا •' يقول الخيري سعيد أبا سمع انه ّرح أبى بن معد 

تتعال اممه رحمه إ ال؛1،هم قال ) (( أنهل من صاعا أو زبيب من أوصاعا ممر من أوصاعا شعبر مجن 
علإلا يفرصها لر وسلم عليه الد صل الله رسول أن عل دلالة ناقم حديث وش نأحد كله ؤبهدا 

إلايكون لا والطهور طهورا لللن، الزكاة جعل فانه وجل عز افه لكتاب موافقة وذك الملمن 
ممونومجن نفه ز المرء عل فرصها وّزر عليه اممه صل البى ان عل دلالة جعفر حديث وش للملخن 

٦٧



وّلمعليه اش صل اش رمول نصها إذ جعفر محدث منة ، ١٠دلالة ناف حديث وش إ القافمى رقال 
ومامجيء عل نصها مما إ وملم عليه الق صل اش رمول ان وين . له مجال لا والمد • والعد الخر عل 

رجلكل فل الئاض( قال ) ممون ص وهما الفعلر زكاة وامه عبده ش يد العل ان فيه اخلأف لا 
ولدهمجن نقمته عل جيرناْ مجن وذلك ، عنه الفهلر ركاة أداء تركها له يكون لا حتى احد مجونة لزمجته 

مجنأكر لها كان فإن ، لها وخادم وزوجته الفقراء الزمجى وأمجهاته وواثه الفقرا، الزمني والكبار الصغار 
(الئافس )قال رمقها من بقى عمآن الفطر ركاة نائية ولزمجها ■منه الفْلر ركاة يرش ان يلزمه لر خادم 
ىكلأ لأن حيا--رم عرف إذا يرج ل؛ او رجمم رجا والغب الخمور رمقة ش الفطر زكاة وعليه 
شهؤلاء كل لأن رمقه من رهن ومجن رفيقه مجءن آجل إل والعتقون أولاده أمهات وكدللث . ملكه 
رفيقهورقتق ( اكا٠هم قال ) ;الزكاة يطهر لا لأنه عنه الفطر ركاة يلزمه مموزكافرلر ين ؤإزكان ملكه 
مجنيخرج ان ضليه اموال لهم ولايته ش ولده فازكان الثامحى( )قال عنم ينش ان ضليه ٠ رفيقه 

ممونممن حر نملؤع فإذا عبم ؛تجزى عن!، مجاله من مخرجها يتطي ان إلا الفطر ركاة همثم اموالهم 
أنعليه يكن ولر عبم أجزأ أم أو أب أو له ان أو أوا٠رأتهكانت ه نفص الفعلر ركاة فاخرج الرجل 
الفهلرركاْ مجن همم الباش م ان عليه كان ما يعص تعلوعوا فان ثانية عمم الفعلر ركاة يخرج 

ءئى ش اوعياله مجلكه أحدل أوكان ولد له فإذاولد الفملر ركاة أن؛زشءته علبه محب قلت )قال(ومجن 
ؤإنعنه الفهلر نماة عليه وجبت شوال هلال ليلة ر الثميِضان رمضان شهر محن يوم اخر مار من 

عليهمحب ب عياله ش منم واحد صار أو ينم ولد م الفعلر ليلة من الثمس غابت ؤإذا ليلته مجن مجان 
عبدؤازكان الحول مد ممالكه ءنهكالمال الفملر زكاة منوط ش وكان محه ذلك عامه ى الفهلر ركاة 
مإن( اكافهم ؛اد ) منه بملك يقدرمجا الفعلر ركاة محن عنه ينش أن ُنإا واحد خملكل رجل وبن ينه 
)قالالبام عل الفهلر فزكاه أنقده م اليح بخارإنفاذ ولر شوال هلال فأهل الخيار له أن عل عبدا بماع 

فاختارالمثزى يد ش والعبد شوال هلال فاهل بالخيار والثرى البانج ان عل لو؛اعه وكيلك إ الريم 
رجلارجل باع ولو ( اكافم )قال البائع عل الفهلر ة وركا مواء فها اورده البج إجازة والباع المشترى 

علالفطر زكاة الاخدكانت او الرد يخار ان قبل شوال هلال فاهل ;الخيار الثزى ان عل عبدا 
إمماأوالبائع المشترى يد ش البيع العبد ومراءكان الهلال قبل يختاره أن إلا البيع رد اختار ؤإن المشترى 

زالفملر ركاة كان رجل عبد رجل غصب ولو ( )قال عليه الفهلر ركاة فأجعاب مملكه مجءب إل أنظر 
عنالفعلر ركا٠ ويودى ( ؛J؛t_ قال ) نفقته ستأجر المعل وشرؤل لواصتأجره وكيلك مجالكه عل العبد 
مملكمجا وجميع وغرها للخدمجة رقيقه وعن مجعا التجارة ركاة عنلم ويولى للتجارة اشترى الذي رقيقه 

حنيله الوهوب يقبضه فلم رمجضان شهر ش عبدا لرجل رجل وهب ؤإن ( الئافش )قال خدم من 
علفالزكاة يقبضه لآ ؤإن له الموهوب عل الفعلر فزكاة إياه أقبضه فإن الفعلر ركاة وقما شوال أهل 

ولوالنعلر إكاة فيه عليه كانت له مقبوضا مجاكه وهوى الشمجس غابن م الليل قبل قبضه ولو الواهب 
رجلأعتق ااغ1س(وإذا )قال أمجة أو عبدا رجلا رجل ;ه مجلك مجا )قال(وكداككل ّاعته مجن رده 

الفهلرركاة نصف نصفه ش ضليه لرجل رقيقا نصفه فبقى موسرا يكن وئإ رجل وبن ينه عبد نصف 
عنالنصف 3كاة اداء خمليه نفه عن الصف ؤيودى ويومه الفتلر ليلة ه نفيقون ما للعبد ؤإزكان 

مجصححه.كتبه فانفئر. ا( سنة )ا عن الاّح مجن محرفة ولعلها المح ى كدا سنة ت قوله )١( 
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بهالناس فاَم فكان الناس فخطبا أومحعتمرا حاجا ععاوية فدم حتى ذللئ، نحرج زل فلم شمر ثن 
الفاض()قال (( ;دللث، الأس فأ-محل '/(( من صاعا تعدل الشام سمراء من "♦دين : أرى اتى فال أن 
عليهاش صل اش رمول عن والتاين، الفاض( )لأل صاع إلا الأطر صدثة ز الحنطة من يخرج ولا 

ا*مإمعزا يا ا ٠ فرصه بلم عليه الش مجل التي ان عزا الخيري صعيد أمحا رى ولا والشممّ اأهر ىّام 
الرجلينتاصا مما الفهلر ر؛اْ أن وٌّلم علته اُّ صل افه رصول محنة وى القاضي( )محال يخرجونه كانوا 

فاذايسلفه س وجد ؤان را، الميلر زكاة منه أدى رجل عل الأغلب، ءوان،كان وأي )فال( ركاة فته ومما 
ومناكانلأن وما من احراجها عليه محبا لر بعده اومن يومه مجن فلواير الفطر ركاة عليه ليس افلس 

فزكاةفاّدا ييعا العبد الرجل باع ؤإذا الفاض( )قال له انأ أحبا كان ولوأحرجها عله وليست 
عليهالفطر فزكاة رجل إياه غصبه أو رجلا رهنه لو وكذللئا ملكه من يخرجه م لأنه البانع عل الفطر 

مالبع انفاذ يختار أن فبل شوال فاهل يالخيار عبدا لوباع وهكذا ( الشافص )قال ملكه ى لأنه 
ركاةوقفن، للمشآرى الخيار ؤإزكان الأول بالعقد ملكه لأنه المشزى عل الفهلر ركاة كانت، أنفذه 
ركاهأن ، اخر هول، وفيه ابومحمد( فال ) التام عل فهو رده ؤان المشترى فهوعل اختاره فان الفهلر 
مإذا( الفاسمؤ قال ) الخيار أيام أومضى اختياره بعد إلا عليه يم.ملكه لا أنه فبل محن البائع عل الفهلر 
الحرفعل حرا زوجها فان ، المكاتبح وكذللث، الفهلر ركاة علما يودى آن فعليه العبد آمته الرجل زوج 
اوعليه يدخالها فم حرا ولوزوجها ، عما الفطر ركاة سيدها فعل محتاجا ؤإزكان علما الفطر ركاة اداء 

يبنللصمرفلأ مال ولا اوامة عبدا الصغر لولده الرجل وهب، ؤإذا ، يد العل الفهلر فزكاة منه منعها 
فتلزمعنه للصغير غى لا أوممن مرصعا تكون أن إلا عليه مونته ممن ولموا الفهلر ركا٠ فيم أبيه عل ان 

فيمعليه ان يبن ولا امحاء فقد ه نفلخدمة ايوه حبهم فان )فال( علم المهر ودإكاة نممم ا؛اْ 
مرصعالابنه استأجر ؤإن ، لهم بالحبس ترمه امما حال بكل فمم تلزمه ممن لموا لأمم القهر صدفة 
أوركاةأخرجها ؤإن القهر ركاة ماله من يخرج أن بيل لمص لن يكون الفعرولا ركاة ما عليه فلس 
اوالحنهلة إزكانتا عنه يخرجها من يامر حش الحاكم إل ذللئج بريع و صمن حاكم امر بض غيرها 
وسلمعليه الق مجل البى بصاع صاعا أدى هذا من أدى وما أواربيبظ أوامحر أوالثمر العلس أو الذرة 
٢٢'زبيب صاع أدى ر كان هومن، ور الزكاة تقوم ولا ، ميتا ذللثح من ينقص أن عندي له ليس 

ولايفيقا يودى ولا ه نفالحب غير الحب من يودى ولا ( الفاض )قال حنطة اصع ثمان أدى صربج 
مت،فالفنخ قومج، فادوامن قوتا إزكانلهم لأنه أقطا يزدوا لا أن البائية لأهل وأي، قيمته ولا سوما 

لأيمبم البلدان أهل أقرمح، من، أداء يتكلفوا أن فيه ثلث، لا والذي الحنظل يقتاون ف وكذللئح 
ىوالقرية البادية وأهل إنمان كل عن صاعا ركاة ما ثمرة مجن فيودون ما ركاة لا ثمرة من يقتاتون 

أنل ين لر أسلما ورأدوا أحد دون المسلمن من أحدا يخص ب ومحلم عليه اش صل المنى لأن محواء هذا 

وحفهاالمساح س مقدمة الحملة هذه ولعل ، المح ى كذا يسلفه من وجد ثإن ت قوله )١( 
.مصححه كتبه ٠ فانفلمر القهر(( ركاة عليه ليس فلس فإذا رر قوله بٌُ" اكاحمم 

،العناقيد عظم الماء قليل ، الحب كثير ، أبيض عنب ~ بالضم ~ الفربع • صريع • *وله )٢( 
.مصححه كتبه . اه الطامح، بح عنمن وجنءي 
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)قالالاعادة فعلم الأفط غير ركاة أصله و لس قوت ُن أوغثرهم أدوا وما ؛ إعادة علم أرى 
أجزأتضاتوما نوم ؤاذلكن نكاة نحزى فلا شان تكن ل؛ ؤإن القطب شت من اعم ولإ ١^( 

صاعونصف حطة صاع نصف ارحل بخرج أن بجون ولا )قال( الزكاة أصلها ى لأن ركاْ ■ءم 
العيرنوته ؤيموزإذاكان واحد صنف من إلا واحدة ركاة يخرج اكمولأ؛وزان ب ؛ّمتروإنكان 

الصدقةى يعطى أن يموز كا أضل لأنما حنطة وأكن واحد وعن '؛-*؛/.١ وآم واح،- ءن يخرج ان 
القوته اذاكان شعيرا يودى أن له حعل لهدا يقال ثعترإمما محن بعال جاء يقال ولا اعل هى الش ائس 

مماأدنى لأنه له يكن ب شعثرا يخرج أن فأراد حنطة قوته ؤإزكان حغهلة دون شعثر ى الزكاة بان 
نصفيخرج أن وله عليه وجبت سن دون منا ولا ءيا ورا رديئا ممرا آن؛خرج ل يكون لا شتكا 

واحدصنف هدا لأن أجزأه معه فأحرحه حد صاع نصف تكلف ؤإن قوته إزكان رديء ممر صاع 
منأحرج حنهلة له ؤإذاكانت الزكاة ز غثره إل صنفا يقم أن يموز فلا ، صنفان والشعير والخنعلة 

محرجفان الزكاة فيه غب الدى ومنله محن أحرج م له ؤإذاكال الثاض( )قال القز ركاة بماء أ:اا 
اوسوّا كان إذا غيرها ولا حنطة ولا م محن يخرج أن له يكون ولا ، إو اى اءلأْكان ُن 

عتباذلك فيكون لونه أو طعمه يتغير ب محا ساال١ قدبما يخرجه أن له ؤيموز • ٌالا إلا يخرجه لا ، ُمأا 
-له 

الئاىالفطر ركاة مكيلة باب 

أنهّعد بن عبدالنه ابن عياض عن أصلم بن زيد عن مالك أحثرنا تعال الند رحمه الثافص، ال قإ 
شعيرمن صاعا أو ممر 4ءن صاعا أو طعام من صاعا القهر ركاة نحرج اركنا يقول الخيري سعيد أبا 

بنهماض سمع انه ض بن داود عن هماض بن أض وأجرنا I( أسل محن صاعا أو زبيب محن صاعا أو 
صاعاومار عليه اللي صل الني زمحان ش نمزج كُا • قال الخيري صعيد أبا إن I يقول معد ن عبدالك 

يزجهنزل فلم قعثر محن صاعا أو ممر محن صاعا أو زبيبا محن صاعا أو أسل من صاعا أو طعام من 
أرىاتى ١) ; قال أن به الناس كلم قط فكان الناس فخب-، معتمرا او حاجا معاوية قدم حتى كيلك 
النيعن يروى فإ القافي( )محال بدلك الاس فاحد ممر(( من صاعا تعدل الثام سمراء مجن االدين 
أوالخنعلة محءن عليه الأغلب كان قوت أى ن ارجل ويولى القافي( قال ) نأحد وسلم عليه الق صل 
عليهاش صل اللي رمول بصاع صاعا أدى هدا من أدى ومحا ار؛يبا أو الممر أو أوالشعير العلى أو الدرة 
قيمتهيو؛ى ولا دقيقا ولا موما يودى لا نفه الحب إلا يودى لا الهب محن يخرجه محا يودى ولا وصائر 

أنيكلفون و اركاة ى نحون لا ممرة أو وغيره والحنفلل الفك من يقتاتونه شيء من البادية أهل يودى ولا 
ؤإنغثرْ لا والزبيب وامحر والثحثر والعلمي والدرة الخطة يقات ممن اليم البلاد أقرب قوت مءن يودوا 
)فالأعادوا الأقط ض اركاة أصله ز لص شيء ن غثرهم أو أدوا وما علم أحزأ أقطا أدوا 

لرؤان اركاة اصلها ى لأن عنه اجزان ^^١١ احد فاٍنكان ، القطية بمتات ا احد اعنمر ولا الثافي( 
ال■" الشعير فوته ؤإزكان ، شعثرأ ونصفها جنعلة صاع نصف رجل يخرج أن يموز ولا همه نحز ل يقتلما 
حنطةممون ر .ض وءن ه نفعن يخرج ان ؤيموز واحد صنف محن إلا ركاة يخرج ان يموز 
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حنطةثوته ؤازكان ، الأعل الن الميتة ز يعطى أن بموز َي ثعبِِا بمون ُن ؛عص عن ويخرنج 
تستأولا رديتا وممرا طيبا ممرا يخرج أن له يكون ولا يقون مما أدى لأنه له يكن ب ّنمدا يودى ان فاراد 
،الزكاة وسطه من أحرج ممر له ؤازكان أحزاه وهونوته ردئتا ممرا أخرج محإن عله وجب ثيء دون 

.سا،11 الأ يخرجه لا ، معيبا ولا مرما إذا'كان غبرهما ولا حنطة أو ممر من يخرج أن عوز فلا 

قسمها JJالفطر ؤاة صعة باب 

ليممهابعدم أو قبله أو محلها عند الفطر ركاة أخرج ومن ت الثافعى أخبرنا قال الريح أخرنا 
وكيلك، الوال إل يدفعها أو مها يقحى يخرجها أن نعليه الفعلر ركاة محي ممن وكان منه فضاعت 

االثااافهم نقال عبيم محب الذين الأداء أهل من محاكان أداوم إلا منه يبرته فلا عليه وجب حق كل 
علنمها رجل تولاها فان ذلك غير فت؛ا محزيء لا المال ركاة عليه تقم مجن عل الفطر ركاة وتقم 

بنفسهتولاها لأنه العاملين سهم وشل )قال( ّاقهلان المؤلفة وسهم العاملبن سهم لأن اسهم ستة 
وىوالغارمبن الكاتبون وهم الرقاب وش والمساكين الفقراء عل ويقسمها أحرا عليه ياحد أن له فليمرط 
ويعطى( اكاءهم )قال منها حقه ضان فعليه محيه ب هؤلاء مجن صنف نأى السبيل وا؛|ن اش مبيل 

الممءن إذاكان إياها يعهليه أن إر أحبم به وأقربم ، أهلها ُن إذاكانوا رحمه ذوى ماله ركاة الرجل 
نقالله لازمة أنإا لا بنشه متهلؤع لأنه با ؛^؛١٥ متطوعا عليه أنفق ولو حال بكل نفقته تلزمه 

أخبرناقال الربع أخبرنا ■، عنده نجع من عند طرحها عل بنفسي الفملر ركاة فم وأختار اكافص( 
أنأمرني ءهلاء إن I له يقول ورجل ملثكة أى ابن سمعت قال المؤمل بن عيدايك أخبرنا قال الشافعي 

ابنيعطيا١ مما فا اقمها رأيه؟ بغير العلج أفتاك ت مجليكة أى ابن فقال المسجد ى الفهلر ركاة أطرح 
ناسامة عن عياض بءن انس اخثرنا قال الخافص اخث'ِنا قال الريع اخبرنا • ثاء ومن حراسه ا هشام 

يقولعمر ا؛أن يك'ن ألر ت فقلت أنت أعهلها ; فقال الزكاة عن عبدايد ن سانر مال أنه الليش زيد 
ضناقال الربع أضنا اللطان إل تدفعها أن أرى لا ولكي بل. : نال اكلطان؟ إل ادفعها 

قبلعنده تجع التي الفملر بركاة يبعث عمركان ن عثداش أن نافع عن مالك أخثرنا قال الشافعي 
ثلاثة.أو الفهلر؛يومين 

التاليقسمها المهلرقل ركاة صعة باب 

ممنوكان منه فضاعت مها ليقأوبعده أوقبله محلها عند الفهلر ركاة أخرج ذن - الثاءهم( رقال 
إلامنه برأ فلا عليه وجب حق كل كيلك الوال إل يدفعها أو يقمها حتى يخرجها أن فعليه محي 

نالرجل تولاها محإذا ذلك غير فيبا محزيء لا المال ركاة عليه تقم من عل الفهلر زكاة وتقسم بأدائه، 
الفقراءعل ويقمها ساقهنان قلو؟رم والولفة العاُلين سهم لأن أسهم، ستة عل نسمها قممها 
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عنصنف ى ظ .؛ السيل )}ن اش محيل ور والغارمن • الكانون وهم - الر؛اب ور والساكن 
اذارحمه ذوى يعطc١ا ان المهلر ركاة ■حرج إذا وللرحل ٠—!ا حقه صان فعليه وهوحده يعهله لر هؤلاء 
المطرركاة الرحل ومم • من-ام تزمه لا ص كانوا اذا يعهليه أن أحفهم به وأرم أهلها ُن كانوا 

اليدفعانما رباع أى .ُن وعقناء عمر ابن كان • اممه ثاء إن ؛بمزثه عنده نجمع ُن عند وٌلرحها حض 
عنال احب يديك أنت نبيا ! فقال الفطر ركاة عن الثافعى مثل ( الربع )تال عنده تجمع الذي 

روصمت انبا تيقن ا 'لرحما إذا وات • لث بنفاعطيت^ا اذا يقن عل انك قبل م>و تطرحها ان 
٠حقها 

مو4يخيف الرجل باب 

وممراوحنطة شعيرا محالفة حبوبا يقتات الرحل كان ؤإذا فال الثافص أحثرنل تال الريع أحرنا 
فان( فال ) تعال اش ثاء إن أحزأه أحرج أ؛٦١ ومجان الحنطة ر القهر رك1ة يخرج أن له فالاحتثار وزيا 

يعيدأن احرحه لو وأحبت ذلك له كرهت شحيرا أو ممرا أو زيبا ح يخر أن فأراد حنطة يقتات كان 
مءنوكان امحر بالدينة رسلم عليه اش صل النبي زمن ر كان القوت ُءن الأغلب لأن حنطة فيخرجه 

بالطرفة؛ ١٠ثبث؛ا ؟!ا كانت الحنطة ولعل حنطة يقتات أحد  ١٦•■يكء■ لر ولعله ، فليلا الثعير يقتات 
أنحنعلة رحل افتات اذا أحب ولا ف قو-ام ُءن الفطر ركاة ءل7يم أن وسر عليه الله صل الني ففرض 

الثافصأحثرنا قال الريع أحرنا • أفضا لأ■•^ا حنطة يخرج أن شعيسا افتات لو وأحب غيرها ح يخر 
فانهواحدة مرة إلا امحر إلا الفهرِ زكاة ى يخرج لا عمركان ن عبداس أن ناف عن عالك احيرنا فال 

ماإلى واحب الحنهلة وهويقتات عمر بن عبدالله ُع كان نافا واحب ( الناقص قال ر شعيرا اُحرج 
محاحبة أى أو أرزا أوصالنا.أو لحنا أو ذرة قوم اقتات ؤإن الناقص( )قال الحنعله إحراج ُان وصفت 

منالفعلر ركاة فرض اذ وسمر عليه اممه محل اش رسول لأن محيا الزكاة إحراج فلهم الركام فيه مما كانت 
فاذاالزكاة فيه ما القوت محن مجاّءى فكان القوت من أراد أنه عته عقلنا فقد وممرا شحيرا وّءر الطعام 
يخرحواأن هذا ر إل وأحب ٠ تعال الد ثاء إن عام أجرأ منه فاحرجوا الركام فيه طعاما اقتانوا 
.اقتاتوا أب فيخرجوا أوشعيِا ممرا يقتاتوا أن إلا حنطة 

اكالءوت4 يختكن الرجل باب 

زاح__اوممرا وزيبا وحنعلة شعيرا حبوبا يقتات الرجل كان إذا ! تعال اش رحمه ا الناقص ال قر 
أوتمرا أو زيبا يخرج أن فأراد حنطة يقتات فازكان أجزأه أحرج أ:أا ومن الحنْلة ُان يودى أن إل 

فيهمما كان ما حبة أى أو أوسلتا أرزا أو لحنا أو ذرة قوم اثنان ؤإن يحيد أن وأحببت شعثراكرهته 
,القعلنه اقتاتوا إن ؤكداك مجنبا النكاة إحراج فلهم الؤكاة 

.مصححهكتبه . الصباح ر كدا . يتملح أى يتطرف، ما بالضم ت الهلرفة إ ١ ر 





مكتابه ل الصدئات فرض وجل عز الق فأحكم وانالميل،، اش صل وش والخارمن ارقأب وو تلمم 
ماذلك علمه وجل عز اش نمها ما م عل يممها ال لأحد ولمس )قال( اش'ا ن بضة زافر فقال اكدها 
نصيبء وللما والأزيون الوالدان ترك مما نصيب االارجال وجد من مطَط اكا لأنه موجودة الأصناف كانت 

وععقول(( تركم مما إلرع ولهن أر وكمله ار أزواجكم ترك يا شف ااواكم وكقوله والأءربوناأ الوالدان ترك مما 
ركانالمهان هده ان عنه معقولا وكان الت ممؤت يوم موجودا ركان هدا فرض انه وجل عر الذ عن 

مندارهم ي معهم مجن عل فمت ثوم مجن الصدقة احدت ؤإدا )تال( وتقسم الصدقة محي يوم مجوجودا 
سرر مطرق سحقها)أخثرنا( أحد مم يش آ حى أحد إل جرانم مجن خرج ولر المهان هذه أهل 
الدته وص فعشره عثحمته محلأف مجن انتقل رجل امما : قضى ان جل ن مجعاذ ءن امحه ر ءلاوس ن ار 

علحعلها ولر ا،لال جران إل والصدقة العشر حل انه من وصفت ما وم القاهش( عشرته)قال محلأف 
بنتكريا ص اوهما محْ اوثقة الخراح ابن تكع اضن١ . ا،لال مونحح ص ناي U إذا ا،لال م جران 
علمهالن صل اش رمول ان عما الله رصي عباس ابن ءن معد ا؛ى عن صٍز بن عبداممه بن نحى ءن إصحق 

وترداغنيانم من تؤحف الصدفة علمم ان فاعلمهم اجابؤك فان B اين إل ؛*ثه حن جل ن لمعاذ قال وملجر 
مالكجران ال نحعلها ولر ا،لال جمران إل والصدقة العشر جعل أنه مجأن وصما مما وهدا )قال( <ا فنرام عل 

صعدان ن معد عرل معد بن اللمث عن حان ن وهونحى الثقة اجرُا • الأل *وصح ■ءن ناي إذا ا،لال 
أمركافه الله . ناشدتك ، ائته ؤمول يا ت قال رجلا ان مالك بن أنس ءن ممر أي ن عبدالله ن شربك عن 
حشموصع من الصدفة تنقل ولا )قال( م'؛ اللهم ٠ فقال ؟ فقرائنا عل وتردها أغسانتا مأن الصدقة تأخذ أن 
.نستا ملما تحق يأحد فيه يبقى لا 

المدقاتأهل يان مإع 

إوغثرزُناكان مسا محنه تقع حرفة ولا له مال لا من اعلمر واش الخفر : اش رجمه القاض( رقال 
او•ضرّساتلأكان ي، ولا موقعا منه مع لا حرفة أو مال له ص إكن والم. أوتلخفا مائلاكان زر 

الوجهنر واحد ش يعطى فلا اوحرقه وءياإهكسه فا-نماه مكينا أو فقيِا ؤإذاكان )قال( مال 
الثق عر ر أعالمإ وص العاة ص أهلها دن لخبضها المولون علها والعاملون . بوجهغش لأته شظ 

لّظس لوزه ءال احدها تول الدى العفلم الإ؛لم ووال الخلمفة فأما . بمعرفتهإلا أحدها عل يقدر 
ءضالعاملن مهم زى له ض معونمه عن انمى به ش فبقها عل واليا أعان من تكيلك حق ما 

وخم)ن العامحلون فهم ولوها إذا غربا، أو أهلهاكانوا مءن فقراء أو أغنيا، ءلت١ا العاملون وسواء"كان 
الإسلام،فى لحل من قلو.-م والزلخة i ما ومنض٦م عنيا ؛ معونا:٦٠بقدر الصدقة وال إدارة أعوان 

وّامعليه اش صل المى أعمر ت قال؛نائل فإن الإمجلأم، عل يتألف مشرك الصدقة مرن يعمر ولا 
وسلمعليه اش صل المثى مال ومجن الخيء من انمنايا فتلك : الولخة محن لو حنآن عام 

ألسرين أموال المسلمن تعال اش حول وقد ماله محن يعهلى أن له ومباح الصدقة مال مءن لا خاصة 
)قال(ديلمم خالف مجن عل لا ّءى ؛١ فت،م مردودة الملمن صدقات وجعل أموالهم الشركن 
إلالوال ذلك ليع ثإن بمقوا حتى اعطوا الهم لهم انع فان الصا-نة مران مءن المكاتبون والرقاب 

ىيما فاسنحانوا المكاتثن إل ذلك دفع المهان صافت ؤإن أجزأه إلتم دفع ؤإن فحن يعتقهم من 
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أداءعن عجزوا م معصية وغثر معروف أو ءهLحتام ز ادانوا صنف صنفان. والغارمون كتانم. 
ديون٦ممنه فضون نفد أو عروض لهم زكان ئ . لعجزهم غرمهم ز بطون والقد العرض ز ذللث 
نمفكان تفوها ؤإن ديو'ّام  ١٦٠نقودومءز عروضهم محن ويقضون نيئا ُنآا يعُ؛تآم لا غنياء فهم 

الأصنافباى قالوا مساكن آو فقراء وهم ؤإزكان شيئا يعطوا نر آغنياء به يكونون ما ولهم الصدفة 
ماأموالهم من أيد--أم ز بقى قال(ؤاذا غتره) محدقة من يعملوا وم الصحف ذلك ُءن لانجآ أعملوا كانوا 

وأ--رمالغي أهل مرن لأّ(م نيئا المهان ُءن يعقلوا لم به غيط دين فيه عليام ؤإزكان أغنياء به يكونون 
مالأتز ادانوا وصنف أغنيا،)قال( به يكونون ما لهم يبقى لا حتى يعقلوا فلا الدن ر ,مءون قد 

iؤان ؛ -٦٠ذللث أصر بتعت إن عامت١ا أو حالأت٦م حمل عروم ولهم ومعروف بن ذات ؤإصلاح 
أجرنل• غرمهم :فضوا حتى الغارم:ن ص الحاجة أهل يعطى عروضهمكا يوم ُا ءرلأء بطتم، بمتفروا 
نحملتقال الهلال محارق V نيصة عن نعك ن عأنَكتانة رباب ا ُ ن هرون عن عيينة بن صفيان 
نمقدم إذا غدا عنلث او؛محرجها نود-آا ار فقال الته نومحالم عليه الله صل اللي رسول فاتثن مالة 

ميود;■١١ حتى المالة له فحلت حالة تحمل رحل ثلاث ز الأ حرمت المسالة قبيصة يا الصدقة 
بهان قومه م* الحجا ذوى ' ٢٠ثلاثة تكلم أو له شهد حتى حاجة أو فاقة اصائنه ورجل ٠ لث يم

ورجل. ص عبدذ ءن قوامحا أو عثثءت مءن مدادا يصيب حتى المالة له نحلت فاقة أو حاجة 
صوىومجا بمسلث م عبئ *ن قواما أو ؤ ءبمحِر مدادا يصب حتى ماله فاجتاحنح جائحة أصابته 

النيوقول الغارمن ز قلت محا معي وهو ناحد و؟اذا ( الثا٠هم )قاد ا؛ فهومحت المالة من ذللي 
الوالمام الفقراء مهم  JAأعر واش يعي  IIوالحاجة اكاقة ز المألة تحاب  IIوملم عليه اش صل 

الغياّم ص اقل اعلم واش يمي يش من سدادا يصيب حتى وّام علته اش صل وقوله ااغازُين 
منغزا ُءن وعز جل اش ّبيل سهم من يعطى و المكنة آو الفقر من بخرج حآن وذللث نقول وبدللث 

دفعمرن بهناه عمم الدفع إل غتاج ان إلا غبرهم محنه يععلى ولا غنيا او شِاكان الصدقة جتران 
بلؤخم فييجزون معصية غبر ى المفر يدون ير الدن الصدقة جبران م1ن المبيل وان المركز ■همنأم 
لحلممرن لأنه يعطى فاد معونة بلا مفره بلؤغ عل مدر الثاب ان واما مفرهم عل بمعونة إلا  ١٠مغره

يالصدثهالمحازى دف ش للغازي لف ومحا له تحل  ١٦٠١امتثى ممء* وليس المحدق له تحا لا * ٣٠ملة جز 
دءممء* لأنه مهر محاد ^^ ١٠٠يلأ ٥ م صر 

دز لف ومحا 

والعاملالبن ذات ؤاصلأم الإصلأم أهل منفعة ز ادان الدى للمغارم لف ومحا الاصلأم أهل اعة جص 
ئ

س.-سر .، \م '، ر "ى ى ِ\ ' آم 

انلا المسلمن من تعلوَء الهدية لأل السالمون له ؛٦١٠ى للغن محالف وهو الصدقة هل ١ م بصلا الغي 
لهتحل لا ذن تحل المقروصة غير والمعنايا الصدقة أن عل يدل وهدا المحدقة بب يأحدها الغى 

,وغيرهم النامآبر ين الأغنياء وم* الخمسن هل ١ وهم وسلم *علته الند صل محمد ال مرن الصدقة 

الهازأهل محن طلجب من باب 

و>ءن؛ءرف.^١^؛ غثراغياء أن,م انس أمور ج الأغلب : تuل ب القاضي( ل  ١٥)
نهشام ءذ سفيان اب . ضْ منه يعلم نر U أعش سكة أو ففر  ١٠٠^[ثمدقة جير\و ص طيب 

.مجمححه .كتبه لم منرم فى محوحدةَي م تحية ومشاة مكورة براء ٠ رياب ; قوله )١( 
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عليهاش صل الق رمول أتيا رجلان حدنى ء1ل الخيار ن عدى )1و عبداش ءذ أيه ر عروة 
لقوىولا نمى ما ولاحظ شئنا ان H تال م وصوب الطر فصعد الصدقة ءن سالاته وّز 

بهتمي يالذي الاكتساب ينبه خناهرا جلدا وسلم علته اش صل الني رأى الثافص( قال )  IIمكتب 
ؤاماعيال لكرة اما به مكسبه صاحبه يض فلا الخلد ؟ون قد أن وعلم المال ى العلم عنه وغاب 

أين: قيل فان . أعهناهما كسب ولا ^ل يا نحى لا أن٦ءا ذ/ا او أن^؛ فاعلها حرفة لخعف 
عنأيه عن سعد بن إ;رامحك أ"ء>رذا ا؛ مكتب لقوى ولا نمى ذ؛ا لاحظ ا! قال حث ما V أعلمه،ا 
.مرة لدى ولا اذى الصدقة نملح لا ; يقول العاص y عمرو ;•ن عبدالنه سمعت دذيزيدقال نحان 
حللا  IIقال وملم عليه ائته صل النم رسول اف ت يار اب* ء عهنا م* اسلم ي' زيد ع* محاللث احبممثا 

مكنجار له لرجل أو بماله اشتراها لرجل أو رم ّ أو ءلب١ا لعامل أو ادذٌ مبيا ز لخز إلا الصدقة 
ؤازكاناوالعامل الخزى يعش فلنا وي(دا الناقص( )قال  IIللخى السكن فأهدى السكن عل فتصدق 

لهمال لا غارما إلا نحرم غارما لا وسلم عليه الله صل اممه رمول أبان ما عل الحالة ز والغارم نحبن 
إلايربد الدى اللي عن عاجز أنه وذكر السيل ان سهم طلب ور ٠ غرمه ى معطى منه يفضى 
اعهريغزو بانه طلب ومن بالمال قوته تعلم حتى قوى نحر انه عن تلت ما مجعى مثل عل اعملي بالمعونة 

لأنذكر ما عل تقوم ببينة إلا يعْل لر مكاتب بانه عبد أو غارم بأنه طلب وص • فقيِ_ا أو كان نحيا 
ومن. تعلمكتا؛رم حش ضرمحكاثبن أنم والعبيد غرمهم يعلم حتى غارمن نحِ أب الناي أمر أصل 
سهممجن يعهلى ان به تحق يوصفته وما ، ذلك يعلم ان إلا يعهل لر قلؤآم المؤلمة ص بانه طلب 
.ا>إفة 

علمما غبمر اعهر يعدما الصدقة قامم علم باب 
يعهليهأن عليه أن وصما محن الصدقة القاسم الوال أعهلى إذا I تعال اممه رحمه ١لثافص( )قال 

نحرهموأءهل١ه •زم ذلك زع م أءهل١٠لما عستحضب نحر أ^ عد.مد؛ءهلا'م م له تقوم ينة أو ^^٠ 
لأنهالوال عل ضان فلا ض ولا ءلم١ل لهم يقدر فلم فاتوه  ٠١١آو به أفلسوا ؤإن )تال( تحفه يم 

فلااذكم محتل القناهر فيه ؤإمماكلهل أحهلا ؤإن بعض دون لبعضهم لا محنه وياحد بملثه ل ذض 
الدينواءءلاه أغرمهموه نحره عل قدر أو ذلك ص فات محا عل قدر ُا ومحي " معا ين الأُر يضمرل 

دفعهأضثاء أو فقراء إزكانوا ورثته إل دفعه ماتوا ؤإزكانوا الثافص( )قال قسمه يومكان اّتحقوه 
ربم الفالمتول ؤإزكان ، أهله من يومجئد وهم غثرمحم أءهلاه الذي اليوم ى استحقوه لأ*ام ( ^٦٠

أووغرم وفقر مكة عل أعهناهم أمامجا السمحان أهل ص ليس أءهلاْ ص ض أن فعلم الوال دون المال 
علفقسمه ُنإم فاحذه عبم رم لها اءهلاهم الى الحال عل ليسوا او مماليك هم فإذا كتل إض 

علقال هدا قال وم- أهله إل وأداءه ضانه عليه أن أحدهما قولان فف7أا أقلوا أو عانوا فإن أمحله 
قامالنمه شيء ص ذلك يمئه لا أهلهاكا ال بدفعها أن إلا مجما يم.نه ولا أمحلها ؛وفت؛ا أن الركاة صاحب 

يرأوأنه الوال إل الدام الصدقة صاحب يضن لا أنه رى ألا وإءطا'--اا أخذها j أس فهو الوال 
قسمهاإذا الصدقة صاحب عل ضان لا أنه الثاني والقول ٠ إليه ;دفعها أمحر لأنه الصدقة إليه دفعه 

-ُصءءٌه ي • الخ يقدر م قوله يفيده ي . وأعجزوه بقوه أى ; فاتوه )١( 











يوجدu عل اتال فم باب 

ء1ن، يع ول؛ ؛غمه يبدل ونإ وجهه عل المال نم الصدفة منه أخذت مال وأي ( الثافص )قال 
المهانايل مجن اثنان مه أوامحمع أودرهم دينار أو أوناة أويقرة |عير ش المهان أهل حق اجتمع 
باموالمواثزوه به لم وأفر به لهم وأوصى لهم وهب الذي يعطى كا نه يمم واترك أعطوه وأكر 

وهكذامنه استحقوا فدرمجا عل أعطوه منه بقى مجا واخر نصفه واحر عشره أحدهم استحق ان وكيلك 
بىيشرك حتى والدراهم والدنانثر الاسيةّكلها ر فيه يختالف لا الصدقات أصناف جمع ى يصغ 

منحنطة ولا بفلوس الدراهم ولا بدراهم الدنانم تباع ولا اغيره عبيم يباع ولا والدينار الدرهم ش النفر 
حقه.لكل يكال فانه الأرض أحرجت ومجا والنسب امحر وأما ، ينم يفرق 

ا،لالورب والوال س ا،ئاو فم ماع باب 

وركاهركاز وخمس فطر صدقة مجن مجسلمم من أخد ما وجمع تعال اف رحمه الفاهص( )قال 
علواحد فقسمه مسلم من أخد أصناف.الصدقات وأي زيع وعثر مال وركاه ماثية وصادقة معدن 
Uعل زممره فليله ومرا، يخلف، لا الأية والماكن,( لكقرا، دقات انم »امما براءة فى اش الأية 

فيهأحره له نكون يأخذه عليه عامل لا لأنه ماقط منه العاملين مهم ففيه الوال قسمه فإذا ، وصفت 
إنهقبل مثل أجر آخذ وقسمه وجمعه نمى من أخذه ال فانا ; المال رب قال فان عدم فيه والعاملون 

فانشء مما إليك مود أن عليك فرضا الزكاة كانت إذا لك نحون ولا مك عامل لك يقال لا 
الاذاكنت قيل ؟ غيري وليما فإن ! قال فإن ، لومنعته عاصيا ؤإلأكنت تؤديه أن عليك ماكان أديت 
أومعناك ز إلا ما فيلك يكون ولا ، أنت امتعمكه إذا عاملا غيرك يكن ل؛ غيرك عل عاملا تزن 

ولاما)قال( يقيا.ه نحقفت a ب الاتقاص لك فلمس منك نحقق ءإذا تفرمها عليك لأن أتل 
زيالأ-ماد فهوأول هو، ِا المثول ِاا انحامب لأن غيره مجاله زكاة يول الناس مجن لأحد أحب 

يدرىلا غيره فعل من شك وش ، أداماى نفه فعل من شن عل وأنه غيره ءءن مواضعها وضعها 
،ه نفمن يخاف مجا مثل غيره من يخاف فهو حباق، أخاف : قال فإن يولها لر أو عنه أداها 

.غيرهفعل ز وبثك الأداء ل ه نففعل ويشقن 

أهلهاماعة عن المهان ضل باب 

والريع،• الءرْ ، الغلا٠رة الأموال زكاة جمع الولاة ويعطى تعال اش رحمه الغاض( )قال 
نمبعد الولاة جاء فإن نمها إلا اهلها يع لر حلولها بعد الولاة يات لر فإن والماشية. والمعادن، 

فليسمنه نحققت، فإذا اأ اخر بعض وش د المح بعض ى كذا الخ منك نحقق فإذا ت فوله )١( 
مصححه.كتبه وحرر. ٠ وانغلر ٠ ببا بقيامه نحفقت لما مما الانتقاض لك 
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باشنحلنوْ أن باس فلا نمها ز الباطل دعواه وخافوا بأحد ارتابوا فان ثانية مم ياخذوما لر أهلها 
ؤإن-مال. اش ثاء ان ذلك أجزأهم الخجارات زئ أعطوهم ثان ، أهلهافى ممهاكاطة لقد 

•والركاز القهر ركاة وهكذا ، أس فلا دولهم نموها 

اكدقىيوارك باب 

فان. واحداعاما محلها عن الصدفة يوحر أن للوال ينبض لا : مال اش رحمه الغاض( )قال 
يوحرابلا قسمها ممكله،ا صاعق ى معا نماها معا نلأ فان يؤخر، أن االال رب ينغ لر أخرها 

هداعامهم ى حاجة بقوم وكان أهلها من العام أهلهاوهم من الماصى العام ى قوم فان'كان نحال، 
،العامصدفة أهلها ر ا،لاض العام j الذين'كانوا ض ص العام j يكونوا وم أهلها ر }كانوا 

تقمفب اهالها عن ورجل الصدفة راخدت وكيلك نيئا العام هدا ى »نه معلوالر به، استغنوا فان 
بصدقةj—تغنوا لم ؤان ، تقم يوم أهلها محن يكون حتى ملها يعطى ولا ، نيئا ملها يعط ؛ ، أيسر حتى 
اهلهاس يكونوا بان هذا عامهم ى استحقوا الذين *ع هذا عامهم صدفة ى ثركاء الانحيكانوا العام 

بقوم عل قبله الماصى العام ى اّتوجبوها يكونوا بان أهلها من وهم العام الصدقة عن يدفعهم ولا 
منقاما ، وارقاب والغارمحون والساكى الفقراء معا العامن ى ستحقها ؤانما ، أهلها مجن يكونوا 
يعملوالر فهج العمل عل يعطون إمما العاملن أن وذلك ، أول لعام يؤتى فلا المهان أهل من سواهم 

شخصوااو اول عام يشجصوا ل؛ وهم الشخوص عل يعطون إنما والغزاة الميل ابن وان ، اول عام 
لرأول عام ى وهى أخذها عل للعون قومهم ى بالتأليف إلا مطون لا قلرم االؤلفة وأن عنيا فاستغنوا 

.عيا ذع؛*ون تؤخذ 

اكدقةجتران باب 

مضهامحتنع ، ١١بالقرابة نجاور وكانت الصدقات أهل العرب كان ! اش رحمه الفاض( ر{ال 
علورد اغيالهم من الصدقة تؤخذ ان وسبر عليه اش صل الني ام با ، ارادها ش مض عل 

بذلكالأخبار زكانت ، الصدقة منه للماخوذة الخ؛ران الفقراء عل ترد انما امره فى سا فةرايمَكان 
الين،هذا أهل من ياخذها أحدهم أن الصدقات إل وسالم عاليه اش صل اش رسول رسل عل .تغلا٠رة 
اشرسول ؛نحلحم،بم معاذ قفى اهلهاوكذلك من كانوا إذا محنبم البيتا هذا اهل ال ويدفعها 

إلوعشره فصدقته عشيرته محلان، غير ال عشيرته محلانر عن انتقل رجل أيما ٠ أنه وملم عليه اش صل 
كانإذا نقول مذا االال رب جار دون الصدقة منه توخي الذي المال جار إل يعي ا< عشيرته محلانح 
الصدفةفيه الذي مجاله به الذي البلد أهل عل صدقته نعلن، غيره يبلد ماكنا ؤكان ببلد مال للرحل 

محتغn أعلم واش والوجه الماخ من تحريفا فيه ولعل النسخ فى كذا الخ يعضها محسع ; قوله )١( 
.مصححه فحرركبه ٠ ارادها ممن ببعض يعضها 



الريعيقم بن، ءأ*رءم الميتة نإ الى وارمْ الزيع أيل وأما ، قرابة غني أو له ترابة أهل كانوا 
،جوارئ بام الاس أول لأنم جوارا ب الاس فأنب ج؛ان لها يكن لر فإن ; جراما عا و\}أ 

بمونالذين < ٢١المع أهل  uiiبما سع لا الى والإل والأوارك ، ١١الخصة اجلواثى مل أص 
قائلشيثا احص٠ستs إذا علبما يوثرون لا واكرعقامهم مياههم بما ، ديار لهم فازكاتت ، الفهلر موانع 
الممنالأموال أهل جران أولكاكان عبيم الأغلب تكون أن يلزمهم الذين المساكن من الدار تلك 
،علم يقدم أن ال ديارهم ف يقم ص جوارا أترب كان ، بمجمم يشعر من فم كان فان ٠ بما أول 

منودون . دارهم اهل غ؛ر مءن معهم اشجع من دون ومقامهم بنجعمم القمة الناجة عل المدقة وتقم 
ُنتجع*عهم يكن ول( داره»( أهل ِم نحلف كإذا ، بجاورهم لا ممن النجعة j أولقيم داره j اليه انتجعوا 

،أهلها من الجحت ل ولقجم . اليه اشجعوا مجن دون دارهم أهل ق المهان جعلت المهان يتض أهلها من 
إلامابلائهم ال لايعودوا حى نحعمم يعدن ؤإن بما فروا الى اموالهم محران وصدقامم ياموالهم ولوانقلوا 

صفرا( ٠٣٠صاروا إذا دارهم اهل ال تحمل ولر ٠ اموالهم جران عل الصدقة ممن ٠ الصلاة فيه مصر 
.الصلاة فيه تقصر 

اسء4أهل عل اJهان فضل لأب 
ىالصدفةكلها نمت واحد صف إلا الصدفة أهل من يبق لر ؤإذا : اش رحمه القافص( )قال 

ؤإذادارا)قال( حم الناس أقرب إل نقلت إمحامم عن فضل فضل فإذا ، بتغنواحى الصنف ذلك 
أفربالعدى ؤإزكان العدى دون تحم أهل عل قمت وعدى ، ٣١تمم أهل القرب ق امتوى 
إذاكانالعدى عل الصدقة نمت فيه تقمرالصلاة محمر عل مت؛م نسحم اهل وكان دارا حم الناس 

اولكان حضرمم بامم اول كان وس حفرمم، بامم اول لأمم نهالصلاة تقمر ما دون 
اهلعل قمت ميم، ازب والعدى الصلاة فيه تقصر  ١٠دون نحم اهل ؤإزكان يوارهم، 

•الحرام ■حاضروالجد التعة ش هم وليلك الحوار، اسم مجن غتدخارجن لألمم؛المائية نحم، 

الصدهبم لأب 
،أوغ؛ أويقر إل من مجنيا ياحذ مجا كل م يأن الصدقة لوال ينبض ت الته رحمه الثافص( ال ق) 

الخمميم ؤيمعل لته مكتؤيا الصدقة ميم ؤيمعل اذابما اصول ض والخم أفخاذها ض والبقر الإبل يسم 
يمونوصامك١زوا عليه اش صل المبى مال ان بلغنا لل له ينغى قلت محإمما والمقر الإل ُثآم *ن العلف 

ينزيد عن مالك أجرنا يسمون، ءنهكاأوا تعال الله رصي الخطاب ين عمر مال أن بلخنا وكيلك 

'شهاللغة. كب ض كدا ، ترعاْ وهوالخمفى الأراك ض القيمة الإل هى - : الأوارك )١( 
مصححه

والخصب.الكلأ محللب وهى وغرف، نح٠ةك٠رفة جمع ففتح بغم ~ ت المجع )٢( 
الشاعر؛قال يالكسروالقصرالخرياء— — الخاى )٣، 

ؤجليبحييحا مجن ءلف^تs ا مل فكمنيم لمك دى عئرم فكا كنت إذا 



يتأمل ال ؛دفعها » عمر فقال عمياء ناقة الظهر ى إن ت الخطاب بن نمر تال أنه أيه عن أملم 
الأرض؟من تاكل فكيف : فلت بالإبل® ».مطروما فقال عمياء؟ ومي فقلت : تال سفمن^ا(( 

اردمأا عمر ل فما ية الخز تحم من بل لا. ت فقلت ؟« انمدفة تحم من أم ية الخز م أمن  IIعمر ل فما 
سعصحاف عنده جانت فنحرت -٠١ عمرفأق حا فأمر تال الخزية ومم عالها ان فمالت (( أكلهاوالد 
الدصل الد رمول ازواج ال بما فبعث الصحاف تلك ى ملها جعل إلا طرفة ولا فاكهه تكون فلا 

حظفب كان نمصان فيه كان فان ذلك، آحر من حفصة ال به يبعث الذي ويكون وملم عليه 
عليهاش صل الني أزواج إل يها فبعث ابزور ظك لحم من نمحاف liiL"ى فجعل تال حفصة، 

يبلغنيالمعاة ذزل فلم ا ا؟قأ؛م رقال والأنصار الهاجرين فمتع؛،عا اللخم من بقى مما وأر وملم 
فلامعلوما اثمدفة أحن،ن ما يكون أن إلا علة السم ى أعلم ولا وصغت، يسمزكا ألهم علهم 

بنعمر وملم عليه الد مل الد رمول أر وحلَبا عز لد منه خرج شء لأك أءطاْ الدى يشميه 
منازلهمنزول الهاجرون ترك وكا يشميهء لا »أن يباع فرآْ اش مبيل ى عليه حمل فرس ى الخطاب 

•وجل عز لد ركوها لأنم بمكة، 

الممش الخلة باب 

ملهاأمتط أمهم ستة عل نمها انحدفة قم الرجل تول إذا : تعال ايد رحمه الثافص( )قال 
فيحطيم،الصدقة احد عل بونة يشخصون وصفت الش الحال ى محديم ان إلا قلؤحم الولمة مهم 

ِر6كإه،أمل y؛ المهان أهل ز تفريقها من الوال به أرت ما له وأحب ، فبما للعاملن سهم ولا 
إنكله الصنف ذلك مهم اءءل١٥ واحد إلا ملهم صد من يوجد لر فان موجودين، كانوا ما 

عنأخرج أن أجز فلم نم معه له ممن غثدْ إل أخرجه فامما إياه أعطه لر إن أى وذلك امتحقه، 
ركاتهوصاني ماءةكث؛رة ملهم صنف كل من وجد محإن )قال( إله محتاج وبم ثيثا ّ؛وا صنف 
لأن، ثلاثة ملهم يعش ان يكفيه ما فاقل يفعل فان؛ ، بلغت مجا بالغة  ٢٠٦٠٠١۶ى يقرنها ن احبت 

فانمعهم من ذكر وكذلك ، بجاعفقراء وجل عز النه ذكرهم إمما ثلاثة مهم اهل جاع اتل 
امللوترك لأنه المهم ثلى صمن واحدا اعه1اْ ؤإن الهم ثالث صمن ثالثا وهونحد اثني عل فسمه 

يلدإل بلد من أخرجه فان صنف، كل أمل من هذا وهكذا مهمهم صمن موجودون وهها صنف 
تركؤإن بالأمم أهله أءهلاْ ند أنه قبل من الإعادة عليه أجعل أل ل ين ولآ له، ذلك غثرءكرم 

مجنحا أحق وكان ملها أءهلاه عليه الفتة تلزمه لا ممن المهان أهل من قرابة له ؤإزكاث الخوار موصع 
مجنتممته تلزمه لا ومن خاصته وكزلك يعامسغمهم اكرمما قرابته من يعلم اص وذلك ، منه العيد 
ولاحدا ولا اما ولا ابا ولا زمنا ولا ولاكيترا صغترا الولد ولد يعش ولا ووالديه، اولادْ عدا  ١٠قرابته 
أعلولا حدة ولا حدا ولا ابنا ولا أما ولا أبا لا ماله ركاة من الرجل يعش لا ( الربح قال ) زمني جدة 
يغنيملا نمى غر إزكانوا وكذلك ٠ به اغنياء وهم تلزمه نفقلهم ان قبل من فقراء كانوا إذا  ٢٠٣٠

بمحرفلمجأ تغنن مزمى غثي محالكانوا ، نفقيهأ وتلزمه ركاته، من لا؛عْلام الفقر حد ى فهم كم 
انلنأرْ ولا له نحون ولا ، ائال ركاة من ياخذوا ان بجوز لا الذين الأغنياء حد ى وكانوا افق~أءا تلزمه 
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لأنزوجته مهر ولا ا الثافص رقال الثافى كذهّثا أشبه عندي وهدا شيثا عاله ركاة 4ن معتبيم 
محإن( الئافص )قاد زمفا*م ر به أغنتاء لأنم ممم تلزمه من يثمل لا • نلت ؤإمما ، تلزمه نففما 
ذالغارمتن مهم من اعهلاهم ، داثآن له اب او واحتاج زُان م يادان بلغ له ابن او اراته كانت 

ولاعبم الدين محاء يلزمه لا لأنه ، والمكنة الفقر عدا بما مهبم و ، السل ابن مهم من وكذلك 
علمبأمانه والمكنة الفقر عن أغناء هالا'يكازوا عن أغناء يكونون فلا ؛ أرادوه بلد إل حملهم 
تلزمهلا لأنه محقرا ارادوا إذا صدثته من زمى غ؛ر ؛ال٠نن وولده وجدته وامه وجده اباه ويعز )قال( 
،غزوا إذا وفقراء أغناء رجابم ومهل ت مال الد رحمه ( الئافص )؛ال تلك حالألم ر شمم 

لهمجعل الذين محمد ال قاما ا الةأاءهم رقال ىّام علمه الله صل محمد ال غير مجن إذاكانوا وهذاكله 
أنلهم تمحل لا ٠ أوكر ثل ، ثمتا المروصات اكا_تات من يعهلون ثلأ الصدقة من عوصا الخمس 
ثإن، الهاز اهل ومن وغارض محتاجن وانكا؛وا عرفهم إذا يعهل،موها عمن محزيء ولا ياحذوها 

)قال(الصدقة من علهم حرم ما لهم تمحل ٠ الخمس ر حفهم منعهم ورب الخمءط رم جس 
بىصلسة وهم  ٠٠الثعب اهل وهم ٠ الخمس اهل افلفروصة الصدقة علييم حرم الذيأن محمد وال 

آجرنا، ا،لفروصة الصدقة عبيم بمرم إمما التعلؤع محدقة محمل ال عل حرم ولا ■ المهللب وبني هاشم 
فقلتوالدينة بمكة الناس محقايات من يشرب كان أنه أيه عن محمد بن جعفر عءن محمد ن إيراهم 

الفاض()قال الفروض؟ الصدقة علينا حرمت إنما ; فقال لك'ا نحل لا وهى الصدقة مجن أتشرب : له 
التهمحل الني وقبل ، تهلئ هذا أن وذلك باموافبا العللب وبى هاشم بى عل وفاطمة عل وتصدق 

تولؤإذا قال( ز صدقة لا تهلئ يره بر مجن أ-اا وذلك يره بر عل -١١ تصدق صدقة همن الهدية لم ومحعليه 
عامةصدقات بجمع لأنه واسعا عليه ما الأمر وكان وصقل ما عل نسيجها الصدقات فم العامل 
عليهخشيت الاجتبماد غير عل فعل فان مكانه، علم أحد عل أحدا ما ينثر أن له تمحل فلا ذكثِ 

لرالأصناف أهل فيه بلد إل بلد مجن لونقالها وكذلك ; أهالها اعمناها إذا أصمنه أن ل ؛؟ن ولر ٠ االأبم 
العاملترك ل فأما قال( ر أعلم واش ، مذهبا كان رجل ولوصمنه قال( ر الخالثن ر أصمه أن ل يتثثن 
رض هؤلاء مهم لأن صمن غثدهم حفلهم وأععلى مرقهم وهو يقسمها جث موجودين صنف أهل 

سهمأهل فترك لها الوال نمها إذا وكذلك • النص ى بن يعمهم أن وليس ي وتعال تبارك اش كتاب 
لهالدى والمكن ، مال ولا له حرفة لا الذي الفشر الفاض( )قال وصفت لما ، صمن ، موجودين 

•يه يقوم ولا الثيء 

المدهاسةشا-ماعأهل باب 

فكانموجودين الهان وأهل الأف ثمانية الصدقة ؤإذاكانت ت تعال اش رحمه ( )قال 
واحدعن كله السهم يعجز ماثة وغارمون سهمه يستغرق واحد ومكن سهمه يستغرق واحد فشر مم 
إذايعطى أن عليه محنى ما وأقل واحد لأنه سهم ثلث والمساكن الفقراء يععل أن الغارمون فسال ممم 

uكانأبدا ثيثا والسام الفقراء سهم س تستحقون لا لأنكم لكم ذلك ض نل - ثلاثة وجدوا 
كنمفضل منه نخل فإذا مجنم آحد إله احتاج ما علهم يه مقتصر محمئ والهم إله محتاج منم 

زهذا وكذاالئا منيم واحد به تحق يبما إلا ستحقون تلا وآنم سواء فيه السهان اهل من وغمكم 
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منهأوأقل غرمهم ميع ديون علتم لهم أمال لا غارمن مم ؤإذاكان • السهاد أيل جمح 
العتيىأحد سلكم امما لهم ; ييل ٠ نقر أهل ترونا وأم بالرم أعطنا يقد غارمل فقراء ض ت فقالوا 

سفان أعياك. دن انمن' باى اخز : له مل غارم. شر أنا : وإوكانهذاءلالأتدا،فقاو 
هوأةلنم1اثهالدى اختار وإن ، أكراهأمحليناْ وهو اختار الغرم.فأي٦،ا ممض وإزثئت الفقر، ممض 

ياخذواان فالغرمائه الفقر يامم اعطناْ فإذا ; بالأخر نعطه ولر به الاكراعطناْ هو قال واب٦ا اعطياه 
أعطناهفإذا > الغرم بمض أعطناْ إن وكذلك ، له إو'كان عالا يأخذوا أن لهم *؛ا حقوقهم يده ى مما 

منسلى أن المكاتب ش يون جازّي فأءهلاْ يفعل ب فان عنه دفعه يتول أن أحببت الغرم بملي 
بمالفقير والكم، المكين الفقير نل V معا أهلها مءن إذاكنت مم٠تن أعش لا ولر ت قال فإن ، سهمه 

فيعطىالمكين ذاك يعطى أن يموز فلا ٠ ر يين(-ا تعال اش فرق وقد اصم  ١٠٦؟ويفزق اعم يممعها 
;المعنيين ياحد إلا أحدما يعمر أن يجوز ولا ' والمكنة بالفقر والمسكين الفقر عع يالمكنة الفقير 

يفقررجل يعطى أن جاز ، هذا جاز ولو . ١ل٠نيين ياحد إلا مهم ذو رجل يعطى ان يجوز لا وكذك 
رفهل قائل؛ قال فان ■، كلهاالمعان، إه نعطتم، • وعامل وُولف وغاز ، ّط، ابن وبأنه وغرم 
محنىالفقر معي . نعم ! قيل الفقير'؛' تلزم والمكنة السكين■؛' يازم الفقر اسم أن عل تدل دلاله 

يكونيان حابيا يين يفرق يان إلا يز نر . معا جمعا فإذا . الفقر محعى الكنه ومض ٠ المكنة 
ومسكينمسكين للرجا تقول والعرب ٠ اللسان ز هو وكدى، ٠ أشدهما يه ء يدى الذي، الفقير 
. JUولا دفة يكونان لا والفقر المكنة ؛ ٢١ؤإمما فقير، 

الثانياضدقات قم 

زالسلمين دينه أهل عل وجل عز الله فرض "• فال الشافعي أخيرنا قال سلٍان ين الربع أخيرنا 
إليهبا-فعه أعروا ءم'ن حبسه الأموال أهل يسع لا إليه انحتاجين المسلمينؤ مج1نأهلدينه لغيرهم حقا أموالهم 

عزاش قال ٠ من,م لأهله أخده عل أساء لأنم الأسمال لأهل مكه الولاة يع ولا ، ولاته أو أهله مجن 
صلاتكإن عزم وصل :ؤا وترقيم تطهرهم صدقة أسمالهم م>ن خن■ ا؛ وملم عليه الله صل لهثه وجل 
لأضلهءب ان *ءن وصفت عا على ة دلالة الأيذه هفز .  IIلهم ّكءن 

نإ؛راهبم اجرنا( ) علهم ولا ، لهم ذلك ترك ولهم لن، ولا علهم وله، عز اممه جعل، ُا مغ الأسمال 
نرءلي١ا يبثان ولكرزكا؟ مثناه الصدقة آخذا وعمر بكر با ن يبلغنا ب • قال ثهاب ابتر عنر سعد 

زكلاخذها لأن ا عام عزكل يوخراما ولا اهلها يضنانبا ولا والعجم، والسمن والخدب الخصب 
اللهمحل اله رمول ٢ ولر I تعال الله الثأاءهم(رحعه )قال وسلم علبه اش صل اش رسول مجنر ّنة عام 

٠بما نحر أو تكرارا الكلام فى ولحل ٠ المخ ز كذا المكين. ذك يعطى أن بموز فلا فوله )١( 
مجمححه.'ممه فبحرر. 

.(( إمما را يدل إلخ الفقر ؤإن ; يقال أن الأتلهر إلح ؤإمما ; قوله 
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أعطوامحا عناقا لومتمني  ١٠عنه الله رصي الصديق أيوبكر وقال ، فيه ياخذيا لا عاما احرما وملم عليه 
هوماامما مدا ٢ رقال (1 اش جمع *ا بن تفرقوا لا عليها لقاتلمم وّبم عليه اث صل اش رمول 
الثافم(والركة)؛ال بالأُم والدعاء موللمالمن والهلهورامما الركاة لأ0 خاصة اللي من أخد 
اخدمحا لهم ادع اى علتما( »وصل : وجل عز اش قال يالاجروالركةكا له دعا ملم صدقة اخذ ؤإذا 
ومرةركاة مرة سمت ؤان . واحد ومعناهما وطهورأمرهما ركاة والصدقة صدقة والزكاة فهوركاة »-لم مجن 

ىيبن وهدا ٠ الكثيرة الواحد؛الاماء الثيء العرب نمى وقد ٠ واحد بمعى لها امان هما صدقة 
وحلعز اش قال العرب، لسان وى وملم عليه ايد صل الد رمول ّنة وز وجل عز الد كتاب 

وملمعليه اش صل اش رضول اعهلوا مما عناقا مجنعؤى ٠لو بكر أبو قال الركاةر( واتوا الصلاة وأقيموا ١١
١(الزكاة واتوا الصلاة وأقيموا  ١١وجل عز الق قول أعلم واش يض ا( اش جمع ما بن تفرقوا لا جه لقاتذم 
للفقرامالصدقات امما اأفقال صدقة المم ز تعال اش م،اها وقد محدقة الزكاة محن أخد مجا واّم 

حاءؤإذا اuءى حاء إذا وتقول اإلاثية اخذ الذي ض الصدق حاء إذا : تقول الأية واداكين(أ 
ماولا صدقة ذود خمس دون ما لبس  ١٠وّاام عليه اش صل اش رمول قال اكاس( )أال العامل 

الثاض()محال صدقة« الورق من أواو خس دون ما ولا محدقة اتر من أوّز سة خمدون 
اشرمول سمى وقد الزكاة، الورق وز الصدقة الماشية امحرالسرور انر العامة افواه عل والأغلب 

فا، واحد مجعى عندهم ومعناهما وركاة صدقة له تقول والعرب صدقة، هذاكاله وصلم عله اش صل 
أومعدن ركازأوصد؟ أوخمس فه1ر أوركاة أوزرعا أومجاثية صأناكان ماله صدقة من مسلم مجن أخذ 
،ركاةأته واحد مححناه الملمبن عوام عليه أجح أوأمر أوستة ركتاب رماله عليه وجب مما غيرْ 

ءإاالمُلمنوجل عز اش فرض  ١٠الصدقات اش. نمه كا يختلف لا واحد وفمه صدقة والزكاة 
أهل ٠١١به هو مشرك مجن أخذ ما والفيء ، هذانم خلاف الفيء وفم الئاض( طهور)قال فهي 
اشيقم ماله ر وجب ملم حق مجن اخذ مجا م يققال( ر الموصع هذا غير ر وهوموصئ اش دين 
انمحتلهن يعدد ١و عثر رع او خمس او ماكان وعثر ، وكثثرْ منه خذ ا ما قلتل مراء لصدقات ار 

فبنالأبة واداكن« إلفقراء الصدقات إمما ١اوتعال تارك اش قال مح٠عهكله الصدقة امم لأن نوى ب
ماكل فقم حكيم« عام واش اض من فريضة  ١٠فقال وثديها وكدها م المدقات لن وحل عز اض 

١٠اهله عن منه ّىء ولا صهم  ١٣٠بمرق لا ممانية صهان وهى وجل عز اض فم عل م~ام مجن اخذ 
اخبرا، يستحقهامجن بلدهم ور بلدهم عن مجمم قوم صدقة خرج ولا يتحفه احد اهله ُن كان 

الدلصي صاص ابن عن معد اى عن صفى بن اث صد بن بحى عن إّحق بن ركرياء من وكع 
أنفأعلمهم أجايوك فان ١١بعثه حن جبل بن لمحاذ قال وملم عليه اش صل الد رٌ؛ول أن علها تعاد 

الليثعن أصحابنا من الثقة حسان ابن محي أجرتا ا؛ مم بر عل فرد آعيايم ٌن وخذ صدفة عليبمم 
اضمجل اش لرمول قال رجلا ان مالك ين اض ممرعن ار ن نربلد عن المقري معد عن معد بن 

)1الم : قال فقراثنا؟ عل فزدها امحاثنا من الصدقة تاخذ ان امرك اش اش تثدتلث : وسلم عليه 
أنوذللث امحاتية الأصناف من تعال اش سمى ممن حاجة امم لنمه من ههناكل والفقراء الغاض( 

السيلابن يعطى وإ:ا بمل محا.f كان السيل ابن أن فتر بالاسم لا الحاجة ممونحع يعطى إمما كلهم 

ثليدون الأصل ر هكذا هويه. : قوله )١( 





العاملوانك1ن عليه يزاد لا عنانه قدر الصدقة من يأحد عليها والعامل إ الثافم )قال للغي الكن 
ملموننحرب شربان الأخأاررا< من متقدم ى قلوم و\ه■ الإجارة مض عل احد إنحا مومرا 

نياتمجن يرون مجا نيامم مجن يرون ولا حم الملمون فيقوى ايلمن ح نحاعدون اشراف مهناعون 
وعووسام عليه صلاش الني سهم مجن يعطوا أن فأرى المشنكن فجاهدوا مكيا كانوا فإذا ن غترهم 
عزاش أن وذلك الملمن ى نازله ازكاث الملمن مع سهانهم ّوى به يتألفون  ١٠الخمس حمى 
اشصل وفال الملمن مصلحة ى وسلم عليه اش صل الني فرده لنبيه خالصا السهم هذا جعل وجل 

مجنحقه بالخمس يما ُا فثكم مجردود والخمس الخمس الأ عليكم اش افاء مما هال  ١١وسلم عليه 
عنأتم لا ُن وأجرمحا سلمجتكم ى يض مجصلخكم ى ض ا( فيكم مجردود  ١١وقوله الخمس 

حننيوم قلؤمم الولعة اءْر وّذإ عله الد صل افه رمول ان ايه عن الحرث ن إ؛راه؟ا بن محمد ن مّى 
نماس وّلم. عليه اش صل المي يعط ولر واصحاحا والامع عينة مجثل وهم الئاض( )قاد لخمجبءى اص 

يكونآن واحتمل القوم أراد مجا أراد ،٧ ر؛ال فاءهلا0 آمتعتّب حق الغناء عظم شريفا وكان مجرداس 
١٠مض عل فاعهنا0 والأنصار با،لهاجرين صع بما رغب حن شيء ومارمنه عليه اش صل اذٌ رسول يحاب 

علبمر أن كبممجل خاض له لأنه راى حيث مجاله مجءن يحليه أن رأى يكون ان واحتل أءهلاهم 
عليهالق صل الله رمواو أعار قد ولكنه يسلم أن قبل أمية بن صفوان أعش وقد له لأنه النقل وغثر النقل 
الفتحعام مجكة أهل مجن أّام ٌن معضن فيه قال مما أحن الهنممة عند فيه وقال وملاحا أداة وسلم 

لهفقال المار أول ى حنن يوم وّل عليه ايد صل اش رسول أصحاب ى كانت الهزيمة أن وذلك 
إلأحب قريئى مجن لرب ^١١^ ؛ ٢١الحجر بفبك )١صفوان فقال محمد(( وقتل هوازن غلبت  ١٠; رجل 

زمجثبت وهدا ١١اعلم واش املامحه ش يشك لا وكازكانه قريش محن قومه واسلم هوازن(( رب من 
احبوهذا وسلم عليه الله صل النتى ّّّءم من بملي ان ران هذا مجثل فإناكان الفيء(( فم كتاب 

اشصل اش لرمول السهم هذا كان قاتل؛ ولوفال ؤبملم، عليه اش محل اش رّول يامجر للاقتداء إل 
وأعمليمرْ هذا ثبميم عليه اش صل اش رسول فعل فقد رامحا حيد سهمه يفع أن له فكان وملم عليه 

علأحد ايوم جلى فلا شاء حيث يضعه مجاله لأنه والأنصار ين المهاجر مجن رجالا يخيثر سهمه مجن 
ّهمالغنيمة نم ى للمؤلفة وليس بعدم أحدا أعش حلقاته من أحلوإ أن يبلغنا وب الغنيمة مجن هذا 

الصدقاتّهم ى فلؤحم وللمولفة ، اعلم والته مجذهبا كاب ، احد هذا قال ولو W السهان اهل مجع 
—أحسبه — المديق بكر أبا جاء حام ابن عدى أن الخر متقدم مجن فيه أحففل والذي . مهم 

بمنالوليد بن خالد يلحق أن وأمجرْ بعثرا ثلانن أبوبكرمجما فأءْلاْ قومحه محدقان مجن الإل مجن بثلكائة 
اينمن إياها إعهناثه ز الخم ى وليس حنا بلاء وال رجل الق بزهاء فجاءه قومه مجن اءئاءه 
نممجن إيائ أعطاه أنه أعلم بالاخارواس بالامتدلأل القلب يعرف أن يكاد الذي غترأن إيائ اعطاه 

الخ«صفوان أعطى وقد  ١٠الأل بقوله للثاف وأثار الأول، الضرب ذكر الخ ضربان : قوله )١( 
.مصححه كتبه 

فريسمجن رجل يربى لأن فوالد الرواية ر والمعروف المخ ر كذا الخ لرب فواش : قوله )٢( 
اهيملكني وسيدا قوى ربا يكون أن يحل الأم: ابن قال هوازن، مجن رجل يربني أن مجن إل أحب 
مصححه.كتبه احرى. رواية الأم ى مجا فلعل 





نكون، ل ال، ثلث وم ألف وم مهمهم يغرنول  ٢١رالفقراء كان فان . الأف ثلاثة ا،لال جمع 
الفقرحد من يخرجهم ؤازكان ، كم ضؤ. الش حد إل الفقر حد من به يخرجون كفانا مهمهم 

إلبه وبمثدون ٠ الفقر اسم من يخرجهم ما منه اعملوا ، أكر أو أثل أو أوأريعة ثلاثة الغى حد إل 
الخارمنوعل ، هكدا ويوألف سهمهم المساكن عل يقم م ، منه بقى ما الوال ويقم الغى اسم 

امتغتوام مهمهم مرجود صنف أهل لكل تلت كيف ؛ نائل فان'فال هكدا ، وهوألف ، مهمهم 
غرهممع لهم ماه وتعال باؤك اله بان ثلته اكافهم( )؛ال مته'ا إبيم سلم لا ح ٠ الهم ببعض 
ومنالغى إل فصاروا والمكنة الفقر من حرجوا فإذا ، والغرم والمكنة الفقر وهو المعاى مجن بمعى 
ثممن اسم يلزمه ثمن لموا لأنمم أهله من يكونون فلا ٠ عارض غثي وصاروا ذذم فثرئت ، الغرم 

اهلان ترى الأ ، له اش غم ممن الخال تلك من خارجون وهم ، ومعتاْ الاسم :١^١ له وجل عز اش 
اللهم قممن لم وقيل ، يعملوا لر مما يعهلوا أن الابتداء ى والمكنة بالفقر لوصالوا الأغنياء الصدقة 

الصدقةنحل لا را ؤسلم عليه اش صل الله رسول وقال غارمثن، ولموا بالغرم سألوا لو وكذلك، ، له 
تحلل؛ ؤإذا ، لهم نحل لا ممن فهم فماروأمحياء الفقراء أعطت فإذا ، اّثش من إلا ٠( لض 

أهلإءْلاء وجل عز اش شرتل ؤامما ، أعهليم أن ل ولا لهم بمل مالأ أعهدبم لوأعهلمم كنت لهم 
وقياههمكفايمم مثل ز جورهم بقدر عبيا العاملون ويأحذ )قال( مم ولموا والمكنة الفقر 

الناسنحمع ومن العربمل ويعش ، المض ؟^١ لنفسه شه الماص فياحد ؛ ض واجلونة وآمانيم 
البلدييلغه مجا قدر مضم المبيل ابن ويعش ٠ بلائه ز لأنه خفثم، وذللن، وكلفته بقدركماسه عليه 

جلدآوكان قريبا البلد ؤازكان . صعيفا وكان بعيدا البلد كان إن وحمولته نفقته ى يد ير الذي 
يذهبأن يد ير فإزكان ، حمولة يلأ نفقته ى مرنته أعطى  ١١٠١١يالمئى غنيا وكان مثله ص الأغالِ، 

أءهليهكلهكله المهم عل ياي ذللن، فإزكان ، النفقة مجن ورجوعه ذهابه ى يكفيه مجا أعش اي يو 
•عيه يزد ا البل ابن مهم من سهم مجانة من سهم عل يأى ؤإزكان غثره سبل ابن معه يكن ل؛ إن 

ولروالغرم والمكنة الفقر امم مجن حرجدا حى والغارخ، والماكن الفقراء أعهلثت لر : قائل قال فإن 
اعهلخمللأمم فليس ١ ويزول ؛ ١٠٦٧^له الذي الأمم عمم يفعل حى الميل وابن العاملمن تععل 

الميلابن وكذلك الكفاية ممض العاملين مى ونالأمم زال زال إذا المعي وكان للمعى، ولكن 
اسمالعامل عن يسقهل ا وأمثالها المهان جمح المبيل وابن الخامل أعهليت أى ولو الملاح، بمغى 

الاجتيازيريد اوكان مجتازا دام U الميل اين امم الميل ابن عن يشل ول؛ ، يعزل لر U العا'ُل 
احتلفتاماؤهَي احتلفت ؤإن محتلم، غر ، واحد بمعى والخارمجمم، والماكن والفقراء فاعهلينيا، 

والماحوذمنه للمأخوذ وصلاح كفاية ممض معهم حق ل صار ءلتأم هومجدحل إمما والعامل • أّءاؤهح 
ومجعى، مجنه؛بلدنا سمعنا ممن ادركن، من وعليه الاثار مجمحت، الخامل ى و؟اذا مثله اجر فاعش ، ل 

بضز الخال بمض علمه إلا؛الخونة مفره عن عاجزا إزكان يلغه، ما يعش ان ص الميل ابن 
،إليه دفع فإن ن المهم يغرق حى أوكر، ذللن، قل أن؛هيؤ، ونحف ينه *ا المكابا يعش و أمره 

مجنواقربا إل أحب ماإكهكان ال دفع ؤان ٠ يعجز لا أن عل حريص أنه عل — عندنا فالنناهر- 
.الاحتاءل 

مصححهكتيه ويستغرقون. يستوعبون أى. يغرقون. مل؛ )١( 



الهازأهل عل الفضل رد 

يالٍسالخهاد دون ير انمدقة أمل ُن *وم ولا ملمة تكن لر إذا ■' تعال الد رحمه ( الئاض )؛ال 
بكنول( مل ابن يكن ب إن وكذلك صهامهم، عزك *ولمة، سهما ولا الد كل سهم احا مم 

رثيء مجهم المهان آهل ُن آحد أوعز •مم ويفضل .بلغهما ءافاعملوا غابوا إن وكذلك غارم، 
ئمأوأعطؤإ مطوا لر الذين المهان أهل من ض ما أحصى م كلهم عن مقل مجا أيما عزل المال 

اعلمجن يقي مجن عل فجزيء انمدقات نم ايتديء كا علم المال هذا فم فايتديء يستغنوا 
رمعهم ض ولر ديولمم تقض'كل ب وغارمن ، تغتوا يب وماكن فقراء بقى مواءكان المهان، 

امتضفإن ، أمجهم ثلاثة عل يلهم المال من بقى ما جمع محقم ، ء؛رضا أحد اُمابة المهان أهل 
أيلعل ننم والماكن الفقراء عل مهمهم فضل أعد المال جمع وهوثلث بسهمهم الغارصن 

حىالماكن عل يفي مجا رد يمضه الْئراء فاستغى يلمم نم فان ، ينفد حى الممن هذين 
يكنب من وميم ُلمم الحاجة آهل حاجة عن المهان ءن يفضل ما رددت كبل ت فال فان ، يستغنوا

إذاوأنت مجعهم المهاد أهل عل ، ١١يكونوا لآ إذا وغثرهم المؤلفة مجثل المهان أهل من سهم له 
الحاجةى شرعا  ٢٢١اجنمعواكانوا قإذا الغاض( )قال مها؟ مجلمم صنهنا لأ٠لكل جعلت اجتمعوا 

،له الد جعل  ١٠ميم واحد مغ ل يكون فلا ' كانية وهما له اُش جمل  ١٠يطلب ميم واحد وكل 
عزالنم ذكرهم سبم فأقم أحد دون ملمم أحدا يجمص لر واحد لهم وتعال يارك اش وذكر 
مالوالنم ينا أن مجنه أقل يغنيه ؤإزكان تاما مهمه ميم صنف أعمركل أن مّض ؤإخما ، مجا وجل 

وصارالمعاني نالك ذهبت فإذا ، تعال الق مجاها بمعان يعملون إمما ألمم وجل عز الد حكما ذ ن علم 
،يه أومجر لر مجن أعهلتت كنت ولوأءaدتإم ، له نم ممن قلموا غارم غير والغارم غيا والكن الفقير 

وبسهمدارهم أهل يعمناها جازان الغرم من والخروج الغي حد إل بسموا ان بعد بملوا ان ولوجاز 
ولاله تعال النم حعيها يمأ إحاللما لأحد وليس ، له نجعل ب من إل له جملت عمرن فاجملك للاغياء 
مليتغن ل( ممن بقى س عل المعان أهل بض مل فضل ما ردى محإمما له اث بجعلها ؛ من اعمناوها 

فاذا، بمعان لقوم ميم يوحذ سينا ف الغي أهل عل ألجب وتهال بارل~ الد بان المهان هل 
يرديعينه الآد.يتن مءن له مالك لا مجال فهذا ن اواٍتغنى له وحل عز الد ّءايى من بعض ذهب 

راجمةالوصة الوصىك١نن قل له الموصى فات لرجل رجل لوأوصى  ٢٠٠ووصاياالادمجل عءلا؛ا يرد 
افسقم ى يه عندنأ أول أحد يكن ل؛ ههنا يورث هال محالفا المال هذا ف٧كان ، المؤبمى وارث إل 
لهوتعال مارك الد ّما مجن جملة من وهؤلاء المال هذا له وتعال بارك ايد ّءيى ممن واقرب ، وجل ءز 

وأمجا، انمدقة أهل عل يدحالون فلا الفيء أهل أمجا ، صواه حق وله إلا بمتاج ممجد وريق ائال مذا 
يتحقهاميم وواحد غيرهم علهم يحل ب ولوكرت صدفيم لهمإ فهومقوم  ٢٣١أحرى صدقة اهل 

,مجمححه كنه الموال. ر صم ز التقدم ٠ رددت يقوله» متعلق المهان، أهل عل قوله: )١( 
٠مجصححه كتيه ٠ مجواء ١ى ٠ بالتحريك ٠ شرعا )٢، 
مجمعححه.كنه واننلر. المخ، ى كذا لهم، فهومقسوم )٣( 



ممايتحق عن غيرهم من ماكان غيرهم عل يدخلون لا فكدلك ضهم عبيم يدنطون لا نكاكانوا 
إلعلمم الفضل ينقل ان لرايت ضل ِم فقفل لهم مم ما يعص عمل اهاب امتغى ولو شجا 

•ودارا نا م الناص ازب 

الممعند فيه ينبش ؤبما المهان صيق 

ألفامهمهم وكان ألفا الفقراء فكان الهان صائت ؤإذا ثال الئاقى أخيرنا ت قال الربع أخثرنا 
يخرجوند ، ألف مجاثة يعنينا امما ؛ الفقراء فقال ، ألفا وسهمهم ألفا غرمهم وكان ثلاثة والغارمجون 

واحدكاسهم ولهم ألف من سهم مماثة لنا اصرب م وسهمهم سهمنا فاجمع ألف، الرم ُن هؤلاء 
وحلعز اش لأن اعلم. واش عندثا لهم ذلك فليس واحد ممض فوصى يتا لوكان ا،لال هدا يقم 
اكرمهلوا ولر فهولهم المهم اغرقوا ؤإن الغارمين عل فنفض سها للفقراء ذكر ّهاكا للغارمين ذم 

ذكروامهان أهل معكم قفل إن غيركم من يه ياحق فلم قفل عمم شل محإن ، أعهلوا مما 
المهانأهل مجن يستغن لر ممن غركم وعل علكم رد غيرهم من أو ممم فضل ما وم ، معكم 
إلاعليكم تدخلهم ب مستغنين غير والغرماء المتغنين لوكتم وكيلك ، بينكم القسم يبتدأ لك معكم 

١٠إلا الفقراء مهلى قعا وقت ولا مهمه منكم واحد كل اغرق مجا يخاصموتكم نحعلهم وار غناكم سا- 
اليعش يوم لأنه ، نحب اولأ الزكاة فيه نحب مما اوكر، ذلك قل ، الغي إل الفقر حد من يخرجه 

يكرهفقيرا الرجل يكون وقد ، الركاة فيه نحب مال له وليس غنيا الرجل يكون وقد ، فته عليه ركاة 
قدمماوالعرب الرجل حال بقدر الناس عرف ما والفقر الغي ؤإمما ، الزكاة فيه نحب مال وله العيال 

بعضهمبغ يتجاورون الخاهلية ز كان ، غيرهم مجن لخوفهم بالنسب وقراهم يوادحم ز يتجاورون 
فازكانوا، معا والخوار بالقرابة فقرامم عل صدقامم نمت يصدقون يوم هكذا فاناكانوا ، بعضا 
القبيلةيخالط القبيلة أهل بعض وكان فبيلتن أو نيلة عل فمم يعمل الوال العامل وكان بائية أهل 

معاويقيمون معا ينتجعون يكونوا أن وخلطن؛م وحوارهم ، ضا الى دون مما ليس الى الأخرى 
ىمعهم وهم غيرهم عجم خالطهم إن وكيلك ؛ النب الحواريون عل نمناها ، المهان ضاقت 

النسبعل لونمها أن فأحب أخرى ويختلعلون مرة يفرقون النجعة عند فازكانوا الخوار عل الفم 
ؤإنالمب، س فالخوارأول الحالات اختلفت فإذا أول، محيى المب زكان الحالات استوت إذا 

فصم معا أحصوا ، الجعة ى يختلعلون وصفت ك\ وم الماء هدا غير عل فقراه فا تصدق س قال 
وهوبالعلرف يعضهم يكون فكان متباعدة ؛١ديت٦م مجن باؤلراف ؤإزكانوا ، والحاضر الغائب عل ذلك 

لادارنحعة أهل مجعا إذاكانوا وهدا ، ألزمكالدارلهم هوله الدى الهلمرف وكان بينيم ذلك قم ألزم له 
الأراكوأهل ، أبدا الحوار عل أنمها فاى ألزم ما يكونون دار لهم إزكانت فأما ، بما يقرون لهم 

منازلهمى جاورهم ؤإن النازل الحواري عل يمم فأنم ُنازلهم يلزمن ايادية أهل ر والحمض 
ولو، معا والحوارإذاكانا المب جواروعل الحوارإذاكان عل الفم جيرامم عل نم ُمم ليس من 

دونغرباء ؤازكانوا المعدن قرية يلزم محن عل المعدن مجن يخرج ما نم ٠ معدن ابادية لأهل كان 
أهلجيران عل زرعهم قم زيع لهم لوكان وكيلك ، بعتدا منه كانوا إذا المعدن هل نسب ذوى 

المهانأهل عل تقم القرية أهل وركاة ، الزئ ٌومع من بعيدا كانوا إذا المب ذوى دون الزيع 



غنلهموكيلك ، ميدا مما وكانوا بالقرة النسب أهل يكن لر إذا النسب أهل دون القرية أهل مرن 
مصعمن ولا ، يتحفهامن وفما غثرها إل قرية من الصلتان من قيء يخرج ولا أموالهم، ونكاة 

بإذا به نبعد ؤإن منه ا،لال أحذ ممن حوارا أترحم بالقسم الناس وأول ، يستحقه من وفه ، ضره إل 
بهمه يقالذي ببلده قرابة هل له فكان ماله ركاة إحراج الرحل ول ؤإذا ، قرابةذو معه يكن 

قالر معا المهان أهل من إذاكانوا عندي فحسن قرابته فاثر صاق فإن ، معا ءا~ام نمه ، وحيران 
رجلافلوأن ، الفيء من يأحدون مجا'كانوا المدقات أهل عل يحلون فلا الفيء أهل قاما 

مجنيأحد أن له يكن لر ، صدقات فحا بقرية وهو الغزو ش البعث عليه فضرب انمناء ى "كان 
مجنكان ومجن ، الماسةة ى أعطى ، واحتاج أغزو لا قال بان العْلاء من سقط فان ، نيء الصدقات 

وغزاوأفرض  ٢١١هاحر فان ، الفيء أهل من فليس عدوا يغزو لا ممن والقرى المدقات؛المائية أهل 
فان، الصدقات من يأحد أن له يكن ب ، الفيء وهوش ولواحتاج ، منه وأحد الفيء أهل من صار 
.له فدللتر الصدفان إل وعاد الفيء محن حرج 

الأخلاق

افهمبثل ومهم ا،لولفة سهم فيجعل مؤلفة لا ؛ أصحابنابعض فال ; اش رحمه اوقاءأى، رقال 
يقاسممجن الميل ابن : بعضهم وفال الوال، يراه حيث الملمين ثغر ى والملاح لكراع اش 

نمإمما :  ٢٢١أيما وقال غترهم أو الصدقات أهل من الصدقات به الدى البلد ش المحدقان 
لوكانتالمهان أن إل يذهب كأنه به، أمعد فهي الخاحة أو الكرة فحسدكانن دلالات المدقات 

السبيلوابن يغنحم مجا يغنتم مثلهم وفقراء الأف عثرة يغنحم ومجاكين ألف غرمه غارم وكان ألفا 
لأحممعه، الذين ش المال أكر فكان ، هؤلاء مجن واحد سهم للغارم حعل يغنصم، ما يغنحم مثلهم 

لكللا والحاجة العدد عل فيقتمونه بيخم فوصى المال أن ال يذهب كانه وحاجه، عددا أكرمنه 
فكانمحدبين ببلد احرون وكان ببلد *وم صدقة أحدت إذا ; فال من أصحابنا ومن سهم مجمم صنف 

الالذين انحدبين حهد يهدوا ولآ مماسكوا تركوا إن صدقامم أخذت الذين البلد أهل ُن المهان أهل 
علحميخاف كانوا إذا انحدبن إل نفت ، موقعا مجمم تقع لا بسيرة مجدقة اولهم ، ببلائهم صدقة 
فمهوجل عز الد مال مجن مجال المال هذا ان إل ايما يذهب كانه ، إلجم ينقل لي إن هزلا الموت 
علكانوا المهان.حيث هذه إل هذه فينقل الوال إلجم فينفلر افه عاد صلاح لمعي المهان لأهل 

جهدواإن الفيء أهل إل الصدقات أهل سهان وتنقل I يقول وأحبه ، بعدوا أو قربوا ، الأجمال 

كتبهاللغة. كتب ى كذا . عهلية أى فرض له جعل أى ، للمفعول ؛التاء ~ ت وأفرض )١( 
مصححه.

لفظ؛اسماط ، دلالات الصدقات إمما ; المسخ بعض وى ، دلالات الصدقات فم إمما )٢( 
مصححه.كتبه ، العبارة وحرر • وانفلر  ٠١نم  ١١

٩٧ح٢ ٧٢c'لأ



مضعل ، الميثان وصاثت جهدوا ان الميثان أمل ال الفيء وينقل ٠ علم الفيء وصاق 
قمن،جعل؛،!lJ وجل عز الق لأن القول، هذا بخلاف قلت ؤإمما تعال الد عباد صلاح إرادة 

اشصل الند رمول محة وجاءت ووكدما أصناف لعانة قسمها طهور هى التي المدقات قسم أحدهما 
عنيتمانم فلم ، فذا، ولخثرهم غثرهم غفراء لا ممرام عل ورد توم اغناء ر توخي دربان عله 
يخرجولا . يتحفها من وفم قوم إل قوم عن تنقل لا آن من قلت ما غم ما يكون أن آءام والد 

فيكونوااصنافا وجل عز الق مي يآن محوز وكيف يتحقه، وهو ءيرْ إل  ٢٠٣٠ٌّهحا ذى  ٢٠۶٠٠
فيمنعواحد سهم ى نحعل جازان عنيتما لوجازهدا ضء وسهم سهمه احدهم بش  ١٠٠ُوجودين 

انى يخالفنا لا القول هذا يقول والذي ، له يفرض ب مجا واحد ويعطى لهم فرض فرصا سبعة 
الأرضأطينكانت وفلازوفلأن لفلان ثلثوأوصى لفلازوفلازوفلأن أوصى : فال ولو رجلأرا؛ 

فلأنبن لفقرا، uل ثلث لوقال رجلا أن و علمه محالف ولا الثلث، زكذلك وفلان ، وفلان فلأن 
وأنثك من يعتلون هؤلاء من صنف رجرآحرازكل فلأن ض سبل رجوآخروبى فلأن وغار؟!نى 

لافقراءالمال جمع يكون لا وكذلك ، صاحبه دون الثلث هؤلاء أحد يعش أن لوال ولا ارصى ليس 
صنفمرن وأحوج أفقر ُنام صنف دون مى ممن صحف ولا السبيل يني دون للغارمن ولا الخارمثن دون 

مجالبمرق فاد اصنافا سمى قد التصدق او الموصى لأن ، الموصى سمى ممن غرهم دون عتلت؛موه يم 
بمرقفلا ، له سمى لما حق ذو لأزكلأ ، معه له م يلر لن له سمى من يزك ولا ، غتره إل صنف 

هذاقائل وعند عندنا هذا كان فإذا له م يل ممن غيرهم إل حقهم يصرف ولا غثرْ إل واحد حق 
وأنبجون أن أحق وجل عز اش فاُعلاء د أعملوا ما عل إلا ممضى أن بجون لا الادميون أعش محا القول 

حقأوبمرف يعمله ُءن*لم إل أععليه عمآن بمرق أن أحد ولوجازز • أعش  ١٠عل يمضى 
ؤإذا. ب واحل ش يجوز لا ولكنه أجوز الادمين عمئاء ى منإمكان أعمليه صنف إل أعتلى صنف 

رسولوسن . ((الأية وأارّول حمسه دل4 فان قيء من غنم أمما واعلموا )١ فقال الفيء وجل عز اللص قسم 
وللراجلأسهم ثلاثة ذلك من للفارس الغنيمة عل أوجف لن أجاسه أريعة أن وّام عليه الله صل النص 

لسالذي القارص عل العقم الغناء ذا القارص فضل ومحالم ,عليه الله صل النم رسول نحلم فلم ٠  ٢٠۶٠٠
واخرغاء الناص أعغلم قارص لوكان : قالوا حتى الفارّن، بين مروا إلا المن المنعم ول؛ مثله. 
جعلتإذا فقال، معارض ؤإياهم لوعارمحنا أفرأيت ، الرجالةى قالوا وكذلك ييبجا، سووا جبان 
فلاالمثمكمن ى والكاية المالمن عن للغناء الحضور وإمما'مجض حضر، لمن الغنيمة أجاص أربعة 

ُا'ةسهم الرجل فاعملى ن حضر ص الغا، أهل أحصى ولكنني حضر لن الأجاص الأريعة أخرج 
أوأعمليه فلا ِض د الذي الية ذى وغيِ الحبان وأترك أكر، أو غنام مثل يغز إذاكان أقل أو رجل 
الحجةهل غنائه بقدر قليلا أقل أو قليلا أكر أو غناء ذى رجل سهم من جزء مائة من ضءا أعضه 

فآكان٠ سها وللراجل أسهم ثلاثة للفارس وسلم عليه اممص صل اللص يبمول قسم لما ت له يقال أن إلا عليه 
والحريةالحضور عل حضر مجن أعش بل • الغناء أهل حمس نعلمه ول؛ ، عامامنه الخير محرج 

اخالنمن يفا نحر العبارة ز ولعل • اك- جميع ز كذا الي لفلان أوصى قال لو )١( 
.مصححهكتبه وحرر. > فتأمل 

Vمصححه كتبه وانفلر. جميعالنسخ، ز كذا ت أقل أو )٢( 
٩٨



محنعليه اوجف ما تم ر يخالفنا لا الميتات تم ر حالفنا ومن . الخاء دون , فقط والإسلام 
الممابن لهم وجل عز اش نم وتد المدقات ى يخالفنا ان له جاز فكيف . الأماص الأربعة 
عللهم غناء لا اهل وهم لواوجموا ا،لوجفن ل عنده ولا عندنا يبموز لا ؤاذاكان Y يعمأط دون بعضا بز 

محايعهلوا ان ثديية شوكة اهل عدوا يقاتلون غناء اهل بازانأم وكان عندهم غناء لا الشزكن صعق،ءن اهل 
,يقاتلؤن الدين الخاء ذوو الملمون يعطاه ولا الشزكن عءت الضعفاء عن المالمن من المعفا، علمه اوجهن 

علالضعفاء الملمون علمه أوجهن مجا يالطر يعز حق وأهله للأملأم نهلرا والشؤكة اسد ذوى المثمكءب 
أعدموهم نالهم ز عنبة ه علمه لأن الأقوياء للشرك \ص الأتوياء المزب ال الضعفاء الزكن 

قومصدقات تتقاي آن جاز فكسهن > حقه موجهن َكل أعطى ولكنى ٠ اللمن عرن اء غن
إلسم صنف من ينقلها أو ٠ معهم يشركهم أو سم أحوج كانوا إن غبرهم إل إلها جون بما 

يركتثرأهل لقوم ثاثل لوثال رأيت أو V حفهم إل جون بما سم نقلها الدين والمنهل ا صنف 
عاماذاكان انحاجن الصدقات أهل عل فأقمه علمه أوجمنم مجا فا'حد أغنياء أننم عدو; عل أوجفوا 

إنوأخاف ، تعال اش مال مجءن مال وهذا . تعال اش عيال مرن ملمون الصدقات أهل لأن منة 
هليقربكم لا منكم وأحده ، مديدا صررا مم يضر أن غيره مجال محضرنى وليس سم هذا حبست 

لهيقم لآ مجن ؤإزكان له م يقب ممن نم مما أحق له قم *ن ت له يقال أن إلا عليه الحجة تكون 
لورايت أو ا القسم بينة لهم مجقومجة يقسمة انيا المدقات اهل ز انءيقال ينبغي وهكدا ٠ احوج 

مماا . معا سا أو لهم مم بالقأنر جاء الدين أو لهم تعال اش فم الدين الوارث أهل ر قائل فال 
مجاوأفقرإل وفاته بعد ولركته حياته ز للميت ■^١ أحد سم فاذكان ٠ باليت والميية بالقرابة ورثوا 

اشقم مجا نعدو لا يقال أن الأ عليه الحجة تكون هل حال ف حق ذو لأزكلأ ، بميراثه أوثر ترك 
أكرمجنالقول هدا قال مجن عل الحجة ٢ )قال المدقات فم ى الحجة فهكذا وتعال تبارك 
وافهعندي لأما ذاهب إلحا يذهب ان عندي يتبعى سمة هذا قال مجن قول ش وليسنؤ كفاية وفيه هذا 

ذىإل فينقلها الوال الصدقات ياحذ أن ؤإباحة حقا له وجل عز اش جعل " ٢٠حق ابْنال أعلم تعال 
الغاض()قال المهان أهاب مجن كان إذا الصدقات يه الذي البلد غير ببلد أوصديق واحد له قرابة 

أجزأواحد صنف ز جعلت إن قال به يقتدي مجن بعض إن قال بان المحدقان نقل ى محتج فاحتج 
صنففى جعلت إن قال يكن ل؛ هذا قال لو وهو تلزم حجة قوله يكون لا القول هدا قال والدي 

.فته توضع أن أجزأ صنهن إلا الأصناف مءن يوجد ل! إذا قال ري نقول وض . موجودة وأصناف 
احذهاثياب بعرض ائتوني امحأن اهل لبعلهن قال جبل بن معاذ ان روى ؤناوسا إن قال بان واحتج 
رسولصالح ا الئانس رقال بالدينة للمهاجرين وحير عليكم أهون فانه والحتهلة النعير مجكان منكم 

صلاش رمول منة فى دكان منة واحدكل علركل دينار عل اض ذمة آهل وملم عبه اش صل اش 
فلعلالدينار يوجد ل إذا ذك العافركان ، ١٠مجن قيمته أو دينار الرجل من يوحد أن ومجلم عليه اممه 

لغرضالدينار يرك ان جاز ؤإذا عندهم اكرمجا لأنه الثعيروالحتهلة يبم اخذ بالدينار لواعروا مجعاذا 

معاقريبرئ ! الأزهري قال • بابن نبلة أو بلد إل منسوبة ثياب I الم بفتح ت العاقر )١( 
•مصححه كتبه اه. معاقر ت فيقال بة نبغير لها اسإ صار م ايدن معاقر إل منسوب 



الطعاممن يعهلوْ أن إل انمناهم٠امرءوا فة الرنحب من وغيره طعاما منم ياخذ أن عده حاز فلعله 
للشابانحمل ى مواة'ممرة لا لأنه عليكم وأهون لدينه ١١ين للمهاجر خير الثياب يقول عندهم لكرته 

قلناهقاتما عنه روى عمن دلالة إلا يقبل لا تأويل هذا قاتل تال فان ، تمنا أغل بما والشاب ا.لدينة إل 
أبيهعن طاوس ابن _ معمر عن مازن بن مجْلرنا أحرنا ، هذا عنه رواه وهوالذي محاذ عن بالدلائل 

إلوصيفته فعشره عشيرته محلامحل غير إل عشيرته محلاف من انتقل رجل أتما ار قضى معاذا أن 
الحشرأن وذلك خاصة اللمز ى هذا أن معاذ قصة ش فن الفاض( )قال عقيرته(( محلاف 

ينتقلالصدقة منه الماخوذ الرجل ش معاذ رأى ؤإذا القاض( )قال للملمن إلا تكون لا والصدقة 
مالهبصدقه ينتقل ودللث ءسيرته محلاف إل وعشره صدقته تكون ان عينته محلامحل عن واهله بنفسه 

أهلدون بقراته إليه ينتقل لا،لن عشيرته محلان لأهل وعشره صدقته معاذ فيجعل واإل١شية الناض 
وكانت،غيرهم خلطهم ؤإمما ، لعثبرته عقيرته محلان، أن الأكر وإنّكان عنه انتقل الذي المخلان، 

وعشرهصدقته عنم نحول ب عقيرته محلان، لأهل ثبتن، إذا المحدقة أن رأى أنه والأخر ، أكر العشيرة 
يبنهى التي وصدقته عشره يكون أن بمتمل وهذا القا،ص( قال ر بدءا تئبن، َي لهم وكاننؤ بتحوله 

أنم|ن كان  ١٠٨٦--حكم إذ ومعاذ ، يتحول الذي الناصن دون عنم تتحول لا عشمته محلان، ظهراني 
الفيءاهل اكرهم الذين المدينة اهل إل الصدقة اهل هم الذين ابن اهل من الملمث صدقة ينقل 
منهالمأخوذ المال جيران مجن الصدقة تنقل لا ت قولنا عل يدل مجا معاذ عن هذا من روينا وفا ، أبعد 

،تعال ائته ثاء إن يخالفه لر قيء معاذ عن لوثبن، وطاوس الفاض( )قال غيرهم إل الصدقة 
احتجمن إليه ذهبا ما ولوكان تفيض ان بعد ولا تقبض أن قبل الصدقات، بع محل مجا محلف وطاوس 

تقبضأن قبل الصدقة بح كان بالثياب اللبن عن يؤخذ الذي والشعير الخنهلة باع مجعاذا بأن علينأ 
بكرأبا جاء حام بن عدى كان I قائل قال، فان ، الثياب مجن بعرض ائتوني قال إتما عندنا ولكنه 

انفيحتمل المدينة إل نقلاها فقد مجا اهله عن فضل تما جاءا ؤإن وهما بدر بن والزبرقان بصدقالتا 
ُنيكون ان ؤمحتمل ابن مجن مفروطيء من سعة إل محتاج ممن ودارا با نالناس أقرب بالمدينة يكون 
يوأىأن يبمتمل غترهم مجن همءاقرب ض أهل بالمدينة ويكون المحدقة ى حق لهم فيريكن إر"د حولهم 

قالفإن ، إليه نمر خر بكر أبى عن ذلك ى وليس ، المدينة أهل غير إل برئها يامر م أبوبكر rا 
والزنعالنخل صدقاُن، فثالمدينة النافس( قال ر الصدقة نمر محن بم يؤتى عمركان أن بلغنا إنه ! قائل 

بماومزينة وجهبتة وأشجع وحلفابمما والأنصار المهاجرين محن ماكن وللخدينة والمائية والناقص 
وقدوجبرامم عثائرهم وعيال ، بالمدينة المدينة ماكن فعيال ، الحرب قبائل من وغيرهم وأطرافها 

المهانكالأهل بممعا ويكونون بما فيوتون وعثائرهم جيرانيم وعيال حا آطرافها ماكن عيال يكون 
دارابمم الناس أقرب إل فنقلمها استغنوا ولعلهم العرب س المهان لأهل محمعا والقرى الماه تكون 
الثامإل إبلكثيرة عل محمل سركان فان ; قائل قال فان ونميا دارا بالمدينة الناس اقرب زكان ونمبا 

ماعل محمل إكا لأنه الخزية نعم س هى ؤإتما أع،؛ والته الصدقة نعم س لمث، : له قيل ، والعراق، 
يؤتىعمركان أن أملم بن زد عن عاللمثؤ أخيرنا ، أحدا نحمل لا الإبل فرائض وأكل الإل س محتمل 

ينمحي عن الدار ماللث، بن الله عد ابن محمد عن اصحايا بعض احرنا ؛ الخزيةنعم محن بنماكث؛رْ 
قالبعده؟ وعنان الغزاة عمر علحا محمل الهمركان الإل ارابن، : ماله انه ابيه عن ماللئح بن عدالته 
تؤخذ'،•وممزكانن، قلن، العاص، وممروبن معاوية .ح يعن، النىكان الخزية إل انما انح، اض 



٩ ٢١إل؛باع؛V ب وجهها عل تغلب م من وخذ المدية اعل جزة أهل س ت تال 
امحابن معد عن بحى اتى بن عداش عن اصحابنا ر اممة امحرنا علها نمل عم إل ب معث 

إلامحامة عن بحمل أن امحامة وال إل وكب الدينة أهل مطا، الخ،اعة بعض اللك همد بعث تال هند 
أوساخأطعمنا ونالوا ياحدوه ان أبوا ا،لدينة إل الال تدم فانا ءعلاءهم  ١٢.|يم درهم ألف ألف الدية 
القومى تزال لا ; وتال تردم الللث همد ذلك فلغ ، أبداناحذْ لا ناخذه أن فا بملح ومالا الناس 

المسبببن سعد أولهم قال ت يتكمحر بوُّئذ وٌنكان هند؟ أبى بن لعيد قالت ، هكذافعلوا مجا بقية 
وملمالغاض( رجالكمحْ)قاد ز همداش بن وهمداش زد ين وخارجة الرحمن همد وآوبكربن 

٢٢١حق الصدقة فى الفيء لأهل ولمي القي، أهل ونحن الصدفة احد أن ن بمل لا أى فا يصلح لا 
والحكوسمت المحدقة ى الماشية احدت ؤإذا الفاض( )قال عنقومإلقومءهمهم ينفل ان وس 

وجل،عز لد مكتوب الصدقة ومجيم اذاتما أصول ى والغم أفخاذها ى والبقر الإبل ووصم الحغلثر، 
مجيمان عل مجادل ! قائل قال فان الصدقة ليم محالفا ءسءا الخزية ى توحد الى الإل وتوسم 

مجالكهاأن عل وحل عز س وكتبت ث مالكها أداها الصدقة فان قيا الخزية؟ لجم محالف الصدفة 
أسلمابن زيد عن مجالك أحرنا ، فت؛ا لصاحت؛ا أحر لا صغارا أديت الخزية وإ؛ل وجل عز ش أخرجها 

:قال ا( ؟ الصدقة م س أم ية الخز م أس )ر : قال عمياء ناقة الظهر ز إن لعمر: قال أنه أبيه عن 
بعضوقال أيضا الميمي بن فرق عل يدل وهدا الخزية م ميعلت،ا إن ت له وقال ية الخز م من بل 

الصدقاتسبيل الوكاز صبثل وقالوا الصدقات مسل بيله فلم جممن أحد مجا أزكل قولنا مجثل الناس 
والمعادنالشافص( رقال الخمس الركاز ى قال ومجلم عليه اش صل اش رسول أن روينا مجا مجثل ورووا 

فهوزكازولوأصابهغب أولا الزكاة فيه غب مما الخاهية دفن ر أصب U كل وش  ٢٣١الركاز مجن 
إذاالرحل ان فزعم فابهلله ف؛هكله ثدي لما عاد م القاض( )قال الخص فيه زكازا اوشركان غش 
مجنهياحلبْ  ١٠بعد عليه يرده أن وللموال الوال يكتمه أن دجل عز اش وبن بينه فكا فواّع ركازا وجد 

الخمسالركاز ش جعل وملم علميه اش صل اش رسول أن زعم إذ رأيت أو القا'اض( له)قال ويدعه 
عزاش وحق أخدم ى بالمنة الحق أبطل فقد الصدقات قسم عل قسم مسر من أخذ  ١٠كل أن وزعم 
جازفكيف لهم عزوجل اش جعله لاك١ن مجاله ى وعنده همدنا محب إمما وإلخمص ، قسمه ى وجل 
لوقالأرأيت له؟ وحل عز اش فمه لن الحق وذلك مجاله ى وجل عز اش أوجبه حقا يرك أن للموال 
الحجةمجا الما!مان س يوخد مما أوغرذلك التجارة أوركاة الذهب أوركاة عشرالْلعام شر هذا I تاثل 

كتبه. الاغة كتب شر كدا كبره، مجان أى اللام، وتشديد الحم، بكر "* I جلة )١( 
مصححه

فانظر،، ّقعلاالكلام ى أن ويظهر المح، جمع شر كذا الخ ينقل أن وعن : قوله )٢( 
مصححه.كته وحرر. 

كب• الناسخ ُن يد م ا< ى ٠ لفظ ولعل المح، ر كدا أصيب.  ١٠كل وى : فوله )٣( 
مجصححه.



لكركه سلان بمل فلا شرك وحب هوثيء إمما مالك و علك الذي إن يقال أن ر عله؟ 
منأع1م ولت اكازسآ )قال له؟ وتعال نارك افد جعله عمن اإ~اءلان لك تركه إن حسه لك ولا 
ولاسالهلانبمسه أن ماله ل حق عله وجب •ن جمع ز جاز الكاز ل هذا ولوجاز الركاز ز هذا تال 
عن;وينا إنا : نقال ١^١^ المهان أهل ر له وجل عز اش نم من حق مطل له يدعه أن 

عنهافد رصي طالب أبى بن عل ال فقالأف حمت أو الأيل اريعة وجد رجلا ان الثعى 
مردوداروالخس ; تال م للملمن(( وحمس فالك بماس أ أريعة أما .؛ ينانماء ف-؛ا ارلأنمن 

للمينوخمس نال عليا أن زعم إذ يعضا يعضه ينقض الحدث وهذا ١^٠١^، رقال علك(( 
والواجبله يدعه أو عله يرده م شيئا رجل مال ل للمالبن يرى الوال يكون أن يبموز فكيف 

عنوهذا ١^٠^^ رقال عليه ياهده أن ماله ى لهم شيئا المالمن من رجل مه لو أن الوال عل 
فقراءعل الخص وانم لك أماس اأأراعة نال أنه موصول يامتاد عل عن روى وقد متنكر عل 

فأمرهالسه،ان أهل من فقراء أهله ى وعلم أمتنا علمه عليا لعل يعل أشه الحديث وهذا أهلك(( 
يزعمونأن؛م أحدهما وجهن من المعي عن روى مجا محالفون وهم )قال فتبم يقسمه أن 
ينالقمؤمة المهان من شيئا ياحذ ان له ولا يعطيه ان للوال فلس درهم مائتا له كانت مآق ان 
رجلوهذا ركازه حس له ترك عليا ان زعموا والذي ملوعا الصدقة من ولا وجل عز افد ّءى من 

مجالهف واجبا منه احذ إذا الوال ان ويرعمؤن صواها مال له يكؤن ان ولعله درهم الامحل اربعه له 
يكنب الوال دون هو لوولها أن ويزعمون أحد عل ولا عليه منه أحذ بما ي*ود أن للوال يكن ل؛ 

اعادتياعنه تعال الأم رصي عل عن روى والذي الئافص( نقال يعوله أحد إل دفعها ولا حبها له 
محإذايمولون ما وحلاف وجه يكل ايهلالها وهذا منه ياخذها أن نل له أوتنكها منه أخذها أن يعد عليه 
وقدمواء وأخذها محنه وخذ لا وركها عليه واجبة فلبت عليه يردها أن وللوال يكتمها ان له صار 
أملمحن له وجل عز الأٌ نم من حق وأبطل'!ه الخمس ازكاز ش أن ى السنة القول حذا أملل 

اإركازو٠و٠نش صلح فإذا نائل نال فإذا النكازقيل ز إلا هذا يملح لا قال فان ، الءا■بة الهاز 
وصدقاتالعثور ى يملح قلت يعفن دون يعضيا نحص أن ولوجازلك وكلها صلح الصدقات 

وكذلكهوخمس فامما قال فان هذا و يصلح ولا الرقة صدقة و يملح وغبرك غيرى وقال الماشية 
ؤإمماهذا كل محالفة وهى محتلفة الماشية وو العشر رع الرقة وو العشر النبع و الحق فيهك١ الحق 
يعفنخالفنأ م الئافص، رقال الصدقات فم حيث كل ويقسم فيه جعل ما يقدر كل من يؤخذ 

ماتىاحد ملحا يعمر ولا الزكاة فيه نحب مال له احد ملحا ياخذ لا فقال الصدقات مجن يعطى ما الناس 
نحبثيء ولا درهم مائتا له يكون لا الرجل ؤاذاكان اكافهم( رقال الركاة فيه نحب شيء ولا درهم 

الرجلوكان عيال أوكرة حرفة يضعف محتاجا يكن لم إذا شيئا مخا ياخذ أن له محل فلا الركاة فيه 
الناسعرف محا هى إمما الحاجة فكاث العيال يغلبة أو الحرفة يضعف محتاجا فيكون مخما أكر له يكون 

العيالمن مائة له الرجل كان إذا فكيف فنط قدرالأل عل لا وماله لازكاة الملألب حال قدر عل 
وليسله عيال ولا درهم مائتا له يكن لم إن واحر الحاجة البن امحتاج وهذا يعطى لا برُم ومائتا 
ايعاداءعإاته عن تمي والذي الغى من اقرب امحر؛اءهلاJه الذي هذا ان يعلمون والناس اعطى يالغو 

يقولوهوان الفقر من يخرجه الفقيرمحا يعطى لا الغرم من يخرجه ما يعقلى الغارم إذاكان ولم الغي من 



إلاالخى إل الفقر عن يخرجه ل؛ إذا فلم عنيا يزد إ أتل أو درهمم ماثة الخى إل الفقر ُن أحرجه إن 
يوممن حول عليإ حال إذا ما عاليه الزكاة إنما ما عاليه 3كاة لا ١عaلاء١ وهويوم مطاعا لا درهم مامحا 

.ملكها

المغيررا؛المام كاب 

اثرسول أل عمر ابن عن دينار ين عدائي عن مجالك أحبرنا تال الثافص أحرنا تال الريع أحرنا 
غمفان تروه حض تفطروا ولا الهلال تروا حنن تصوموا لا وعشرون نح الشهر » قال وصالإ عاليه اش صل 

صهرهلال العامة تر ب يان ، نقول ؤتمذا تعال الق رحمه ( القائم قال ر ٠ ثلاثن الدة فاكملوا عليكم 
محمدعن الدراوردى أحرنا الشافس( )قال والاحتياؤل للأثر أتبله أن رأيت عدل رحل ورام رمجضان 

علعنه تعال اش رصي عل عند نهد رحلا ان الحز ينت فاطمة امجه ر عثان ين عمرو ن بداش عن 
أحبثعبان من يومحا أصوم ت وقال ، يصوموا أن الناس وأمر قال وأحبه فصام رمضان هلال روية 

رقالشاميان إلا رمجضان هلال عل محوز لا يعد ( الفاض )قال . رمجضان مجن يوما أفطر أن س إل 
عليهاستدل معيب كل عل القياس وهذا شاهدين إلا عليه أقبل لا أصحاينا يعص تال وقد الفاض( 

وأكرفانعدلن شاهدين إلا الفطر هلال ية رؤ عل أقبل ولا ( الفاض رقال ماعة مفهم وتال يبينة 
فيفطروايرويته بينة تقوم أو الهلال يروا أن إلا ثلاثين العدة أكملوا اثنيث أو واحد بشهادة الناس صام 
لأمميوما فضوا يو,م صومهم تبل رى شعبان يان يينة فجاءتبم ثلاثين فصاموا مجعا الشهران غم ؤإن 

فانالبينة جاءتم ساعة اى افعلروا الفهلر يوم صاموا يامم البينة فجاءمم  ١۶محإن رمضان ُان يوما تركوا 
سقول وهدا العيد صلاة يملوا لر الزوال بعد ؤإزكان العيد صلاة صلوا الزوال قبل البينة جاءلم 
وقالقويا الزوال قبل فيه فقال الناس يعص هدا ى فخالفه الفاض( )قال أصحاينا مءت عنه أحفظ 

منلعض فمل الئاض( )قال ذلك يومهم فى :آم يصل ولا الخد مجن الإمام يبم يخرج الزوال يعد 
فكيفونت وغمك ركن إن تقضى لا منة وعندك عندنا الخثد صلاة إذاكانت ; القول ؟!ذا بمج 

إذاالمزدلفة مثل ٠ نمل بأن تور لر وقت ز ضل الوقت مضى إذا وأنك غيره ى ضل أن  ١٢أرت.
سفدية فيه ب بالمدية وارت يرسما تؤمر لر ايامجها مضت إذا وايمحار ما بالبيت تور ب ليلما رن 
وقتهمضى لأنه الواو الأربعة و به نار أن ينبو فلا الثلاثة الأطواق مجضت إذا الرمل ومثل ذلك 

نحلوالصلاة يومه من الظهر يحد يه تأر ا فكيهن وقته غم و يالخيد أرت ؤإذا بكفارة يدل منه ولبس 
تصلغد س قاتما )قال( غده؟ س الفطر وقت من أقرب الفطر ويوم الغد س ثما وأرت يومه؟ فى 
فكيفذكر إذا يقضى المكتويان من يقضى مما فات ما وكل تقول أوليس له: قتل وقته، ثل مو 

ولرللصيام كثرأ هناككتا؛ا أن الوصف؛الصغروهويفيد بيدنا التي الشح جمع و ثبت )١( 
وجدناهحيث ^^١٥ مجته أوشيثا انيفح هذا غثي و ولووجدناه والتفتيش البحث يعد الأم و نحده 

مجصححهكتبه اش. شا، إن 

١٠٣





متإنهر آخر إذاكان حى فامهل المة ءذْ عن نهرا أصوم أن عل لد ئاو بن تقول ٌا ؛ له بل 
1؛إن ضار الشهر هذا إلا ِا سق ول؛ المة ومحت محي ; بل يزثه لا محال الذر؟ ;ه سوى لا نما،ه 
بهيكلها ما إلا محبمإ ٠>، عله يغى لا حى ص ترك إن : تقول ما له وبل الوقت ُن يخرج يممه 

بناعم لا : الثامحص محال الظهر بمو م لأنه محزثه لا محال الظهر؟ بموى لا الصلاة اربعاكفرض ل حمم 
تركإن فوت ومحصورا محدودا الكتوبة ى الؤمحت محآوجدنا بالومحى اعتل ومحي محرمحا هدا وبن رمضان 
الكربةعملاكعمل كلاهما ين انحمور الومحتن ى أوجدناه م النذز ى ذلك محاوجدناه به العمل 
الديالومحت هدا إلا موصع والنير اال٠كتوية سز ب لأنه والنير للمكتوبه ضل الؤمحتن ل وليس النير وعمل 
أنالطة محلوكانت والنير. الكوبة  ١٠٢-ينو. لر إذا يان خز لا انبما محزعم الوقت آخر ل ءملء،اأ لأنه به عملها 
إذارمضان محنى محصوراكا ودؤا إذاكان والذرمحزيان الكتوبة آن حهنا يزعم ن اُثهم ٠ مهور الؤمحت 

.محصوراومحته كان 
رمحمانصوم اب 

وعوأسمرالثبور عليه اثت-رت محلو بنية إلا رمضان محنى لا ت محال محن النم رحمه اكا،هم( )قال 
محمدنية بغير محزى محال ومن عنه بالدل ياي ان عاليه وكان خزه ل؛ التهلئ يه ينوى رمجضان نهر نمام 
يومأنه يرى لوأصبح رجلا أن فزعم أعلم والنم عندي قوله أخْلأ محي القول هذا قائل أن غيد عنه أجزأ 
الطعامعن اوآارءام-اك نصف محبل رمضان من أنه ؛نوالأء٠لارسi ولريثرب وب ياكل محلم ثعبان من 

ونوىاللمارمحامك نصف بعد علم ؤان ; محال م ، الأول محوله يثبه وهدا رمجضان، نهر من عنه أجزأ 
ذلكمحال ؤإنما القاض( )محال الأول محوله خلاف وهدا مكانه بيوم يأى أن عليه وكان محنه لر الصيام 

ضح، محياس معهم ولكن ، علمت مح؟ا بالرآى آعم والنم آصحابنا محيه محال وكيلك بالوآى علمت فا 
.محياماإذاكان به يقال ان واول احن ارى— ب وهدا— اعم والنٌ امححابنا محول خالفه لن محيه 

فوالخلاف والحور بمطرالمائم عا باب 

الأخرالفجر يتبن حن الصائم عل الهلعام محيه محرم الذي الوقت : تعال النه رحمه القامحس( رقال 
الشمستغيب ان إل وسلم عليه النص صل النبي عن بلعا وكذلك الثامحمر( )قال الامحق ز معترضا 
اوالوقتن هذين بن ما اكل فإن الثامحر( الليل،)محال إل الصيام تلوا ا »ثم وحل عز النم محال وكذلك 

بنزيد عن مجالك أحمتا الئامحم( )محال القضاء محعليه للصوم ذاكرا والشرب للأكل ءاعا«ا ثرب 
غمذى يوم فى رمضان ى افهلر عنه النم رمحي الخطاب بن عمر ان اصر بن خالد اخيه ءن اصلم 

عمرمحال القس طلعت محي الومجن أمجم يا محال رجل فجاءه الشمس وغابت أمي محي أنه ورأى 
 nوأتبالثا٠هم( )محال مكانه يوم شاء أعر والد بذلك يريد اكا،صاكانه )محال يير(( لخهلب ا

ذلكش محهلعه أحب محاني طع الفجر يحمون أن يخاف ، ٢٧١٥٠ومحت، ى يكن لر مجا بالحور التأني 
إمماشيثا يصغ لا محاه إدخاله لأن . لفظه ، ومضغه أدخله قد شيء محيه وى الفجر طلع فان ، الوقت 

ذللثحمجن فيه يقضى لا والذي ، مكانه يؤما نمى ، الفجر بعد ازدرده محان ، حؤمحه بادخاله يفعلر 



فلاخفيف عندي ذلك فإن ، منه بمغ لا الريق يدخلر ثما ب بعض ز أسانه بن يبش الثيء 
بنمما مطره مد( )وقاو أطم والد محيى فمده لففله يقدرعل مما إدخاله عد ما فأماكل ، يقضى 
ثيءفلا مكرما فيكون دفعه عل يقدر ولا ملبه أن إلا ( الربع نال ) ؤلرحه عل يقدر إذاكان ، أسنانه 

إذاتأختره أكرم ؤإمما تأخيره وترك الفْلر مجيل وأحب الغاض( )قال النافعى فول وهومض عليه 
بنمهل عن دينار بن حازم أبى عن مجالك أخثرنا القاض( )قال فيه الفضل يرى ذللدكأنه عمد 
رقاليوخروْ ولر الفطر عجلوا مجا بخير الناس يزال لا نال وّام عليه اذه صل اش رمول آن معد 

كاناوعمان عمر أن عوف اين الرحمن عبد بن حميد عن ثهاب ابن عن مجالك أخثرنا ( ١ك١ءهم 
(القافم رقال رمجضان ى وذلك الصلاة مد يفعلران م أموي را؛ الليل ينفلران حن اينرب يصليان 

أكلبغير ين مجفطر وصارا يا أيثح أن بمد لركه الفضل يعميان لأأ"اما وامعا ذلك تأخير بان ير كأمما 
فقالالئاقص( رقال نواه ؤإن صامما صاحه به يكون ولا الليل ى يصلح لا الصوم لأن مرب ولا 

عننافع عن مجالك اخثرنا ( الغاض )قال ذلك يفطره ولا الصائم بمجم ان باس لا ت اصحابنا مض 
عنعروة بن هثام عن مجالك واخثرنا ( لئاض )قال ذللث، ترك م وهوصائم بمجم انهكان عمر ابن 
روىوقد الفقهاء س لقيت ذي١كثاrرممن وهدا الغاض( )قال وهوصائم احتجم نهل براباه لر انه ابيه 
)قالصامما احتجم أنه محه وروى (< وانحجوم الخاحم أفهلر ا| نال أنه وملم عليه الد صل الني عن 

فكانبه نلت وّّام عليه ايد صل الني عن مز،ا واحد ولونت ثابنا ^١ ٣٠واحدا أعلم ولا ( اكافهم 
)قاليفهلره أره لر ولواحتتجم ، إل أحب كان للؤق صامما الحجامة رحل ولوترك قوله ى الحجة 

مجالكأخثرنا و-أدا ، عليه فضاء فلا التيء ذرعه ومجن القضاء عليه وحب وهوصائم تقيأ مجن ( الشاءهم 
وكدكعليه قضاء ولا صومجه فليم ناميا أوشرب أكل ومجن القاض( )قال عمر ابن عن نافع عن 

الثافص()قال محاففد ليس رحل حدث مجن رفعه قد هريرة آبا إن ت قيل وقد هريرة اى عن بلغنا 
عليموالحجة يقضى لا قوكا ممثل الناس بعض وقال بقوله نأخد ولسنا يقضى أصحابنا مض قال وقد 
الكلامل الصلاة ى عالهم حجة الصوم ز والنسيان العمد بن يقه ؤتفر ساهيا الصلاة ى لكلام اى 
ىوالنسيان العمد بن فرق فكيف وّنج عليه افه صل الني عن لأنه وأول أبت ناميا لصلاة اى 

حجةهريرة أبى فرأى قضاء لصومجه ؛ما أكل من عل ير ب ثرة مّ أبا بأن بتلها فرق محإمما الصوم؟ 
حمنبن وعمران عمر وابن هريرة ابى رواية ترك م حجة عندنا وهو والنسيان العمد بن ثبا فرق 

الفرقعل دل مجا وفيه اليدين ذى حدث أ؛ٌااإ عليه الد صل الله يمول عن وغيرهم عبيدايد بن ومحللحة 
الدرمول عن حاء ومجا ثابت وّام عليه ايد صل اش رمول عن فهدا الصلاة فبر والنيان لعمد ان 

محدهأصعق هو بالذي وأخذ والأبت الأوحب فرك غيره عن جاء مما أوجب وّّلم عليه الد صل 
العمدأن فزعم الصلاة ى عاب مما قال م مواء والنسيان الصوم ى العمد أن زعم إذ غثرْ وعاب 

سوكدك يفض ولر اغثسل رمجضان ى احتلم س الغاض( )ق1ل بذك يقم لر م والميانٍّواء 
وهوالفجر محللع ؤان الغاض( )قال صومه أم م اغتل يغتسل أن قل المجر ظع م أهله أصاب 

اواخر ميتا ك ؤإن ببدا إلا الماع مجن الخروج عل يقدر لا لأنه صومه ام مامحه مجن فاخرجه محامع 

وكلأهما، المني ى ومجثاله الأموي« » آخر بعض وى ، النسخ مض ى كدا ، أمجود ت قوله ( ١ ) 
.مجصححه كتبه . الرواية عل والدار ، صحيح 





الكرسول فقال محاثم« وأنا رمضان ى أهل أصت ; تال ذاك؟(( وما ٠ وّام عليه الد صل اكى فمال 
دنة؟«نمدى آن تت2لع فهل اأ قال لا، ; قال رقبة؟(( تعق أن سف هل  ١١وّارإ عليه اش صل 
به«فتصدق هذا خذ  ٠١; فقال ممر بعرق وملم عليه اش صل اش رسول فاى ا؛ فاجلس  ٠١قال • لا ت قال 

معيداكمفسالت ءءلأء قال (( أصبت  ١٠مكان يوُا وصم فكله )ا قال ا( مش أحوج أحدا أحد ما را فقال 
هذاغير حدث وى الثاض( )قال عثرين ال صاعا عشر خسة بن  ١٠: قال العرق؟ للي ذز 

يقدرب فان متابض شهرين صام يقدر لر فان يضق ناخذ فب١ذاكله الثا٠هم١( )قال آهلك« قاطعه  ٠٠
نحتمل٠ أهلك وأطعمه ءكله وسلم عليه اش صل الض وقول الئا؛هم( )قاد مسكينا صتن أطم 

الكفاراتر واحدة عل يقا-ر ممن لس فيه أهله أصاب الذي الوقت ز الاك١ن أنه مجيا .٠ مجعاى 
ولرالحاجة ذكر فبا ; به كمر ; به أى ثيء ش له قال بان عته وملم عليه اش محل اله رسول تطؤع 
فمحاملكه يكون أن ؤنحتمل حينثذ الءلياJث٠ له وجعل ؛ ١١{( أهالك وأطعمه |اكله قال قبضه الرجل يكن 
أكلهله فكان فضل عنده يكن ظم فضل ءند0 إذاكان الكمارة عاليه يكون امما كان محتاج وهو ملكه 

زليس ذلك ؤازكان ُزا شيثا أو أطاقها مجي عليه دينا الكفارة تكون أن هذا ز ؤنحتمل ، هووأهله 
الكفاراتر ئى، عل يقدر لا أزكان ومحل الاحياط، ر وأقرب اليا أحب هذا زكان الخر 
عيمؤنحزى ، ر محتاجن ازكانوا أهله وعل عليه يضعه أن لغتره يكون وأن عنه يكفر أن لغثرْ فكان 

مغلوياكااذاكان محه ماسلة الكفارة تكون أن الكفارة عل تلك حاله يقدرى ب إذا يكون أن ؤنحتمل 
منبدلا الكفارة تكون أن إذاكفر ؤنحتمل .، أعلم واش •غلويا كان إذا عليه انمي عن الصلاة سقط ن

٠٠يصوم وان قدر مى يكفر ان وأحب )تال( وجهة ولكل الكفارة^ عه الصيام يكون ان ؤنحتل الصيام 
الاسجض وفال )قال مدين لا  ٠٣١محيالكفارة ان يبن محا الحديث وق الفاض( الكفارة)قال 

فكفريوما جامه م فكفر يوما جامه ؤإن الثافهم(ا؛ُ )قال اعلم واش الحديث خلاف وهذا مدن 
بعضوقال الئاض( )قال الماضي غثرزض يوم زضكل لأن ثومكفارة فلكل بكفر ب إن وكذلك 

واحدكله ورمقان واحدة فكفارة يعود حش يكفر لز ؤإن ، الكفارةكفر بعد عاد م إزكفر ؛ الناس 
عليهاش صل اش رسول عن والخر قلت بما خر هذا ز ليس القول هذا لفانل فقيل الفاض( )قال 
بكفارةأر آخر )ومجل لوجامعر أنه عل أعلم واش عندنا دل  ١٠ذلك وى بكفارة رة رجلا أر أنه وسلم 

عليهراراكاث الحج ش لوجا،ع أنه ترى ألا ; قال ؟ ذهبت شيء أى فال عليه عفروض يوم لأزم 
الحجز يباح قد ن أحرى والصوم سريعة، الحج الصوم؟ مجن الحج شيء وأي ؛ قلنا١ واحدة كفارة 

)قالالخح لمي ؤبمرم والق والصيد اللس الصوم ز وساح الصوم فى و؛همم والشرب الأكل 
بنمهله رمضان'ي شهر مجن يوم وكل بكاله إلا منه أحد يخرج ولا واحد إحرام والخح الفاض( 

القبضمع ٠٠زيادة يعضآخر وش المخ، بعض ى كذا ، حينثذ الءليلث، له وجعل قوله: )ل( 
فاشءلااءلثك((

•الخمع بفمتر المخ ر كذا • عيم ؤنحزى قوله؛ )٢( 
وانذلر+والنون، بالياء المح ش كذا • مدن لا ت قوله )٣( 
كتبهالاسح. س يفا نحر الركيب ى ولعل المخ، ش كذا الخ، جاثع ؤإن • قوله )٤( 

مصححه.
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مصومه مجن وخرج الوم كل وقل بمطر م رمجضان شهر ٠>، الوم بموم أنه ترى ألا فيه، وقمحه 
فدعرفة يوم عن اروال ثبل عبدهم أفد متى والحج تبله الدى شط ل؛ فلوأفده آخر ى يدخل 

يالح^شسه ،!دى وجه، عثر من خطأ القول هدا أن ح ، عمله من كثير مصي ند ؤإزكان ، كله
جاعإذا وبينة حجه، ويمد عرفة فبل شاة عليه فيكون أحكامه نحتللف الخ^ ى الجامع أن يزعم 

نيارقية عليه انحا واخره المار اول ى يخلف لا الصوم ش عنده وهدا حجه يمد ولا الزوال بعد 
ثوُالوجاثع أنه ويزعم ؛ الكفارتن١٠ز ويفرق ملما واحدة زكل محلما مفرق صومه ويفد 
مدم > ٢٤١٨عاد م الخاع عن الحج فى حاج.وماآخرثمكفروهولوكفرعندْ م مكفر 

بالأخرأحدهما تقيس فكيف ت تلت ، متفرقةرعضان وأيام واحد ا-ني تال ذلك؟ لم ت له قيل فاذا 
ولاالصوم هكدا وليس فاسد وهو الحج عمل يعمل آن عليه يكون م فيفيه الح^ ى خماع وهو 

الحانثأبعد، الكفارة هوين ؛ قلنابالكفارة فأنبه ُزم قاثل قال فإن الفافص( الصلاة؟)قال 
حاثععامداكفرؤاذا جا*ع إذا وأنت ، ١١يكفرءنللثفلا عامدا ؤثمحث فيكفر للحث -ضرعامد محت 

ئيثاالفساد بعد يعمل ولا منه يخرج عملا يمد لا وا،لكفر بالكفارة قسته فكيف يكفر ل؛ عامد ضر 
منهخرج الذي مثل ى ويعود صوم من يخرج وهدا عالها حلف كذبة مجن عندك به يخرج مما ا يقضيه 
يزادلا كفارة كانت بالغة ولوحامع واحدة فكفارة ؟يمة أتى أو تلغ ا صبية ولوجاثع الئافص( )قال 
ترىالأ السنة مفت وت٢ذا والعمرة الحج ى وكذلك امراته وعن عنه احزا ؤإذاكفر الرحل، عل علها 

تكفرالحج ز جامع الذي ز الخر ز يقل ل؛ وأنه الرأة تكفر يقل لر وملم عليه اش صل الني أن 
الالحد قيل يا؟ الكاره تكون ولا الخ،اع ز علها الحد بال فا :قال قال فان الناقص( ا،لرأة)قال 

صعامدا  ٤١٨١يختلف ولا والبكر والثيب والعبد  ٨١ى يختلف الحد أن ترى ألا ، الكفارةيثبه 
١٨بيتهيفرق ان الشيء بن الأخبار فرقت إذا ندص وما مذهبنا فان ذلك غير ز افاراقها مع رمضان 

ولأكفارةصومه أفسد فقد أونذر كفارة أوصوم رمضان قفاء ش جامع محإن ١كاءهم( )قال فرقت 
وهذاكانالناس بعض قال وهكذا الئافص( فيه)قال جاع الذي يومه مكان يوما يقضى ولكن عليه 

فيهجاءت لألها رمضان عل بالكفارة اقتصر فإذا مقامه يقوم رمضان نر البدل لأن يكفر أن أول عندنا 
رقالفيهكفارة؟ تآت وب والشراب الهلعام عليه قاس فكيف محنه البدل عليه يقس ول؛ مع اى 

افهلرقد أنه فيحب ناميا ياكل أن مثل عل،شة جاع محإن يكفر ب لصومحه ناسيا جاع ؤإن الئافص( 
وعلهم الحجة من ايفا وهذا القافص( )قال هذا مثل ى عليه فلاكفارة المة هذْ عل فيجاع 

الكدمأن يرى وهو تكلم فن الكفارة عته سقطت، شتية عل جامجم من أن زعموا إذ الصلاة ش السهو 
غيرمن فانزل، نفلر ؤإن الناقص( )قال صلاته فساد عنه ينعل أن أول مباحا له كان لصلاة اص 

فأماالحنانان، يلتقي أن الحد به محب مما إلا رمضان ض الكفارة محب لا تام فصومه تما تلذذ ولا لمس 

منزائدة ابماكأن ز ا( م )ا ولعل •، المخ ى كذا • الخ كفر م يومجا لوجاع أنه ويزعم • قوله )ْ( 
.مصححهكتبه فتامحل. اخ، الن

إذاتقول 1)وأنت والأصل . مهعئاهنا ولعل ٠ المخ ز هكذا الخ جامم إذا وأنت : قوله )١( 
.مصححهكبه ا( الخ جامع. 
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ولاشراب ولا طعام ولا جاع غير فطرى ى ١^٥١^ غب ولا ، الكفارة به محب لا فانه ذلك دون ما 
فولش فقيل ( الئافص )قال ُابلإإع غب كا أوثرب أكل إن غب ت الناس مض وقال ، غثره 
اباععل ذاّا ىناْ تال والشراب؟ الطعام ى لكم قال فن ٠ انحاثع ى جاءت المنة الفول هذا 
محرمانفْلرانشللهمانبمإ س وجه ى م. قال: عله؟ فتمسيا الخاع والشرب الأكل اوشه : فنلنا

أوطيبا أكل فيمن تقول فا قيل نعم. قال يالكفارة؟ فيه قضيم بمطر الصوم ى محرعا وجدتموه عا فكل 
يفطرمحرم لأنه ؛ابمحاع هذاقت إنما قلتا الحد يغذو لا هذا قال ولر؟ قلنا عليه لاكفارة قال دواء؟ 
وأتتالبدن يغذو لا هذا أن أدراك وما قلنا الحسد، ي،نذو لا هذا قال بمعلر محرم وعندك عنيتا وهذا 
متقد وقلنا نرى ف،ا البدن يغزوهذا يكفروقد ول؛ فهلره صحيحا ثيثا الفاكية س ازدرد إن تقول 
ينتقصثيء وهوإخراج البدن يقص بمنذوفابمحاع  ١٠قياس إل صرت كنت فان الطب إل لفقه ار 

بجع؟داخماع يبه وما يقمه؟ وابنجاع البدن ى يزيد بما قسته فكيف ثيء بالخال وليس البدن 
عندكما ولأكفارة بالغذاء اءتاااJث٠ ؤإن يغذوان'ا لا وهما يفعلران والمعوط الحفنة أن نعمنه فكيف 

)قالالقياس أردت إن بالكفارة فيه نحكم أن الفطر بجكم له حكت مجا تنظركل أن كان 
أنسن مجالك أجرنا : له فقلت بالملع؟ نمه ل؛ ل؛ ولكن ليلزمجناكله هذا إن قاتل ِم قال الئاض( 

)قالالقضاء* فعليه عامدا اسممماء وعن عليه فضا، فلا القيء ذرعه »عن قال انه عمر ابن نافع عن 
عليرى وٌّام عليه الله صل الني أصحاب مجن رجلا وجانا فقد وأنك محن نقول وهكذا القافص( 

منعى إلأ كفارة لا : قلت كذا به الكفارة عليه يرى ولا المضاء عمده أعر س أفطر إن رجل 
الفقهاءمحتمعانعلانص زائن س ورايت صواه لحدود مجباينا حده راث سواه ئيثا ورايتا-لعلأشبه 

الصبيوالطيبهالحج فى عليه محرم وند محنه وجاءبالميل فيه ومضى اضدحج—ه ه اهلأصاب إذا انحرم 
منكذلك وليس الغل علته وجب جاع مجن ورايت ابلع غ؛ر حجه يفد ل؛ فعله ذلك فاى واللمس 

أفسدينزل حتى بامجرأته تلذذ إن الئامحى( )قال وءارْ ابلع بن فرقنا ذ١ذا منه، هوأقذر مجا صغ 
دبرهاى امجرأته أى ؤإن أعلم، واش يفد ولا كرهته ذلك دون به تلذذ وما قضاؤه عليه وكان صومه 
بعصوقال ، الصوم إفساد عع أتى الذي انحرم ى باش الإمحا ع وكفر أفسد أوتلومحل ;-ؤمة أو فضه 

فخالفه( القافس رقال يكفر ولا فيقضى ينزل أن إلا صوما يعيد ولا عليه لاكفارة هذاكله ى الناص 
وجهغيرِ ؤإزكان جاِع هذا وقال يفد فقال دبرها ى اعرأته أتى وس اللوطي ى أصحابه بعص 
دجهثنّن دجل عز ث ُعصغ هذا ز ان غثر ، -لع وكل قال للهمة الأى j ووافقه المباح ابلع 

ؤإنالكحل يفد ولا ( قال ) وجهن من اش حرم مجا الأنى عل يد ز عليه يزاد أحدهما فلوكان 
ولاعلمي والخوف الرأس إل يصل ولا بالرأس متصلة والعن ؛استنزاله الرأس ص غيء فالنخامة تنخعه 

فلاماء ى أو فيه اصتنقعر ؤإن الدهن أكره ولا ( الناقص قال ) يفعلر أنه عل الكحل كره أحدا أعلم 
يتبلغولا ٠ ١ واستنشق خمفمص إن وبذلك يفطره فلا مضغه ؤإن يق الر حلب أنه العلك وأكره باص 

الرأسإل وصل قد أنه امجتقن فان بمطره ب رأسه ى ذهب ؤإن رأسه ى يذهب لئلا لاستنشاق اى 

كتبى نحد ول؛ i يبالغ المشهور، والعروق ٠ بيدنا الى النسخ ى كذا ن يستبغ ولا ; قوله )١( 
مصححه.كتبه . اخ النس يفا تحر هنا فلعل ا( اّتير  ٠٠اللغة 



علهثيء لا مرة الثاض ثال وقد ( الرح )تال فطر0 لصومه ذاكر وهرعامجد الضمضة مجن الخوف أو 
والمابسالرطب يالعود السواك أكره ولا الثاغص( )قال مغلوب أنه وذلك ال وهوأحب الربع( )قال 
عنقرحه به داوى وما يفطرْ ب فعل ؤإن الصاثم غم حلوق محن أحب لما بالعش وأكرهه بكره وغثره 
بعضوقال جوفه ى لادحاله عامد لصومجه ذاكر وهو داوى إذا ذ3لره جوفه ال فخلص يابس آو رطب 
بمنزلةالخوف إل وصل إذا الدواء أنزل فاذكان ( الثافص نقال اليابس يفهلرْ ولا الرطب مهلره الناس 

مجبيلمحن يكن ب إذا ينزله لا ؤإزكان سواء عندهم المأكول س واليابس فالرطب المشروب أو المأكول 
يفطرولا احدهما يفْلر يقول ان قاعا يفهلران لا يقول ان فثنبض ُمما واحد بمنزلة الشرب ولا الأكل 
أنا; يقول أن حوم ثإن والمثاممة اللغهل عن صيامجه ينزه أن له وأحب الفافم( حطأ)قال فهدا الأحر 
وكانتمجنعلمرا فيه وفدكان اليوم بعض ز مسافر قدم ؤإن القافمر( )قال يفطره لر ثانم ؤإن • صاثم 
وقالصاممن، غير ابما وذلك شربا او اكلأ إن وكذلك باسا ار لر فجامعها فطهرت حاما امجراته 
)قالصيام الصر ى الماص لأن ذلك وأكره فعلا إن عبيمأ ولأكفارة محاممن غير هما الماص بعض 

الصائمعل هدا بمرم مما فا ممن صا غتر يكو؛ا أو ، يفعلا أن لبا بجون ذلأ ممن صا أن؛كونا إُا الئافص( 
إلأحب كان علة غير من رمجضان ز أفهلر أته فيظن أحد يراه لملأ ذللت، ولونوى الثافص( )قال 
فصامالشهور من بعده أوما فوافقه رمجضان سهر فتحرى أسبر عل الشهور ولوائتبب القافي( )قال 
فيكونبعده أوسهرا يصيبه أن إلا يمنيه لا قاتل قال فقد بله  ١٠ولوصام • أجزأه يوما أوثلاثن شهرا 

بعد،أو قبلك١ن أجزأه ذأح١ه بعينه يعرفه لر إذا أنه إل ذاهب ذهب ولو مذهب. وهدا له كالقضاء 
ؤيمزىعنه اجزات اح،؛لماها قد انه الصلاة م؛عدكال فإذا القبلة تاحى قد انه وذلك محدهبا هدا كان 

الشهورعليه امتباستا إذا والأسر الغياهر، المغيب ى الماص والفء1روإءاكلف عرفة حهنأ ى عنه ذلك 
حىالشك عل صامجه إذا يه يمز لا أنه الشافعي واحرقول ( الريم )قال أطم والد عنه الغثب فهوٌثل 

أصابؤإن تأنى إذا يه يمز لا وكيلك يه يمز لا كيلك القبلة ى قوله واحر بعده أوشهرا بعينه بمجه 
أمجرإمماهدا لأن فيجزيه والأضحى الفطر ويوم عرفة وأط دلالة بلا -أخيه إذاكان الإعادة فعليه القلة 

ولوأصحالشافهم، خاصة)قال ه نفذات ى يفعله سيء والصلاة والصوم عليه العامة يفعله؛اجياع 
إعادةرأيت محومحه فآم رمجضان شهر ص أنه علم حى يشرب وب يأكل وب الصوم ينوى لا الشك يوم 

الئافص()قال رمجضان نهر من صيامه ينوى لا أصح إذا أوبعده الزوال قبل ذك وسواءرأى صومجه 
إلايمزيه رمضان أرى ولا رمجضان من خزه لر تهلوعا صومه ينوى أصبح لو كيلك أعلم والنم وأرى 

القافص()قال فرقا بنية إلا محزى لا مما ذلك وغر الصلاة ندر وبن سه أعلم ولا ، أعلم وافه بارادته 
ىدخل قد لأنه ذلك يفهلر ب مسافرا الفجر يعد خرج م الفجر بل الصيام نوى مهما ن ولو 

عليهالد صل الني عن حدين يصح ان إلا )I مزكتبه هدا غثر وفىك1ب الربيع( )قال مهما المحرم 
مالل؛ل ٌن ولونواْ الثابى( )قال مجقم٠ وهو الموم ذلك صيام نوى أنه بالكييد ا ١١أفهلرحن وسلم 

انثاء ؤإن فيصوم ان ساء إن له وكان سافر حى الصوم ى يدخل ؛ الفجركازكان قبل حرج 
عليهكانت القبلة أصاب أنه علم أصح فلما دلائل بلا القبلة الرجل -اخى ؤإذا الثاض( يفطر)قال 

مجكةمن مراحل ثلاث عل ، مجمحغرا ، وقديد عنان بن ما ، بم كر وزان ~ • الكديد )١( 
.مصححه كتبه . الصباح ى كدا ؛ تعال ادنٌ شرفها 



محيتامحه نمى ؤإمما الفر صام عن يى ويد الثافهمر( )محال الثلث، عل صل حن صل لأنه الإعادة 
دلاال-،ى الناس بمص يسع وثد بجزي لا أنه عل ولا يم الخم عل لا يالناص ارمح، عل ١^ واش 

أنهللئ، ثلت، ما عل والدليل ( )قالحملة بالمى ذقول اللمى معي عل يدل ما يمع 
الأسلمىعمرو بن حمزة الخ عائتة عن ايه عن عروة بن هشام عن احثرنا مالكا آن الفر ى رحمة 

ئشتاإن را وّام علته اش صل اش ومحول فمال I( الصوم وكازكثير السفر ى اصوم اش ومحول يا )ا ت فال 
اشومحول ثع سافرنا فال ماللئ، بن أنس عن الخلويل حميد عن ماللئ، أحبرنا فافطر(( ثنن، ؤان فمم 
وهداا الثا،هم قال ر الصاثم عل الفملر ولا الفملر عل الصائم فلم؛ما رمضان ى وُّام عبه اش صل 
الصلاةعليه الني نمى فقد العصاة صامحوا الدين سمى قد فانه إنان قال فان ومحقت، ما عل دليل 

فأبىفر الى الصيام عن نمى عام محاربا أنهكان وذللثؤ للعدو للقوي الفر ى الصيام عن واللام 
قد؟ون أن يمكن وقد به آمحروا الدى الفعلر تزكوا إذ الحصاة اليى سمع مجن بمص نمى الصيام إلا رم 
أويصوميمهلر نقول إمما ، محدنامكروه وهدا محها ورمحوا ارحمة قبول ركوا انمم عل ذللث لم قتل 

قتلفإن الثافص( عليه)قال قوى لمن الما أحس، فالصوم ذللثؤ حاز فإذا له، واّع ذللثح أن وهو؛٠^ 
َيولكنه عروة بن هثام حديث، بخلان، هدا ليس قيل الفر(( ى الصيام الثر مجن ليس اأ وى رص 

أدركؤإذا القانص( )قال الفر ى الرحمة عن وغثربرمحة ماممآ والمعلر برا الصيام رأى إذا وصمن، 
الفعلرازمع ؤإن اجزاه الصوم وهوينوى به المقام ينوى الدى آوالبلد بلده إل يمل ان قبل المجر اطلماز 

عليهفليس مائتا حى يصم فلم محاز ؤإن محقر ز أو حضركان ى محنه لر المجر بعد الصوم زمع أم 
فهوحينئذالصوم فرك وهومقم يصوم ان رمه إذا المضاء عليه ؤإمما يقعر ان له لأنهكان افعلر ما قضاء 

.ولاكفارةعليه صوم فلا ممولتا حتى يصح لا اريفس ؤكذللث، مؤنه بعد محه ويكفر بالقضاء يلزم 

اكْللمعصيام باب 

يمبؤالدين وءيرْ رمضان شهر مجن انموم عليه لليي محالم، بالصوم والتْلوع الئام؛( )قال 
يثربول( ياكل ب ما بالصوم يمممحع والذي الفجر نتل الصوم إجاع إلا عندي يملم لا الصوم علم 

بعضنهدا ز وحالفنا ، عليه قضاء ولا له غرعدركرهيء من الصومؤإزافهلراكمحع يجزيه اصبح ؤإن 
النبيأن ارهرى بمديثا واحتأ ه نفعل أوحيه فقد ثيء ز لحل ؤإذا ، القضاء غليه فقال الناس 

القافص،)قال به افهلرتا الدى يومها مكان يوما يمضيا أن وحفصة عاتقة أمر وسلم عليه اش صل 
أمرهماامما يكون أن بمتمل ثابتاكان ولوكان نعرفه لا رحل عن الزهري حدثه إمما بثابت ليس له فقيل 
قال. شاء إن محض وهوعل اباهلية ى نيره نذرا يقضى ان عر امحر اءامَي واش ثاءنا إن محض عل 

عنعيينة ابن أحثرنا الثافص( )قال قلثؤ مجا فيه الخثرليس ااذلاهرس فايخ قلت، ما مض، عل دل فا 
وس،معليه اش صل اش رمحول عل لحل قالت، عائشة عن ء1لحة بنتا عائشة عمته ■_، بمنى ن محللحة 
عللوكان له فقلت، القافص، )قال قربيه((ولكن الصوم أريد كنت، إل أاأما فقال ا حبللتؤ حبالا إلا فقلت، 

المنه حينثذ الخروج أن وذللث، عذر غر ر منه الخروج له يكآن لر الصوم ُن حرج إذا القضاء المتهلؤع 



أنله يكن لر مه يمد أن عليه ءهمءدرإذاكان عن ممامه عله عمل من يخرج ان لأحد يون زكبف • يرن 
تلالخروج تله نه يدخل لا أن نه يدخل أن تل له عمل وكل والاعكاف الثاض( )قال منه يخرج 
مودأة وانمرة الحج أمد إذا أمرته فكف : تال ناو فإن فقط وانمرة الحج إلا لوأممه اد وأحب إكاله 

الأنه ترى ألا مراما. ما ولا الصلاة ولا الصوم والعمرة الحج يثبه لا قلنا ؟ الأمال دون عرتى فمفيبما فتبمأ 
ولاV ما ويعود ويكفر الفال قبل ما ممضى المادكا عل والعمرة الحج ز ممضى أنه ز أحد يختلف 
أمدإذا الصوم وعكدا ضوء يلأ فاصدة ٥^٠١ أن له نحز وم ما ممض لآ الصلاة أفسد إذا أنه 3، أحد يختلف 

ىيكفر ولا واحدة كفارة عليه واحبا أو كان متْلوعا والعمرة اُني ز يكفر أنه ترى أولا • ب فرب ممل 
عداز يخلافا الذبن؛قولون روى وند V الصوم و المملؤع و ولا الاعتكاف ز ولا حال كل عل الصلاة 

•الطواف ى يه محا عاص ان ءن وروينا ص، م إمما ت وتال رية صل انه عم ان عن 

رمانأفطرر من أ-صكام اب 

أىى قفاهن أوصفر عذرمرض من رمضان من أياما أفهلر من تعال اش رحمه اكاض( )فال 
وذلكاومحتمعات رمضاناخرمتفرقات عليه وبنانيازى وينه اوغثرها الحجة ذى ى ثاء ما ونت 

النيأصحاب يعص عن بلغنا وقد متتابعات يدكرس ولم أحر« أيام من فعدة ٠ يقول وجل م الله أن 
امحنكفارة وصوم أم قال( ر ثئى كثف فصمهن العدة أحصت إذا قال أنه وملم عبه اذم صل 

امحررمضان عليه اتى يقدرحى ولر يمح فلم رمضان مجن الفطر اوّافر مرض فان اعلم، واش متتابع 
جاءالذي الرمفان صام آخر رمجضان يال حى يصوم ان ممكنه وهو فرط وان كمارة ولا قضامن 

علنحافا ولر الصوم آءلا^ت١ اذا والرفع والحامل القاس، رفال حتهلت ممد يوم ءزكل وكفر وقفاهن. عليه 
إممابلاكفارة وقضتا افطرتا الرض مثل فهدا الصوم عل تقدران لا ؤإزكاثا الناس( ولدصا)فال 

يكفرلا يص الر وبن يما فرق فدلك لغثرهما أفطرتا إمما لأنفها تفعلرا لم وبايا بالأثر ككفران 
بعفىعن خرا حنْلة ممد يوم عزكل يتصدق الكفارة عل يقدر و الصوم يطق لا الذي الكبثر ؛■الشح 

عنهغثره عمل وليس غبره عنه ان؛ح اُلح^ يطق لم من عل وقياسا وّام عليه اش صل اانءأ، اصحاب 
نحهدهيكون أن الصوم الكبير  ١٢يرك التي والحال الغاض( قال كعمله) الكفارة ليس -هَؤا نفعمله 

افْلربينة زيادة الربض مرض زاد ؤإن الناقم( )فال والحامل الريفي وكيلك امحتمل غير الحهد 
اضر؛لبنر١إذا الرضع وكذلك اخملرن ولدها عل خافت إذا والحامل يفعلر لم محتملة زيادة ؤإزكانت 

الثافصنكرْ ما ت الاصلأم شخ ثبخنا رقأل نصه  ١٠هنا البلقين الدين محراج نسخة ى )١( 
كفارةى التتابع نحب لا أنه الأخر! والقول . قوليه أحد هو متتابع امحن كفارة صوم أن من هنا 

.مصححه كتبه . اه فىاإفتوى(( العتمد الثهور وهو ، انحن 

٢٠٨٢الأم 
١١٣ ت





الامحكافكاب 

فإنهشهر اعتكاف نفه عل أوجب غن محسة والاعتكاف الثافص ثال ثال محبان بن الربيم ا"محرنا 
ولاباس( تال ؤ الشهر اخر الثس عرت إذا منه ؤيخرج الشمس عرؤيب نل الاعتكاف ى يدخل 

يعتكفأن ولاباس (( الخروج ل لءارءسكان عرض )اإن ينول أن وذلك الواجب الاعتكاف ى بالاشراط 
وإنإلينتا أحب الحاثع المجد ى والاعتكاف انممف ثاء مى اعتكاف وجوب ولا أ؛اما يتؤي ولا 

المجدفانيدم مجد ر اعتكافا نفه عل اوجب وإذا الخمعة ال الخمبمة فءن غيزه ى اعتتكف 
اعتكافهعل فبى رجع الجد بى ؤإذا الاعتكاف س خرج يقدر لر فان منه ُوصع ى اعنتكف 

ولاحاجته عن فراغه بعد ممكث ولا أوغيره شاء إن يته إل والناثء؛ل الول إل لحاجته الممحتكف خرج يو 
ويتحدثالعل،اء ؤمحالص ويخيهل وييع يثرى أن باس ولا منزله لحل إذا ازيض عن يال أن باس 

 Uحب أ U يشهدولا ارص مود ولا )فال( جدال ولا ساب الأذكار يفد ولا إئ خ ل؛
أوالمجد داحالة كانت المنارة ويصعد انلوذن متكف أن بأس ولا واجبا اعتكافا كان إذا الحنانة 
فانه ١١٠١؛فدهمي شهادة عنده ؤإزكانت يقضى أن باس ولا بالصلاة للوال الأذان له وأكره منه حارجة 

.عرض ؤاذا عليه شيء فلا يته ى اكتكف أكل ؤإن الاعتكاف يقضى أجاب فان محب أن يلزمه 
مجكثفان اعتكافه س مجمى ءلُا قسي رجع بريء فإذا خرج الاعتكاف نفه عل أوجب الذي 

أفهلرؤإذا اعتكافه انتقض لغبرحاجة المعتكف محرج محإذا الاعتكاف استقبل عذر غير ُن شيثا برئه بعد 
ُعتكفةكانت إذا ارأة لكدلك بصوم واحا ١^١ كان إذا اعتكافه امحتأنم أووٍرء المعتكف 

يتصدقأن ؤبملمم عبه الله صل الله رسول ومحن المال عل نفقة هدا وى والمنكب الزاد السبيل أن == 
أنفاحتمل سعد أم ندر ماكان عباس ابن يم ولن ، الحج غير بدلا الح^ مجن الله بمل ولر المتن عن 

والحمرةكيلك كان صدفة ندر ولو الميت عن فضاءة سنته س لأن علما يقضاثه فاعره ن حح ندر يكون 
ولاعنه يمام ولا الصوم ى عنه يكفر فانه مات م صلاة أو صيامجا ندر س كالحج)؛الاكاءهم(فاا 

والصومالحج بن الفرق مجا ؛ نائل قال فإن الئافص( )قال الصلاة ى عنه يكفر ولا عنه يمل 
ومحنسبيلا إليه وجد س عل ا-ني اش فرض قالت واتى I تال فإن يما اش فرق قد قلت ؟ والصلاة 

الحجغير بدلا الحج س رسوله ولا اث بجعل ولر بمع لر عمن يقضى ان وملم عليه اث صل الله رسول 
حلحامفدية يطيقونه الدين وعل  ٠١إل ا( يما مجر منكم كان فن )ا فقال الصوم وجل عز اث وفرض 
ومحءنبالصلاة وأعر مسكن محلحام يوم كل ز م.عجزوا يهليقونه يهليقوJهك١وا فقيل ٠ مجكن 

صعوام وقال الصلاة ص تركى محا علما يقضى ولا الحائض تقضى لا ان وسلم عليه اش صل الق رسول 
صلاةعن سنة ولا وكتاب يدكر ولر كفارة الصلاة ترك و بجعلوا ولب عقله عل المغلوب ولا المفتن 
عملوالصلاة الصوم وكان ه لفامريء كز يل وكان احد عرن احد به يقوم ان ولا صدقة س كذارة 

ؤمحملمعليه الند صل الند رسول لنة اتباعا الرجل عن الح^ , يعمإ وكان غيره يعمله لا ه لفالمرء 
فإنالفاض( )قال صلاة ولا صوم فى ذلك وليس المال >1ل نفقة مه فإن والصلاة الصوم وبخلافه 

ابنروى . نحم ; قيل احد؟ عن يصوم ان احدا امر انه وسلم عليه الند صل الته رسول عن افروتما ت نتل 
=عتثداش.>، عن الزمري حديث ؟نل يه تاخد ل( فم قيل فان . وسم علته الند صلى الني عن حماس 



أنإل وأحب ثاء ش اعتكف •سابما يقل ولر يمنه شهرا يم ولر شهرا عله ئد جمل محإذا )قال( 
نظرةولا ماشره ولا ملة مده لا الخد يوجب ما الأ الؤطء من الاعتكاف يفد ولا متتايعا يكون 
المارشهرا أمحكف أن عل ئد تال ؤاذا غيره ز أو الجد ى هدا الرأةكان وكيلك ينزل لر أو أول 

علهلد جعل ؤإذا بالهار شهرا فلأنا أ'كاام لا أن عل ئد لوفال وكيلك الليل دون الهار يعتكف آن فله 
اعتكافعليه ش جمل ؤإذا سواه شهرا يعتكف أن فعليه يعلم وهولا الشهر فذهب بعينه شهر اعتكاف 

أواللطان فأحرجه واجبا اعتكافا الرجل اعتكف ؤإذا اليوم ذلك شاء فعليه يوما إلا فاعتكفه شهر 
فإذافحبسه دين أو محي أخرج إذا وكذلك اعتكافه عل س خلا ض عليه ثيء فلا مكرها غترْ 

ؤإذاواجبا كان إذا يبتديء أن وعليه اعتكافه أفسد نبار أو ليلا المعتكف مكر ؤاذا فبني رجمر خرج 

بمالةوطول الزمرى حفظ ح يمه وب نذرا نذر وملم عليه الد صل ءنالنى ءباس ابن عن بدافٌ عح 
الأن أنبه الد عبيد حديث ى ما بغير عباس ابن عن رجل عن غيرْ جاء فلما عثاس لأبن الد يد 
أصحابرؤى م ت ؟فيل عباس ابن عن يغلط -بذاالحديث جاء الذي أتعرف فيل فان ، محفؤظا يكؤن 
حماساين عن هذا نوى الخح ذ س الزمحرحل الزبثدان لأن قال انه حماس عزان حماس ان 
إذاالثابت الحديث ى زني كثير علينا وليس الثافص( )قال فاحش غلط وهذا الخاء متعة انبا 

يثبهالذي بالحديث العم ى والمنة بالحديث العلم أيل من مونة ولا وصفت لما محتلنا أوظن اختلف 
يثبتلا الذي الحديث ى الناس مجن صنفان عارض وقد مثله يثبت لا الذي والحديث غلطا يكون أن 

نبهللت طاثفة ملمم فسألنى ، يشت فلا بدلالة صاحبه غلط الذي والحديث محدثيه نمص محال *مله 
ماالحديث مجن يوجد بأن والأخر حديثه يثبت لا ممن الحهالة أحدما يضربن الموصع هذا عن الحديث 

عندهشهد إذا الحاكم أرأيم تلت مجعنالأ؟ ى وصرم جاززكله صه واحد ز جاز فإذا فيقولون يردم 
شهادةويرد العدل شهادة محن اليس ، وعدله جرحه محهل ورجل يعرفه مبمرؤح يأُرفه عدل ، ثلاثة 

انحرؤحرد فا،ا  ٢١١٤٢• يل قال فإن ، فمحدْ أدبجح فيجمزْ بميل بمرقه حو انحهول نهاية رفق انجرمحح 
قيللا. ت قيل فان ، شهادته ى ذلك يوجد لا ااذتم، العدل يرد جازأن . وانحهول الظة شهادة ى وا،لوجود 
الخهالةترك أن رض ير محهالة تكلمت وطائفة الحديث خلاف لكم محيز وليس يختلف لا الحديث فكذلك 

محبمما ونقبله رده به محب بما زدْ ت قلنا ياحر؟ ؤاخذؤن حديثا ردؤن ند وقالوا *وجا فثقلت العلم تقبل ور 
يعسبنهولأء فقالوا حديثه من رد من لبعض قوم غضب ؤإن مجونة نيم وكانت الشهؤد ى ءكا قبولهكا به 

أوبفلتة بعضهم شهادة ردوا ؤإن ااسلماز، شهادة يردون يقال أن الحكام محوزعل ولمس الفقهاء 
الثهادة.رد به محوز أووج غلعل دلالة-عل 

رمضانشهر ش جا أصح محن 

ععرحن الرحمن عبد ن عبدايد عن مجالك أخثرنا قال الد رحمه الثافهمر أخثرنا قال الريع أحثرنا 

تحريفنحلومجن لا عبارة وهى ، الذي؛يدناالأصل ف ^'^٠١ ايروح رد فا،ا قوله: )١( 
مصححه.كتبه الصحيحة. الأصول إل محريرحا ى قارح 



نحسهالدين عليه الذي انمكف ؤاذاكإن به توكل أن يأس فلا له غريم قلتيه لخاجة المجتكف خرج 
ُنىأمن فإذإ خرج الوال عن العتكف خاف ؤإذا يض وجع خلاه فإذا الامحكاف عن الطالب 

يغكفأن يواجب ليس الذي والاعتكاف وكدا اعتكفكدا أن عل ئد يقول أن الواجب والأ-ذكاف 
شجعل ؤإذا مثله ال اعتكف الاعتكاف ى المار نصف فدخل يوعا المعتكف نوى فان ثيثا ينوى ولا 

محيلدخل يؤمن اعتكاف عليه ش جعل ؤإدا الثمي غروب إل الفجر محيل دخل يوم اعتكاف عليه 
شهراعتكاف عليه ث جعل ؤإذا الليل دون المار يكونلهن؛ة أن إلا ويوما وليلة يوما محيعتكف المجر 
يضومومر ه نفعل جعل محازكان مجدا يوم مكازكل عنه يهلم محانه يقضيه أن محبل مات م بصوم 
الأي١مكلمن صح مجا يعدد عنه امحلم مات م فهر من أمحل صح محإزكال عليه شء محلا يمح أن محل فات 

عليهاش صل اش لرمول محال رجلا أن عاتشة عن المومنن أم عانشة مول يونس أيى عن لأنصاري اع 
اشرمول محتال الصوم أريد وأنا جنبا أمنح إ؛ى اش رمول يا I اسمع وأنا ال؛ب عل ومووامحق ومحلمم 
محالالربيع أجدنا اليوم* ذللث وأصوم محأغتسل الصوم أريد وأنا جنبا أصح روأنا ومر عليه الد صل 

مدين يكر أبا "مع أنه الرثض همد ين يكر أيى عول ّءى عن عالك إخثرنا فال الناقص أجرتا 
اصممن  ١١يقول يره هر آيا ان له فدكر المدينة وموآعتر الخكم ين هروان عند وآبى كنت يقول الرحمن 

وامعاتثة المؤمنن أم إل لتدهن الرحمن عبئ يا عليلث أنمت ت عروان فقال اليوم* ذللث أفْلر جنتا 
ملمعاتقة عل دخالخا حى وذمت،عه الرحمن همد محذهب أيوبكر ؛ل ، ذللي عن فنمألمإ ّدة 
جنباأصبح من يقول هريرة أبا أن له فذكر مروان محي إناكنا المؤبمتن أم يا وفال الرحمن همد علما 
اشصل الد رمول '؛'دكان أترغب الرحمن همد يا أبوهريرة فال ل؛سكا عاتشة محالت اليوم ذللي أفْلر 
وسلمعليه اش صل اش رمونا عل محاثهد  ١١عائشة محالتح . واش لا ؛ الرحمن عبد فال ؟ يفعله ىّز عليه 

سلمهأم عل دخلنا حى حرجنا م محال * اليوم ذللي يصوم م احتلام غير جاع مجن جنبا ليصبح إزكان 
محالتا ١٠الرحمن عبد له محقال مروان جثنا حى فخرجنا عاثثة محالن،  ١٠مثل محقالتر ذللئ، عن مالها 

بدللدمحلتجرنه هريرة أبا محلتأتن دايى لركن محمد أبا يا عليلد أنمت، مروان فقال ، فاخبرْ 
ذللئ<ذكر م ماعان معه الرحمن عبد محتحدث يرة هر أبا أنبنا حتى ععه وركبنؤ الرحمن عبد فركب فال 

عنبكر أبى مجؤل سمى حدثنا محال منيان أجرنا ، صر أجرنيه إنما بدللث ل علم لا أبوهريرة محقال له 
وملمعليه اش صل الني محالتؤكان أنيا عائشة عن هثام ين الخرث ن الرحمن همد ن يكر أيى 

مالمهوأم عاتقة محدث نحن محأخد؛ا القافص، ركال يوُه ويصوم فنتل وهوجنب المح يدركه 
لعانوملر عليه اش صل الني عن رجل عن أيوهريرة روى ما دون وّام عليه الد صل الني زوحى 

ىمقدمة عائشة أن ( و»نرا ؤ أوجرا صاعا يعرفه إنما رجل عن حدا أعلم وزوجتاه زوجتاه أخا (  ١٣٠ر
اشصل الني عن روتا الدى أن ومها( ) واحد رواية أكرمن اثنن وروايه حامحنلة ملمة أم وأن الخففل 

إذاكانمحيل العقول؟ ى مجنه يعرف وما فاتل فال فان ، بالمنة والأشبه العقول ى المعروف ؤملمم عليه 
الماعمحكان الشمس مغيب إل الفجر بعد ؤبمنوعا الفجر نل الليل ض ُباحا والشراب والهلعام ابنجاع 

هوام اهوالخاع الغل ازايت فيل يل. فتل فاذا عباحا؟ فما كان التي الخال الفجراuكانفى محيل 
صائمعل محرم ثيء محعله ى وليس محيل يالخاع وجبا هوثيء محال محال فان يالخاع؟ وجب ثيء 

=المارذجب مجن نحتلم لأنه صومه بمر الرجل ان زعمنل محبدللك محيل لا. : محال فإن نمار، ولا يل لى 

١١٧



ولاعليه ثى» فلا ممكته لر ؤإذا عله أمحلم ؤيموم متكف أن عيه وفدكان عات اذا ( الريع رتال مدا يوم 
والاعتكاف١)؛^^ وأيام الجر ؤئوم الفهلر يوم متكف أن باس لا وكذلك الرجل؛UL؛، يجكف أن ياس 

مااعتكف المارأواخرم أول ى فلأن فقدم فلأن ثلم يوم أعتكف أن عل ث تال فإذا صوم بض يكؤن 
فلال؛لأ قدم ؤإن قفاه، الخس عن اوخرج صح إذا فإنه اومحوس و*ور.ض فدم ؤإن المار ر ض 

احرمؤإذا رقال( عليه شء فلا *ضى قد الشهر فإذا ّءاْ شهر اعتكاف عليه اش جل ؤإذا عليه شء 
فدمفإذا مناما اعتكافه فإزكان لحجه مضى الخع فوات خاف فإن اعتكافه أم و٠و٠٠رتكف يالخ^ ايتكف 

٠١٣ف؟ا الاعتكاف عن أفضل الحرام المجد ز والاعتكاف بى غجد.تابع وإن'كان امتأنف الحج *ن 
والمدواراه فهواقفل، اعله وكر الماجد ءْلم.ن  ١٠وكل وسب عله افه صل الأى عسجد وكذلك 
عنهمعها فالزوجها اعتكآءا مها عل الرأة حماك ؤإذأ علعم جمعة لا لأمم ثاءوا حث متكفون والسافر 
لسدوليس له فدلك ذلك معهم أراد م لم أدن فإذا معهم، الولد واإلد؛روأم المد ليد وكيلك 
يؤعاؤيخدم يؤما متكف أن فله أباعا اعتكافأ عليه نصفه انمق انمد جل واذا الاعتكاف عن ممهم ااأكاب 

الأءتكافَكاكحح،ى واشد والأعمى ض. أفاق م منن فأثام انخكف حن ؤاذا امحكافه يم حى 
سلما بدا مما ؤيتيا الضام لما.ن بدا  ١٠ؤيأكلأ الشاب س لجا بدا  ١٠وانخكنة الخكف يلمس أن باس ولا 

الطستى الجد ى اليدين وغل المجد ز اال١ثدة بؤض بأس ولا المجد ى ينام أن بأس ولا الْليب 
بعصإل المجد عن رأمه انخكف يخرج أن يأس ولا اعتكافه يمد لر رجع م فخرج المتكف ولونى 

عاتؤاذا غمم ؤيتكح نمه انخكف ينكح أن بأس ولا وّام، عليه اش صل الد يبمؤل فمله — فيغسله أعله 
ابتداتضلت فإن نحرج ان لها ليس نل وفد نتن رجمت عدتما ففت ؤإذا حرحت نوجها انخكفة عن 
أعلم.وائد 

لرمولفهل قال فإن إفْلار يوجب لا الخل وجوب وأن نمار ى بجاح ب لأنه صومه ويم الخل ليه عس 
والخمىومذ عليه الد صل اش رمول عن الدلالة م. : نل يدا؟ تثبه منة وملم علمه الد صل اش 
نفسلأن الإحرام بعد وراثحته لونه عليه بقى مما خرم قل حلال تهليب وقد'كان للمحرم المليب عن 

)؛الالحاع خرم فل فدم جاع ر الخل يه محب  ١٠اكرض ى ومدا لهوماح اكهلبكان 
اتلأالرجل-سمع قد اعلم واش قل ملمة وام عاتثة خلاف روى الذي نرى فإنا قال قال فإن الثاض( 

ىابداعكان بعض لأن يقفى بان فآمجر ثبتا الفجر بعد محامجعا وأقام بليل جاعع الرجل عن بمال 
بهولزمت حديثه ثت ثقة محدث عل هدا آمجكن إذا فكيف قال قال فإن فيه)قال( لحرم الذي الوقت 
عبيإممكن وقد غرهما يخالفما لر مجا المال.والدم ى الحكم ى الثاهدين بشياله تلزم قزكا حجة؟ 

بضدغيرهما شهد ولو الذلا٠ر ز عدلن إن"كانا بثهادنمإ الخكم يرك أن خون ولا والكذب الغلعل 
الالثاهدين غير'كجكم يخالفه لا انحلت فحكم انفرد إذا يمتعملها ثهادنماكا يسمحمل لر شهادنم،ا 
اغدثنمن الاحففل عل الدلال عى ويؤخذ وصفت مما غيره خالفه اذا حكه محخول غثرهما يخالفما 

قليلا.إلا إن'كان محال الشهود شهادة فى لا.وخد بما ومحنت بما 
:الحديث اختلاف ش وترجم 

الماثمحجا،ة 
=الحذاء حالي عن انحيدالختفى •عيد بن الوهاب عبئ أحرنا فال الشاض أخرنا قال الربيع أخرنا 

١١٨



ايكاب 

الخجعله وب س عل الخج زض اب 

رحمهالثافص إدريس ن محمد أنمرنا تال وماكن مع ممصرسة الرائي ميال ين الريع أّمرنا 
وّلمب اش صل اش رصول سنة ى م تعال اش ق خاصة الخج زض إسات أصل : قال اش 

شواذن )١ الملام عليه لايراهم ل ى انه فحم عنكتا؛ه مرصع غير ز الخج وجل عز اتل ذكر وتل 
نحلوالا  ١١: وتعال مارك وتال ، ا< عميق فج مزكل صاعرياتن كل وعل رجالا ياتوك يالحج الماص 
)قالالحج به ذكر *ا مع الحرام« المت آمن ولا القلائد ولا الهدى ولا الحرام الشهر ولا الد ثعاثر 

حجالناس ااودلهءل جلذمْالق قال عليه زض من عل الحج فرض محال ذ؛اا التي والأية الفاض( 
وهزهش(( والعمرة الحج وأمموا رر وقال العالن(( عن غن اش فان ومزكفر سيلا اله استطاع من الميت 
ءنجيح أي ابن ■_ عتتنة بن صفيان ا"مرنا الثا؛هم( قال ر العمرة ى يرها يتفموصؤكة الأية 

مسلمونفنحن : >؛^ ١١قالت الأية أا مه قبل فلن دسا الإسلام •صر سع وعن  ١٠نزلت لل قال عكرمة 
انوآبوا علينا يكب ب فقالوا حجوا ; وّام عليه الق صل الني لهم فقال فحجهم لميه تعال الق فقال 

المللاهل س سكفر ت عكرمة قال العالي(( عن غز الق فان ومزكفر  ١٠ت داؤْ جل الق قال محجوا 
وقدالحج بفرض كفر هذا لأن أعلم، واش قال مما عكرمة قاد  ١٠أثبه وما العالمن عن ض اش فان 

جربوابن عن مال( بن وسعيد خالد بن ملم )أحمرنا( اشكفرا( مزكتاب آية والكفر اش. أنزله 
إمما.V لماجلس ؤإن برا بره ل( حج إن هو٠١ فال اروعزكفرار وجل عز اش قول ق محاهد قال : قال 

وملمعليه انق صل المى مع قال'ىت أوص ين مداد الصعافىءن الأشعث أبي عن قلأبة أبى ن ع= 
الحاجمأفهلر محيى وهوءاخد فقال رمضان شهر من خلك عثرة لئان محجم رجلا فرأى الفتح زمن 

عنم مقعن زياد أيى بن يد بز عن صفيان أخثرنا قال الشافعي أخثرنا قال الربع أحثرنا ٠ واتحجوم 
رسولعن أوص ابن وّءاع ( صامما)قالمحرما احتجم وملم عليه اش صل الني أن عباس ابن 
ابنفذكر الإٌلأم حجة قبل محرم يمحبه ولر محرمجا يومثد يكن ولر الفتح عام وصلم عليه اش صل الق 

وانحجوم((الحاجم افطر  ١٠عشروحديث سنة الاّلأم حجة عام وٌّلم عليه اش صل إلنى حجامة عباس 
آفهلرؤحديث ناسخ عباس اين فى-ث ثايتن فاذاكانا نتن يالأملأم حجة قبل ممان منة لفتح اى 

أمثلهاعباس اين وحديث مجشتيه معا الحديين ؤإمناد القافم، رقال منؤخ الحاجم'وامحجوم 
ؤانفيقطر يضعف أن صومه يحرض ولملأ احتياطا إئ أحب كان الحجامة رجل نوى فان ، إصادا

الئافص(رقال فهلره ففعله محتجم لول! مما يفطرْ ما يعدها محدث أن إلا الحجامة تفهلرْ فلا احتجم 
سالصائم يخرجه ان إلا جد مجن يخرج ثيء من الفهلر ليس ان القياس عباس ابن حديث ومع 

والريحالخلاء محنه ويخرج ويتوضا ويعرق صومه يثهلل ولا مجتلدذ غير ينزل قد الرجل وان متقيئا جوفه 
أوالمقيوفيكونبالملغ الملذذ أو البدن إدخال مجن الفهلر ؤإمما صومه يطل ولا وبنور ويغتل والمول 

يعصعن احففل والدي اش رحمه ( القافص قال ر فيه إدخاله عمد جوفهّي من شيء إحراج هدا عل 
.أحد؛الحجامة يفهلر لا أنه I الدنين وعامة والمابعن وسلم عليه اش صل الني أصحاب 



ايدكانكاب من باية كفر ومن القافم( رقال الخم بفرض كمر أنه إل ذهب مام ين معد كان 
)قالواصحا هذا كان ؤان أوصح مه عكرمة تال وما : محاهد قال كا اش ثاء إن وهذا كانا 

إذاالبالغ غير يكون لا فلم ت قائل قال فإن سبيلا، إليه مجتطع بالغ الخحكل فرض فمم اكافص، 
بلخ»ؤاذا ; ذكره جل اذ تال والسة بالكاب الامتدلأل مل الحج؟ فرض عليه ممن سبيلا إليه وجد 

البالغنمن أمرهم؛الاستئذان الذين يض  ٠٠ملهم من الذين استأذن فليستأذنواكا الحلم منكم 
اوتا»ىوابتلوا ء تعال اش قال بلغوا إذا الاستئذان ى إيدامم ز الفرض عبيم يشت إمما أنم فا"ص 
حىبارمد إايأم االال بدفع يأمر فلم ٠ اّوابم الم فادفمرا رشدا مجنيم انم فان النكاح بلغوا إذا حى 

بعبداشوّام عليه الله صل الد رسول فاني اليقثن اكل م فىكنا؛ه الحبال الد وفرض مجعه البلؤغ بمثع 
صلالق رسول فرده سنة عشرة ارع وهوابن جهادْ عل حريص وابوْ محاعد ران يما حر عمر بن 
٢٢ّة عثرة حس بلغ حن وّب عليه اض صل اش رسول اجازه م ٠ احد » عام وسلم عليه الق 

بانفامتدللنا شأنه جل إرادته من جملا أنزل مجا الق عن افن دّائر ءل؛ه اردٌ صل افٌ ورسول الخندق 
ابنثع أحد(( ٠ عام وسلم عليه اش صل اش رسول ذللث وصح البالغن عل محب إمما والحدود الفراتض 

والفرائضالعاقل البللخ عل واجب فالحج القاض( )قال منه مثل ز عشررجلأكلهم ببقعة عمر 
احرىلحجه يعود ن عليه يكن ول؛ عنه جز عاقلا بالغا حج فإذا الحدود وكذللث ّفتاا ؤإزكان كلها 
الفرائضلأن عقله عل مغلوبا بكر عمن زائل الحج وفرض )قال( البالغة الرأة وكذللث رشيدا صار إذا 

ولاكتابه من اية عثر ز عله فرصها من بالفرائض حاطب وجل عز الد ان وذللث عقلها من عل 
ذللثمحن وملم عليه اممه صل اددٌ رمول ّنة ودلت ، الحدود وكدللئ، المحاطة يعمل محن إلا يخاطب 

حىالصى عن ت ثلاثة عن الفلم رفع  It: وسلم عليه الك صل الك رسول قال اش لكب عبه دل ما عل 
عنهأجزأ مجفيما حج فإذا الحج فعليه ويفيق محن فإزكان يستيقظ حى واكاثم يفيق حتى وامحنون محتلم 
لأنهحجه ى ؤممونه له يتكارى أن البالغ القيه ول وعل الحج عنه محز لر جنونه حال ش ج ثإن 

ولوحجالفاض( )1ال البالغة السمياة ول وكذللث شيئا الفراثض من السفيه ضع ولا عليه واجب 
مالى الخجة تقض لر محج لر بالغا بحدها عاش م سنة عشرة حمس واستكال الحلم بلؤغ قبل غلام 

قلفريضة صل من ُعنى ش وكان عليه محب أن قبل حجها أنه وذللش الإسلام حجه عنه اللؤخ قبل 
يختلمولر ممملوعا بالصلاة يكون •تظوعاكل فيكون.-٢١ الموضع هذا ى  ٢١١فيه عليه محب الذي وما 

يضةفر محنم واحد عل ليت وان لوحجوا وازاليل-؛ح الحلم يبلغوا لر الذين ى وصفت ف؟ا عليه السالمون 
كرعتق إن الإسلام حجة مجن عته محنى لا نهلوعا حجه ّيدهكان أحجه أو للملولث؛ا-ني ولرأذن الحج 
نحزلر أسلم م بالغ كافر حج ولو رقال( الحج فريضة عليه ثبتت بعدما بمج أن فتبا ممكنه مجدة عاش 

ورسوله،باش الإممان إل بمثل حتى يدنه ى فرصا يودى عمل له يكتب لا لأنه الإد-لأم حجة عنه 
اللهرّول لأن له محال لا العبد وكان المال و مئة الحج ى وكان )قال( الحج عيه وجب أّام فإذا 

علذلك فدل المبتاع{( يشرط أن إلا للبائع فاله مال وله عبدا باع بقوله))من بن وّلم عليه افه صل 
وانظرالوصئ، هذا ف م دى وش المخ، مص ى كذا ، الوصع هذا ش ثوله: )١( 

مماداوانظر المخ، ى هكذا م (ا عليه ايالمون يختلف وب ►ا يعده ثوله ان الخاركا هذا يتعلق بماذا 
مصححه.كتبه وحرر.  ٠٠عليه )ا قولهيتعلق 



ولاوالد0 ولا ونمْ عن انمد يورثون لا الملمون وكان للمد هوملك قاعا مجلك ما ؤإن > ١٠١١٧مال لا أن 
الأته عل وصلم علمه اش صل اش يصول لمنة اصتدلألأ اثاويلهم من عندنا هدا فكان شيثا غيرهم 
فكانالخح إل له الأذن عل بجعلون لا ملمون الوكان الوارث غير سيدْ وكان ليده الأ مملك 
مءن;خروجهم الحج زض من خارجون انم«د أن عل هدا زل>و صيلأ اله يستملح لا ممن الب- 

نائلتال فان عنه نحز لر وحج مبءْ له اذن ولو ميدْ له اذن لو الفرصن مجن وخارج الح^ استهناعة 
اذا؟ةاثئلسلنمثل تال تارمه ع عمن نحزى لا وأما لا لأما ك محه؟ ق لا ص 

علعمل لأنه وته ز إلا *W واحد عن بجزيء لا إهلاله نل رمجضان نهر وصائم وتما نل المكتوية 
غير0ط فه و ذلك يلزمه القادر الفاني والكبر ، الوقت و إلا بجزي لا ءلالدن والخإى المدن 
هدا;لغ إذا الإسلام حجة عما نحز م حجا فلو ، الأحرار من البالغ غتره ولا الملوك هكدا وليس 
•الحج مكنحا و هذا وعكا 

والطوكاضى مثآ تمرع باب 

انحيصوالخارية الحلم الغلام ملغ حتى حج انمي عل لمس ; تعال اش رحمه الفاض( )قال 
;لغاآو ، سنة عشرة حمس استكال ;لغا فإذا ، منة عشرة حمس استكلأ أو ;لغاها ما من ى آى 

يحملانالمالمن ودون يعقلان لا صض بججا أن )قال(وحن ا-ني ءلأا وجب ، الحلم أو اخيص 
مجاأنمها عن عملاه  Ajأمرا إذا أوكانا قيء عمل أؤناتل فإذا الكبير بجتب مجا ؤبمتان للاحرام بجريان 

عملمن غثرها أو ;العلواف نحب اش الصلاة ذلك ى ومراء عما عمل يعلمقانه يكونا لر فان كان 
اشالصلاة وبن الكوة بن فرق فا تال فإن لا نيل الكوة؟ عما أفصل نائل قال فان ، الخج 

والرمي؛4 والوقوف العلواف كوجوب ;ه وجبث الحج عمل من عمل تلك قيل ;الهلواف؟ وجئت 
،نحم قيل هدا؟ غير فرق ر فهل : فاتل قال ذإن لجرها هودىكاِردى لجرحاج عل بمرض ولمت 
حيضهاأيام و مرت اش المكتوة تقضى ولا مجما د لا الخلواف ركحى فتقضى وتعتمر تحج الحاثض 
أنذلك وى لجره عن ثمحج أن للمرء أذن وملم عليه افه صل الله رمول أن هذا ى والحجة )قال( 

عملمجن يبقى لا يقول ان إل مجضعلر أنه عم هذا علم محن نفه عن عمله أجزأ يمزكاءكا عنه عمله 
يأىولكنه ووقوف ورمى محلواف يبقى أن جاز صلاة الحج عمل من يبقى أن جاز فلو ، ئبثا عنه الحج 

ممنأحدا أعلم ولا رقال( ه نفعن الكال يأتي أن عنه المعمول عل كان  ١٢^٠۶عمل عض يالكال 
ضرعنه يعمل قال أة قائل عن ل حش وثل • وصمت مجا ته حالف ئيثا هذا ش مجنه سمعت 

فكيف__ دون الأحوال ؛عض ى إلا أحد عن احد بمج لا أة هذا القاتل قول وأصل ، الصلاة 
اللهصل الني -أا أمر حيث وي؛كها ته وّلم علمه اس صل المى rا يار لم حال ى بالحج يامجر جاز"آن 

الحجعمل من شبا ما أويعمل لجرم عن ما المرء بمج حال ز فوله أصل ترك إذا وكبل وّلمم علمه 
الحجةفا قائل قال فان الصلاة؟ لجر الحج ى بحمله ار مما. بالحج نحب الى الصلاة يمحل لر لجره عن 
أصحافهاالأنمآل عل الناس أناب نحمته بفضل الق إن ت قيل فرضه علبه يكتب ولر حجا للمي أن 

محنألمناهم ومجا الجم ذر حم ألخقنا )ا فقال أ-تمالهم ؛ ■^٦٠ووفر بالجم ذر r»؛ ألحق بان الوُمح عل وس 
عمللهم يكتب بان علمم من آن عمنركان بلا جنته بادحالهم الذرارى عل مجن فل،ا  ٠٠نيء مجن عملهم 







الشخآي أى أد3كت عباده عل الخج ى اش ريفة إن : محاك وّارر عليه ك صل الني ماك 
سفيانقال (ا م  ١١وسالم عليه اهد صل التي لها ل فظ ١ عنه احج ان مكا فهل راحلتته عل يستنهسك ان ستطع 
النيص عاس ان بارر ن طان عن اررى عن دينار يرون وأخرنه الزرى ر حفظه *كدا 
دينعله لوكان عثل م : محال V ذلك يضه يهل اش رمول يا ; قالت وزاد •ثله وّثم عله ك صل 

أنبمتطع ولا الخج زيفه أدركم إذا أياما أن ين ما الزرى عن ممان حمنل فا فكال نس قضته 
علهانّكان زصا عنه يؤدى أن لغرم وأن ، أوغممْ ولد ، عه بمج أن لغرم جارا ان راحلته ظا يتمك 

عاليهاش صل اطه لها لقال يلزمه ولولر ، له لازم "فالقرض يبدنه لتأديته *ءل؛ق غر إذاكان "ني اى 
٠محال اش ثاء إن اراحلأن عل يتك أن يتطح ولا أم إنحا كان إذا أيإك عل زيفة لا : وطم 

لر*ا الخدث ى الزمرى عمروعن عن ممتاز *ين م نفه عن للرء يمل إمما عن"أحد أحد لا؛ج ت ولقار 
قال؟ الته ر؛سول ذلك؛١ اينفعه ت له قالت الخدين ى قال ثيثا يالفهم لمص *ن فلب ى يعده ييع 

حياعاليه عض الدن ونائية ٠ نفعة قضيته دن أيك عل لوكان راكا م وم عليه افه صل الله رسول 
فآخررمولالين، إحاع وى وّلم عله اش صل سه لمان وعل فىكتا؛ه وجل عز اش ص زض وبا 

ومضتهعليه لوكان دينا عنه تاديما يضه ل4ّغا ناقة الخع فريضة عته تاديلما ان اراة وسزر عليه اث صل اش 
ممايلما بجمع أن أول شء ولا الدن، ى ذلك يكون ^ ٠١الفرض تأديته أجر وإيماب ١^٢( ض إحراجه 

،غيرْ وجه ى حالفه ؤإن وجه ى اثنه ما ين يالقياص بجمع دبنا ينه ٌلم وٌُعلبه اّّ صل الق يبمول حثع 
وّاامعليه افه صل اشر رسول جح فأذا ،  ٠١٠١٠١١١يه تلزم الحجه أن ف؛زى منه له أشد شيثا يكن لر إذا 
العاقلأن احر زق وفيه وسمٍ؛ينه، علمه الق صل الد رّول جمع *ا بن بجع أن فالقرض ٠ يئن ثن 

إنالصوم وأن قدر وكيما مجوما أو أومضهلجا،ا القيام عل يقدر لر إن جالما يصبيا حق عنه تشل لا للصلاة 
محال ى لازم أنه ى محتمع الأيدان عل والفرض قضاءكفر، عل يقدر ب فان قضاه، عليه يقدر لر 

صلالني اصحاب يه يفرق بما ينه يفرق وسرح علبه اش صل ورسوله ينه وجل عز ارنّ حالف مما يختلف 
فتكلمنى أن«ن يزعم أحد عن أحد بمج ن يميز ولا يخالفنا قاليي هودؤنمم، من بعض أو وٌاام علبه اٌُُ 
ا-نيى جاع ُن أن ثيزعم صومه فد رمضان سهر ف فأكل نى وُن ■؛ صلاته عليه تفد لر لاة صو 

الما اٍإفراثض ين ؤيفرق عله فلائيء الصلاة ى جاثع وض تصدق وشهررمضان جاثع وص اهدي، 
قال؟ يه احد الذي مثل رد فلم علته هده كانت فإذا وإملع، حر يلما الفرق ز وعلته كرة، بمصي 

:قال ءلم،ا نمال اش رصي حماص ين عبرافه عن يار ين ّلءان عن شهاب ان عن مالك احرنا اكاض 
الفضلفجهل تتفتيه، حثمر من امجراة فجاءته وملم، عاليه النم صل الني رديف عباس ان الفضل كان 

يافقالت الأحر الثق إل الفضل وجه يممنا وسلم علمه النم صل النم رسول فجل اليه، وتننلر إلها ينفلر 
أقأح^الراحلة عل يشت أن بتهلع لا شيخاكبرا أى أدركت الخ^ ز عباده عل الذم زيضة إن النم رّول 

قالحرج اين عن الزنش حالي ين م أحمتا القاص( )؛ال الودغ حجة ز وذلك ٠ م : طال V عنه 
نالتحم ر امرأة أن هماس ن الفضل عن عاص ن حمدالد يارعن ن ملكان حدش مهاب ان قال 

بعرْفلهر عل يتوى أن يتْلع لا وهو'ئتخكبمم ا"ض ز عليه اش زيضة أدركته اى إن النم ليمول يا 
عدص الدواوردى محمد ن الرين همد عن ملمة أى ن عمرو أحرنا الغاص( همه)قال فحجي : قال. 

ضص راغ أن ن الأه ب ص أيه ص ض ن الخن ن عل ن زد ص ايخزوك الحرث ن الرحن 
امرأةحاءت م منحر(( ض «وكل ; قال وّثم عليه النم صل الذٌ رسول أن همه نمال اش رصي 'نالب ى أن 



^١الخح ز عباده عل الق فريضة وأدركته أفند ٢ أ " ١٠ين ثخ أى إن • اٌُ يبمؤل يا فنالت خثم عن 
طالبأى ن عل حديث وز الثاض( )؛ال م ؛ فنال ؟ عنه أودحا أن عنه يزى فهل أداءما بمتطح 

،محزيه عه ا؛اءا فأداؤبما عه أداما يغدررآآ لر فدرؤإن إن أداءما عليه أن يان وّلم عله اش صل التي عن 
طاباسممت فال صفيان أى ن حفناة عن صالم ن صما أحرنا الثامإ( )قال لزم إلا،يا يكون لا والأداء 

اعلنا٠عن ااح«»ى فقال حجة وعالها ماتت اعى إن ; فنالت اعراة وصلم عليه الق صل الني انى I يقول 
فلأنعن لبيك : يقول رحلا وّارا عاليه ك صل الى سمع قال عمياء عن حرج ان عن سب احرنا 
نعل أن ايه عن ممد ن جمر عن ولمحي ٠ عنك فاحجح محإلأ عنه فلب حججت إزكنت » : فقال 
القاص()لإل ٠ عنك قح رجلا فجهز ثنت إن  ٠٠بمجج ل[ لشح'ك؛ير قال عنه ماد الله رنحى طالب اى 

نحزلر بج أن وممكنه للج الكب عل لها يقدر حال له آتت م عنه فج الخال؛"جلا *وبإ"ْ واوجهزٌن 
الخجعل يقدرنيا لا حال اوصارإل مات حى بممل لر فان ه نفعن ان؛ج عليه وكان عنه الحجة تلك 

عدلا ان مد غره حج عه يزى إمما لأنه اوعات الحال تلك ؛لغ إذاعه بمج مجن يبمث ان عليه وجب 
ومجاالحال، تاك، يلغ إذا نفه عن عج أن يبدنه عليه فرض محن وكان ا"ني عليه وجب وجدعا فإذا البل 
عتهوبمجه نفه عن بمح ان يلزمه وعمته، الإّلأم حجة فهوّثل ومحل نذر محا حح *>، ؛ نفعل اوجب 
نفه.عل اوجب ما ذلك حاز وعمرته الاصلأم حجة عه بمج ان حاز إذا غره، 

التعن الحج ئ الخلاف باب 

أنل حائنا ياتحلم أهله ؛*رف علم؛بلل• إل نسب أحدأ أعلم لا •' مال اش رحمه القاص( )قال 
منوالأ'كاير الدية أهل وأعلام يالدينة أدركنا مجن يعص إلا عه الواجبة الحجة مات إذا الرء عن بمج 

ماس؛هوابن طالب أيى بن عل أمجر م وّام عله افٌ صل الق رسول صنة عع به تأمر فقهالهم ماضي 
عنأحد بمج لا قال والدي ورييعة المسيب واين وملم عليه اش صل الني أصحاب مجن واحد وغر 
صلالني عن الناس روى ما صوى وجوه ثلاثة من وسلم عليه اش صل الى عن روى وقد ، قاله احد 

القصل الني عن روى ما ترك م غره عن ثح أن صاله من يعص أمر أنه راش، غر عن وصلم عليه اش 
ابنعن يروى وهو أحد عن أحد بمج لا قال عمر ابن بأن يقوله فال من بعض له واحتج وصير عليه 
ماوملها وسلم عليه اض صل التي عن لماجاء ؛دعه مامجلها ضا عمر ابن حديثا؛خالف ومتن ثلاثة عمر 
وملهاالنابض من رجل لقول يدعه ما وملها وسلم عيه اش صل التي أصحاب بعض عن جاء لما يدعه 

مانجل هل"ا ى عنده عمر ابن قول بمل أن علم إل ه نفنب لأحد جاز فكيف ه نفلرأى يدعه مجا 
قالك؛فأن القول ِرذا قال من حجة مجن وكان ؟ ه نفقول عل حجة بمعله ولا الستة عل حجة بمعله 
عزاض يفرض اتباعها إلا وّزإ عله اش مجل اش رصول صنة فى ولبس غره عن رجل يعمل أن بجوز 

جازلأحد هدا ولوجاز أعلم، واش عالمأ بع لا مجا السنة فيه ثبتت قد صى. نر والمسالة وجلّكبنا 

.كتبهاللغةز،كب كوا أوالكر، المرض من، وحرف رأيه صعق أى للفاعل بالبناء ت أفند )١( 
مصححه.

مجصححه.كبه وحرر. الفاعل، أينر واننلر المح، ى كذا عنه: أداها )٢( 
مصححه
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محألآ الحاج ٌا • فقال وسلم عليه اش صل اش يبمول رجل مال يقول فح؛ه عمر بن عداش إل 
 Hوالثج العح ا| قال أفضل؟ ايإ أى الد رّول يا فقال اخر فقام ٠ الممل لشمت، ا V يافقال اخر يقام

ناض كع عس م انح، ن نر1لث عن، وروى )ةالا وراحلة زاد ؛ فقال الميل؟ *ا الد رّول 
.I( والراحلة الزاد السيل » قال انه وّاام عليه اث صل اث رمول عن بمدث .الك 

للجالأمشلأف باب 

عدن ءi١رو، عن الثوري آفيان عن مال؛ ين معيد أخثرنا فال الثافس أخثرنا فال الريح أخثرنا 
بمجم الرجل، عن، ّاك فال انه وطر عله اش صل الني صاحب اوش ا!يى ين عيالي عن إلرحص 

سقرضان غير هن ما بمج معة ماله مح، يكن ب و*>إ الفاض( )قال لا ؛ فال للمج؟ ابتقرم، 
ثجحى فيه الاصتدانة آو عرضه يعص آن؛«ح فعليه كثير عرض ذا ازكان ولكن الميل يمد فهولا 

قوتله ؤإزكال ا-ني فعليه بإ ان الحج من ير"ح يقي'رٌا أيله وفوت وخادم مكن له كان فان 
حىا-ني عاليه محب، ولا ، اعلم واش عندي ا-ني من له النم امله فقوت يممعها ب يه يركب اومجا ا*له 

عنهأجزأت معه يالحح أهل م يخدمه رجل من نفه رجل ولوآجر ، غيته فدر مح، فومم لأهله يفع 
بجرمولا يكاله يالحع جاء إذا نيء يالإجارة ا"ني عمل من ينتقص لر آنه وذللتؤ الإملأم مجة ٌر، 

وؤاعليه مما حاء إذا نمه يام يقوم ي ثيثا اُب عمل من ينفض ان يغير غيره يار يقوم ان عليه 
حماساين عن عطا، عن جريج ابن عن، وّمد ُام أخثرنا ، لضثياب أو لثواب غمْ مخيم يتطؤع 

مبس ابن فقال إجر؟ إف الناّلث معهم فانسلث القوم مولأء مجن نفى اواحر فقال ماله رجلا اب 
عنهاح؛ات رمجونته غيره حملان ى رحل ولو ٠ الحساب صريع واش ماكنيوا تصبيح لهم اولثلث لا 

مجالهمجن غنا عوامجهم يثن فقم نفرحملهم وّلم عليه اش صل اش رمول ح م وفد الإصلأم حجة 
ومجن، ءلكوا مجا فدبموا الغم ٌزا أءْلاهم ما ملكوا أنم وذلك ع؛م واجزأت ملتم وجب ما فذبموها 

آنله ،مجباح ؛ اطج مجن عاليه بما نحر إذا حجه ينتقص ؛ اوباجرة متهلوعا عنه اجزات مجونته غثدْ كفاْ 
الصدقةبجرم مما ا الناس مجن أحد عل بجرم لا الصلة ، أوفقيإ كان غنيا ، المحلة ويقل الأجرة يأخذ 
الخعيوجبا الدمح، الميل وامما ه نفيؤاجر ولا بمال ان مركبا يمد ل إذا عاليه وليس الناص بعض عل 
•دله ألمح، الحج مل بملكه ّكإء'كان من، والركب الونة يمد أن 

والخدالرأة ■ج اب 

أنءل دل ءا ول ءليه اض صل المى ءن ما؛روك، وإناكان : تعال اش رحمه الغاض( )؛ال 
ءنض مجا٠واةآ٠نة طريق ز الماء ثقة مجع وكانن، بجدهما ازأق وكانت، والراحلة الزاد الميل 

فا؛__، وّام؛ عايه اش صف اش رمول لأن محرم ذو معها يكن ب ؤإن \ءلم واش محيى الخج عليه 
معمحرج ب فصاعدا الماء مجن ثقة مجلمة حرة مع تكن لر ؤإن والراحلة، الزاد إلا الحج يوحي، 
انقواناٍفى الزبممجثل واين عمر واين عاثثة عن ينما وقد مجنم، لها محرم ولا ارأة,عهم لا رجال 
ليسامجرآة عن عْلآ، صثل قال حريح ابن عن ملم أخ؛رنا محرم، مجعها يكن لر ؤان للحح ارأة نمافر 



فلتحجم. : تال ؟ ورفعها وحفظها إنزالها يلن وملمات ولاثد معها ولكن معها زوج ولا محرم ذو معها 
احالفيه يخالفا مالأ م. : نيل ذكرتV ما غثر يثبه قيء مجن فهل تاثل تال فإن الثانر( )قال 

ولعلالبلد ذللئظ عن فتجلبظ به تاصى لا يبلد الدعوى علتإ وتثبت الحق يلزمها الراة ان ُن علمته 
معهاكانت إذا محرم ذى محر مع أيام مبرة عبيا لوثبت حق مءن بمخرج تاتى أو عأ\ نظل 'ايمري 

الخدعبيا قام فقل  ١٠مببة يماحشة ياyآن أن إلا يخرحآن ولا  ٠١انمدات ر فال تعال اش وأن امرأة 
هكذايكن لر ؤإن • لنمها حق دن الخروج بمعها لم 'أنه وحل عز افه ؛؟ت فقد هكدا هدا كان فإذا 

لممذا'افل عل مجادل ت قائل قال فإن النم غرحق إل بالخروج بالعصية فهي فاحنة حروجها وكان 
انإمل تدل نة وال٠ لزُها حق وكل علها الخد لإقامة يما من حرج العتلة ان علمته الناس يختلف 

السنةشمم الكتاب فاذاكان ، قيس ينت فامحلمة وسب عليه اش صل الم أحرج للنداءكل يما صن ٢, نحر 
اوحروجمفر إل حروج ر محا ممنوعة هى التي الخال ش المراة ان عل ب ش والإجاع *عا ثدلأن 

فا-ب، ركه لها وما يلزمها سبيلا،؛ا يكون ولا يلزمها لا مما ممنوعة  ١٣١عل هو إمما العدة ز سأا مجن 
اصتكالن،أو انحيص المرأة بلغت فاذا ، ثقة فأكز امرأة ومعها والبدن بالمال تهليعة م له وهى لازم 

مالهمجن يعهلها ن ١ عل اجلراة نوج ولا لها ولاول ابواها بمر لحج ا يه تعلتق لها مال ولا نة ّعشرة حمّأّأ 
مجنمنعه لوليه ولا لأبيه يكن ل ذلك يطيق ممن وكان ماشيا الحج رحل أراد ولو )قال( به بمجها ما 

بلغتؤإذا )قال( ِزمها لا فا المنى ر معها لولها uدبةكان الحج المرأة أرادت ولو )ذال( ذلك 
^لل؛ مجا محنه معها > زوحها أراده او الحج من منعها ولها فاراد الحج عل ومجالها ها ؛نفقادرة المرأة 

أهلتؤإن • منعها له يكن لم ياذنه با"ني أهلت فان ، انمركله ز إلا وفت يغتر فرض لأنه " بالحج 
لوتعلوعنت يقول ان عندي لزمجه القول هدا قال وم|ن ٠ محللها عليه أن أحدهما ٠ قولان ففت٠ا إذنه بعثر 

منهالخروج له يكن لم عليه قدر ممن الحج و يحل مءن أن قبل همن محللها علته أن بالحأ فأهلمت 
الاعتكافش ذلك يمول آن قوله ش عندي ولزمحه منحها له يكن لم بصوم اتنفلت إذا •"1، غثر - ولزمه 

رقاللروحها ذلك ويكون. ومحل وتقمر فتذبح احصر كمن تكون أن الثاى والقول . والصالة 
إيز الراه ش قال انه •سملل، ص ج حر ان عن حالي بن ومر مالم بن معيد ابمرنا القاض( 

انعليه واجبا ذإزكان بمنعها لا ان لزوجها واحب ( الناقص قال ) الحصر بمنزلة هى ت زوجها فيمنعها 
الدناء إن عليه اجر تعلوعا ؤإزكان ، الواجب اداء إياها تركه له وان عليه ما ادى قد بمنحهاكان لا 

.تعال 

البابهذا ش الخلاف 

ومنبه كلخى  ١٠ماصعل مجعى إل الكلام أهل بعض فدهب ت تعال اله رحمه ( الفا،هم )قاد 
١٠أول ز فركه فيه أن؛عج بمكنه وقت ز لزمجه إذا المستهلع عل الحج فرض أن فزعم • قوله قال 

محزنهإمما وكان ٠ الوقت ذهبا حى صلابما عل وهويقدر الصلاة رلث كمن وكان بركه امما ؟كنهكان 
UUlpiم ، قضاء الوقنؤ ذهاب بعد الصلاة تكون َؤا قضاء عليه مقدرته من منة أول بعد حجه 

١٢٨



محنتذر وفا ، الوقت ش صلاعا يإن  ٢١١دركها الأول وتما دخل إذا الصلاة ى ذلك بضهم 
نالم بماخيره فهوءاءس فأخرْ أمكنه ض ، ٠-،،^< فقال ، أوفضاء كفارة عليه أووجب ، صوم 

١٠إلا حجة فيه أعرف ولا يفض ممن صرم معه وقاله ا،لعى لهذا تركها عل وزوجها أ؛و*ا بحر لرأة ار 
زنالت أين من نالك : منم نفر ل وقال الغاض( )قال الكلام أهل مفس مذهب من وصمت 

معامحتدالألأ ; قلت االرأة؟ ز قالت ما لك جاز ذلك جاز فان أمكنه؟ وقد يؤخره أن للمرء الحج 
وآمرالهجرة يعد الحج يضة فر نزلت تم قلى! ، فاذكرهل قالوا ، اللازمة بالحجة وجل عز اش كتاب 
التبولئ من منصرفه يعد ياللدينة الحج هوعن ونحلف الحاج عل يكر أيا وسلم عليه اش صل اش رمول  وءعليه اش صل اش رمحول وآزواج الحج عل فائرين اللبن اكر وخلف مشغولا، ولا محاريا 

إليصل لر لأنه عليه فرض عن ؤبملم عليه اش صل افه رمول يتخلف ب تقولون هذا'ي ولوكان 
اللهفرض عن يتخلف ملما يدع ولر الوداع، حجة لها يقال اش الإسلام حجة فى إلا الحج فرض يعد 

يالنىجميل وصل الحج فريضة بمد بمج ل( علثه نادر الوناكلهم وسيم عله وهوفائر علب تحال 
بالعتمةوسلم عليه اله صل الني اعم وقد وفت،١ هذين بن مجا ءا وقال وقتن ش ومجلم عليه اش صل 
تعالاش رصي عانثة وقالت الشفق غاب حن صلاها تصفون ولوكانّعا ، والنماء الصبيان نام حى 
الىعن وروى ثعبان حى أقضيه أن عل أقدر فا رمضان شهر مجن الصوم عل ليكون إزكان ؛ عنبما

فقالالئافس( رقال ا( ياذنه إلا ثاهد زوجها يوما تصوم ان لامراة محل لا  ١١قال انه وصم عليه الله صل 
أوبموت أن إل عليه وجب مجال عل بمب أن بن مجا الحج فقلت ■، الحج وفت ل فصف عضهم؛ يل 

تأخيرمن وصفت ما قلى V ذلك عل الدلالة مجا ت قال ، ذهب قد وقته أن علمنا مجان فإذا ، يقضيه
إذاقالت ؟ فاثتا يكون فش ت قال ، الحج اٌكزم وقل د وكثثرم، وأزواجه وّير عليه اش صل الني 
:قال نم. : قالت V عنه يفضى فهل قال • الإفناد من ادائه عل يقدر مالأ اوبلغ يودحا ان نل مات 

أنقبل مجان فاذا رمضان، ثهر عدا محا زكل الصوم عليه بكون • نم • قلت ١ هذا مثل أفتوجدنى 
بلأنه عنه يكفر لر بمكنه ان قبل مات ؤان . فركهأمكنه قد لأنهكان . عنهكفر ٠ أمكنه وقر يؤديه 
ا،لعىوما ! قال اخر ى له محالفة ، مجض ى لهذا موافقة ؛ قلت V الصلاة أفرأيت قال يدركه أن بمكنه 
حىمفرمحل غير الأودكان الوقت عن أخرها فان وآخر. أول ونين للصلاة إن قلن، فيه V توافقه الذي 
غأتجأنهلأ؛صلأمكنه، وقد نللث، بركه اكا كان يصل أن قبل الوقن، خرج فإذا • الأخر الوقن، خرج 

الحائضأن ترى ألا ن بتمإ رسوله م الله خالف، بما I قلن، V بين٦ا خالفتح وكيف ت قال أحد عن أحد 
ثيءش بلاكفارة أعاد خاع صلاته أفد ر وأن ونحج تصل ولا صلاة تقضى ولا صوما تقضى 

وأعاد؟الصيام غيركفارة كفر غماع حجه أند ر وان وأعاد كفر غماع صومه أغد من ،وأن مما 
يالححص ازأة فى تقل ر فكبف قاتل قال فإن الغاض( )قال ذ^ةرْ فدع افزاقها أرى قد : قال 

الأقول إنما قلت الممازك؟ j ذللئ، وتقول ، ذللث، ظ خ إ إذ دم ولا علها حج لا انه ولها فبعها 
لهذينوالإحرام ب محرم الذي الوقت، و محرما يكون أن محال له محوز لا مجزكان عل دم ولا علها حج 

لبعضبان منه ممنوعين كانا امما فيه أحرما الذي بالوقنؤ منه ممنوءين لبا حال أو باحوال  ٢٢١جائز 

مصححه.فاننلر.كتبه ٠ أونقصا تحريفا الكلام ز ولعل • المح ى ^^١ صلاها فان ت قوله )١( 
مصححه.كتبه واظر. ٠ النسج ف كذا • حال أو باحوال — ؛ قوله )٢( 

الأ-»اب.آ



الدمبيرقا قلت فكيف ; تال فان ، معا علما صحيحا إحراما كان ولوحلاهما المنم علها الادمين 
هذاوينبه ; تال تان ن احصر اذ الخل ش وسلم؛الحديبية عليه اش محل الني نحر • قلت ومحعها مى 

منأم ز حالاته بعض ى وهو انحصر. من عليه يقاس أن أول نيئا أحب لا : قل اغمر؟ 
الإحراممن الخروج له فجعل الممتؤح من بخوف الادبن من ُاغ انحصر أن وذلك • انحصر معي 

معدكاناغبر الأدمي؛؛ن عن مانم والمملوك الرأة لهذه فاذاكان ، بالغ متعبميا الادميبن عن الماغ ؤازكان 
)قالممها له ، معهاالذي الادعى أن من مه، أم وى الادميثن بعض مجغ ى له محامعن 
فالعبدمعه ؤاذا ، معه وله سيده يدعه أن ال فأحب صيده غيراذن مجن با-ني تل المد ش آ القافص 
إذاكانفيحل غبره يه نحز لا دم إلا عليه ليس أن أحدهما ، أعالم وادل4 نولان إلا فيه بجون لا كانحمر 

بمصر!العدووهولاالحر و قاله العيد ز هذا قال ومن ، ذح ووجد عتق وُنى للدم واجد غثر عبدا 
فانi ْلعامأ والدراهم دراهم الشاة تقوم أن الئاتى والقول ، الدم أدى أبر ومجي ؤبمل بملق ثيثا يمد 

الثافص()قال فيصوم بواحد ليس حال بكل والمد يوما مجد عزكل صام ؤإلأ به تصدق الهلعام وحد 
الهدىس اصتبسر فا ءزوحلذول» النص فان المتعة هدى من يلزمه ما عل قاسه الذهب هذا ذهب ومن 
أنِن ذللث بمنعه ب يصم ولي هديا يمد فلونر رحعم(( إذا وميعة الحج ى أيام ثلاثة فيمام يمد لي فن 

يذيمهبدم يمل آن للمحصر اذاكان فيقال .I آوالطعام الهدى بعده عليه ويكون وحجه عمرته س يمل 
انعل حراما للهدى يميس ولا بدل له إذاكان الذبح س بالبدل اوحاء وحد عش وذبح حل يمدْ فلم 

فانالصيد حزاء من يلزمه عرما أيضا احر وجه محن وقاسه ، بالإحلال فيه يؤمر الذي الوقت ى يمل 
ذاكعدل أو اكن مؤلعام أوكفارة الكعبة بالغ هديا منكم عدل ذوا به يمكم رر يقول تعال افٌ 

ىوجعل غبره، بدله وجعل المرصع هدا ز الهدى ذكر لما وجل عز اممه إن : فيقول ا( صياما 
مماغبره ز الإبدال ثناؤه جل اذه مط كان غبره يذكر ولي الدم الخمر ى ذكر كي أبدالا.، الكفارات 

زفيحكم محملا أنزل ما عل دليلا مفرا المسك ز يلزم مما أنزل مجا يمعل أن للعالي يموز ولا يلزم 
فيه،موءنة يذكر لر ؤإن الفلهار ز رقية مثلها ,، محل ز مؤمنة رنة ذكر ى قلنا المفسركا حكم انحمل 

ىعدول هم : العدول بيم يشزط فلم آخر موصع ز وذكروا عدولا ذكروا ح؟ن الشهود ز قلنا زكا 
انحملحكم أن عل اعلم والته فاستدللنا ؛ بطه حيث الغبر ى تعال الله شمط مجا عل مومحع كل 

نقوللا تعال النم حكم من موصع باني وقد بزيادة ليس والبدل واحد معي ى إذاكانا المفر حكم 
محملوهو بالين وليس الهان الإحصاركل دم ى هذا نقول ان لازما ان بس؛ابين هدا • فته هدا 
فلهراجعها إن I بالحج -ل ، ارجعة علها له زوج من المعتدة المرأة ى الفا؛هم( )قال • اعلم والنٌ 

لهاويكون لأمرها مالكة فهي العدة انقضت فإذا .؛ العدةتنقضى حش معها يراجعها لم ؤان ، منعها
شئتإن ; لولها ويقال ها حبمح>ن ولها ممغ تحرم الهب لأمرها الماهة وهكذا ، الحج عل تتم أن 

ولانحلوبرجل أن مفر ى لها يكن لم ثقة نساء نحد لم فان ، ثقات اء نمع تبما بعثتا ؤإلأ معها فامرج 
الميلنحد اذاكانت فلت اإعدة'ا و احرمن إذا إحرامها تبطل لم كيف : قار قال فان ، معها اراة 

قدهى أو وفاة من عدت ز أهلت ؤإن ؛ المه الميل يمد لا أن أملم حتى أعجل؛إ؛هلاله لم بمال إليه 
ادركتفان حرجت انقفت فان ، تباد م حتى الخروج ومنعها الإهلال لزمهأ طلاقها عل ازى 

فإذامدة إل مجنعها له تلت بمانعها؟ محصرة نحعلها لا فلم ت قار قال فإن ، عمرةبعمل حلت ؤإلأ حجا 
حىالخروج لها يموز ولا غثرها إل ء بثي منحها لهس علها يانى أيام وبلوغها منعها له يكن ب بملها 
١٣'



معهامن نعها ،jIما كالعتدة وليس محدثه لا أو له غمم محدثه ثيء عممه مل يعتق ند مل 
الأملأمحجة إلا عالية حج فلا محل ;عدما عتق وإن حل محييه نعه •ص عبد أمل فلو 
.محل أن ه لنكون مدو الرحل محمر كا > ه إحرامفى ض نحل أن نل عر وإن 

.إحرامه فى ممضى أن عله وكان محل أن له يكن لر العدو، آمن بحتى محل ب إن ف
هلأنالخج من منعها لروحها يكن لر ، نكحت م بج أملت لأمرها الكة مامرأة أن ولو 

مانعةلأما الخح ز إحرامها و ولا >ضاا و عليه لها نفقة ولا منعها لها يكون أن نل لزمجها 
هذه( الريع )قال امحرم ولا انحرمة محوزنكاح ولا ، يكن أول؛ حجها ز معها كان ، ;غثرإذنه لنمها 
نكحن،كانم محج هذه أهلت فانا انحرم ولا اخرمة نحوننكاح لا يقول الناقص لأن غلْل ما المسالة 

لتتلأنما لها المْة تلزمه زوج لها ولمس حجها ز وممى بمعها زوج لها يكن h ٠ باطلا نكاحها 
:قوله قاما امحرم، نكاح محتز مرن قول ى القول هذا حش إمما الناقص ولعل • الزوجات حكام أض 

البالخةالضة ول وعل الثافص( الشعار)قال ^؛'^١١->، له وهزا انحرمة، ولا انحرم نكاح بجون لا فانه 
محرمذو لها وكان ، ذلك ناءت إذا به نحج ما مجالها مجن معبيا ان مال لها وكان محرم ذو لها تْلوعٍ إذا 

مسلمات.ناء معر اوحرجت ما ثمحج 

يلزمولا اخح ب يلزم الى الله اب 
عثرةحس يّتكلأ لر ؤإن الخاوية حاصك أو الغلام احتلم ؤإذا I اش رحمه الناقص( )قال 

،وبلاغا مركا واجدان، • ^١ ٥۶عل غيرمغالوُى وهما البلؤغ نل منة عثرة حمس أوامحنكلأ منة 
نه؛لغا الذي الوقت ى وهما ، عدو ولا ملطان ولا ممرض ا-ني عن محومن غير ; المك>ا ممليقان 
لمفان ، الحج عبيما وجب ففد الح^ عل قدرا الناص ثر يفارا ، منه لوحرجا ، بموصع قادران 

حىنه مضيا لو عما يمزيء وفت ز علته فائران ؛م-،ا وعلتبما ٠ الحج ازُه،ا فند ماتا حى يفعلا 
اودنودارهما لبعد الحج يدركا لم ، بلوغها عند لوحرجا ان ؛علمان مموصم ؤازكانا ، ا-ني عممأ يقفى 

الخحبمب ب وُن ٠ علمها حج فلا ، فال حج علمها اتى حتى بمشا ول( للم يخرجا فلم ، الحج 
لمِمثاينا سميرا يستران فخرجا ؛لغا إذا ولوكانا ، قضاؤه عليه يكن لآ ٠ جزه لو وهو فيدعه عليه 

يلزمهاب ، يؤمن محا ثلاث تره وم، يوم مح، العامة مثل ش يوض مؤثرة يبرا حتى السرعة مح، الناس 
بلغاولو ، حنا كان فحلا لو كله فهذا ن انمامة محم يخالف صمما يبرا أن ، أعم واش عندي 
ضءقوله،ا إليما ترجع ولر عقواما عل غلب حص بلائهما أهل محرج عبيما يات لم م عاتلض 

ءنهابمج ان يلزمها وإمما ، عما بمج آن يلزمها ب ، —ا حج ا أدركه فيحرجا لو وفت 
إلنه لوحرجا ونن، علما باتي حتى عقويا تذهب لم خمم فيه يعقلان وقت عالها أتى إذا 

الفرائضمل ؟ بالمرض المغلوب وبن عقله عل المغلوب بن فرق ما : قاتل قال فان بلغاه الحج 
غبربدنه عل العاقل بالرض المغلوب عل والفراص ، كلهامدنيا ص زائلة عقله عل الغلوب عل 

ء'منحلا؛٠قل الدن عل عمل يجزى لا عنه محز لم عقله عل انغلوب حج ولو .يته، ض زاتاة 
؛اارضادزاوب ااعا؛ل حج ولو  ١٠سمكارى وآلحم الصلاة تقربوا لا ا وجل عز اش قول عل قياما 
ىيانملس الهلكة حوف الناص عل فيه الأغلب جدب عدم ص بلوغها ولوكان عنه، أجزأ 
عدوض محول ز آو • نه موجود علف من منه لهم بد مالأ يكن لر أو . لها هما ناحة أهل مفر 
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أرادعن يكون أن أعلم واش يدا أنبه . كذلك اللصوص أو عليه مصرهما حاج ماعة يقوى لا 
يمضا"ب ممكنه أن تل عات فان ، مستطح غم يانه له لازم غم فيكؤن ٠ له متهلع غم ا-ني فيه 

فيرورجع مكة لئن وحل فنحر مدو فاحمر يلغ ما أول حج لو وكذلك ، حج عليه كن لر . هذا 
عليقدر وكان الم، ز الخاثل عن وصم، ما ولوكان -ج، عليه كن ب ممون، حش الخج ممكه 

لذحجالبحر ركوب عليه محس، أنه ل يبن ولأ ، ذك له أحببن، ; فا تلر له فيكون ، البحر ش الركوب 
عدةعليها ذازى بمقا فلم عمونا عل مغلوبن ولوبلغا ، الهالكة حونا الحر ركوب عن الأءلس، لأن 

ساناجا امل ص، مدوحال الحج محنما معا بلغا ؤإذا . علتها كن لر الحج رممكتها ما مقلان 
علب نا"صزا أهل من غمحمما ولا ما يقدران ، الخج وفن، مدة عليها يأت ب م ، الحج وبن 
ولو■مل، الحج م>، ناجيا أهل من أحد أو تمكيا نل ءا'ا إن عنها يفضى علها حج فلا ، الحج 
ممنهذان محجاكان ول؛ ماتا م الخ^ عل يقدر عترهما وكان غيره او ّلءلان او عدو محس حاصة بينها 
اوزمنممرض طريقه اوفى ببلدْ مس لوكان وكذك ، عنها الحج ويقضى بغيرهما الأمتهلاءة عليه 

انهذا وماع ، ا"ب عليه وجب يصح ان تبل مات م صحيح غير ا~ني حى وعاش غيره ملة لا 
يقدرمجن ناحيتها وى هادران؛أ.وااإ وهما بابداتما القدرة مجاكانت وحه باى يقدرا ب إذا البالغان يكون 

منأحد يقدر ب إذا فا لازم غثر يكون إنما ' الحج لنمها فقد بمجا أن فبل ماتا م غممهما الحج عل 
ذكرتمما انحصر ويبن هذا بن حالم،  ١٠! قار قال فان ، وصفنا ما ببعفى ا-ني عل ناحيتها اهل 

مجن، ناحيته من غيره عنه نح أن إل ولا الح^ إل ينفه بيل النحد لا ذك قيل ؟ عدووحدث مجن 
فقدبنفسه ععذورا ؤإزكان ، وازض والزمن الحدب العدووالهالكة حوف ز معناه ى غيره أن قبل 

يقدروغيره ، وحده أولصوص حج عن سلطان ه نحبأن هذا ومثل ، غيره صحح عنه بمج أن ممكنه 
عليهوحب، وقل ، هذين محن العير من أقرب الفاني والشح ، عنه يح أن فعليه ، فيموت اُلحح عل 
•عنه بمج من وحد إذا عنه ثج أن 

رضهبنس الأر،سْلاعه باب 

أ؛تااعن بالح^ الخنمية وسلم عليه اش صل اش أمريبمول ولما ت مال اش رحمه ( الثافص )ثال 
تأحدهما 1 .عنين عل ا( سبيلا اليه استطاع من  ١١اش قول أن وسلم عليه اش صل اش رصول منة دلت 

يقدرلا ، حلقة فعلرة أو سقم أو كم مارض بنفسه عنه يعجز أن والأخر ، وماله بنفسه يتهليعه. أن 
وهوواحلاياه معليه يسيء إما ، عنه بالحج أمره إذا يعليعه من ويكون المركب عل الثبوت عل معها 

إحدىوهذه ، أطع إن يأمر أو ، وحد إذا يعْلى أن عليه فيجب ، ثيء بغير ؤإما ، له 
أوكذك يكر الصبم؛ أو ١،^^؟، عل الثبوت عل يقدر ولا بسلم الرجل هذا ى ومراء ، الأٌسْلاءتن 

غيرهأولزكس، له واحدا صرروكان بلا انحمل عل الثبوت عل قدر ان عليه ؤنحب ٠ متزكذك العبد 
مجنواحد ؤإزكان ، النك_، مجن عليه الثبوت أمجكنه ما أو انحمل يركب أن ٠ غيره عل يثبت ب محإن 

الطاعةوجاع ، عله حج فلا بالعلماعان ولا البدن ينعك لا فهوممن • مالأ ولا معليعا يمد لا هؤلاء 
مجنبه يتاحر مجالا نحد أن والأخر ، مال بلا ذءلاع يامر أن أحدهما ، اثنان يعها وتفر الحج توحب الى 

ممنأحرا أعغلم يكون أن ورجوت عنه أجزأت فمج تحامل ولو ط ال،؛لاءت؛ن إحدى فتكون ، بمليعه 





الزمنا ولد ور )تال( عنه انحجوج غز ب الخح عل يقدر عنه راكلئ رجل عنه لوتْلوع أنه ر وصفت 
٠نمق عبدا اوكان ، بلوغه عتل له ذلك عرص او ، غ؛رْ ولا محمل • ركب مل يثت ان بمتهلع 
روجد إن عليه وجب ، الخال ءاذْ •بثر حكا الحج فتإ ُِبمه ُدْ علته تأت غيم تأملم أوكافرا 

لروان ببدنه، يآ أن طيه غمْ أو تجار أورا؛ محمل ركبا أمكنه وإذا إجارة، غر أو يإجارة عنه ؛ح 
،عليه تدر مركب وأي ا،لنكبا عل تدر وكيفا شجار أو محمل ز إلا دابة أو بص عل الثبؤث عل يندر 
٠هدا له عرص حى بج فلم بمكنه صحيحا كان ور ( رتال ءهمْ غنيه لا • بنمه بمج أن طيه 
بمءأن وّرر عليه اش صل افه رمول أذن الى الحال إل صار قد لأته ؛ عته نح ر يبعث أن له كان 
بماحى ى بمج أحدا يث أن لرأرله ، منه الرء يرجى مرض يه ولوكان )قال( بلغها عمن نيا 

بنالفرفا ما ت ئاثل قال فان ، ا،لوت بعد عنه فيحج بموت أو عنه فيحج ^ أو ، ه نفعن فيحج 
إلغمحْ صمم يخلهله لا هرم بهد علمته أحد يصر لر له قيل V اوالزر الهرم وبن المضي الرض هدا 
كثيراقراهم فم الأهل وأما ، كالهرم أنم الرمانة أهل ر والأغلب ، ايكب عل ضا يقدر قوة 

بمجن ضا بمكنه مجدة عاش م ، زمجانته ذهبتا زر؛ عن رجل ولوحج )قال( الصحة إل يهودون 
القدرةأمجكته فنا يقدر، لا أنه ظاهر عل له أذنا إنما لأنا ، ه نفعن بمج أن عليه كان ، ه نفعن 
عنهبمج رجلا امحر ولوبعث ( فال ) اعلم وافه ببدنه يعمله عرأن وهويقدر ركه له يكن ل؛ الحج عل 

وكيلك، الحج عليه ء١تك١ن حى بمج فلم ضا ؛ح أن بمكنه مجدة البرء بعد وعاش برأ م عنه فج 
يفارقهمم • العي مدا ز •، والهرم سا البر، يرجى لا التي والزمجانة والزر )قال( والهرم الزر 

بحثفإن * عبا بمج *ّزا ببعثأ ان والزٌز، الهرم ونامجر عنه بمج احدا يبعثا ان نامره فاد ، يض الر 
ىبعث قد لأنه عه بمز>،ء لا أن أحدُما ، قولان فضا مجان حكط يثرا ل؛ م عنه بمج ص يض الر 

حجقد لأنه .، عنه ية بمن أنما واكانى . و؛هآحد القولين أصح وهدا ، ضا يبعث، أن له ليمِر الى الحال 
عنفيحج ، غيره عنه حج ان بعد الحج عل يقوى ان إل يصر لم م ، يهليق لا وهو بالخر حر عنه 

فلسه

غءّْعن بمج أن ك لمس س باب 

انعن الز؛ش حالي بن ملم أحبرنا فال تهال النه رحمه الثافهى أحبرنا ت قال الربع أحث'/نا 
النثىله فقال ٠ فلأن عن لبيك » يقول رجلا يلم عليه الله صل الني ّءع قال؛ عهلل، عن جريح 

أحرناء عنه احجج م نفك عءن فاحجج ؤإلأ فلأن •من فلبا حجج-نا إزكنتح » وّّام علته اش صل 
عباصان فقال ٠( ثبرمة عن لثثلث،  ٠٠يقول رجلا عباس ان ّءع ؛ قال قلأبة ابى عن ابوب عن صفيان 

عنفاحجج  ١١قال لا ; فقال (1 الئ، نفعن احججن، را فقال له قراية فدكر قال V« ثثرمجة ومجا ؤبملث،  ٠١
عنبالحج الخئعمية وّام علبه الذم صل الني أمر ؤإذا الغاض( )قال I( ثبرمة عن أحجج م نمك 

زفكان عنه بالحج أمجرما ؤإذا ٠ الأّت2لاءتين إحدى أنما ص وصمنا ص •خما دلأنل ذاك ففي أيأا 

.اللغةكتب، ز كذا ، فقط واحدا يكنى الذي الصغر الهودج هو ، لناب بوزن • شجار )١( 
مصححه.كتبه 
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جمحرد المستأجر عن وحجة نفه عن يعمرة هل فا عنه ثمحعح أن عل ٥ اّتاُج ولو احدهما فعمل عملتن 
ا-نيبعمل يانى ولا الخج إل انمرة ر يخرج لا وأنه ن واحد وعملها مفرهما أن يل ر الإجارة 

اننحور ولا عتره عن والأخر نفه عن أحدهما عملين بين جاععا ينوى ان له يحول لا لأنه العمرة دون 
عنبه أول نمه عمل لأن نمه عن معا فصارا نصه عن احدهما نوى لأنه المستأجر عءن معا يكونا 
نحجنأهل ب ص بمج رجلا رجل ولواستأجر ، غبرهعمل من ه نفعمل يتص ب إذا غرم عمل 

مءنواحدا الأجرة ش القول وكان عنه الح^ وى الدى عن الحج كان نمه عءن نواه م متت عن 
رجلانولواصتأجر ٠ غير0 عن الحج .لأن له أنما والأخر ف ما حقه الترك لها مبطل أنه أحدهما ٠ فود 
واحدعن لا W نفه عن الحج وكان لإجارته ُبطلا معاَكان ءن؛ما بالحج فأهل ن أسا عن خح رجلا 
الرجلمات ؤإدا إجارته وبطلت نمه عن كان أحدهما أوعز وعنأ-ا نفه عن ا*لح^ نوى ولو ٠ ُزا 
فحجعنه ايآ بان الإّّلأم حجة حج فد مجتطئ فتهلئ قط نح ول؛ الإصلأم حجة عليه وجبت وفد 
لحجهثيثا هد؛ يعهلى أن ولا غثره عنه لي*ح ثيثا مجاله من يخرج أن لوصيه يكأن ل؛ م عنه أجزأ عنه 
ورجلاأبتها عن تحج أن الخثعمية وٌام عليه الق صل الته رسول أمجر محإدا ، مجتطوعا عنه مأ لأنه عنه 
عناالرأة نحرم أن خور أنه بينة دلالة هدا دل أبوه نيره لندر أبيه عن يح أن ورجلا أمجه عن نحج أن 

نل؛دارجلر اُد. الم؛؛ ص ُمجل رجل ص رجل أن؛_■( ب كن ُلُا؛ رجل 
حجتءنسايراةُ؛-ماىكإءرامالرجلفاىرجلححصام'؛اررجلاُارآة ابل؛■م'"، 

.الإسلام حجة -ج فد الحاج كان إذا ، عته اتحجوج ذللث اجزا رجل عن او امراة 

بمج؟وب محات س همه أين س اب 
١٢٢١وءلاوس عطاء عن جرج ابن عن حالي ن سير أحرنا ت تحال اش رحمه )؛او 

أوصىفإن يوصى. أن إلا محه بمج لا غثرهما وفال الئاض( رص  jaiرأس الواجبة،ءن الحجة قالا 
ثلثمال عنه بمج لآ يوص فإن؛ لازم لأنه الوصايا عل ويديء الثلث ذللث بلغ إذا ثلثه من عنه حج 
قالومجن الوصايا من عثره يبد ول؛ الوصايا أهل حاصر وصيه عنه الح^ اترك إذا ا أ غثره مجن ولا 

قالزن ا،لال، رأس مءن الإسلام حجة أن هدا ل والقياس رقال( عليه بدأ بالعتق يبدأ فكان هكذا 
كخن،قربه أو باته أهل من رجل يتأجر أن وذللث عليه يقدر مجا بأقل محه يستأجر أن قضى هذا 

ومن; يب قر رجل يه يوجد مما ذللث يبدل ان إلا بعيدا بلده إذاكان بلده عن رجل يستأجر ولا عوتته 
ماكانركل وقاله عليه دينا ورام به وسلم عليه الله صل اش رسول بار الحج ل قاله القول هدا قال 
حيارفيهله يكءن ولي بأدائه إلا منه همرج له يكن فلم عليه وجل مز الله اوجيه ما زكل وفاله عناه مز 
حقوقلأن هو أحدثه ئى» بغير أوكره ثاء عليه واجبا إلا أبدا يكون لا ، كان وما ا،لال ركاة مثا 

بعينهميم صم إل يوليه أن أر . الآدميتن حقوق من وهدا ا،لال رأس من لم وجث إمما الادميين 
بدأهدا قال ور i للادميأن وصفت وأنكانك،ا وجل عز اله يفرض الحج وجوب وجبا أن فجمع 

وجوبواجبا الله جعله إذا الورثة قبل الدين اها به وحاص والتدبير الوصايا 4ءن معه  ١٠جميع عل هدا 

.مصححه كتبه . وانغلر النسخ ز كدا ٠ الخ أنزلت إذا I قوله ( ١ ل 
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ي■ؤإيراهم طاوم اس حدثنا ء1ل سمان أخثرنا بالبقر نائه م ومر عله اش صل اش رمحول وصص 
سمىلا الدينة ص وسز عله اش صل اش رّوو خرج يقول طاوّا حموا حجثر ن وهشام ميسرة 
أهاعزم كال م■ أصحابه فاعر واالروة الصفا بن وهو القضاء عليه فنزل القضاء ينتظر عمرة ولا حجا 

ولكننالهدى ّقت امتديرن ما امرى * ٠٠اصتقبلن لو  ١١وفال ءأمرة خعلها ال هدى معه يك»ن وب 
اشرمول يا فقال مالك ن مراقة إليه فقام هدى(( محل دون محل ل فلسءّر هدى ومقت رأمى لبدت 

دخلتلأبد بل . لا » فقال !١ لأ؛د"أ أم هذا لعامنا هذه أعمرتنا اليوم ولدوا قومكامما ففاء لنا ا؛ضى ا، 
بم IIوملم عليه اش صل الني له فقال ام س عل ودخل نال (( امميامة يوم إل الحج ز العمرة 

الهيحج لبيك الأخر: ونال ومم عله الق صل الهى إهلال ْلاوس عن احدهما فقال اهلك•؛(( 
ينتظرونمهلن وامجحابه وملم عليه الله صل اش رمول فخرج ( )قالوملم عليه الق صل 

الهىعل القضاء فتزل ٠ القضاء يتظرون فران ولا عمرة ولا حج عل ليس الاحرام فعقدوا القضاء 
)قالحجا يجعله ان هدى معه وس عمرة إحرامه يجعل ان معه لاهدى ر قامر وملم عليه اش صل 

اذٌصل الله رمول إهلالكاهلأل  ٠١'د~اما ز وفالا باض الأشعري ممى وأبو عل ولى الثا؛هم( 
نحزىلا الصلاة لأن والصلاة الإحرام ى >•، ١١عل هدا فدل . إحرامها عل بالمقام فأمرهما ومر عليه 
انهعل المنة دك فالا الإحرام. بالمنة ،حزيء الصوم. وكذلك بعيما يفة فر ينوف بان إلا احد ءن 

وممتطوعا أهاّ إذا أنه عل دل يعرفه لا الرحاب باحرام ؤحرم بعينه ينوحجا م ؤإن :ل أن للمرء يجوز 
با.ني_رلل ولر غبره ص بالخح أهل إذا هزاكان ولماكان ٠ يضة الفر حجة كانت الفريضة حجة حح 
فيهذكرت وقد . غيِْ عن به مكتفى المنة ى معقولا هزا وكان ه نفر الحجة كانت فسه نر 

يجوزولا )قال( متصلا ء-را الله رصي عباس لأن ورأيا ام وٌعلبه الله صل الني عن متقملعا حديثا 
كانإذا باغ ض حر ولا باغ عبد عنه نحج أن نحون ولا صير بالغ حر إلا دجل عن رجل نحج أن 

والعمرةالحج وأر )قال( اعلم والله غيِهما م يجز لآ الإسلام حجة ر عن(ا يجزى، لا لأنفها حجها 
حربالة هن نفته عن اعتمر إلا،ن عنه يعتمر أن يجزيه ولا ٠ عنه نحج عب بنم ٠ مواء 
واعتمرعنه فحج ويعتمر عنه يمحج رحل فأرء ييح ولر نفه ص اعتمر رحلا أن ولو )قال( مسلم 

غثرهعن فحج يعتمر وب نفه عر' حج لو وهكذا W الحجة عنه نحز ولآ العمرة عنه االAتمر أحزات 
ءنعمله العاما النكينكان أى يه ؤحز ٠ العمرة عنه نحز ولر الحجة عنه انحجوج احزأت . واعتمر 

صيبعث ان اه £و ؤإذاكان . نفه عن العاما يعمله الذي؛ التسلئ، يه يجز ولا . عته عمله م ه نف
عنههذا نيح *فزقن امنن يبعث أن واجزاه عنه يقرن واحدا زجلا يبعث ان اجزاْ ويعتمر عنه تحح 

نبمزىوصفت واإعمنَي الحج نرض ز وهذا )ناو( ورجلا امرأة أو امرأتن وكيلك عنه هدا عتمر يو 
الفرمنحج قل وقد عنه بالحج بمقل أن أجزأ الفرض ز أجرأ إذا قل وقد رض عن نحج أن رجلا 

قال،تهلوعا الر، عن الر، يمحج قال ومن القاضي( )قال نافلة ولا؛عتمِّ نافلة عنه خج ولا بالمنة فقعل 
وزموته بعد عنه فيجزى الحج المرء عن يعمل المرء وكان والصوم للصلاة مفارقا الحج اصا كان إذا 

اىاخثرنا • النسك اَ مءنر ثيء وهكذاكا متعلوعا عنه يعمله فكازاك الحج في؛ا طق لا الي الحال 
اليقال أن حتماب وقد )قال عنى محلف ، محلما، ل قال رمما قال ء2لاء مول يزيد عن عيينة 
صلالني أن عليه الدلالة فال هذا قال وص وعمرته الإسلام حجة إلا رجل عآن رحل نحج أن نجوز 
.نفه ص حج أن عنه امحجوج فترا يقدر لا الى الحال ز الرحل عن بالحح أر كا إ وّّاير علبه اُد 



الإسلام،حجة ر عنه بجزي لا الحج عل يقدر رجل عن لوحح رجلا أن ر محالفا ١■^ لا محاني 
الضرورةز جاز وما الفرصن بمأدبة الضرورة حال ز عير إنما أنه عل دل هكدا عندهم هذا ياذاكان 

بطواففحل ففاته بمج دجل أهل ولو الفاض( )محاد مله صرورة يكن لم ُا • بجز د • •مرها دون 
عمرةعن عنه حز ولر يدركها لر لأته الإملأم حجة مرن عنه يمز إ وا،لروة الصفا بن ومص الست 

•لوحهن عله يهم أن له حز ب حجا كان محإنما • بعمرة لست لأما عليه نذر عمرة ولا الإملأم 
غنيمحب بجح مُا يقم أن له لس أنه والاحر ، غثرها منة حج ز يدحل فلا محنة حج أنه أحدهما 

اللأنه الإمحلأم عمرة ُن عنه يمزيء عمرة اهلاله الخحكان أنهر غثر ى بالخج أهل ولو ٠ الحج أمهر 
مهلاكان محظورا والحج ماحة فيه العمرة ونزكات ز أهل خايا ، عمرة أو بمج إلا للاهلأل وجه 

هداوابتداء . حجا الخجك١ن ذلك ابتداء لأن ، نفوته له ماح والح^ بالحح هداكاللهل ولس بعمرة 
عمرةإهلاله وكان حج أهل إذا أجزأت عمرة أ-ما لها بلأنية الحمرة أجزات محإذا " عمرة ا"نيكان 

بملحلا أنه مل ُن يفوت والحج مهر زكل تملح أنما مل مجن تفوت لا والعمرة الفاض( ال ق) 
غبرأو عدد حطا أو عرض فحسه عام ى يانمرة أهل رحلا أن فلو ٠ المنة من واحد وفن ر إلا 

عملهافعمل البسنر إل وصل مجني العمرة تفته ولي ، حل عى محل حى حراما أقام العدو حلا محا ذلك 
عنهوجزت عنه متظوعا وكان له لريكن الإجارة راد م إجارة بلا رجل عن رجل ولوحج )قال( 

منةز عنه بمج ان عل او غثره محح قاعتمر شهر ى عنه يعتمر رجلا رجل امحتاجر ولو قال( حجته) 
العمرةوعل الحج عل بالإحارة باس ولا قال( ر فعل مما يتا موكان الإجارة له غبرهاكان ز فحج 
:قاثل فال فان المباح. من بر ولا بخر مجالس عل مجما اجوز الخر عمل عل وهى ■ الخثركله وعل 

مهلص ديناي ن حازم اى عن مجالك اجرتا مل والمم؟ القران نعيم عل الإجارة جواز قى الحجة مجا 
والكامفال( ر القران من بؤرة امرأة رحلا زوج ومحلم مليه اّّ صل الله رمحول أن الماعدى محعد بن 

والأئن.الإحارات ر مة بماله إلا لامحون 

بالخجالوصية باب 
أحجشينا م يولر وارث عنه بمج أن بمج ب رجل أوصى ؤإذا • تعال اُّ رحمه ( )قال

١٠باقل غبره محه ؤمحج ٠ عليه يزاد فلا ذلك يقبل نر فان . محه محج احد به يوحد مجا بافل الوارث عنه 
هد0مما ا ؛ -,LJوصية الوارث عن يرد ولا الفاض( )قال الحج عل أم؛آن هو ممءن به عنه بمج مجان يوجد 
ذلكقبل فان . محهمحج مءن به يوحد ما أقل عل عازاد أبطركل بكيا أحجوه لوقال وم • إجازة 

ت،,ى ر .ب 'نا 

ثء_ ٠٠٠محه حد ا4 ما اتا عا ماآاد 

عززاد وما له فذلك حج فان عنه ؟٦١ بمج دينار مماثه وارث لغتر اوصى ولو ( قال ) غثزه عنه احج 
عضاحجوا فال ولو W عته بمج من به يوحد 'ما باش لا أحدا عنه بمج لم امتنءء فان ٠ وصيه منه اجر 
سبه يوجد هما ؛اقل إلا الوارث عنه بمج لر له وارث عنه بمج ان فلأن زاي دينار بمانة فالأن رامحا ٌءن 

رحلاعنه أحججت يفعل لي محإن ذلك أحزنا فعل فان غبروارث رأى  ٢١لفلأنأقل أ؛ى فان عنه بمج 

((ره ا! الكلام ووجه • الماخ مجن فا نحر هنا ولعل • النسخ ر كدا ٠ وارث غي/ رأى ؛ قوله ( ١ ) 
عءنهومعلوم واحدكا حرف عل لبقانه وحطا وقفا المكن هاء لحقته رأى ^ن الأمر بميعة وارث غبر 

.عصححه كتبه . وارث ض انفلر أى ٠ يهل التمر 



غيرعنه فحج دينار ماثة فله عى بمح واحد أول رحل ولوتال ( ثال ) عنه حجأ ص به يوحد ما باش 
مردودذللنؤ عل زاد وما عنه نحج مجن يه يوحد مجا أش غله وارث عنه حج ؤان • دينار ماثة فله وارث 

مالمجن مجالا ذلك كان ثاء مما يعتمر أو عنه بمج رحلا رحل استأجر ولو ( قال ر لوارث وصية لأن^ا 
الرحلمن ذلك يقص لآ الحج فانسد عنه بمج أن عل استاحرْ فان • اعتمر أو عنه أ-ج إذا المستأحر 

العمرةفبؤ الماد وكذلك ، الحج ففايه العدد لوأحطأ وكيلك . الأحارةكلها يرد أن عابه وكان الحج 
العمرةاو الحج ز فعل او تهلبب آو صيرا فاصْلاد يعتمر او عنه بمج رجلا رحل ولوامتاحر ( ال ف) 

لوحححجه يكون مجاكان الكل وأنغلر الإجارة له وكان مجاله مجرن ذلك فدى المدية فيه جب ئيثا 
مالهى كاملة الاحارة وله غيره عن ناصبا جعلته غبره ءن حج كفارة فيه وعليه عنه ناصبا نفسه عآن 

الالميت عن بمج رجلا استأجر إذا الميت ور وهكذا )قال( أصاب مجا كل فدية مجاله ز وعليه 
وعليهيقصه ولر له حيرا زاده ءنهكان فقرن عنه بمج رجلا رجل امتاجر ولو قال( ) فيء ز يختلفان 

أمجرإذا الخاج لأن . الاجارة رد فحج يعتمر أو فاعتمر عنه بمج استأجره ولو ( قال ) القران دم اله جمز 
عنهبمج ولواستاجره ( قال ) الحج غتر والعمرة العمره غثر والحج به ار مجا غني نفسه عن عمل يعتمر ان 

لر; غيره عن الخج اراد م نفه عن اعتمر ولو ( قال ) عنه اجزات مجيفاته مءن عنه فح عاد م فاعتمر 
تركفان ، ميقاته من ، CPبمج ، عنه انحجوج مجثقات إل يخرج ن يا إلا غ؛ِْ عن كامجلة حجته تكن 
غيرفسلك رجل عن حاجا رجل ولوحرج )قال( عنه وأجزأت دمجا أهراق مجيقاته دون مجءن وحج ذلك 

أجزأتحجه عل ومجضى مجنه عامل الرجل غيرمحيقات محلرينه ز ميقات عل وأتى عنه انحجوج طريق 
إحرامجاٌعند عنه الح^ ينوى أن الرجل عن الحاج ؤيمرى )قال( تعال الند ساء ان الإسلام حجة عنه 
الرجلكالستأجرفىكل'أكهعن يالحم والمتعلموم ، ه نفز ذلك يمزثه ة\ ى أجزأ يه يتكلم لر ؤان 

أهردإجار ٌ•ُاافسدخمهفكلإلأأناسمعلأ كل ه نفل ذلك يمزثه كا عنه أجزأه مجا وكل يجزيه 
أجزأتنفه عن حج يكن ولر فحج مجيت عن أو عنه بمج رجلا رجل استأجر ولو ( قال ) احدها لر 

ورثةبعض الميت بمج لر إذا للميت الوصي تاجر يان باس ولا )قال( الإجارة ورد جزضا )إ عنه 
اوغيروارثا التاجر ؤازكان ، منه بوصية ليت والإجارة ، يوصى لآ او الميت يدلك اوصى عنه الميت 
الواجبعنه يودى كا يوصل ب أو  ١٢١٢أوصى الواجبتان والعمرة الحجة الميت ءن ؤبمج فواء وارث 

أعلمهولا الحاج فقرا، يعتلا٥ أن احزت للحاج يثلثه ولوأوصى )قال( يه يوصى ب ؤإن الديأن ُء■ عليه 
;جائز ذلك أن أحدهما . قولان ففت١ا تهلوعا عنه بمج أن أوصى ولو )قال( من؛م غز  ٥٧٠٩أن بمرم 

رديموز لا قال ومجءن • يمز لو عته يمل ُأن عته يتأجر أن لوأوصى جائزَي غير ذلك أن والاحر 
لراو النفقة إليه دف . ينفقتك الميت فلأن ءن حج ; لرجل رجا ولوقال )قال( ميراثا فجعلها وصيته 
،مثله آجره وله عنه اجزأن حج فإن ٠ محعلومحة غيس ة أح هده لأن ٠ جائز غير هدا كان ٠ يدقها 

بدلكأوصى إن أنه غيِ • يه يوص لآ أو الميت بذلك أوصى • وارث ض أو وازى تأجر الموسواءكان 
الوالوصية وصية انحاياة لأن . الفضاي مجءن مجثله أجرة عل زاد مجا الإجارة ص يعطى أن ء لوارث 

ج»توا;ث.







فكيفالإملأم حجة وعليه النذر *ذا أن فتنعم جميعا نحالفها غانت قفاك i الذر ويا، نليكنمس 
الأحر،وأوافوا السة بمعى خالفته خالفته ان فقلت ، أحدهمانحالف وأنت قال نحالهفV مما تحتج 

•فال •٠ جمر ابن زيق عن الثوري عن مالر ن معيد أ-محرنا قال الشافعي أجرتا I قال الربيعء أجزنا 
نذره)محاليقضى ان فليكس الإملأم حجة هذه : فقال هذه عن سئل إذ عمر ن عبداث نمل انى 

يايان عنه بمنى الابتداء عل منحا واحد ترك له يكن فلم عليه، وجا عملن نر ولر اك1زهم( 
وبقىالإسلام حجة قضى فازكال الإملأم، حجة وعليه الرحل ينذره الحج ى هذا فنقول بأحدهما 

١^٤احزا ؤإذا ٠ واجب حج وعليه 7محج يتْلوع ولا الذر حجة فهي فحج نذره حجة عليه 
وعلتهتْلوع إذا فكذلك ، الفرض من عليه الواجب *و به مملؤع ما نحعل لأنا المكتوبة الحجة من 

•ذلك بن فرق لا نذر مجن واجب 

انيُوجرب اتحمرة نحب هل لأب 

الأاسفاختلف {ا ش والعمرة الحج وأتموا رر ت وتعال تبارك اش قال ؛ تعال الله رحمه ( الئافص ال ق) 
أجرهالثوري سفيان بان واحتج سالر بن سعيد وقاله تهلئ العمرة المشرقين بعض فقال لعمرة اى 

حهادالحج ا؛ قال وُّام عليه الد صل الد رمول أن الحنفي صالح أبى من اسحق ابن معاوية عن 
ليمحان وهو متقطع هو فقال وسلم؟ عليه ايد صل المى عن هذا مثل اثبت له فقلت تهلؤع(( والعمرة 

استطاعمن الين، حج الناس عل وش  ١٠يقول وجل عز اش أن تْلؤع أ"١١ ز حجتنا فان الحجة به تثبت 
الملمنس أحدا نعلم لي وأنا العمرة انمحاب الحج اتبماب فيه بن الذي الموضع ر يذكر ولر (( سبيلا اليه 
يكونأن (( لش وانمرة الحج وأمموا )I وحل عز اش قول محتمل قد له فقلت ميت ءن العمرة بقضاء أمر 

الصلاةأقيموا  ٠٠تعال كقوله كثثرة مواضع ى ثبوته يثبت واحد موضع ز كان إذا وفرصه معا فرصها 
الصلاةوأفرد الصلاة ع مرة فذكرها (( موقوتا الؤُتثز،كتا؛ا عل كانت الملأة إن  ١٠قال كي (( الزكاة واتوا 
بقضاءأمر أحدا نعلم لا قوللت، ش حجة للتح وليس تثبت أن الزكاة ذل؛، يمنع فلم دوما أخرى مرة 

أنهعنه ثبت، أحدا الملهنح مجن نعلم ولا يقول بأن العمرة أوحب ذن مثالها عليلئؤ إلأ ميت ءن العمرة 
اوجبر فول حجةكان للت، نعال لا فازكان ، قلت تعلوع'ؤا هى ولا ميّت، عن عمرة تقضى لا قال 

ا)قال عليلتح حجة ميت عن تقضى لا وأن تعلؤع هى قال أنه عنه ثبت ابلف من أحدا نعلم لا العمرة 
بعضوقال ٠ في،-ا لحلم إذا را ش والعمرة الحج وأتموا  ١١الأية يتتأول أن أنثه الذهب هذا ذهب ومن 

انيريد إزكان إمحا-؟ا محتمل قول وهذا آ قال ر تركها ش ارخصرط احدا نعلم لا سنة العمرة ت اصحاينا 
ال"أكيدها ؤمحتمل الأممة ر غيره يخالفه ول؛ إمحاب١ا إل ذهب عباس ابن وأن إبماما محتمل الأية 

تكونأن اكوفيؤؤ اش وأسال عندي العلم باهل وأول القران هر ؛ذل١ هوأشبه والذي ( الئافص )قال إيماحا 
استيسرهما أحصرم فإن لته وانمرة الحج وأتموا  ١١فقال الحج مم قر"'اا وجل عر اش فان ، واجمة العمرة 

ّنوسلم عليه اش صل اش رسول وان بمج ان قبل اعتمر وملم عليه اش مل اش رمول وأن (( الهدى مأن 
القرانفغناهر ٠ الحمرة عل عمل زيادة الحج وش ٠ وميقات وحلاق بطؤاف مما والخروج إحرامها 

عيينةان أجرنا ٠ وغيره عباس ابن قومحا ذللن، ومم ، ظاهر دون باؤدن أنه عل دلالة يكن لر إذا أول 









(القافم قال ر يكله أن ثل عليه يغثره احراعا يدحل فلا عمرة أو حج ر لغيرها محرما يكون أن إلا 
i ن العم عا الخبمو دحا أن له ةكان مم حا ٠ أها واذا   U همهدحا فاذا محالسنح الهداف ز دحا

W٠ ، .- ٠م ى W ٠ ٢ م محا حح ب ر ■  ٠٠٠٠ م  ٣

لهليسءذ وفت ز عمرته مرن الخروج ش يعمل لأنه حج يلرمٌ ل؛ ولوقعا الحج عليه يحل ان له فليسءب 
يك*نلآ فعل ولو العمرة عليه يحل ان له .بخن ب بمج إهلاله ولوكان العمرة عمل عل فيه الحج إدحال 

الحجعل العمرة يدحل لر حج 3من المنةكلها ز اعتمر حج ل؛ وص و( رقا فدية عليه ولا بعمرة مهلا 
لنعتهيومئد فاعتمر الأول الفر نفر ؤإن احرها إل أقام ان التبرز أيام احر وهو الح.ج عما يكا حتى 

ينفرول؛ الأول الفر يوم ز مالعمرة اهل ولو ال احّ-ا احروكان ولو عمل للحج عاليه يبق ل لأنه العمرة 
منهوالخروج يكاله إلا منه يخرج فلا الحج عما مرن عما عل معكوف لأنه باطلا إهلاله كان 

الذصل الله رّول منة حلاف وهدا ٠ مرة إلا المنة ر يعنمر لا فقال يئنا حجاز بعص وحالفنا ( ال قر 
دوعل نمها عائثة قعا وحلاف مرتين واحدة سنة * ٢٠واحد نهر ز عانشة اعمر فقد وسلم علته 
تصلحالعمرة إن ! قوله ازكان قوله وأصل الاس وعوام ءنّم اممه رصي وأش عمر واب طالب ابى 

منللعمرة وقت وقت وأي الة؟ من يوم ز إلا بملح لا الذي لحج يا قاسها فيف الة زم 
ماعل العامة وقول ٠ مرارا ثاء وقت أى ز يعمر لر فكيف . نا، وقت أى : قال فان الشهور؟ 

.قيا

بابسمآ>محمحأوصمح

أننز احر حجا عليه الحل م حج أو مجعا بمجنن اها ُءن ؛ تعال اهد رحمه ( الثافم ال قر 
وإكال)قال( غمحْ ولا قضاء ولا فدية ر الثال ر عله فى، ولا واحد غح مهل فهو الحج ثكاب 
قلتفكيف قار قال فإن - بمي مقام ولا رمى ولا حلاق ولا حلواف عليه يبقى لا أن الحج عمل 
منهيخرء أن 'عالة ؤيكون حراما فيه فيدحل ءلّؤاله بعمله ياي أن الحج ل عله كان قيل هذا؟ 

اكمل! وقلنا الحجت^ان ألزمناه فلو يكاله كله ٠من الحر وبعد دون.صض بعضه محءن التحر يوم ُأن حلألأ 
الأحرُءن بخروحك إلا  ١٠٠أحدإحرام من نحرج لا له ولوقلنا بمج، وهومحرم بالإحلال أمرناه ؛حدامحّا 

الحلاققيل ؟ الحج عمل م>ن عليه يبقى ومجا قال فان بعض دون الحج عمل ببعض أنت له قلنا بكاله 
ولامكة ز أو يليك ز أقم له يقال أن حاز هذا حاز ولو يعده لليي انتظارا الحج يكل لا أن فامرناه 
الأحرويقلل واحد بمج عمل إمما فيكون ، للفارن يقال للاحرمضالك تعمل حش حجيلث لأحد تعمل 

الأحرعماس وأكمل أحدءما عمل كل ل؛ فهو : قلنا بالأخر محرما ويثنى لاحدءما يعمل بل قلنا واو 
يلزمهفلم قبل . أحدهما ر نيل بل فلت فان ؟ الأحر ز عنه ّفط مجا  ١٠٠أحدر عليه بمب فكيف 

الثافس(رقال فيه لحول بتجديد إلا غثره ز يدخل لر الأول ءن يخرج ان له حاز إذا الأخر ادا، 
عرفةفاته ك بمج اها اذا يقولون احتلأفا م'إم نعلم د عنه حففلنا وكم؛،»' الخهلاب عمرين وإذاكان 

حراماشم أن الحج يفته لر اذى ى أيدا بمر ب القانت الحج قضى م وحلق وّهم وطاف حراما قم يم 
انهعقناء م وجه مءن روى وقد اعلم واش الخجتين إحدى سقوط إلا يمز لر يمز لر وإذا بمج الحج بعد 
هكذاالع٠رمح ز والقول )قال( الحءن أبى بن الحس وتابعه بمج مهل فهو بمجمحا اهل إذا قال 

١٤٨



وممبطواف خمل أن الحج فاته ر وأمرهم والحلاق والروم وبالصنا بالبيت الهلواف العمرة وعال 
قدالحج فاته ص لأل الحج أنهر غير ز بالحج ;■ل أن ؛جوز لا أنه عل معا يدلان ويقضى وحلاق 

اللأنه  ٠١١حراما يمم ولا بالخلواف إحرامه م بالخروج أمروه أراهم ولا قابل إل حراما يفك أن يقدر 
انفليس عمرة يعمل حجه من حرج إذا انه عل ويدل الحج انهر غتر م نحج محرما يضم ان له محوز 
يضنان حاز ولو بالحج الاهلال فيه خموز وفن ز حجا ابتيا وقد عمرة يصز ولا عمرة صار حجه 
ولروعمرة حج يبنيأ أن يصلح لأنه وعمرة خمج مهلا حجتن فاها ابتدأ محن يكون أن جاز عمرة الحج 

فاما٠ وعمرة خمج مجهل فهو يجتن فاهل ابتي١ إذا انه مرج وصمنه ما إلا عمرة حجه يصير نال لمن نحز 
حجعل حجا مجدحلأ يكون لا أن حال زكل فبن حجا به إهلاله بعد عليه ألحل م خمج أهل من 
الحجيصرف ان ولوحاز • عليه ندحل لر حج عل عمرة فالحل لوابتدأ 'ُا • حج ُع عمرة تكون ولا 

وصرفنا. وعمرة خمج مهلا الحج شهر ز بصرتن آهل ُ>ن مكون حجا العمرة تصرف آن حاز عمرة 
مهلفهو ر ان من الأول القول غم هدا ض شى، .ولا؛جوز "• له ;جوز الدى إل إحرامه 

•ذلك ض عله ثى، ولا بصرة ُهل فهو يصرتن أهل وُن ؛يح 

أوعمرتننحجتن أهل فيمن الخلاف باب 

أهلخمجتنرمحتاْفإذامن ; أحدهما فقال ٠ الناس مجن رحلان وحلاقنا اش رحمه ( القافم )قال 
وأحسس؟إماالاهلأل ابتدأ حن للاحر هورافض ت الأحر وقال • للاحر فهورافض عملها ى ٠ ُ أحد 
أجمعر : قالا  ١١٢١^معا ِا ل حكى قد ١^١^( قال القفا،) وعليه دم الرض ى وعليه : قالا 

مءنالخروج بهد إلا الأحر ل يدحل ان لا؛جوز لأنه الأحر علبه فكآب احدهما فصام يؤمن صيام 
صلأتانيلزمه ول • واحدة صلاة إلا ^•^٠ ل صلأتن ينوى فكثر صلوات فاتته مرج وهكدا • الأول 

مماتهلوعا محلاس اونوى وكيلك قار( ) الأول ر الخروج بعد م إلا الأحر ز يدص لا لأنه • معا 
Vالحج ز هكدا عندهما يكءب م فكتف واإصالآة الصوم ز هكدا هدا فاءذاكان . بسلام بحا يفصل 

إذايلزمها أن أشبه عرفة فاتت إذا عمرة يصيِ الحج أن ز-تمل إن • الحج م قومحا يدعا أن يلزُه،ا نه مع 
الثاءهم()قال يقرلاه ٠ أو أحدهما يفضى قالا وعمرة حج هو يقولا أن لازما ,لحبض الإحرام كان 

إذاالحج عل العمرة يدحا ولا العمرة عل الحج يدحا وعمرة نحج إلا عملن بن يقرن لا قلنا ومدا 
.؛؟؛٦٠ الحمه ز للخر مز ل خ ر حمه فنا عملن. بن نمه لا أن الأصل لأن بالحج بدأ 
.عليه يقي ولا يخالفه لا الخبر فيه حاء ما عل إلا خممه ول! 

لأنا! الخ لأنه إلا اأ الك،'رُم ووجه . منطا هنا واها • النسخ م كدا ٠ ببموز لا لأنه فوله )١( 
.مصححه كتبه . فانثلر • النفي حمر عل العي 

.مصححه كتبه . قعاهر هو . أحدهما عما م أى . عملها نر ا ١ ر 



دالواك

ربرلأن أيه عن عم ن عداش ن ّالم عن الزرى عن عسة ن ّمان أ-محرنا الغاض( ال ق) 
١>،وحل الخحفة ر الثام ا>،  Jr.jالحلقة ذى ص المدينة اءل :ل " تال وسم عله اش صل اش 
ٌنابن أيل وحل * تال وّثم عله الب صل اش رمول أن ليزعمون ت عم ابن تال  ١٠ترن ُن بد 

ذىمن حالوا ان الدية اعل ار تال انه عمر ان عن دبمار بن عبداش ءن انس بن مجالك اخرنا يلمم(( 
مجنغس٠عين الثلاث مزلأ، أمجا : عمر ابن تال ثرن. مجن نحد وأهل الخحفة مجن الثام وأهل الحالمة 
مجرنامحن أيل '٠وتل ت تال وّّلم عليه اض صل اش رٌول أن وأخ؛رت ؤبمم عليه اش صل اش رٌول 
المجدj المدينة أهل ر رجل نام : قال عم ابن ص نافع عن جرج ابن عن صر أضنا يلمم" 

التامأهل وحل الحلقة ذى مجن المدية أهل حل اأ قال ؟ نل أن تأمجرنا أين مجن اش رصول يا ت فقال 
وحل» قال وسم عليه اش صل الني أن ويزعمون •' نانع ل قال  ٠١ترن *ن نحد أهل وبل الححفة ثن 

ابو١•>؟^ قال. جرج عن.ابن -ال( بن ومعبد خالد بن مم واخحمن١ )قال( يلمم٠٠ دن ابن اهل 
علهاص صل الني يريد اراه . اش م i حمت فقال المهل عن سال عبدايك بن جابر سمع الزبثرانه 

أهلراوحل المغرب وأهل الححفة الأخرس والطريق  ٠٠الحلقة ذى ص المدينة أهل :ز  ٠٠يقول وسم 
جابريم h الفاض( )قاد  ٠٠يلمم ر ابن أهل وحل قرن س نحد أهل وحل عرق ذات ر الراق 

•يرن صبر ان قال ٠ الخطاب بن عمر سمع يكون ان بموز وقد ، وسلمٍ عله اش صل النثى عبداش بن 
عمرغبر س يكون أن وخون ، عرف ذات المشرف لأهل وقت انه مرسلا الخه1اب بن عمر عرن يروى 

جريجابن اخرنا ! ذال مال؛ بن معيد اخرنا ، وصم عليه اش صل الني اصحاب محن الخطاب بن 
الغربولأهل 'الحلفه ذا المدينة لأهل وقت وسم عاليه اش صل اش رمول أن عطاء أجرى قال 

المازل.قرن وغبرهم امحن أهل مجن نحدا ململئ، ومجن قرنا نحد ولأهل عرق ذا المشرق ولأهل ابحفة 
•فقلت عطاء فراجعت ! قال جرج ابن عن ّالم بن ومعبد خالد بن مم اخثر؛ا يلمم ابن ولأهل 

سمعناكداك قال ٠ حينئد المشرق آهل يكن ولر عرق ذات يوقت لز زعموا وّّّلم عليه اش صل الني إن 
أحدإل يعزم ول الشرق لأهل ولكن عراق يكن ولر : قال المشرق لأهل أوالعقيق عرق ذات وقت أنه 

بنملم أخثرنا ونه. ومم عليه الن صل الني أن إلا يابى ولكنه ومم عاليه اش صل الني دون 
دانوّثم عله اربّ صل اش رسول يوقت لما ت قال أيه عن ءلاوس ابن عن جربأ ابن ءن • خالد 
قالإلأكا أحبه ولا الفاض( )ثاو عرق ذات الماس فوقت i مجشرق اهل حينئذ يكن ولر عرق 

:قال انه الثعثاء ابى عن دينار عمروبن عن جرج ابن عن خالد ن مم اخثرنا • اعم واش طاوص 
الثقةاخثرنا ٠ عرق ذات قرن بحال الماس فانحذ شينا الشرق لأهل ءبمّلم عله اش صل الني يوقت لر 

وهداالفاض( )قاد المشرق لأهل عرق ذات وقت الخطاب ن عمر أن مثرين ابن عن أيوب عن 
محخااحرم فإن الغافر( )قال والمم القرب ى بقرن نبته عرق وذات ٠ مجرملأ الخطاي، بن عمر عن 

احثرناإل. احب كان العقيق مجن اهلموا ولو • ويلم قرن عل قياما خزبمم ان رجوت الشرق اهل 
ذاالمدينة لأهل ومم عليه اش صل اش رسول وقت : قال ابيه عن طاوس بن عبداش عن منيان 
وممعليه اش صل اش رمول قال م يلمم، ابن ولأهل قرنا بد ولأهل الححفة الثام ولأهل الحيفة 

دوومجن أهاله ومجزكان والعمرة الحج أراد من عيرأهلها من ضا أد ولكرآت لأهالها المواقت هده  ١١



انءب سر ص الممة أضُا • مكة'ا أهل عل ذلك ثاني حتى ينثى، حث ر محل القات 
*عىمثاب الراين ز مّنم عله اش صل اش ص محا اش رصي هماس ان عن ايه عن طاوس 
طااس•ص■ عطا، ء■ ك ي' مم' م■ القاسم ع■ ساء ■ ٢١١سعد  IjjO؛■؛• ادامت ف مفان حدث 

W *ا محا ا W • - ♦ص ٠ م  ٦٢- W  W ذ ب ٠ ِW

الشامولأها الخليفة ذا المدية  1j،S'وٌلم علته اينٌ صل اُلُ رّول وقت ! تال أنه عباص ابن عن 
انر حالي ن م-ام أ-نيدنا ■ أ يل• حث فن ذلك دون و٠نكان قرنا نجد ولأهل يلد ا!،ن للأهل الخحفة 
ياقحتى وبابه باهله الر، لتع قال الواقت ونت لما وملمم عاليه الد صل اش رمؤل أن عطا، عن جرج 

Vأئوا V زكذا بينواكذا إذا : قال و"ءزر عليه اش صل الي أن يبمك أم ; قالت للمواقت، }كذا كذا 
•ادرى لا ت قال 

الموامحتتمرع باب 

تقال طاوص عء' دينار بن عمرو عن همينه بن سفيان اخثرنا قال الشافص أخثرنا قال الري* اخثرنا 
ولاناء أ.ن خاوز بعدما ور أهله ر .rJ الرجل  ١٠هماص ابن نراه أنا الأ القاتل عمرو ثم h را تال 

عباس■ ٣١١راى انه ، ١٢٠١١٢٧١ابى عم* دينار بن ع،رو عن عيينه بن سفيان اخثرنا ٠ محرما إلا الميقات خاوز 
انمرة،ءنأو بالحج الرجل أهل وإذا " ناخذ وثمذا الئانس( )قاد محرم غتر الميقات جاوز من يرد 

وقل-بالرجؤع اعرته إ فكيعِقائل قال فإن ٠ ذلك رجوعه ز محرم فهو ميقاته ال رجع م ميقاته دون 
Vقياسا أو غثره من خثرا أم عباس لأ؛!ن اتباعا ذلك أقلت V ميقاته دون عن ابتارأْ قد إحراما ألزعته 
هوشالش فاذماو،ة : قال فان الة. ُمى ش أنه ففيه عباس لأبن اتاعا هووإزلكن : قالت 

اليم٠ عمرة او حجا اراد لن المواقيت ؤسلم عليه الند صل الند رسول وقت إذ ارأيت • قلت ٠ معناها 
.بل ! قال V  ٠١١.،وانما والطواف البيت بانيان إلا بما لا الميقات عءن محرما يكون أن مأمورا لما المريل• 
يمنآن ^١، قك: بر :؟قال محرم ض أن؛كنن النات بالوع نر له ءاذو;ا أهماْ : ذ 

الميقاتجاوز إذا أفرأيت قلت نم. قال؛ ؟ حراما وبعضه حلالا صفره بعض يكون أن له مادونا 
إلالميقات مح>ن محرما يكون أن ُءن به أمر بما أتى أما • منه فأحرم الميقات إل رجع م بمرم ب أو فأحرم 

لنمهفقل• الميقات بعد إحرام ز دخل إذا ولكنه ل. ت قال V غثره وعمل بالبيت بالطواف بمل أن 
الاحراميبتلى، أن عليه يفيق لا إنه قلت الثافص( قال ر الميقات من إحراما بمبتديء وليس ؛حرامه 

بماأز قد لأنه بإحرامه تقدم وقد إلا الميقات يات فلم أهله من لوأحرم عليه يفيق لا اليقات'لك قبل 
هكذاَكانهدا وإذ١ك١j الحج. وعمال بماِا١اإطواف أن إل الم؛قات عن محرعآ يكون أن عن أعربه 
ااُديك\و محرما الميقات عل أش فد أنه ش هذا مجمى ش إليه رحر م أحرم م القات جاوز الذي 
توجبولا تويه لا والزيادة ياارجو'ء سفرا شسه عل زاد أنه إلا لإحرامه ويعمل يْلوف ان إل محرما 
أهلأولكن،ز الميقات ص7وذ أطه لكان ص أنأت : قال فان تعال. افد نا، إن فدة عله 

مبه أرد ما يفعل الميقات جاوز ص حال أطه جاوز إذا وحاله إحرام ذللدكه سفر قلت V اليقات 
نءم-ِو ذل ن'ل جريج ان ءب سام بن وسعيد خالد بن ملم اخثرنا ( القانر )قال الميقات جاوز 



الألأحاا;هولك■ ، CLL•اذ حتء ئاُه امحتت ثاء • ٠٠٠سه ■ ٠٠اها ثاء ■ ٠٠; طا«م ء• لط؛ 
W َ ت م  -  W ب W -• ِ ٠•ط ّا  ٠ W ٠٠- ى ٠ ء ٠٠٢٠٢• ٢ 

زالواثيت ! فال عطاء ر حرج ا؛ن ص مالر بن وممد حالي ب■ مز أح،ّمنا . ميقاته يعي محرما 
•ناحد وآ-|ذا محرما إلا محاورها ولا ٠^١١ أهل ناء ومجن ورا-آا من أما ثاء ومء■ مواء والعمرة الحج 

أوميقاته من بالحج -ل أن أخطا ومن ; قال عطاء أل حرج زن سالم بن وصعيد حالي ن مر أحب,ِنا 
يفوتهأن أويخثى أوضْ وحع ص به يعذر أم ه محبأن إلا منه غلي٦ا ميقاته إل فليرِ-جم ذلك عمد 
مسلماحبِنا . ثاة اومء الحج ر الدم س ّاريق ما والتي . يرجع ولا دما جوف رجع إن الحج 

الحجانف وقد ويازى ميقاته من بالحج -إ ان يخهليء الذي اران لعطا، فال انه -م؛ج اب■ ء■ 
الذيالدم حشبة يخرج وم . لا ; قال V الحا مءن بالحج  ١٦٠الحرم؛■ ٠٠ذلك ُع ايخرج دما ذ,-ريل 
انوض ينه ُا يقاته إل بالرحؤع امناه ميقاته دون هن اهل مءن تاحذ وب١ذا الفافهم( )قال ت^ريق 

إلالرحؤع يقدرأكل م وإن " دُا يق ;■م ان وارناْ بالرحؤع تامء نز بالبيّنح طاف فإذا بالبيت يطوف 
زمى، وهو دما تاريز ان وامناْ ميقاته دون ثى، إل يخرج بان نامره ل ءاُرا اوتركه بعذر ميقاته 

ريخرج لا أن الإهالآل j يترمه U فأقل فرين القوم ش ولوكان عامدا أ٠كث، إذا يرجع أن ركه 
يلمما أقصى؛توت١ا مءب فيحرم يقصى أن أومتفرقة محمعة يبو:اا أزكانت إل وأحب محرم خى ؛بوت١١ 
مكةوأبعده»ن ببلده وأقربه أقصاه مءن خرم أن إل فأحب واديا وإن'كان مكة هن هوأبعد الذي بلده 

الوضعأو أوالوادي الظهر اسم عليه يقع مما ثال أن ذللش ز يلزمه مجا ناتا الأرص مءن ظهرا و؛نَكان 
•مكة ر أبعد هو الذي بلده إل أقصاه س محرم أن إل وأحب منه ضذ موصعها يعر أن إلا أوالقرية 

منبحرم نقلت القرية ءاامأن وإن والزياحةلأتضر، زاد أو يقينا ا،ليقات من أحرم فقد ثمذا *إنهإذاأ'ى 
عبدعن عيينة بن محميان اخثرنا ٠ دمجا اهراق او رجع الاسم عليه يفع. ما جاوز وإن ٠ الأول القرية 

حشبيده قاحذ عرق ذات ميقات ُأنر بمرم آن يريد رجلا جبثر بن سعيد رأى قال الحزرى الكريم 
(رقالالأول عرق ذات هذه ت قال م ا،لقابر به وأتى الوادي به وقطع اليتزت مرن أحرجه 

محتاطان ال واحب متاحيا ا،لواقبنح حاذى إذا بالحج اهل المواقيت وجه غير مءن برا او محرا ملك ومءن 
دماأوأهراق فرجع جاوزها كمءن كان المواقيت جاوز بعدما أها أنه عر فان > ذاك وراء مءن فيحرم 
مءنت قال انه ءهلا،ٍ عن جريج ا؛ءن عن حالي رن مر أخثرنا قال الشافعي أحبِنا قال الريع احثرنا 
سلكو.ءن ناحذ وآأذا الفاءهم( قال ر المواقيت حاذى إذا احرم المواقيت جهة غبر مءن برا او محرا محلك 
زقرن ر أرف وذُلك ثنيةكلى يا'أى أن قبل وذلك • قرن مرب بالحج أهاب والسراة جد اهاب مرب كداء 
حاذىإذا المواقيت. جهة غير مءن جاء مءن أن-ل عطاء فال ما ذلك وجاع قرن والى وأعل جد 

عاغز وأسدها معنى أوضحها وصلم علبه اله صل الني ءن المواقيت ز طاؤك وحديت الواقين، 
آتولكاب لاهلهرذ هرن  ١١ومحلم عليه افه صل الني ءن قال م المواقيت عاى أتى ٍأنه وذاك دونه. 
حجايريد بالمدينة لوم اوشاميا عراقيا إن فيه بينا وكان  IIاوعمرة حجا اراد ثر■ اهله■ غر م■ ءنا-ن 

المدينةأهاب :ل قوله وإن يلمز عيناته اينرذكان ،-ب جاء لو 'دنا وإن الحلقة ذا يقاته عمةكان أو 
بهممرون ميقات وأول طريقهم الحليفة ذو ويكون لأدهم *ن يخرجون لأ!-٦٢ هو إنما الحليفة ذى دن 

بهممرون ميقات وأول طريقهم والححفة بلائهم مءن يخرجون 'لآ-م  ٠١الححفة مءب التام وأهاب  ١١وقوله 
لأزمواِض جد أهاب فف قوله وكذلك حرا يم أن إلا >يقهم النلثفة ذو ولا المدينة ليت 
■بقرن ممرون ائمان جد أهاب أن احر معنى وغيه به ممرون ٠يقات إول وكذلك بلده ُ>ن حار؟ ُ~ام واحد 

١٥٢



هيممن تام؛ا را؛ امحن غور لأهل يلمم عبقان وانحا يلمم أتوا أن يكلفوا ل؛ طريقهم كانت  ٧٠
المديةأهل عل لوكان أنه وذلك أعم راش ك ما غثر الخدخ ى نحون ولا ( قال) طريقهم 

*نابن اهل ورجع الحلقة ذكا اد ابن من لجموا الحلقة ذى ر حلوا أن الحج فارادوا أيزكانوا 
معقولالحديث ى وهوعوحود أعم واش قالت ما معناه واكن • يلمان إل الحج ُما أرادوا ان المدينة 

(٠عمرة أو حجا أراد ممن  ١١وقوله وصمت ءا ا( عنيا أى ولكل"آت  ١١قوله ى الحدث ى ومعقول نبه 
البقاتنجاوز عمرة ولا حجا يريد لا علض أى محن ، عمرةأو حجا يريد علم أز دن ُوابت خن 

الدينأهله ميقات يكون ميقاته'لك ذاك وكان سدوله حيد محن بالحج هل أويعتمر أن؛ح له دا بم 
بقولهوسم عليه اش صل الد رمول أر مض وهذا ف منه انشأوا حين أوإلعمرة ا-ني يريدون محنه انناوا 

أىات ولكل  ١١قوله ومض عمرة ولا حجا يريد لا الميقات جاوز هدا لأن  ٠٠عمرة أو حجا أراد ممن )ا 
دونوهوممن فأراد المواقينا جاوز بعدما اوالعمرة الحج أراد إمما فهذْ  ١٠أوعمرة حجا أراد ممن علتآن 

أهلهو٠٣نك١ن ١١وسر عله اض صل التي لقول المواقيت حم-له ز داحل وهو وأراده المنصوبة المواقيت 
مالكأ-حثرنا ، المواقيت حملة فهدا  ١٠مكة أهل عل ذلك يأل حتى يننيء حيث ثمن المواقيت دون 
حجايرد ل؛ كيقانه مر أنه أعم واض عندنا وهدا الئافبمى( قال ) المع من اهل أنه عمر ابن ناغ'ءن عن 
ولرمنها فأهل الإهلال له بدا م غبرها أو مكة مجأن المع جاء أو محنه هل ١٠المع من له بدا م عمرة ولا 

أهلبعض فلوأن ، المواقبنح ز ومم عليه اش صل الني •من الحديث وهوروى الحلقة ذى إل يرجمن 
عمرةولا حجا يريد لا كيلك  ١٦ّ.حرج م عمرة ولا حجا يريد لا عامدا لحاجته اإهلا;اف أى المدينة 
نمعيد أحرنا • يرجع ولر ذلك موصعه مءن أهل العمرة أو بالحج ثط ان له بدا م الحرم ارب قض 

إلانحاوزه فلا مصر أهل بمقات المش ر إذا : قال أنه أبيه ءب ءلاوس ابن عءن جرج ان ّالمٍص 
مكةمريد الواقيت عل المم؛ مر فإن I طاوس تال تال جريج ان عن سال؛ ن سعيد اخترنا ن محرما 

.جمر حى يخكها 

عمرةولا مثآ إرادة لخثر مكة دخول باب 

قولهاى ١( وأمنا للناس البيت جعلنا وإذا  ٠٠وجل عز اض ثال تعال اض رحمه القاءهم( )قال 
اليهيعودون ؤيئويون إليه ١^٣ يثوب الموصع العرب زكلأم المثابة آ الئافص رقال I( الجود والركع  ١١

إليهنحتمعءن ؤيثوبون الاجناء جم* فالمثابة • إليه اجتمع, إليه ثاب يقال وقد ، منه الذهاب بعد 
•الين يذكر نوفل ابن ورقة قال رآ، ومحبتيئين محنه ذهابم بعد راجمين 

إلهنحب القباركلها ذا، لا >ا 
المري;زهير ن حداش وقال 

٠١•ّآامتأا  ٠٠وأصلها المساج ر محرفة ولعلها ٠ نقعل بدون المسح ى كدا الخ يمها ! قوله )١( 
.مصححه كتبه ولتحرزرالعبارة 

ثمادة فى اللسان وفى . بيدنا الق الأم نح حميع ز كدا ، نوفل ابن ورقة قال ; قوله )٢( 
.مصححه كتبه . منا البثن لن فاننلر ، ءإالب لأبى البيت أن وب 

٥٣



وآخرأولون مم ويلحق لندم بكرتثيب برحت ٍذا
سآما . أعل واش يض حولهم" س الناس ويتخهلف آمنا -مءا جملناأنا ب.روا آو " وجل ءز اش يزال 
زجالااتوك الخح الناس ز |اوأذن خلله لإبراهم وقال حولهم ر اختطاف -تءك لا إب ءار 

ذ/العز م ص أ;ض ر ض فت الغاض( )قال عمق" فح صامامح*نكل ؛>/، 
أجم!اش هماي » صحة نمام المقام عل وقف ، اللام 'عله ابراهمم V■؛ آُر  ١١■وت'ُال تإه اش ان 

فهودعوته بعد المن حج غن . الماء وأرحام الرحال أءالأب لهحنىسيى زاتءاب اش« دام 
ااطّءعل وش اأ وحل م اش وقال <ا لملث ربنا داعي لمك  ٠٠يقولون وازاْ ر وواثاْ دعوته امءاب مل 

عل. الأحمر ور ما وحل عز اش دلالةكاب ذلك فكان . الأية مسلأو إله اّتناع من المت، حج 
طهراان وإّمممل إبرام إل وعهدنا ٠ وحل عز اش وتال > بإحرام المن ايان ال مندوبون الناس ان 

(الغاض قاد ) ٠ إلم نموى الناس ر افثدة فاحعل ٠ وتال الجود٠ والركع والعاكفن للْلاثفتتى ير 
ب-يق سلمة ا؛يى عن يد أى ابن عن وروى ت قال بالإحرام الحرم إمحان إل به ندبوا يا فكان 

يا IIقتال ٠ الملائكة أصوات ال الوحشة فشكا طاطاه الخنة س تعالآدم اش أهبط لما  IIتال أ)ه الرحمن 
فافعلفاته بمكة ينا ل فان اذهب ولكن ادم يا #خطبتك فقال ء الملاثكة؟ حس أم لا مال رب 

مفازةبينما وما قرية قدم كل مصع يتخطى فاقل ٠ عرني حول يفعلون الملأتكة رأبت ما نحو حوله 
أمحرناعام« بالفى قبلك المن هذا حججنا لقد ادم يا حجك ير )I فقالوا بالردم ؛ ٢٠الملائكة فلقيته 

فقالتالملائكة فلفه آدم حج : قال غثره أو القرش ا؛نكعبا محمد عن لبيد أبى ابن عن عيينة زن 
وروى■ قال تعالكا اض ثاء وهوإن الغاض( )قال عام بالفى نلك حججنا لقد آدم يا سكلئ، بر 

محجوزالن؛بترنكانوا ان ومحمط الثافم^( ١ستادهرةال ى يثك، كان عيينة ن وصفيان سلمة ربى عن 
حاءانه الخالية الأم ولا الميثن من احد عن لنا محك وب ، حفاة ومشوا له اءذلاُا مشوا الخرم اتوا فإذا 
حربى إلا حراما إلا عالمناْ مكة وسم عليه اش صل ٍاش رصول يدخل ولر حراما إلا قْل البيت أحد 

قالواعنيأتا من ّممعناْ س وبان حراما إلا الحرم يدخل لا أن همادْ ر تعال اش منة إن قلنا فب١دا الفتح 
تعالاش وأن وصمنs بما إلا قالوْ أحسبرم ولا ٢ قال ر عمرة أو نح محرما يأتيه البيت يار أن ندر فن 

اشثاء إن ، الحرام الجد لتدحلن بالحق الرؤيا رسوله الله صدق لقد را فقال الحرم دخول وجه ذكر 
اشرخصة وعل الأمن ور للنسك دخوله وجه عل فدل قال( ) (( وضرن رءوسكم محلفن آمنن 

البلدانمجن وغبرها مكة يدخل س بن الفرق عل دلالة فيه وان المك عن فيه وعفوه لحرب ار 
بلها منتابآ دخلها مجن بأن تنفرد مكة وإن بإحرام تدخل لا لأنما تنوى البلدان جميع ان وذلك 

لمنافعإياها مدخله ومجن للحْلا؛ن رحص من أصحابنا مجن أن إلا الفاض( )قال بإحرام إلا يدحلها 
انتيابكس«بمكة هؤلاء انتياب أن إل القول هذا عليه محمل مجا أحن ورأبت لنمه والكسب أهلها 

مماليكحهلابي|مكانوا ولعل ، فبما الْيميرن يثبإون فكانوا متصل كثير متتابع ذلك وأن . تبرر انتياب لا 
بفرضليس ما عنه مضل ماسنا المملوك عل الحج فرض فاذاكان ، بالمسك التشاغل لهم غيرمجاذون 

لهمالرخصة كانت وإن ، مثله غيرهم ى ليس الذي المعر هذا ففيم عبيدا فازكانوا b لمك اص 
بالداتمثبيه دخولهم أن محمعون التثرروأيم ولا المك نحد ليس مكة دخول ر نمدهم أن لمعنى 

مصححه•كتبه ياقوت *ّهجم ز كدا ، بمكة جمح بى إل ينب مد ، بالفتح ؛ الردم )٢( 

١٠٤



jض لأنه محرا إلا دخاب أهف،ممكأن.نمفرءلأ ياي الر،  Uli. الرحمة له هكدالكث ركان 
محرمافدخل استأذن ظو الدخول بدائم وليس أهله زور أو يأتي الربد نأمجا ٠ العنين من واحد 
مكةدخل ومرن ٠ ذك عنه به بقط أنه وصم، الذي المعى يفيه فعل لر وان . ال أحب كان 

الكظ١بمل V وصفت، ما عل دل ما ; ثاثل تال فان ، إحرام بمر يدخلها أن يأس فلا الخرب خاثفا 
فأذن ٠١الهدى من امتير محا أحمرم فان )I ومال تارك اش تال فيل V وأبز قال فان . والسنان 

نحرملا أن الحرب خاف إن أول نحرم لر من فكان ٠ الحرب لخوف نحلوا أن عمرة أو نحج لاإمحرسمن 
فانللحرب، مجرم عثر الفتح عام ١شصلاشعليهوطر رمول ودخلها إحرامه، عن يخرج محرم عن 

اغزفضلا، ضىاحراعه؟مل: ان وحرب إحرامإعدو دخلهابض عااس4إنا فهل ائل; نال ن
أصلهأنمنثاءلم؛مراحرامفراكان عكة دخوله فأما يعل، فلم ترك أو فامحد. وحه بكل وحب ما 

لفضلتاركا كان فركه محلا دخلها فليا فرض غم اصله كان وعمرته الأسلأم حجة قضى إذا يدخلها 
نذرأو الأملأم لحجة علميه؛نياما فرصا إذاكان فأما . يقضيه فلا حال بكل فرصا أصله يك■ م وأعر 
أنيتهليع لا الذي الوقت بلؤغ ز أو مولإ بعد عنه يقضى أو يقضيه أن بد لا إياه فركه نذره 

تركدفعه، عل يقدر لا اوأمر ّلءلان مءن خانقا دخلها ذت عندي ونحوز . المركب عل فيه يتمك 
•قال من الدنين، ومن •، اعم وافه له بجز لمإ مإ يخفه لر وإن ٠٠والى العلواف ى خافه إذا الإحرام 

هماسوابن اكاض( )دل محرم غع ُكة دخل عم ان بأن واحتج إ"مام بض يدخل أن باس لا 
صلالني وان محرم غثي القح عام دخلها وملم عليه اش صل اإّى بان واحح وصفنا مجا ومعه يخالفه 

قيلوملم، عليه اش صل الني مدخل عل اقيس قال فان ٠ محارا وصفنا دخلهاّؤا ومل عليه اش 
محالفةالخرب لأن ، لا ; قال فان ؟ بالحرب وسلم عليه اش صل الني إحمار عل أفمميسإ ; له 

محايما وبجع *وصع ف يبجا تفرق لا ، كانت حيث الحرب فى أفعل وهكذا : قتل ٠ لمرها 
اخر•

ايع انمرة مق1ت إب 

الإسلامحجة عنه أحزأت قرن ومن واحد والحج العمرْ ومثقات : اش رحمه ( )قال
يفتحآن وين بينه ما له فذك حجة علها يدخل أن له بدا م بعمرة أهل ومجن المآن دم وعليه وعمرته 

يمووفلا الإحرام، ٠>، يخرجه الدى العمل ز دخل فقد باليت الهلواف افتح فإذا باليت الهلواف 
مقيماليس إحرام عل إحراما يدخل فلا قبله، إحرام من الخروج يتكل ول؛ إحرام ى يدخل أن له 

محرمايه ا؛كن( اغع عب فإدمحل الهلواف ز أخد فإذا ٠ العلم أهل مجن وغثرْ ءعلا» قول وهذا عليه، 
يل-خلم بالعمرة مفردا يكون أن له وكيهوكان ; قاتل قال فإن لركه، فدية ولا قضاؤه عليه يكن وب 

ثاءإن له وقيل صوم ولا صلاة ى بجوز لا وهذا ، إحرامهامن يخرج ل؛ لأنه : قيل V حجا عللها 
اشصل الني عل فنزل ٠ القضاء ينتفلرون وملم عليه اش صل اقه رسول وأصحاب عانشة أهلت : ائته 

معهايكن ل؛ بان معتمرة فكانت ٍ، صرة إحرامه بجعل أن هدى معه يكن ب فأمرمن القفاء وملم عليه 
وسلمعليه الله صل اش رسول أمرها الحج ورهقها عمرما من الإحلال وبن بيلما انحيص حال فنا هدى 

الءلوافيفتح لر ما العمرة عل الحج يدخل قلنا فحذا قارنة، فكان ففعلن، الحج عالها تدخل أن 



؟صومن ى أو تمرنا أن صلأتن ز عدا أمجوز مل حائز ثال ياذا والعمرة الخم ثران لن وذكرت 
أنأراد م ;الحج ولوأهل ( اكا؛هم )قال ينه أنت تفرق عا ين حمم يبموزأن فلا مل • لا ! قال فان 

فلاله ذلك يكن لر وإذا ، له ذلك ليس ت يمول عنه وحفظت لقيت من أكز فان عمرة عليه يحل 
الةإذاكات فكيف ؛ ١١قائل قاو فان الفاض( )قال فديت ولا ففا، س انمرة ترك فى عليه ثى، 
أكرإحراما زاد فامما انمرة عل الحج ألحل إذا أنه ى و؛فزقان الأخر ى أحدْما يدحل سكان أنما 

وإنكانَيوهذا الحج إُحرام من أش إحراما زاد الحج عل انمرة ألحل فإذا . افرة إحرام مءن 
حجةأعلم ولا ، منه موأسد ما يماس لأنه الأحر عل قياما يكون أن أحدهما كنم يفرق فليس وصفت 

عنيروى وتد ٠ لمت ممن عنه حمت عمن أحفظ الذي أنه من وصفت مجا إلا هذا بن لفرق اى 
أمشيء فيه ومحلم عليه اش صل الد رمحول أصحاب مجن أحد عن يثبت هل أدرى ولا • التابعن مض 

فلامجممرا يكوو لا أن رأى ومجن ، يثت وليس محه الق رصي طالب أى ن عل عن روى قد فانه لا 
الحجعل انمرة يدحل ان له راى ومن لركها ثيء ولا علبه هدى ولا الإملأم عمرة من عنه نبمزى 
أنثاالحج إل بمكة أقام م بممرة الرجل أهل وإذا ٠ وعمرته الإسلام حجة مءن عنه حزى أن رأى 

وقدالحرم مجن خرج إذا ثا* موًع ى ُن اضرة أنثا اضرة أراد م بالحج أهل وإذا مكة مجن الحج 
Uقاتل. قال فان ، ال.واملمم يرجعوا أن الآئق أهل اهركاهلأل بمكة عامها أقام إذا أجدهما 
ح|لونامرهم م يعمرة معه وّام عليه النم صل التم رسول اصحاب عامة اهل قتل ١ وصفت ف؛ا الحجة 

حلافاهذا ى أعلم ولر هذا عل قياما قبلها حج إذا انمرة فكانت مكة من مجن إل جهوا تر إذا لحج ١١
اىُن الرحمن عبد وملم عليه النم صل امرالني قد : قائل قال فان لمته، ممن عنه حفظت احد مجن 

،نافلة التنعمم مجن وعمرنما مجكة مجن بالحع فاهلت عمرة إحرامها فع١ثشةكان التنعم من عائشة يعمر ;كر 
لرفان ، عنه محزيء فذلك الخرم خارج ُن هل؛صرة ومن ، وصفنا ،١١ عندناحجة هذا ى فليت 

رجوعهش وهومحرم مجيقاته إل رجع الواجبة عمرته فكانت بمكة أقام م ع،"رة أو بمج قبلها دخل يكن 
محزئةعليه الواجبة عمرته فكانت دما أهراق يفعل لر وإن محرما ميقاته حاء إذا عليه ثيء ولا ذلك 

بالستيهلوف حى الحل إل يخرج ب إذا أنه أحدهما ، قولان ففت؛ا مكة مجن ;عمرة هل ومحن ، عنه 
يطوفم الحرم محن خارجا انمرة ;تللثه فيلي يخرج أن عليه وكان حلالا يكن ب واحلروة و;اكفا 

وإن، دمجا اهراق حلق وإنكان ، حالق يم نر إن ، عليه قيء ولا يقصر آو وبملق وبعي مدها 
محلقاو ؤيقصر ويمص بهلوف م الحرم محن خارجا يلي ان وعليه ضرته فهومجمد النساء اصاب كان 

انمرةلهذه الحرم محن خروجه وإمما مستأنفة بعمرة أفسدها إذا انمرة هذْ يفضى م دنة وينحر 
لوآهلوليه آعبر والق حا أشبه الأول والقول ٠ لها دما وحريق عمرة هده أن الأخر والهول • اشدة 

منعنه وأجزأت اجليقات لركه دما أهراق ميقاته إل يرجم ول( محرما مكة لحل ؛ك<ن ول( مكة ص بمج 
مؤيانمرة عمل وجميع عرفة وذلك الحرم غثر ش الحج ء،اد لأن مكة *ن الحج الإسلام حجة 

اديمح بل ان للريمل ومْ ■ ويمادْ يلها ض ب ص يجدا ان يملح فا^ الحِم ز الوقف 
بمضيأن له أحب، ولكن عليه فدية فلا فعل وإن بموضعه يقم و 'ل؛لدم يرجع ك •■.بقاته ر عمرة 

،الشرط جواب أين وانظر . النسخ j .كذا اخ إذاكات فكيف : قاز قال فإن ; قوله )١( 
مصححه.كتبه فحرر. ٠ نقما أو تحريفا العبارة ز ولعل 

1ْا











جعفرأى عن دبمار بن عمرو عن ممان أمحرنا زعفران، يا ليس محرمة وهى المشبعات العمفرات 
ما! فقال محرم وهو مضر-من ثوبن جعفر بن عبداش عل الخطاب بن عمر أبصر : قال عل ز محمد 
عمر.فكت ٠ الستة يعلمنا ا احد احال ما I عنه اش رصي طالب أبى بن عل فقال V الثياب هده 

الثابمن الرأة تلبس U باب 

ثابالرأة تلس لا ت يقول ّءاُه أنه جابر الزم■ما أبى عن جربمح ابن عن ّالم ن سمد أجرنا 
أبيهعن ماد عن الزهري ءن مفيان أجرنا ، ًلثبا المعصفر ارى ولا ، العصفرة الثياب وتلبس الْليبا 
الماءنفى كان ١-•بما عانثة عن صفية أخثرته حش الخفن يقهلعن أن أحرمن إذا الماء بقى أ'هكان 

والحضنالراويل تلمى واطلرأه ؛ الحضن ا،لرأة تقطع لا القافر( فال ر عنه فانلمى . ضلعءن لا أن 
عنمانا بن ممد أجرنا • هداكالرجل j ولمت الرجل، صرورةكفرورة غثر مءن والخالوالديع 

فلبا((حضن ووجد نعلن محي لآ »من ءه اش رض عل فىكاب : فال عهناء عن جرح ابن 
اح<رنا. ٠فليقيها« فيه وليس ; قال انهكتابه؟ اشك ما : قال عل؟ اتتبمن؛انهكت١ب ت قلت 
•ثللسيا ّراويل أو نان وله إزار له يكن / من ت تال أنه عطاء عن جريج ابن ص 'ال! ن مبد 

ابنحدث ر ذلك لأن ، يقعلعا ان ايى القافر( )فال الخفان يفطم لا ! 1ّلم بن معيد قال 
الأخرعل أحا-هءا زيادة ولمس ، حافظ صادق وكلاهما ، عباس ابن حدث ش يكن م وإن عمر، 

عنهيود فلم أداه وإما عنه مكن وإما ، يوله فلم فيه شك وإما عنه عزب إما ا الأجر يولم ب شبا 
منأكر أقاويل م ، والسنة ، ندعه أنا يئنا ما إلا نقول كله و-ردا ، اختلافا العاني هذه لبعض 

ماقاما . ويفرقان اللمس ى محتمعان انحرمن وا،لرأة الرجل أن عل تدل العلم أهل ماز عنه حفظت 
مصبوغااو؛ا يلبص ب وإذا ، ورص ولا بزعفران مصبوغا رو؛ا ُنإا واحد يلمس فلا فته محتمعان 
الطيبمجن ذلك غيرِ أو العنبر أو المك أو الورد بماء الثوب فصبغ ، طبب لأما ورس ولا بزعفران 

لونله مما ذلك كان ن يلبسانه لا أن ، ١١أول طيباكان يعد اومحا ، مثله أو الورس من هوأطيب الذي 
وردماء أخذ ولو . أورطب حاف والثوب نوحا طيبة رائحة له كانت إذا . له ؛كأن ل أو لثوب ار 

انحرمجانيلبسه لي الثوب ر طيب أعر لأنه أومبلول حاف والثوب محنه توحد رائحته فكان عويا يه فصمغ 
أوأوصياع نفوح ٢ ١ ى غمى لو وكذلك انحرمان يلبسه لي يبيض حتى زعفران له لوصعد وكذلك، 

شمهاللمحرم كره الق اإر؛احين، من اوشجا الفارّص او العر.ل الرجاز له عمر لو وكذلك ذإكا غير 
فإذاانحرم يشمه لا طيبا كان ما كل إل يفلر ان هذا وجاع • انحرمان يلبه لي مائه ز فغمص 

ولاللمحرم محوز فلا الثوب فيه غمس م مطبوخا او كان نيئا استخرج وجه باى ماؤه استخرج 

ذلكيقع مجا وكثثرا ٠ الناصية أن(( ٠ ع الرز بانيان • المسخ حمع ر كذا ، لا؛لبانه أن ( )١ 
.أن(( ب)اينصّب، لا من لغة عل جريا يكن لي إن "المساح محريمؤ من ولعله . الكتاب ذا هز 

ماكرة فشبه > الرش المضح واصل ن رائمحته تفؤح العليب محن صرب . بالفتح ; المضوح )٢( 
شكذا ، العلبب مجن صرب ، كسحاب والقيا۶ ، اللسان ش كذا . بالرئح طيبه ُءن يفوح 

.مصححه كتبه • القاميص 

٢٤١١٢الأم 



•ثلرمحانا ولا طبا مد لا الذي الأرض نبات ؤن سمه وانحرمة للمحرم محرز مما ومحاكان ه لبللمحرئ 
مثلالريح الطي-ثح ا،لاكول النبات مجن أوعاكان . وما  ١٠والبثاوالقيصوم والنيح والضؤو الإذحر 
وانال أحب انحرماذكان توقاه فلو الثوب فيه فغصءى حالما ماز■ فعمر والتفاح والفرحا الأترج 

الممبئالثوب معا ويلمسان القفازين يلبسان ولا يبرقعان لا أن ز ومحتمعان عليا-؛ا فدية فلا اه لب
والزعفرانبالورس الممبؤغ ض يمه م ان عل دلالة هذا وش . مشم غر أو كان مشما بالعصفر 

٠بطب ليس والعصفر محليثا كان تما امما ولكأن تبثا منم نر حليبا يكن ؛ إذا اللون وأن للونه 
إنعبي،ا فدية ولا . وغره ومواد عصفر محن شهره نجاكل واكره البياض ا يلبان معا فٍا احب والدي 

الأحب كان البياض ولبا ذلك ركا ولو حليب بغير صباغ وكل المشق ويلبان الهليب غر ا لب
فيذهبالخاهل يراه » الخطاب ين عمر قال فيا يه قدى الذي أمجا ، به يفتدى ولا به يفتدى الذي 

حنبه الفلز ياء ان فاحاف به يفتدى لا الذي وأما ، I( بالهليب المصبؤخ فيلبس واحد الصبم ان ال 
العانأفيزك ٠ محتمعان يه المقتدى وغر يه فالمقتيى وصفت كا كان وإن وهذا ; ياحرامجه مستحقا يزلث 
يقرإ أنه محيل مجءر رأى العالم عليه ينكر فم الخامل رأى وإذا ٠ ياحرامه مستحقا العم حهل »و عند 

مصبوغاثويا لبى مجن رأى اإعالم فلأنا رأبت قد ; الخاهل فيقول المالم عند حاثز وهذا إلا الخاهل 
وهىوتلبها تقهلعها ولا الخفن لبس لها مكون .الرجل المرأةتفارق م ن ذلك علميه ينكر فلم وصحبه 

ولاهذا س واحد س ياكز الخفان ور . والراويل والمنار الديع ض لها ان تبل س _!، جد 
زأمهj الرحاب وإحرام وجهها ش إحرامها مكون الرجل المرأة وتفارق ممح، ي أذ لها أحب 

يارزةكانت إذا للمرأة ويكون للمرأة ذللئ، يكون ولا صرورة غتر ر كله وجهه تغهليه للرجل مكون 
عنونحامه رامها فوق س ا ي١rم:، اوغترذلك حارها اوبض حذا:اا ترض ان الناس س م رثي 

عنّالم ن معيد أضنا تنشب أن لها يكون وجهها-ولأ عل مجتجافياكالز وجهها تغش حش وجهها 
عنربلا وما فلت - به تضرب ولا جلبا:آا ص ءل7اا تدل، تال هماس ان ص عطاء ص جريح ان 

عليه فتضرب تعتليه لا فقال الخلمباب س حدها عل مجا ال انار محم . المراة جلبب ادكأ فاقار V به 
لأولاولأتسمب تقلبه ولا . ميولا هو ي وجهها عل تسدله ولكن عبيا يبقى ■>، ٨١١فد-للئ، وجهها 
ثو:ؤانحرئ المرأة كل-ل ، نال أيه عن ءلاوس ابن، م، جريج ابن عن، ّالم ؛٠:، سمل• أنمن١ • تعْكه 

شأولا جخا تغش ولا فوق إل أمقل م>ن الثوب نرتم ولا الئاءهم( )قاد تنقب ولا وجهها عل 
ويزالمار يثبت مما وجهها من شعرها قصاصر يل مما علميه إلا المار لنط يتممالأ إلا جهها وص 

للرحليكون الاحتارولا لها ويكون الشعر انكشغ، الشعرففعل قصاص عل لووصه المار لأن الشعر 
لهيكون ولا الكعبن ص أسنيا ويقعلعيها فيلبها نعلاأن محي لا أن إلا الخفن ض له يكون ولا التعم-بمإ 
٢١١الوشي رقثق ويلمان لها ذللئ، ويكون شأ مجنه فطم ولا فتلبسه إزارا محي لا أن إلا راول اض 

صبغوكل بالدر والممبوغ بعلبب ليس المدر لأن بالدر والم؛وغكله وغليتله القملن ودقيق والعصب 
بزعفرانوب ولوصبم كالصبغ وكان يلباه ل فيه رمحه فبقى طب الثوب اصاب وإذا ٠ الهليب علءا 

ض،اواحدا أصاب إذا وكان غره أو لبس لهلول الثوب ص أوالورس الزعفران ريح فذهب أوورس 

مالبقاء موشيا ماش وينج يصغ م عرلها يعمحمب ممنية روي • فسكون بقح العصب! )١( 
.صغ ياحذه لر أبيض عصب 



ظوغلاكانس،ا واحدا محرك لر اصاما إذا الآ، وإزكان افرم له ل؛ ر وان ئبنأ رمحه حرك الل، 
إذالسهيا سع ان رحوت يغلا ل؛ وإن شيء مما النفس ى يبقى لا أن وأحرى وأحءنر إل أحب 

غلبض الريح ذهب فان الريب ذهاب بالغي أردتا وإمما بنجمرى يس المساء لأن هكذا كانا 
ممه إن محازكان الورس او الزعفران مه شيئا الثياب عن يلص لا أن اعره ولوكان محنى ان رحوت 
ذلكى •وجودا والورس الزعفران إذاكان ه يليلا ان أعر إنما ولكي غلان بعد ه لبمحز لر ذهب 
بعدثوب صبغ لو وكيلك ( ثال ) تحب واش الخر ز ذلك محن موجود ثلت وما  ٢١٠أءزر واش فيه الخبز 

ولولبسها له كان ريح والورص للزعفران فلهر ب ا،لاء مها إذا فكانا أومواد در والورم الزعفران 
مسولو يبها لر الورس او الزعفران ريح ر ثيء لها ينلهر الماء مها إذا والورم الزعفران كان 

صلأممن لأنه إزاره عليه اخرم ويعقد يغل حتى ه لبللمحرم ؛خؤ ا الثوب بعغءذ ورص أو زعفران 
ولكنعليه رداءه يعقد ولا ورائه *ن اإذيل؛ز٠ يعقد م ذيلن ياتزر ولا معقودا كان مجا والإزار • الإزار 

لهليس  sZJiمما نيئا لبس فان منشورا الرداء إذاكان ّراوطه أوز إزاره ش ثاء إن ردائه ينرز يغرز 
ثلمرفةرأسه امحرم ف فان . مواء وكشره له ه لبوتلل أفتدي • لبه له محوز لا انه عالمإ ذاكرأ لبه 
منرأصه انحرم يعهب ولا الفدية ه تلبأن لها ليم مجا لبت أو المرأه انتفت أو عالما ذاكرا عن 
ععئاءعن حرج ابن ر ؛ iU-س معيد أحبرنا . لثاما ذلك خ م وإن افتدى فعل فان ضAا ولا علة 
٠فدية فلا رة صرو س لواه إذا I قال برئ من او وره ص ِ* يهلنه عل الثوب يلوى اخرم ز قال انه 

بالبيتيسعى عمر ان رأيت فال ءلاوس حجبرص ين هثام عن حرج ا^ ر م -ا م سعيد أنمنا 
ينعبداض أن أحبره نافعا ان أمية بن إماعتا عن مالي ابن معتد أحبرنا ٠ بثوب بعلنه عل حزم وقل 

Iقال حندب بن ملم عن مال؛ بن صعيد أحبرنا إزاره عل ًلرفيه غرز إنما عليه الثوب عقد يكن ب صر 
فقال(( محرم وأنا أعقده م وراى من ثويى ؤلري بن احالف لإ قال معه وأنا عمر ان يال رجل جاء 

مبالثوب يترنح أن للمحرم كره أنه ءهلاء عن حر؛ج ان عن معيد أحبرنا ا( ثيثا تعفد لا ا) عبداش 
انجريج ا؛>ن :عن سعيد ا"ضنا • يفتد م صروره مأن فعل فان . صرورة مجن إلا ورائه مآن ء؛لرفيه يعقد 

عءنسعيد أحبرنا ٠ م " الحبل انزء أا فقال ابرف جبل محتزمجا رحلا رأى وسلم عليه اش صل ادنٌ رسول 
ءبومالته بدك باك لا نم : فقال V رأسه عل الكتل محعل : انحرم ر عمياء عن جريج ام 

انباس لا الثافهمر( قال ر سعراكثيزا تكفن انمابة لا ; فقال V رامه انحرم 7اا يعصب العمابة 
ولا. وهركارداء لباما ه يلبل ما ذلك وغبر والفرو والراويل القميص^ عليه ويطرح اخرم يرتدي 

المنسالثان ب محك* م مجا الخاص ص* فه ٠ اج محا غء ود ٥ غء وناص ناثمه ٠ انح. مغا ان ماص 
٠ر ب ٠ ي  ٠ ٠ ٠ب ٠ ١ ر ٠م ٠ب ٠ ر. ءم ٠ رء ١  ٠٠ . ذ W ٠ ا ٠ 

ذهاL-1 ل ما الثاب مء* ١^٠ راوللسو محال عطاء ع*  yxjح اد' عر* سعد احا'زا ٠ ليا ع.* 
W  • ب ٠ •ِ ٠• W • W •  W ١ ر \f - ب ١٠٠

هوإنما ت لر وئ يلبسه ان ا يامحللمحرم بالمثز يرى لا أنهكال عه1اء ع.* حريج ابن عن معيد احثرنا 
يلمىال باسا يرى لا كان انه عطاء م* حريج ابن ع* اظنه الربيع قال صالي ؛?ن سعتي احثرنا ٠ محيرة 

رهالعمدا تقمص إذا يفتدى كيا افتدى عمدا عليه زره فان عليه يزره ُالم ماجا ر رم حن١ 
يرىلا كان أنه عملل، عن جريج ابن عن مجالي بن معيد أحمرنا الغاض( )؛ال ناحد وحذا الغاض( 

■مصححه كتبه وحرر. > وانفلر ن المح ز كدا الخ موجود قلت وما قوله: )١( 
القاموس.ز ٧ الأسود. أو الأحمر هوالهليلمان ; الماج )٢( 

١٦٣



واعابه باس فلا العصفر أعا ا القاهى رقال رمحه محي لر ما باسا للمحرم والزعفران العصفر بدرس 
سال؛ن معيد أخبرنا ، افتدى لسه وان انجرم يلبه فاد راثحته ظهرت اا-اء ه مإذا فاذاكان الزعفران 

ج١ءترااذ عائثة عند كنا قالت أما شيبة بنت صفية عن ملم بن الخن خبرف قال جرج ابن عن 
تلمسلا أما حلفت فلانة ابش اسإن أم يا فقالت ممدك ض الداريقال محي بي ناء ر امرآة 
معيدأخبرنا  ١١كله حليك نت لبإلا عليك تقم الومنثن أم إن لها  ١١عائشة فقالت الموسم ل "^١١ 
المرأةنمح أن المنة س ; قالا دينار ن وعبدك عيية بن عبدك أخيه عن حميدة بن مّى عن 

ان)قال( لها أحب وكيلك القاض( )؛ال عفا وش  ٢١نحرمرولا الحناء ٠>، بثيء الإحرام عند يا-ياا 
فديةعلييا أرى لا فال بالحناء يدما لومسحت وأما تفتدى أن رأيت يدبأا عل ولفت امحرمة اختفبت 
الأممد, الكحاعن سألوه ناما أن حرج ابن عن ّالم ن سعيد أخبرنا ٠ زينة ابتداء لأنه وأكرهه، 

ز؛الوعبادة محتم أيام هى وإنما زينة لأنه أكرهه قال محليب فيه ليم اليتم، ■امحرمة للمرأة 
إزكانولكن فدية ملمما واحد عاى اعلم فلا فعلا فان الرحل ي منه أشد المرأة ي والكحل القاض( 

ابنعن ناقم عن مومى ين أيوب عن حرج ابن عن سعيد أخبرنا ، افتدى به اكتحل بب به 
،رمد إذا ؛أىكحل امحرم يكتحل ! قال وأنه ، المبراقلمارا عينيه أآطر-في وهومحرم رمد إذا أنه عمر 

.القائل عمر ابن .، رما عثر ومن ، بق كتحل ب ما 

للمحرموالسيف النهلمة لبس اب 

عليعضها فعقد سيورا ل حعل ولو المنهلقة انجرم يلبس • تعال الد رحمه ا القاقى ال قر 
.الصحف ويتنكب عليه فدية ولا خوف س اليهل الحرم ويتقلد يفره إ بعض 

للاحرامالطيب، باب< 

بنم ما عن دينار ن عمرو عن حمينة بن سفيان أخبرنا قال الشافعي أخبرنا قال الريع أحبرنا 
ا(والهلب الماء إلا علتكم حرم ما اكم حل فقد الحمرة رميم إذا  ٠٠الخلماب ين عمر قال قال عبداس 

١١وسلم عليه الته صل الند رسول طيبت ر)انا عائشة قالت قال لآ ما عم' دينار بء' عمرو عب' سفيان اخبرنا 
القاسمن الرحمءن عبد عرل مالك اخّرنا ٠ تتبع أن أحق وماز عليه اش صل اش رمول ومنة ساع قال 
قبلولحله محرم أن قبل لإحرامه وملم عليه الند صل الند رصول اطيب رركنت قالت عائشة ءت أييه ع* 
١١٦يد;وبسطت عائئة ّءحت قال اييه عن القاصم ن الر>ممن عبد عءن ّفيان اخبرنا |ا يالبيت يطوف ان 

يهوهماان قثا ولحله احرم حبن لإحرامه هاتن يدي وسا،ا علته الند صل الند رسول طيبتا أنا  ١١تقول 
وملمعليه النص صل النص رسول طيبتح  ١١قالمتح عائثة ءت عروة عن الزهري ءن صفيان أخب'ِنا  ١١بالبيت 

وكتنا• غفل وهى " المزني محتمر  ٠٠فى ووق ٠ يدنا الي الأم نخ ز كدا عفا وهى ث فوله )١( 
.كتبهفانظر ٠ عبيا ءالآ*مة لا (( عفا ناقة  IIالعرب قول صن الخطاب مرن  ١٦•■اثر لا الق الغفل ان هناك 

.مصححه



عروةن مال ص عسة ن صفيان أخرنا ا( الين طوف أن قل ولخله أحرم حن لخرمه هاتى مدى 
لهافنلت (( ولحل، لحرعه وصالم علبه الد صل الق، رصول طيت تقول عائثة سمعت يقول أبى سمعت ؛ل 
صفيانأخرنا عى إلا الحدث هذا هشام روى ما ماز وقال  ٠١الطيب ياطيب n فقالت ؟ الهليب ياي 

قالطب وييص رأيت را قالت عانثة عن الأصول ءن إبراهكر ءن الساب ن عهلاء عن عيينة بن 
ينعمر عآن جريج ابن عن مال؛ ن صعيد أخرنا ا( ثلاث يعد وصلم عليه اش محل الت، رصول مفارق 
صلالل4 رصول طيبت  ٠١قالت أ-اا عائشة عن يخران وعروة محمد بز اكاصم أنه عروة ن عداش 

سممأنم ءجالآن ن محمد عن صفيان أخرنا (١ والإحرام للحل الوداع حجة ى ييدى وّام عليه اش 
ينحءن عء■ صام ين صعيد أخرنا والذربرة بالك راُ احراعه عند أبى طيبت تقول صعد ينل عائثة 

القافي()قال الخالية مءن الرب رآ؛ ،لثا رأسه عل وأن محرما عباس ابن رأت قال أنه أبثه عن ليد 
ومحمرغالبة الهلبب ص■ خد مجا ياطب احراع،، قز الرجل يمملثب ان باس لا ت فنقول ناخد و-مداكله 

قيااطيب ص■ ماءت مما التطيب ل ازاة عل باس ولا التزعفر من الرحل عنه محا إلا وعمهما 
قياا،لراة وتقصر الرجل وخلق ٠ الخفية جمرة يرميان بعدما يفعلا أن ءل7اما باس لا وكذلك الاحرام 
وكذلك. الحازن ل وصنم علياء اش مجل اش رصول طيب مأن وصفنا محا فيه والحجة ، باليت الطواف 

ليَعليه وفاوه . له مباج وهو حلالا الطب وابتدأ أحرم لأنه الطيب من وغثرْ بالجمر باس لا 
أوَكثِفا نيئا الطثِح مءن ض أحرم إذا ولكنه غره أو دهنا الطيب إزكان وكذلك ، له منه ؛ابتداء 

لطثيا الاَ سمى ما وكل . افتدى ، له ينبغى لا بأنه غثرجاهل لخرُته وهوذاكر جدْ أوأمسه بثيه 
وانَكان. غره أو لدوا، يشرب أو ليوكل يتخذ إمما ءا'كولأ مجا'كان وكل وغرها الأفاويه محءن الحال هذْ 

وماوالدارصيق والنجيل المصذكا مثل وذك ونمه ، ؛ا'كله باس فلا الطب ي ويملح الريح طيب 
امثهوما والاذخر والقيصوم الشيح محتل الأرض نبات من حهلب او معلوف "كل وكذلك « هدا امبه 
والرخان. دهن ولا بطيئا ليس لأنه ، عليه فدية فلا جسده با، فلطخ اودقه ا'كاا، او صمه فان ، هذا 

إذاطيب عندي حا رب ر"اا وما طيبا طيباكان فبقى حن بالريا الأدهان مجن طيب وما ١ طتب عناى 
الللمنفعة يريب إمما بقليب البنفسج وليس النئوش واليان والكاذي والخرى الزنبق *ثل طيبا بقى 

والدهنالرمحان امحرم ايثم : صثل أنه جابر الزببرعن أبى عن جريج ابن عن سعتي أحرنا ، للطب 
(طيبا)قالإلا والياسمن الورد أرى مجا قال جريج ا؛ن ءن معيد أخرنا لا؛ : فقال ؟ والهلب 

ىأُر له يبقى لا يابسا نيئا منه بيده مس وإن افتدى بدنه من بثيء الطيب رطب من اخرم ُس وُا 
الشم،مرن الطيب من أثر مما خاصة الشم من يفتدى وإمما الفدية عليه أر ولي له ميحكرهته له ولا يده 
ريحوجد او الطمتا ريح فوحد به مر او فاطال، عينار ال جلس وان للتطيب العليصا غاية لأن 

فيهعليه فدية لا وصمتج جافاكانَعا الكعبة خلوق مس وإن فدية عليه يكن لي أوبممرة مُلبة الكعبة 
أوعليم انتضح وإن افتدى رطبا الحلوق مس وإن الركن وكذك بدنه ى رمحه يبقى ولا يوثر لا لأنه 

•اللسان ى كذا • وراك مسث من ينكب ، الطب من صرب ، بالفم — ; الك )١( 
.اللسان ز الخاثر.كذا الطلاء ، بالفم — الرب )٢( 
كبز كذا ، بالطيب محلوط أى ، منشوش ; ودهن وغذى طيب أى  ١٢٢— ت رب رم 

.مصححه كته ٠ اللغة 















وملمعليه اش صل الني عل بالصلاة ذلك ائركإل ش تعال اش  jLإن وسلم عليه اش صل الني 
أ-حيرناثاو الريع اخثرنا • أحب عا بعدها ل ويا يال ما أعمم ذلك فان المار ص' ويتعوذ الحنة 

عنثان بن حزممة ن •مارة م زائدة ن محمد ن صالء عء■ محمل برن إبراهم احثرنا قال الشافعي 
واصتعفاهوالحنة رصوانه تعال اش صال تلبيته من قرء إذا كان أنه وسلم عليه اش صل الني عء* ايه 

يصلان الملبية هن مغ إذا يامجر محمدكان بن القاسم ان محمّد بن إبراهمم احّرنا ٠ المار مم* برحمته 
٠وسلم عليه الله صل الني محمد عل 

ايفي الامتئناء باب 

مروّام عليه اممه صل الله رسول أن أيه عن عروة بن هثام عن سغبان أجرنا اكافهم( )قال 
محلأن واشرمحلى »حجي لهافقال ثاكية إني فقالت الخج؟(( تريدين ٠أما الز؛محفقال بت بضاعة 

إذانتش هل عائثة ل قالت ثاو أيه عن عروة بن هشام عن سميان أجرنا ا( حبش حث 
فهوالحجبرت فان عمدت وله أردت الحج اللهم ا، قل ■' فقاك V أفول ماذا لها فقلت V حججت 

وسلمعليه النه صل الني عن عروة حديث ولويت الثافس( )قال عمرة((فهي محاص جش وإن 
وّامعلب افص صل ائته رسول عن ثبت ما حلاف عندي محل لا لأنه غثره إل أعدم لم لاستثناء اش 

أوختلآمحال ذهاب أو محرصن بعدوأو محمر من الستش غبمر محالفا المتشر يكون أن فيه الحجة وكان 
الوصعز حل البلؤغ عن صعق أو محال ذهاب أو أومحرض بعدو فحبس امازط إذا وكان توان أو عدد 

حجةمحج لر يكون ان إلا عليه قضاء ولا بلائه ال وانصرف غير_ْ ولأكفارة هدى بلا فيه جس الذي 
محاعل يكون أن إلا بشرط يامر ب وسلم عليه اذٌ صل الله رسول أن فيه الحجة وكانت فيحجها الأسلأم 

إنبالشرط وجهأمحرها وكان بالشرط أمحرت أما مض ز يوافقه عائشة عن عروة حديث وكان به يأمر 
الالوصول ال ّبيالآ ووحدن الحج عن حابس جض إن يقول أن عمرة فهي الحج عرل جس 
حديثيثبت ب ومآن • أعز وافه علبه كفارة ولا قضاء لا أنه قولها ز موحودأ وكان عمرة فهي البيت 
إزكانت تقول لاما عائشة حدث ش بمج ان احتمل وملم عليه الق صل الش ءن لانقعناعص عروة 
انابتدأت إذا ولوكات الثبت ال بالوصول إلا محل تره لر باما أستدل وقال . عمرةفهي وإلا حج 

وذهبسواء وغبره الاشتراط ان ال وذهب به أمرته البثن ال وصول بغر محل ان له رأت بشرط تأمره 
بمملأنه والظاهر ب. الخلل بن عمر عن روى م عمرة بعمل حل إذا القضاء الحام عل أن ال 

فلايشترط ولي اشترط من ببن والخثع بالقضاء امره إذ عاثشة حلاف عليه يدخل ان هدا قال فيمن 
عمرقول ال ذهب عائشة حلاف احد حري ولو ٠ فيه تعال انته استجر مما وهذا مجض للشرظ كون 
وليسالشرط ايهنال ال يذهب أصحابنا وبعض وحدى، يقصر أو ومحلق هى ؤيبملؤف الحج فاتب فيمن 

ا-نيز الأّثناء عن سأله أنه شهاب ابن عن مالك أجرنا أحففله، عال ئيء إل ؛ ١١إ؛ْلاله ل يذهب 
جعلهوالصيد واإ3ليب المساء فأصاب عمرة أو ج من فحل به رجل فسل الأستساء أبطل ومن ، فأنكره 

.واننلر را أحفظه قال شء إل  ١١بعضها ول . المسخ بعض ل كذا ٠ أحفظه عال فيء إل ( ١ ) 
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أحرماذكان ، حجا ينشي م بالت يطؤف حى حراما يمد وأن أصاب ف،ا الكفارة عليه وجمل مجمدا 
•بعرة احرم إزكان ن عمجرة او بج 

باسرالإحمار باب 

مناستيسر فا آحمرم فان ش والعمرة الخج وأمموا را وحل عز الق تال اش رحمه ( الفافم ال قر 
مجنعنه حفغك ممن أص تم ( القافس قال ) الأية ا( محله الهدى يبلغ حى رءوسكم تحلفوا ولا الهدى 

فحالومحلم عليه اممه صل الني احصر حن بالحديبية نزلت الأية هده ان ش تحالفا بالضر ^ ٠١١اهل 
الولآيصل حلالا ورجع وحلق نحربالحديبيه وسب عليه الله صل الله رّمول وان لبيت ١ وبن بينه المثمكون 

أزلاايامحم الدعزوحل أمر أن وفياعرالأبة ومحنذكرنمنه وحده ان عفبن عئان إلا ه أصحيابولا البيت 
وحلااذاذاامعز مامحاوقال بفدية اذىءنرا،ه كازبه محلهوا.رهومجن الهدى يبلغ حتى بمقوا 

أء،امأنلأيكونءلانحمروافه سه بعدهايثبا ومج((الأية الهدى اصشرمجن ا-نيفا ال العمرة بممتع فن 
والدي)تال( ذكرأمجره بعد الإحرام ي وذكرتراص قضاء يذكرعليه ذعاللم الله لأن قفاء بعدو 
احاديمممجتوامحلى، ى علمنا قد انا وذلك الأية ظاير من ذكرت بما ثبيه ا،لغازى اهل احبار ل اعمل 

اشرسول اعتمر م ؛امح،امم يعرفون رحال الحديبية عام وملم عليه اش محل الد رسول مع كان قد ان 
ولوعلمته مال ولا نفس ى صرورة غتر من ؛الحديبية بعضهم وتحلق القضية عمرة وملم عليه اش محل 

عنتحلفوا ومجا عنه يتخلفوا لا أن تعال انته ثاء ان وّاتم عليه الند محل الند رسول لأمرهم القضاء لنمهم 
أحمرمن بعض تحك من ومحقت وما الغازي أهل أحم تواطؤ وش وسام عله اش صل الله رسول أمر 

الهدىنحر مما فا . الحرم ش هو مجا ومنه ، الحل ر محو مجا محنه الأرض ر مؤضع والحديبية بالحديبية. 
عزاش فأنزل الثجرة تحت>، فيه بؤيع الدى وّام علبه الله محل اش رسول مججد وفيه الحل ش عندنا 
بعدوأحمر من فنقول نقول كله فبرن.ا الشجرة« تحت يئايعونك اذ الومحنن عن اش رصي لقد ١' وحل 
شسبعة امزلئ فان ٠ شاة يدبج مجا وأقل ٠ هديا ذم أو ونحر حرم أو كان حا ش بمس حيث حل 
قاما. فدمحوها ذمحها قبل ُنرا حصصهم لهم ووهب أحدهم أو ،٠^١١ معا أحرجوا أحزأ-1ح■ بهمْ أو بينة 

منحرج إذا بعدو انحصر عل قضاء ولا  ٢٠٦تحز-ولا له فهي م~آا حمصهم لهم وهب ك ذحها إن 
علفكانوا ينصرف ان قبإ العدو زال م محاله والعدو إحرامه مءز حرب فان علته قائم والحمر إحرامه 
ولوبالإحلال يعجلوا لا أن أحببت البيت عن أوزوالهم لهم العدو باذن البيت ال الوصول مجءن رجاه 
زمتوانيا أو كان مجا وجه لأي متأنيا انحصر أقام ولو تعال اش ثاء إن لهم جاز ونتذ1روا ول به عجلوا 

عجرةن فىكُب نزلت الأذى فدية لأن افتدى ففعله الفدية فيه عليه مما ثى، ال فاحتاج الإحلال 
أعلم.والله قيل « محلهV الهدى يبلغ محي الحديبية ش وجاب عز الله قول ما قار فار فان محمر. وهو 

فانالحا ش نحر وصام عليه الش صل الله رسول لأل نحرم الوصه هذ.ا ش محله ال عل ل فتي المنة اما 
f البدن ش وجاب عز انه قار فقد قال  II  العتيق البيت إل محلهاII  عندينحرها ان عل فدر إذا ذاك قيا

يباحأ؛ى بن ءْلاء • نم ! قتل ■؛ انحصِِهدى ش أحد حالفك فهل قال فان محلها فهو العتيق البيت 
وإنءْلا، وسمر ذاك رددت ئيء فبأي قال فان الحرم ل نحر وّاتم عليه الله صل النبي أن يزعم كان 
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ممنوغيره الهدى محل أن ال ، ر يدهون وضره عطاء تلت ؟ الغازي أهل عن بخبرك شبيه منقيا كان 
أنذكرهم عن وصفت لما فيه ننحر الخرم الهدى يبلغ حض مرض ولا يعدو انحصر محل لا يقول حالفنا 

؛٢١م : تك V تلت ما يبن قيء من فهل فال فان الخرم. ش إلا بحر ن؛ ومر عله الق صل الني 
أنعل يدل والقران عنه أجزأ فقد فيه نحر وان حال بكل الهدى منتبمى الخرم ن وزعمنا زعموا إذا 

))هموجل عز اش قال قلت ؟ ذلك واين I تال فان الحرم يلغ ل؛ وّام عله افص صل الني هدى 
وجلعز اش فان فاثل قال فان ا( محله يبلم أن مجعكوفا والهدى الحرا؟ المسجد عن وصدوكم الدينكمروا 

أحمركاحيث نحره أحصر إذا يكون ان يشبه ههنا بمحله اعلم الق قلت محله(( الهدى يبغ الحى يقول 
انحصر; فقال الناص مض وحالفنا ، وامع عربي وهوكلأم الحرم الإحصار غير ز ومحله وصفت 

وسلمعليه اش صل الني عمرة ; وقال الاحترام. من الخروج ولها القضاء وعنيا مواء والمرض بالعير 
وعمرةالقفيه عمرة نمى أما ترى ألا ، حا أحصر الش عمرته قضاء حصره يعد اعتمر الق 

صغمجا اقتفين، ; قول فهي وامع العرب ان ملإن ! القول هدا قال من لبعض فقيل ؟ القصاص 
محال) ل وجب وإن أبلغه أن على غب لا ومجا ل غب مما متت ٌا فبمت ى صغ *ا واقتمصن، بى 

وجايعز الته أن القضية وعمرة القصاص عمرة سمين، إمما أبما هدا من إليه نذهب، والدي 
زافتدكر ! قال عليه وجي، ذللئح أن عل لا مجنعوه علهمّعا فيحل وسلم عليه النم صل لرسوله اقتصن 

الرجل قول فهدا فقال ( القافص قال ر ؛ ٣١١٠١٥٤عن سفيان أحير؛ا ، مم ؛ فقلن، ؟ شيأ ذللئ، 
المنةعليه تدل ومجا المغازى أهل وأحبار القران دلالة لولا ؛ارملث، قوله أن زعمنا مجا قلتؤ قوله، يلزمجى 

أنز حديثا فيه أمتدين، أث ولا فقلت، ، بينا حديثا فيه تسند ولن المنة من ذكرينج مجا سمعت، قد فقال 
علمتحما دفع ل فكان أجارهم فحا عندك وإمما القضية عمرة لها يقال وملم عليه إلي صل الني عمرة 

العراهل ,صض عند ُ؛واءلئا معروفا كان إذا يكن ونإ الأفراد عل فبت مما مسندا حديثا فيه قم ولر 
الحديثةشهد مءن ر مضّنحلم، انه عرن لفص للئ، يكن لر ، مدا عنه دفحلئؤ ل يكن ب فان ، ؛الغازي 

علفادلش الخواب هدا يقفض ما فقال القضية عمرة عن لم وسعليه اش صل الني اصحاب من 
اعتدىذن قصاص والحرمامحن، الحرام بالمهر الحرام المهر ١؛ وجل عز النم قال قلت القران ُأن الدلالة 
!اقصاص  IIقال وجل عز اش ان حجتي محن قال عليكم(( اعتدى مجا ممثل عليه فاعدوا عليكم 

القصاصله لرن مح_، وإزكان القصاص إن له فقلت، الفاض( )قال بواج—، يكون إمما والقصاص 
والخروح IIوجل عز النم قال قلته ؟ ذللثؤ عل دل وما قال يقتص أن عليه واجا القصاص فليس 

!قال ١ مقو أن له وحير يقتص أن له ماح أو جرحه ممن يقتص أن جؤح مجن عل أفواج—إ (( قصاص 
مابمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى محن )I وجل عز اش قال له وقلن، يقتمى أن له وماح يهفو أن له 

ولرعلينا اعتدى ما بمثل عليه متدى ان لنا كان علينا اعتدى مجشمكا معتديا فلوان علكم(( اعتدى 
محاهدقال وما وصفن، مجا عل ؛دللئ، فهدا فقلتؤ وصمتؤ ما عل ذلل؛، قال نفصل أن علينا واجا يكن 

.فحرر ٠ تحريف او نقصر الكلام وى « المخ ز كدا • الهدى محل أن إل ؛ قوله ( ١ ) 
محرفة(( إذا  IIتكن لر إن ، المرط جواب أبن وانغلر • المح ز كدا ، الخ زعموا إذا ت قوله )٢( 

.مصححه كتبه • وحرر (( إذ  IIعن 
.مصححه كتبه . وحرر ، وانظر ٠ الحدث بقية بذكر ل( المح جمع ش كذا )٣( 
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JA  أنعل دلالة فيه وليت نه ردوه الذي الشهر مش ز عليم فيحل منم أنمه وجل عز اش أن
خراالواجب وغثر غيه الواجب درك وإنما أعلم وافد النسك شاء جهة ص■ عليه واجبا كان رإد■>وله 

أنله كان محوصه ز أحمر وِ إ نقال اواجِا ليس أنه ر وصفنا ما مثا عل الخردل ون 
قريباكانالانصراف عل أن له كان اضرافه بعل أعن فإذا ونحل فيه احمر الذي ر يرجع 

قريبااذاكان له أحب اى غثر . نط نحرم لر عادكمن احرامه همن بالخروج أعرته إذا أنى إلا بعيدا _أو 
وإزكانبانه بالقرب ذلك ز له واختياري البيت ر عنه صد ما إل يما حتى يرجع أن بعيدا أو 

،أجرا أعظم بعد من الراجع وإزكان المعى ;-أذا أكز وحشة فيه اإرجوعك١ن فزك مباحا له ارجؤع 
وكانالخلاق له ؛كأن إ العدو يزول حش نحلق وب فدبح وينصرف ونحل ونحلق يذبح آن له نحت ولو 

محرتقول وهدا ٠ تعال النه ثاء إن الذبح ر ُاجور وهو محموز غثر محار حتى نحا ل 'لأنه الأيام عليه 
الإحلالأول والحلاق الحلاق قبل إحلاله ِم قال وعن ٠ بالحلاق إلا انحرم احالآل يكاذ لا يقول 

عتعلوعاعافه فد هدى ومحعه احمر ولو وجهه عل ممضى ان لبح إذا عليه ر ءٍوليحا فقد ذبح إذا قال 
بالحديبيةهديه وسر عليه الله صل الله رّّول ذبح ز ذغه غله الإحصار نبل عليه جبا وا أو به 

الهدى؛العدركازكدلك دونه فحل محنعه بالبيت نحل ان عليه وإذاكان ، نحمر ان قبل اوجبه وفد 
هدىمجءن نحمر أن قبل وجب ما محوي لإحصاره الهدى وعليه حص حب لتره له يكون أن اول 

أنله كان معه ;كن فلم ذلك فوره ز هدى عليه وجب ولو النافر( )قال حال بكاب عليه وجب 
ذهبإذا به ليبعث هديه احر ولو له ذللثs كان ذلك قبل عليه وجب ولوكان مكانه ويدنحه يشتس؛ه 

عليهوجب بعدما فورهكتاحارْ يعد وتأخره . فوره ر عليه نحب لم ئى، لأنه . إل أحب الحمركان 
مجاوجه باى ملكه أو له وهب ولو . وحل وذحه هديا مكانه اثزى معه هدى ولا أحمر ولو ( ال ق) 

أحصروقد ؟ردى معسرا أو مكانه هديا نحد ولر هديا يشرى لأن مومحرا فإزكان . عنه أجزأ فينحه كان 
عليقدر لر فإذا عليه يقدر مما يازى بان مأمور أنه والأخر > ى --٦١ إلا جا لا أحدهما ٠ قولان ففت١ا 
إذاويذبح مكانه نحل قال هزا قال ومحن ، عليه قدر إذا به يأتي أن عليه وكان عليه مما جرج نى، 
(ل قا ) يقدر حب ذيح يندر لر وإن  ١٢إلا يذب آن نحز نر بمكة الذبح يكون أن عل قدر فإن • قدر 

الطعامكانك٠ءننحد د فإن . اوصثام إمحلعام هديا نحد ل إذا نحزنه ويقال . هدى إلا لا ويقال 
كانهذا أى أدى قدر وإذا ؤلعاما ولا هديا نحد لم كمن كان الصيام عل يقدر لآ ؤان الهدى. نحد لر 

•دراهم الشاة له تقوم الصوم وعليه له مال لا والعبد الخ^ ق محبيه له اذن قد عبد احمر وإن ٠ عليه 
احدهما. قولن من واحد الصوم قبل إحلاله ز والقول يوما مجد دكا يصوم م • طعاما لدراهم ام 

ربالخروج ام إذا لأنه بالماس اضها والأول يصوم حتى جاب آ والإحر ٠ الصوم مل جل ان 
وإذاموصع كل ز جزئه والصوم للصوم الخوف عل بالمقام يؤمر لا ان اثبه للخوف وارجؤع إلإحرام 
ومحلمعليه اش صل الند رمحول -م احصر الذي ُشركنكالعدو بعدو عددكثر او امراه او رجا احمر 

إلاالفال ترك فم لأن الأنمراف ض -كنكان i أو قتالهم عل قوة -م فكانت وأصحابه الحديبية عام 
الفروإزكان لهم ذلك ائِت عمم ارجوع لسب الطر وإزكان ؛القتال يتدءواان او لضِ از 

الانصرافاخزت ُثءنكبن سمو حمروا ا وإذا • واكدية السلاح ود قتالهم اخِت قتالاهم للمسلبآذ 
إحصانالإحصاربالمسلمءن أن زعمنح فكيف قار قال الإحصارفإن س الإحلال بعد حال بكا ع-ام 

ذكرتعال ايذه ثاء إن له قبل V بمثزكن أحصر إنما ومحلم عليه الند صل الله رمحمول إذكان امحرم به نحا 
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الشركز لليي المعنى وكان مسلم دون بكإز إحصارا مه يخصص د مهللقا بالعدو الإحصان اش 
فكانعدوه ينال ما اخرم من العدو ينال أن حوفا الإحرام م1ن الخروج انحصر يه أحل الذي الحاصر 
احبرنا; به إحرامه من يخرج بان عذر للمحرم الحال'كان برذْ "كان من ان السنة نص ز معقولا 
صنعناالبت عن صددت ان I نقال معتمرا الفتنة ز مكة ال حرج أنه عم ابن عن ُايع ص مجاللمد 

اشصل الق رمحول مجم أ-حإلنا أحللنا'ي يعي ( الفافم قال ) وملم عليه الذ صل الق رمول مم صنعنا كا 
الزبيراين بمكة انماكان لأنه وصفت الذي المعي مثل ى هذا صر ابمن وقول ، الحديبية عام وملم عليه 

أحصرمن حال فهوش الناس مار ز ينال أن بمنعوْ ب إن أوحافهم منعوه إن أنم فرأى الثام وأيل 
يكنب محلوا أن ى لهم ياذنوا أن عل الأمان ؤ\ءطوهوم غيرهم أو بمثركن أحمر وإن محل أن له فكان 

الانصرافلهم فيكون غدرهم ويعرف بامانه يوثق لا ممن يكونوا آن إلا محمرين وكانواكغير الرجؤع لهم 
آوقلل حعل عل فيحل يدخل أن يعد،آءهلوْ يآمجانه يوثق ممن ولوكانوا ، الإحلال يعد هكدإ إذاكانوا 

اكرْوإف الإحرام ُن الخروج به لهم بمل الإحصار ز عذرا لهم لأن ب بملوم ان ار لم ، كتع 
عبيمذللي حرم ما ولوفعلوا الصغار مجمم ^ ١١ظثركن لأن  ٢١١ئيء أحد مسلم مجن مشرك ينال أن 

البيتمن منعه من للمحصرثتال ومباح اموام من المشركن وهوا ما علهم بمرم لا  ١٢٢^وازكريته 
نقاتلهمالأمرين فعل قد وملم عليه اٍلنه صل الق رمول لأن عمم الانصراف له ومباح المشركن من 

غرمذالئ، ى عليه يكن م شلها أنسية دواب وأصاب وجرح فنتل انحصر ولوقاتلهم مم وانصرف 
بنهو لن الصيد ولوَكان ، ثيثا لهم يضمن ولر بمتله حزاه بملكونه صيدا لهم فأصاب قاتلهم ولو 

حرببدار ليت مكة لأن نلمالن وصنه بمثله حزاه فآصايه يقاتلهم لا ممن المسلمن من نلهرانيم 
لالرأس فدية جعل الله لأن مكانه ثاء إن بمثله اضرم جزاه لغيرماللد الوحش ولوكان ٠ فثأا ما محاح 
الدصل الله رمول ونحر مكانه ز الهدى وجعل كعبا -٠١ وسلم عليه النه صل الد رمول ومر مكانه 

أنولو'كرهت الوصول حال غير الإحمار حال فيكون مكانه ز تهلوعا الهدى من محاق مجا وملم عليه 
فأرادوابعدو قوم ولوأحصر عنه يقضى فلا حدث عليه محدث لأن إلا ذلك أ'كره ل الثبت ال يوصله 

أجمرواالدى الموصع أوز بمكة مقيمن بعدوغير قوم ولوأحصر بأما اربدلك م قاتلوم م الإحلال 
،إل أحب ولوزادكان ثلاثا أياما ينصرف أن أر لر مكانه ى ويأنمم انصرافهم يؤمل انحرم فكان مه 
يريدونوقدير مغب العدو انصراف معنى لأن ذللث له حاز ثلاثا يم ولر إحلاله يعد انصرف ولو 

يالحديبيةوّّام عليه التٌ محل الني منام كان وامما ينصرفون م يريدونه ولا ينصرفون لا م الانصراف 
أنالعدورأين غير عل ؤلريق للحاج وكان مكة دون بعدو قوم ولوأحمر ، ومهادنلمم المثركن مراسلة 
اليصلوا أن ^١ يامنون وم الإحلال ز رحصة لهم يكن و؛ يما يأمنون إزكانوا الهلريف تلك يسلكوا 

محوفلأنه البحر بجب يلزمهم لر ، برا لا محرا ما يأمنون الي ْلرينهم كانت فان ويقدروا البثن 
لهموأJدان٦مك١ن أموالهم ز عليه •^قادرين وكانوا برا طريقهم وإزكان إل أحب ولوفعلواكان تلف 

وكانوايبعد برا طريقهم بعدوفازكان محمرين البيت ال الوصول عل قادرين غير كانوا إذا محلوا ان 
محلواأن لهم يكن لر محرمون وهم ثفومم الحج وكان والأبدان بالأموال البيت ال الوصول عل قادز؛>ن 

،فانغلر ، الناخ دن تحريفا العبارة ى ولّل ، الشح ز كدا الخ المشركين لأن I قوله )١( 
.مصححه وحرركتبه 
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عليمأن ف «اامو . ^١^٠١ ٥١١الخج مجن الإحلال أول لأن . والروم وبانمفا ;البت يهلوفوا حتى 
يعدومنه ممّوخيون م 'لأن عاو-_م ألحبمو إعادة لا انه احدهما ٠ قوين من واحد تم عنيليت وأما الإعادة 

الصحيحوم ألحج لفوت هدى وءلميم نال هدا ن'ل ومءن ٠ الد-واف عءن قدروا مما عبيم مما حاءوا وقد 
صارواإذا عدو يغير أحمر ممن الخح فاته وهمكمءن وهديا حجا [ ^٦٠أن الثا؛ى والقول ■ لقياس اف 

وحلاقومص ;هلواف •٢^١ عرفة قنعوا وا وأحص مكة إل وصالوا ول وحه ولهدا البيت ال الوصول إل 
وغممحرما أفز من أقبل إن ، انحص المش ومواء نلها المسالة ز كالقول هدا ص القول وكان وذبح 
عأنممكة محصر فهوكالغريب عرفه ء' ممكه المخمح أحصر وان ٠ عزكا محب مجا يل عل محب المخمج 
ولامأم قباب أش المص محاب'كالقول ز والقول ٠ ومحلأن ويعان وبموفان يذمحان عرفة 

أومما خرحا أ حى طوفا فلم مجكة ُ>ن أثلا ولو بالحج له أهلا كان اذا مكة مآل ء-؛-،ا واحد يخرج 
يصلاناعلها ترما ولو ، الماص ي ء-اا حارحا احصر كمن اإه1وازاكانا ومجنعا ناحيتتإ ز احصرا 

ردلمةعمل فخ ممكة أو ممز أو ممزدلفة عرفة مد حاج ولوأحمر حنا احتياطا الaلوازاك١ن إل 
لهكان كله الإحرام ص الخروج له كان إذا ومحل يقمر أو ومحلق يذبح أن له والهلوازاك١ن ومجي 

حجةغير وإزكانت الإسلام حجة نحى النساء إلا فحل الإصلأم حجة كانت فان بعضه مجن الخروم 
فيهلوفالبيت إل يمل حى الإحلال عن لي مبأن أراد ولو بعدو محصر لأنه عليه قضاء فلا الإسلام 

حجةص عنه ذلك أحزأ محنى ليال بمي البينونة لزك ودمجا الحار لزك ودمجا ا هزدلمة لرلئ دمجا ويار,ز به 
عنهأحزأ دمجا له اهراق م إحصار مد هياكله لوفعل لأنه . ذلك بعد وإن بالبيت طاف مجش الإسلأ"م 

الإسلامحجة من عنه حزتما أن عده يفد وإنما ، فدام صيدا لوأصاب وكيلك الإسلام حجة ُأن 
ماحبس اى وانحيوس ، بعدو وانحصر ٠ فيه فعل مما غتره دون الحج يفد الذي لأن إ فقحل النساء 

وعبلاحح مجمدون فهم محلون قبل النسا، فأصابوا بالحج مهلن فازكانوا ، محنه بالخروج امجره كان 
فإذامحلوا لر مجا الفدية علتم كانت الفدية فيه مجا اصابوا وإذا • أفسدوه الذي الحج مد وحج بينة مجعا 
ص■إ ض ض ح 

الخلومرحمس الإحمار باب 

غايةلحجمه كان فان سلطان ه فحببالحج أعل رحلا ولوأن )قال قال الرم أجرنا 
العنه مغيثا ه حثوإزكان مضى ارمل فان محلل لر ممكة امجنة طريقه وكانت الحج معها يدرك أنه يرى 

بمنيأن فله بلده إل المضي ؛كنه أولا أرسل إذا الحج مجعها يدرك لا غاية له أوكان غايته تدرى 
ومثلهازوحها فيمنعها بالحج نل المرام ومثله العدو محصركحصر انه كله هذا ز والقياس امحمر محل 

أووالداه فيمنعه الفريضة غير بالحج ثل الرجا ز ( اكا؛هم )قال ماد-م فيمنعهم العبيد 
قاماطؤع. حجة كانت إذا وهذا الثانر( )فال انحصر محل محل أن له واسعا أرى ; أحدي 

قاتلقال فان ٠ -بما وأهل لزمجته بعدما منعه والديه ُ>ن لواحد ول مضى  ١١٢أها إذا الفريضة 
وزوجالعبد ومحيي وأمه الرحل أبا أفنجل بمعه محل أن للمحرم فأذنت محوفا مانعا كان إذا العدو أرأت 

وليسالغ لهم أن ر معناه ص أكز وفى مانعون أمم معناه ص هم . نعم ; له قيل V معناه ز المرأه 
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الخقلعل غليه ولا ْرض عدوولا حمر بلا ابح فوت باب 

عقلذهاب ولا ممرض محبوسا العدوولا محمر لا الحج فاته عن تعال ; اش رحمه ( الق) 
والريض، كله ذلك مواء توان أو ثغل أو بمره مى الهناء أو عيد حطا من فاته ما وجه باى 

ومجاالتنصر أو والخلاق والسعى والطواف والقضاء الفدية كل عل محب الحج يفوته الفل والذاهب 
قالفان عنه مفواش أن إلا آم الحج يفونه حش الواني أن ، كأ ئ وجب بعضهم عل وجب 

ينأنس أحرنا الئافس( )قال محماه ى وغره يحضه ى ، نعم فلت ؟ قلت قعا أثر من فهل قاتل 
الحاجمن ابحر ليلة أدرك من قال: أنه عم ين عبدافه عن نافع عن عمن ين مس عن هماض 
الفجريعللع ان قبل حا فشف عرفة يدرك لر ومجن الحج ادرك فقد الفجر يعللع ان قبل عرفة محال فوقف 

،ثاء اويقمران لمحلق م مبعل وانروة الصفا يى وليطف سبعا يه فليهلف الثبت فليات ايآ فاته فقد 
إللرجع م يقصر أو فلمحلق وسعيه طوافه من نخ فإذا محلق أن قبل فلنعحرْ هدى *عه كان وإن 
أيامثلاثة فليصم هديا محي ر فان حجه ى ولتآد اّتعناع إن فلمحهم قائلا اُني أدركه فان ، أهله 
أياأن يسار ين ّل،ان احرنى قان سعيد ين بمي عن •اللئ، ا"؛صنا ، أهله إل رمع إذا وسمعة لحج اى 

الخهنابين عمر عل فدآ وأنه رواحله أصل مكة طريق من ؛البائية إذاكان حى حاجا جرج أيوب 
حجقائلا الحج ادركلئ! فإذا حللت قد م المعتمر يصغ ٧ اصغ ء له فقاو له ذلك فيكر الحر يوم 

وعمرجاء الأصول ين هبار ان يار ين سايان عن نافع عن مالك احرنا ا( الهدى من استيسر  ١٠واهي 
احلقوام معكم إزكان uيا وامحروا معك ويجن قطف اذهب » عمر له فقال هديه ينمحر الخعل١ب بن 
إذاوسبعة ا؛ج ز ايام ثلاثة فصيام يمد ب فن واهدوا حجوا قابل كان فإذا ارجعوا م قصروا او 

عمليعمل انه عمر عن دلالة ّلءان عن بميى حديث وش ، ناحد و-|داكله القافص، رقال (( رجع 
الح^لفوت هديا واهدى وقرن قارنا حج قارنا يفوته الذي ؤإزكان عمرة إحرامه إن لا مجعتمر 
لروإذا له ذلك يكن ب بالحج محرما قابل إل شم آن ايح فاته إذا بالحج انجرم دال ولو للقران وهديا 

الحجأقهر غثر فى الحج مهلا يكون أن لأحد يكون لا أنه من فلنا ما عل دلالة فهذا له ذللئ، ي؛ّن 
حغلريكون آن آعلم وافه فآسبه ا( مجعلومامحا أشهر الحج  ٠١وجل "م اُد لقول معلوماُنا الحج أصهر لأن 

الأيةمن وصفت لما قيل V قائل إل بالحج مهلا يقم أنه مل لر فلم قاتل قال فإن . غ؛رها ى الحج 
يالحجمحرما يقم ان له لوكان انه عل دلالة هذا وش فيه اخلفوا اعلم لا ومجا عمر وابن عمر عن والأثر 

رأتالأنا كله حش فيه المقام عل يقدر عمل من الخروج له يكن ولر المقام عليه قابلاكان بمج أن إل 
يلزمهمما إذاكانن، يملها حش ما يقم أن عليه فيياكان المقام له كان وصوم صلاة وكل العمرة كذللئ، 

اليعدو هووانحصر فقالوا ممرض الحج عن محبوس ش مكيينا وبعض الناص بعض وحالفنا حال بكل 
بالهدىالبعوث ويواعده بالهدى انحصر يبعث وقال مبم لقيت من بعض ذللئ، وقال صى، ش يفرقان 

الويعود بمل م يقصر أو بملق م *وعده بعد أويومحتن يوما بمتامحل بعضهم وقال همه فيه يذبمه يوما معه 
إنبل الناص بعض وقال ، عليه يزيد لا فاته محكناكا بعض وفال فاته الذي إحرامجه قضاء وعليه يلدْ 
فحجاقارنا كان فإن ; قال وأحبه عمرة صار بالحج إحرامه لأن وعمرة حجا قضى بمج مهلا كان 

هذاال ذما ص بعض ل وقال عمرة قضى بسرة مجهلأ كان وإن عمرة، صار حجه لأن وعمرتن 
تعالافد إذن أفرأيت، إحصارعدو، وأنه الحديبيه ى نزلت الاحمار اية أن ى محالفك لا ; القول 
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الركنامتلأم عند يمال ها اب 

ا: قال ومير عليه اش صل الني أصحاب بخض أز أحِّت قال جريح ان عن معيد أحبِنا 
ه ٠١٢بما فا ومل باش اكانا اكر واش اش بامم  IIقولوا قال V الحجر استلمنا اذا مرو اضكيمح، رمول 
ا؛تداءءد ١لرجل يقول ال حب ا هكذا اش زحمه الناقص( )محال  IIومز عليه اش صل اض زصرل 

دّولهعل يصل به اش ذكر وما  ١١اش إلا إله ولا أكر اض  IIبعد ,^ ١١حاذى كل،! وفول الطواف 
•ذءس 

الأركانمن بتم رها الْلواف به يقتنع ها ياب 
وانالأموي الركن قبل ان وأحب ٠ بالامتلأم الْلواف الطائف ينتح أن وأحب الئافص( )قال 

عنروى احدا اعلم لر لأتى يقبله ولا ؤبملها يدم ابمال الركن يتم ان واحب يده قبل بيده امتلمه 
الجنباسلأم ولأأرْ به، باص فلا قبله وان الأّود الحجر إلا ثل ، ٧١وّلم عله ض صل الني 

؛5،إلا فدية ولا إعادة عليه يكن ب البت مجن الأركان بتن ما أو استلمها ولو الأموي الحجر يليان اللذين 
وملمعليه اش صل اش رمول أن وروى ( الغا،ص قال ) وملم عليه اش صل اش برسول يفتدى أن أحب 

،تقبيله دون واستلامه اصتلمه قد لأنه تقبيل بلا استلامه وغوز ن أحب فكدللث الأسود الركن قبل 
رأسهمبدا  ٢٢٠التروية يوم حاء عباس ابن رأيت قال جعفر أبى  ٢١١ءن جريج ابن عن معيد أحرنا 

عنسعيد احرنا ، مجرات ثلاث عليه سجد م قبله م عليه مجد م قبله م عليه مجد م الزكن فقبل 
قملهاستلمه إذا زكان قال . حال راْ أن إلا اركن بمتلم لا كان أنه طاوص ص منيان أبى ن حفللة 
عباسابن صغ ما أءكننى إذا أحب وأنا إ الئافص ر؛ال تقبيله أثركل عل عليه وسجد مرات ثلاث 

تاركذللث رك وإن تقبيله ييع ا استلمه وإذا تهال ش مجود وزيادة تقبيل لأنه الرك»ن عل الجود ُءن 
صلالني اصحاب من حدا ا ران ءل ت لمهناء تلت تال جرج ان ءن سعيد احرنا عليه فدية فاذ" 
الخيريصعبي وأبا عمر وابن عبداش ين جابر رأيت نهم تال ؟ أيدتم نبوا استلموا إذا وسلم عليه اش 
أنتتدع هل • تلت كثرا حسين نهم ؛ قال V عباس وابن قلت أيدتم تبلوا استلموا إذا هريرة وأبا 
أحبلر الركن استلأم رك وإذا الغاس( )قال V إذا أستلمه ئم قال يدك؟ شل أن اّتلمن، إذا 

يستلمفلم ءلاوس ح طفت ت قال ناقم بن ؛؛راهيم عرن ّالم بآن معيد أحرنا • عليه سيء ولا له ذلك 
•>اف دن >غ ص ^ ٥١ر ب 

•وحرر جعفر، ابن بعضها وش ٠ الشح بعض فى هوكدللث : جعفر أى )١( 
فهوجميعا وأعفاه يالخلد ألزقه حى اصتاصله ثعره بد \ اللسان ز ٠ رأسه مسثدا ؛ فوله )٢( 

رريعي ههنا اكسبيد ت عبيد أ؛و وفال ، سواده فبدا الخلق يعد نبت اذا الشعر سبي وفال ٠ صد 
.مصححه كتبه W اه والغسل التدص ترك عباس( أن حدث 
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الخمييان اللذان النبمان 

منرجلا أن : القرش محمد؛%١^< عن الربدى مدة ن مسى عن  ٢١٠سالم بن سعد ١^ 
يكونأن تعال اش لجت بمتض لا • ويقول الأركازكلها بمسح 'ن وسلم عله اش صل الني أصحاب 

رقالو حنة أصرة اش رسول ز لكم كان لقد  ٠١' يقول عباس ابن وكان ٠ مهجورا منه سيء 
عمررواه وتد ٠ وسلم علبه الأٌ صل التي م، يرويه لأ'ه'كان إل احب عباس ابن فعل الذي الثافص( 

■انعل يدل الأموي الحجر يليان اللذين الركنثن استلأم ترك وليس ٠ وّاتم عليه اش صل رسول عأن 
ضُا استلأم ترك لكان نجا هجرانا استلامهيا ترك ولوَكان V به يطاق ما ;•(جر وكيف • مهجورا  ١٠٦٠٠

U.هجرانا الأركان 

الوترش الاستلام استحاب باب 

النكنيظلم أن يدِع أن يكاد لا أنهَكان مجاهد عن الأموي م عئان ص ّالم ن معبد أحثرنا 
استلموا: تال انه ءلاوس عن نمع أى ابن ءن سمان أجرنا ٠ ءلؤإفه ُن وتر كل ز والحجر ابمال 

لرفاذا ن نضر كل ش استحب محا أكئر وتر كل ز الاستلام أحب ( قال) خاص لنا هذا 
طواف.زم الاستلام أحيت زحام يكن 

الزحامى الاستلام 

أنوأحب حال بكل بالطواف أبتديء حن الاستلام وأحبا : تعال اش رحمه اJفا٠هم( )قال 
بدءز إلا الزحام أحب ولا بالزحام أوآذى أوذي إذا ويدع بالزحام ولمِيوذ يود ب إذا الرجل يستر 

انهاصبت(( ١١الرحمن لمد تال وّام عله اش صل المى واحب الاحرة ففي زاحم وإن الطواف 
إذاإلا وتره فعل ى أصبت له يقول أن يثبه لا لأنه زحام ش وترك زحام غثر ز اّتام أنه له وصف 
ويؤذىو*و؛وذى أستلم أو بمكه وهو طوافه جمح ز الاستلام ترك وإن والزل الفعل ز الحال احتلم• 
أنهعباص ابن عن عطاء عآن جريج ابأ■ عن صعيد أجِآا • علبه إعادة ولا فدية ولا له أحبه م بطوافه 

نمعبد ن عمر ص ٍالم y سعيد أجِنا  ١٠تقمح ولا فانصرف زحاما الركن عل وحدت إذا  ٠١؛ تال 
عماتعال ايد رصي اإلوٌمح أم عانثة عند كانت أ-١١ أمه ءن ّلءان أبى ن منبوذ م جس أى 

.أوثلاثا مرتن الركن واستلمت سعا ؛ابي-نا طفت ا،لؤمنين أم يا ; لها قفاك لها مولاة ءلت١ا فدخلت 
؛٢١ء■ سعيد أخبرنا  ٠٠ومررت ألأكثرت Y الرجال ندافع2ن اش أجرك لا اش أجرك لا  ٠١عاتثة ها قفاك 

فحرر٠ عبيدة س وموّى ما1 ن صعيد y  ١١نافع ن إبراهك ع*  ١١زيادة اأتي بعض ز )١( 
مصححهكتبه . ند ال

.كتبهفحرره • الرجال أماء وكتب عليه نقغج وم النسخ ز كذا . الربي ٠، ش— ن ع؛ان )٢( 
.مصححه
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الطوافر الكلام إقلال باب 

عمرابن سمت يقول سُه أنه طاوص عن مفيان أبى ن حنظلة ص ّالم ن معد أخبِنا 
الكلامتالة اصتحباب ال »دهب الئافهمر( )قال صلاة ز مما محا الطواف ز الكلام أتلوا : يقول 
ولوالصلاة فطم الكلام لأن الصلاة بطهارة إلا ما يكون أن بجون لا طاعة ز صلاة؛( ز ١١وتوله 
انخالف طفت محال عهناء عن جريح ابن عن معيد أ-خرنا • وبمرْ محليله ءن نس عنده يمضه كان 

ناتعبن إبراهم عن سبي أب طوافه من زغ حتى ذئا *-W واحدأ سمت هما هماس وان > ٢٢■؛
جريجءنءْلا»انهابن عن ّمد أخرنا ٠ محكلض انملواف ز وكلمته طاوس  ٠٠طفت تال الأعور 

اكاس(و؛لخاان)قال و»را،ةامآن ام،اوبر.نهإلأذماس اّوافإلأ j الكلام يكرم كان 
رّولأن بلخا ومحي الهلواف ز القراءة أحب وأنا القاءهم( )قال الهلواف ز القران يقرأ محاهداكان 

اثوذكر طوامحه الكلام يقعلم محلا الهلواف ز تكلم ذن • وكلم الطواف ز تم وم عيه اش صل اش 
والامحبالإمحلاله اّنحست الطواف j الكلام آخت إذا م محار محال فان . الخدبث > إل حب اب 

غيروى والنازل الصحراء ش الكلام ر الإقلال لأحب إل اس ثاء إن له نتل ضه'١ الند ذكر عل 
منثى، ز الكلام يكون أو الذاكر عل الذكر منفعة اتعود وحل عز اش بذكر إلا منك موضع 
الثوابرجاء عيي مم الند بيت رب محكيف والبتويت الصحراء ز هكذا هذا محاذاكاد ٠ امره صلأم 

عمرابن عن لك ذكرت ما . نمر: قلك V ين ما عل الاثار من دليل ر محهل محال محان الق، من فيه 
.المرء به تكالم مجا أمحمل والقراءة الهلواف، ز القراءة وأمنحب عباب« وان 

الطوافش الأفراحة باب 

عنجرح ا؛أن عن ّعد أحبرنا ٠ الْلواف ش يالامحراحة باس لا ؛ ادنٌ رحمه آ الثافهم ال قر 
جال.الأ>احة وذكر الطواف j ؛الأ>احة 1ّايرى لا كان أنه عطاء 

راكباالطوال 

انهالأنصاري عداش ن جابر ءrن المح الزبد أبو أحرني محال جريج از ص ّاع ب■ صعيد أخبمنا 
والمروةالصفا وبتن بالبيت راحلته عل الوداء حجة ز يم علته الند محل إلنٌ رسول 'طاف ت يقول سمعه 

صمابام' ع* ذل اُء ١;■" ع صال * ٠١صعد اخ'ِنا ٠ غشيه النام لأن لهم ف وانم الناص  ٥١ل
 V■ ١ ز ر W ض ر' W• ١W*  W ىW•  W٠

واستلاحلته ١ عا طاف وسل عله اش صل التع وسول ان عاص ' ا•٠٠عر' عدادتع ي' ادل4 عط عر' 
W٠ 'ذ  ٠٠W•  W مم ص هم^ م ِ ٠ ر ص لأ ٠

المىءءن عباس ان ص عباس ان مول شعة ص ذئب أبى ان ّب سعيد أحبِنا • حجته ممم 
علهاذ صل اش رسول ان عطاء احمري قال جريج امء ع•' سعيد احبمِنا ٠ مثله وسر عليه النم صل 
أخرنازممتن محصل نزل م محال أدرى لا محال V ل ; فقلت راكبا والمروة وبالصفا باليت طاف وم 

علراكأ وا،لروة الصفا بطوق؛؟ن مالك برن أس نأيت تال حكك بءن الاحوص عءن عينة ن مغان 

١٨٩



شرفأل أحب مرض ءيرِ من راكا وازوة والصفا ;البنت وسلم علته اش محل الثى وؤئاف مار 
وسإعليه اش صل الند رسول ءلاف ما واكر *ا الناس مجن اطلوصع هدا ى احد وليس ليسالوه للناس 
س ٠١٢مائيا وا،لروه والصفا الرجل؛البيت بملوف أن إل ياحب . مائيا لمكه واالروْ والصفا ;البت 

.فدية و^' عليه إعادة فلا علة غتر من راكا طاف وإن ، علة 

ياسمن س النكريا< باب 

الناصحمل ولأُ والروة الصفا بن الهلواف ى األرأة ركوب أكره  ٠١١; اش رحمه الثافص( )قال 
اجزاهعالها ضناف فعل فإن .، البت حول الدابة الر، يركب ان وا'كرْ علة س بالهت الهلواف j إياها 
لبراهفعل إمما أنه وأخثر ، راكبا طاف أنه وملم عليه اش محل النتى عآن جاُر فاحم ( )قال

حجتهى وّّاب عليه الند محل ائتمر أعلمه ولإ شكوى ع»ن يهلهل لز أنه عل دلأ*إة هدا وز الناس 
مرنيقبل أن أول جابر وفول ، فبله عمن أدرى ولا ثكوى من طاف جحر ن معيد فال وفد ، تلك 
أنهفيه عنه انحمر جايرأ لأن قدميه فعل لمقدمه طاف الدى ّسءه أمجا الخافهمر( )قال يدركه لآ لأنه قوله 
وقدواحد ربم. نر وراكيا مائيا العلواف عنه محخمح جابر يكون أن ؛بموز فلا" أربعة ومثى ثلاثة عنه رمل 

مرطاوس بن عبدايك عن صفيان أح؛رنا النحر، يوم طوافه ز فيه ركب الدى سعيه أن عنه حفظ 
علليلا سائه نف وأفاض بالأفاصة ؟(جروا أن أصحابه أعر وملم علته اش صل الته رمول أن أبثه 

■انحجءن طرف ويقبل ; ة'ل وأحبه بمحجنه الركآب بمر راحلته 

الاصطاعباب 

طاف.حن بردائه اصعلبم ومحلحر عليه اش صل اش رمول أن بلغه أنه جريح اض عن معيل أحرنا 
لنقال م ليعي الزكن امتلم الخلماب ن عمر ان ُليكه أى اض م م؛ح اض ءل سعتد أجرتا 
()قالسعى لأّعنكا ذاك علر والنٌ V الأّلأُم اش أظهر وقد نراي ومن مناكبنا الأن تبدى 
وصالأيسر منكه عل مداده يثتمل أن والأصْلماع القاض( )قال مضعلبعا رز يعن اذ رحمه 
بهعلة لا ماشيا الرجل طاف فإذا مبعه يكل حتى بارزا الأيدن منكبه يكون حتى الأيمن منكبه تحت 
فلاالئلواف لحوله قبل بالاصعلباع ^^١' وإن الطواف لحوله مجع الاصطباع يدع أن أحب م ارز ممنعه 
مرتدياكان إن وكدك . الأم" منكبه تحت يدحلهإ آن آحثت ومامة إزار ز كان وإن • باص 

عليهثوب لا المنكحن بالى فهو منكبيه عل ثى، لا مؤتزرا كان وإن غثرْ أو مراويل أو .ضثص 
٠منه بقى فما اصعلبم الثم بعض ز ضهلباِع ٠١ا[ترك فإن الطواف يفتتح حن يرز م فثل بمْني 

إعادة.ولأ٠ عليه فدية ولا الثلاثة الأطواق نؤ الرز ترك له أكره ي م كرهته تعال يضعلع ل؛ وإن 
:يقول م الحجر ال االحجر من يرز أنهكان عمر ا؛ن عن نافع •من عمر ن عيداممّ ■م,ن معيد أح^■ِن١ 
صلالق رسول أن علنا، عرنؤ جريح ادن ءن معيد أحرنا > وسلم عليه الذه ًزإ اش رسول فحل هكدا 

صجريح ان ص سمد أحبِّنا • مثى ر؛؟ن حإ أطواف ثالثة سبعه من رل وسلم علته افد 
؟■■مإلا واروة وبالصفا بالبيت الأرع كلهن عمره ى سعى وسلم علبه ارنٌ صل الند رسول أن ■طاء 







عمرله فقال الحجر ش بعضها فاركوا فعجزوا البت لبناء تقوت  ٠١١تروث\ك\ت إن (( فقال الثبت بناء 
أنارادة إلا ورائه من الناس فطاف الحجر حعم ما قال نهاب ابن ءو مالك أخ؛رنا ا( صدقت ا! 

ىالكعبة مجن ترك أنه يدكرون قريش من العلم أهل من عددا وسمعت بالثبت الطواف الناس يستوعب 
فانالحجر وراء مجن الرجل بْلوف ان بالبيت الطواف وُال ( الئانس )قال اذؤع ّحة ٌن نحوا الحجر 
بذلكيعتد لر الحجر جدار عل طاف وإن الحجر فيه محلك الدى بطوافه يعتد لر الحجر فلك طاف 

علأو الحجر ى أو الكعبة وان ناذر عل طاقه طواف وكازكل بالبيت الهلواف يكل ب لأنه الطواف 
امت،مفان ويطوف بماره عن يدعه م الركن اصتلم الخلواف الهلانهل ا؛تا-ا وإذا يطف لز الحجركا جدار 
معاطاف وس ، عنكؤما بالبيت طاف مما يعتد ولا الهلواف نكس فقد وطاف ممينه عن وتركه الركن 

حكمش جدارهكان عل أو الحجر ز أو الكعبة ناذروان عل أو الطواف نكّري من عنه ■-؛ثن مجا عل 
.يختلفان ولا .يطف لر مجن 

اكلوافممع ى جاء ما باب 

الكعبةوان ناذر ووراء الحجر وراء س بالبيت العلواف وإكال ! تعال اش رحمه ( اكافهم )قال 
وانناذر عل طاف لو وكاولك العلواف اعاد الحجر يعلن مجن طريقه وجعل بالبيت طائف طاف فان 

أنهزعمحا فكيف  ١١العتيق ؛اإبت.تا وليطوفوا  ١١يقول وجل عز الق فان قائل قال فان الطواف أعاد الكعبة 
مالكعبة أماس عل منتا فأحبه الثاذروان , اما . تعال اش ثاء إن له قيل ؟ وغيره بالبيتا يهلوف 
إمماالطواف؛الثين، يتكل لر علبه الطائف ماكان هدا فإذاكان اّتيفلافه ص ؛ ٢١بالبنيان ضرا 

فاركابراهم قواعد س استقصرت الكعبة بنتج حن قريشا فان الحجر مجا و • بعض دون ببعضه طاف 
الزبيران زيادة الحجاج وهدم إبراهم قواعد عل وابتناه الزبير ابن فهدمه ٠ الثبت س أذيع لحجر از 

عليهآثار س .صض ذلك فكره ٠ القواعد عل باعالته الولاة بعض وهم ٠ القواعد ؟بما اكتوظف الي 
يطمعان من أجل واإثي1ا إليه ينسب أثر البيت ل له يرمح، أن أحب إلا وال ياي لا أن أحاف وقال 

موضع'كله والجد ( القاف^ى )محال ؛عارْ حلفاؤه م وسلم عله اش صل الله رمجول أقره وند • فيه 
.للهلواف 

اضمحج ز باب 

أنعما الله رضي عباس ابن عن عباس ان مول ر/ب عقبة بن إبراهم عن م أخثرنا 

نقتل.بدون ئ ذلك صورة آخر، بعض وز - الشح بعض ز كذا > تقوت ; قوله )١( 
فليحرر•

ذنمحن،إذا ; والزباثح الصيد كاب ١١ز الشافعي وعبارة استيعابه أى ، اّتيظافه عن ؛ قوله )٢( 
كتهاه، اليان ى كذا .، كله ذلك، استوعب أتم، والودجن" والرك،ء الحلقوم فطم فاستوظغ، ذيحة 

.مصححه
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قالانه عمر ان عن ناقم, عن مالك أخثرنا الخامى للمرأة ارحصن أنه إلا ياليت عهدهم اخر يكون 
رقالH بالت الهلواف ابك احر فان ياليت ءهدْ احر يكون حتى الحاج عن أحد يصدرن لألا 

طوافتطوف أن نل تنفر أن الحائض وسير عليه اش صل اش • رسول ار وز قول و-ِردا ( القافم 
الحاجيعمله ل؛ إذا قيء ملما متفرقة أنمال والحج حجا يفد لا الوداع طواف ترك أن عل ت.لألة الوداع 
)قالحجه عنه غزْ ل؛ ترك هذا بآي وعرفة للاحرام عاقلا يكون وأن الإحرام وذلك حجه افسد 

الطوافوذلك كله عمره ى يعمله ان عاليه وكان إحرامه ركل محل لر ركه إذا ما وُزا القاض( 
حتنالنساء مجن محرما وكان بلده من رحم ترك وبما النساء إلا را؛ به محل الذي والروم والصفا بالبيت 
وعليهدله ولا عمله عليه ولا له يكن نر كله الوقت ذلك ذهب فإذا وقت ى يعمل ما وملما ، يشه 
ولوبالدم عنه منهل إليه رجع م تركه إذا ٌا وملما الخار ورمى ا( -ارسمي ;والبوتة الردلفة مثل الفدية 
أمرعملان لألما الوداع طواف — أعلم واش — ومثله الإحرام ى الميقات مثل وذللئ، الدم لزمحه يرجع 

والمارمزدلفة عل نياما محنما واحي• وكل الفدية من عليه محب فا عندي يتفرقان فلا فركها مها بما 
اوشيبما نكه من سى محن و ل فا انه عيامر ابن عءن اخثرنا وقد تركه قد لث ن لأنه ا( منى  ١١ليال والبينونة 

طوافالإحرام من الإحلال وطواف به مأمور طواف الوداع طواف قائل قال فإن ا( دما فبيرق تركه 
لهقيل ؟ الياف العلواف تض لر فلم عنه أحزأ العامل بما جاء متى وقت غير ز وعملأن به ُامجور 

قائلقال فان محالفا فيه اعلم لا مما والدلالة الفرن، عل وسلم عليه اش صل اش رسول عن بالدلالة 
بلاتنفر أن للحاثض وارخص الوداع بطؤاف وملم عليه اش محل اش رسول أمر لما له قيل V الدلالة وأين 
اشرسول يرخص لر الإحرام من للاحلأل لوكازكالعلواف للوداع الطواف ان عل فاستدللنا وت^اع 
;صفية عن سال لم وّعاليه اش محل اش رسول ان ترى الأ تركه ى للحائض وسلم عليه اش صل 

الحريعد لبلواف المقام إلزامها وهدا الثافص، فلتنفر)قال ; فقال ، نعم ; فقيل المحر؟ بعد اطافى 
بعدطاف من أن ترى أولا به إلا انحرم محل لا ما يخفمل ولا ( ألغافص )قال الودع طواف ومحفثغ، 
ومنالخروج يكال الحج إحرم مءل خارج النساء له حل وهوإذا المساء له حل والحلاق، والحر الحمرة 
تركان يبهم، وهذا ؟ منه خرج ما بقد وكيف بعده ركه مجا عليه .ه يفءال؛ الحج إحرام من خرج 

٠عنه فيجزى حل الميقات دون مجن وان الميقات جاور وإل مرُا يكون لأنه حجا يفد لا الميقات 
إذاكانالميقات دون -أاإوا أن عالما محزى ومح. فعاله غير أحدا محزى لا ما ترك إذا للحج المفسد والثىاء 
الحج.يفسد لا الحار رمى وترك <ا مى  ٠٠ليال اليتوتة ترك أن عل ويدل ، د.ونه أهلوهم 

الوداعالخائض ثرلث باب 

بعدماصفية حاصت،  ٠١فاك أنرا عاثنة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبئ عن سفيان أخرنا 
اصرسول يا  ١١فقلت، ء ١ هى ستنا اح'ي٠ فقال وسلم عليه اش محل اش لرسول حيضها فدكرت أفاصت، 

الماء((إل رأ بعضها وش ، الأسشائيةI( إلا )I بلففل المسخ بعض ش كذا ٠ المساء إلا : فوله )١( 
مصححه.كتبه فحرر ، المساح نيادة  ٧٢٠ولعله > يظهر لا وكلاهما . الحارةا؛ إل  ١١بلفغل 

١٩٧





الميلنحريم باب 

لكمماعا وطعامه البحر صيد لكم أحل )ا وجل عز اش تال ت مال الد ;حمه ( القاس )محال 
ماؤهماكر فكل جاثع اسم والحر ( الفاس )قال  ١١حرما يمم ما الر صيد علكم وحرم وللسيارة 

فيهؤيدحل ن م ت نيل ٠ ااااح عو البحر ا،لعروف فالحر قاثل فال فان . نحر هذا نل واتسع 
مم: نيل الذي ز،—اب عاليه دليل من فهل : فال فان العرب. عند معروف وذلك العيب. 

تاكلونوركل احاج ملح وهدا شرابه سام فرات عذب هدا ان المحر يستوي ومحا !ا وجا عز اش قال 
١٠فكل واحدا ذكرا مذكور صيدهما وأن وا،لااح العيب البحر أن إحداهما يلاكان الأية ففي  11طريا لما 

زوازكان اصعلياده وحلال حلال للمحرم الماء ر ميزي مما اوكثر قليل نحر او عيب ماء ز صيد 
وطعامهالبحر صيد بإحلال حوطب ومن لا للمحرم الخلال البحر صيد حكم حكه لأن الحرم 

وطعامهصبيه لأنه مائه ز يعيش ما كل أحل وأنه ذللث مجأن البحر ز بمش ما له أحا إما أنه عقا 
تعيزبدواب ر طعامه أويكون المعنى هدا إلا نممل الأية أعلم ولا أعلم واش عله وطفا ألقى مجا عندنا 

فان. أعلم واش الابن جملة ظاهر ر داحلأ هذا فكان صيده ككف نكف بغر بالأيدي نوحذ فيه 
صيدءن صتل أنه ءهلاء ص جريج ابن عن معيد أحرنا قيل V هذا عاى يدل حر ص فهل قائل قال 

ملحوهذا شرابه ماح فرات عذب هذا * وتلا بل. ؛ قال V البحر بمبد أليسءذ المياه وقلأت الأمار 
؛نكةحيتنان ءن عْلل، مال إنسانا أن حريج ان ■من صعبي أحرنا ا! طريا "لجا تأكلون كل ومء■ أجاج 

منه.عندنا أن ولوددت . م : فاو V أتصاد : الحرم ر عفة وهى القرى 

علتهوبمرم الوحش س محله لسرم بمل  ١٠أصل باب 
يدلوجل عز اض مزكتاب فالمر • ومفسر' جملة المحر صيد وجل عز اض ذكر لثاس( ال ق) 

وطعامهالبحر صيد لكم أحل  IIتعال اش قال أعلم. واش البينة المقرة بالدلالة منه انحمل معز عل 
البحرصيد إحلال وجل عز اش ألمت فيا ا؛ حرمجادمجم ما المر صيد عليكم وحرم وللسيارة لكم متاعا 
حلالااكله محاكان . حرما محاكانوا عبيم حرم الذي الصيد ان عل دل ٠ حرمجا ماكانوا الر صيد وحرم 

قاما. فبلهمباحا كان مجا إلا خاصة بالاحرام حرم يكون أن يشبه لا أعلم واض لأنه الإحرام. نا لهم 
علتدل وسير عليه اض صل اض رصول ومنة ٠ منه كف الأول فالتتحريم الحلال عل محرما محاكان 

عمرن عثداش بن ّالم عن الزهري ءن مفيان احرنا • اعلم واش الأية ز بثنا وإزكان قلت مجا مض 
الحلز نلهن من عل جنام لا الدواب ر حسءى  IIقال ومز عليه ائته صل اش رمول أن بيه أص 

. IIالعثور والكلب . والعقرب , والفأرة . والحدأة . الغراب ; والحرم 

خْلأالميل قتل باب 

)قال IIمعمد'أ منكم محنله ومءن حرم وأم الصيد شنلوا لا  IIوتعال تبارك اش قال ( الثاس )قال 
الصيدفاتل عل الأية ر الحناء إنحاب قائل قال فان ، أوحهنا عمدا كله ن ٢٠الصيد نحزى الثاس( 



المحيا المد قا-ل عل الخزاء انحاب إن : اش شاء إن له ض ؟ خطأ قاطه عل أوب زيف عدا 
الخزاءأوحسن، ان ثن بالكتاب العد ز أوجت ياذا تاثل قال فان حظ قاتله عل يوجب أن حغلر 

Vالمران عل القياص فأين قال فان والإجاع والسة القران عل قياما الخطأ ش أوحته قيل V لخهنأ از 
ا(اهله إل ملمة ودية مزمة رقبة فتحرير خطا مما قتل ومن را فتل ز وجا عز اش قال قيل 

الضانفنياك١نت I( زمة رقبة وتحرير أهله إل ملة فدية مباق وينآم ينكم قوم ص فازكان اأ وقال 
الإحرامى الصيد كان ورقبتن ديتن، يالخطا ^ وجل عز اش فأوجب والعهد يالإملأم ممنوءتين 

خمدامه م ما حكم فيه ش وكان (1 حرما لمز ما الثر صيد عليكم وحرم ٠؛ وحا عر اذ بقول ممنوعا 
الخرماهل بالصبي وحب لما المالك وكان الصيد جبا عل عاما مطلقا بالكتاب المنع وكان مله خزا، 
بل*ن يتلف أذ مموعا كان ما أن احتلافا الملمين بن أعلم ولر  ٠٠الكعة بالغ هديا  ٠١تعال اش لقول 

ممءنفته اصابه مءن عل فكان عمدا فأصابه'رإنسان ملكه حون ئ ذلك غير او دابة او طائر و ان إن
هذا'ي'كان ض الع٠د ل ا،لأثم إلا ذلك بءن فرق لا حطأ ذك مآن أصاب ما وكداك حبه لما يودى 

البحرصيد اكج احا  Ifوجا عز اش قال تعال اض زكتاب مموعا كله الصتي كال له اشباه مم وصفت 
الإحرامر كله محرما الصبي فل،اكان ٠( حرما يمم البرم صيد عليكم وحرم ثازة ولللكم متاعا وطعامه 

الإحرامز الصيد مءن ممهمع الكعبةكازكدلككل بالغ بعدل منه شيء ز حكم وجا عز اش وكان 
قالفإن . والخطا انمد فى والأموال الماص س المنؤح j الرم ن الملمون يفرق لأيتفرقكالم 

قالغيرنا قبلنا ممن قال وقد ت■را مكتفى عندنا وهى وصمتؤ محا فيه الحجة قيل V معك هدا قال ز■ قاتا 
الصيدتقتلوا لا  ٠٠وجل عز الله فول نملما، قلت قال جريح ابن ءن الم |ض معيد أحبِنا قلت فاذكره 

اللهحرمات بذاك يعظم نعم ! قال V ايغرم حطا قتله فن له قلتح (1 متعمدا منكم قتله وِن حرم وأنم 
رأتفال دينار ن صرو ص جريج ابن عن سالم بن ومعيد حالي بن لم مأحبرنا اض به ومضت 

هذاحتماب ثيء قيل V هدا ُان اعل شى، فهل قائل قال فان الثاء١ى( )محال الخطا ز يغرمون الماص 
القاض()قال  ٠١١قريب ض الملك عبد ر ماك أخثرنا قلت هو•، U قال فان خلافه وحتماس المعنى 

هدال أحد ذهب هل قائل ل فقال له عادين وأوطآه يايهلماة محك؛ن الضب أوط يكونا أن فيحتمل 
وسيقول محاهد فاركان جريج ام* عن صعيد اخبرنا قلتح فاذكره قال نعم ت فقلت ر محيهبك خلامحل 

ناصباقتله ومآ* رخصة له وليت أحل ففد به فاحهنأ غيره مريدا ولا لحرمه ناص غر متعمدا منك|ل قتله 
قلتحY أحا فقد بقواه يعز فا قال المعم همن عنه المكفر انمي فدك به فاخط غبره اراد أو لحرمه 

كانأرائه ولو أراه مجا قلنح V إحرامه ِ' أحا يريد أفزاه قال - افد عقوبة أحل إل يدهبح أحبه 
الإنه قلتح V انميد ز قوله معز جاع فا قال . حجة بقوله يلزم ولمر حلاقه عنه احفظ همن محذهبح 

إليذهب قلتح , فنصه ( قال ) الخلمأ يخلطه الدى انمد ؤيكفر ٠ ختلمأ يخلطه لا الدى انمد يكفر 
هذاففي فاصابه غبره صد وإن الإحرام يان نجهة ُءن خطا هذا ففي احرامحه ونى قتله محا إن انه 

يف؛١ تحح ز  ٠٠ء الأم فء هذا ما فع محا ا مكتّ . المة ٠ الامناد ئقة المخ ' ٠٠هنا مقط ^ ١١ ِم١ ب ط ٠ ءم م ب ِ ٠ ط ذ \  /

حم• الشهثِ اللغوي الأصمعي هو . فرب اض الملك وعبد . الممحغثر بناء عل الراء ونخ القانح 
.مصححه كتبه الخلاصة ز ُاكااكذا محنى سمم  ٠٠قال انه عنه 



وٌن ٠٠قوله ى محاهد ص نجح أي ابن ص سمان أ-محرا اص، به ١لدىكان اضل جهة ص حطا 
لرلخرعه ذاكرا اشله تمدا تله وص عله حكم الذي فذلك لحرمه ناميآ كله  II،تسدأ مك تله 

١^^٠هدض يخاف فهل ناثاب ناو فان احد. عهل١، وقول عله حكم ; عطاء قال • عله حي■, 
تلهص عل بمكم ولا • عمدأ نله ص عل حكم ؛ العز أض ص ^٥٠؛ فال . نم : نلت V أحد 
ل.حا حطأ 

الصدكل عاد محن باب 

ءلهكاا،ا؛،^١ ن1ل لأخر عاد ز عله فحكم صدا قاب وص ; تعال الند رحمه القا٠هم( )قال 
عليهمحكم أن لنمه الأول باتلأف عله بمكهز أن لذمه إذا قلت ؛ قلته أن ون قاثل قال فإن أبدا عاد 

ويتقص زكا . دية دية يعده ا وانفديته ا نملوقتا عله يكون يعد٥كا مجا وكل الثاني ياتلامحل 
حالنكل أفد ما لمة يعده متاعاكشرا أفد ز لأخر محتاءا أفد ز لأحد متاعا لوأفد عله يكون 

رقالV عله محكم لا أنه عل دلالة هدا ففي  ٠٠منه اش منتقم عاد وص )I وحل عز اممه قول فا قال فان 
ا؛دىأما معناه مجا أعلم ايذم نل Y ُعناه محا قاثل قال فان ذلك عل دلالة فيه أن عالمي .يلغ ماالئاض( 

الأخرهوش المال الدنيا ش ، يوحوهالقمة تكون وقد القمة يالعود عله محب فان اعر والله معناه يثبه 
الدقال نم : قل V يب مجا عل أو الأية هذه غير ل وصفت مجا عل دل مجا حد فهل قال فان ١لار 

يفعلوص يزنون ولا يالحق الأ اش حرم الش القس يقتلون ولا احر إلها النه مجع يدعون لا والدين  ٠١تعال 
واكلالكفار عل الخل اش وجعل  ٠٠مهانا فيه ويخلد القيامة يوم العياب له يضاعف اثامجا يلق ذلك 
وجعلالنول ول شاء ان يالدية القاتا العفوعن وملم عليه افه صل اش رمحول وسن عمدا القال عل 

الخدوجعل يتوبوا أن إلا الأمحرة فى العياب بمضاعفة النقمة ض اش أوجب فمحا  ٠١١الزاني عل الحد 
فىغبرئ حكم نقط لا الأخرة ش القمة أن عل هدا دل الحدود ءل٦م اذه أوجس. ظا ازانى عل 

ىالاس يختلف فز  ٠١جلدة ماثة م-نأما واحد كل فاجلدوا والزاني الزالة  ٠٠وتعال يارك الله قال الديا 
ِمقاأن انبض ولو الأول الزنا فى مثله الأخر الزنا ض عاوم الحق فكان جلدا الحد يعد زنا أإ-آاكلا 

مجامعمد أنه معنى عل محلرحه م>ن أفرأيت قال فان يهلرم، ونر أول الأحر والقتل الأخر الزنا ض كان 
ولوكانَعافيه عليه تعال الد حكم فقلت V عليه حكم فكف به يام عمدا الميد ص قتر مجا قاول 

قالفان مثله فالثا١ى مجاز عد أنه عل الابتداء فاذاكان المام عمد ض له يعرض لا أن أول تقولكان 
عنجابر بن محمد عن سعيد أحثرنا قلت فاذكره قال فان نعم. ت قيل غترلئ'١ أحد معك هدا قال فهل 
عزاش قول فا قال نال فان قل ءابهكا،ا تمحكم : عمدا الصيد يقل اخرم ش قال أنه إبراهم عن جاد 

رياحايى ين ءْلاء قاما اراد ما ممض اعلم الله نل  ٠٠منه الد فينتقم عاد وص ملف ما الق عفا  ٠٠وجل 
فينفممرة صيد لخل الحريم يعد الإسلام ش عاد ومجن الخاهلة ش  ٠٠ملف ما النه عفا  ٠١إل فيدهب، 

عفاقال  ١١صلف ما اش عفا  ٠٠وجل عز الله قول ض لعطاء قلت، قال جريج اين ءن معيد أخبِنا منه النه 

المح.ض هكذا . الحدود علتبم ايذه أوجب فل،ا : قوله إل . عبيم افه أوجب فيا : قوله )١( 
.مصححهكتبه وحرر. • وتامجا 



وعائهمه اش متقم الإملأم ر عاد ور ناو مه* اش فقم عاد ور » وثوله ممن الخاملة ز يماكان الق 
:تلت لا. قال ممV حد ر الود ى مل ت له ممن ؟ ^ ١٠٥١ضله عمد وإن قال يائه ز اصارة لك ذل 

القاص()•ال ؤضدى مال الق وبن ينه ما أذنه ذنب لا، ; قال نه'. مانه أن الأيام عل حقا أفرى 
.متخفاعامدا ذلك ياي أنه يزعم أذ إلا فدته عقرته جلنا ذنب مدا لأن نه الإمام ماب ولا 

؟الميل سى محل أين باب 

هدىبه أريد U فا،اكانكل الغاص( )؛ال الكمة* يالغ يا هد  II■صال اش قال الغاص( )ثال 
هذاأن أحد عن ولوحفى أعلم والق فهوبمكة أمدى  ١٠وكل الأمام"كلها هدياكانت ارنTدم لك مر 

أنإلا فيه نحزى لا الم من بثيء حزى إذا الصب كان إذا عاليه يخفى أن أعمحر واش الض ٠؛ هكدا 
حكممجن عقلنا محا لولأ الدماء عن تنزه أن وأولأْ حرمحة مال اش أرض أعظم مكة أن سلم بمكة غزى 

لرشام الصيد حزاء فكان وجل عز اش عن هدا عقلنا فإذا ٠ بمكة الحاصرين للساكن أنه ز اش 
فلممواصع وش يانمدل القرآن من مجوصعن ر اكهادة ذكر اش ءت عقلنا وؤا ؟ك، إلا أعالم واش نحز 

نزعمولر يالعدل اماكلها اكتفينا >اا يوحد انه ر جتعع افترقت وإن الشهادات وكانت العدل يذكر 
ميرصيد زكفارة فلوامحم ٠ فيه العدل معفوعن العدل فيه وحل عز اش يدكر ل الذي ١^^ ان 

مجاهدا؛كل ومثل الحرم لحاصر لأنه مكة من فهو ا( دأأسض أو بمكة الإٍلعام وأعاد عنه نحز ب مكة 
لازكلهقيء ش يخالفه لا غره او ليس او طب او اذى فدية من الوجوم ُن يوجه محرم عل وجب 

حنالكعبة حضر ومن قال( الحرم) الحاصرين للساكن ومنافعه الحرم إل والنلثا النسك جهة مجن 
قلوإن نحضرتبما أعهلوا أمما لأبم غريب أو حا أمل له مجستمنكان من الهلعام أو الم من الهدى ؛بالخيل 
مكةأهل ومساكن مكة أمل دون الغرياء مساكن يهظى أن أجزأْ يعض دون يعضهم بملي فكان 
لكازكأنهوالقام الحضور نحمعون لأمم مكة أمل به ولواثر •  ٢٠٣يخلط؛؛وأن الخرباء ساكن مدون 

ابنعن معيد احرنا قيل ؟ قوله يذكر احد هذا قال فهل ; قائل قال فان . اعلم واش القلب إل امرى 
قالمساكن« طعام أوكفارة الكعبة بالغ هديا  ٠١١الم مجن قتل ما مثل فجزاء  11نمياء فبت قال جرثب 

عطاءال جريج ابن عن معيد احر؛ا ، البيت عند ذللثؤ كفارة البيت يريا حرم ز اصابه انه اجل من 
قالا( الكعبة بالغ هديا  ١١وجل عز اش قال بمكة الصيد يصيب الذي يتصدق احرى مرة له قال 

أ'ءاام.واش ، هدى كله والنم ، الملعام من وصفت مجا I ^١١٠ يريد الشافم^( قال ر بمكة فيتصدق 

الميامبملوو كيف باب 

أنهحر؛ج ان عن معيد أحرنل • الأية ٠ صياما ذلك عدل أو  IIمال اض رحمه ( الغافر ال ق) 

بهنحكم  IIمال فوله وهى القرآن لفظ ر جملة الند أصل ور النمخ جمع ر هنا ّقعل )١( 
مصححه.كتبه ٠ الخ  IIهديا محنكم عدل ذوا 





الوت ١٢٦٠٠ممكن بت ى رجلا أو ملففا عليه منا فهل عليه جى إذا والوت الخياة نحتل العي 
:لأءكولم'أثالفال V الدت ر تجا صه نما ولا ك ٠ لا : قال V ض والخياة 

ىقلنا فهكدا قلت به له حكم عا سبب نعرنا ولي فيه ام وّعليه اش صل الني بهناعف تعبدنا لأنا 
وصوءفرض فيه لأن مه قلنا وهكذا قال قفازان ولا يرقء ولأ عامة عبيما يقاس لا الخضءن عل المح 

علهاش صل الني فضى إذ وانك نحن وقسنا قلت عله قياس لا تعبد فهو حاصة الخفان منه وخمرى 
مللثى حادث الخراج أن عرفنا لأنا قلت نمر ; كاإخراجق١ل الخدمة بالضيأن,أن الخراج أن وملم 

ودلالةأردت ما حمالة من هذاكفاية وى نعم، قال البيع صففة عليه نفع ولر منه وصمنه الناري 
ولكنغيدها علثؤا يقاس لا القسامة وكدك ءلتاا ممس غثر وأخرى علها محقسرب منة أن مءن عليه 

يمومأن قاما الموم ترك إذا الأذى فدية ز إلا مدا ُكبب م ان ي له الذي بالأمر \نمو 
أنقلت فما إلا عنه أسألك لا صحح المد ك ثبت فان مد محكان يوم صوم فيكون يوما مد مكازكا 

فتحرير)ا فان ثا عاد إذا الظاثر عل وحل عز اش حكم له فقلن، مجكن إمحلحام مقام يقوم الثوم صوم 
إمساكآن معقولا فكان (( مكينامتن فامحلعام يستطع ب فان متتايعآ'ن مهر؛أن فصيام يبمر لز فإن رقبة 

مكانمكين إطعام أن إل مرت العي و:'اادا مكينا متن ِتيب؛وماكاٍءلعام ياكا أن ر الذلاهر 
ىمارا لأهله الصبي، وسلم عليه اش صل الني أمر نعم قلت، Y هدا مع دليا مآنر فهل قال يوم كل 

I تعتز مجا حد هل » رمضان مهر  V ) فقال(1 متتابعن؟ صهرين تصوم أن تسمملع هل 1؛ فاله . لا ; قال
علبه يتمي3، أن فأمره ممر عرق فأعهناه ٠ لا I فقال ٠( ١ مكثنا متن تطعم أن تقدر هل اء فسأله , لا 

العرقأن ومعرونج عشرين أو قال عشرصاعا ق حمالعرق ز أن للحديث المودى فأدى مكينا متن 
ومكانطعام مجد الكن إطعام ان ال فذهبنا اريعة يه الومق ليكون صاعا عثر ة حمعل يعمل 
مداالمسكن إطعام وأما ٠ قلت، فكا مكءن كل مكان يوم صوم أما ! قال . يوم صوم الكن إطعام 

علمتفهل قلنح V به تقول لا فلم : قال ُكبب لكل وتلت مد فهذا قلنؤ صاعا عشرين أو قال فإذا 
ولكنهحاكه قد أنى كنت، أنت قلتؤ ظوكازكا قلى لا ; قال V مدين أو مدا إلا قال قط أحدا 

غيرأحثرنى ف،ا تعمل كان ذك وعل عشرصاعا ة خمالعرق ز قلى وهذاكا انحدث دن احتياط 
فقدقال امحر صاعا عشر حمسة عل معاي^ركااكايي^ حعاو1-را كانوا ؛ ١^٦٠بامحن العلم أهل من واحد 

فديةز الكفارة أن فأن ُعلئ، وعرفناه عرفته قد لأم تعبد المراه وإصاية الهلعام ز الكفارة أن زعمتج 
زعجرة ن لكعيح وملم عليه اش صل اش رسول قال أش قلن، عله يقاس لا تعمد وغيرها الأذى 
Vأيام ثلاثة أوصم؛ فقال وأمره قلت، بل : قال V مدن مدن ذك فكان اكين ُمنة بن فرقا الهلعام 

صومنقول أما الصوم عل العلعام فلومنا : قلت، بل. ; قال (٠ ماة سلث، أنأو » وقال قلت، بل : قال 
Vأيام ثلاثة صيام عدل ماة كان بالصوم الثاة ولومنا قلت، بل ; قال Y مسكينن إطعام محكان يوم 
ايامثلاثة فصيام نحد لر ثن الهدى ر انتير فا ؛1 المتع ز وحل عز اش قال وقد قلن، . بل ; قال 
عزاش فال وقلت، . نم ; قال أيام عثرة صوم شاة مرن البدل فجعل رحم(( إذا وسبعة لخج اش 

٠نعم ت قال اكن حمعثرة إطعام مكان الرقبة فجعل الأية مساكن(( عشرة إطعام فكفارته  IIوجل 
أول؛القربيوما متن صوم أن بان وقد نم ؛ قال • يوما متن محكان والقتل الفلهار ر والرقبة قلت 

يومصوم لأن مكينن باطعام منه مكين ياطعام أول يوم صوم أن ل وبان عشره صوم من الرنة من 
أولأنه من، وأوضح يوم يومجن *و عليه يقاس أن أول يوم فيوم يوم إطعام مجكن وإطعام ٠ يوم جئ 







بجونلا فقلت الم الفدية منحع و عله حك فإذا ,/ض ب وإن الرأس فى والأذى للمرض الشم 
طعامعل يقدر فكأن الم من اشلاع أو لحاجة الم ر الفدى فأعوز •وجودة ماكانت الم من إلا 

اعوزوإن بمد مجكن كل عل بالطعام تمدق م ، طعاما واز،-راهم . دراهم عليه وجب الدى ثوم 
تلتما فيه تقل لر فكيف المغة هده عل فته فإذا ; فاثل قال فإن يوما مد كل عر• صام الطعام من 
انهوسه سه وفرتت إفاتة لا فعل انه ش جامعه انه ى عليه فته اش ثاء إن له قل •١ لتمتم اى 

مجاعذلم بقدر ويكر فيمل ينتقل فل،اكان ذلك دون وشاة أصاب مجا عظم قدر عل بينة فيكون يخلف 
عليهكانزاد وان أكرمنه ولا أقل وجد إذا أحد عل يكؤن لا الذي التعة هدى العي هذا ل غارق أصامح-، 
والصيبوالقتل النناهر »نكفاوة المآن ي العقول الض ال والصوم بالطعام فصرنا القاض( )؛ال متطوعا 

مجنالثمس تغيب أن قل والخروج الزدلفة وترك ٠ درامن اليتوته ترك هدا ومن ، رمضان نهر ل أهله 
اشآه.الحاروُاوترك عرفة 

ؤومحهاكة هدى الإعوازس 

عشرة ١١قوله إل ا! الهدى مجن استيسر فا الحع إل بالعمرة نمعر فن  ١١تعال اش قال ( ال ق) 
الحجى أنه الكتاب ز مجعقولأ وكان الحج ى يصوم ان عل الكتاب فدل القافص( )قال كاملة(( 

ولاالحج شهور فى قبله لا الحج ى الدخول ؛عل• إلا الصوم يكون لا أنه ومجعقولأ الصوم به وجب الن"ى 
ذىاو القعدة ذى أو نوال ى ؛ا-ني أهل فإن ٠ ا"ني إل بالعمرة نمع فن  ١١( القافص قال ) غثرها 

هديامحي ب إذا يصوم حن الحج من يخرج لا أن وعليه الحج ى يدخل حن بصوم أن له الحجةكان 
عرفةيوم محن الغد محن يخرج أنه وذلك عرفة يوم الثلاث صيامجه اخر ز الأيام مجن ماله اخر يكون وان 
بن،إبراهمم آ"؛مذا ، عم واب>، عاثشة عنا روى ويكدا ، المحر يوم مه صوم لا يوم ف ويكون الحج ُن 

تبليمم ولر هديا محي ب إذا التمح ى عما تعال ايد رصي عائشة عن عروة عن شهاب ابن عن معد 
القاض()قال ذللئ، مثل ابيه عن سال؛ عن شهاب ابن عن إبراهم احرنا ٠ من ايام فلمم يوم.عرفة 

ديناربن، وعمرو عطاء واختلف )؛ال الغران وشه اعلم والنٌ تلنا ما وهومعي ٠ نقول و:-أدا 
محيالا قال أنه محناء عن جريج ابن عن مجانر بن وسعيد حالي بن مسلم أخبرنا التمغ صوم جوب وز 

الصومعليه وجب بالحج اهل إذا دينا ابن عمرو وتال ، بالحج مهلا عرفة يواز حى الصوم عليه 
)قالعمر وابن عائشة عن الخبر م بالقران وهوأشبه نقول دينار بن عمرو وبقول ( )قال

التعةدم عليه أن أحدهما قولان ففينا يصوم أن تبل بحد أو ساعته محن مات م بالحج أهل فاذا اكا؛هم( 
صومولا عليه لائم الثال والقول ، محتمل تول وهدا عنه يصام ان محوز ولا يمم ع لأته عليه دين لأنه 
مجدةبق فإزكان الصوم عل وغل، الدم فرض عته زال وقت الصوم فيه عليه وجّيؤ الذي الوننح لأن 

عليهنحب لا السبعة لأن حنهلة أمداد ثلاثة الأيام الثلاثة محكان عنه تصدق فقرط ^١ يصوم أن ممكنه 
الثلاثش عنه تصدق السع ولا الثلاثة يصم ولر مجان م أهله ال ولوربر . أهله إل الرجؤع ;عد إلا 
زقالأعلم وائد وٌعقولأ تناما يمح قول أوأكروهذا ذللته يوماكان فركه سبع الُان صومه أمكنه ومجا 

نحدولا منى زام صوم عن وسلم عليه الك صل اش رمول ض : منى رام التمع صوم فى القاض( 
علهو إ:اا نمثه بان دلالة وسلم عليه اش صل الني عن يكن لر إذا محاصة او؛ى يكون ان ال البل 

٢٠٧



اشصل الني "1ى عليه ذهب مى م ايا التت يصوم قاف ' ٢٠يكون اد ز نم ومحي الصوم ' ٠٠يلزم لا ما 
ووحدتآ الث|افهم قال ر التومحّز النم واصالآ اراه وقدكنت مز أيام م يمه ان ازى فلا ع-إا اء وٌعليه 
منهحار٢ وم الحج ز هذا أنول أن حز فر اء النبالست طاف إذا به حا الحج ■ ٠٠حازحا منى أيام 
بمملهنم نيل V الحج ز يكون آن اللسان حتما فها قاثا قال فان عمله ؛عض> علته يقي وإن 

يطفم إذا جاز هذا ولوحان ظاهرا لا ,اطا سكرئ احة\لأ نى، الحج ص عليه ض U اللسان 
واو)قال( الحج ز محامهر' أنه عل يمومهن نهرين أو نهرا النماء حجه  ٢٠يه بما الذي الهنراف 

علتهادن4 صل النم ;مول ون؛ى وصومها صومه ص ض لأنه النحر ,وم فيإا حاز منى أيام يصوم أن حاز 
•وُرادا مجرة النحر يوم صوم عن كن.يه مرة صومها عن ومز 

محييةمن لنمه بما ْمزا محيإ الرء يكون ١^؛؛ الخال باب 

عذافاد;ا كان إذا ^٦١ يخرج أن له فلتس بينة عليه وحيت وقد الرحا حج إذا ( القافر ال قر 
يند;ل وإن بمكة إلا والهدى الهلعام يكون ولا أطحمر الهدى عل يفدر م وإن :طم م الهدف عل فدر فان 
جريحاب.ب عن معيد أحئرنا ذ إل أحب كان ذلك فوره فى صام ولو شاء حث صام من؛إ واحد عل 
.ذاك فوره ز يصنعه أن لأحب واني ّىء ذلك ز بلغتى ما المفتدى صيام ز قال أنه عطاء تلو 
أوذلك حجه ز نك أو صدقة أو صيام من فدية يقول محاهد كان قال جريج ا؛ءن ع,' ّاسد ^٧ ١٢١

صنعان يى يا انه بلغني المفتدى ش قال مىٌى ن صلممان ان جريج اب' ء' صعيد احرنا عمريه 
)قاليطوف بان معتمرا وازكان ينحر أن حاجا إزكان خل ان وبن الفدية فته عليه وجبت الل-ى 

نيئاالمدية ازكانت تبل V وصمت ما عل دل ما قائل قال فان هكذا النم ثاء إن هذا و( 
يكونكا فيه عمل كل إصلاح أن وذلك والعمرة الحج ز يفتدى أن إل فاحب وعمرة بمج وحن 
الصلاةمن الصلاة وإصلأم الحج غ؛ِ اإفاJية بان الصلاة يفارق هذا كان وإن فتآا ة الماد" •صادُ" 

لولافكانه نفقته < ٢١وقدر يفتدى ولا يصوم رحلا أمر عباَ ان أن روى وقد وصمت محا فيه فالاحتثار 
مومراازكنك مالك إل يصبر حش هذا احر ولفال ره يء■ لساله مفره ز حزيه الصوم رأى أنه 

فانالحمرة أو الحج ذلك ز عمرة أو حج ز الفدية ءاليا< جسى و مءن حال إل فانظر ( الشافهم ال ق) 
فلمعليه جعلتن(ا فاذا ملحا له محرج لا ءليه جعا~اا غبرها واحدا إذاكان بمزيه لا التي للخدية واجدا كان 
إذ،م إبمايا لا احتياطا يصوم أن إل وأحب . عليه قدر مش يزديه حتى عليه دينا أعوزكان حش يفتد 
أبرم أوأكر _وما صام فان صام يقدر لر فان نضيق قادر غيِ وإذاكان ^١( ١^٠١٥١)قال أهدى وجد 

يتمدقفلم وجبى جآن معوز وإزكان ا قال ) فصون قعا وإن -؛دى ان عليه فك بعد او فره مز 
هديابمد وهو صوما ولا صدقة يبتديء طدُ شيئا مبتديء لأنه له بد ولا أهدى أبر حش يمم  ٠٠

لأنهله ؛A• لا هدى عليه أعوزكان م أير حش يفتد ولم صفره •ى معوز وهو بلده ال رجع وإل ( ال ق) 
وإذاواجبا لا احتياطا يصوم أن إل وأحب هدى مءن بد فلا أبر حش غيِه إل الهدى ءِب خرب ين 

بمكةيدبج حش عنه يمزى لا عنه فنحر بمكة له اشترى أو بلده مءن به بعث فسواء دينا الهدى جعلت 
واجبكل وهكلءا صفره ءت أخرم إذا شاء حيد فيفضؤيه الصوم وأما • الهلعام وكل-اك به ريتصدق 

.ممكة الأ ُه ند' لا طعام أر دم • ٢٠احلاكان أى • ٠٠عله 
•ء ١ ِ ب ِ ب  -
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التعامفدية 

طالبأبى ن وعل وعثال الخطاب ن عمر أن الخراساي عطاء عن جرج ان ص معد أحرنا 
الإلر بينة امحرم فتلها العامة ز نالوا ص مال اش رصي ومعاوية عباس وان ثان ن وزيد 

العامةز إن أوقولم لقيت الأّكز؛ئ ثول وم بالحدث أهل عند ثابت غر هدا الثافهم( ال ق) 
ابنعن معد أمحرنا بينة ضا نعامة امحرم أصاب فإذا ه؛ لا بينة النعامة ز تلنا وبالقياس بينة 

*أنتبل ولدها مات ولدت م النعامة جزاء أما سميما حن جنن ذات فكان  ٠١لعطا،'دال أنه جرج 
؟أغرمه محله سلم أن نيل ولدها محات تآهدذلما ولدها ومعها فايتعترا تلت لا. ت قال Y أغرمه محله سلة 
والحننالبينة ى نقول وبقوله بينة العامة ز يرى عطاء ان عل يدل وهذا اكافس( )محال لا : قال 

حننذات ماد صيد زكل ونقول معها ننحر معها جنينا فأوجت بينة فيه وجث موضع ركل 
حب■ذات مثله فقه 

V- ء

اخرممعييه انما،ة يص باب 

غرمتياتدرى لا وأنت نعامة بيضن أصت إن قال أنه عطا، •م حريب ان ■م معيد اخث'،،' 
تكونلأن؛ا مما جزء الصيد مجن بيضة لأن نقول و;'ادا ( القاض )قال تعال اش حرمات بدلك تعش 
وألتغرم البيضة أن عل يدل هدا عطا، وقول لفت س عنه حفظت محالفا هذا ز أعر ولا صيدا 

العامبيض وفى الفاض( )فال نقول و:اذا الخطأ ض عل قياما إ-لأز هدا لأن :>• الحاهاب 
مثلالطيّ م قيمة له فما وداحا الم من متا وه مما حارب أنه قيا ءن يصاب حن لأنه  ٠٢٠قيمته 

أماقال ؟ عالآ نط ب تروى ض : للثاض فقلت قيسا ذا فإن الخرادة عل قيأا ض وغ الخرادة 
اشصل البى أن الأعرج ص الزناد أبى عِإ الثقة أ-خرنى فقال هو■؛ فا فقلت . فاؤ* مثله ;ب ثى، 
عنيثبر ن معيد عن ل ط ن معيد أحرنا " ق؛بُاا انحرم بميب^ا العامة بيضة ز  ١١قال وّز عليه 

صومأخرم يصيحا المعامة بيضة ز ؛ قال انه الأشعري مرّى ابى ش' الحصسن م' عبدالني ع■ قتادة 
معودين عبدالنم عن عبثدة ابى -م* قتادة ع* بثيِ ؛٠' معيد عر' معتد نا احم مسكيب إطعام او يوم 

المما انحرم أصاب U كل ل: •؛فقال /خ انم'مة بيضة فى أذِأت؛زكان : الشافعي فقلت مثله 
لوتقومه عليه وتقومه فيه اصابه الذي صه ذل قيمته فيه فعليه الضال ■ ٠٠فته ائ *٦ الم ٠'•" له مثا 

فتياييضة قيمة فرخ فت١ا والبيضة فت١ا فرخ لا بيضة قيمت ب فرغ لا البتقة فقوم ان لأنوهو أصابه 
إنفاسدة تقومها ! فال V فاصدة البيضة كان فان قلت فتإ١ ذِد لا بيضة قيمة ' ٠٠أكز وهر فرخ 

فازكانت)ا الكلام واصا الاسء«■ ■ ٠٠ز م واهله الخ ز الخ ذات فكان ; نوله إ )١ 
.مصححه كتبه فليحرر. حدث بقية يكون ان إلا ا؛ الخ 

ليمرهنا العليل فان اكاخ زيادة َ' الكلمة هذه واها . النسخ جميع ز لأنهكذ١ ! قوله )٢( 
•يظهر مض له 

الأمم،اتآ



١٠٥٦٠٠١ت قك ؟  ١٠٠٠علياك ثى» فلا قيمة لها يكن ب وإن فيمما وتنميق بة لها ثانث 
رالأل. كتغ و٠وغ^rJممتنع فالصد ؛؛٠١^٠، فاك صد ِا يكون وفل الصد عن لأما لا ت فال ١ اخرم 

أصايهاذب خزيه واخرم ممتغ غ؛ر نكون وصغيرا مقموصا يكون ُا الصد من يكون وقئ ( اكا؛هم 
منخ عنها يكون أن إل البيضة توول وقئ I فال الامتن،اع ال يؤول أو ممتنعا هدكان ذللث إن I فتلت 
•بمغ أن إل ثذول 

اك،امبيض ي الخلاف 
إذانوم نال V قال ماذا نال قك م ; قال ؟ العامة بيض ى أحد أحالفالث، ت فقلت 

١^اض ت لا وجه من عنه اش رصي عل عن محذا وروى المدة عل فتحمل بدة المحامة ز كان 
يمحزيهوإمما يكون ولا يكون تجب بجزم لر ثيء عليه وجب من وبأن تركناْ ولذللد مثله بالخلث 

وما sLliعبه القول؛حيى مدا سمع رجركأنه م نال V غورْ حالفلد فهل : للثافص قلت نائم 
لهذاأفرأيت قالت الأمة قيمة عشر الأمة جنن ى يكون ي أمه قيمة عثر عاليه : قال *١ فيه قال 

حكمفحكها لأمها راية أنها قيل من نيئا يمغ لر جنيناكان ازكانك البيضة لا. : قال V وجها 
فقهلُه؛مازميتا ولوحرج نمه قيمة فيه وءو-صكاث إنسان قتله م أمجه من لورج والخنن نمها 

Vوالخنن للبيضة ومجا بيما فرق فقد -ص أو ميت حال ى البيضاز فاجعل ثنت فان ئيء علمه يكن لر 
)قالبقيمما فتها بجكم أن إلا المر من لبت إذاكانت خموز فلا نمها حكم البيفان حكم إمما 

ولكنأكلها وللمحرم حيوان غثر مأكولة لأنها ثيء البيضة ءدْ ش ما ; قاثل ل قال ولقد اكافهم( 
الملم.افُل مذهب حلاف هذا 

والوعلوالبتل  ٢١١ومارالوحش بمرالوحش ئاب 
بقرةمم،ا واحد زكل ■' فقال ؟ الوحش أومار الوحش بقرة يصيب انحرم أرأيت للثافص قلت 

قتلهومجن وأنم الصيد تقتلوا لا  ١٠وتعال تبارك افه قال فقال ؟ هذا أحدت أين ومن للثافص فقلت 
علالمثل أن عل دل العم مجن قتل ما ومثل القاض( )قال I( المم من محل ما مثل فجزاء متعمد منكم 
الكبشإل رفع الثاة جاوز فإذا الصيد داوب من كل U مثل ال ط1ر أن إلا فته بجز م البدن ،ا>ة 

دوابص يودى مما ثى، يجاوز ولا يدة إل رغ المقرة جاوز فإذا بقرة إل ري الكش جاوز فإذا 
الصيددواب ش القول فهكذا منها أصغر ال حفص أوجدعة ثنية شاة مجن اصغر وإذاكان بدة الصيد 
٢٢١ض بمرة الوحش جاد وش بمرة الوحش بمرة ش : تال أة عطا، عن جريح اين عن ملم أ-محرنأ 

زكزا الوعول. من المسن الذكر هو ، نحتيةمثناة بينها والفوقية والمثناة المثلثة بفتح الثيتل )١( 
مصححه.كتبه اللغة كتب 

وهىفكسر فكون بضم أروية واحدة جمع اّم ّاكن بيمأ والثالمث الأول بمح الاروى )٢( 
فتحوىر*ا،ع الهمزة بفم والأ,ل الري الحل محس الأروى أن المصاح؛ وش • الوعول من الأنش 

.الوعول من الذكر ! الياء كر ح الهمزة وبفتح المقيئة الياء 



ابنعن ُزاحم بءب الضحاك عن الهمداى إسحق أبى عن إسرانل عن معتد أ-؛صنا الأروىٍبمْ 
القامحى()محال نقول وه؛ الئاس( يمْ)قال الإل وش بقرة الوحي,، بقرة ى ت تال انه ماص 

رقاليه فداه ثاء ذللت، أى واش ذكرا عقب ، ر وفيه الكسءّر وفوق نة المالبقرة دون والأروى 
والأشبالدكر الذكر ويفدى صغترة بمقرة فداه صغثرا بلا أو صغترأ وحس مار تتل وان اكا؛هم( 

يفوتهلا ما فه نبمعل حش البقر *ن منه اصغر اى حفضناه صضْ اروى اصاب وإذا )قال( بالاش 
فضر-بماثوب <  ٠٢٠ة بق الصيد ص أصيب، مجا إزكال إ الئافهمر )قال الصبي دواب عن فدى عا وهكذا 
الدواب4,■ حما ذانى، زكا هذا وهكذا ُولود بقرة وولد ببفرْ فداهمّا فات حيا بملما ش ما فالمن 
'انمم■ ممثله ماحقا محنه المصاب يقوم ؤلعاعا فداءه راد فا أمه ومجاتن، ميتا حرج وإن ( الثا؛هم )قاد 

ءلُاطالم ر المثا ذالغ ممن ويقوم مجاحفا 

الضعاب 

قضىعنه اش رضي الخطاب بن عمر أن جابر عن الزبثر أبؤخ عن عتبنة بن ومقتان مالك أحرنا 
ش( الفافص )قال الأكيان مفتينا ص عله حففل ر قول وهذا إ الثا١فهم )قال بكبش لضبع اش 

رمحيعباس ان سمع انه م -م:، حرج ام، م ماع بن معتد واحرنا الخان صغار المح صغار 
عنحرج ان عن سعيد أ-محرنا قال الثافص أحرنا قال الربع حدنا الخعكس ى يقول عما اش 

رمحالفتإاكبشا وقضى صيدا نحبعا وّلم عليه اش صل اممص رسول أنزل ت قال عباص ابن محول عكرمجة 
جريجابن عن أنمرنا حالي بن مي لأن ذكرناه وإيا انفرد لو محثله يثبت لا حديث وهذا الئا^هم، 

الضبعص عثذاينه بن حابرا مالت : عار ابى ا؛ر، قال ء،ار انح، ابن عن عمتر >، عبيد >، عداش عن، 
Vوسام عاليه الد محل اش رسول ُزا سمعته قلت م. ت قال V اتوكل قك نم. ت قال V هى اصيد 

أنيرنا. يوكل لا محا دون الصيد محن يوكل محا ى يمد إمما أنه بيان هذا وش ( الثاءهم )قال نم ت قال 
وفيإ1صيد الضع ; قال عنه الله رضي طالب، ابى بن عليا ان محاهد عن نحنح ابى ابنر م، سفيان 
ا>م.اصاما ذا إم 

الخزالش اب 

أنجابر ع• الزبر أى ر عيثنة بن ومحقتان مالك أنمرنا قال الثافُى أحرنا قال ار؛بمح أحرنا 
احمرنأالعنز. يفوت لا والدنار نقول وببذا اكاءهم( )قال بعنز اتحزال ر قضى الخطاب _، عمر 

j; قال اُه عاس از ءب محزاحم ن الضحاك ص إسحق اى ص يول بن ص؛مرال معبد 

كتبز كذا حول. علته ياتى بعدم وذاك فرنه طل إذا البقرة ولد فكون بفتح • العقب )١( 
اللة.

كتمه. رء فحر . هنا ما يناب ممعنى اللقط هذا عل نقض، وم المخ ش هوكذاك ; رقوب )٢( 
ا

.مصححه



أصيبمما بالأناث والأناث بالذكران الذكران فدى اكاء|رى، قال ؤ مة أعفرأوثاة تيس القلي 
ؤيفدىالذكر نفدى القتول بدن عن يصغر يكون أن إلا به فدى أن ال أحب كله هذا ش والإناث 

رجلاأن عكرمة عن ماك عن يونس إسرانلٍآن عن ->الم ب'ح سمد أ-منا . با؛دامايلحق باليي 
اراهولا معيد »ال الم. عن تيسا تال او اهدكبثا : فقال عليا فاى وهومحرم فلبيا اصاب رالهلاJف 

الحديث.أهل ينه فلا هذا فأٌا يثب مما نله وصفت لما ناخذ ويمذا ( )قالتيسا ثال إلا 
.ثاةالغزال ش ] فال أنه عمناء ءن جريج اين ■من مانر ين معتد أخيرنا 

الأربباب 

أخثرنا• يماق الأرنب ز فضى الخلماب ين عمر أن جابر م الزبتر أ؛ى عن وصمان ماك أخرنا 
تالأنه عباس ابن ر مزاحم ن الضحاك ءن إسحق أ؛ى عن يونس بن رمرانل عن سالم بن ممد 

االناقص )قال شاة الأرنب ى ! فال محاهدا ان جرج ابن ص معير اخرنا . ئاة لأرنب اص 
ولوكاناقول فكنلاو؛ا صغيرة أرادا ؤمحاهد عهئاء فازكان شاة امم عيا يقع الغم مرن والكثرْ الصغثرة 

قعاان عن عباس ابن عن يمحى وما  ١٠عنه مال اش رصي الخطاب ين عمر مل وتلنا حالفناهما ممنة ارادا 
عنسالم ين صعيد انمنا تؤبإ يثبه ما عطاء عن رؤى وقد تحال الق كتاب بمي اثبه وكان السنة دون عنانا 

•أوحمل عتاق الأرنب ى : فال أنه رباح أى بن عتناء عن صح بن الربع 
الثربجعمحا ياب 

الزربؤعف قضى عنه اللي رصي الخطاب بن عمر أن جابر عن الزبثد أبى عن ومضان مالك أخرنا 
عنصعيد أخرنا عود مبن عبدالف ين عبيدة أبى عن الحزرى الكريم عبد عن منيان خرنا • بمرة 
كلهد:إا القاض( )قاد لجرة الثدبؤع ز : فال أنه رباح أبى بن عتناء عن صح بن الربع 
.ناخذ 

اضلبباب 

جرجان عن صعيد أجرنا ٠ شاة الثعلب ز يقول أنهكان عطاء عن جرج ابن م صعيد أجرنا 
٠ناة التعلب و I بمول أنهكان معبد بن عبداش ابن عياص ء٠ن 

اكبباب 

لهيقال منا رجل فاوؤلآ حجاجا حرجنا ت قال شهاب دن طارق عآن محارق عن عتينة ابرز أحثرنا 
خرأنت : فقال I( أربد يا فيه احكم  ١١عمر له فقال أريد فاله عمر عل فقدمنا ظهره ففقر صبا أربد 
:أربد فقال تزكى« أن ارك ط فه م أن رتك إمما ٠, عم له فقال وأعز اس ر يا مز 
;قال انه محلماء ءن نر ما ن سعيد اخرتا ا( فيه فذاك عم!٠ فقال والشجر الماء جمه قد جديا نه ارى 

نةعأراد كان وإن . قول نذلك صغيِة شاة أراد ءْلا، كان إن الثافص( )قال شاة اكب فى 





التليكون لا أنه عل يدل I( الم س محل U من!ل  ١٠وجل عز اش وتول الئاض( الأل ) الم« س محل 
الصدعن والدواب الأرض ى رواتع دواب الم لأن الصيد لدواب والمثل منه مثل له فا إلا الم من 

لهاومقاربة الم أبدان مثل تكون أبدانبا وأن طواثر لا مواش دواب وأما الأرض ز الرتؤع ف ،5، 
تفدىنكيف ثائل قال يان ، معانيا معانيا ولا حال ز الدواب حلق بوافق الطع من شيء ليس 

فاينقال قان والفول القياس الآثارثم م بالكتاب بالامتدلأل فدته نل V الم من له مثل ١^>ولا 
وحرميارة واللكم مجتاعا وءلراُه البحر صيد لكم أحل ٠ وحل عز اش تال فيل V الأصتدلألبالكتاب 

لهما أمجر وجا عز اش ووجدت التحريم ش الاكولكاله الصيد فيحل حرما« دم الر٠١ صيد علكم 
اشصل اش لمول ووجدت محرما وكان الم مجن له مجئل لا الهناتر فا،ا'كان • كثله يفدى ان منه مثل 
زفقضيت بقيمته يتلف أن محرما ماكان يقضون المون والمالنبع؛غمانه ف فضاء يقضى وصم عليه 

جعاذ■ القيمة تلك وجعلن، والإجاع السنة عل وناصأ الكتاب ش محرم بأنه بقيمته اإْلائر مجن الصيد 
فيمءنالبدل بوصع أمر ^ لآماللئ< معا محرمان لأمما محراثه الممضى انجرم الصد ُن المثل له اش 

تحال.اش أذم7إنثاء ما بالاثاروالقياس تيمته الطا;إلأ فى أرى ولا المس من الكمة محضرة 

سةارام

بنطلحة عن الداري بزكثر عبدالف عن حن أبى بن معبد بن عمر عن ّالم ين معيد أحرنا 
يومى الدوة دار فيحل مكة الخناب ين عمر قدم : قال الخريث، عبد بن نافع عن فصة حى 

مءنطير عليه قوقع اليت ز واقم، عل رداءه فالقي المجد ال الرواح مسا يتقرب أن وأراد الخمعة 
٠احكافقال عفان ين وعنان أنا عاليه يحلن، الحمعة صل فالإ فقتلته حية فاضزنم فاطاره ا-لإم هدا 
فألقيتالمجد ال الرواح مخما أمتقرب أن وأردت الدار هده د-حلن، ا؛ى اليوم، صنعته شيء فى مل 

علفوقع عنه قاطرته لحه بيلعلخه ان فخثينؤ لءام ا-هذا مجن طر عليه فوقع الوامح، هدا عل ردائى 
موقعةإل امنا نيا كان منزلة مجن اطرته آني نفى ى فوجدن فقتلته حية فانلمزته الأحر الواقع، هدا 
ارىإ؛ى فال ١ المومننحح امجر عل حا نحكم عفراء ثنية عنز ى ترى لعئازكيف فقلنؤ حتفه(( ضا كان 

لهابن، *ّزح حمد بن، ■مدافه بن عثان ان عمياء عن جرج ا؛ره عن صعد أحثرنا • عمر ما فامجر ذللث 
فقلتجريج ابن قال ما« فتصدق، ثاة اذبح )ا عباس ابن فقال ذللث، له فقال عباس ابن نجاء مامجة 
مامى أن إحداءما دلالتان عباس ابن قول، ففي القا٠هم( رثال م I قال V مكة مام أمن نملماع 

٠بعضه لا كله يمي فامما به يتصدق قال وإذا المساكن عل بالفداء يتصدق أنه والأحرى ئاة مجكة 
شاةاشامجة ر ء0أا، عن جريج ابن عن معيد وأحرنا ، -محناء عن يبار عمروبن عن سميان أخرنا 
المروةعل فوقعت فآطرن ^مة الخلماب بن عمر أمر محاهد قال قال جرج ابن عن معيد أخرنا 

اتباعاشاة، ففيها مامحة بمكة مكة مام من أصاب من القاض، ر{ال شاة نيا فجعل حية فأحذما 
الالميبح وابن وءهلا» عمر بن وعاصم عمر وابن عباس وابن وعنان عمر عن ذكرنا الش الاثار لهده 

ناسا



داراي

معاذءه اقثا انه احآمء -مار ابى V عداش أن ماهك بءن يوسف عن جرج بن ر محعيد أ"ضنا 
ويبائريز .بض إذاكنا حتى ممرة المقدس يت ر محرس اناس j الاحا; ويب ايزجل 

إحرامهذكر م . إحرامه ونى ذله،ا' ج,ادمح فاخذ • حراد س رحل به رن مطل نار عل 
نمتكعب يقم معهم. ودخلت الخطاب ابن عمر عل القوم لحل المدينة قدمنا فم . خالقاهما

قاوماالخراد نحب حميرّ إذ تال م ' تال ياكعب أرك بدلك من ٠ ر عمر فقال عمر عل الخرادتن 
نملثش جعل!،  ١٠اجما •؛رادة ماثة مجن خير درهمان خ I قال دزهمم. قال V نمك ز جعلت 
وراءوهو المقدس ت ر دغثرهم وكعب ساذ إحرام  ١٢٠دلائل الحديث هدا ز الغاض( )؛ال 

فلمعمر عل ض قد وهياكله . ذكاة بلا أخدهما حن الخرادس قل كما أن وفه بكئبمر ايقات 
اخيرتا٠ متطوعا فافعله عليث ليس مما تهلوعت أنك ٠ جرادة مائة محن خبمس درهمان عمر وقول يتكرم 
Vعيداش عند جالسا كنت يقول محمد بن القاصم سمعت قال الأثج بمن عبداش بن إكمّ عن معيد 

.جرادات بقبضة ولناخذن طعام محن قبضة فتها ت فقال محرم وهو قلها جرادة ص رجل فسأله عباس 
زالخرادة وز بالاحتياط وأرم الخرادة قيمة عليه رأى مما إ أنه عل يدل وهدا ٠ ولو ولكن 

عمرمجدم ووجدت أعل واش القوم مدهب وهذا أكر أو أقل أو ممره كان فيه يص؛باا الذي الموصع 
•Vمثله انميد دواب ز أن مجدهبم كذلك ووجدت قيملما فيها■ أن الخرادة ش وغرهم عبامر واس 
يوقلا واا>ِبوخ عنزا يسوى ولا عنزا سوى قد والغزال • كثا يسوى لا القح لأن بمة بلا النمر 

لماالثم لا الأبدان تقارب عل الصثد دواب ز ذهبوا رأيبم قم . عناقا يرى لا والأرنب جفرة 
لأختا>*زأحكاءِهم لاختلفت بالقم حكوا ولو ، ثنى وأزمان محتلمة بلدان ز حكوا ؛ ٠٦^^-وصفت 
الحكمدن اكِق عل محتمعة مذاهبم ووجدت الحرادة ز قالوا قيمتهَبا فيه ولقالوا والأزمان البلدان 

دونوذا قيمة انمنائر y الخرادة وش النم مجن مثلا الدواب ش ان »\ وصفت لما والهلائر لدواب اش 
برىليس أذ بحط العم لأن الخرادة وين الحام ين 'دق مذامم وجدت م الغاض( )قاد الحام 
نعلمونر مثلهم إل إلا . خالفهم ش نتومع لا لأنا اناعيم فه فامما هكذا هدا وإذاكان شاة ءكة حام 

ممايقال أن إلا فيه نحون لا انحرم يقتله الهلم صيد مجن دونه وما مكة حام بن والفرق • حالفهم مثلهم 
وتراهمنازلهم ش تولف الذىكانت بانه ممط واغلاه الطاثر انرق عندهم ابحام ان من العرب تعرف 
لأستحسانآمضاب عندهم لها اؤ واصواته الألفة وصرعة . يولف نحث للهداية واجمعه الهلماثر اعقاب 

منميء يكن ولر مأكولة هذا ع وكانت وفراحها وهدايما والقها لأصواما ;٢١ يتمتعون كانوا وأنم هديرها 
ابحأموذلك ناة ففيه ض.ة الحرب اكلاثرّءته من ئيء فيقالكل يوكل لأن إلا عندها به ينضر الطتر مأكول 

يابذاك لعلك بذلك من بعضها وش المخ .؛*ض ش كذا ٠ ياكعب أرك بذلك من ت فوله )١( 
إنقال وقوله (( نحم قال ١) بعد قوله معها يلتم ولا تحريف نحلومجن لا هنا العبارة فان الرواية وحرر • كعب 
.مصححه كتبه . الخ حمير إن حمن ابن قال . المسند نسخ بعض ش . حمتر 
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يزيدأن مراها ما وُ؛اسأا ا-زامة لفضل لا ثاة ا-لمامة ى جعل إذا يلزمه وأنهكان وصفنا ،ل، _ll» عل 
ابنعن معيل أخرنا يلما. به زنا مما ييا يفرق لر إذا هدا إلا يتمم لا عالها الطائر من جاوزها فا 

مجاغ وصفت مجا اُمحام وعامة القافص( )قال شاة شاة والدبى ى الق ر *ال أنه عهناء عن جريج 
وهكدامحام. فلص الدجاج كشرب كرة قطرة شربه وما ، فهومام الطائر من عبا ا،لا» ى م 

عطاء.عن جريح ابن عن ملم امحرنا 

محمزاطام

الدىالصد من يمءب مما وءيرْ الخام مجن وغثره مكة مام يفر وى اش رحمه الفاض( )فال 
رخلا كرها فان ، -٠١ يكسرها الق بالخال النعامجة بيض ى فلنا اكا القاض )قال نمته فه يودى 

وإنغيرْ فكرها لأنان لوكانت رخ لها يفة نمة ففيها زخ وفت؛ا وإزكرها يفة نمة ففيها نها 
وفولآ الشانص رفال لأحد لوكرها فيها شيء عليه يكون لا َةا لها عليه شيء فلا فاسدة كرها 

-ي،يضة ي كم ت لعطاء قال انه جريج ابن عن سعيد أح^رنا فه قولنا حلاف اُمحام يفل ل • عطاء 
قالر درهم ففتها مخ فت،ا يضة كرت وإن درهم البيضتن يمن درهم نمق ( ُال ر ■٠ مكة 

مجازكل نمتها به نأحد قاليي هذا أراد فازلكن قاله يوم القيمة هدا بقوله أراد عطاء أرى ( الثاسمؤ 
٠به احد فلا ٠ فتها حكا هدا قوله يكون ال بقوله اراد لكن وإن . كمن 

الطدغتراخام

مامجافازلكن الريم ثلث الضؤع او الضؤع أررا، لر قال عطاء عن جريج ابن عن سعيد أخثرنا 
طائركز وش قيمته ففيه ا-إمام اصم علته يقع وليس الخ،ام دون طائر الضؤع الثاض( قال شاة) ففته 

المجدش قال وتعال نارك الله ان ك ون اصغر او اُمحام *ن اكثر نعتهلكن ففيه غثرمام اخرم اصابه 
شداخل يانه معروفا وكان مثل له يكون أن من الْلاتر فخرج ( القافر )قال فتل•  ١٠مثل فجزاء  ٠٠

شعاص واين عمر فول عل ناس سا أن ونه النعم ُن له ُثل لا إذالكن بالقيمة فيه فالمثل التحريم 
لأنهقاله إزلكن قولا العنائر ر ء8لاء قال وقد الخام دون اإهإائر وش فتها وافقهم مجن وقول الخرادة 

وابنعمر قول عل للقياس فيه حاشاه له نحديدا قاله لكن وان . قولنا عوافق فهو العنائر ممن يومثد 
منةأو بكاب إلا محدد أن نحون ولا يه محدد ان إل به عمد وأحبه الخراد ز غثره وقول وقوله عباس 

وبدللدبقياس ليس لأنه بشاة فديناه محا مكة حام ش يختلف لر أنه ولولا قياس أو فيه يختلف ب أمر أو 
بأمجرإلا قوله س أحدنا مجا نأحد ولر الخام يض^ وش ودونه اُبام فرف الْقاتر فى تحديده عهناء عل تركنا 

)محال؟ فيه عطاء قال U مجاحد : قائل قال فإن . اوقثامجا اه محالف لا اواثرا اوسة واقنكايا 
أمجاV قال وفر فيه ل بن قولا العصافير ش عمداء ل قال قال جريح ابن ءن معيد خثرنا الغانر( 

شالاختلاف الريع ثلث محل فلعل وعنب صرد بوزن أنه • القاموس ش • الضؤع ؛ قوله )١( 
.مصححه كبه اإقاُوس. صاحب حكاه الدى وزنه 



عطاءثال درهم يفيه العصفور وفوق ا-زامة دون الهدهد وأرى عطاء تأل ! درهم نصف ففيه العصفور 
،عنده درهم نمق عصفور ر اذاكان فوله تركنا هدا عن فال وئا الئافر، قال ر عصفور والكعين، 

أكرا-لجاعة من لقربه الهدهد و يعل أن ينبض العصفورفكان وبن الخامة بن لأنه درهم هدهد وش 
.درهم ثلثا ففيه الهدهد ودون العصفور وهوفوق الوحلواط فأما ! ء عطا فال جريج ايءن فال درهم مرن 

ابا:>اد

الحرمش الخراد صيد عن عياص ابن مثل يقول عطاء حمت فال جرج ابن م ممد أخيرُا 
؟المجد ش محنيون وهم يأحدونه هوعلن، فان القوم من رجل أو له فلت أنا فال عنه ومي لا، فقال؛ 

مجنحنونت فال أنه إلا مثله عياس ابن عن ءهلاء عن جريج ابن عن مجر أحصر؛ا يعلمون لا فقال 
ابنعن ومير معيد أ-محرنا منحنون جريج ان ءن الحفاظ وروى أصرت ومسلم الثاءهم( )قال 

أحرناصيد، الحرادة ، يغرمهاإذا فال V يعلم لا وهو يقتلها الخرادة ش نال؛ أنه عطاء ص جريج 
م._لقولكتبلاسانستاشامش يكممبمنءبد١شنال ا أخرنءنا؛نجريجقال معيد 
بقبضةنياتجة٠نطعامولناخدن عثاس: ان فقال محرم- جرادةةتلهاو٠و عن رجل فاله هماس 

يقول*ولوا( وقوله القيمة فحا إمما جرادات بقيمة ولناخدن وقوله الفاض( )قال ولو ولكن جرادات 
يوسفعن جرج ابن عن ملم أخثرنا عليك مما أكر أنه أعلمتلن أن بعد عليك مما أكر فتخرج نحتاط 

معادوهو الحديث روى وكعب جبل ن معاذ مع أقيل أنه أخره مار أ؛ى ين عيدالذ عن ماهك بن 
وقولهقيمته إلا الخراد ى يرى لا أنه عل يدل  IIجرادة مائة  JAحر درهمان n عمر قول ( الفاض رقال 

والدياإ قال ر (( عليلث انه لا فاقعا بخيِ بتهلوء هممت أنلث الث، نفش جعلت مجا اجعا ١؛ 
منهخر فهو به فدى وما صغرة لقمة أو يفديه الدى ثاء إن ممرة مجن أنل منه الدباة ففي صغار جراد 
قلتم فاغر فان؛تلته اذا اش ها . لا : قال V أ؛دله الدا ء• عمناء مال أنه مح ح اد• ء■ معد أخرنا   ّ• -W•  V رءه* C •  W،

ابنعن معيد اخرنا الخرادة غرامة عن غراُتآا قدر اقدر م الحرادة ش تغرم ما قدر قال V اغرم مجا 
قالعليه وأنا ذللث قز أو أعلمه لا وأنا أودبا جرادة حرام وأنا تلت : نمنا، قلت قال جريج 

غرمأويسوقه أويقودْ بعترْ عل انحرم إذاكان ( الفاض قال ) اش حرمات بدلك تعظم ذللث كل رم غأ 
عمرون طلحة ءن معيد أحرنا مجته ؛عره أصاب ما يغرم ب مجتفلتا بعرء كان وإن منه بعره أصاب ما 

.طعام من قبضة . انحرم أحدئ U إذا جرادة j قال أنه طا، محم 

الخرادمحص 

وإنمجنإا خر فهو طعام من منه ييضة بمن ٩* فدى وٌا فدام ابراد إذاكربثم الغاض( )قال 
.صيد كل بيض عل قياما قيمته مجن أك؛ر أو قيمته أدى انه يعلم حش أحتاط بيضاكثرا أصاب 
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أومعه بمغ جرحا فجرحه طوا رص ومن ممعا طثرانا طيرانه يكون حتى حوابما جمع ز يطير لا كمن 
حىحسمه فان ، يخالفه لا مواء الطائر ريثءى نتف ى iيهكالخواب فالخواب معه بمغ لا كرا كره 

أعرججير وازكال جراى' ممة مجن ثيمتيه بن ما ضل غرم م ومكسورا صحيحا ثوم ثمتنعا ويصير نحير 
حرامرمى ان ت قال أنه عْلاء عن جريج ابن عن معيد أجرنا بمال ممتغ غير صيره لأنه كله ممتغ لا 

معيدأجرنا انإ وهوأحب احتياط وهذا إ القافم رقال فليغرمه الصيد فعل ما يدر لر م فاصابه صيدا 
معيدتال ، يغرمه أرمله بعدما فات أرمله م صيدا أحذ حرام ى فال عطاء ص أرام جرج ا؛ن م، 
جريجابن عن مالر ن معيد أجرنا له، اميساله من أومات إياه أحده من مات لعله يدر لر إذا سالم بن 

انالاحتياط الغاض( )قال فلتصدق ثعل مجا يدر فلم به قلعين ابنته أحدته إن ; قال أنه عمناء عن 
•تلف بملمه حش الماس ف عله ثيء ولا يمنيه 

والكدمالخائب 

بمنزلةأتراهما والخندب الكدم  ٠١١قتل ز ترى كيف لعطاء قال أنه جريج ابن عن معيد أحثرنا 
U: فقال V اقتلمحا : فقلن، بصيد وليستا وكلأن لا وهما ينكل صيد الخرادة لا. : قال V الخرادة 
ال. مواء ءطا، قآل فهالك غكلأن لا إنكانا الغاض( )قال قيء علك فليس قتاشا فإن أحب 
انحرم.يفديه فلا لحمه يوكل لا مجا وكل ما قيء فلا قتلا وإن يقتلا أن احب 

محواصل

فالهعباس ان عند كنن، قال مهران ن ميمون سمعن، قال نجح أبى ابن عن صفيان أحبرنا 
)قالتبتغى(، لا ضالة أاتس عباس ابن فقال أجدها فم طليا م فالم،ا قلة أحدض، فقال رجل 

والقملةعليه فدية فلا حلال قلا قتل او ألقاها أو جده عل ظاهره قلة انحرمجن من قتل من الغاض( 
إذاقلنا وإمما الصيد ر لا ان الأتمن وهى تفدى فلا مأكولة عثر صيداكاننح ولوكانت، بصيد لينح 

إذايفتدى قلنا وإنما منها أكز به افتدى ما وكل بلقمة افتدى طرحها او فقتلها رامه من احرجها 
)قالوالشعر الفلفر قطع فكرهناهكراهية للأذى كالاماطة لأنما طرحها أو فقتالها رأسه من أحرجها 

واجن.قتلها من اكره فا والمتازكالقمل الغاض( 

اسرأوائاصالصد هل اخرم 

مثلوالمثل ادئاض( )قاد النعم« من قتل ما محتل فجزاء  IIوتعال تبارك اممه قال ( )قال
نحتملولا الغافس( )قال بالتام والتام بالناقص والناقمحن بالصحح الصحيح . وممه قتل ما صفة 
معيداحبرنا . ذللث، يلزمه ولا إل احي، كان تاماكبيرا والماقص فاعطى؛المغبر ولوتْلؤع هدا إلا الأية 

.مصححه.كتبه الحنادب، من صرب، إنه ; وقال ٠ بفتحتن امحكم ى محبطه ; التكدم )١( 
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إلهرجع اليمان بماوز حى الإحرام ترك فان محرٌا إلا ؛اليمان ممر لا ته إلا الوانت وراء من أحب 
إذآكانوهكذا بذوْ _ل مما  UUi.ن؛أهل' قرية القات وإذاكان )تال( دب أهراق لمير-عبم فان 

-لأن فه عليه ما وأقل الخرم س أبعد هو الذي من بلده يل مما أنماه ص أهاى ظهرا أو وأديا اليمان 
الواقيتص ميقات عل أتى أنه ولو محرما الفلهرإلأ ص أو ازادى ُن أو يوما ر يخرج لا القرية ُن 

مجناتهوذلك له بدا الذي انيصع من أحرم بمرم أن له با"ا م محرم ب فجاوذْ ءمرْ ولا ججا يريد لا 
الأذلك يبماوز أن له يكون لا أهله من يخرج حيث من فيقاته الحرم يل مما اليمان دون أهله وُنكان 

رجوعهمحا حراما وكان اهله ما ِاز، حكا رجع جاوزه احرمٍبهدما مرم،تم غني جاوزْ *ا.ن محرٌا 
.دمااهراق، إله يرحم لر وإن ٠ ذلك 

للاحرامالطهارة 

يفعلوال؛ فان للاحرام الغل واشا، والحاص الطاهر والرأة للرحل أمج، الئاض( )قال 
انللرجل كان تفعله الحاض وuكاث ولأكفارة. عله إعادة فلا اوحنا غثروضوء عل رحل فاض 
مجتوصيء.وغير حنبا يفعله 

للاحرامالأس 

ّاءأءا ضْ ز ومم؛ان ثى، ز الإ-مام ز إللرس ز دازاة الرجل بمع الغاض( )قال 
والورسالزعفران والهلب . طب فيه ثوبا ولا بطيب، مصوغا ثوبا >نام| واحد يلبس فا>ُ فيه بممعان 

له؛وجد فلا رمحه يذهب حى فغل شيء ذلك م•* لو؛ا اصاب وإن الهذب اصناز مح!ن ذلك وغي,، 
المصبغةكلهاالشاب وفان اونه يذهب إ وإن ه يلبأن بام فالا أومحبلولأ يابما الثوب إذاكان ريح 
يلسءىأن كله هذا ى ال وأحب، . تنض وان والعصفر والواد والمدر بالدر ا'نمبغ مثل طيب بغير 

يضرهمافلا مغسولة ولا حيدا تكن إ وإن مغسولة أو حددا ثيايجا تكون ان إل وأحب البياض 
حمثنولا -راوز ولا عامة الرجل يلبس لا م • فيه محرمجا ل ما الشاب دن وفان ويغسلازباض 

رنبئا هذا س يرذ ولا اضه وب واادراءة القثاء ض بالخياطة يرذ ئ محبطا ثوبا ولا فما ولا 
أصقلوقعلعها حفثن ض نعلين محي لر وإذا يقطعه ول( مراول لبءذ محيرزارا ٠ إذا أنه إلا إليه حاجة 

عباسابن صت يقول النعثاء أبا سمعت يقول دينار ب عمرو "ممعن قال صفيان حثرنا اإك٠بثن مز، 
لسءازارا نبمد ب واذا حمون لبس نعلين الحرم جد ل( "اذا يمول وّاز اشءليه صل افه رّرل "ممعن يمحل 

يلبصتحمح، جد لا »من *ال ومر عله الد صل الني ان عمر ا;"ن ءذ ناف ءن مالك احي'.ّنا مراويل" 
راولالغير ئى، لبس إل الحرم اضطر وإذا القاض( )فاد الكعبمن"ا ُ-ن أسفل ويمعلعما حضن 

الىبمد مجدن مساكين محتة عل أوصدقة شاة تك أو أيام ثلاثة صيام والفدية وافتدى لبه والخمين 
والقميصوالدؤع ضرورة غير من والراول تمطعها ولا الخاروالخمن الرأة و'فس وض عبه اش صل 

افتدتعامرة وجهها ح٠رت فان • رامها ومحمر وجهها شر فلا وجهها ز لبسها _ وحرمها والما، 
بهتذز وجهها ءأن الثوب جاى أن وللمرأة وجهه يخمر أن وله افترى عامدا رأصه الحرم حمر وإن 
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وانم;ازءوقللدراهم المطقة والرأة الرجل وجس وجهها بمص لا وجهها عاى تدله م المار وجاز 
أولإحرامها ناس أوتيا ناض يلساْ أن نا ض U والرجل ارأة ف وإن ونما)قاو( الباب 

عمرو؛بم ّشان امحرنا عنيا. ندية ولا البام ونزعا انمليب غلا ذللث ز علت؛ا جامزنلما 
اثروبه مقطعة ومار عليه اش صل البى إل جاء اعرايا ان ايه عن بمل ن صفوان عن عمناء ص دينار 

المطقةأنزع و ه  IIVحجلث، ر فاعلا ماكنت الني» فقال ا( ترى  ١٠وعل جمرة أحرت فقال؛ا صغرة 
رقال(1 حجلث، ز تفعل ما عمرتك ز فافعل ء وملم عليه اش صل الني فقال الصفرة هذْ واغل 

معدكان القفازن امحرمة المرأة تلبس أن باس ولا بكفارة وّلم عليه الد صل ايك، يام ط اكل؛ر( 
ماتوإذا الفاض( انحرمة)قال تخرفع ولا الأجرام ى الئفازين، يلن ان بماته يام وقاص نح، ان 

الموتكاز به يفعل رامه يخمر ونأ وجهه وخمر فيما يلس ول( ومدر بماء وغز شا يقرب ب انحرم 
قالَكاعباس ابن عن جبثر بن -مد ءت يبار بن عمرو عن مضان احرنا الخاة ز عوبنمه يفعل 

عبهاش محز للي ذلك فذكر فات فوقص  ٠١؛بمثرْ ص محرم رجل محر وطر عليه الد صل الني .ع 
IIأوملسامهلا القيامة يوم يبعث فانه ^-،١ مجان اللذين نوبيه ى وصدروكفنوْ بماء اغسلوه ١١فقال وملم 
علهك صل الني عن عباس ابن ص -صِ بن -مد عن جرة ابى بن إيراه؟ر واخرنى -نيان قال 

نعئان أن ثهاب ان عن جريج ا؛>، م خالد ن طر أخثرنا يا« ولا مه" وزاد ث وطر 
والأرصوالراحلة انحل عل اخرم وبتنلل الغاض( )قال دا ١٠ثبثأا محرما *؛ت له بان فعل عفان 

ئنا،طلبمءترامه.

للاحرامالخلب 

عروةعن، عروة ن أوماز عروة ن وينام شهاب ابن عن ب ن أخثرنامنثان الغاض( )،ال 
وممعليه اش صل اش رمول محلت قالت عاثنة عن ابيه عن القاصم بن الرحمن وصد عانثة عن 

باىتلت ابثه عن عروة ن عنان وزاد • باليت بملوف ان نل ولخله محرم آن نل لإحرامه ياتن بيئي 
اباهاءليبنح أما سعد بح، عاتشة عن عجلان ابن عن قيان — أحبرنا اإءلس_، ياطب قالنؤ ؟ ثى، 

الخسأنس سمعته وقد إلا أعلم ولا زيد بن عزحن صال؛ بن معيد أحبرنا والذؤيرة، باللمث للاحرام 
باسولا الفاض( الغاليه)قاد *>، الرب مجئل ولحبه رأصه وش محرما صاس ابن رأيت قال أبيه عن 
الطيّ،لأن وصده ونضؤح غالية من يبقى الذي العليب غاية بانمى والرأة الرجل اتخرمجان يممليب أن 

اذمحا فلص,، احرمجا وإذا بحده، احدث شء فالاحرام ثيء الاحرام ش بقى وإن الإحلال ي كان 
قللوصواء • الفدية فعلتا-<ا ورمحه ا؛رْ يني وكان عامدين بأيدبما مجاه فان يا بما آن ولا ينيا 
اتحطارعند محنا أن باس ولا فدية فلا ريح له بقى فان أثر له يبقى لا و5ان  ١٩ياو؛نكان وكبره ذللث، 

وأنجمر ويى الكعبة هد محلما وأن آجالهما مجن بثيء بماه لر مجا الطيب ويفريا بيته ويدخلا 
عنيأميء ولا ذللث، غلا بأيدحإ فعلتت رمحلتة أما يعيان لا وهما مماها فان رطبة تكن لم  ١٠بماها 

مصححه.كتبه اللغة. كتب ى كدا ، العنق —كر ت الوقص )١( 
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يكونالذي الدهن من شثآ بمان ولا يدهتان ولا افتديا بأثدتبما فطفت رطة بماها أن عمدا وإذ 
محيار ئا ما وان الأفال ما الق والأدuن والخيري والزنبق المثوض ايان مثاب وذلك يا 

ءلساالناص يتخذه لا مما طبا يكون ما الأرض نبات مجن ثا وان افتديا الرمحان ئ،ا وإن افتديا عامدن 
وإننه فئة فلا ٥^١^ كان أوU الغرجل أو الأرج أو ماه أو المماح أكلا إن وكذاك فدية فلا' 

فأكلاهاللسان صباز أو طيمه أو رمحه يوجد فكان العلخام مجن نيء ز اإطيّءا أو الزعفران أدحلأ 
وسواءالهلعام ل مستآالكا صار ند لأنه فدية فلا اللسان يصبغ ولا حنممه ولا رمحه يوجد م وإن افتا-؛ا 

زيتمن يعليب لمس مما آكلا ما بكل أجادهما جمع ويدهنان ذلك بين فرق لا نضبجا و ١ نيئا كان 
فاناللحية الرجل أويدهن الرأس أن,يدهنا اجتنبا. إذا ذك وبمتمجهنان وسفسق  ٠١ر وزبد وّمن ونيِق 

احاجاوإن امحدى هذاكان باى اللحية أوالرجل الرأس أوارأة الرجل دهن فإن الدس هدض'وضع 
منأويلبه ينمه أن للمحرم كرهت مجا وكل )ثال( وافتديا به تداويا الهليب مجءق بثي، يتداويا أن إل 

وبينهنام وإن ، افتدى محليه إليه مفضيا عليه نام وإن عليه النوم له كرهى طيب فيه شيء او صيب 
.علمه فدة فا^ ث»دا 

ةالل

وواّعممْ يل أن له فواّع يكن أول( حج ممن لكن بمرم أن الرجل أراد وإذا الفاض( )قال 
عاليهاش صل الني ان عندنا الثابمنs لأن يفرد ان إل واحب يفرد ان له وواسه وعمرة محج -إ ان له 

عنأمحه عن القاسم بن الرحمن عبل عن مالك أجرنا ثال الناقص اجرنا قال الرب اجِنا أزد وسب 
يسمىأن عن كله هذا ق النية وتكفيه الثاهص، قال ر الخج أقرئ وسب علته الله صل البى ان عاتشة 
عمرةفهو عمرة يريد وهو نحج لى وإن ( قال ) باص فاد معه او الإحرام قيا ّهم فإن عمرة او حجا 
لىوإن عمرة ولا بمج فلمس عمرة ولا حجا يريد لا لى وإن حج فهو حجا وهو.ريي بعمرة لى وإن 

ينسىاحدهما نوى ويد لى وإن ثاء ا-إ_إ محعله ان الخيار فله عمرة ولا حجا ينوى ولا الإحرام ينوى 
جاءيقد حاجا وإزكان حجا وزاد ؛العمرة جاء فقد معتمرا إزكان لأنه ذاك غيِ يجزيه لا قارن فهو 
لبيكملمتJكلأشكك بالقرازواذالم ارزشدجاء وإزكازفوعرة محج 

ااإلاانيرىنيئالتابيةحرفهدافى عل ازينيا احب نريككااولأ لا وا،لللث، ك وانمة د الحمان 
ززاد أنه وّلمم عليه الله صل المى ص يروى لا فانه الأحرة؛١ عيذب العبن إن لبيك " فيقول يعجه 
وصالوّام عليه اش صل المى عل صل الننلبيه ٌمن فرغ وإذا فاعجبه ِا٥ شيء عنا هذا غثر حرفا التلبيه 

(يال ر وسلم عليه اش صل المى •م■ ذلك يروى فانه النار س رحمته وامّتعاذه والحنة رصاه تعال اش 
الماجدجميع ز بالتلبية صونه ورف* حال كا وعل ومجنتطهرا وجنبا ونازلا ورالكا وقاعدا مما يا ويلبى 

لتسمعبالتلبية الصوت زف الرأة عل ولمء . المواصر ■ ٠٠عوقه كا وش وغبرها الماعات محاجي 
الصلواتوحلف والهبوط . الإشراف وعند الرياق ^٠ ٥٠٠١عند التلبية نتحبون يالسلف وكان نمها 

كتبه. يحرره . مجعى ولا ضبعل عل له نثق ونز ٠ المسخ ش كذا . وشق — ت يوله )١( 
.مجمححه 
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أوحكها وإن الشم يقطع لتلا أنامله ببهلون محكها أن ححها إذا وأحب ولخيته رأسه محك أن باس ولا 
حىعليه فدية ولا احتيامحنا يفتدى ان له احست ثيء احدهما اوثر شعرهما من يلبه ي فخرج مسها 

والفديةتبعه ه مفاذا واللحية الرأس ى س1ثهلا الثعر يكون ند أنه وذلك فعله محن خرج ذلك أن يعلم 
علمدان الاثنتن وى مكن عل به يتصدق حنهلة من وملم عليه اش صل الني ممد مد لشعرة از 

•دم وإذكر الشعر مجن بشيء محاوز ولا دم فصاعدا الثلاث وى مكثن 

ضلهان للمحرم ْا 

أوكلاهماأحدهما وءلاوس ءءلاء عن دينار عمروبن عن عينة بن ممان أحبرنا الثافص( )قال 
اخرممحتجم أن باس فلا )قال وهومحرم احتجم وسلم عله اش صل الني أن هماس ابن عن 
ولاالعضوللدواء ويقطع الخرج وبمل العرق يفتح وكذلك الشعر محلق ولا صرورة غثر او صرورة من 

ذلكوليس إل احب افتلىك١ن شعر فيه عضوا قطع إذا احتاحل فلو ذلك مجن شيء ز عليه شيء 
الدواءعليه ويلصق اخرم ؤيختن يقهلعه أن له العضوالدى قطع إمما الشعر يقطع لر لأنه بواجب علته 

فديةفلا دواء او حرفة عليه والصق فرحه محن ثيثا داوى وإن عنه اجزا اغلخا ولوحج عليه ثى، ولا 
الفدية.عليه فتكون الرأس ى ذلك يكون أن إلا الحسد من فيء فى عليه 

ضلهأن للمحرم ليس ما 

انكسروإن أفلفارْ من شيئا ولا شعره من شيئا يقطع أن للمحرم وليس الله رحمه ( اكافهم رقال 
حيرولا الغلفر يبقية متصل غير وكان الفلفر انكسرمن مجا يقطع أن باس فلا متعلقا فبقى أحلفاره مجن خلفر 
بعضاو احلفاره مجن حلفرا احذ وإذا فيه بثابت ليس حينئذ لأنه بالبقية موتمل شيء منه يقطع ن اى 

وإندما أمراق واحد مقام ى ثلاثة أحذ فان محكينن أًلُم ثاُتا ُلفرا أحذ وإن مستمثنا أطم حلفر 
وفتلوالشعر الأحلفار ز والعمد النسيان وصواء الشعر وكذلل؛، مجدا محلفر "كل عن أطمر مفرقة أحذها 
وليسشعره محلق وأن انحل أءلفار يقعلم أن انجرم عل بأص ولا يعود فلا يدهب شيء لأنه الصيد 

اربغير فعله وإن انحرم عل فالفدية انحرم بام فعل فان شعره محلق ولا انحرم احلفار يقطع ان للمحل 
•انحل عل ؛الفدية ور"ع انحرم افتدى اومكره رافد انحرم 

للمحرمالصيد باب 

ء1ائرفهوصنفان منه أكل ما وكل يوكل صنف أصناف ثلاثة البر وصبا النه رحمه ( الثافهم ال ق) 
الإلوالنم النعم من ثب١ا الصيد محن 'ول ال مءن الأشياء أقرب إل نظر ؛ادواب مءن أصاب فا ودواب 

يقرةالبل وش بقرة الدحثءي حار وفى بهرة الوحش بقرة وش بينة النعامة ففي به فيجزى والغء والفر 
صغارأولادها صغار وفى حفرة الر؛رع وفى عناق الأرنب وفى • ض القح وش عنز الغزال ور 
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أحببصحيح يفديه وأن مكورا أو أعور مظله ندى مكسور أو عور هدا من أصب فإذا هده أولاد 
الطابن عمر أن جابر عن الزبثر أبى عن مالك أخثرنا فال الثافص أخرنا فال الريم أخرنا • إل 

احدنابممرة المح!وح وش مناق الأرنب وش بعنز الغزال وش بكش الضع ش قضى عنه الله رصي 
بنعبدالف بن عّيدة أى ء>ن ابئزرى الكرثم عبد عن سفيان أخرنا ل ١٠الشافص أخرنا قال الريع 

أنطارق عن محارف عن سفيان أخرنا ، حفرة أو محقر الثدبؤع ى قضى أنه عود م■ ١١١أيه عن مسعود 
والشجر١لاء حمع قد حدى فقال ؟ ترى ٌا صر فقال فاله عمر فأنى ظهره فقرن ا ١ صبا أوطأ أربد 
قضىعنه اذٌ رصي عفان بن عئان أن الفر أبى عءل مطرق عن سفيان أخرنا فيه فداك عمر ; فقال 

عنمثرين ابن عن أيوب عن الوهاب عد أخثرنا الحمل والحملان رآ؛ الغم من محملان حبين م أى 
أنهعطاء عن جرج ابن عن مسزإ أخثرنا محيى الثعلب ش لخكت حكم معي لوكان قال أنه شرح 

الغمكانمن صحاح بكبار ولوفداها ١^ من العيب مما المعيب وى ١^٠ صغار الصيد صغار ش قال 
فيهعندي يلزمه قاليي ؟ عاش أم أمات يدر فلم فجرحه صيدا الرجل صرب وإذا قال( ) إل أحب 
،شاة ممن مجن العشر فعليه العشر نقصه فان وناثصا صحيحا يوم ظبيا كان فان الخرح نقصه  ١٠قيمة 

إلأحب بصحيحةكان فداه وإن مجروحة شاة فحليه بعد إنان قتله وإن نعامة أو بقرة إزكان وهكذا 
وممتغيثرأ حتى يطعمه أن عليه هكذا كان ولوك-ره احتياطا يفديه أن عنه فغاب جرحه إذا إل وأحب 

١٣يتصدق حفبر ما شاة قيمة عليه ذاتك١ن خفا ١٠ظبيا صرب ولوأنه تامة فدية فعليه ممتتم ب قان 
الزيادةأردت فإذا للماكثن ءيرُاخفس شاة من شرا ماحفاكاث شاة أذح له لوقلت أنى قبل من 
قتلوإذا )قال( طعاما وأعهبيموه امحن ش لهم ازداد ولكي عليهم النقص به أدخل ٌا لهم أزلل ب لهم 

الدراهمم دراهم المثل قوم ممثله مجزيه ان يرد لر فان ممثله شاء إن جزاه جزاؤه عليه الدى الصيد انحرم 
ولابالطعام يتصدق ان مجزيه ولا يوما مد كل عن صام الصيام اراد وإذا بالهلعام تصدق م طعاما 

أنقبل ذلك فورم ى وخزيه أومى بمكة أعاد ٌنى أو ُكة بغثر به تصدق فان مى أو بمكة إلا باللحم 
،شاء حيث صام بالصوم جزاه فإن عنه محنى حى بمزاثه بعث محزم ولر صدر فإن محل وبعدما بمل 
صيداأصاب وإذا جزاه أوعمدا ختلما الصيد انجرم أصاب وإذا صيامه ق الحرآ اكن ملمنفعة لا لأنه 

وإذاصغ ما وبثس الأكل ى عليه زيادة فلا أكله م أصابه فإن أصاب ما جزى عاد كر\ f جزاه 
الللئ،عبد عن مالك أخثرنا القافهمر( نقال واحد جزاء كلهم فعليهم صيدا أواثلخ،اعة انحرمان أصاب 

مالكقال وسلم عليه الق صل الني أصحاب محن هوورجل قضى عمر أن مثرين ابن عن ايزقرب 
نيادعن ملمة بن ماد عن الثقة وأخثرى بشاة فقتلاه ظبيا أوطا رجلن عل عوف بن الرحمآن هوعبد 

ءلكلففازا ; جزاء عليكم عمر ابن لهم فقال صيدا أصابوا حرما قوما أن ثقة وكان محزوم بى مول 
واحدجزاء كلكم عليكم بل بكم لمغرر إنه عمر ابن فقال ؟ واحد جزاء كلنا علينا أم جزاء مجنا واحد 

بابى وتقدم ; اللسان ز ي وفخه شقه أى مهملة راء اخرم وزاي بفاء ففزر ؛ قوله )١( 
يالحرث ذكر اللسان صاحب لأن هنا ما والصواب وهومحريف الفاء بعد بقاف ففقر بلففل الضب 

.كتبهحملان وجمعه مقرئ الحمل فإن • ّنْل الكلام ش ، الحمل ، والحملان — ' قوله( '١٢
.مصححه
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;فال الصد قتل ز يشركون الفر ى عطاء عن جريج ابن م، خالد بن ملم اجرنا اكا؛هم( )قال 
فجزاءرا يقول وتعال تبارك الق لأن وجل عز اش لكتاب عوافق وهذا )تال( واحد جزاء كلهم عض 

القران.عض خالف ص مثلان عليه قال وعن مثل وهذا الم(( من قتل ما مثل 

طائرالمحمي

منهالخامة ففدية أش أو ذكرا حاما منه كان فا ، حام وضر حام صنفان الطاثر ( ال ق) 
هدرمحا وا"لجامكل الطاثر صيد اُمحام وتقول الطائر من وغيره اخمام بن تزل ب العرب وأن اتباعا ثاة 

والقارىوالدبامى وامحام ا"لإام وهى اماء بعد به وتفرق اُلجام ماعف اماء تسميه دهم، اناء ش وعب 
عءلاءصاينباسأتهصفيمامةمجن^محرإامفيانشيةصصروص وضره والفواحت 

عمروعاصمبن وعبداس الحرث عبئ ن ء٠روبنون١غ ذلك وقال ا الئافص رقال يثاة مكة حام 
منوماكان )قال( انحرم آوآصا؟اا بمكة آمحيت إذا وهذا رقال، وعطا، الميب ين ومحيي عمر بآن 

ينمسلم أخثرنا الثافمر( )قال أوكرت قلت، فيه يماب الذي ا،لوصع ى قيمته ففيه بحام ليس الطائر 
عناله رحلا أن عباس ابن عن القامم عن عثدالف ين بكبر عن جريج وسعيد؛نّالمءنا؛ن خالد 
،١١حرادات يقبضه وليأخذن : عباس ابن وقال طعام من بقبضة يتصدق I فقال جرادة أصاب محرم 

مجنفدى ما وكل القاءهم( )قال ممرة الخرادة ز عمر وقال )قال رأى ذللئ، عل ولكن 
فيهكقيمتهيصاب الذي ١^^ ى قيمته ففيه بيضة فاصيب وغيرها واُلجامة النعامة مثل فباض الصيد 

وجزاؤهحبه لما دنانير ءأو دراهم قيمته امحرم فعل لأسان الصيد من أصيب ومجا لإنسان أصبس، لو 
الواحد فجزاوْ معتمرا او مقرئا او كان قارنا والحرم الحل ى الصيد من انحرم اصاب وما للمساكين 

انحرماصاب ما وكل الصيد، حا مجغ إذا مواء وكثثره الحرم قليل لأن عليه الحرم تباعد ى عليه يزاد 
اووالحلق والهص يالهلواف العمرة من وخروجه فداه الفدية فيه عليه محا إحرامه من يخرج ان إل 

يكنب الخرم مجن خارجا صيدا فلوأصاب والحلاق الرمجى فالأول خريجان الحج من جه وخرو التقصير 
ليوإن عرفة بعد حلمح، و بالبيت لوطاما وهكذا النساء إلا إحرامه جميم من خرج فد لأنه جزائه عابه 

انح،عمرو؛ن، عنؤ بحتم، إنح، ١؛>، اخ؛رنا الثافص( له)قال اويصد بمده ب مجا الصيد اخرم وياكل يرم 
عليهالق صل الله رسول ان عبدالله ين جابر عن با حنهلين عبداس ين المطل.، عن المهللب عول '،مرو 
وهكذاالقافص، رقال ل؛م'ا يصد أو تصبدوه له ما الإحرام ى لكم حلال الصبي ■لحم لا تال وّاتم 
بشمن رجل عن عمرو ابى بن عمرو عن الدراوردى وا-خر؛ا الثافص( )قاد بلال ملمان؛>، رواه 

الإحرامى لك*ا حلال لا الصيد لحم ومرقال عليه اس محل الق رصول أن عبداس ين جابر عن، ملمة 
ولوالئافم، رقال الدراوردى من احفظ محيى أيى ابن القافص( رقال لكم(ا أويصد تصيدوه لر ما 

قالولو ولكن يلففل الحديث، هذا وتقدم هنا النسخ ز كذا رأى ذللث، عل ولكأن ! قوله )١( 
مماأكر فتخرج تحتاط يقول ولو ولكن وقوله القيمة في؛ا إنما جراداين، يقبضة ولياخذن قوله الشافعي 

٠مصححه كتبه ١ه عيك مما أكر انه أعلتاّث، ؛حا٠ما عليلث، 
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مالاش لأن جزاؤه عليه يكن وب عليه محرما أكل م فأكله غيره فدمحه صيد أجله ر صيد محرما آن 
حلالامحرم دل ولو جزاء عليه يكون فلا محرمة وهى الميتة يأكل وقد يقتله ي وهو فتله جزاءه جعل إمما 
لواعرهانه َؤا ميئا وكان جزاء عليه يكن ر فقتله ليقتله دابة عل اوحماله ملاحا اعطاْ آو صيد عل 

فاثزاهصيدا حلال ولوصاد الأعرآمما)ثال( الأعرزكان عل لا القاتل عل القصاص مرلكن فتاب 
يقتلهامحرم مثل الخرم ى الصيد يقتل والخلال ، له قاتل لأنه جزاؤه عليه لكن فدنيه اِأبه أو محرم محنه 
 jقتله إذا وحزيه والإحرام لحرم ا•

شما-زرمئع 

وىئاة المعرة الشجرة وق ، أوحراما حلألألكن ، جزاه الحرم مجر عءت فير ومءن )قال 
لأنالحرم ضّ ف الشجر يقطع أن وللمحرم ( )قالؤممياء الزببر ان ء1ن هذا ثيروى يقره الكبثرة 
يصيدليم الجر 

اضنيمن يوكل لا ما 

يوكللا أنه وفيه صرر ففيه ، عدوعاد صنهن صنفان الصيد عن لحمه يوكا لا وما ( الفافم^ رعال 
ويبدأالفور والكلب والفأرة والعقرب والحدأة والغراب وامحر والدب الأمد مثل وذللث امحرم فيقتله 

لهصرر ولا يوكل لا وصنف يضره i وان ويبتدئه مثام صنم لأنه وتماره صغاره ويقتل اغرم هدا 
بابتداثهفامره فضاء هدا عئا ق أعلم ولا والخعلأن والخنافس و١انaلا واللحكاء والرحمة البغاثة عثل 
يفدىلا ; فال عيناء عن جريح ان ءت مر أضرنا الصيد مرن رب لأنه عليه فدية فلا قتله وإن 

القرداناغرم ويقتل والمنة القران معي *وافق وهدا )قال( لحمه يوكل ما إلا الصيد من اخرم 
محهيفل أن أحب م رأمه j اص إذالكن أنه إلا والقملأن ^١^!، والكتالة  ٢١١والهم اوألحمنان 

غيرأنءن منه سمر فهو به مدق ئيء وكل يشء فيه يتصدق أن وامره قتله له واكره أذى إّاُطة لأنه 
يزسفيان أنمِنا الئافهمر( )قال الحا>*ل محن وفتله وفتله. طرحه جلده عل له ظهر وإذا واجبا يكون 
دجالاأر ن؛ رجل إيه فجرب عياص ان ال جلت قال مهران ين بون عن نحنح أ!ى نبن عن م؛نة 
الاذنندون مجا عل اشتمل ر؛ عباس ابن فقال الثعرا( هدا وعل )Iاحرمت : فقال منه شعرا اطول 
الالضالة تلك . ١٠فال (٠ فهلرحن٦ا محلة رأيت ١) قال فوك(( زنا )! قال ء يامرأى ليت اعرأة قبلت ء قال منه(( 

لهميز يقبد الخطاب س عمر رأى أنه الهدير ين رييعة عن المتكدر بن محمد عن ماللث أتمرنا ا( تبتغى 
والحلمة.اممراد ادم فتاب أن باس لا : عباس ابن قال الغاض( )عال وهورم يالفتا تن طف 

فصبض عل له تحز ونر بعضها ى تخط وبدون المخ ى كذا ; الكتاله )١( 
وغربان.كغرأب ، القمل ى لغة ، بالضم محال جمع القاف بكسر هر ، القملأن 

،نْ 
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الحرصيد 

عزاش وقال (٠ وبليارة لكم متاعآ وطعامه البحر صيد لكم أحل را تعال اش قال ( )قال 
رقالطريا« ي - ت1كالون وركل أجاج ُالح وعذا شرابه صاغ فرات عذب هذا الحران يستؤكا وعا  ١١وجل 

والخرمالحل ل ف؟و-بمرومؤإءكان ، غءْ أو مسثفع اوعاء بمركان ي ، صيد نه ماكان فكل القاس( 
يأويفإنما طاثرْ قاما ، أكرعيثه ي يعيش ماكان الأ صيدء وليس قيء محرمة ممغ لر مما لأنه ؤيوكل يماد 

حزى.اصبب اذا الر صيد فهور نه ارض إل 

•ك4دخول 

ممضىم طرفها ز يضل أن مكة لحول أراد إذا للرجل أحب تعال اش رحمه الغاض( )قال 
قالاب رأى وإذا عله يأس فلا لحاجة أوعرج الغل ترك وإن يابطواف مدأ بمرح ولا البت إل 

اواعترهحجه عن وكرمه وعقله شرفه ر وزد ومهاية وتكربما وتعظيما سريفا الين هذا زد اللهم  ١١
الاُزى فإذ باللام" ربما فحينا اللام ومنك اللام أنت اللهم وبرا ومهابة وتكربما وتعفليما تشريفا 

الأممكيه يكون حى الأيسر منكه عل وردم الأم منكه نحت رداءه فأدحل اصف الْلواف 
وتصديقايلن اممانا اللهم  ١٠امتلامه عند وقال استلامه عل قدر إن الأسود النكن اّتارا م مكشوفا 
ثلاثةفرمل يمينه عن ممضى م وسلم، عليه اش صل محمد نبيك لمنة وابماعا بعهدلث ووفاء يكتابلث 
أنيقدرعل لا شيثا را؛ الزحام فإزكان أريعة ويمشى محثى ؛ب-ا-ا ليس الحجر إل الحجر ر أطواف 

ىأحدا بوذي كان وإن يرمل م يديه بن ما له ينفرج حش وقف أحدا يوذ لر وقف إذا فكان يرمل 
مجنيخرج حى ملرف لو إل وأحب رمل فرجة له انفرجت وكل،ا .ص الناس ع منى الوقوف 

وإنواحد ش رمل اثنن ز تركه وإن اثنن و رمل طواف فى الرمل رك فان يرمل م حاسة الناس 
ناسياتركه وسواء إعادة ولا عليه فدية ولا يفي غ،ا يفضه لر مصعه ذهبه إذا i يفض ل؛ الثلاثة ز تركه 

عليهإعادة ولا فدية فلا رى إن والاستلام الأصقاع وهكذا عامدا تركه ز مسيء أنه إلا عامدا أو 
ميبدْ امحانى يتم وامحانى الحجر إلا آلآءكان ر يتم ولا عليه قدر فا يتم أن إل وأحب )قال( 

أنوجهه ولا ■ءتنته عل يخف ولر التقبيل أمكنه إن ويقبله ويقبلها بيده الحنر تم وييقبله ولا يقبلها 
وسعيانغفورا وذنبا مجرورا حجا اجعله اللهم  ١١رمله ى يقول وان يكر آن به حاذى كا،ا وآحب بجرح  الأكرمالأعز أنت إنلث تعم ما واعف وارحم اعقر اللهم » الأريحة الأطواق ى ؤيقول مشكور'(، 
المقامحلف صل طوافه ر نخ فإذا الارا( عياب وقنا الآحرةحسنة وش حنة الدنيا ش آتنا ربنا اللهم 

ملحاواحدة وكل ا؛ آحد الق هو ب1ا.قل الأحرى وش ا( الكافرون آحا يا  ٠٣١١؛-الأول ش فثقرآ وكم^ 
استلأمترك وإن احزاْ القران ام ح قرا وما احزاه صل وحيئا فيستلمه الركن إل يعود م القران ام بعد 

الخوافر محزئه ولا طاهرا إلا الصلاة ولا يايت الخواف محنه ولا علبه شى، فلا امحاى اركن 
بعدصعيه يكون حش سعيه ألض والروة الصفا بن فعي سع قبل حرج فان نام ّح ر أفل بالبيت 

.مصححه كتبه . فاظر ا( مديدا |ا عن محرفة ولعلها ، المخ ش —كذا ؛ ثبتا )١( 







طلعتإذا يغدوا م والمح والعناء والترب والعمر الظهر يصليا حى حا يما م ٠ منى )ا إل يخرجا 
بجمعهوبجمعا الإمام مم الصلاة فيشهدا عرفة ياتيا >نى ممضيا م أول،زوغها وذلك ثير عل الشص 

لأمابالقراءة يومثذ يهر ولا يا أحببتا عا مثل للأمام وأحيا الشص زالتا إذا والعمر الغلهر ين 
جلىفإذا الأول الخهلبة فيخطس، النم عل فيجلى الثس زالت، إذا المجد وياى بجمعة ليستا 

منالمؤذن فراغ بندر ينزل حنمؤ الأخر الكلام وخفن الكلام ش مو وأخي الأذان ى المؤذن أ-حال 
فمؤحيكج م العصر فيصل الظهر مءن الإمام ملمم إذا المؤذن يقم م الفلهر فيمل المؤذن فيفم الأذان 

الناصذلل؛، ويصغ الليل حى فيدعو القبلة يتقبل م الصخراتج عند الإماآ •ومح، عند الوفغح ال 
موقن،ا(عرفة وكل الموقف هدا |ا فال وملم علمه اش صل الني لأن اجزاهح عرفة من الناس ومح، وحيا 
يعلمان إلا دابة معه ان'كاذتح اركوب عل للقيام عندي فضل ولا وراكبا فامما ويمحا الموقمح ي ويلبى 

سهلمن ونمق وحيئا ئيء عليه يكن ب فجلس ولونزل فينوم ينزل أن باس فلا يضعمج فلا يقوى أنه 
فايدع ولن يفما ب وإن يدخلها أن للحج مدركا به يكون حتى عرفة ز يكفيه مجا وأنا فواء جبل أو 

يومحئدنقيا ف إل واحم، . الخج فاته فقل هدا يدرك لر ذن الحر ليلة مجءن الفجر طلؤع إل الزوال ؛ير1، 
عرفةمجن ولوحرج ، فدية فيه عليه يكن ول؛ حجه عليه يمد ل الدعاء م ولوانحراوتثاغل للدعا، 

عليهفدية فلا فعل فان الفجر طلؤع وبن بينه ف؟ا يرجع ان عليه كان الثمء مغيبح وءثا الزوال بعد 
يكنولر الشمءذ ونث_، بعدما ليلا منها خرج وإن دماء يميق ان والفدية الفدية فعليه يفعا ل وإن 

ولاالجد وليسءب المجد فيه الدى عرنة والى جاوز محا وعرفة عليه فدية فالا ناا;ا ذللن نبل ونع، 
فإذاالخمءن وطريق عار ان حوائص يل مما كلها عرفة عل القابلة الخبال إل عرفة ص عرنة والى 

إنوكذللئ، عليه ئى، فلا البداءة ز المرور؛_»ا_ض« الرجاب تِك ران عرفة ص فليَ ذللي جاوزمحن، 
مجغيب٦اويبن المى تغبيا حش عرفة ءء يدفع ولا المزل ؤترك ؟أا مر 

عرهمحن لغ من يسل ما باب 

مجانيااو َكان راكثا هينته عل يم ان عرفة مء لغ إذا وأحب تعال اش ر~>مءه ا القاصن ال حمر 
أنوأحب، عليه فدية فلا أذى فان يزذى أن ومء أكرهه ؛ أحدا .إذ وم هبته من أصخ مار وإن 

المزدكةبازى حى والعناء المغرب يمل ولا علبه باص فلا صبج طريق للو ،وإن الازءتز^ بآن يللئ، 
صلأْءاالمزدلفة يأزى أن نل اللثا نمق أدركه وان أذان معها لب ؛ا^امتن ؛بم-إ فيجمع فيمليرا 

محرقرن ياز أن إل الندامة ر المان'ان وليس ءءة ♦■أ;ك •ن يشي ض س وآلمزدلفة المزدلفة دون 
المزدلفة> والشجاركلها والشعاب والظوام القوابل المواطن -طلن ص ومالك ِبلن ص U محمر وفرن 

يعدفلم الليل نصمح فثل خرج وإن عليه فدية ذلا الليل نصف بعد رجا منه حرج فإذا منزل ومزدلفة 
موما أول ز الصبح جر حتى يقم أن وأحب :■!ا ويتصدق يدبجها شاة والفدية افتدى المزدلفة إل 

امتأحروإن اجزأه نزل أو مزدلفة ممن وقف وحينا يدفع م الثمس تطالع. وقيا يفر حتى قزم عل يقف 
نزلهافر المزدلفة ترك وان عليه فدية ولا له ذللي كرهن، ذك اوبعد الثمءب تهللع ان إل زدانة مس 
فلاالونت، هدا محن ّاءة فى دخلها وإن افتدى المح صلاة إل الأول الليل نصف ؛؟ن مايدخلها ولر 

قدرمحر بهلن ى خرل~ أن وأحبا عرفة مجن الر وصمن، هبثهَعا عل المزدلفة من يم م عليه فدية 
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إجرناأيه عن طاوس ابن عن ممان أمحرنا الثاههمر( )لأل علمه شيء فلا يفعل لر فإن حجر رمة 
المضز واجما ام عل أحدهما وزاد محرمة بن مس ين محمد عن حرج ابن عن خالد بن مخمر 

وعنالنمس تغيب أن نل عرفة من يدضون الخاهلية أمل ،اكان ثال وّلجر علته الق صل الني أن 
بض. هذه وقدم هذه تعال الد فأحر نغير. جءرّكءا أشرذ ت ليقولون الشص تطلع أن ؛عد ازدلمة 

بنماز أخحمُا اكافم( )لأل الثمس تغيب ان إل عرفة وأخر الثمس تطلع أن نل الزدلفة قدم 
معتدوعن الكدر بن محمل عن عينة ين مميان وأخرنا جابر الزبثدعن أى عن جريح ان عن خالد 

أ-ااوهويقول« قزح عل واقفا الصديق بكر أيا رأيت قال الخؤيرث أيى عن يربؤع ن الرحمن ايزصد 
(الئافر ر؛ال بمحجنه ؛ع؛رْ محرش مما فخذه قرائنا لي م * اصحوا الناص ا-را اصبحوا الناص 
محربطن j محرك عمركان ان ابنه •م، عروة بن هشام عن، اوهما اومضان محي ا؛يى ابن الثقة اخرتا 

ادينبمالمارى دين محالفا ا وضخمتعدوفلما إللث 
كنتيقول ■صاص ابن  vljuf"يقول يزيد أبى بن اش عييد سمع أنه منيان أخرنا ( الثافر )لأل 

•مى إل الزدلفة من يعي ، أهله صعقه من ومخمر عليه اش صل الني فدم فنمن 

ضيخلل 

ءللؤعفبل يرك أن علثه بأس ولا الشمس تطلع حتى أحد يرك لا أن أحب الفاض( )لأل 
محمدن اإعز.ز وصد ترح*ن حمد بن داود اخرنا اللل نصف بعد وس إذا الفجر ونل الثمس 

صلمةأم إل النحر يوم وٌّ؛م علثه الق صل الد رمول دار قال أبيه عن عروة بن هشام عن الدراوردي 
ألفآحس، يومها وكان بمكة انمبح صلاة ونواي الحمرة ترص حى جُع ٌن الإفاصة تحجل أن فأّرها 
عليهاش صل الني عن ملمة ام عن ّدة ابى بنت زينب عن ايه عن هشام عن الثقة اخرنا توافيه 
إلاالنحر يوم يرك ولا ياعة الفجر نل الحمرة رمت وفد إلا يكون لا ومحيا ( القافس )لأل مئله وّلجر 

.ال أحب، الاخرين الومبن ك وبمثى راكا النفر يوم يرميا وكذللتا راكا ويرميا وحدها الشة حمرة 
عبداشبن قيامة أخرى قال نابل بن أبمن، أححمز^ فال ّالم بن معيد أخرنا علثه ّكا* فلا ركب وإن 
صربلمس الصهباء ناقته عل العقية حمرة يرك يٌام عليه الق صل الني رايت قال الكلأى مار ان 
مزدلفةص النحر يوم الحمرة حمى يابد أن إل وأحب الفاض( )لأل إللش إلخمث محل ولس *؛لرد ولا 

ثلاثةمن آكرهه اى إلا احزاه اخذه حبن، من كلها مى ايام ى وكذللث، اجزاْ اخذه حطا وم'ن 
جسمصع وركل لنجامته الحض ر واكرهه منه الجد حمى يخرج لثلأ الجد ر ُداصع 
ولا)قال( أحزأه كله :يدا رماها وإن *رة يه رص فئ وأنه *تنل غثي حمك، لأنه الجرة هن وأكرعه 

أوأوكذال براء حجر أو مروأومرمر من حجر اِإ عليه يقع ما'كان وكل بالحجارة إلا الرك محزك، 
نيثاأو كان مطوحا انحمؤع والعلن الأجر مثل 6لزيه لا حجر امم عله بمع لا مجا وكل أجزأه صوان 
وريرم ب وكانكمن، أعاد :إ-ا رص فن ، الحجارة امم عليه يقع لا مما ذالئ٠ وغم والقوارير والملح 
أيامص ثء،ء ابمارك يرك ولا شيء عله يكن ل( وجه أتما ر أومحداما أولجا *ولها ابارر رص 
حصانمع ر يافل شيء منيا يرص ولا أعاد الزوال نل رماها ور الزوال بعد المححرإلأ ترثوم غض 
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بترعى جمرة آى ؛ يدر ول؛ ابيار قرعي وعشرون احدى حصى معه أركان ست بت وعاما نال 
سعبع الأنمن رعى ب بح رسما أكمل محي انه عن بمن عل يكون حى ;واحدة الأول ز،ى عاد 
احزاتالحمرة من الحصى عوصع امحات حى استنت م محملا او إنسانا محاصات محصاة رعى وآن 
أومحصاتن انسان رعى ولو عنه نحز لر الحصى موقف أوالبمرمحاصابت الأسان محنفضها ومحعنا وان عنه 

أنالرعي ى عليه ما وأقل ٌرات ٌّع يرعى أن وعله واحدة الاكحصاة يكن لأ مرة ى أكر أو ثلاث 
ولراعادها ومحعت اين يدر فإ عنه محغايت محماة رعى وان الحصى موضع ى حصاه يومحع حى يرعى 

ومءنعلوا يعلوهما والوسطى الأول الحمرتن و.رءى الحصى ّوصع j وقعت قد أنإ بم حكا عنه نجز 
الحمرةرءى وإذا احزاه رماها حث ومن الوادي طن من الشة حمرة وثرمى احزاه رماءما حث 
اشوذكر محكثر ومحق م الحمى مز طائر مجا يناله لا الدى اطلوصع ى محفاه ى محجعلها عن؛ا تقدم الأول 
عللأنيا بيمن الؤسعلى يرك انه إلا الؤثّطى ايمرة عند ذللغ مثل ويصغ البقرة سورة بقدر ودعا 
حمرةعند ذللي يصغ ولا الحصى يناله أن عن منقهلعا السل ي؛علن ويقف ذلك غم يمكنه لا أكمة 
الرعاءرعى إذا باس ولا محيية ولا عله إعادة محلا ذللي ترك وإن كلها مى أيام ز ويصنعه العقبة 

الغدالرمي ويدعوا ويقيموا  ٢١١إبلهم ي ويببوا  ٠١دامي المببت ويدعوا يصدروا ن النحر يوم الحمرة 
المامحىلليوم محرموا محيبتدنوا الأول الفر يوم وذإلئا الحر يوم ر الغد بعد ياتوا م النحر يوم بعد محن 

فانذاك يومهم رمى محاّتانفوا الأول الحمرة عل أعادوا الرمي أكملوا إذا حى الإل ز أموْ الدى 
رمواالمدر يريدون لا بمي أمحاعوا أو الإل إل رجعوا وإن الرمي من، عنيم محا قضوا فقد الصدر أرادوا 

نكدكعليه فدية ولا ليلا رماها بمارا الخ،ار  JAحمرة رعى نى ومن ( محال ) الأحر الفر يوم وهو الغد 
إذاالثلاث رعى أو نسيه إذا العقبة حمرة ر.ى وسواء منى أيام آحر j يرسما حن الحار رمى لونى 

يرملم حميات ثلاث عليه بقيت ومحي الرمي أيام مضت وإن عليه ثيء فلا الرمي أيام ى ذللي رمى 
وإنفدان حماتان يقين وإن مد نعليه حصاة عليه بقيت وإن دم فعليه الرمي جمع محن اكر او 

ولاالأحر فابتدأ عاد م يكله حتى الأول الرمي ابتدأ رمبان عله تدارك وإذا فدم ثلاث عليه بقيت 
ماجميع يكل فلم مى أيام احر إل ذك أحر فان حصاة عشرة بارع واحد ى.قام يرمى نر بجنيه 

ولادم فصاعدا حميات ثلاث و الفدية وصفت افتدىكا الثمس تغيب ان إل الرمي من عليه 
دمااهراق الرمي عله بقى قد انه ذكر f الأول الفر يوم نفر لو وكدك قال( ) الشمس عابت إذا رعى 
الالدى المرض عن ويرمى القطم وله الحج محطم لأنه عله ثيء ولا ذك اكره ل( فرمى احتاط ولو 

فلايفعاب م وإل باس فلا فمحل فال م عنه يرمى الدى يد j الرض يرمى قل لقد الرمي بمتلع 
ويركعله ثيء فلا يفعل إ فال له ذللد احت عي رك ما فرك منى ايام ز صح فال عيه ئى* 

صالرجل رك وإذا ه نفعن رك امر إذا يرك اذ، يعقل فازكان الرك يتطع لا الدى الصى عن 
رعيانعلبه تدارك إذا فعاب غبرْكا ءب فرعى عاد م فه ءب الرعي اكمل غيرْ عن ورص نفه 

فلاذك ترك وإن حصاة كا مم ويكثر منكبيه تحت ما بياض يرى حى يديه ير؛ع أل رص أذا وأحي؛ا 
اليدينجس أثلا نحامحته ك سككنؤ إن اوذللث غسله أحببت نحا الحصى وإذاكان آ محال ر عليه فءية 

منتحريفا هنا ولعل  ١١اعتوه رل يعد فوله وكدللث ، !لخ ك كدا ا ويقيموا آ )١ 
وحرر.، فانفلر ، عتموا وكذك فوقية .ثناة وبعدها المهملة بالعز اأ ويعتموا  IIوالأصل 

الساخ
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عنسبر أب ذلك محاوز لا الخدف حصى فدر الخ،ار ررص أجزأه به ورك يفعل ب وإن الإزار أو 
أجرناالخدف حصى بمثل الخار رص ومل عله اش صل المى أل حام ص الزبمر أي ص حرج ابن 

مض •>، قومه من رجل عن المحمى الحرث بز ابراهم؛م ص محمد ص ض ن ب ر مضاف 
ارمواارموا ت وهويقول منازلهم بمي الناس ينزل وسلم عليه اش صل البمى رامحا معاذ ابن او *عاذ له يمال 
؟،^١١مجن أصغر ذلك وقدر الرحل به حيف ما والخدمحل رم الئافص، )قال حصىٍالخدمحل بمثل 
اعادة.عليه وليس ذلك اَكركرهت او ذلك ص ياصغر رك وان وعرمحا طولا 

>كدنسممحص

أومحلق م يدمحه أو فينحره يبدأ أن هدى معه فكان الحمرة رص إذا للرجل وأحب ( اكافهم ال ق) 
قبلنكا أوقدم يذبح أن قبل أوحلق يرص أن قبل ذح فان فيض م هديه لخم مجن ياًكل م فصر 
بنعنى عن شهاب ابن عن ملم اجرنا ( الفاض قال ) فدية ولا حرج فلا النحر يوم يعمل مما نك 
؟شالودلع حجة ى وسلم عليه اش صل الق رمول وقف عمروقال بن عبداش عن اش عبثي ن طلحة 
(<جرج ولا اذبح ٠ فمال أذبح أن نل فحلقت أمعر ب الش رمول يا فمال رحل فجاء يسألونه للناس 
رمولمثل فا قال (( حرج ولا ارم  ١٠قال أرص أن نل فنجرت أشعر لر اش رسول يا فمال رحل فجاءه 

نلولوأفاض الفاض( )قال حؤج ولا افعل فال إلا أحر ولا قدم ميء عن وّام عليه افه صل افه 
مجيأيام ممضى حتى الإفاضة ولواحر الملواف اعادة عليه يكن وب يرص أن عليه كان ف فهلل يرص أن 
الحاجمن أحد يبيت ولا الفاض( )قال الخلواف ص للعمل وقت ولا فدية عليه يكن لر ذلك بعد أو 
سهلوسواء مى محرمن بطن محرولمى بطن إل س ُن اتجة ولمت العفة بن ءا ومي بمي إلا 

المبيتترك ص لأحد رحمة ولا من فليس الخال مجن أدبر ما قاما ض عل أنل نا وحبله ذلك 
فيهارحمة ولا القايات دون االطلب عبد -بن العباس سقاية القاية وأهل الإبل رعاء إلا منى عن 

رقالأوهم غثرهم محن ٢^١١ استعملوا مجن وسواء ممم عبيا الميام ول إلالن المايات اهل مجن لأحد 
وسلمعليه اش صل اش ان ص ابن عن ناخ عن ^ احرنا الفاض( 

عنحالي بن سلم أ-محرنا الفاض( )قال مز ليال  A،sيبثتوا أن يبنه أهل س القاية لأهل رحص 
منجر مى عل بات وُن الغاض( )قال ّقابم أجل ُن عطاء وزاد ُثاه عطاء عن جرج ابن 

اكرالرجل اذاكان باس ولا )قال( بدم ثلاث وض بدرهمن ليلتن وش بدرهم ليلة ي تصدق سميت 
فشغلهفافاض يفض لر رحلا ولوان الفاض( )قال مجني عن احره او ليلة اول مأن يخرج ان بمي لله 

وأنهكانالحج عمل س له لازما أذهك١ن قبل من فدية عليه يكن لر بمكة أكره ليله يكون حتى الطواف 
اواحد لزيارة هو إمما لوكان وكيلك افتدى هوتهلئ مما ١ عمله ولوكان الؤثت ذلك ى يعمله ان له 

الليلةتلك يبيت أن فعليه ناقرا مجما يخرج وب بمش الأول الفر يوم الشمس له غابت وس ، حديثه 

مصححه.وانفلر.كتثه ، الأصل ى كدا الخ حيف مجا والحيف ; قوله )١( 
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ولاسوا، ذلك ز والإل والغر يدك حى البقر اومنام المر منام ش محددة يقرب أن الهدى و
ئيءفلا والإبر التقليد ترك وان مكانه الهدى صاحب محرم م القرب وخرب الرقاع ويقلد الغم يثعر 
إلايركبه ان له خلسءئ الهدى اق ّوإذا ( فال ) محرما يكون خلا الإحرام يريد وهولا وأئعر تلد وإن عليه 
اوإ هديه عل والمضعلر المعيي الرحل محمل ان وله له فادح غير ركوبا ركبه إليه اصهلر وإذا صرورة من 

لثما*ن يثرب أن له ونءت ■ءلتآا حمله يتبعها لم وإن ساقه فصيلها تبعها فان فنتجت أش الهدى كان 
ضر ءل7اا حمل وإن فصيلها محمل أن وله أحدآ يقي أن له ليس وكذلك فصيلها رى يعد إلا 

الدىاللم قيمة غرم فصيلها بك ما لملما مجن نرب إن وكيلك نقصها ما قيمة غرم فأعجفها صرورة 
يرجعآن له فليسءب • هدى هده فقال بكلام وحهها أو البيت إل ووجهها وأنعرها قلدها وإن ، شرب 

وانمايرثوها آن لورثته يكن لم لومان وكيلك زاكية أوغير ناكثة بشرملماكاث ولا بعض يبدلها ولا نيا 
وافيابه يكونن لا ما أو عرج أو عور ذلك بعد أصابه م وافيا فإزكان • يوجب يوم إل الهدى ش أنغلر 
انقل وي حش صح م بواف ليس وجب يوم وإزكان . المنسك بلغ إذا يضره لم الابتداء عل 

صلهويكون نحرم مع بايداله يتطؤع أن إلا يبدله أن عليه ولا محبه أن له ؛ءن ولر عنه محز يتحرلم 
فادركفعطب ماقه إذا فدلك نطئ أصله هدى هدان والهدى . واف إلا فيه محه محني يلأ واجبا 

وبينهالناس ;بن يخل م صفحته ما يقرب م دمه ز قلادته يغمسب أن له أحثت فنحره ذكاته 
منواحدة ى علبه بدل فلا ذكاته يدرك فر عطب وإن انحال بتلك تنكه أحد ه محص لم فان . يأكلونه 
أءلعموان بدله فعليه ياعه أو أغناء أطمه أو فأكله ذكاه أو يذكيه أن فزك ذكاته أدرك فان الخالبن 

ومحاأكل مجا قيمة غرم مجنه بقى ما وبن الاس بين وحل بعضه أكل أو مساكبمن وبعضه اغنياء بعضه 
دونعطب إذا فدلك واجب وهدى ٠ ذك غير محزيه لا الخرم مساكن عل به فيتصدق الأغنياء أطعم 

علموضعه ش به ق ولوتمد حال بكل بدله وعلمه وإماك وهبة بح محن ثاء مجا صاحبه به صغ الحرم 
التمتعماق وإذا محله يبلغ أن قبل عملب حن هديا يكون أن مجن خرج فد لأنه بدله عله مساكنكان 

ىفنحره قدم وإن إل أحب المحركان يوم ينحره حتى فلوتركه قرانه أو لمتعته القارن أو محعه الهدى 
زوفرض ازقت بعد زلا يكون فلا الأبدان و زض زضن الناس عل أن قز من عنه أجزأ الحرم 

إذاوالاخمحار يه متهلوعا مقرئا مافه إن وهكذا الفرض فيه مما نيتا اذاكان الوقت قبل فيكون الأموال 
وحيثالمروة عند محلق أن قبل والمروة الصفا بن ويسعى بالبيت يهلوف بعدما ينحره أن معتمرا صافه 
أنوقبل العقبة جمرة يرمى أن بعد يعي  ٠١١ينحره أن الحج ش والاختيار أجزأه مكة فجاج *ن نحره 

هديانعضا كان رجلن أن ولو أجزأه الحرم مساكن اعتناه إذا مكة أو مجني من نحره وحينا محلق 
مز،اواحد خذكل به يتصدق أن قبل أدركه م فذمحه صاحبه ِردى م~ا-،ا واحد فأحهلأكل واجبان 
ءلم،اواجزا ومنحورن الهدين بن ما بقيمة صاحبه عل مجلمما واحد كل ورجع ه نفهدى 

واحدصمزكل ٠ تصدقه فات  ٠١٢١حم يدركا٥ ز ولو لصاحبه ميما واحد كز ضن ما بكل وتصيفا 

.فأنفلر الربيع عبارة من بحدها وما الغاية هذه ولعل النسخ جميع ق كذا . يعي I قوله )١( 
مصححهكتبه وحرر. ، وانغلر  ٠٠فصدقه ارمجان ؛عضها ول ، المسخ بعض ل كذا ف نصدقه فات )٢( 
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إلاملما واحد يدل أن أحب ولا الدل ملما واحد كل عل وكان حأ الذي قيمة لصاحبه ملما 
فغهديه نحر رجلا أن ولو هديا يدله حى زاد هديا هديه بس بجد لر وان هديه ممن بجمع 

يوموالحر يبدله أن عليه ينسكان حى وبينه اكن المبن بجل ولر بناحية نحره أو ابيم دفعه المساكن 
كانمن أن إلا نحر فلا الثمن غابت فإذا أيامها احر من الثمن تغيب حى كلها مى وأيام الحر 

اللملذبح أكرم وإمما واليار الليل ى وتذبح ، فضاء الخرم مساكن وأعهناه نحره واجبا هدى عليه 
مساكنووحد الذبح اصائبا إذا قاما حاصرون مساكن يوجا لا او الذبح ى رجل يجهليء لتلا 

مصعغبمر ز إياه ذبجه وإزكان ؛ اجزاه الحرم ُا'ىبن ابلغه م ذبمه الحرم اي وش مواء حاصرين 
مضهلجعةأو باركة نحرها وإن فواممها إحدى عقل أحب فان معقولة غبر قياما الإبل وينحر • ناص 

وأحزأتذلك له كرهت الإبل ذبح أو والغم البقر نحر وإن والخم القر ويذبح الإبل وينحر عنه أجزأت 
أكرمأ1ى إلا ذَكاته حالت، من وهكذا ، المسيكة يذبح أن أجزأ رجل او امرأة من الذبح أطاق ومن عنه 
الميكهيذبح ان إل واحّبح ٠ صاحبه عل إعادة فلا فعل فان تصراتى آو ب١ودى المثكة يذبح أن 

الميكةعل الق سمى وإذا ا القاضي )قال المغفرة الدم محموم عند يرص فانه الذبح بجضر او محاحبإا 
مجنيأكل أن وأحسؤ ٠ باس فلا بذبمه امره الذي فلأن عآن تقبل أو مى تقبل اللهم فال وإن ى جز 
والهدىاكطلؤع ر ا'كذ 'ألأن 'مره وإمما بامر فلا يفعل ا وإن • لحمها أو يفيض أن تبل ذبيحته كبد 

مثلوذلالثv ثبثا منه يأكل فلا ه حبله ليمن ان إنعل واجبا أصله ماكان فكل وتْلوع واجب هديان 
مجابقيمة تصدق الواجب الهدى س اكل وإن ، والمتعة والذور الصبي وجزاء والطيب الفال هدى 
وتصدقوالحر وأهدى وأمحلم منه أكل ملوعا والهدايا الضحايا عثل ملوعا أصله كان ما وكل منه أكل 

قارنايشعره ولر هديه يقلد ل وإن دللن، ؤيتصدق ثل؛لا وترا-ى ثلاثا إلا بجبمآط ولا ياكل لا ان ال واحب، 
مماإ عمل الهدى عل ليس لأنه مكانه يذبجه م مكة أو ا< منى من« هديا يشرى أن أجزأه غبره أو كان 

أنباس ولا وجل عر الته إل به يتقربون أموالهم مجن مال هذا مما وإ لهم والملثح الادميضؤ عل المل 
أوشاة ميم واحد كل عل وجبنؤ سبعة لوكانرا وكذللث، بقرة أو بينة ز الممتعون السبعة يشرك 

جابرالز؛ترءز، أمح، عنه مالك أخثرنا الفاض( ثلما)قاد ص حصته لهم واحد y رس محمرن 
مبعة.عن والبقرة سبعة عن البينة بالحديبية وسلم عليه الله صل اش رصول ُع تحرنا •' قال 

الهجْابمد 

بالبتالطواف يكل أن إل -,1^ أن بن فما أهله أصايبد م بعمرة الرجل أهل إذا الفاض( )قاد 
أرم،ان و؛ثن، ينه فكا اهله اصاب م وعمره جج او حج الرجل اهل وإذا مفد فهو والمروة الصفا و؛ين، 

يفدوالذي فهومفسد عرفة بعد العقثة جمرة يرم نر وإن بالبيت ويطوف حصياُن، بع بالعقبة جمرة 
وإنتلذذ ولا عبت ر ذللث، غيِ ثيء الحج يفد لا الحشفة يغيب أن  ٢٠الحد يوجب، الذي الحج 
مضىالحج رجل اغد وإذا غيّْ او صيد ر عنه -ا-ى مما الحاج فعله وما ثى، فلا الدافق الماء جاء 
لووكذللئ، محا ءز،ا نحزى بينة واهيى حج قابل كان فاذا يفده لولر فيه ممضى كناكان جه حش 
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عليهمحلألآ'لكنت وكان حراعأ هى لوّكانت وكذلك بينة عنه أجزأت وهوحرام حلألأ اعرأته كان 
ولووطيءعزكبيا نحزى واحدة ببينة جاءت الاثاراكا وأن الفاعل أنه تبل من تال عن وبمجها بينة 

انبنإلا مرة أميم أنه تبل عن واحدا نماءكان ولووطيء مرة أمده ند أنه نبل محن واحدأ مراراكان 
لأنبينة ِن واحدة عزكل سحر م محجهزكلهن أن وعله علض، أمد فقد محرمجان إزكن 

أمما نيء م وصفت ما دون امرأته من به تلذذ وما الأحرى إحرام غثر منحن واحدة إحرامكل 
وإذاكانالغم عن سبعا ذبح بقرة يد لر وإن بقرة ذبح بينة االفسد يمد لر وإذا تيه نحزيه فشاة الدنيأ 

الطعامعن مجعرا كان وان أطم م ءلعاما والدراهم بمكة دراهم له البينة قومت هياكله عن محمرا 
هكذافيه صغ خر نص نمه فيه بأن لر مما به فأعر عليه وجث، مجا وهكذاكل مديومجا عزكل صام 

الصومويكون ومي بمكة إلا الهدى ولا الملعام يكون ولا فيه جاء ما عل فهو حئر نص فيه جاء ومجا 
.صيامه ش الخرم لأهل منفعة لا لأنه ثاء حث 

الإحمار

مناستيسر فا احصرم فإن ٠١: فقاJا وتعال تبارك اش ذكره الذي الاحصار الثافهمر( )قال 
لواللام الصلاة عليه ونحر ت بعدو وعلم عليه افم صل النثى وأحصر الحديبية يوم نزلى ا( الهدى 
عزالق لأن الحرم. j وبعضها الحل، ش نحر أنه إل ذهنا وإمما الحرم ز نحر : نل وند • الحل 
أهلعنا محله كله والحرام محله(( يبلغ أن محعكوفا والهدى الحرام المجد عن وصدوكم  IIيقول وجل 

شاةذبح احرم. وقد اوكافر، ملم حائل، بعدو ، بعيدااو قرياكان ٠ الرجل احمر فحيئا • العلم 
شحبه إن السلطان وهكذا ، فيحجهاالإسلام حجة حجه يكون أن إلا • عليه قضاء ولا وحل، 
انلجا لأن ٠ زوجها إذن بغتر تحرم اجلراة وكذلك ٠ صيده إذن بغتر بمرم العبد وهكذا ٠ غثره او مجن 
أنرجاء أحضر الذي 'اى ولو . عليهالمول عل للول ولا ن الولد عل للوالي هذا وليس  ١٠٠بمبا

احراط،لوجدي إل فأحب خل، ثم حل وإذا حل، يخل لا أنه رأى فإذا ٠ ال أحب كان يخل. 
نروإذا . العودةعليه اجعل ا ، قضاء يغر يمل أن له أذنت إذا لأني عليه، شيء فلا يفعل لر وإن 
*وحل يفعل إ وإن •؛ إل احب كان ٠ يمل ان قبل الشاة عدل صام فلو ٠ للفقراء يذبمها ثاة يمد 

موضعهى وافتيى عنه ٠ نحا ٠ يخل ان جو ير وهو أذى صابه ١ ومتى ٠ ء ثى عليه يكون أزلا رجون 
يمنيهلا ذلك الحرم، عل قدر مواه،لن لما محالخا وكان ط الحرم غ،ي ى عنه حل إذا انحصر فتدى يي 
■الحرم هدبه يبلغ ان إلا 

وضْثالرض الإحمار 

ص■، وغبره هاص ابن عن أيه عن طاوس ان ص سمان احبرنا ؛ اش رحمه القافهم،( )محال 
;الش١ءهم( )قال الأن(( الحصر ذهب )) أحدهما وزاد العاوو(( حصر إلا حمر لا II; قال أنه عباس ابن 

بخءلاُص فأن ٠ العدو حصر صاحبه منه يمل وجل عز اش ذكر الذي الحمر أن إل يذهب والذي 
فعلهأذى تنحية أو فدية فيه عليه ، دواء إل احتاج وإن ; إحرامه من يمل فلا ، مرض أو عدد 
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*نب,أ ض الض أطاف فش ت الخرم إل حيى وبمثث يفعله يان الحرم ز ويقتدي ٠ دافعى 
نادرك-حاجا ,وازنان ومحرجه ومحل ٠ عله وقت فلا معنمرا كان فان . والس بالطواف امه اج 

امحتسرويا حج وعله ، والروء الصفا ى ومص بالست محتاف ، يدرك ل وإن • فداك ٠ الحج 
متإنر ; عايص مغمى ٍلأ عرفة يدخاب ب ومجن الثافس( )قال العدد أخطا ص وهكدا ٠ الهدى مجن 

وهواحرم وإن • يممءّا قام يعقل وهولا به طيف وإن ، الحج فاته ففد • برفت وهو عن طرفة ولا ماعت 
ماعله أغص م . ءر« وص مجاعة الإحرام يعد اوعقل ، اءة ّبعرفة عقل وإذا ن محرم فل يعمل لا 

ىءنه بجزي رلأ ، 'نو؛-ت لتِل دم فعليه ، الوقت نحاوز حش يعقل لم ان أنه إلا . يفره لم • ذللت بن 
منكئ:ره،؟ليله ■ بجز:ه لا محمل هذا لأن ، هياكله ى عاقلا يكون أن إلا الصلاة ى ولا الهلواف 

•الإحرام وكذلك • كمرها س قللها يمنيه وعرفة 

الممرمحمراي 

ومجناأا»اومت، ذى ًن أهل المدينة عل ملك الئامحى( )قال ; قال ّلحان بن الريع أجرنا 
،ا-سنحاذى أزا أر اuحاط، أوغتر محرأ تلك وص . الخحفةص أهل الساحل. عل مجلك 

؛دمجا -ر'؟عٍأهماف م وإن مفاه؛ إل رجع جاوز وإن ، بلده إل ذلك دون ص تل أن يأس ولا 
أنأ، نفاو حاشا تاين اذا والمرأة للرحل وأحب ت )قال( الساكن عل  ١١٠يتصدق ناة وهى 

أنوأحب ؛ قال( ر اجرأهما وتوصا يفعلا لم فان • قبله وأظفارهما شعورهما ص ويامحذا للاحرام يغتسلا 
رقال(علتها ١ يأم فاز" ، غيروضوء عل وأهلا يفعلا لم وإن • أونافاة مجكتوبة ، الصلاة محلف ملأ 

ولاياس، ثياباكدلا'.ث، م تلأن وللمرأف أوغسبلءن. حديددن أبيضن ثوبين يلس أن للرجل وأحب 
ثوبا؟٠ ف والريا، الإزار الرحا ويلس أوطيب، أوورس زعفراد، مصبوغا يكن ل ُا ن لبسا فا علتها 
خذنفيلبس نعين بمد لا وان ن مجراول فيلبس إزارا بجد لا ان إلا ن الرداء يهلرم يهلرحهكأ فليفا 

ءلهِهأو -زكمميه ديات يهلرح أن إلا • مامة ولا محعلآ توبا يلس ولا الكمن. ص أمقل ويقيها 
وابير،والقميص والذص الراول المرآة وتلس ، رامحه يغطى ولا وجهه يغش ان وله ن طرحا 
رنحمٍاصِهاايانربمانسزمحمروجهها، ولا طيب، ثوبافيه الأ محرمة غثر تاجه كانت ما وكل 

٢١٠القبة ي وامحرءة انحرْ وي-تفلل تحانا وجهها عل الثوى تدل f • الخار فتجاز • وجهها 
ءا،غسل امحرم ما■•ن، وإذا )قال( غيرها ان ويلبما أحرما الش نيا;-ها ويبدلأن وغبرهما والكنيسة 

امحرمة•ات رادا زقال,( رامه بخمر ولم وجهه وحمر ؛قمصِا ول! نوبيه ز وكم;، طببا يفرب وم ومدر 
امحرمجةتاجص ولا )فال( وجهها عن وكنف بالمار رأسها وند وأزرت ومحصن، ومدر بماء غلت 
؛*دراثبمته تبقر ومجا وامحم والنضوم بالغالية وامحرمجة انجرم يتهلب أن باص ولا ( )قال برقعا ولا قفازن 

ص١^١ وإذا )',١١^; الشة ^ رمجيا اذا تطيبان .كذلك الإحرام قباب اي كان إن الإحرام 
الحجال انمة زعا ثا-ا وان الحج أفردا شاءا وإن قرنا ثاءا فان أهلا فإذا الإحرام قباب شعورهما 

العشالأ اللغة كنب ز اللفضد لهذا بجد وم ٠ النسخ جمع ق هكذا والكنيسة قوله )١( 
.مصء-حه كتبه . فحرر . المقام لهذا محنامحب ض وهو ، التعبد وهو . المشهور 

^٢٢١٦٢٠
٢٤١



بنما أيام ثلاثة صاما بمJاءا لر يان ثاة يذمحا أن أجزأهما أوثرنا نما وإذا رثال( إل أحب و١محتء 
صغرهماوش ككن مى بمد ثلاثة وصاما مض أيام صوما لر يمومجاها ب ثان عرفة يوم إل بالحج ^ أن 

•باس فلا  ٠١٠٢وإن ال؛ة لأكمه،ا محرما أن أراد وأت|،ا > اض ل،ا وأخار ذلك بعد وسمة 

الية

٠لك شريك لا والاك لك وانمة الهد إن ٠ كك لك فريك لا س ك. هلم 
مجنوامتعاذْ وابمة رصاه تعال اش وسأل وّام عاليه اش صل الى عل صل اكلبية من نغ فاذا 

محلفوا'تمآا الراة ;٢١ ومحافت يقدحه لر ما صوته ارحل -١١ ومحهر الية من ويكر و١لار سخطه 
اماحال لإ ض والإصعاد والهبوط ارفاق \ض0ز\؟ وعند الشس مغيب ومع الفجر ومع اا,محاوات 

ويدلكالرجل يمل أن يأس ولا حانقا ارأْ وتلي ، وصوء غم وعل ومحرء عل يلى أن اس ولا 
لهأحببت لحلها فإذا مكة ليحول الغل له وأحِا شعره يقطع لثلأ رأسه يدلك ولا الؤمح مءن جسده 

البيتمدا زد اللهم ،ا ينول أن البيت رأى إذا له وأحب )قال( بالبيت يطوف حتى يخرج لا أن 
وأن٠ وبر وتكركا ومحفلما تشريفا أواعتمرْ حجه ممن وعظمه شرفه مأن وزد وتكرمما وتعظيما يفا نشء 

ممنكبه يمز حض الأبمن منكبه محت من رداءه يدخل أن ومو بثوبه ويضعلع الأصول اركن يتم 
فإنغرما بمتم ولا والحجر امحاى اركن ويتل أربة وبمثى الحجر إل الحجر من أطواف ثلاتة :برول 

ضاتنا *رينا العلواف ش أكركلامه يمن أن وأحب )قال( بتم ور وكر مضى أرحامكشرأ كان 
فرارتحتن بر اوح؛ءا ١^١، حلف صل نخ فإذا النار(( عذاب وثنا حنة الاحرق وى حنة اادJا 

يصعدم أجزأه الغران أم ح به ثرأ وما أحد(( الد هو ثل و)أ ا( الكافرون أ-اا يا وثل  ١١القران بام فت؛-،ا 
ا،لاإكله له، ثريك إلهإلأاشوحد.لأ لا ويقول ٠ يكبرثلأثا م البيت عنه يتوارى الصفاصعودالا عل 
عبدهونصر وعده محدق وحده الق إلا إله لا قدير شيء ءل'كل ومر الخم يده وبمن محي الحمد وله 

والدنياالدين أمر يدعوض م الكافرون(( وركره الدين له محلمينؤ اش إلا إله لا وحده الأحزاب وهزم 
دونكان فإذا ، الصفا عن حبط م مرات ثلاث يقول حض أصع١فكلأمه بن الكلام هذا وبميد 

الجدبفناء التقابلن اال؛لن محاذي حتى عدا أذيع صتة بنحومجن الجد ركن ش الذي الأخضر الثل 
علصغ  ١٠مثل ء،واا يصخ م له بدا إن البيت يبدوله حض جهده المروة عل يغلهر م العباس ودار 

كانوإن بالمروة، ويم بالصفا يدأ • بُا يم-،ا العلواف يكل حض أجزأْ علها به دعا ومجا المش 
بالبيتفهناف الخلهر ثبل الروية يوم توجه مض إل التوجه اراد فإذا حلالا واثام سعره من اخذ متمتعا 

والعثاءوالغرب وانمر الظهر بأا فمل ُنى أض م المجد من متوجها الحج أمحل م للوداع مجا 
ثريباويقف الإمام ع والممر الفلهر يشهد ن له واختال ماء حنث فنزل عرفة إل مما غدا م واكبح 

والعشاءالغرب حا فيصل االزدلفة ياض حض هينته عل وسار دفع الثمس غابت خمإذا ويدعوومحمد منه 
جمرةحمى ويأخذ ينا أصفرإصغارا إذا النمس تطلع أن قبل يدعوويدفع f يغدوفيقف م والخبح 
رصحث وهن السل، بملن ءن ويرك ،  Jrوحلما اتجة جمرة ض حصان مع واحدة 

نح

يقطعمحر حماه باول العقبة جمرة يرمى حض ويلي النماء إلا الحج عله حرآ ما له حل قد f • جزاه ا
فعليهأومقرئا قارنا وإزكان النسا. له حل فقد صبعا والروة الصفا وبن صبعا بالبيت طاف فإذا التلبية 
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اقرصل الني وإزكان بمده أحوث U لا وّب عليه اش صل اش محبمول وقت م إمما ابرقت لأن وتما 
الضأنض يذعن أ*وأ وإزكان ، نحزى فهي جذعة ضانة صحيته بإعادة امرْ الذي أعر محبمالإ عليه 
ذكرتما موى وأما بعدك« أحدأ نحزى ولا نحزيلث » قال أنه وسلم عليه اش صل الني عن حفظ فقد 
فلا٠ ض ٠ أيام مضت فإذا حاصة ٠ ض ا أيام من بعده ومجا والوقت السن يمتعع حى ضحايا يعد فلا 

تفوتلا أما وزعمنا (( ض # أيام ق بالضحية أمرنا وإمما الضحية غير ذبيحة فهي يوُثذ ذح وٌا صحية 
إذالمسلمى ورأينا اببر٠ فتهاكلها ورعى نسلث أيام هذه * قال وسم عليه اش صل الني أن حففلنا لأنا 

ىلأزه ح١حا «نكان فما العمرة عن ونموا عيا نموا مجني(( رر أيام عن وّلم ءله اش ءل -آى 
أفضلفدلك الحر يوم ى ضحى إمما و-،ام عليه الد صل الني أن إل ذاهب ذهب لأن حجه عن بقية 

قال٣ نسك(( أيام ))هده فال وسلم عليه اش صل الني لأن بعده ف؟ا بجزي كان وان الأضحى 
مانحو عل بالليل يقص أن كرهنا وامما كاليومجن الثالث اليوم أن يزعم أن لزمجه وصفنا عا السالمون 

البمتاج مجن بمفر ان فأحبنا المعاش لعللب والخماوسئرفيه مكن الليل لأن يالليل الخيال *ن كرهثا 
آنمجن بدا الأخلاق عكارم ى التصدق يمد لا آن وأشبه التصدق عن أحزل ذلك؛ لأن الضحايا لحوم 

بالنماريلحا الضحايا يل الدى ان عع وغيرهم الساكن مجن حضره ممن للحياء حضره محن عل يتصدق 
مجثلذلك ى الامجصار وأهل ثيثا الضحية مجن يفد ولا باذى ه نفيصيب لا أن وأحرى عليه أحف 
له.ضحية فلا ، أحد صص م ، التشريق أيام احر مجن الشميى غابت فإذا ٠ ض ا أهل 

اكحاياى الخلل س الولة عنه غزى U باب 

اشرسول عع نحروا أنمم جائر عن الزبتر أيى عن مجالك بمدث أنول اش رحمه ( القافص رقال 
قالمحمرين وكانوا الئافس( رقاد سبعة عن واليقرة مجبعة عن البينة الحديبية عام وّام عليه اممص صل 

مجاةالهدى(( عن استير هما ١) قال فلما الهدى(( من استير هما اصصرم ))فإن وتعال تبارك الند 
أوغيرصيد جزاء أو قران من علتئم وجبت سبعة وعن ومجتمتمن محصورين سبعة عن البينة فأحزأن 

مجنحصته مجيم واحن، كل ولوأحرج الشاة معي ى هدا لأن شاة مجيم واحل كل مل إذاكانت ذلك 
أهلذلككانوا ى ومحواء ينعن مجلكوها وإذا  ٠٢؛عمم أحزأت بح بغير مجالكوهإ وإذا عم أجزأت ممما 
محبعةمن اكر عن يمزيء ولا متفرقة وشعوب شى قبائل من كانوا الحديبية اهل لأن غرهم او يئن 

ويكونشاة لزمجته مض الخزور بجزي بالفضل'ي مجتهلوعون وهم عمم أجزأت سبعة ض أقل وإذالكنوا 
،الحديث هذا عل فيامحا الغم ض سبعة عدلها كان البينة توحد لر وإذا الشاة عن بفضلها عتهلوعا 
أمنوهو يأكلوها أن وللناس أمجن فهو الذيح عند تعال اش ّءى قد أنه زعم وإذا ؛ البقرة وكذلك 
أنله أحب فلا ملم عل واجبا ذ;حكان نكل القاض( )قال والصلاة الاممان هدا أم.ن على 

.اه . وحرر ، وانغلر النح ى هكذا الخ قال فا،ا ؛ فوله ( )١ 
ةمزيد الحملة هده ولعل ، الخواب أين وانفلر ، النخ ش كدا ، ينعن ملكوها وإذا ت فوله )٢( 

.مصححه النساخكتثه من 

٢٤



ليسذبح وكل أيسر فذيحته لخمه له حل إذا لأنه ذنحه إن عليه ذلك أحرم ولا النصراني ذبمه يو؛ل 
أخطأوإن إل أحب فهو القبلة الذابح اصتقبل وإن والصبي وا،لرأة النصراني يذمحه أن بأس فلا بواجب 
الدماءفخير تعال النم إل به |ذقرب مودم إنما ^١؛؛ ٥١١كانت وإذا اش شاء إن عليه قيء فلا أوسي 
تقوىس قاما النم شعاثر يعغلم ومن ذلك ر| وجل عز النم فول أن اكرين بعض زعم وفد ، إل أحب 

قال؟ أقمل الرقاب أى ت ؤبملم عليه الله صل الله يبمول ؤبمئل وامتحانه الهدى استبان (( القلوب 
 I( أهلها محي وأنفسها تمنا أغلاها )) ( الثافص قال ) افصإل ؛4 تقرب ما أن'كل يع،م أن إل مضهلر والعقل

.لأجره أعْلم ودع١لكان تبارك اقض إل يه القرب عل رنينه عفلمت نفسساكنا إذاكان وجل عز 

اكالىاضحايا 

يكونولا والمر والإبل اشز من والثى الضان س الخنع الضحايا ت الذٌ رحمه اكا،هم( )قال 
جزاءمن محاَكان وكل هكذا فهو آْلوع من كان ما فكل منة تهلؤع والضحية . ضحية هذا دون ئيء 
زمحججه مكتوب وهذا أصيب مجا مثل والبدل بدل لأنه اجزأ الضمي مثل صغيرأوكبيرإذاكان صيد 

وذلكالصلاة نحل حن الصلاة ى الإمام يدخل قدرما الأضحى وقت القافص( )قال الحج كتاب 
حلالؤقمث هذا قدر المار مجن مضى ^دا حميثتن حهلبتن يخهلب م ركعتن فيصل المى ؛رر؛ت ادا 

بعديوخروما أو وقما قبل فيقدمجوما الصلاة يتولون الذين الرجأل عمل ى الوقت وليس الأضحى 
أحرأو نبلها أو الشمس مع وانصرن، وحهلب الصبح بحد الصلاة تاالئأ رجل لوصل أرأيت، ، وللما 

الونت،قبل يضحى أن بمرم أو الأول الوقنؤ ى يضحى أن نحون كان هل الأعل الضحى إل ذلك 
فعلهعن وتقدمه الفعل تأخر قاما ، وقته إلا وملم عليه النص محل الق رسول وقته ئيء ى ونتا لا الأخر 

يقدرإلا وفن، ولا مواء هذا ى أنة لهم الدين القرى وأهل البوادي وأهل الئاض( )قال فيه وقت فلا 
وملمميؤحر من ممم لأن وقت فثإ فليس بعده من صلاة قاما ، ؤملم عليه النم صل الني صلاة 

فهيبالحلحاء ضحى وإذا ، بالحلحاء فيضحى نقص القرن ى وليس القالي( )قال يقدمها من 
قربادم ى علما خوف لا لأنه صحيحا أو يدمى قرما ؤمواءكأن القرن مكسورة من القرن س أبعد 

أوقليلا مكوراكرا قرنما وإزكان هذا إلا فتبا محوز ولا ا،لرض جهة س نحزى فلا مريضة به فكون 
شاءومن محصلاه ز يضحى أن الأنة مجن ثاء وس الثافص( )ء1ل فهوبجزي يدمى أولا يدمى كثثرأ 

بانعلما يزدادون فليسوا حلت قد الضحية ان معه ص علم فقد الإمام محل وإذا منزله ش ضص 
أوالمار بعض إل الضحية أخر أو حال عل يفح ب لو أرأيت ، يضحوا أن عبيم يفيق، ولا يضحى 

أوجبوإذا الضحية ى بيتا كان مجا مجرمحن أى المريضة نحزى ولا ا الثافمى قال ؤ بعده او العد إل 
أوحبرافإذا إيجابا حا يضحى أن والنية شراؤها ليس صحية هذه يقول أن وإيماحا صحية الئاة الرجل 

يكزأون الأول فيذبح يعود أن عليه كان أبدل الى فدح واوأ؛دلها شرملما بخيرولا يبدلها أن له ؛كن، لم 
انينوى العبد يشترى كا يبدلها لر او ابدلها -٠١ يضص ان س الامتناع فله. يوحبيا ل ومض إمساكها له 

لهخثرا ولوفعركان -•أدا يتميق، ولا هذا يعتق أن عليه يكون فلا به يتصدق، أن ينؤى والمال يعتقه 
(الفافص )قال للثمن وناقص مفسد بهم، مرض وكئتره قليله والخرب الحرباء نحزى ولا )قال( 

أصحيةثملما يجميم يشرى أن فعليه فاتنا فان مفؤخ فالثع أوجما قد الضحية الرجل باع وإذا 
٢٤٥







حمأذح U ممة بن U ، لماحبه علي4 َا واحد صمزكل ، صاحه أصحبه «نإ_ا واحد كل ذُح 
عدىمن|إ واحد ا،س|لاككل وان تفت ب إذا أوصحبته مديه ملمإ واحد كل عن وأجزأ ، وعديوحا 
كلى البدل واحد علركل وكان حيا اسإللثه ما فة ممإ واحد صمنركل أوصحيته صاحبه 
مرا،صحية نحد ممن والذ/والأش وام والماز والتوى ص ام والحاج الئاض( )؛ال واجب 

واحدعن سقطت وان كلهم علتم وجبت منم واحد ٢،^، و-متألآا إن ينم زق لا كلهم، 
واجبةعليه تكون أن أول الحاج بمضك١ن دون بمضهم عل واجة ولوكانت عن٠مكلهم متعك منم 
يفرقولا نحجة إلا الناس عل يوجّبأ أن نحون لا ولكنه عليه لأنك ؤبرْ نك وعليه نلئ، لأما 
اللألهم ضحوا أن ولد أم ولا محكاتب، ولا مدير ولا له أجغ ولا لمد أحب ولسن، بمثلهم إلا ؛يلهم 

مجالهعل ملكه لأن يمحى أن أجيزله ولا لال٠كان٦v أحب، لا وكدك لماإكترم أعوالهم وإنما لهم أعوال 
)|العاله عل م لر علكه لأن والعق الهبة مجن وبمغ ملأْ إل مجاله فيرجع يعجز لأنه بتام لس 

لأبكلها ض وأيام الحر ثوم جارة دالأصصة اكاض( )قال البش ى ي ضحى ولا الفاض( 
الهدىونحر الليل ى يمحى أن له 'مْ وإنما محه أجزأ ض أيام ر الليل ش صحى وإن النلئ، أيام 

أنوالتاى النحر حهلآ أو يماريه مجن أو ه نفأوعل والنحر الدح ى الخهلأ حونا أحدهما ، ،لعنين 
الحجةU ثاتل نال فإن أكرهه فلا لغرهدا الهارفاغ ز إ؛اْ حضورهم الليل j نحفرونه لا الماكن 

فانصحية يوعى النحر١٣؛ يوم يعد يومجن يأن الحجة ة؛لكاكاتت، ؟ كلها أصص أيام مجي أيام ن أص 
الناسعل بمنلر ب النحمزا،ا ثوم مح، وصمي وّام عله اش صل المى نمر نل ؟ ذلك فكبنا قائل فال 
و؛رص'لكفيه ينسلثه لأنه فبله لليومجن الثالنامجفارفا اليوم نحد لر يؤمن أو يوم الخم يوم يعد ضحوا أن 

دلالةفيه ومل عليه اث صل الني فىهداءنمحر؟ةتل:مءن ضل فال فان فجا ويرص ينسلئا 
،t)-. ١،،منة

والذاحالمد كاب 

إذاالذي العلم الكلب، : فال الثافص إدريس ين محي أحرنا قال ّاءان ين الريح أنحرنا 
اللغة.زكتبف يلد.كا إل يلد مجن اكحول المنتقل أى : المنتوى ( ١١

النماخ.نيادة مجن وكل(( لفغلة ولعل النسخ ى كذا واحد، ركل ت قوله )٢( 
مجمححه.كته • الامدية اللغة عل وعوجائز ار يوص  ٠١بنصب المخ ى كدا صحية يوص )٣( 
أنحرنلوفييا ■، الأم تراحم آخر وهى العقيقة* ض »؛اب نمّها نيادة هنا اللقيى نسخة ص )٤( 

إيراهمين محمد سممت، قال معيد ين نحى عن مجاللئ، أنحر؛ا قال الق رحمه الثافص أنحرنا قال الريع 
محلى امجكن وقد العمل عليه ليس مجاللمثؤ قال ولويعمحنور العقيقة تستحب يقول النيمى ابنالحرُث، 
ولويعصفورءا،اءالحقيقة تستحّث، أنه أعنى إنما قاتل يقول أن مجن القامجم محا أٌكزا  ١٠ّثل ايز،إبرا*؟ر 

حجةولا أخذ؛< لن حجة يكون ولا يلزم *ما أصحايلئط ولا أنتؤ رْ لر م وسلفهم نحعمجون المدينة 
ولوالعقيقة تستحب، أنه أفتى الذي هذا مجن ندرى لا َغلق كلام همدا تقول أن إلا تركه ش لكم 

.؟ يعصفور 

٢٤٨



حسu صاحبه ياكل معلما م0ك\0 بعد مجرة هذا فعل فإذا يأكل وب حس أحذ وإذا امتثل أنل 
ألمن محاحبه وامحتنه مجعالخا يكون أن من هذا يخرجه نل فقال أكل فإذ يأكل إ ما قل وإن عله 

الكلبصاحب ت أكل وإن شه عل أمجكه اص لأن الكلب مه أكل الذي انمبد س ياكل 
صارقلهإذاصارمجعالخا أ)ه تبل مجن الكلب ؛٦كلوإن٦كلم؟ صبدضرموبملاشاسأن مجن أكل 
i فأكل ذكاة   U كان أكله نحرمu حرل مجا و>ح نحرم لر كلب مجته فأكل لوكان.ذ؛وحا ذكياكاU
الشعىذكر الذي للأثر هذا تركنا وإمما أصعحاينل وبعض وقاص أبى ز ومعد عمر ان قوو وهذا أكل 
وإذاالغاض( )قال ٠ تاكل فلا اكل فإذا ٠ يقول وملم عله اذٌ صل الني  ٠٢انه حام بن عدى عن 

فآحذالكلاب مجن العلم ز هذ؛ قكا وإذا لئيء ركه نحز لر وملم عليه اش صل ابى م الم تت 
أنفيه ترك موصم فذللث ؤأكل حبس فان الذكاة مجقام يقوم قله وإن نحا فدلك أم بلا فحم المعلم 

القتاصبممله وجه وهذا الابمداء عل محل لا ١كلهكاكان نحاب لا الأ;تدا، عا ك/كهو مجعلما يكون 
أنممكن قد رمحلب ثيء من فأم نحا كان إذا اللكلب إن فقال ذهب لو •تاولأ أن وفته فثه ويصح 

فيهيدور والدم؛ارمح نه والختام اكلأ يكون حى يقول أن نحون لا لاك,ذ جه ■صض ز يمضه بجرى 
الربعقال قاربه وما منه أكل مجا موصع حينئذ ينجس وإنما دم به يدور فالا الموت بعا- كان إذا فامجا 
فتطهرالخلد وبغل فيْلهر ويعمر الثوب يغل كا ويعمره يغسله أن له كان كله حه ولو احر قول وفيه 

,فياكله اللحم ->اة ندهب ؤكدلك جاّته قدشب 

أوطروحش من به صد ما صدكل ا1ب 

أنحهاولاالكلب غيِان فرق لا اهلب عل،تكعنح دابة م الفهد وتعلم القاض( )قال 
وهووغيرها والعقاب وانمقروالثامن الثاني واحد الهلمائركله والخزيروتعلمم الكلب إلا حمر ل نبمامة 

مرةيعدمرةفهيبيودةوؤك\اخذبم٠يفإذافحلتهذا نمرؤيانيدعىفثجسآاو ازغمع 
قلتُا يوكل أنه ايزيإ بعم,، زعم • الكلب ز كهو ^١١ فالقياس أكلتح فان ونلت أخذت مجا 

يقربأن محدْ ب ^ ١١أن وزعم يزم لا اJكلب أم إذ! إنه وزعم أكلن، وإن 
يدريكون حنن صيدْ يوكل لا البازى أن زعم فكيف هذا ز تمزق أما زعم فإذا يقرب لا 

ىاستجار إذا أفرأيت V مجعلما يكن ب إذا يوكل إ فقتل نفه ُ>ن لوءiار وأنه فيْلر ويتثل فيجيب 
'،ركاثي-ا،ا فرف حث ثا-ا جع أو .ب جمع حث ;جب، يبما فلوفرق يفرق؛~u معلض 
.؟ عليه إلاكهى عليه الحجة 

بهد يمط ما ارمحال عد وجل عز اش تسمه باب 

يمن فإن يص أن له أحببت المعالمآب طائره أو المسلمكلبه الرحل أرمل وإذا ابثاض( )قال 
يدحام لأن أكل الذبيحة فى التسمية لونى فهو تله،اكالذكاة إذاكان لأب أكل شل اميا 
الخبل.ى ممور اإذذ، سلاحك مءن بثيء أمحبك مجا وكذلل؛، نى وإن وحل عز اممه امجم عل 















ذكاةله من من فليدلل فارق يما زق فإن يما الفرق بجون ولا مبتة نحل وا:لرادْ فهوبجل«سا 
والحوتالخراد إلا ميء من بجل الت رأت ما ميتا*آ عليه؛ضه أحرم ب '،"ضه إ'" أوأحا الحراد 
الندصل اش رمول تال تال *همم ابن عن أبته عن املم ن زبد ن الرحمن *عبء نا / اخ ا ألفاذك رقامحه 

الكبد— ثال أ-صبه والدمان ، والخراد الحوت المتنان أما . ويمان ♦.ن'ان أ>-.ء ااط عب< 
عنأوأحدهما والدراوردى اماعل ين حام أحرنا ثال الثاض ١^٠١ ناف أذا؛■-ِتي . والطحاف« 

•ذكف والخراد النون ت قال ءن,ط '•؛* أي م حعن/ 

 Uالذييحتمن كره ي

وليسأكلت تبلها أو الزكاة بعد تتحرك الحياة الشاة ز عرفت إذا ; افد رح.»ه ١لغاءهم( )قال 
نهعرفت ما وكل )نال( نبلها الروح نبه كان مجا بعدها يتحرك إمما قبلها ن ص م، بعد؛؛-،•كاة يتحرك 

؛كلت.٠ عده ذبمت م الحياة 

ذكاةئفىطناكيأءه

رمولوقد • عليه ميء فلا يفعل لر وإن تنقليهن ذبيحته إنما "-دح م ( ا''شا؛هم )قال 
••ّالنل زك م زبط • الثاة المو;ذ ص 'صم عب■■ ان صل النه 

وغيرهماس أهل من نبه ش اشرك من ذبامح 

ولاذبحته توكل لا بمد أو ذبح بموّى والأحر نمراك أبويه أحد ^■^٠١ نف رقاد؛^٠١^( 
ديلماعل ايلما يكون ولاكالمسلمه دينه عل ااصهر ابنه يكون اكالمسلم ءذ ولبس ابوبه من لأنه صيده 

حفلوليس . به أول الأملأم حظ كان يدن لر فيمن الكفر حظ مرك إذا الأسلإ•• حظ أن فبل من 
ارتدولو باش كفر كلاهما المرانية حفل من بأول انحومية حني ولا انحومية حفل ;اول ال"صرانتت 
مجنخرمن ومن إدكفر ك'كفر حرح لأنه متله h بمه نا نمراية ال •بج-ي او بجرب إل نحراك 

آكلت^٦٠١ فهو الكتاب أهل دين فدان المولود هدا بلغ فإذا يتب ل؛ إن نتك'ث غرء ال الإ،،لأم دين 
يعملما تعمل النصرانية ان زعم ؛١لنصرانية الولد الحق بالكفر الإّلأم يقثص ^ رجز ذهّ.~ح فإن ذيحآه 

الأمةولد يقول أن عليه لغثره ولحل محومية إل نصرانية من يرتد من ؛من يفرق أن عليه لحل الإملأم 
الملمالولد حكم فجعل أءه حكم حكه حر العبد مجن الحرة وولد ٠ أمه حك■* حظ-■ عبد الحر من 

صيديوكل ولا البرك ض والإملأم . ,م الإملأم عن المرتد قاتل قال نإن  ٠١١الأت دون لأم اص 
منهذبيحة اثر — وثنيا ولا بموميا — احدا الناس مجن اعلم ولا دينه عل بقر لناُء وث مز يصدى لي 

الحربيعل القدرة بعد له وبون دينه عل ويفره انحومى ك الحزية يانمحد أن ^ ١٥٠٠٧يجوز أنه باب قك 

الشرطحواب أس وانظر . المخ ز الخكدا ذأل دإن — ; نله )٢( 
اى  ا



محلتودهك\ نيه محل ولا امحارب دم به محل مما دمه فيحل الرند ز هدا له محرز ولا نتل يلأ يا-عه أن 
•ارتضى الذي اش دين من بخروجه ذنبه ومظم ^;^ ١ز 

يحب ومحا أكله أبج ومحا الذكاة 

الأتانناله ب عليه يقدر لر وما والحر الدح عليه قدر فإ وجه وجهان؛ الذكاة ^( ١٥٣١ال ق) 
المماتالارؤإح ذوات الخوايح ر وجل عز اش أحل ما أو يده عمل فهي بيده راّيه أو دa من— 

فت؛ا—-كان ذا عن واحدا ليت  ١٦فا!-اخفرة ظ؛، يفعله الهم يصبب َي الإنسان بم*ل 'احذ اش 
تمحلم فدكاه فاصابه إليه صيدا اصعلر م رمحا آو سيفا نهب رجلا ولوآن — ك• م و بما سالآُ•' 

غللآ مذمحها عل خاني إ يغسيفاحنكت أوصيي شاة لومرت وكيلك أحد قتا ئغبمِ ذلكة لا-ب نه ت١ 
إلفأحب وجرادا حبانا رجل صاد وإذا والصيد الدح له ممن غجِها قاتلها لا نفسها قاتلا \:إ أكلهآ 

ممهلتفإذا الدكاة نة من هى إمما فالتمية منا أحلكه إذا خرمه م ذلك ترك ولو تعال اش سمى لو 
فىإلا ذكاة فلا وحثي أو أنى من محله عل قدر U قاس . نكا-أن والدكاة اكب ك ل حلمت الاكائ 

ومثله. قتله إذا ذكاته فهو الملاح مجن به ناله محا وحتى أو أنى مءن هرب،نه ما وأما ولخلق اللة 
عليهندر ارابه أى عل يالكن فيضرب ُنخر0 ولا مدتمحه عل ر ض فلا المر ز يزدى وغتره ألبعرم 

٠ياكله ياس فلا الملاح موران ممور حتى المعراصى ولوحاد آ قال ر له ذكاه تاك وتكوي ونمسح،ى 

الصدش الصك 

وجدولو الحوت يأكل ياص فلا أوءلاارأوم؛ع حوت يهلن ى الحوت وجد وإذا ١^٠^( )قال 
زمنه كان مجا محل ل؛ يهلما ى مجا حكم حكه لأن أحرمه ولوكنت ميتا مبا7 لأنه يمحرم م رت ْز 

يدكاةذكات'، أجعل أن ل ماكان م ذكاته أدرك أن إلا طائر يعلن ز ولا يوم لا المع لأن ب ,سر 
ذهلأنه؛محلوق.ن,ا أمه ذكاة البطن ز ١-^:، ذكاة تكون إل الطاز ْن بملوق ض رك اظ; 

يانحلألأ مجاكان عمفورأ ازدرد فلو طائر ازدرده ما قاما والدواب الآدءي^ن ز يزايلها ل! ما حكها 
فلاوالحوت ايداد مري طار رطن ى أصبنا ما فكدلك يطرحه أن جدء و علؤ وقان ال}دِد م يد 

■؛،؛؛^٥■ ٠٠هو ما عل لا منه هو مجا عل ذكاته تقع مما فا غٍرْ مءن قيء لأنه طائرا أو كان م يوم 
.الحوت غم لأزتثاة وألقآالثاة الحوت أككا ٠ شاة ازدرد لو الحوت فغذض 

الخارحالرجل إرسال 

م^٥٠^^ الصءن عل دابة أو ء؛لانماكان ١^١١,^ الرجل أرمل وإذا ت اش رحمه ( و )فا 
راجمغيِ طالب فهذا غثرها إل طريفا وأحذ سننه عن رجم مما ا فازكال يره لز أو الصد فرأى صرعا، 

يوكللآ فقتله رجوعه بعد، عاد م يرم ل أو الصيد رأى صاحبه إل رجم. وإذا ٠ أكل الصتد قل فإل 
برجوعهصاحبه زجره فان إرسال بعد طاو؟ا إحداث وهدا انقضى في■ الأول الارسال أل ممبإ  ٠٠٠٢٠

٢٢ ١٧٢الأ، 
٢٠٧ث ١



ذلكزلكن أكل شله جريه j فاد المد غير>يق >ق أوفى يامتنل ومحها وقفة أوقى فازجر 
أنعن بمغ أن عل معه يقدر لا إثباذأ *أثبته الصيد رعى واذا ا ال؛ا؛ص ر؛ال يلْ عن اياْ 'لكرماله 

ولاآكله بمل لر هل فرس يؤخذ آن مجن الأ.تنزع يسمملع لا آوصغيرآ آومجكورآ مريقا آوكان يؤخذ 
لروالملاح الرص يغثر عليه قدر فا اوالمى وحثي من مجاكان وجهان واللكاْ يالذكاة إلا هذا محل 
.له فهوذكاة اوبلاح يرص إلا علبه يندر لر وها ، يدكاة إلا محل 

1بشااذكاْر|ار.ى

عبايةعن أيه عن مجروق ين ممد بن عمر عن عيينة بن مفيان أخثرنا الته رحمه ( الغاض ال ق) 
اند'شمحيى مجعنا وليس غدا العدو لأقر إنا را الته رصول يا فلنا *ال خديج ين رافع جيم عن رفاعة ابن 

منعن لككان إلا فكلوه اش امم عله وذ/ الدم أنمر U( I وّام ءله اش صل الني فقال . (( ؟ يااليْل 
صيدارص رجل فازكان الغاض( )قال (٠ الحش مجدي والنلفر الأنان عن عفلم المن أوفلفرفان 

أحدفرعاه مجأخوذا يكون ان مجن ما ممتنع أن الصيد يقدر لا الش الخال يه أوبلغ جناحه أوقطع فكره 
فدلصيد مجملك لأنه آوضلوعا مجكورا .f\ رعاْ الى الخال فته الراس عل وكان حرامجا شلهك١ن 

نقصتهمجا الثاني الراص عل وكان الأول للراص فذركان ذكاته ادرك م فاصايه ولورمجاه ، لغيره محار 
وإن، أويعد طائرا إزكان بملبران ممتنعا وكان فاصايه الأول ولورمجاه ما أصايه التي الحال ز الرمة 
الحالهذه ز الأول رمجاه ولو للثاني كان ممتنع أن يتهلع لا حتى فائبته الثاني رمجاه م ، دابة كان 

غيرفصيره ثالث رماه م ممتنعا فضى مجعا ولورماه ، دونه له صار فد لأنه للثاني قيمته صمن كله 
أومحعا رباه واو ، ضمناه فقتلاه الثالث رمجبة يعد الأولان رمجاه ولو ، الأولين دون للثال1ا كان ممتنع 

ولوأصايتاهمحامجنا رئته أصايته الدى الأخريءكان وأصابته الربتين إحدى فاخهلآته الأخر قبل أحدهما 
إحداهمافأنقذن جرحتاه ف س إلا محكن أو مجتؤيتن الربتان الأخرىك١ث قبل أوإحداهما مجما 

أحدهماالرجل الرجلان محرح كا ييلمإ الصيد وكان له قاتلن جميعا كالا الأخرى تتفذه ولر مقاتله 
إحدىكانت فان قاتلن جميعا فيكونان الكثيرة الحراح أوعدي الثقيل الخؤح والأخر الخفيف الخؤح 

ياثنيناوتقهلعه رامه او اومجريئه حلقومجه تقطع ان مثل عن طرفة مجنه يعيش لا مجا عل محنه اتت الربتن 
أنإلا عليه ضان فلا مجيتا الأخر رص فامما اخرا الأخرى الربة وقعت اولأ؛ وقعت الي هى فإزكانت 

الذيللراّى الصيد ؤيكون أواللحم الحلي مجن أمد مجا قدر فيضمن اولحما جلدا ؛الربه أمد يكون 
لأنهالأخر للراك اخراكان ذكاته بلغت اش والربة أولا ذكاته تلغ ب الى الربة ولوكانت ذكاه 
قيءذكاه الذي عل ولا له صار يعدمجا عليه عن لر لأنه ثيء الأول الراص عل يكن ولر ذكاه الذي 

فأخذهرجل دار فدخل ومحامجل مجثله ممتنع لا أن نلغ رعاه ولوكان ربه له ممتنعا صيدا رص إمما لأنه 
نقصتهمجا الدار صاحب عل وكان ممتنع غير يكون أن به بلغ الذي لأنه للأول كان فذكاه الرجل 
صولومجان صاحبه ال رده عليه كان يذكه وم الدار صاحي، أخذه ولو مدتا نقصته إزكانن، الذكاة 

تبلغل الرمة ولوكانت ذكاته صاحبه مجن ومجنم يأخذه متعد أنه قبل من له محامجنا يرددكان أن قبل يده 
الدارحب، لما فأخذ٥ك١ن رجل دار فدخل عادا أو طائرا يتحامل مجا فيه وكان ممتنع -م يكون أن به 

جعلناهممتغ أوغبر ممتنعا يكون ان الأول يه أيلغ يدر فر الثاى ورماه الأول ولورمجاه ( الثا،هم )قاد 
٢٥٨



علما فدر لا حاو إل صار محي أنه ملم حتى الذكاة عل وهو معا نحعل ممِنكا سا-ا 
محاكاتاصابة اى يطيرفاصالإ طاثرا الرجل رعى وإذا )ةالٍ( ذكاته عل ■يدورا ومححرو الامتناع 

بمنا ووجدناه الأرض ال فقط ذلك ٌن اكر بلغت او فادءته جرحته إذا أتأj ما *رصع أق ز او 
انإل يوصل لا وانه الصيد مجن احل مما انه نل دنر اكل الأرض إل صار اوبعا-*ا انراء م ا*ات ندر 

منهاحد مجا إلا الطبركله حرمجتاميد قك الأرض تكون أن حوفا هذا ولوحرمنا بالومع إلا *احول' يايول 
عنفزدى جبل عل لووس أحدولكنه حتى عنه ثيحرك فلم أدغثرْ ءلٍجبل وف دىِ-ك فدك 

أننل ماُت نه الطم بمط حتى يذم أن إلا يوكل لا مجزديا اوكئيراكان  SUiعله وف الدق 'رصعه 
وثمفان ذما إلا ضر إ انه حبنثد بطخ باثنث.!، قْلعته أو ذبمه أو رأسه ؛د ءيةحدأر يزدى 

عاانى أو نصفه او رامه قطر يكون ان ممكن ء ثى او محولث او حداد حجارة مجم محزدى صه *٠ عل 
غيرهقاصاب صيدا سهمه الرجل ر*ى وإذا مجان ما بعد إلا ينرد ب أنه العز بمط حتى بركا ل ذللن 

ح»عفقد يراه صيد فصد بالرمجف قمر إذا أصاب مجا كل وياكل فواء غيره وقتل فانفده أمايه او 
نحرقب أو فخرقت يندقه أو محجر الصيد الرحل ر*ى واذا صبيا نوى وإن الدكاة ؟١١ تكون الى الرٌبه 

الخرقدون بالثقل نلت إئ وأيا وواقية ذكاة بمر أما  ١٣٠الغالب لأن ذكاته يدرك أن إلا اكله  ١٧
الموقوذأ فقتوكان بصفحه فأصاب بمعراض ولورمجى ذكاة يكون الدى اللام معا'ى *ن لبت را-اا 

ولوبالثقل لا بالخرق يقتل إنما سهم أنه نل من أكل فخرق محدد نمله وحاءه بنصله أصااب ولو يركل 
مجورممور ميامحددا الخامس كان فان ^٦٠١ واحد كل حز ولو يوكل مرقرذالأ كان عري او بعصا رك 

حفتفنكخفةالعصا أو العود فازكان نظرت إلامنكرها ممور لا وازكان أكا اللأ" بعجلة السلام 
مجنيوكل ل؛ متباين بثيء ذلك من أثقل وازكانا ، ابطنا وان بالور قلا حفا إذا لأ-'(-،1 أكلت اله، 

.موقوذانكون الثقل القتل ان عل الأغلب ان نل 

الذلكة

أحم*رحنا الحديد *ن به ذك ما يكون وأن لح'-يا•■ يا الدكان -ب اا •-ء-ه ' ( الثافؤى )قال 
جازتاللبن من صى أو امحرأْ ر ذم ومن فقيا ملما بالغا الذَش بكون أن ، وأحِلمدر عل 

الدمأنار نيء مجآن به ذر  ١٠كل وكيلك وناُ-م الكتاب أهل محييان ر ذر مجن وكدنك ذكاته 
صلالني ض نا-ا جام المى فإن والس الظفر إلا الذكاة به جازت يرد ولٍ والمذبح الأوداج وفرى 

عليهوقعر مجا او اومنه مع بفلفر او عنه اوزاتلأن فيه ثابتان وءمجا اومنه فلفره ذر ض وسلم عليه اش 
قال) وملم علته الد صل الني عرن نه السنة لنص به الأكل محز لر غره الطرأو أظفار مجز المفر امح 

الحلقومباربع الذكاه الناقص(كاو )قال مروق ن معيد بن عمر ص عيينة ابن أح",ِن' 
علبالذكاة يوى ان احيبنا وإنما وارى، الحلقوم اثنان الذكأة محن يكمى ما واقل والودجرن والمريء 

مجوصعوما أبايا حز وازى، الحلقوم قمله استوظف فقد الودجءن عل أنى إذا أنه قتل مجن الودحن 
الذيالموصع هو والمريء بما م الأنان من يسيلان قد عرقان الودجءت لأن ااردحيت ز لا الذكاه 
نجاورطرفةحثاة فلا بانا وإذا النفس مونحع والحقوم حيمة بشرأو من يأكل حلق  ٠۴٣طعانه يدحل 

قصنتوإن مجدة هذا بحد تكون قد الحياة لأن ن'كاة تكن لد المريء دون والودجن الحقوم فلوفظع عثن 















بىذالمح باب 

إمرايل Jjحلا اسمكان »كل ض تإرلئ ه ش ; الفاض( )قال : ناو الربع أخرنا 
احلتطيبات علم حرمنا هادوا الذين من n*^ ذكره عز وتال الأية ا( ه نفعل إسرائيل حرم ما إلا 
وعل ٠١وجل عز وتال لهم. أحلت كانت طببات — أعلم تعال واش يعي ت القافص( )قال ا( لهم 

الطعامحوي ما ، الخوايا : الفاض( )قال لصائنون« )اتوله إل ظفر« ذى كل حرمنا هادوا الذين 
—عامة وغيرهم ، خاصة الهول — إسراتيل يى عل تعال اش حرم  ١٠يزل فلم ٠ الطن ى والشراب 

واربه، الإممان ففرض ، وصائرعله اش صل محمدا حلاله حل اش بعث حتى حرمه حن من محرما 
الإسلامدينه وأن ، طامحه طامحه أن حلقه وأعلم ، أره وطاعة ; وسلم عله اش صل رسوله ياتباع 
عندالدين *إن فمال به ؛ت؛عهكافرا فلم ليه وعلم ادزكه من وجعل . قبله ديزكان ؛*'كل نخ الذي 

أهل؛١ قل  ٠٠المتمكن ر الكاب أهل فى وجل عز وأنزل ، القرآن فى هذا فكان الإسلام!( اش 
يدعن الخرية يعملوا حى يقتالهم مرنا و ١( مجلون  ٠٠قوله إل 1! وينكم يبننا سواء إلكل٠ة تعالوا الكتاب 

مكتويامحدونه الذي الأمي الهى الرسول يتعون الذين ٠ لم وأنزل ، يالموا لر إن صاغرون وهم 
اوزارهم— اعلم واش __ فقيل ٠ علهم اوكانت والأغلال  ٠١قوله إل I( والإنجل التوراة ى عندهم 

بعثمنذ — يعقل حلق يبق فلم ، وسلم عليه اش صل محمد دين مجن ثميع ما قبل احدثوا بما مجنعوا ومجا 
بل،تتهٍدءوة— إنس ولا جن من ، ذوروح حى ولا وش ولا وخمركنايى عله اش محل محمدا تعال اش 

بركوكافرا باتباعه مؤمنا وكان ، دينه ياتباع وجل عز اش حجة عب قامت إلا وصلم عليه اش محل محمد 
عليهاش صل نبيه نان عل وجل عز اق حرم مجا نحريم ، أوكفر به آمجن مجبر اريء ولزمكل ، اماعه 
وصفوقد ، الكتاب آهل طعام وجل عز اش وأحل الل من سيء ز مله مباحا كان ، وّام 

كلعل حرام الذيثجة وى كتايى ذبيحة مجما نحرم ان محوز فلا ، صيثا مجما يستن ولر ، ذبائحهم 
شحممن يبقى أن عوز ولا ، وّلم عليه اش صل محمد قبل الكتاب أهل عل حرم محاكان ، مسلم 
غبمٍمحنأاولا بقر شحم ،ن مسلم عل محرم لر لملم واباحها لفه ذمحها'كتاي لو وكذلك . والغم البقر 
أباحوجل عز اش لأن ، غتره عل حراما ، لأحد الذكاْ جهة من حلألأ شء يكون أن بجون ولا شء 

اشمجل محمد قبل ءله»إ حرم ما الكتاب أهل عل محرم هل ; قائل قال فان . خاصالا عامجا ذكر ما 
محرمكله نللث، فيل فقد ؟ وّلجر عليه اش محل محمدا يتبعوا لر إذا وغثرها الشحوم هذه من وطر عليه 

ؤصلمعليه اش محل محمد دين خالف مجا سخ وقد علهم. ممجا يكؤن ان ينتم دلا ، يبمداحى علهم 
صلمحمد لمان عل حرمت إن علهم، محرمة تكون آن إلا لهم حلالا الخمر إزكانت محوز، لا ي بديته، 

دينه.ل يدخلوا لر ؤان ؤسلم، علته الد 

 Uألمهمعل اكمكرن رم ح

وجلعز اش أبان أشياء أموالهم مجن أنمهم عل اكنكون حرم ت تعال اش رحمه القاض( )قال 
والمائيةالبحيرة مجثل وذك ، منهاتعال اش ذكر مجا بعض ذكرت وقد بتحريمهم. حراما لبت اما 

فرتهوقد ، ومجلكهاولخومجها ألثاما فيمحرمون واإ٠مكال٠تق، الإل م بمكوُاا •كانوا والخام والومحيلة 



وتالحام(( ولا وصلة ولا محانة ولا محرة من الد جعل مجا را وتعال سارك فقال ، الونحع هذا غيد ز
II  كانواومجا صلوا قد الد عل افراء اش رزقهم ما وحرمجوا علم بغير صفها اولادهم قتلوا الذين خر قد

منإلا يهلعميا لا ، حجر وحرث أنعام هذْ وقالوا )I حرموا محا وهويذكر وحل عز الق وقال ا( مجهتدين 
علومحرم لذكورنا حالمة الأنعام هذه بطون ى محا وقالوا I( علم حكمر )ا قوله ال ا( يزعمهم نشاء 

حلفاعالمهم بعدها والأيتن الأية  ٠٠اثنى المعز ومجن اثنى الضأن مجن أزواج ممانية ا| وقال الأية ا( أزواجنا 
اشأن يشهدون الذين نهداءكم هلم قل )I سمم نزك ; ويقال . حرمجوامجا عليم محرم لا أنه ٠ ثناؤه 
والخاموالوصلة ساسة والالبحيرة مجن اخرجوا مجا الهم زد  ١١معهم تنهد فلا شهدوا فإن هذا حرم 

٠عليكم يتل مجا إلا الأنعام, يميمة لكم أحلت  IIوقال ممهم بنحر حرمجوا ما علهم محرم ب أنه وأعلمهمء 
يطعمه«طاعم عل محرما إل اوحى ما اجد لا قل IIذلك ل انزل ; ويقال . الميتةمن اعلم والله يض 

مجناى ٠ محرمجا إل اوُص ما اجد لا نل  ٠١يعي قيل ما يثبه وهذا به(( الله لغير اهل ققا )I قوله إل 
وقدمعيل الخنزير محريم وذكر ■ ذ.بحةكاد أو حجه وهى مجما مسفوحا دما أو ميتة إلا الأنعام يؤمة 

به!(لخيرافه أهل قوله)•وط إل طيا(( حلالا اله مما'رزقكم فكلوا  IIوقال . إلاكداتا'كلون : قيل 
■نبلها الأية محعى مثل و الأية وهذه 

انميدلالة حرم ما 

٠الخبائث علهم ومحرم الهلثبات لهم ومحل ء وتعال نارك اش قال تعال افه رحمه اكاءهم( )قال 
الصيدتقتلوا لا IIوجل عز الله قال , عندهم الخبائسا علي٦م ومحرم ن عندهم الهليبات لهم محل فيقال 
امجتغ؛اكوحسكله،الصيد«ا وكان الم(( من قتل مجا مثل فجزاء مجتعمدأ منكم قتاله ومجن حرم وأم 

•يعص دون الصيد بعض محزى وهو صيد، اصم عليه ونعر ما انحرم عل محرم أن محتملة الأية وكانت 
يباممجا كل جزاوه انحرم عل ليس شي؛ا الصيد مجن أن عل وملم عليه اللم صل الله رمول سنة فدلت 

انأراد وجل عز الله يكون بأن إما سجين، بأحد إلا يتفرق شيء الصيد ي يكن ولر • قتله للمحرم 
كانوالأمم أعلم والد به معنيه أول وهذا ٠ أكله يباح لا ما يفدى ولا أكله اياح الصيد يفدى 

بئيءاش ليبلونكم  IIتعال النٌ قال وجل عز اش كتاب دلالة يثبه وهو ، ليقتلوا لا ، ليأكلوايصيدون 
لكمأحل  IIوقال  ١١حرم وأنم الميد تقتلوا لا  IIوجل عز وقال  ١١ورماحكم أيديكمر تناله الصيد مجن 

إباحهثناؤه جل فدم حرما(( دمتم اليرمحا صيد عليكم مححرم ، وللسيارةيكم مجتاعا وطعامه البحر صيد 
حرمإمما يكون ان فاثبه البر صيد حرم م اعلم، والده ، طعامابض له، ومتاعا للمحرم البحر صيد 
انللمحرم وملم عليه النه صل الله رمول اباح م الاحرام، قبل له مباحا اكله كان ما بالاحرام عليه 

عليعدو الدى والدب ، وامحر ٠ والأمد .، العقوروالكلب والقارة، ، والحداة الغراب، يقتل 
نابذى كل أكل عن نس إذ وملم عليه اله صل اش رسول يان عل الأَكل محرمة فكانت الناس، 

يضرلا وأنه ، معهالإياحته الأكل محرم يكون أن يشبه • مجعها قتله أبتح ُا فكان ا باع المجن 
والحدأةالغراب صن صررأ أعغلم وهو • الضبع أكل وصلم عليه اله صل اله رسول وأباح ، صررها
وض، قتله إن ؤيفديه يضر، لا ما يقتل ولا صر، مجا انحرم يقتل أن الناي والوجه ، أضعافاوالقارة 

عندهموالعامة لف الوأن ، الضع لحم أكل أحل وملم علميه اله صل اممه رمول لأن ٠ محعناه هذا 
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•غثرصرورة من تأكله الرب تكن ل؛ ما وكل . والفرأوالخدام الغراب محن صررأ أعفلم ومي . فدوها
.والقارة . والرحم . والزاة والشان. . والبغاث . الحدأ عثل وذلك محرم ُه الممدر عل تدعه وكان 

.هدا انبه وعا . والدبان والدر. . والحيات . والعقارب . وااعنلاء . والخعلأن . والخنافس . واللحكاء 
•دلالة نحربمه عل ثكون أو • نحرممه نص محا محض ف يكن ط - نحربمه يزل ب تأكله كانت  ١٠وكل 
محثليمه نحر ينزل ول؛ تأكله. لا كاث وما  ٠١١والضب والثعالب. والضح. •كال؛ردرع. حلال فهو 

•فلت محا وكل . التمحم إل عندها محوجود هذا وعلم؛ ' ادُى هذا ز ومحا • والدود • والخمر • البول 
أكلبجون ولا بالدكاة بجل ول؛ ثمنه حرم . حرام فلت محا وكل ّ بالذكاة وبجل ٠ ينه حل ؟ حلال 

.بمال ميتة بجون ولا . المتة بجون وحيث ّ صروة حال يموزز أن إلا - الحيات يحوم العمول الزياق 

،٢١والشراب التئام 
الابا الذين ١^١١ لأيا وتعال مارك ايد قال الد رحمه ( الئاض )قال فال مال،ان بن الربع أحيرُا 

أرالياكلون الذين إن ١) وفال ٠ منكم تراض عن حارة تكون أن إلا با'لاءلل ينكم أموالكم تأكلوا 
٠٠نحلة صدتامن النساء واتوا لا وحل عز وفال ا( معبرا وّيصلون نارا بعلومم ى ياكلون إمما حللما اليتامى 

وأباحهمها بطب إلا عبيا الحق الواجب زوحها من ممنؤع الرأة مال أن كتابه ش وجل عز اش ين 
،كتابه ى وجل عز اش قضى نمهاَعا بعلب مياح ، بملكها ممنؤع ■، ال١لها مالكن لأما نفسها بلجب 
مالكهبإباحة محياحا فيكون . باباحته نفسه يعليب إلا محرم يه ممئ فاله مالكا ٠نك١ن أزكل ببن وهدا 

بلغتإذا ماله عل الرجل كسلهتان ٠ مالها عل ا،لرأة مّالهلان أن وبن ٠ والرجل الرأة بن فرق لا ، له 
أعلمواش — ^ل  ٠١فللما اليتامى أموال ياكالون الذين إن لا وجل عز اش وقول الرند وجمعت انحيفر 

واليم. ماله أكل بجل لا اليم نفس حليب أن عل ، اليتامى أنفس بمليب إلا فيه يتن ل؛ ذا إ— 
ىالناص لأن أعلم واش ماله عل لط غترملأنه كيلك عدنا وامحجورعليه . واحد ذلك ق واليتيمة 
فا; ماله أوممنوع*ر ، حل ، لغبره فاحاله له حل فا ، ماله ويبن بينه محل .( ائنبن من واحد أموالهم 

القرانز للحجر فهل : فاثل فال فان ٠ له إباحته عل مسلط غبر لأنه له اباحه ش يمز لر منه اباح 
اوالحق عليه الدى ١)فازكان وجل عز ايد قال • الد ناء إن • م • قتل ١ عليه يدل اصل 

،اكافعى أحبرنا 1 نال الربح( الأية)أحبرنا بالعدل٠( وليه فليملل هو، ممل أن يستهليم أولا ضعيفا 
احدكمبملآن لا  ١١فال عليه"وسابم اش صل الله رسول أن ! عمر ابن عن ناقم. "عن مالك أحبرنا قال 

يتبنلا حدث روى وقد  ١١؟ متاعه فينتقل فتكر متربته نوني أن أحدكم أبمب إذنه بغبر أحيه ماشية 
االافيةولبن . فيه حجة لا يثن لا وما  ١١-حبنة رم يتخو ولا فليأكل الحائط أحدكم يحل وإذا مثله 

•الخم وانغلرأين ، النسخ ى هكذا الخ 'اكله وماكا;تلأ ;)ا(فواه
الأّتحقاقترجمة عقب اكاك الثلث أوائل j وترجم نصه ما ،-؛^ ٥٧١ماج النسخة ف هنا 

 L<- ياى ءب م -ا ءل ذك فنذكر نه تحن بما تمملق تراجم؛ يعدْ وذكر والخراب. الطام
مصححه

وقوله.، اللسان ى كدا ، حفنك و تحمله ما الوحدة وّسكون المعجمة الخاء بضم ; الخبنة )٣( 
.مصححه كتبه ١ العبارة وحرر V الخواب اين وانفلر ؛ النسخ ى كدا الخ هكذا  ١١يثبت ل؛ فإن ٠ بعد 
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٠يوم كل ى يستخلف اللن ذلك لأن ن الخاثط ممر ر هكذا شت ب فان . •ساحا يكون أن أول 
صلالني عن ولوثت ارم، ر يذلون لا ُا بذله من وثوحون '،■ه يذلون ان1م الناس يرف والذي 

.نحالفه ولر ، يه تلنا ، وسلم علته اش 

مموالشراب اسام س بمل ى جاع 

أحالهأو . الادمين من  ٠٧١١،يكن 1؛ إذا. والمشروب ا،لاكول أصل ! اش رحمه ( )محال 
.وّسام عاليه الله صل نبيه لسان عل أو ; فى'ىااه وحل عز اش حرم ما إلا حلال ، الادمين من مالكه 

يختالفلر ما و؛يرم بمرم ان ، وجل عز اش كتاب ى لزم ومحلم عله الند صل الند رمول حرم مجا فان 
ازكلى الحجة فا ; قاثل تال فإن ، إجلع آو أومنة معىكتاب ى وكان ، تحرممه ى الملمون 

تأكلوالا » تال وحل عز اش أن فيه فالحجة ؟ مالكه فيه يأذن حى ممالكه نحرم الأصل ماح كان ما 
((أموالهم التاُى واتوا ٠ وتعال يارك ونال  ١٠منكم تراض عن نحارة تكون أن إلا باياطل محنكم أموالكم 

عزالد كاب ى كشره آى مع ٠ مريئا هنيئا ٠ توله إل ٠ نحاة صدقات١ن الماء واتوا ا> ونال . الأية 
نبيهسة م وحل عز افه كاب ى فرض مما إلا . أفهم طيب إلا الناس أموال ما حظر • وض 
المىعن ٠ عمر ابن عن i تاسر عن ٠ مالك أ-محرتا )قال( حجة به وجاءت ، وملم علمه اش محل 
مثريتهتؤتى أن أإحذكم ابمب ، إذنه بغيرّ أحيه ماشية أحالكثإ بملن لا ٠ فال أنه وّّام عليه الد صل 

اشصل اش رصول وأبانه . يإذنهإلا بمال بمل لر لائمي ملكا كان ما أن كابه ى انند فابان فتكر؟(( 
مالوجل عز الند مغ فإذا ، المنة وأبانته ، احر بوجه حراما ن بوجه حلألأ الحلال فجعل وّّام عليه 
اشصل افد رسول سنة معي ذلك ففي والكثثر، القليل عل يقع ا،لال وامم ، نمها بطيب إلا الرأة 
إلاالأقل فحرم • أورتثن رة اليوم ى ؤنستخلف ، مالكه عل مزنته نخف الذي اللن ى وسر عليه 
.السائرمجال من محنه أص،نر هو ما عل ، عفلمه بقدر مما تحر اعظم أو الأقل مثل الأم مجاإكهكان ;اذن 
ا،لاليرث أن لقريب يكن لر فل،ل ، المال ٠الالث، موت بعد المواريث ُان وجل عز الند فرض ُا هذا ومثل 
بغيرآومجت ، ه نفطيب بغثر حى محال يآحذ لأن كان • ملك مما إلا مجالك غثر مالئه صار قد الذي 

فوجل عز الد فرض مما إلا ممنوعة ٠ ممالكها محرمة فالأموال )قال,اكاءهم( أبعد . له الند جعل ما 
رصولهطاعة ٠ بقرصه حلقه فلزم ٠ رسوله نة وب ١٠وسلم عليه الند صل نبيه لمان عل وينه ٠ كابه 
الأحرارأموال ل أوجب مما طاعة ، وجل عز لله مما معنيثن يممع فإنه * وملم علبه الند همل 

ممنغيرهم وإحداث ؛إحدائ٦م لزمهم ومجا الزكاة مجن . تطب لم أو بنءلك أنفسهم طابت • الملمن 
بهامحر مجا ان يبن الثاني والمعنى • اموالهم مءن احذْ ُنإم سن س عل وّارإ عليه الك صل الند رمول من 

فيكون، الخهلآ قاتل عز، الدية محثل فدلك وجل عز النم بفرضي فلازم ٠ وّام عليه النم صل النم رصول 
الزكاةمن مجواصعه ز موضع هو مما ذللث وغثر ط أنفسهم باا تنلب لٍ وإن الدية عاقلته عل 

اشثاء إن كبنا مما اكر تفسره من لاوصحنا هدا ز وصفنا مما العامة بعلم الاستغناء ولولا ، واك؛ات 
،بإذنه إلا منه ئيء أحد له يكن ل؛ ١ ْاإه من ذلك أوغر أو٠اسية ممر أو بزيع لرجل مر فن ، تعال 
قيلوقا« ، أعلم والله ، بإذنه إلا بمالكه فهوممنؤع ا بإباحته ثابتة منة ولا فيهكاب يأت لر مما هن"ا لأن 
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لر، عندنأ عثله يئن لوكاذ ط حديث فيه وروى ، خسة يتخذ ولا ٠ يأكل أن فله ، محاثط عر عن 
فخافزجل اصطر وار . ياذنه إلا أحد عال أكل نحون لا أنه • الثابت والحدث والكتاب . نحالفه 
للرحلأر ولر . ممنه له ويغرم ، جوعه من يرد مجا ، منه يأكل أن ياصا أر ب • لرجل يهلُام ٌر م ا،لوت 

علن اعا ويكور عليه ذللث يضيق أن ؤنحفت ، عنده م حلعا من قفلا ا الحال تلك ز نعه مبن 
.الفل بالغ عليه حاف إذا ، ثله 

الناسبملك مما وشربه أكله ونحرم نحل  ١٠ماع 
• ١٠٠أحد. نيان ٠ ومشروبا مأكولا يكون ؛يا الناس بملك ما أصل ت اش رحمه ( )محال 

نحالهاذاكان . حا^٠ل كله وذلك ئ فيه رؤح لا ما ومنه ، وحلال محرم فيه الدى وذلك ، رؤح فيه ما 
هذافان . ماكرا انحذود أو . بمحرم حلهلوه صعة فيه نحدثوا ب الادمجيون وكان -؛ا النٌ حلمه اش 
للهمم • الآدُين عل النقص *تل حرم ، وجل عز اش لأن ؛ محرما رأيته يقل ما منه كان وما ، محرم 

•جا محاكان ٠ ذللث ل ؤيدحل . يقزرْ له نحربما المب تركته محي فذرا ■نمتثإ منه ومجاكان ، خاصة أنفسهم 
•نهمْ قلله وأكره ٠ غممْ ولا لدوا* ' ثربه ي رخصة لأحد يكون لا أن خفت يفتل، سما الناس عرفه ومجا 

نحرمت تل وتد . مقام وعن نفه قاتلا يكؤن أن ، ومافته ماريه عل منه وأخاف يخالطه. أولر غيره حلطه 
محاتممن سمعن وفد ، قاتلا يكون أن ييلغ ولا يفع أن عنه الأغلب الذي القليل ونحل ، منه المحث الكبر 

انهذا ممغ ولا ٠ الم يكشر يقاس وفد ، نحال فيه أرخص ولا ، أحيه فلا ، غيم برأ«نه فد ليل، فس 
•شربه بمرم يكون 

ونحرمنحل  ١٠تغرى 

محا

ا

محإغبمِ عاليكم يتل مجا إلا الأنعام ٢^،^ لكم أحلتج  ٠١تعال الد قال الله رحمه ( )قال 
.صرايا ما دون إحلالها I( الأنعام بايم؛ن لكم أحلت  ٠٠وتعال تبارك اش قول فاحتمل حرم،( وأنم الصيد 

إلاعليكم حرم ما لكم فصل وقد ٠ وتعال تارك اش قول واحتمل . مراها ما بغيرحنلر إحلالها واحتمل 
مئةيكون أن إلا يهلعمه طاعم عل محرعا إل أوحى ف؟ا أجا لا قل عزوجل،1 وقوله إيه« اصءiررتم ما 
!اعليه الذ اسم ذكر مما فكلوا  ١٠وقوله « يه الذه لغير آهل فما آو رجس فإنه خرير اولحم مسفوحا دما او 

مأكولواحت٠لكل ، نما زكتابه نحربمه ينزل لي مأكول أ؛احكلي يكون أن ، الايات هؤلاء أمبه ومجا 
ينصفيحرم . وملم عليه النه صل سه لمانه عل أونحرممه نصا بعينه نحربمه ينزل لي الأرواتأ ذوات مءيغ 

حرمإنما فيكون وملم عليه اش صل نبيه أمر إل ؛١لأس٠اء وجل عز اش بأمر الكتاب ونحليل الكتاب 
ونحرمنحل ما عل الاستدلال ، بنا أولاها كان ، العال هذه اعر احتمل ٣ • الوجهن ز بالكتاب 

سنحهلرا أن احهاعهم ي ممكن لا فإنه ، عليه المسلمون اجمع أمر أو ه كتاب عن تعرب مسة م ايس ؛كتاب 
.التصنيف عل *واضه هذا وضعنا وقد ، فلا عامحمم ل وأما ، يعضهم ف يمكن إيا حلألأ ولا حراما 
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أوإملعأومحسة أوجماةكتاب ، أوسة نصكتاب ، التحريم أصل ت اش رحمه ( الغا،هم ال ق) 
التوراةز عندهم مكتوبا ؛،دونه الذي الأ*ى الني الرسول يتبعون الذين ٠ وتعال تتارلث الد تال 

عزوثال الخا*ثا( علم ومحرم اليات لهم ومحل النكر عن ؤيلماهم بالمعروف والإنجل.؛زم 
وهم، لها الأممزكانوا عند والخبائث الطيبات تكون وامما . الأية لهم• أحل ُاذا سألونك ٠! وجل 

يكرههالا ما الماكل محيث عن يكرهون لكانوا ، الأحكام نيم ونزلت ، هذا عن صالوا الذين العرب 
إلأوحى فا أحد لأ تل » وحل عز الق تول ز يقولون العلم أهل بعض وسمعت ( اكامر ؛ال ) غثدبم 

زومجا الكتاب مذا ش ذكرت الق الأى ى تأكلون. مماكم يعنى : الأة يهلعمه(( 'لماعم عل محرعا 
أنلوزعمنا أرأيت ت قيل ؟ وصفت ما عل يدل  ١٠قاتل تال فان وصفت.  ١٠عل يدل مجا ، معناه

والذيانالدود أكل أن زعمنا أوّة،سم كتاب ز خر ، نص نه حاء U إلا ماح،ن الأئياء 
والبغاثوالفبان والرحم الأرض وحشاش والخعلأن والطاء والالكحاء والخنافس والتخامجة والمخاط 
ثال; نيل ؟ بمها نحر عل دل »ا : ثاو قال فان حلال. حائ، ئل فى وط والفار، والخدا والغربان 

ارحرها دمجم مجا الر صيد عاليكم وحرم وللسيارة لكم متاعا وطعامجه البحر صيد لكم أحل ٠> وحل عز الد 
١٠وكل مجالحه، وطعايه ؟  ٢١وطعامه؛البحر وهوصيد ؟ أحدهما تحليل فأثبت حلالن، ثيتان فكان 

اشصل نبيه وسنة كتابه ز باكله يستمتعوا أن الر صبي علهم وحرم ' بأكله يتمتعون لهم *ساع فيه 
الإحرام،م لهم حلالا ُاكاب إلا الإحرام ايرمحا صيد س عيم محرم لا وجل عز واب • دّلمم علثه 
والكلبوالفأرة والقرب والخدأة الغراب بقتل اغرم ثبملم عليه اش صل الق رسول أم فل،ا • أعلم والد 

الدحرم مجا حملة ز داحلأ لوكان لأنه محرمة، هذه لحوم أن عل ذك دل ، الخيات وفتل العقور 
اناحر، مجعى عؤغ ودل تتله، وّّلم عليه الٌّ صل الد رسول بمل ب الإحراك، محا الصيد من لله 

Uفكل )قال( ثبتا الإحرام ى قتله م عله اش صل اش رمجول أباح مما -اكل لا ال٠ربكانت 
،تأكله العرب كانت هل فاطر الأرواح ذوات من تحليل ولا محريم نص فيه ليس مما ، عنه مثلت 

٠عندهم والعليثات الخلال حملة ى داحل فإنه فأحله، ، تحريم نص نه يكن ول؛ تأكله فازكامخ 
مجضز داحل لأنه فحرمه له؛استقذاره تحربما تأكله، نكن لر ومجا يتْليبون. ما محلون كانوا لأنم 

حرموااش الخبائث مجعى ى وداحل ياكلون، كانوا مما ، لهم احل ما معي من حارنج ، الخبائث 
عمنالعلم اهل، ٌزا ّالته احد عن احففل ولن، الئافص، قال ر تحريمها عبيم فاثبن، انمهم. عل 

ليسمما أنمها عل العرب حرمجنؤ مما يكون قد التحريم لأن هذا وحملة . حلافاالكأتي ذهب 
منتتاح وز الخمله. هذه ولكن ير، التفهذا أحفغل لا وازكنتر ، الهليبات ز مع ى داحلأ 

الأبوابتفاريق ز وسير هذا باكرمن لأوصحته الاختصار ولولا ، حجة العلم أهل من عنه •*فظنا 
تعال.الد ثاء ان له إيضاح 

كتبه• وحرر واطر،  ١٠يأكله وطعامه أا أحركا وى ٠ نسخة ى كذا محالحه، وطعامه : قوله ، ١ر 
مصححه
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الماعس اب ذى أكوكل نحريم 

عنشهاب ابن عن وعالك ، الزرى عن عتينة بن سمان أخثرنا ؛ قال اكافى أخثرنا الربح قال 
أخثرناالسام. عن ناب ذى أكوكل عن نمى وطم عله اش صل الني أن تحلة ر عن الرص أى 

اشصل الق رسول أن مريرة أبى عن الخضرعى ممال بن حميدة عن حكم ابى ين إماحمل عن مالك 
قالالريع( )قال نقول و7يذا الفاض( )قال حرام؛؛ السباع •ن ناب ذى اأأكلكل قال وسلم عله 

.بنابه يعدو ناب ذى كل تهرم امما ث 'لله رحمه الثافص 

وظسرهالمجاع س ثاب ذى كل أكل فى والراهه الخلاف 

عنتاب ذش لكل عا الساع عن ناب ذى كل يم نحر ز يراشنا محن يعفن ل قال اش ؤحمه ١لثافهم رقال 
اشصلرسول ان نمال اش ثاء إن بحط الخالإ له قلى المنةV هذه من خرج دوزما نحرمحه لا الباع 

دونباع اليعمن يم ثمحر قمل قصد فايا . موصوفا ١^١٤ مءل برم ان قصد قصد إدا وّام عله الله 
الوجهحس أولكل . بمكة شخ لكل أو بمكة ذاب لكل أوصيت قد لوقلت كإ ; باع البعض 
لهان تصف لر عءن الوصية عن واحرجت . صفة دون صفة ضد بالوصية نمدت قد كن ، بمكة 

دونبعضا خصآط ولكنه وأقرب. أجمع لكان باع. النحربم خمن أنه ولولا • أجل : قال . وصيتك 
عنفل • ناب ذى م نحريم عم من الأول الزلة هذه I له فقلت ( القافص )قال بالتحريم بعمى 

لرفان ! ؛ال ، علمته ما ; قلت ١ له ناب لا محلوق وئيء ناب له محلوق ثيء ملما هل ت قال الثانية. 
خلقز معي لا ت قلن ؟ فثبما القول فكيف بعض. دون لبعضها الأنياب فتكون محتلف. تكن 

•نخارج أنفيه ش؛ظ مواء الأساب خلق ى كانت إذا أجد لا لأني تحريم. ولا تحليل ز الأنياب 
وسمعليه اممه صل اث رصول منة ش كان إذا التحريم من بعضها إخراج مان بد ولا • التحريم 
إلعلعلك يذهب أن أردت ; تلن ؟ -بدا أردت ما ولكن وصفت. شذاي أجل. قال . إخراجه 

اكابعن تل حلقه. دون سنام ى : ممن ؟ ص : تال الأنياب. خالق ى واسل انمريم أن 
بمرةالناس عل ملما بعير كل.اكان قلت آنت، فاذكره : قال ناب. ذي عايركل هوغاية الذي 

؟ملما غثرْ دون بمكايرة الناس عل يعدو لا ما وملما قال؛ يعدو. لا ما دون بابه. مسه ش ومحكايرة 
يعدولا مجا فاذكر ; قال والذب. وامحر الأمد بدو ت قلت يعدو. ما فاذكر I قال نم. ; قلت 

:ممن ؟ وصفن U ض له عض فلا ; قال . أثب، ب والثعلب الضبع ممن ازس. عل عكابرة 
•تتث؛نه ي ماننيك I له وقلت القافص( رقال ناب له محلوق وإنكانتكلها الثاني. العي وهذا 

لكأوضحه ; قلت، هدا إمكان شيء إيضاح بمكن ولقيا • زيادة إل وصفن بعدما أحتاج مجا ت قال 
فاذكره؛ قال . غيرهإل ، فذ٠٣أفهمه أو فهمّت، مجا منه يفهم لآ حمن ولعترلس 

عنهءلل_ج مما ميء ذلل؛، بعد بذكر لر ، بيدنا الي الشح جمح محا َ؛ذا ، فاذكره قال ت قوله )١( 
.اق، رحمه الأمام مزكتج، الأم غثر ى مذكور وتحله ، ذكره 
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الإحرام،نل له حلالا كان الذي الصيد انحرم عل حرم اممأ أنه محهل يكاد والخالإ ليأكله. ثله اخرم 
انتهرمحول لأن ، ياكله آن محرم أنه عل دل ، الصيد بعض قل وسم علته اُنه صل اُُه رّول حل ُإذا 

صلاش رمول أحل مما والخراب نالخدأة (1 وحل عز اش أحل ما قل محل لا |ا ثال وسلم عليه الق صل 
أكلمحوو لا أن ى داخل يهو ، الهتاتر من معناهما مثل ى كان فا . للمحرم قتله وملم عليه الد 

مثلوذلك ، الخرب تأكل تكن ر مما أيضا ولأنها ، معناهما ز لأنه ، لحمها أكل نحون ،لكلا لحمه 
والثامنوالصقر والباني والمر الخقاب •ثل وذلك ، وءلاتر صع من الأرواح ذوات من صر ما 

منا،لخنى هدا ى كان ما فكل ، طارهم مجن وغثره الناس حام يانحذ دمجا ، أبهها وُا ، وايواثق 
مامض ى وداخل ، والخراب الحداة مض ز انه س وصمتا اللذين للوجهثن، اكله نحون فلا اإهل١تر 

الخربتكن فم اسمار، س أموالهم س نيثا للماص يتناول أن يبلغ لا uك١ن زكل الرب. -أكل لا 
نراك: فال فال فان وقيامه. البابكاه هدا ، هدافعل ،  j?Jأن؛مباح فكله له، إقدارأ محرمه 
وهى، أكلها فاحللت والثعلب المع مثل ، المح مجن ناب ذا يكون أن مجن حرج  ١٠بن فرقت 

فقطللضرر فلمس حرمجته وإن إى قلت اإءلاثر. مجن حرمت مجا صرر من اكر الناس بامجوال تفر 
القصل المى أن وهى بالمنة. أتبا امما ٠ أتمحتلما الضرر مجن والضبع الثعلب لخروج ولا ٠ حرمجته 

سناب ذى غر مجاكان اياح انه عل دلالة ففيه . باع المن ناب ذى كل عن نهى إن وسم علمه 
فلاوالأمد واُءر الدثب وترك والثعلب. ، تاكلها تزل لر الخرب وان ، نصا الضبع احل وانه المباع، 

وتركصرار. وهى والحدأة والخراب والثاهن والصقر والباني المر أكل ترك تزل لم الخرب وأن أكله 
محوز،لا ؤأكلها يضران. لا وهما . وانمامة ارمحة مثل وذلك ٠ أحزأكله الطاثرفم يضرمن لا ما 

ولااللحكاء أجزأكل فم ، ١^ هدافي مثل قلت الخلمات.وقد من وخارحان الخبائث من لأنها 
مجعنىمجن خارجا فمحان ، أكلها تدع كانت الخرب ولكن بقارة ولمت الخنافس، ولا الخذلاء 

.عندهااإخثائث محمى ى داخلا ، اكلييات 

أكوام

رويمقد نار؛ تال فان • أويترّ صغرأ ، الضب بأكل باس ولا : اش رحمه الثاس( ر1ال 
فهوالق ثاء ان له قيل I( محرمه ولا ِاكله لت )) فقال الضب عن مثل أنه وّّّلم عليه ايد صل الني م، 

فانثابت. يديه بن أكله وتحليله ، هداغر شي؛أ الضب ش وسام عليه الله صل الد رسول عن يرو لم 
جهةمن لا أكله ركه أن عل دل محرمه« ولا أكله لت » :قال ،١١ ; قيل V ذلك فابن : قال قال 

ممراأو لخما أو نحتنا عاف ولو يشمه. ولم عافه مباحا ترك مما فا ، نحربمه جهة س يكن لم وإذا نحربمه، 
هذاقال إن اراين ت الناص بعمى ل نقال عاف لما محرما لا ، الملتاع ُن صيتا ذلك كان ذلك غر او 

القصل اش رسول أن زعمك الدى المعي غر معي أمحتمل وملم عليه اش صل الق رسول غير القول 
رمولدون محءن قلمك وإذا ت قال ٠ نعم ! قلت V غثرْ مجعى نحتمل لا بن أنه فزعمك قاله؟ وسم عليه 

التحليلص يخرجه لم وسلم عليه اش مجل الق رسول I له قلت معصوما-، ليس وسلم عليه اش صل الد 
يعلمممن بعده أحد هكذا وليس . أوحرمجه أحاله إلا فيه فيجيب تحريم ولا تحليل عن يسال أن نحون فلا 

فاقال ، وسلم عليه الق صل اش رسول جواب مقام جوابه يقوم لا م ، وبميب ؤيقما ، ونحهل 
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صب؛ JJL؛عليه اش صل الله رسول إل زب • قلت ؟ غثره من الخدين هذا بن ند تلت الدى العي 
وسلمعليه اش صل اش رسول فقال ؟ اش رمول يا هى أحرام الوليل بن حالي فقال ، أكلهامن فاعتغ 

وصلمعليه اش صل الد ورمول فأكلها الولد ين حالي فاجزها فوعى« يبلد تكن ب أعاقها ولكن ؛ ال٠ 
،ياكلها حاليا اقر وإذا حلال، فهي جراما ليت وّالم، عليه اش صل اش رسؤل فال وإذا ينظر، 

.حرمها لا ، عافها أته إياها تنكه أن بن وتد ، حراما 1كل يدعه فلا 

الخللجمحم أكل 
وسلمعليه اش صل اهد رسول أطعمتا ت قال جائر عن دينار بن عمرو عن عسنة بن صميان أخرنا 

;ثاك أماء عن فامحلمة عن هثام عن عيية بن مغيان أحهم)ا الحم. لحوم عن ونماتا الخيل. لحوم 
امجيةأى الكريم؛»ن عبا عن صفيان أحثرنا ٠ فاكلناو وملم عليه الف صل الق رسول *عهد عل فرسا نحرنا 
العرابص الخياي اسم لزمه ما الثافهم(كل حلوا)قال الزبثرفوجته ابن عهد عل فرسا أكلت، : قال 

حلال.فاكلها والراذين، والمقاريمح 

أكل>ما-فراس

أىبن عل عن أيا1 عن عل، بن محمد ابى ٠ والحسن عدالف عن شهاب عن مجاللث، أ-؛مرنا 
لحوموعن المتعة، نكام عن حير عام نمى وّام، عليه الق صل الني أن ■' عمم الد رصي طالب، 
ابنامحمدبزعل،ثمحدثعنالزمرىاحرتاعبدالفوالحءل سفيان سمعت القا،م، رقال الأهلية الحمر 

احداهماان. سااددسادلالتاكا،س(في )فال عنه اش رصي عل عن أرصاما، الحس ان وك
إلاالحمر من صم، لا لأته الوحش، حمر لحوم إباحة >، والأحرى الأهلية الحمر لحوم اكل تحريم 
دلوصفه، م الأهل. نمد بالتحريم وّام عليه الق صل الق رسول نمد فإذا • واءلؤحثي الأهل 

•بالنؤى ففصد • الباع مءن ناب ذى كل عن نله *ثل وهدا التحريم ُن الوحثى أخرج أنه عل 
عنحاء قد انه مع . ّوا0 ^الصفة تللئ، من حرج ما وحل • عنه نمى مجا فحرم • عينؤ دون عن نمد 

مارام يقآن عته الله رصي بكر آبا آمر . الوحش حمر آكل إباحة وّّلم عليه الد صل الدٌ رصول 
وحلق( الثاءهم قال ) وحثي مار لحم معه أكلوا أنمم طلحة وحديث، . الرفقة بن أبوقتادة قتله وحشيا 
•اكله محل لر اهل توحش فلو . بما الخرم اهل بمرقها ماينة الوحشية الحم حلق يباين الأهلية الحمر 
ولا• ابحلل ز الأصل عل وكان اَكله بمرم ب وحتى ولواساهل التحريم. ف الأمل عل وكان 
نتجمجا آكل محل ب * املة اتان عل اوفرص فرص عل اءل حار ولوننا • اّتاهل وإن انجرم يدمحه 
معالحمها يكون حى محل فلا . ملما الولد لأن . ايازى أحا إل ذللئه ى أنظر ن، ل. بينما 

ولوشله. 1كل ولا . ابدامحال الكله بمل ع اوام. اب، حلالا 
وهكذا. معامباحان لأشا ولد؛سا،ا ما أكل حل وحثي أتان عل أوفرس فرص. عل وحثي حار نزا 

اوأوحدأ غرابا نحم . لحمه محل طائر أو حاري أوذكر . حيارى نحم أوبماثا حدأ أوذكر غرابا لوأن 
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لإلخلألم لاخلاط . ابرب ر زاخها أكل بمل لر وأنت. نافت را؛ أوتثران صقرا 
احدهمايزيل لا ضارا محلأل اومرما • بمض حنزير اوودك • بمن لواحتلطت حمرا ان ترى الأ . نه 
لعليدر ؛٠٢ خلقته. نأشكلت . صيد أوييض أصب صيدأ أن ولو مأكولا. يكون أن حرم لأخر ار 

اليطلر أو والقياس أكله. ص الكف الاحياط. كان أكله، بجل والأخر أكله بجل لا مما أيؤيه أحد 
وازكان. أكله يخلقنه أول أكله بجل الذي ازكان . حكه حكه حعل بخلقته أول كان ١٠٦٠*أخلقته 
ولو. أنيه أوأتانا أم وحشية أتانا ينزومارانمي أن مثل وذللث . يأكله لر يخلقته أول أكله بمرم الذي 

توحشؤإذا آكله. بجل مما لازكنيا . ياس بأكله يكن لر وحشيا اتانا اوزس فرصا وحثي حار نزا 
ومجايختلف. لا ، ويمه وزاخه صغارأولاده ى القول وهكذا . الصيد به يثكل مما أكل ، واصعلد 

يثكللا صيد من ثتل وما ييضه. من أصاب محا يفدى وكذللث فداه ، لحمه يثكل صيد من انحرم قل 
؛٠شبرهالا يولد ناي قاما يولد فجاءت صح عل نزا ذنبا ولوان . يفده لر بيفه من اصاب او . لحمه 
الوأما ، والخلال انحرم اختلاط مجن وصفت الا أكله بجل لا ، السع له يقال محضا الذب ولا محضا 

■فته يتميزان 

اكرورةبمل  ١٠

اشامحم ذكر مما تأكلوا لا أن لكم وما ٠ يالذكاة بجل ولر حرم فٍا وحل عز اش ثال ( الثاض )محال 
ولحموالدم الميتة عليكم حرم إمما « وفال (٠ إليه اصهلررنم مجا إلا عليكم حرم ُا لكم نحل وتل عليه 

فانلإم متجانف غثر محمصة ز اضهلر غن » حرم مجا ذكر ى وتال ٠ رحم غفور » توله إل الخزيرر 
العقليغير لا مما حرم ما وكل خزير ولحم ودم ميتة من حرم ُا فيحل القاص( رم«)؛ال غفور اش 
،حوعه فورة يسد ثيء ولا معه فيه لاطُام ، بالونحع يكون الرجل ، والمضعلر للممضهلر. الخم من 
ويضرهأويضعفه الموت يخف لر وإن ، اوالمرض الموت منه يخاف مجا الحؤع ؤيلغه ، أثمه و*ا لن من 

شأوما ء دابته عؤب عن فيضعم، أوراكا ، يريد حيث بلئ عن فيضعف ماشيا يكون أر أويعل 
غجرانحرم من يثرب وكذلك . اضم من يأكل أن فله ناله هذا فاى ، البن المحرر من المض هذا 

أوشمب إن يثاريه أمر إن آكله يكون. أن إل وأحب . أثمه ومجا فيه-'اليتة تغ الماء ٣، ، المكر 
وإنرردى، يثح أن عله خرم أن ين ولا القوة يض يه ويلغ الخوف عنه يقهير ما فل جمعها 

لأن، محاورته له فليس والري الشح يلغ وإذا . ؛الضرورة عنه زال قد اكحريم لأن ، دونه أجزأه 
حدمن بلوغه محا حرج فقد الشح إل يبغ وُر، • البع إل مما اترب الضرر إل حينثذ محاوزّته 

.محلرحه عنه الغي وجد فإذا ، إليه اصعلر  ١٠الميتة مجنر معه يتزود آن باس ولا . الري وكذلك الضرورة 
البنالضرر مخ محما له حل إنما ، ممما له محل ب ، منه شراءها أراد مضعلرا فلقى ميتة معه ولوتزود 

أمله وكان ، الهلعام أم له يكنر لم ، به له يؤذن لم ، هلعاما ووحد ، ولواصعلمر ، ممما لا يدنه عير 

,مصححه .كنه وحرره . نقْل بم ، السح ي ْكذا ، أوران • مّله )١( 
#أوماروحئيوالأصل النامجخ من مقهلا الكلام ولعلري الشح، كذاي أنية، أواتانا ت فوله )٢( 

؟؟-دا1سمتر، اناتا  مصححهانميهءكتيه أتانا 
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اودوورا؛كاب 
ابمانكمارتإكمارة الدورالم باب 

الذرلأن درولاكمارة، فلأ ثيأ يم )ا درر عل ٠ قال ومن : تحال اث رحمه الثافص( )قال 
مناالذرشثا نوى وإذا أضل فلم حالفت، ولا أكت أى مض معناه أيروليس أن عل مض ُمتاه 
دراوعل ، فلأناان;كلت در، عل )I ل  ١٠فيض نقول فإنا القا؛م( قال ) نوى فهوما اش، ؛؛!اص 

يريداهجره، ان لمرْ عل ار ت فال إن وانه , بمن كفارة عاليه ان هجرتم، يريد ، فلأنااكلم ان 
لأنهوليكلمه، عليه، لاكفارة فانه . أممء لر أو أمحجره إن قوله يضر لا ، نمهاهجرته در ذلك 

لهيقال الذي فهذا ، فلأنايمل أولا فلأنا يكالم لا أن حلف ؤبمن آ الئاقص )قال معمية ى در 
الفضلوترك ، هجرته نر وجل عز الق تعمى لأنك ، واحنث فكفر الر ض لك ح;ر امحن فير ل-ل-ث 

هوحروليكفرعنالذي فليأت  ١١.عليه اش صل الني قال الذي مسمر ى وهذا . صلته رصع *ى 
عؤرحلف وإذا . اإهلاءة ؤيافير ؤنحث العصية، يرك أن أمرناه علها حلف معمية كل وهكذا (( ممينه 

ركعةوكذا كدا لأمحض والق ، اليوم لأمحوض والق ٠ قوله مثل ، بمنث ولا الر يافر أن أمرناه ، ير 
الذرأن ، إليه يهب ما وأصل وكفر. حث ، يفعل لر فان ، ربك وأطع بمك بر • له فنقول  ١١نافلة 
•يكفر ول( ، يعمه ا الله يعمي، درأن وص ، أطاعه وحل، عز افه يطع أن لأر ص وأن ، يعبن لمس، 

الدمسل أري صدقة ءال4 س شأ جعل ْن 

مجال: قوله ض والهللاق، العتنر موى ئيء فىكل الرحل حلف وإذا الق رحمه القافمر( )قال 
علإذاكان افه بيل ّأوى محدقة مملك مما أوغيرذلك اش ميل ر هذه أودارى اش مثيل ى هذا 

فاحدىفومير بارخسر يكن، لم ولكنه لا : قال هو؟ أحرام ; فقلت يده ومال؛ عليه الق ًل، الله مول ر= 
ابن،وحديث القافي؛ رفال يننلر دٌّام علته الله صل، الله ورسول فأكلته فاحررته حالي فال <ا أعاقه 

لأنهلا عافه لأنه الضب أكل، ر امتنع وملم عليه الق صل الله رسول أن عمر ابن حديت يوافق عبامر 
رقاللها نحرمما لا عافها ولعله يكلمه حريل لأن الريح ذوات البقول أكل، ص امتغ وقد حرمه 

ا؛ر،بن وهد نفه يعك، را باكله لت )ا قال ؤمملم عليه الق محل الهم، إن ت عمر ابن ومول الثافهم؛( 
فجاء)قال( ٠ محرمه ولا قال،ا وملم عليه الد محل الني إن : عمر اين وقال . عافه لأنه أنه شام 

نفىآكله ولت حراما للمس، احرُه لت منه)؛ال( ابن عبام، ا؛ز، ض وإزكان بينا •صاس، ابن بمض، 
يوكل.صيد لأنه فداه انحرم امحايه وإذا حلال الضب واكل، ااثافمٍ،( )قال 

ىوموضعها اللقيزا نسخة ى هنا يالذرمقدمة المتعلقة الزاحم ر يعده ومجا الكاب هذا )١( 
سخةنترتيب علر حرينا وقد الكتاب احر ى والعتن، النكاح أيواب بعد الاممان •ع الريم نسخة 

مرتبةغر الربح نسخة لأن ترتيب، علي نحر لر نفدت فإذا ملما لنا تيسرت الم، الأجزاء ى الاقيزإ 
.مصححهكتبه ا الراحم 
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محلأن  aJj. له فائح غير ركوبا ركبه ، اصطراليه وإذا , صرورة من إلا ينكبه أن له فليس ، الهدى 
يتبعاا وإن صانه فصيلها تبعها فان . فنتجت أش الهدى وإذا'ك1ن . هديه عل واكطر انمي الرجل 
وله. احدا يقي ان له ليس وكدللث ٠ ضيلها رى بعد إلا لبما مءل يثرب آن له ولسءي ، عبيا حماله 

ئرتحاإن وكذك . مصهاما فة غرم ، غأعجفها صرورة غير من عبيا حمل وإن . ضيالها بجمل أن 
او، البت إل ووجهها واشعرها ئلدها وإن . شرب الدى اللن ثيمت غرم ، نميلها ييك مجا ^١ ٠٠١محن 

َكات، ملما بشر ولا بخر لخيلها ولا ، ما يرجع آن له نلبس (( هديى هده )ا شل بكلام وجهها 
،يوجب يوم إل الهدى ش أنخلر وأمما . يرُوءا أن لويبمه يكن ب مات لو وكيلك ، زاَكية غير أو زا'كية 

إذايفره لر ، الابتداء عل وانا يه يكون لا  ١٠أوئ عرج أو عور ذلك بعد أصابه م . وافيا فإن'كان 
يكنولر محه. بجز ل؛ ينحر تبل واما يميرّ حش صح م بواف لمص وجب يوم وإزكان المنك. يلغ 

فيهعنه بجزي فلا ، واجبا أصله أويكون • نحرم مم يإيداله يتُلوع أن إلا يبدله أن عليه ولا محه أن له 
الهدىباب ى مق ما وإءلعامجه عطه بمد'كرفى ، تطئ أصله هدى . هديان والهدى )تال( واف إلا 

وعليهوإمساك وهبة بيع من ثاء ما صاحبه يه صغ الخرم دون عطب إذا فدلك واجب وهدى )تال( 
يكونأن مجن خرج ند لأنه بدله عليه ّكان ، ماَكى عل مجوصعه ى به تصدق ولو حال بكل بدله 
الهدىباب ى ذّكرناْ مما ذلك وض والمران المغ دم هنا وذكر • محله يبلغ أن تبل عطب حن هديا 

٠فاحطا، واجبان هديان عنيا رجلزكان ن ولو )قال(  ادركهم فدبجه صاحبه ب|دى ملمما واحد  ٠٣
بنمجا بقيمة صاحبه عل مز،ا واحد ّكل ورُح ، ه نفهدى مز،ا واحد أخدكل به يتصدق أن تبل 

حتىيدركاْ ولوا( لصاحبه  ١٢٠٠٠واحد صمزكل مجا بكل وتصدنا ءز،ا وأجزأ ومنحورين حين الهدين 
ولاالبدل مجلمما واحد كل عل وكان ، حيا الهدى قيمة لصاحبه ءلم،ا واحد صمنَكل بصدقة فات 

،هديا يبدله حتى زاد هديا هديه بثمن بجد ب وإن ، هديه عن محمجيع إلا ملم،ا واحد يبدل أن أحب 
سنك١نحتى وبينه اداّكن بن بجل ولر بناحية نحره أو اليم لفحه المساكن فغ هديا نحر رجلا ولوأن 

غابتفإذا أيامها احر من الثمص تغيب حى كلها (( مش ،ا وأيام النحر يوم والنحر . يبدله أن عليه 
نرويديح . فضاء الحرم ماكن وأءعلاْ نحره واجب هدى عليه كان من، أن إلا نحون فلا الثمي 

إذاقاما . حاصرون مساكن يوجد أولا الدح فى، رجل يخطيء لتلا الليلر ذح أكره وال-ااروإمما الليل 
وإنأجزأه الحرم مساكن أبلغه م ذبجه الحرم أى وش مواء حاصرين اكن جمفوجد الدح أصاب 

وإن. فواممها إحدى عقل أحب وإن معقولة غير فيامجا الأبلر وينحر . نامر موصع غير نؤ إياه ذبجه كان 
الإبلأوذبح والغم البقر نحر وإن ٠ والغم البقر ويدح الإبل وينحر . عنهأجزأت أومطلقة بازكة نحرئ 

أجزأ—ل رج أو ا*رأة مجن الذبح أطاق ومجن، . ه عنوأجزأت ذلك ه لكرهت 
ةالنسيكيدبح يأن أكره أثير إلا ه اتذكحلت مضر وهكذا ة الميكذبح يأن 

تمحضرأو صا-ما النسثكة يدح ان إل وأحب - صاحبه علر إعادة فلا فعلر فان ٠ نمرانر أو ت|ودى 
عتهأجزأ الميكة عؤؤ وجل عز اش مى وإذا اكافهم( )قال المغفرة الدم مفؤح عنا يرجى فانه الدح 

هدىمجنؤ الأكل ذكر م بأص فلا يبجه أمره الدى فلأن(( عن نمثل أو عفر تقبل اللهم ار : تال وإن 
واجباأصله محاكان فكن، وتْلوع. واجب هديان والهدى )فال( الهدى باب ش ذكرناه وفد التْلوع، 

والدورالصيد وجزاء واكليب، الصاد هدى مثل وذك نيئا مجنه ياكل فلا ه حثله ليس الإنسان عل 
تقدموقد بالمملؤع يتعلق ما ذكر م ٠ محنه أكل  ١٠بقيمة تصدق الواجب الهدى محن، أكلؤ فان والمتعة 
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إذاأنه زعمت وما ، مثاله بعينه حجا نذر من كان ، تضاء عليه يكون بعدوخلا فحمر يا-ب تل أنه 
،غرض بعيما ستة يصوم ندرأن إن ومحكدا . يأحصر نذرْ إن يقضيه أن أمرته القضاء عليه فان أحمر 
"أمربهولا أحمريالهدى امحصرإذا -أمر فلم ثار قال فان . يصومهاأن له لمي الق الأيام إلا شاظ 

أوالصاثم أكل وإذا )قال( بالهدى فامره نحرم لر وهذا الاحرام، من للخروج به امره •' تلت ؟ هذا 
ولاتام فصومه ، ناسيا اوتْلوع الوجوم من يوجه واجب او كفارة صوم آو نذر او رمجضان ز شرب 
ىبصاثم فليس ٠ يعلم وهولا الليل نيل افهلر او ير، لا وهو الفجر بعد تحر وإذا . عليه نماء 
اليوماصوم ان عل ش : ثال وإذا سانفه. ان ثعاليه متايعا صومه فازكان يدله. وعليه اليوم، ذك 
ىيقدم ولم الليل ش فدم لأنه الثوم ذك صبيحة صوم عليه فليس ليلا فقدم فلأن، فيه يقدم الذي 

لأنهيقضيه ان فعليه الصوم، نذر الذي افهلر وفد ، ماراالرحل قدم ولو لوصامه. إل واحب المار، 
يكونلا أن القياس نحتل وفد احتياط وهذا ٠ الفجر تبل صيامه ينوى أن إلا غزيه لا والنذر ٠ نذر 

أنحائزا أن يالاحياط قالخا وإمما . نذرهعن محامما فيه يكون أن له يصيء لا أنه قل علمةماؤْمن 
وهذا. قضاؤهعليه : فقئا فلأن مقدم مد صومه علبه وإمماكان الفهلر. هوكيوم وليس بصوم. 

يحولأن أحببنح رمضان قضاء أو هذا غجر نذر من صامما فيه أصبح ولو الأول. من القياس ى أصح 
بالنشربق أو النحر يوم أو الفعلر يوم قدم فلأنا ولوأن . فلأن لقدم لصومه وبعول وقضائه نذر0 لصوم 
ال ١٠يقضى فلا طاعة اليوم ذك صوم ر ليس لأنه . قضاؤه عليه ولا الثوم ذك صوم عليه يكن 
فانالاثنن بوم فلأن فقدم ٠ أبدأ فلأن فيه يقدم الذي اليوم أصوم أن عل ذي : ولوتال فيه. طاعة 

يكونأن إلا ٠ قضاه يستقبل فما ركه فان . استقبلهالأثتبنكا،ا وصوم فيه فدم الذي اليوم قضاء عليه 
لررمضان ز إزكان وكذك يقضيه. ولا بصوم فلا التشريق أيام أو أصحى أو قهار يوم الاثنن يوم 

يصمهولر بالفريضة رمضان صام رمضان يصوم آن نذر رجلا لوأن f\ رمضان. ى ومحامجه يقضه 
المالةولوكانت التشريق. أيام أو الأضحى أو المهلر يوم يصوم أن نذر لو وكذك يقضه. ولر بالنذر 

ولامضيا اثنن كل وقضى . محامهيا متتابعجز ثهريءن صوم علبه وجب وقد الاثبن يوم فلأن وقدم محالها 
وصوم• الاثنن يوم صوم عليه اوجب يعدما نفه عل ادحله شيء هذا لأن رمجضان نهر هذا يثبه 

فكالرحلامرأة الناذر وكان نحافا المالة ولوكات نفه. عل أيحله شيء لا انته أوجبه ثى. رمضان 
•حيضي أوأيام حنت أًومكرا أن عل لد ; الرأة قالت وإذا . حيضهامءت علها مر ما كل وتقضى 

ولنصوما أو صلاة الرجل نذر وإذا . حام وهى محاكة نكرن لا لأنرا ٠ قضاء ولا صوم عبيإ فليس 
الصلاةمن بكون ما أقل هذا لأن بوم الصوم ومن • ركعتان الصلاة محءق يلزمه ما فأقل • عددأ ينو 

تنفلأنه : عمر ص مروى أنه وذك واحدة ركعة نحزيه آحر قول وفيه ( الربيع قال ر الوتر لا والصوم 
رقالبركعة أوتر عمان وأن • عثرركعات بعد بركعة أوتر وسلم عليه الله محل الله رصول وأن • بركعة 
مماصلاة ركعة كانت • ركعة فصل عريا ينو ولر صلاة يمل ان ونذر صلاة ركعة فل،اكانت ( الربيع 
•أجزأ أءق رمة فا'ى رمة عتق عل الته قال وإذا ١كا٠هم( )؛ال ذكرنا 

البيئ٠#كتاب وأوله الثالث، الخزء محيله • الثال الخزء مم 
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المائية
II المائلة؛المائية
II  اعرأةيصدق الرجل
II  المائيةرس
II  الدين jالمائية

بابأنلأ3كاة
لخلاذ 

II  الصدقةعليه نحب عن
فيأمالالا.ىلزكاة ا «
ايتايالم  JUكاة ز٠ 
امحريالخه إذا الذي لعدد ا ء

الصدقةقيه وحن 
II  زكاةتؤخذ كبل

والعنبحالخل 
II  الغرامصدقة
II  الزرِءصدقة
الخنهلةركاة تفرع •1 
II  الخغلةض الحؤب صدقة
II  الصدقةفيه ؤخذ الذي الوننا

الأرضأخرجت مما 
II  النبع jاوقات
II  ماالصدقة قدر
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ص ص

٦٦ مملك NUاخلأز3كاة اا الأرضأحرجت 
٦٧ الفملررلكء لا  ٤١ والإزمارعفران ز الصدقة  ١١
٧٠ الثاىالفملر ركاة لا  ٤١ صر زكاة لا ان  ١١
٧١ الفملرركاة مكاة ا!  ٤٢ ارزقصدقة  ١١

٧٣ B اكاقالفهلر زكاة مكيلة ٤٣ الدصزكاة  ١١

٧٤ الفهلرزكاة صعة |ا  ٤٤ الخلزكاة  ١١
نمهاتل  ٤٥ الحام■ فه •كاة مالأ  ١١

محاب ٠  ر

٧٤ المهرزكاة صبة لا  ٤٥ العادنزكاة  ١١

الثاىنمها نل  ٤٧ اركاززكاة  ١١

٧٥ قوتهخلف ارحل لا  ٤٨ اركازوحد مجا  ١١

٧٠ الثافقؤيه يختلف ارحل  ١١ ٤٩ التجارةزكاة  ١١

٧٦ الفعرأعسرركأة *ن  ١١ ٥٢ اممراصمال زكاة  ١١
٧٦ الرلكةزض جاع  ٠٠ ٥٣ الصدقة ٠٠الدن  ١١
٧٦ (الصدقات قم ركتاص  ٥٤ الدنزكاة  ١١
٧٧ الصدقاتأهل سان ملخ  ٥٦ نلنال،ك زكاته يدخ الدى ١
٧٨ الميال١> ر طلب ُن  ٠١ .اهلها ال 'دفعها ان 

٧٩ أعز!عدما الصدقة قاصم عر  ١٠ ٥٧ أحوالعليه حول المال ُاني 
عمما غم  صاحهدي يق 

٨٠ الميالتفرع جأع  ١٠ ٥٧ الديالمال ي الح  ١١
٨١ المهانقم سان ما۶  ١٠ الزكاةفه 
٨٢ تفضلحق المهان اتساع  ١١ ٦٠ الألالقوم مراث  ١١

أهليابض عن  ٦١ الاسعل التعدي ترك  ١١
٨٢ محعمخعن المهان اتساع  ١١ لصدقةاق 

ضعن وعجزها  ٦١ الصدقةغلول  ١١
٨٣ بضعن اييال صل باب  ٦٢ ١٠ بمطواأل لماس ض  ١١

ضدول اهلها  ُوالهمأص 
٨٤ وحدما عل الماو فم لا  ٦٣ ١^^٠^٧ للوال الهدة  ١١
٨٤ الوالر المال نم جاع  ١١ ٦٤ الصدقةايثاّء  ١١

المالورص  ٦٤ الصدقةأحد اذا المصدق فول ما ٠
٨٤ أهلهاماعة عن المهان قفل  ١١ منهيأنؤدها لمءن 
٨٠ الصدقنتدارك  ١١ ٦٤ توّموكف الصدقة تعد كن  ١١
٨٥ الصدقةحران  ١١ ٦٥ الصدقةز الفضل  ١١
٨٦ الصدقةأهل عل المهان محل  ٠١ ٦٥ الشركعل اكافالة صدقة  ١١

;٨٦



n الصدقةيم

:ةفي:ءضص
الثايالصدقات نم 

الصدقانآم نتفريع كسما 
المهاناهل عل الفضل رد 

بميوءا المهان صق 
الممعند فه 

الأخلاق

المغر(الصيام تاب ك) 
الصيامي الدخول باب 

مهوالحالق 
رمقانصوم ار 
والحورالصائم يفطر ما )ا 

نهوالخلاف 

رضانل 7لء1ع ا ٥
مهوالخلاف 

المملومصيام را 
ريفانافهلري ر حكام أ "

الرجابالحدث اخلأف وف 
اوبمج ونا بموت 
نذرعاله كان 

(الامحكاف )'كاب 
jجبا صح أر 

رمضاننهر 
الصائمحجامة 

خرمباب ( الحج تاب كز 
الحجعليه وجب س عل الحج 
الصبيحج تفريع باب 

والملوك
لنميالإذن 

الحجال الاستطاعة كيف باب 
الميتر اخج ف لخلاف ا »
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١٣

١٥

١٦

١٨

الحجما محب الق الحال )، 
للحجالامتسلأف را 

ث

١٢٢

!٢٣

!٢٥

وانمدالمرأة حج  ١٠
ايامهدا ف الخلاف 

قعايلزم الق المدة باب 
يلزمولا الحج 

وغرهشه الأّتهلاعة  ١٠

محابمج أن بجون الي الخال  ١١
ءممْص الرجل 

غممْم بجح أن ل ض ف را 
اطجعل الإجارة  ١١
ماتص نفقة أِن س  ٠١

ُلممح
نيةبغير ا-لم  ١١
بالحجالؤصبة  ١١
الرجلعن »دي  ١١

\ي١^ 
والمملؤكيبلغ الصبي حج  ١١

يسيروالدي يعتق 
العمرةاو الحج يذر الرجل  ١١
البابهذا ق الخلاف  ١١
الخ^وجؤب العمرة نجب هل  ١١
العمرةفيه تحوز الدي الوقت  ١١
أوبمجتن أمل ص  ١١
مححتىأظُل بض الخلاف  ١١

أوعمرمحن
لمواقبىاف 

المواقيتتحريم باب 
إرادةنمر مكة دخؤل  ١١

عمرةولا ■ج 
الحجمع العمرة ميقات  ١١
للاهلألالخل  ١١
الإحرامبعد الخل  ١١
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ص

الصيدلقل عاد •ن »
n الصيدمحيى محل ين أ
الصياميعدل كف  ١١
الصيامعدل ي الخلاف  ١١

والشام
أنالصيد أصاب هل،لن  ١٠

المبض يفديه 
ممتهالممة يدي الأعوانر 

ماارء يكؤن الي الخال ياب 
فدية*ن لنمه بما ُمزا 
النعام،دية 

انحرميصيبه العامة بيض  ١١
العامبيض ل الخلاف 

الوحشومار الوحش مر ياب 
والوعلوالبل 

;أ؟مال
الأرب ١٠
المم؛وعل  ٠١
الثعالب ١٠
الضب ١١

;لو؛ر»
امحمح،»
نمب الق الصيد دواب  ٠١

انحرميصيبه الهلاتر ،،•ية 
اشامفدية 

ي>اداي 
مكةمام ل سلاف 

اخماممحض 
الهتر.ضاخمام

الخرادياب 
الخرادمحض 
مناحاو ف،ا العالل باب 
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٣
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ه

٦

٧

٧

٨

٨

٩

نالهلضْ الصيد 
الهتاثرؤيش نف 

والك،ل>مالخنادب 
مم

الصضالصيد يقتل اخرم 
اواوا،ص

الاسأيدي j توالد ما 
الخالصيد من 

ا،لتؤطالخج نحمحر 
للاحرامالطهارة 

للاحراماللمس 
للاحرامالطيب 

الخلمة

الإحراممحي الصلاة 
الإحرامبمد الغل 
حدهاخرم غل 

يفعلهان للمحرم مجا 
يفعلهأن للمحرم ليس ما 

للحرمالصبي باب 
الصيدطائر 
الحرمشجر لي 

الصد٠>، يوكل لا  ١٠
البحرصيد 

بمطهيالرجل يطوف الرجل 
بعدالء يفعل مجا 

والروةالصفا 
والقارنالحاج يفعل  ١٠

دخر يفعل  ١٠ياب 

آبجنمحمحرمح
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ففنل! ر يإف 
افاخلور 

الهدى
الخجيمد •ا 

الاحصار

الإحصار.مضدمْ
ءنمرالخجاك،هم

اممة

(الفحايا ركتاب 
عنالدة عنه نحزى ما باب 

الضحاياي الخلد 
اإ؛انيالضحايا 
إوالذياتح الصيد ركتاب 

يهصيد ما صيدكل ياب 
أوطمحش وس 

عدوجل عز الد نمية  ١١
بهيمطاد ما إيبمال 

\دلمايصال ياب 
الكلبوالجوس 

الخعناك ء؛توارى الصيد  ١١
الصبيمن الناس ملكه ما  ١٠
امحابأيل ذياح  ١١

الخربنصارى ذياح 
الخربنصارى ذح 

انحؤصىيكلب يصيد المسي 
والختانالخراد ذكاة 

الذيحةس يكره مجا 
الذبحةملن ي ما ذكاة 

بهني اشراك س ذيات؟ 
وغمحعمالملل ءل ار 

اكلهاسح وما الذكاة 
يحم محبما 

الصيدي الميل 
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الخايحالرجل إرٌال 
والرميالذكاة ي ياب 

الدكاة

ا،لقدورل الذكاة مؤخع ياب 
الخذكاته عل 

مسقمحا مصاثل فيه  ١١
منوفيه الذبيحة  ١١

يوزذبمه
يوليس الامحنمة كتاب ١) 

الخالراجم 
إّرابلبى ياح ذ٠ 

يي ط 
انمهمعل 

النصيدلألة حرم  ١٠
والشرابالطعام 

الطعاممن بمل  ١٠جاع 
ومحرموالشراب 

ومحرممحل ط جاع 
الخوشربه اكله 
ومحرممحل  ١٠قرع 

طجهة برم/، *ا 
الخربلأتاكل 

ذىاكركل تحريم 

قةت؛ئُضم
وشرهالباع من ناب ذى 

الضباكل 
الخل

الأمايةالحر لخوم أكل 
محل؛امرورةءا 

الذور()كت١ب 
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